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Abajor : ləmpə qabığı . 
Abid : tapınan, tapan. 
Abidə  : anıt, tikmədaş, tiksiriv. 
Abilə mürqan: qaramıq. suşeşek 
Abir : yolağçı. 
Abluka : quşatım. 
Abonə : kəsənə, sürəci, sürdürüm1\ abonə etmək: 

sürəcləmək, sürəclənmək. 
Abstrə : soyut1. 
Ac(fil dişi): qıyaq. 
Acayip: genq.  
Acı su : sirkə. 
Aciz : əlsiz, barsız, hırsız, gücsüz, çıkışamaz, 

düşük, düşkü1,  əksin.  
Adamxor: yamyam. adamcil. 
Adapasyon: uyarlama. 
Adapatə: uyar. 
Adapatör: uyucu. 
Adapta: tinciş10, uyduruş, öyrətiş. 
Adaptasyalamaq: tincləmək10, uyqunlatmaq, 

öyrətmək.  
Adaptasyon: uyarlama. 
Adaptatsiya: ürəniş11 
Adaptə : yarakışlama, yaraştırma. 
Addagan: iradgir   
Adət  : aşınma , ıIsınma, alışma, alışık, alışkı, 

oxşarı, olgu, gələnək, görənək, yola, rəsm, salt4.7, 
alışık, iyələnqən, iyəlik, iyələşmək, könükə, 
könülküş9, könüqən (könüllü), könüldəm4.7 
(köndəm), köniqu7, bağlı, düşgün, endik8  
komarlık\ Adət edmək: alışmaq, mənimsəmək, 
özləşmək, uğur almak, uyqulaşmak\ adətən: 
endinki. 

Adi : (adət olunmuş) boyınsınıv, tutuk, bayağı, 
basbayağı, sanki, enikonu1, dəyərsiz, aşağı, 
sıradan1, olağan, uğralı, qılık, endik, gündəlik, 
öyrənşik, alışım, həmişə, edilək, etimlik. 

Afərin : yarasın4, yarasın, yaşasın\ yaşa, varol. 
Afiş : ası. 
Afiyət olsun: yarasın. 
Aftafa : kunduk9. 
Ağıllı : uslu, ussal, anğlı, bilincli, anlayışlı, 

anğlayışlı\ ağıllaşdırmaq: ussaşdırmaq, 
usaldırmaq, yuslamaq. 

Ahəng : axın, düzəm, əzgi, uyum, uyarma. 
Axər : bitim, son .  
Axmaq : bos, şaşkın, salak, sarang9, samsıq, bön, 

ağuv, ağıv, ağu, asüpas, esüvas8, yüngül kəllə, 
panqqı8, ğayar8, yeltər8, kəlpənək, kəlçik, ğayza, 
tetik, uğursuz, kəmçik, qanmaz. 

Axmaqlıq: kütlük 
Ajanda: andıç. 
Akademi: bilimtay. 
Aksen : çaldιrι, çalqı, çarpı, çərtmə, basιm\ aksənli: 

çalqırt. 

Aksesuarlatin: donatım. 
Aksən : basım, çərtmə, ayırmə, artıqlama, tə'kid 
Akustik: yankıdüzən. 
Aqah : < uk. bilir, uyanık. 
Aqil : bilgir, bilgic, bilgin. 
Aqlutinativ: toplaşma2, yığışma2, yapışma2, çağlı, 

caqaulu11. 
Aqraf : kənət, qopça. 
Alarm4 : attan. 
Aldı4 : öncə, əvvəl, ərəfə, başlam, başram, bastam. 
Aləm : olam4. 
Alət : kural, silah. 
Alim  : danışman.  
Alkolism: içkilik, içkiçilik. 
Alminyom: tuç11. 
Alternativ: dalqalı, dalqıl\ alternativ cərəyan: dalqalı ; 

dalqıl akım. 
Ama  : alay\ lakin alaya. 
Amadə: dayın8, yamat8. yaraklı\ amadə başlık: duyluk 
Amator: dilatan, özənçi, edimsəyən, olumsəyən 
Ambulans: tez yardım. 
Amma : ama, bırak, demək, alayda. 
Ampilifayir: səs böyütür. 
Analiz : çözmə, tintiş11. 
Anarşı : alaman, qarışık, düzümsüzlük. 
Anbar : kamba4, qoyma4. 
Andiçmə: söz vermə. 
Anjin : basık8, boğuk.  
Anormal: sapık. 
Antırakt : ara, qırıç. 
Araştırmak: zertevçi4 ( sırtivçi ), izləmək, axtarmak, 

aramak, qaramak   
Arayış : daranı, sılanı.  
Arayişqah: saçdarak. 
Aristokrat: ağsöyək11. 
Arkaloji: qazιbilim. 
Armator: donatı. 
Arşiv : bəlgəlik9. 
Artist : qatusucu. 
Asan : onqoy, onqay, unqay, qolay, yaylı, caylı, 

köylü, yenqil. 
Asansor: götürgüc. enər - qalkar. 
Asayiş : düzənlik, güvənlik. 
Asi  :  < aş. aşı, aşırı, acırı, asav, asava (dizginsiz, 

alışmamış)\ asav at boynaq, coşqun, oynaq 
(xuysuz at: oynaq at). 

Asimetrik: bakışıksız. 
Asmilasyon: bəzəşmə.  
Aşub : aşulanu4 
Aşubtələb: aşıçı, bulağayçı, bulağalıq işləyən. 
Atəşnişan: öçürüş (< öçürütğan), söndürüş (< 

söndürən). 
Atmosfer: havayuvarı. 
Atom : öğəcik.  
Atomizasya: tozalama. 
Atomizator: tozayıcı. 
Atölyə : işlik, ustaxana8. 
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Avant - qard: sırada önüncü, çavuş, carçı, birinci, 
öncü. yalabaçyenisey: yulavuc yalavuc, yelvac, 
yayalavac, yalavacuyğur, yalauçuyğu, elçi qılavuz 
ayğaktav(: kanıkmak). 

Ayıb : uyat4. 
Aynı : bir (ayni biçimdə: bir biçimdə), taynı, kimi, 

ötə uksav, mənqzəş, bir kil, bir qıl, bidav, biçav, bir 
tiqiz, bir törli, bir toşli, bir tosli, okşaş, bidəy, bidəv, 
aynı mav. 

Azad :  irikli, irkin, ərkin, ərkənə, erkana, erkin, 
ərikkən, eygin, bağsız, baş-başdak, öz başına, 
ağasız6, qaravsız6, qaraşsız8, ərkinçə, müstəqil 

Azadə  : ərkin, böyük.   
Azadlık : ərkinlik, dinclik, dərman, macal. 
Ba həm: (< birəm). bilən, birgə, birlikdə, birlə bir: 

bərabər, bir arada: iki ayağla səkəmək: iki ayağı 
bahəm(bir arada) çəkərək atlamaq ; hoplamaq. 

Ba kəmali meyl: ərikcə, eygili. 
Bac : qırtılta 
Badbax : qutsuz, pisgəl9\ badbaxlık: pisgəllik 
Baha : tutar, tutum, tutuş, dəyər.  
Bahar  : yaz, göytüm7, göktəm8  
Bahəm  : onunla, birlə  
Bakirə : silik, arιğ, arι, təmiz, qız\ bakirəlik: qızlık. 
Baqi : qalıcı, qalımlı. 
Baqqal: qırıcı. 
Balans: dəngə, dəngə püng9. 
Balkon: asma qat. 
Bandaj: sarığ, qurşak, çənbər, cuba11 
Barakallah !: yarasınq ! 
Barəsində: < bağasındə, dövrəsində, yönündə, 

üzərində, görəsində, dövrəsində, aykasında.  
Bazdehi: öndürüş 
Baznişəst: oturğa, əməkli. 
Bazrəs: barlavçı4, barlağçı, araştırıçı, yoxlayan, 

qaraman.  
Bazrəsi : qaramal, yoxlama, iş gözəti , qarama 

(qaramaq işi: baxıb görmək, huş eləmək, 
düşünmək) 

Bazsazi: yeniş, yenəliş, yenləyiş, yenləmə, yeniləmə, 
yengəriş7, yenilətmə, dəyişmə. 

Behişt : uçma\ beheşlik adam: uçmalı adam. 
Betərəf: aralık, arilik9, ara bölgə, yalnız, kalıs4. 
Bevəx : çağsız. 
Beyzi : böyrə 
Bə’zən : ara sıra kimərdə:, hərdən. 
Bə’zi : < biraz, birnəmə   
Bəd axlaq: alaca.   
Bədbəx: bəxdi qara, mutsuz. 
Bədbin: qaramsər, duruqqan, donukan (tonqılğan, 

donqılğan), düşünüklü3. 
Bədrəqə: qılavuz. 
Bəhrə : ülaş4. 
Bəxş  : sınğar, fəsil, , dəsdə, cürə, kimi, tay\ bir 

sınğar: bir fəsil(dəsdə, cürə, bölük) 
Bəxtiyar: unqaylı8, yolık, qaraçoxa. 
Bənd   : uzman. 
Bərabər: birlə bir. 

Bəraət : ağlanış, ağlama\ bəraətləmək: aklamak, 
ağtamak, ağatmak, halal etmək   

Bərəkət : bolluk, uğurluk, unim4, qutum, qutlu\ 
bərəkətli: qutumlu, qutlu, verimli, suvli sevli\ 
bərəkətsiz: qutumsuz: qısqanc, bağlı\ bəraət edən 
(kəndisin): akçılan. 

Bərəndə: bökə1, aparan, qəhrəman. 
Bərqarar olmaq: ornaşmaq. 
Bərqüzar etmək: ötünmək4, qılmaq. 
Bərnamə: düzük, kəstə, tasarı, kurama, toxum8, 

töküm8, verdiş, gündəlik, günlük. 
Bərpa etmək: duruzmaq, qaldırmaq. 
Bərrəsi: dənəmə, sınama, sınağ, dənəyiş. 
Bəsirət: bilgirlik. 
Bəst : çənqək, iki ucli mıx. 
Bəyannamə: öğüt kağazı, bildirgə. 
Bə'zən : birneçə, bir- iki, sandan, çəndən8, kaysə, 

sakta, çağda, sakta, gah, kəmahal8,, kayhı3  kaysı7, 
keydə4, key - keydə4, keybir, kəzdə, keydə, keybir8, 
ara sıra, ara tirə, arçak\ bə'zi vaxt: bir sakta, kaysə 
vakıt, keydə kedə, key çak, kətedə\  haydan – 
sandan: aydan - sandan: çəndən - yarım8. 

Bihudə : yerliksiz, yerilsiz, bedərək8, boş, quru. 
Biqarar  : özgərişçan , özgörüşçan, düyişgən, 

atqırcan, özgərmil4, duruksuz7  
Bila e'tiraz: dartıksız. 
Biləxərə: azak, sonğ, azakdan. 
Biləks  : gerisi\ gerisinə, gerisincə, təskərisinə, 

qaytarı. 
Bilxisus: ayırma, ayratın, ayrata, ayırata, ərəkşə. 
Bilit : bəlgə. 
Bilokaj: qurşav, qurça, qabav, qurçö, qurşaş, kamav.  
Bimar : sökəl, sayruq, gücsüz, xəstə\ sökəlik: xəstəlik 
Bimaristan: ağruqan, xəstəqona. 
Bina : çatı, yurt, qorılma7, qaraltı3. 
Birəbt : ilgisiz, tutarsız, bağlanışsız8\ rəbtsiz sözlər: 

tutarsız sözlər. 
Bisküyit: qıtır. 
Biyoqrafi: yaşam yolu, durmuş yolu, yaşam öyküsü, 

özgeçmiş1. 
Boreş : çap. 
Böhran: (< burkan. boran, düğüm). buruluş, dönüm, 

dağdarış, tənglik6, sınılış7, yetməzçilik8, qırqın. 
Buxar  : < bük. buğ, çiğa, izqara. 
Büləndgu: səsyayar. 
Bünbəst: kor çüçə: dalsı olmayan. 
Bünyə : qurum, quruluş. 
Büt : örgün, örökön13, idol, yaşlı adam.  
Cadu : büyü, ovsun, adcıp7, arba9, sehir.  
Cahanşimul: yer yarqan\ atığı yer yarqan9: sanı 

dünya basır. 
Cahil  : anlamaz, anğsız.  
Calib : gözəl, batqın, batnıq8, sevimli, ruhlu, yaxımlı, 

simpatik. 
Camiə : köm, kömə, toplum, 
Canbəsər: çalacan, can çəkişmək, çok zayıf, cılız. 
Canişin: ardıl, orın basar, yerbasar, orbas. 



                  söz bə söz 

   175

Caru bərqi : silgi: parça tozun alan\ toz (+soran. 
tutan.tutucu.yığan.alan. çırpan. silkən) 

Casus  : çaşut9, ayğakçı9, xəbərçi  
Cavab : yanış, yanaş, yanıt, yandırış, qarşılıq, dəyiş, 

qayat, qaytarı, qaytağ, qeyidiş,  tay. 
Cavablamaq: yanşamaq, yankamaq, qarşamaq, 

dəyişmək.   
Cavan : gənc, yas4.   
Cazib : ötgir, ötgün, güclü, çaslı8, yaşlı, cavan. 
Cehiz : bodut9, armağan, yokluk. 
Cəhət : tay, yön, yak, yan, yör, açι doğru, yön. 
Cəhnnəm: tamu, gara azab. 
Cələsə : duruşma, toplantı, oturum, oturma, yığnağ. 
Cəmiyyət: dərnək, dərnəşik. 
Cənin : analık7, yatğı8, balıyatkı, tuxumluk\ cənin 

cütü: uşak yoldaşı. 
Cənnət: uçtmaq14 
Cərəyan: axım, ağım, ağιn, çəkim, bənzəyiş, gediş, 

yönəm\ axımın uğruyla üzmək\ hava axımı\ ədəbi 
axım. 

Cəsur : otlu13. 
Cəvab : qarşılık, dirəniş, ödün, əvəz. 
Cəza  : qısqut, yaptırım1, yazğa3, şara, arsar, suç, 

borç, ağan,ağı. 
Cəzri - məd: gəlged, gəliv - gediv3, qabarım, asub - 

qaytıv, götəriş - pəsəyiş6, daşqın-qaytqın, dol – 
qeyid, qarmaq - inmək, kəlkün. 

Cəzzab: çəkici, sevimli3.7, yakımlı3.7.9, gəlişli8, 
görkəmli, görüklü, görməgəy8, dartımlı.   

Cib : yançık\ cibgir: yançıkçı, cib vuran.  
Ciddi  : salıkalı4, salmaklı4, ağιrbaş. 
Cihaz : yığac, topuntu. 
Cılıqqa: qorsaqca8, yengsiz geyim (qolsuz).   
Cilvə : yey9\ cilvəli: yeyləş\ cilvələnmək: yeyləmək.  
Cinas : ündəş, qayma. 
Cinayət: qıya. 
Cinli  : qaqğınlı: kötü ruh, qara ruh, qara quşlı, 

albastı, alvastı9, qəşşili, tutqaylı, sərəng: dəli. 
Conjecturer: qansıkmaq, sanmaq, zənn etmək 
Covhər: toz. 
Cre - püsküllatin: < qri - püs. ala toran. 
Cülbək : çovlan8.  
Cüssə : ağram8\ cüssəli: ağramli. 
Cütləşmək: qoşuşmaq, tuxumlaşmaq, çəkləşmək. 
Cüvə  : sindik (< sindirimək). 
Çara  : qut\ çarasız: qutsuz. 
Çatrık, kəsişik *, xərək iskilet,Qaraçav: qaraçıv, 

xərçub, pay bəst, sarmaşık. 
Çəsb : yelim8, yelməşən, yapışqan, çiriş.  
Çirknevis8: tasalaq: suduri8 
Dahi : bilgir.  
Dampizişk: baytal. 
Datalatin : veri, bilgi. 
Davamlı: dayamlı, qatnaşlı8: sürəli,  
Davər : aracı, arçın, aracı. 
Davərlik: yönətiş, başqarma, yitəkçilik, görsətiç, yol - 

yoruk. 
Dayimi   : duraklı. 

Defrizerlatin: buzçözər. 
Deklanşorlatin: tetik (zamin). 
Dekupajlatin: qurqulama, kəsmə. 
Dero : orum, yığım, orma9 
Detektör: buluc. 
Deterjan: artıcı. 
Dəbistan: ilkokul. 
Dəf etmək: götürmək, qovmaq, yibarmaq, aparmaq, 

çıkarmaq. 
Dəfə : tapkır 
Dəxli - xəş: gəlir - gedir, gəlir - gedər, çəkim - çıkım9, 

alιm – verim. 
Dəqiq : biçik.  
Dəlil  : gərəkçə: yilik3, cili7, nəgiz, tanıq 
Dəlil gətirmək: gərəkləmək, qanıtlamaq, bəlləmək, 

bəlgələmək. 
Dəlil : bəlgə, qanıt, gərək, gərəkçə, yilik3, cili7, 

ötünc, tutğuç11, sıltay11, nəgiz, pataya11, tutkuc11, 
arqman. 

Dər barəyi: turalı4, yörəli. 
Dərbəd : döngə. 
Dərd  : küyək, dartınqa, tasa, acı, ağı, acı, yanıq, 

üzüntü, ıztırab,. 
Dərəcə: dərcə, dəriz, bağ, bəstə, bəs12  bəyə12 ( 

baha), basacak, basqıç9, baskuç9, basama, baraca, 
bəlülük12, bəlgə, düzəy, qurla, kərə, dəfə, qat, 
aşama, paya, atak, basamak, kərtə. paldak4 pillə, 
nərdivan. 

Dərk : alqı, tanışlık. 
Dərman: açal(r), çara, dinclik, eyginlik, erkənəlık8, 

macal. 
Dərmansız: açarsız. çarasız. 
Dərs : oruq14, ölçü, im. 
Dərzi : biçiş - tikiş. 
Dəsdə : tutum, tutak, sınğar, bəxş, fəsil, cürə, kimi, 

tay, boyn, boyun, sap\ tutğıç, tutavac, tutğuç\ 
burmabıçak boynu: bıçak dəsdəsi 

Dəsgirə : tutarğa 
Dəsmal : çalğıç, yağlık, hovlə, taram, kiri suyu çalıp 

qapan.  
Dəsşuyi: əl yuvar8, yıvınqıç3, yuyunqıç7. 
Dəstəndaz: (söz bə söz fars dilinə köçürülmüş. dəst = 

tuatar. əndaz = atar) < atar - tutar, əngəbə,  
Dəstrəs : - 1) qulluq - 2) ulaq: əl çatan şey. 

(ulanmək: yetişmək, çatmak) - 3) yədək: əl aracı\ 
yaydak: yədək at, dəğişik at. 

Də'vət  : çağırık, çağırış, bildiri, şuar\ də'vətçi: oxucu: 
oxuyucu 

Difa etmək: qorumaq, qoruklanmaq13. 
Diftiri : quşpalazı, qarabakma. quşquyruğu, 

quşpalazı. 
Digər : adınçı4, başqa, ayrı. 
Diqqət : avay9, yavaş , dinc, sayıq11, ayıq, əsəvən, 

üns\ diqqətlə: yavaşca, avaylap9\ Diqqət ! : bax ! 
baxın !\ Diqqət eləmək: sınamaq baxmaq, 
bayqamaq9, dənəmək\ Diqqətlə: biçili\ biçili uk: 
diqqətlə ; könüllə ; özənlə ; basa ; sık dinlə\ 
Diqqətli : biçu, bij, özənli, kəsərli\ Diqqətsiz: 
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çalğan, dağınak, baxmaz, saymaz, yavaşsız, 
dincsiz, avaysız\ diqqətsizlik: baxmazlık. 

Direkt vergi: qüni vergi, qüni salqıt8. 
Direl   : burği8 üşki 8, deşən, mətə. 
Diyalektik: görgötür. 
Dobarəni: becətmə, sağatma. 
Doktirin: öğrəti. 
Dokuman: sənəd, bəlqə. 
Doqmatist: (< duk: bağlı) dümşə, dümçə. 
Dosyə : puşə (< bürkə), qovluq, qap, papka, 

kaptama, kapsla. 
Dozaj : düzəm. 
Dövlət : üttar.  
Dövlətli  : quşli, qaraçoxa. xoşbəxt. 
Dua etmək: alqışlamaq  
Dublaj : aydak, səsləndirmək, sözləşdirmək. 
Dublə etmək: aydarmaq,  çevrimək, dolamaq. 
Durbin  : uzarqa\ nəzdikbin: qısarqa. 
Düxaniyat: çəkimlik9. 
Dəxli xərc: glir – çıxar\ dəxli xərcli iş: alιm - verimli iş, 

qazanclı iş.   
E’lan   : bildiri, anğdırı. 
E’lan : bildiriv, bildiriş, ündər , ündəv, yasav. 
E’tibarən: başlap, dartıp9. 
E’tibarsız: aldavıç, aldavaç, yalançı. 
E’tina : güvənc. 
E’tiraf : tanıv, tabu7, açsal3.7, açıp salu3.7. 
Ehsan : sağav. dartış, dartık9, veriş, ödül, armağan, 

basan (ölünün dalından verilən) 
Ehtimal: anc7, olaş, olasιk, olasılık. 
Ehtimalən: sansunki, olsunki, sanuki 
Ehtiraz: qaçınmaq, qaçınılmaq\ ehtiraz et !: qaçın ! 

çəkin ! qorx ! sakın !. 
Ehtiyac: azlık, izdək, yetər, danq\ ehtiyaclı adam: 

yetərli, dəngli adam. yetərin olsa al: ehtiyacın olsa 
al\ ehtiyacı olmaq gərəksinmək 

Ehtiyacı yok: danğı yok, danqısız: dəyərsiz, 
önəmsiz.  

Ehtiyacsız:  gərəksiz.   
Ehtiyat: payman, sakınc, sağlık, sakıt, saksıllık3, 

saklanuvçalık7, abay7,  ayarlık7, abaylık3, uyavlık7, 
sərəsəplik8\  ehtiyatlı: saklı\ ehtiyat et: abayla\ 
ehtiyatsız:  abaysız, apansız, bilməzdən, saklağ. 
sağnaq. 

Ehya : ukanış, yanlanuv3, canlanuv4.7  
Ehzar etmək: qatına okumaq 
Ekipman: donatı. 
Eko : yankı. 
Ekskılavator: qazaratar. 
Eqzersiz: alıştırım, alıştırma, yatırım. 
Eqzotik : yabançı. 
E'lan : bildiriv, ündəv4\ e'laniyə: bildirmə 
Elastik : qayışqaq6, əsnək. 
Enerji   : enikər, törəyən, yaradıcı, törətici, 

alıbet7, qeyrət, quvvət 
Enerjik: otlu13. 
Epidemya: salqın. 
Epiloq : bağlaq. 

Eşq : sevgi. ğışıq. 
E'tibar : sayqın, sayınq, uzlaşım. 
E'tibarlaşmak: aldırışılmak. 
E'tibarsız: önəmsiz, yeyni, yüngül, karsız. 
Etiket : bitik, pitik, biti(yazı), pataca, bataca. 
E'tilaf : uyuşma, anlaşma, uylaşım. 
Etimoloji: ana söz, qaynağ söz, əsil söz, kök söz, dib 

söz, sözün özü, yatax söz, söz döl, söz dölü, göt 
söz, söz oba. 

E'tina : təvəccüh, özən. 
Etiraf etmək: boyun olmaq, boynuna almaq, tanımaq, 

üstlənmək. könkmək14 
E'tiraz : qarşılıq. 
Etüd : araştırma, araştırı, incələmə. 
Eynəkli: gözüklü. 
Əbədi : manqı. öşpes (< öt. ölməz). ölqüsüz, ölməz, 

bitməz, tükənməz 
Əbədiyət: çınar6. 
Əbəs : alık, saçma, sapınc, boş, anlamsız, boş arzu. 
Əcayib : şaşılacak, şaşırtıcı, anlaşılmaz. 
Əcələ : alam, alam çalam, ivək, ivədi, tələsik, yallah, 

yüyrək, yeyin, tez, irəli\ alam saat:  dəqiqəsində, 
alam indi, lap indi, elə indi\ əcələ ilə: alman - 
talman, hızla\ əcələci: ivəcən, içidər. 

Əcuzə : qocaqarı. 
Ədəb : qural, törə, yol, yol yordam, yol yöntəm, iz, 

sıra, sayqı  
Ədəb : oturuş, görgü, rəftar. 
Ədəbi yazılar: göycə yazın. 
Ədəbli : yerli, qılıqlı, dərəkli, sanlı, saylı. 
Ədəm : yokluk. 
Ədip       : akın, yazıçı , şair. 
Ədviyə: dadim. 
Əfsanə: sürçək. 
Əgər  : gərəkirsə, vardi - gəldi, bardı - gəldi8, vurdi - 

gəldi. 
Əğd olmak: baş çatışmak8.  
Əğləb  : köplənc, koplanç, yaylanq, həmişə. 
Əhd : ant. 
Əhdnamə: sözləşmə, bağlanşık, anlaşma. 
Əhfad : toranlar, torunlar. 
Əhli : əkili, əkdi8, örgətilqan6, əldəki8. 
Əhliləşmə: əkilmiş, yerləmə, yerləşdirmə, uyqunlama, 

ədəbləmə, dəbləmə. 
Əhvalat : durum. 
Əhvalpürsi: soraş. 
Əxdə  : burulmuş: iğdiş, enek, öğdiş, biçik.  
Əxlaq : davranış, törə, alışkı, axıl, axar, axım, sana - 

sezim, sezim, sana, basıl, hərəkət, gedişat, gediş, 
yeriyiş, biçim, pişin4, kelbet4, qılıx, rəftar, yörüm - 
axan\ Axlaqi: axlaqlı, törəli, axarlı, axımlı\ əxlaksız: 
qınalı. 

Əxmu : somurtqan, çatık, asık. 
Əks : külüqə12, kölgə. 
Əksan : çalqı, vurqu\ çalqırt: əksanlı, vurqulu. 
Əksanlı: çalqırt, vurqulu. 
Əksetmək: yansımaq. 
Əksər : ağram (gecənin ağrami keçdi). 
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Əksəriyyət: ağram, çokluğ\ böyük sıxım: əksəriyyətin 
tərəpin saklamaq: ağramçılık, gecənin ağrami 
keçdi.  

Əksəriyyəti mütləq: basımçı çokluk7. 
Əktif : çalışqan, etginlik. 
Əqd eləmək: baş çatmak8. 
Əqəlliyyət əksəriyyət: azqış - artış. 
Əqəlliyyət: azçılık, yetnəçilik ( yetməçilik ), azçılık. 
Əlahədə : < ala. alahı, alanğki, başqa. 
Əlaqə : < ilgə, ilimli, ilimlə7, bağlantı, araqatnaşık8. 
Əlaqə : < ilgi. 
Əlamət : < iləmət. iltəm. bildə, bilgi, bilgi, bildə, 

bəlgə, bələk, bəlirti, him, üm8, im3, imsərə, simgə, 
iznək7.9, toka,  qanιt, göstəri, quş, gül. kələk: qoruq 
üçün daşı daş üstə yığıb əlamət qoymak 

Əlarəğm: qaramazdan, səretməzdən, qaramay. 
Əlavə : qatma, ötəri, ütəri, üstəri, üstəlik. 
Əlbəddə: quşqusuz, ərinə, arıyna4.7. bildəli3. 
Ələqə : < ilgə. ilgi. 
Ələlxisus: ayrata, ayrıkşa, ərəkşə, özqöçö. 
Əmanət qutusu: tap : amanat qoyulma yeri. 
Əməl : etki. 
Əmin : işəşlik9, sənimli4. 
Əmir   : carlık7, yarlık, yalığ, buyruk, buruk.  
Əmniyyət: inənişlik, qoruqluk, qorxusuzluk, dinclik\ 

əmniyyət şəbəkəsi: güvənlik ağı. 
Əmsal : qurdaş, yaşıt, yaşdaş\ qərinələr: əkran.  
Əndam : boy bos: boy buxun. 
Əndaza : çən - çək8, ölçü. çağ, çək, çan, çəki, çəkim, 

sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, həd. 
Ənənəvi : gələnəksəl. 
Ənfiyə: burun otu 
Ənnabi   : qonqır, qızımtıl, qonqıras, qonqırsı  
Ərdəm : fərhəng, məssəb, hünər. 
Ərə : biçqi. 
Ərəfə  : aldı4 : öncə, əvvəl, başlam, başram, 

bastam. önqsıra, önqyani. 
Ərzə - təqaza: sunu - istəm. 
Ərzə : sunu. 
Ərzişi izafi: artma dəğər, qoşma dəğər. 
Əsa : baston, qoldayaq, çəlik. 
Əsas : asal\ əsas yol: başlı yol. 
Əsasi qanun: ana yasa, ata zanq.  
Əsbab  : qoş, quşak, ayqıt, yaraq 
Əsəp  : ağdamar, sınır, yeykə, saçak. 
Əsər : yapıt, yaratma, bilgə, nişan. 
Əsərsiz : ayaksız, sonsuz, izsiz, təsirsiz, nəticəsiz. 
Əsilzada: törə. 
Əsir  : alca12, tutkun, yesir. 
Əsir etmək: alcalamaq12. 
Əslən4 : heç, tıptı. 
Əsnaf  : çığıçı9. 
Əsnasında: boyuca, boyucan\ yügürük boyuca. 
Əşraf  : oyar : bəyə ayid, zəngin.  
Ətf : yönəlmiş. 
Ətraf : dolay, çevrə, yanlar. 
Ətraflı : əksiksiz, ayrıntılı, qapsayıcı. 

Əttar : otacı, yamcı. 
Əvariz  : akı4.  
Əvəz  : qarşılık, cəvab, dirəniş, ödün, dərək, yanıt, 

yanış, yanaş, yanut, yanıtka, növbət, növbətlənmə, 
sıra\ əvəzinə: dərəginə.  

Əvəz vermək: yanışdırmaq . 
Əvəzləmək: başabaşlamak, dəyişmək, paypaylamak, 

yekəyekləmək, çalışırmaq, çalışmaq, çaqqışmaq, 
al-çalmaq(alış - çalışdırmaq), aldırışmaq, 
yanşamaq, yankamaq, qarşamaq, çalmaq,  
takışmaq, 

Əvvəl  : aldı4, öncə. 
Əyadət : sorama, sora varmaq, soravmaq, 

yolukmaq, . 
Əzbər : yadaki6, yaddan. 
Əzbərləmək: yaddalamak , tutmaq8. 
Əzəl : ozol , bayaq, keçən vakıt. 
Əziyyət: sιkιş, əziş, qιsιk. qısu, sıkı, sıkıntı 
Əzizləmək: örgüləmək. 
Fail : edən. 
Fakt  : olqu . 
Fasid : qarışdırıcı, bozqaq9.  
Faş olmak: aldurmak9, yaxalanmak, çaldırmak.  
Fatih : yenən1, yengici9. 
Fayda : yarar, asıkka. assu\ faydasız: asığsız 
Faydalı : tiyiş3, karet4, yapdalı, onqay, yonqay, gərək, 

iş13, yararlı, asık 
Fazla :  aştam.  
Fe'l  : qılım, etiş, işlik, etiştik4, qılık, qιymιl, iş, 

qιmιldι, yol, çəm, meyl, endik, istək. 
Fə’al : etkin. 
Fəaliyət: ediş, yerik. 
Fəaliyyət: ediş. 
Fəci' : acıklı. 
Fəda  :  yoluq (< yol. yolunda verilən).  
Fədayi : ölüm əri, əsirgən15, əsirgəyən, kəndindən 

keçirmis, sərxoş\ fədayilər: ölüm ərənləri 
Fədayi : ölüməri.  
Fəğan : inqə, inqirəs, ontö7. 
Fəhm : uğu4, uku. 
Fəxr eləmək: boysanmak, boysandırak, boy demək, 

ayınmak, öyünmək, özünü övmək, şişmək, 
ulusaymak.  

Fəxr : güvənc, övünc.  
Fəqət : təki, apam (aba: ən son). 
Fəlakət: burşa15,  yıkım. yoyunq14. 
Fələc : yatalak, kötürüm, enməkəli1, düşük, yerə 

düşgün. 
Fələk   : düzən 
Fəna : kötü, pis, yaman, xunük6, ərbət, əsgi. 
Fənər : orokıç13, hörülüç, hörüç. 
Fərəhli : ərsənğ, şad, uca. 
Fərhəng: söz - söz, sözə - söz\ sözbə söz: bir dilin 

sözlüyü\ fərhəng-mədəniyyət,rəsm rusum, ayin: 
yordam ərdəm(yordam: qılıq, qıyafət)  

Fərq qoymaq: özgərmək, ayırmaq, çəşitləmək, 
seçmək. 
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Fərq : ayrı, ayır, mənğzişiksiz14, ayrıt, ayrılık, 
ayrıntı, özgə, özəl, başqalık, çeşit \ fərqli: çeşitli\  

Fərqlik : özgəlik, ayrım, özəllik\ özgəlik qoymaq: 
ayrım, fərq qoymaq. 

Fərqlik : özgəlik, özəllik, ayrım\ özgəlik qoymaq: 
ayrım ; fərq qoymaq. 

Fəsahət: açıqlık. 
Fəsx etmək: toktatmak7, yatırmak. 
Fəsil  : sınğar, bəxş , dəsdə, cürə, kimi, tay \ bir 

sınğar: bir fəsil(dəsdə, cürə, bölük) 
Fəth etmək: açmak, bağındırmak4, boyun əydirmək8, 

dartıp almak,  açmak, çıkışmaq.  
Fətq : qasιq. 
Fəza : gengişdək7, genişlik, açık, boşluk, uzay1, 

ğarış4, küzöy7.  
Fəzilət : ərdəm.  
Fəzlə : sağı.. 
Fikir : oy,uy, oyalıv, uy, oy, ut, uş, us, is, uz, ağıl, 

oykır. qaraş3.7, göz -qaraş7 düşək, düş\ fikirli: oylu. 
Fikirləşmək: oylanmaq, qarar vermək, küylənmək, 

uslanmaq, ayağ axsatmak, düşünmək, 
xayallanmaq, niyyətlənmək. 

Fil  : yaqan, yanğan. 
Filbədahə şiir: doğac.  
Firib  : umsuq, aldanış, kələk, tovlama, aldatma 
Firiştə : < baruştə: çatdırıcı, ara qatnaşçı, yumuşçı < 

yumış < yum. yummaq, calaşdırmaq, elçilik, irtibat  
Firurəftəgi - bərcəstəgi: biçimli - oylumlu: yontlu.  
Fistival : marağay4, merekey. 
Fişar : basış8 \ qan basışı. 
Fitnə : qarqaşa, qarιşιq, qıyıq, bulağa. 
Fitrət : yaratık, zat, yaratılış. 
Flaş : foto yarık7. foto çakmaq6. 
Fonksiya: işləv, iş. 
Font : yirlik, tək7, arka plan. 
Fori : sivri, çənqqil, çıkadıqan, gəlidiğan, iriksiz, 

asığış3, toxdasız7, həmən, dəssinə8 
Formalizm: biçimçilik. 
Formül : anlatma (anlatım). 
Frekans : yığılık8. 
Fuzul : urınsız, orınsız, yönsiz. 
Füqara : yokqara. 
Fürsət : qanat, qol, bölük, tikə, burça, murça. fürçə, 

parça, qab,  baydaq, buta uğur, uvakt, vax, şans, 
ağlık, ağ (ağa çıkmak: fürsət tapmaq, bir ağ 
ələsal). 

Garət: çapul, çapuç, çapıq, soyğun, basqın, talanğ, 
ılqar, qaraq, qapıç, yağma, tarac, sırıq, 
dərmədir(lik), dərmədiril, saldırma, budal. 

Gayıb olmak: dulunmak, görünməmək, batmak.  
Gəs : kəkrə, dadı acımtıraq, əkşimiş, buruk, ağız 

yığıcı olan (heyvaya tay) 
Girdab : opqın13, dalqa. 
Girov : saklad, salaq3.7. sal4. tançı12, öç14, 
Guya : görə, yansı3, sayaklı7. 
Ğalib  : bəsli, aparan, aparıcı, üstün.  
Ğalibiyyət: bəslik, üstünlük. 

Ğayət : örən8,  inğ8, enğ(ən), bik4.7, uğata3, bek, ötə4, 
tim4.  

Ğəflətən: qapıl, kınət, dərö5.8, duran yerindən, birdən. 
Ğəflətən: qapıl, kınət, dərö7.8, duran yerindən, birdən. 
Ğəfur : qaqur. 
Ğəmxar : dəd ortaqı, balaban quşu. 
Ğənim : yavuz, yov, yavı. 
Ğənimət: barğu, tarac, soyğun, dərmədirlik, saldırma, 
Ğəramət: tölək, töləg. 
Ğərəz : san. 
Ğina : qanıxlıq, qanıx. 
Ğişa’ : yalqaq, pöz, yoxacık dəri. 
Hadisə: törəş, olay.   
Hafiz : qoruyan, əsirgəyən. 
Hakim : iduqur9 < idi . şah, pirəns.  
Hakim : iduqur9 < idi. pirəns, şah, böyük, ərişmiş, 

irişmiş, yarqıç 
Halə : ayla, ayça. 
Halət  : biçim, duruş, vəziyyət \ yaxcı halətli: duruşlu. 
Hamam: qızqındam. 
Hami : bakac, qoruc. 
Hamilə: alkın9, köp, yüksür, yüklə, yüklü3, avunak, 

ayalak, gəbə (heyvan) gəbə, ağır ayak, kömənli6, 
qısırdal, boğaz, görəli, gəvrəli, gövrəli, ikkikat6, 
ikikabat4, boykat7, koş boylu7(goşa boylu ), 
boğaz7(heyvan). 

Hammal : daşıkçı, daşıyan. 
Har : quduz 
Harmoni: həngdəşlik, uydurma, uyum, üyləşim, 

uyğunluk, birdəmlik, ilalaşmaq, sazlaşma, yakdılık, 
tətüvlik, düzən. 

Hasid : qιsqanan, çəkəməyən, içi alayan. 
Hasıl : yemiş, verim, ürün. 
Hassas : içli, duyğulu, alınğan. 
Havalə etmək: üzləmək. 
Haya : uyav.  
Hayasız: qəyzə, utancsız. 
Hazır  : anuq14. sahman, saylan4, düzünlü, qurıklı, 

Hazır seçilən (selçən), quşat, qurşalı, qurçalı, 
törəməli, anıkqə ka,9, anuk, bələk ortaya qoyulmuş, 
əldə tapılan\ hazır gəl: güşatlı gəl\ hazırla:  bələ\ 
hazırlama: sağlama. 

Hazırlamak: ağιr - yüngül eləmək, axtarmaq, 
akmalamak, anıklamak9.ka, anqtamak, anιklamaq, 
anιtmaq9.ka aramaq, atlamak, avlamaq, ayağlamak 
(işlər ayağlanır ; ayağ tutur), barlamak, başarmaq, 
becərmək, bəsərmək, bəsləmək, bitirmək, 
cəmləmək, çəmrəmək1, çənəmək, çənləmək, 
çırmalamaq, dənəmək, donamaq, düzətmək, 
geyirmək, göz qulak olmak, gözədləmək, 
gözləmək, güşatmaq, haklamak, izərləmək, 
İzləmək, qurşamaq, nişanlamaq, ölçüb biçmək, 
sanamaq, sanlamaq, sınamaq, sonlamak, 
süsləmək, tuddurmaq, yapışdırmaq, yasamak, 
yığmaq, yoklamaq, yola salmaq, yönləmək, yeri 
hazırlamaq: yeri güşatmaq, yerini göstərmək. 

Hazırlanmaq: yaraklanmaq 
Hazırlan: bələn.   
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Hazırlanmaq: anımak, anιnmaqka, qurallanmaq, 
yığışmaq, çırmalanmaq, tutunmaq, çəmrənmək1, 
cəmlənmək, yığınmaq, bitişirmək. quşaklanmaq 

Hazırlat : bələt .   
Hazırlatmaq: anıtmaqka. 
Hazırlıq  : güşatalıq, amədəlik, açıklıq. anıklıkka,  

alış, təyərlik 
Hazιr : dəyər4, dayιn4. 
Hazιrlatılmaq: anιtιlmaq9,ka. 
Hazιrlayan: anιtqanka,9.  
Hesab : sanak6, bolum10. çın 
Hesabdarlıq: saymanlıq. çınsar 
Hesablamaq: dəngəmək. çınlamaq. incələmək. 
Hesabsız: dəngəsiz: çağlamsız, çəkimsiz, ölçüsüz. 

çınsız, çənsiz, çəksiz. 
Hesapçı : sakışçı. 
Heybət : uluqvarlık6, kuramιn. 
Hey'ət : alka4. 
Heyif : yazık\ heyiflər olsun sənə: yazıklar olsun 

sənə. 
Heykəl : qabara, görüm, yontu, daşsın3.7, müsın4,  

daraba . 
Heykəltiraş: sınçi3.7, müsınçi4.  
Heyran : tanq, şaşa, genğ\ heyran qaldırıcı: 

genger, gendirçi, daşqar, şaşqır, tanqır. 
Heyrət : anğ - tanğ9, dalqınlık, huyukmaq.   
Heysiyyət: onur, kişilik.  
Heyvan : anq3. 
Həcm: biçim, biçik, oylum, çap1, sığık, sıxım, oyuq, 

qoğzaklıq, üç boyluluk. 
Həcv: yermə, yergi, daşlama. 
Həd: çağ (çək)8, çək, çan, çəki, çəkim, çəkə9, cərgə , 

ölçü, sınır, dözüm, tutar, tutum, çıxar, əndaza, 
qədər, dəğər\ hədsiz: çəksiz\ həd qoymaq: 
çəkləmək, çək qoymaq\ həddən aşmaq: çəkdən 
çıkmaq, çəkdən aşmaq. 

Həddəqəlli: bərisi, yaxını, azı, lap azı. 
Həddiəksər: uzaqı, arsı\ həddiəksəri - həddəqəlli: azı 

- çoxu, yaxın - uzağı, uzağı - bərisi, arısı - bərisi, 
lap azı - lap çoxu. 

Həddin tapmaq: kərtəsin tapmaq: tam uyğunlamaq. 
Hədəf  : qorul9,  bəlirti, nişan, im, əm, iz, ərək, niyyət. 
Hədələmə: qorxutma, çəkləmə9, qısma, sınırlama, 

təhdid, xətləmə, qərə qorku gəlmə. 
Hədsiz : çəndənaşa8, sandanaşa, ölçüsüz. 
Həfazət: səkdirmə, basdırma. 
Həkk:  tamğa. 
Həqiqət: gerçək, dürüslük, şındık4, çındık7, anıktık7, 

çin6, ısın3, çın3, anık7.  
Həqiqi : öz2, çın, çin, çinq, şın, ıçın, çınlap, nəqiz, 

anık, bəlli, aşgar, sözsüz. 
Həqq  : çağ , çək8, sayaq, yasaq \ sizin çağız: sizin 

həqqiz. 
Həlakət: yoyunq14. 
Həlallaşma: bağışlaşma, boşıqlaşma, ilalaşma8, 

bağrılaşma. 
Həlqə  : ayşık, dönğgə9, çəmbər,  gürçə13. 

Həll etmək: açmaq, düzətmək, yokalmaq,dəngəmək, 
çözmək, çökətmək, işləmək, sağmanlamaq, 
samlamaq, sahmanlamaq. 

Həm kilas: sapaqdaş. 
Həmahəng: utğaşık < uy, uyumlu, uyuşuk, tutuşuk, 

uyqun, bir ahəngdən yanqlamak.  
Həmanəndsazi: okşalama, uysalama, okşatma. 
Həmcəhət: yönəş, yörəş, yanaş. 
Həmcins: tördəş3, təkdəş4.  
Həmdil : ısnış. 
Həməhəngləşmək: uzlaşmaq, uyuşmaq, uydurmaq. 
Həmişə bahar: arça8.  
Həmişə: < qamusak, bolına, uday4.  
Həmkar: adaş, əməkdaş, qoldaş. 
Həmlə: batırım, topulum, saldırım, ağış14, yağma\ 

həmlə etmək: topulmaq, saldırmaq 
Həmmərz: araçəkdəş, sιnιrdəş, gonşu. 
Həmrah: qoş, qoşu, qoşuq, yönəş, uzar, uza, uzatuçı. 
Həmrədif: sıraş, sırğın (: < sürə).  
Həmrə'y: oybir, sözbir. 
Həmrəylik: oybirlik9, sözbirlik. 
Həmsaya: gonşu, araçəkdəş, sιnιrdəş. 
Həmsər: başdaş, yanyoldaş, yaryoldaş. 
Həmşəhri: eldaş8,  ayıldaş7, yakdaş3, yerləş4, yutdaş , 

ellik. 
Həmşəhri: Köydəş, yerdəş, yuddaş. 
Hər: al, alkın: hər şey.  
Hərdəm: durmadan. 
Hərəkə: çəkə. 
Hərəkət: basık7, basıl, gedişat, gediş, yeriyiş, ötüş, 

üsüş, rəftar, axıl, akım, ağnaq, qımıldanış, yörüm - 
durum7, qılık - yoruk7, davranış. 

Hərəkətə gəlmək: qalxmak, irgənmək, coşmak, 
hirslənmək, qollanmaq, yollanmaq, kıpırmaq, 
silcimək6: qımırlamaq, ivədəmək, dəbətmək. 

Hərif   : danğa. 
Həris  : arzul, istəkli.  
Həsbə: süzək4.  
Həsr etmək: bağışlamaq, ayırmaq. 
Həsrət çəkmək: özləmək: küysəmək, arzu etmək, 

istəmək\ arınmaq, yorulmak, sızlamak, can 
sıkılmak.  

Həssas: alağar, özünə alan, dəymə - düşər, 
düşünüklü, tuman, tumucu, düyyəğər, duyar, 
duyarlı, duyğur, duşbi8,  sızqır3.7, toyuşan3, 
sərgək4.7, sezimtal7. 

Həvadis: törəşlər. 
Həvalə verən: tapşırıcı4. 
Həvalə : ıspar14\ Həvalə etmək: ısparmaq, 
ısparlamaq, artmaq. 

Həvəs  : özləm, dilək, istək, aşırı istək, arman, armaq, 
imrə.  

Həvəskar: istəkli, üzli, issi.  
Həvəslənmək. İmrənmək, çəkilmək, vurulmaq, aşıq 

olmaq(aşqamaq), tapınmaq, meyillənmək. 
Həya   :  sağnıq, sağuq. 
Həyəcan: çırpıntı, qılığan, dolqunlanma8, doluqma, 

dalıqma. 
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Həyəcanlandırmaq: kükrəmək, təhrik etmək, 
oyatmaq, çığırmaq. 

Həyəcanli: küküt, qapıklı, qal quplı.  
Həzin : qayuğlı, qayğılı, köyönöşlü3, boyok3, 

ökünçlü, kapalı7, sağışlı7, ahmılı8. 
Həziran: altıncı ay9, qulca7. 
Həzm : özləşim3, sınğım7, sındιrιv4.\ həzm etmək: 

sindirmək, özləşirmək8, özlətmək, ələ keçirmək, 
almaq, qapmaq. 

Həzmetmək:sindirmək,öğütmək : un etmək, əzmək, 
çiğnəmək.  

Həzyan: sayıqlamaq, sarsaklamaq, sandıraq, 
yazmağan, cöləş9. 

Hibubat: başaklı3, börtükli, əkin7, burşak4, burçak7. 
Hica  : biçik. 
Hica  : boğum, boğun. 
Hicab : utanc, sıkılma. 
Hicalamaq: üyələmə, parçalamaq, boğunlamaq. 
Hicum : oqdarιlmaq, topulmak, at salmaq. 
Hidudlamaq: çəkləmək,  çək qoymaq. 
Hidyə : hüdü, sunqu, sana, ata9, armağan, şığıl, 

sıylığın, dartı, dartıv, dartık4, bələk, bilək, bələk, 
sovqat, vergi, ayımqa, ağı, ağlık (ipəkdən olan 
qiymətli)\ Hidyə etmək: hüdüləmək, dartmaq, 
vermək.  

Hifs etmək: qorumaq, əsirgəmək, esgirmək. 
Hikayət : ertək4, ertəki8, bəy, boy, ertəki, nağıl, anlatı, 

öykü1, anğqəmə. 
Hikayətçi: öykücü, nağılçı. 
Hikmət: bilgəlik, sağsöz. 
Hikmətli : bilgəcə. 
Hiktar : boyun\ bir hiktar: bir boyun. 
Hilul : girmə, geçmə, sinmə, gəlip çatma. 
Himayə etmək: qayğımaq, qayğıya qalmaq. 
Himayət : qoldavlık, dalda, dulda: saya, qoruc, 

qoruq, qarıc, görəc, görüc, görəm, baxıç, 
görcü(görgəvçilik4, gözətli7, görəğ7, saklav3.7, 
sakval, sak, köğdaş9) 

Himmət eləmək: qolqoymak. 
Hindli : qurqur. 
His : qızık, qum, qara qum. 
Hisar  : ör: örə, ura, çəpər, qursar, duvar. 
Hiss  : anğ, sezim, düşüncə, duyğu, es, eç, iç, is, 

his, bilinc, is, uş, ağıl, bilinc, sana, sezim, anık, 
duyu\ hiss etmək: sezmək : seçmək, görmək, 
baxmaq. təxmin etmək, anlamaq. 

Hissələmək: bölmək\ qatımlamaq: təkrarlamaq. 
Hissiyyat: duyqular, sezişlər. 
Hız : ivinti. 
Hizuri(zehn) : dinc, dinclik. 
Hobi : engilis, düşkü. 
Homojen: türbəş, bənzəşik, bağdaşık. 
Hovlə  : çalğıç, dəsmal, sulqi, kiri ; suyu çalıp qapan.  
Hovz  : su tutar, gölməç 
Hovzçə : hovuzcuq, qurna, gölməçə 
Hovzə : çay yatağı, yataq 
Hozə : dərnək, dəyrə. 
Hökmdar: bayar, xocayın. 

Hökmdarlık etmək: iyəlik, iygilik4, əqəmənlik, iqəmək, 
iyələmək. 

Hökmdarlık: əqəmənlik, iyəlik. 
Hökmənlik8: gərəklik, kalavray4, yüklətiv3.7. 
Höküm: çözük, yarqı. 
Hökümran: bəyləvçi4, buyrukçu, ərktü7, ərkli  
Hörmət : silağ, hödür, sayqı, silə, tərif\ silağlamaq: 

hödürləmək, tərifləmək. 
Huquq : çağ , çək8, törə\ huquqi: törəli. 
Hulgum: < alqım, boğurdak, gırtlak. 
Huş : hiss, is, uş, ağıl, sana, sezim, anık, bilinc.  
Hüccət : tanıq. 
Hükm : yarqı, buyruk. 
Hünər  : < önər, uzluq, ustalık, seberlik4, severlik, 

sivrilik, önör7, üstəlik6, bacarıq yetərlik, yararul15 
Hünərçi: önərtanış4 . 
Hürr : azad, irikli3.4.7, erkin4. 
Hüsni niyyət: sağistəm1 
Hüviyyət: özlük4.7, özqülük3.7. kimlik. 
Xab : alçı. 
Xaç : atanak8.   
Xahiş  : ötiniş, ötünmək3.7, üz tutmak, istək, diləkcə, 

ütiniş, ütiniv, ötinğ4,  sorav,suranu7, sorav7, 
bayndar4, bayandav, 

Xain  : dönük, mürtəd 
Xalis  : qoşunsuz, qatqιsιz, arassa8, arıv, aruq, 

aryan, çılqın, çin (çin piy), teyxa, qır, qara, qutsal, 
təmiz, taza4,  özgü, çılxa, yılxa4, arı, son\ son kişi: 
yaxcı adam. son altın: xalis qızıl  

Xalq  : el - ulus, ulut7, ult4, ulıs4, yurt, curt7, curt7 
Xalq həkimi: damarçı.  
Xam : qabak, görməmiş, naşı, göy, şiyki, körpə, 

yetişməmiş, pişməqən, yaşıl\ xam yer: ağ yer\ 
Xamlık: görməmişlik, qabaklık, naşılık. 

Xanəndə: aytιmçı, şarkıçı, türküçü, ozan, ırçı, ozan, 
söyləyən, aytçı. 

Xarab : pozuk, yıkık, çakşık8\ xarabkar: pozuçu, yıkıcı  
Xaraba : uçğun. 
Xaric : çatal9, çət, çet\ xaric mal: çatal9 mal\ Xarici: 

sırtkı, zahiri, görnüşdən, dışkı\ yabançı, çətəl9, yad 
Xass : dərək, özüş, özqü, özgün, özgə, özəl, 

qatqιsιz, özəllik, üsüs(: xusus), başqa, fərqli, ayrı, 
ayrım7, ozəl, kas, kəs, kəsiklik, kəslik, əcib, dəyişik, 
orjinal, xususiyyət\ özgün əsər ; özgün davranış ; 
özgün durum. 

Xastqarı: söz atma, qudaçılık\ xastqar: söz atan. 
Xatib : çeçen7, sasan3. 
Xatircəm: aladasιz. 
Xatirə : anı, estelik, bələk, tortu, qalıti, iz\ 

Xatırlamaq: adlamaq, yadlamaq, izləmək, 
anıksamaq, anιmsanmaq, yadımsamaq. 

Xavyar : qara qızıl4, yıldırık4. 
Xetam : qutam, qutar. 
Xeyir söyləməz: solağızlı, şum söyləyən, tərs, əks. 
Xeyir : yarık4. uğur, qut 
Xeyirxah: yakınlı3.7. yakın3.7: yakci  
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Xəbər : alık, salιk, uçur9, yanıt, bildiriş, bilgi, duyuru, 
carıya7, alük, bilgi, salιk, bur9, söylənti, söz, 
yenilik7,  gəngəş, öyüd, övüt, öğüd, tosiyə, rivayət. 

Xəbərquzar: xəbər ulaşdırıcı, dilçi4,  elçi, sorğalçı12,  
ayğakçı9, casus, qovak, sağımkor, yortçu\ 
xəbərquzari: sorğalçıq, dilçik4 \ xəbərçinin mesajı: 
ulağın anlatışı. 

Xəfələmək: < qapamaq, öldürmək, cuncukdurmak, 
durdurmak, dondurmak (tün:qara, qır, sık rəng...), 
tunqcukdurmaq, darıtmaq, boğmaq, qısmaq, 
sıkmaq.  

Xəfif : yenik, yavaş\ xəfiflik: yenikçilik, qapık, yatık, 
iti olmayan ; çağlamayan  ; qapalı, dinc. qolay, 
uyanık, diqqətli  

Xələban: uçun, uçkucu, uçucu, uçman1. 
Xələt : bayrak8. sardın, sardun 
Xəlfəçin: kərtəriz. 
Xəlic  : aylağ, dənizin quru yerə girən yeri, dəniz 

bövri, dəniz qulağı, körfəz,  girdə çəmbərli yer, 
dənizin ; gölün quru yeri.  

Xəlvət : özləş. 
Xərc  : çıkım, gedir.  
Xərrat: tavşan, dülgər 
Xəsis : < qıs. saqmır, sak, sıkmır, qısqanc, 

saran3.4.7.7. böhül, paxıl. 
Xəsis : qısqanc. 
Xəsiyət: kişilik. 
Xəstə: sιrqav8. ağrıq, ağrakcan. 
Xət : kəsit, cızıq, cığır, çək, çəki, çəkirə9.  
Xətərli : adalığ 
Xətib: çeçen9, seçən. 
Xətri: dolayı. 
Xəzanə : qazan, bəylik ağılık. 
Xəzanədar: qaznaçı 
Xəzəndə: sürənci. 
Xəzinə : qazan, bəylik, ağılık (çoxluğu ; bolluğu ; 

varlığı göstərir). 
Xidmət: yararlık, görəv, bakım, günlük8 
Xilal  : diş sancağı. 
Xilas olmaq  : sıyrılmaq. 
Xilas : boşunu.  
Xilqət : yaradılış, yaryış, törədiliş, tərəliş.  
Xirə : yoş, yoşun. 
Xisusən : ayratın. 
Xisusi  : ataylap7.  
Xişavəndi: yaxınlıq. 
Xitmətkar: xitmətçi evçi, otaxçı, odaçı1. qapıçı , tapıçı. 
Xiyal : kölgə11, qaraçay, oydak, taslam, tuslam, 

qara, amran, arman, amrak9, əmrək, armandav4, 
düş 

Xiyali : kölgəli, qaraçıq, qaralı, tuslama, taslama, 
toslı, tozlı < toslamak. düşgün, əmrək9, xumar, 
yukulu, kuştar7, verilgən6, çökkün, gücsüz. 

Xiyallanmaq: düşləmək, armandav4. 
Xiyavan: danğıl. 
Xodi  : ocaklı, təşgilati: içdən olan. 
Xoş ahəng: aytımlı. 
Xoş : çağ , çək8, iyi.  

Xoşbəxt : unqun, unqınqun, unqğun, kuyun, 
qoyun, qaraçoxa 

Xoşbəxtolsun: alnı açıq olsun: mutlu olsun. başarιlar 
dilərim. uğurlu olsun 

Xoşbəxlik: kuyanιş, qaraçoxalιk, unqunluq, unqınqun, 
unqğunlıq. 

Xudafiz : sağol. 
Xudafizləşmaq: sağollaşmaq. 
Xudkifayi: öndirişlik. 
Xudmuxtar: özərk8,  yiyə, özidaralık 3, ərikti4, 

özbaşdak8\ Xudmuxtarlıq: başına buyruk, baş - 
başdak, yiyəlik, ərktülük7. 

Xudnevis: dolma qələm, dolma yaz. 
Xudpərəst: kibyali, qurun, kurqun, yekəxan, ulumçul, 

boysan. özbilər9, özsevər. 
Xudpəsət: yekəxan, qurun, kurqun, ulumçul, boysan. 

özbilər9, özsevər\ Xudpəsətlıq: yekəxanlığ, öz 
sevərlik: ulumçuluk, boysanmalık. özbilərmən9, 
özsevər,  

Xulasə  : aytoru7, imumiyyətdə, olağandan. özət < 
ötət, qıssa  

Xulasələmə: özətləmə1, qıssalama3, yığınlama4, 
cımalama, cəmləmə 

Xulya : quruntu. 
Xunsa : yansız, etkisiz, acıksız, ılık, umursuz, 

sorumsuz, aldırmaz, qayıtsız. 
Xuruş2.6.8.: qatıx1, dadımal7, tamlakış7, dadık9, 

qoşumça9, qoşuntu4, üz - güz, qara, görüş, görəş.  
Xusuf : donuk(donuklatdırmak: parıltısın azaltmak. 

doncukturmak: xəfələmək, bunaltmak)\ donuk: 
donqun,  kədərli, tutuq. 

Xutbə : söyləv, aytım. 
Xuttaraş : üzdara 
Xuy  : qılık, qılınc, gediş, cürüm - türüm7, qιlιk - 

yoruk7, yeriş - duruş.  
İbadət  : tayap4. qulluq.  
İbrət : oruq14, ölçü, im. 
İbudiyyət: köləlik, qulluk. 
İcabında: olanda, vardi - gəldi, bardı - gəldi8, vurdi - 

gəldi, əyər, şayət, gərəkirsə  
İcazə : ərkinlik, qoy vermək, kəsim. 
İcbari  : arttırma6, yüklətmək3.7.8, ırıksız4, ettirgən1, 

ettiri, buyruk  
İclas : don, yığılma, cəmlənmə, cəm.  
İcra  : atqı9  
İcra et ! : bəcər, dart, çal, oyna, yırt, cır\ İcraçı: 

orunlayan, orundan7, orunlayan, yeridən, yetirən, 
yeridən   aparan\ İcrayi: yerimə. 

İcra etmək: atqırmaq, atqarmaq, atkuzmək9, 
başarmaq, bəcərmək, arındalamaq, qutarmaq, 
orındamaq4,  uyqulamak, əməlləmək işrəmək, 
işləmək. 

İcra quruhu: orındavçılar quramı4. 
İçtimai  : kömçülük, imumi, köpçü, köpçül, 

köpçük, uyumdaş\ kömlük oyuk: imumi rə'y 
İdarə etmək: çaramak, dolandırmak, edgirləmək  
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İdarə : qurama, manqıru4. yönətim, yönətmə, 
bakarma, bakı\ idari işlər: bakı işləri\ idarəçi: 
yetəkçi. 

İddaanamə: sıvca. savca. 
İdeal : ülgü\ İdealist: ülküçü. 
İfadə etmək: görkəzmək. 
Iffətli : sili1, sağnıq.  
Ifrat : çağ aşa8, baş aşa2. 
İfşa etmək: açıqa vurmaq. qızartmaq.mən qızatmaq 

diləməm bu sirri. 
İftixar : övünc, bosanc8, sıymıq7. güvənc, qabarmax 
İftira : qaraçalma. 
iftiraçı : qaraçı, qara çalan, qaraçılık. 
İğva : azqırıq, səhvə salmak. 
İhsan  : uluğaş15,  ölü aşı.  
İxtar : oyanıq, oyaq, açıqlama. bəlirmə, ortaya 

çıkarmaq. 
İxtar : uyatı, uyarma. 
İxtilaf : dartışıq, çəkişmə, savaş, çəkiş, dartış, 

qarış\ ixtilaf düşmək: qarcaşmaq14: qarışıqmaq. 
İxtisas(verilmiş): arna, arnal, arnap, arnalın. 
İxtiyar : istək, ərkə, ərik\ ixtiyarsız: əriksiz\ ixtiyarlı: 

ərikli.  
Ikramiyə: bəygə7. 
İqamət : duru4. 
İqtibas : köçurmə. 
İlac etmək: otlamaq, zəhərləmək. 
İlan etmək:  çaptalamaq, çağırmaq. 
İlhaq: yapışdırma, biləşirmə, satma, bitişdirmə, 

qoşma, qoşulma. qatılma. 
İlimti  : alaqa, ilimtə7, bağlantı, araqatnaşık8. 
İllət  : tanqış, qanıt, göstəriş, ayğak, könük, niqiz, 

dəlalət.  
illət : uc, ucundan: ötür, ötəri, üçün.  
İman : qanıq : inanc,  
İmitləmək: bənzətmək, çalımlamaq, çalım etmək, 

təqlid eləmək. 
Imkan : yeti\ İmkansız: olanaksız, olamazlık, yetsiz. 
İmşara : iyşara, işara. im. 
Imtahan : sιnak, sınanış, dənəmə. 
İmtahanetmək: dənəmək, dənələmək, seçmək, 

araşdırmaq, sιnamak (sιndιrmak, açmak, 
açıklamaq, aralamaq).  

İmum : calpı7, yalpı, gənəl, büt, ortak, döyün3\ 
İmumən klə\ imumi:\ :  

İmumən : çoxluqda. calpılıqda7, yalıpa, gənəlliklə.  
imumi  : içtimai, kömçülük, topluluk, kamuçuluk, 

yurtçuluk\ kömlük oyuk: imumi rə'y\ imumi rə'y: 
kömdük fikir: kamu oyuk\ imumi həyat: gənəl qurul. 

İmumiyyət: yalpı6, hamı, ortak. 
imumiyyətdə: aytoru7, xulasə, olağandan. 
İmza : doğra\ imzalamaq: doğralamaq. inad  etmək: 

önəşmək: dirənmək. 
İnad : dirəng (< dirik: dayanmaq eyləmi) inadçı, 

öngül : danqaz. 
İnadkar  : qaçağay7, başı yüksək tutan. 
İnatla  : ataylap9, atayı9, özəl olarak, bilərək, bilə bilə, 

məxsusən. 

İnayət etmək bağışlamak: yarlığamaq.  
İnfilamasyon: alovcık, yılavcik. 
İnhisarçı: bütüncül. 
İnkar etmək: yadsımaq, danmaq. 
İnkişaf : alğatmaq, ulumaq, ösüş, ötüş, ökrəniş, 

örkəniş. 
İnqibaz: büküt, sığamık, dartış. 
İnqilab : bulğan, döngəriş4, qopalaq, evrim, çevrim, 

devrim, tamu4, önüqü7. 
İnşiab : savacaq, savan, savak 
İntaha  : qutar, sonuç, son. 
İntibaq : gəlişirgə, uyuşurma.   
İntiqad: iliştiri1, tanqdama. 
İntiqal verən: verici, çevirən. 
İntiqam: ar8, öc. 
İntirika: dolantı\ İntirikaçı: dolap çevirən. 
İntizar  : qarayış, gərəyiş, gözləyiş   
İntonasyon: səs dəğiştirmə. 
İradə  : islik . 
irs  : sovxa, andıra 
İrtibat : qaraş, qaraşıq, bağlılıq, bağlantı, ilgi, ilişik, 

münasibət  
İrtibatat mərkəzi: araqatnaşık, xəbərləşmə1, ilətişim1 

məkəzi. 
İrticai  : elastik, əsnək, çəyə8, çəyəlik8. 
İsbatlamaq: gərəkləmək, qaralamaq, qanıtlamaq 
İsfənkter: toplardamar. 
İskilet : qapırqa, çatı (insan, heyvanın iskiletinə və 

dam duvarda çəkilən ağaclara deyilir)  
İskilə : basağa, duralğa. 
İslah eləmək: yöndəmək4 
İslahpəzir: uyarılqan. 
İsraf : tutumsuzlık, savurqanlık, savurma, işlətmək 
İstamp : basqıç8. 
İstasyon: bikit, bəkit. 
İste’dad: yetənək, alğırlık4, kabıt, yöndəmlik7, 

bildiklik3.7, ukıp8, yün3.7, vergi, çıkar.  
İstək  : qızık, qınık. 
İstifadə etmək: yararmaq, qollamaq, əlləmək. 
İstihsal : azık, önüm, üsdiriv3 (ötdürmək, 

öndürmək, törətmə) ürsitiv3, ürçitiv7, öndiriv4, iştəp7 
(süt azıkları). 

İstihsal : iştəp7. 
İstixdam: çalışdırma. 
istiqamət: bağıt4.7, yönəliş, yünəliş, təmən, bağıt4.7, 

betalış4 (bet: üz + almaq).  
İstiqbal : bulacak, gələcək. 
İstiqrar : dururmaq, yerlənmək, durğuşmaq, 

yerləşmək. 
istiqrarlı: sürəkli, dalçıl, izçil. 
İstila : qapsama, salqın, bürümə. 
İstilah : termin, adalqu9, atalqu9, adalma9, atalma9.  
İstinad : yaslanma, dayanma. 
İstirahat : dincə, dinc, dingə, dinq, dinləncə, 

dinclik\ isirahata çıkmaq: dincə çıkmaq. 
İstismar : qιnav4. 
İstisna : dışqarlık4, sittəlik3.  
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İstisna : sittəlik3, dışqarlık4 
isulən : oruqunca. 
Işarə barmaq: us13 banmaq. 
İşarə : damqa, göstəriş, bəlgə, bəlgi6, bilgi7, bildə, 

bildə3, ayan, izg3, uçurma, iznək9,  bəllik  
İşarələmək: bəlgələv4, tanqbiliv4, tanğa salu7, tanğa 

qoyuv, tanqalav. 
İşgəncə : sıkınc, qιsqιnc, qιnağ. 
İşqal etmək: alcalamaq12, əsir etrmək. 
İşqalçı : alcacı12\ İşqal etmək: alcalamaq 
İştibah  : sapınc, sapqı, adaşıp - aldaşıp, qatι (< 

qatmιş, yalιnğış). 
İştibaha salmaq: sapıtmaq, bozmaq, saçmalamaq, 

şaşırmaq. 
İştiğal : çalışma, uğraşma,  
İştiqaq : törəmə, kök bilgisi. 
İştirak : qatnaşık8, qaılmak7.8, dəmdiş9 
İşvə : qırıtma 
İtaət : dölək, boyunsunuş3, boysınu7, başiyu7 

(başəyi), bağınu4, dilaluv4 \ İtaət etmək:  
döləklənmək. 

itaətdən çıkmaq: boynamaq: boyuna qalxmaq, 
yoldan çıkmaq, haşıramaq, qudurmaq,  
həşərlənmək, diklənmək, aşırlanmaq, aşralık, 
xuysuzluk 

İthaf : arnov4, arnöv7, ataş6.9, bağışlaş. 
İttifaq : birləşmə, sözləşmə, bağlaşma, uyuşma, 

bağdaşma. 
İttihadiyə: ocaq, otağ4, birləşik, birlik, dərnək, örgüt, 

topluluk. 
İttiham  : qınak, qιna, qara 
İttilaat : xəbər - açar4. söz – açar. 
İzafə : bağlama, artırma, ötəri, ütəri, üstəri, üstəlik\ 

izafələmək: qonaqlamaq, yığmaq, qondurmaq, 
ulaşdırmaq 

İzah  : görrüng, söz, gəp\ görrüngsüz: sözsüz, 
əlbəddə. 

İzo (+) : yal (+).  izolasyon: yalıtım, izolatör: yalıtqan. 
İztırab  : küyək, dərd, acı, yanıq, qayğı, üzüntü, 

dartılık, əmgək\ İztirap çəkmək: əmgənmək, 
əmgək çəkmək. 

İztirap : əmgək iztirap çəkmək: əmgənmək  
Jandarm: yasacı, carçı, qorucu 
Jeneratör: ürətci, ürtəc 
Jest : çalım, davranış 
Jeton : at – aç. 
Jilatin : yayqanak, suvaş. 
Jurnal  : savı, çağı9, qəzetə  
Kabus : alık, kaput, sərsəm, qara basma, ağır 

basma, ağır basan, ağırlık, albastı, alvastı9 qara 
ruh, kötü ruh. 

Kainat : çevrən, evrən, acun, el - gün. 
Kalbas : sucuk1. 
Kamil : olqun, ərişkin1, yetim, dəymiş, ulkən. 
Kamilən: barça, varça, varısı, hamısı, bütün, tamam, 

həp   
Kanal : ərik, ark\ çatallı kanallar: aça əriklər  
Kandisyoner: yelətkiş4,  kuler.  

Karlık   : sağırlık, çukralık7 
Kas boya: mat boya, şavsız, bulaşιq, veyran, 

unqundəl8 
Kasat : durqun. 
Kasıp : qolaysızlık11, yarlıla11, yokluk11, yoksulluk\ 

yarlılığa ayıb yok11. 
Kastor : qunduz. 
katib : yaziçi, yazar , yaziçi , yazan , bitikçi 
Kefli : yapkın. 
Keyfiyyət - kəmmiyyət: necə - neçə. neçəlik - 

necəlik.  
Keyfiyyət: necə, necəlik, nəlik, mahiyyət. 
Kədərli  : donuk, donqun,  tutuk 
Kəf : aya\ tarazι kəfəsi: ~ ayasι. 
Kəfil olmaq: boyun olmaq. 
Kəhriba : yantar8. 
Kəmərbət: belik. 
Kəmmiyyət: neçə, neçəlik. 
Kəpək : qonqaq8, avnıq tozğa8 
Kəramət: ukmuş7 
Kəsir(mətimətik): bölşük. 
Kəşşaf : izci 
Kətbən : yazca4, yazı ilə. 
Kətxuda: arçın8, oba başı, oba başlığı 
Kibir : kupir, qopbam8, ulumsı8 
Kinayə  : qırçalatma9, uçurma  
Kiraçı     : yallıkçı9   
Kiralık    : yallanma9\ ücrətli əsgər: yallanma əsgər. 
Klavır : giləvər, dələn. 
Komandan: başlıq. 
Kondansator:  mütərakim, yığınıc, yoğunlaç1 
Konfrans: oylama, uylama, uylaş.   
Konkret : anık, aymak, ayık. 
kontor : sayğac 
Kontrol  : təksəriş, barlaq, yoklama.  
Kontrol etmək (özünü): özünə dözmək, özünü ələ 

almaq. 
Kontrolçu: yoklayan. 
Konveks: kavıs, kovus, qopuz. 
Konyə : atık, adlanmış, təsmiyə.  
Kot : çapıt. 
Köhnə  : aşılqan.  
Kriz : düğün. 
Kuler : salkıntıc4. 
Kurəvi : tıqırcık.  
Kurniş : yükmə. 
Kurtaj  : içaldıru, içketiv10,  saldırma, dışlamaq10, 

düşürmə, daşlau10.  
Kurtaj : düşük, düşüt. 
Kuruşə : qovruş yambu.  
Künckav: çürükçi, yetik, yetişgən, hər şeyi 

qurdalama. 
Küysəmək: arzu etmək, istəmək, özləmək, həsrət 

etmək. 
Qabil : bəyəği, bəyənilən. 
Qabilə : anaçı, əbəçi. 
Qabiliyyət: qablı, qabış, tanış, başarma, bacarıq, 

biliklilik, buldukluk, bəslik, yeti, yetənək, edənlilik, 
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kapasitəlatin zirəklik, qıvraklık, ukip8, uqış, üstünlük, 
vergi. 

Qabiliyyətli: öndürüşlü. 
Qabillik: yetənək, anığlığ, vergi. 
Qadir : güclü, ərkli, dəğər 
Qafil  : kapıl, qapı4, manqo7, osanğ14: gic, dalqın, 

anqko, bayakabaş7, dərrev, birdən, biktiz. 
Qafiyə : yığma, uykaş, uyak1\qafyəli.uyaqlı. 
Qaimə : doğru. 
Qaqınmış: zora uğrayan (qaqılmışlar: səfillər). 
Qalib  : bəsli, aparan, aparıcı, üstün, yeğni, yenən: 

yendirən, yenqğüci9   
Qane' olmaq: yetinmək, qanıqmaq, idarə olmaq  
Qane' : qanıq, qanalqa, bıkmış, qanmış kimsə, tox 

göz. 
Qanun : yol, yörəlgə, türə, usul, düzqün, düzqin, 

yasay, yasa, yosun, yusun, sanğ, sanq, 
zanq4(əsasi qanun: ata yol). 

Qanuni  : sanğli, yaraşlı, düz, düzgün, zakonli. 
Qaraj  : beket, qalıt (avto beket).  
Qarantı: < qar (qaramaq, qorumaq)işəniş3, işəniç7 
Qarar  : antlaşma, bitim.   
Qarardad: anlaş, anlaşma, uzlaşım\ sülh qərardadı: 

yarış anlaşı, barış anlaşı, barış anlaşması. 
Qararlaşmaq: kimləşmək, düzətmək:antlaşmaq. 
Qasip : yağmaçı, çapılçı. 
Qatar : dənğqəy, caylaşış6, birliqiz3.7, düz sizik, sıra, 

cərgə 
Qatil  : ölütçü. 
Qayda : salt, qural, qılıq3, ərəcə4.7. 
Qayip olmak: saklanmak. 
Qaytadan: yamaşğadan   
Qest : ödək14, ödəmə, vermə. 
Qeybət: qarıq\ qeybət ləmək: qarmaq. 
Qeyr   : özgə, biləkiş, artık, ayrı, ayrıkşa, ayrımşa, 

başqa, üytgəşik8, dəyişik, bölək9, özgəçə6, 
özgəşə6, dış (bundan qayri: bundan dışı). 

Qeyrət : izgir9, alıbet7,  yardık, quvvət, çaba, 
çabalama, çalış, çal (qeyrət et: çalış) dirişiv, 
dirişlik, yiğərlik, ciyərlik, (qeyrətli: izgirli), enerji\ 
Qeyrətli: izgirli9,  yardakçı. 

Qeyri adi: gəng8, olağan üstü1, üytqəşik8, 
görülməyən3.7, görülməmiş,  

Qeyri mə'mul: artık, ağdık.   
Qəbalə: bunçaq, bicək 
Qəbeh : yazğırı 
Qəbilə : oymaq, uruğ. 
Qəbir : yelik9, qaradam. 
Qəbul : alma\ qəbullanmaq: tutuşmaq14. 
Qədim  : arxa, erqə. 
Qədimki: bayrı, aşnı, çoktanki, əsgi. 
Qədir bilməz: ayavsız, güvənsiz, kor, gözü kor, 

nankor. 
Qədir vermək: alqılamak: qanmaq, tanımaq, bilmək, 

uklamaq, kabıldav. 
Qədirdan: ayayan, oyaq\ ayavlı: gözü açıq\ ayavsız: 

güvənsiz. 
Qəfəs  : tor, kəpəz, pəncərə9, tikmə3.   

Qəhbə1 : dönək, qancık. 
Qəhrəman: bökə. 
Qəhti : qıtlıq, azlıq, qıtalma. 
Qələmrov: basırıq, dəyrə, ölkə , yurd, topraq. səltənət 
Qələt : qatı8.9, yalan, tərs.  
Qəliz : qatı, quyuq, kouq1\ qəlizləştirmək: 

uyuşturmaq14 qatıraştırmaq, qoyulaştırmaq, 
quyuqlaştırmaq 

Qəm : qayğı, alada. 
Qənimət: bələş mal, tapıq mal. 
Qənimət: olca4.9, bəliq, qazanc, bəylıq, tuyumluq, 

axtarma,olanmış9, yığılmış, yığma (>yəğma). 
Qərar : görüm, köqüm9, yalığ, buyruk, bəlləşik, 

anlaşma, sözləşmə, görüşmə, tapışma, buluşma. 
Qərarsızlıq: arısalda9, tərəddüt. 
Qərib  : elgin, adırqan, didərgin, endər şey.  
Qərq : boğma, boğulma, dalma, batma, batırma. 
Qərq : dölək14, ödünc, borc. 
Qəsb : qapma, yağma, çapıl, qənimət, alıntı. 
Qəsdən: atayı7, ataylab6, bilgəşli8, biləş*, bilək*, 

bilərək, istəyi, bilə bilə, ayrıca, özəl. 
Qəsəbə: avdan4, tümən6, bucak1. 
Qəsidə: makto, ır7, oda7, ödə8. 
Qəşş elmək: əsrimək. 
Qəşş : bayılma, əsrimə. 
Qət olmak: toktav4, tınu4. 
Qəti : kırka3, qati2, kəskin, qısqın, kəsimli, kıyqın7. 
Qəttiyyən: kaytkenmen, heç vaxt heç kaşan. 
Qətyi : kəsgit.  
Qəvi : zanqqar3, kük3: göy. 
Qəza : ötkəru (namaz)3.7. 
Qəzavət : yarqa, yarılqa. 
Qəzavət etmək: yarılqamak, yarqamak  
Qəzetə: çaqu9, çavı, savı. 
Qəziyyə: önərmə  
Qibtə  : imrənti. 
Qiruhək: qurucuk. 
Qismət olmaq: buyruğun görmək, qismətin çəkmək. 
Qismət: buyruğ, kala, istək, nəsib. 
Qiyam : baş götürüv, qozğalma, qozğalu, ərəvildəv9 
Qiyas  : oran.  
Qiyaslamaq: çənəmək, sanamaq, sanlamaq, 

nişanlamaq, dənəmək, sınamaq, hazırlamaq, 
izərləmək, təxminləmək, yerini göstərmək  

Qiymət: dəyər, edər1, baha, kun4, 
Qızıl quş: doğan, şungur, köğön, şahin, şungar, al 

quş 
Qohum aqraba: çalan 
Qudrət  : bat, hızlıca, çapuk, çapqın, ün, şöhrət, etki, 

güc 
Qure : püş\ Qurəkeşi: püş atmaq. 
Qumnam: adιkmadιk, tanιnmamιş, tanmaz. 
Qurbanlıq: yağışka, üləş. 
Qurfə : cumba, sumba, sundurma. 
Quru lumu: turşuca. 
Qurur : boysanc 
Qururlanmaq: köpərmək, köpəlmək, şişmək, 

qurulmaq  
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Qussə : bürküt, qapa7, qayğı. 
Qutr  : çap1, ox, biçik. 
Quvariş: sindirim 
Quvatr : ur 
Quvvə : qıtır , güc. 
Qəliz  : quyuq, qalın, yoğun, sιk. 
Qərardad: uzlaşım. 
Qərz : ötnə, alqι, borc, bors, alacı, alası, alacak, 

alasak.  
Qərəzi şəxsi: yarayını aramaq,  
Qəzavət: çözük, yarqı\ qəzavət etmək: çözmək: 

açmaq, yarmaq, həll etmək, yozmaq. 
Laqeyd : aldırmaz. 
Lal : dudu, güng, kəkəş. 
Lamisə : duyarqa. 
Lazım : əksik, gərək, yetər\ kimin lazımıdı: kimin 

əksiğidi\ bir şey lazımdı: bir şey əsgikdi, gərəkdi\ 
yetərli adam: lüzumlu adam\ Lazımlı: etimli, 
edərlicə. 

Leysan (ay): qırçan (ay) 
Ləgən : yanbaş9. 
Ləğv : dalbasa. 
Ləhim : yelim, uyğur: yalim: yapışdırıcı, tutqal, 

qavuş, qavşur\ yelimlik: yapışqan. 
Ləqəb : qoşamat 
Ləzzət : gözəllik, iyilik, kef, sevinc, uğur, saya, şən, 

ayın 
Liberti : ərkinçilik. 
Limit : bucaq, bitim, son, ölçü, hədd 
Lisansiyə: boşadılmış. 
Lizumsuzluk: atıkçılık. 
Lövhə  : asma. 
Lügam : ağız duruq. 
Lülə : yüyə, oluq, oyuq. 
Maasir  : anığı, çağdaş. 
Maavin  : orunbasar (canişin).  
Macal  : dərman: dinclik, eyginlik, ərkinlik, ərkənəlik8, 

azadlık. 
Madamki: yoksa, ta ki\ getmiyəcəyəm madamki o 

gəlməyib: yoksa, ta ki 
Maharib :  yovcı 
Mahir  : dinc, güclü, sağıl, canlı, işmər7, işmərdik7 
Mahiyyət: öz, ayış3, özək4, özən8, mənğiş4,  

manğız8, niqiz, töp. 
Mahnı : aytım. 
Maitrelatin: (vəkil, usda)idi, iduku9, tək, baş. başçı, 

iddi, dədə, ədə2, adusumer. 
Makaroni: çəmən9 
Mancanaq: qaldırac, qoparqu9, qaparıq, qaldırıcı, 

qurqu. 
Mane´ olmaq: önləmək, tutqınlık qılmək6, kakmalav4, 

takmalamak, abatmak, dayatmak, dayandırmak, 
əsirgəmək, əngəl olmak. 

Maniə : qoruk, qonaq, əngəl, tutu, tosu, pürüz. 
Manşetlatin: qolluk, qılp.  
Markalı  : bəlgəli, damqalı, imli. 
Maryonet: kuyıcak tiatr.  
Mat qalmış: yoşumaq 

Mavəra : ötə.  
Maya : acıtan, acıtıcı, acıtqıç9 könəz\ mayalamaq, 

basırmaq8: otutmaq 
Maydanoz: aşçamğur9. 
Mayil : ərkinə.  
Mayna : otlaq\ maalicə etmək: otlamaq   
Meh : şeh, ümür, duman 
Mehmanxana: yolağçıxana 
Mehriban: meyirban, beyirman, ağ könül, ağ könül, 

yönərgi, yönürgə, akımçı, menğleyüvçi4, yönərgi, 
yönürgə, akımçılık\ mehribanlaşmaq  : öğürləşmə : 
alışmaq, adət etmək. yaxınlaşmaq. 

Mehriyyə: ağırlık, başlık.  
Melankoli: havalı, içi qatıx, bunalım, iç qarama, içi 

qarama, iç qapanma, içə qapanma, içi qatıx havalı.  
Meri: qızıl bağırsak, qızılünğıük 
Metod: yöntəm. adis4: taktik , usul , metod , edişat  , 

yürüyüş\ adist : uzman, metodist.  
Meydan: alanq, alan. 
Meyxuş: gülöyşə 
Meyil : qıdık, qızık, diləkdaş, rəğbət, kələlə, 

istək, enkiş9,  axar, axın, ağιn, ağım, taxın, gediş, 
çəkim, bənzəyiş, tay, kimi, tipqi2, qılık, qιymιl, iş, 
qιmιldι, fe'l, yol, çəm, adət, endik\ meyilli qıyşıru14: 
əyri, yönli, sapıq\ Meyilləndirmək: əğmək, 
küykərtmək, bükmək, qanmaq, qanıqlamaq, 
qanıtmaq, qandırmaq\ sırtını küykər: sırtını əy\  
meyillənmək qıyşmaq14: əyrilmək, yönəlmək, 
sapmaq. 

Mə’bud : tapacak, dapacak. 
Mə’təlçilik: pəsqəlçilik, bükdənç, qınçılık, asğınçılık, 

müzahimət\ Mə’təl olmak: bükdənmək, 
pəsqəllənmək. 

Məarif : bilişmə, tanışma, ağarğa\ xalq məarifi: el 
ağarlığı. 

Mə'bəd : tapnaq, tapıncaq, qutsal, sıyın, torğan 
yer. 

Məcazi : dəyişik, okşay.  
Məcbur olmaq: dara gəlmək, dara qalmaq. 
Məcburi : iriksiz.  
Məcburlamaq: yüklətmək3.7.8, arttırmaq6, ettirmək, 

buyurmaq. 
Məcburluk: gərəklik, kalavray4, yüklətiv3.7, 

hökmənlik8. 
Məcəllə : dərmə, dərgi, toplam, toplama, yığındı8. 
Məclis : toplantı, topluk, qural, olturuş9, oturuş. 
Məcməülcəzayir: adalık\ adası çox 
Məcmu´ :  topar, topli topar dərmə 
Məcmuə: dərmə, dərnəşik, cəmiyyət, cəm, quruluş, 

toplum, toplam, toplama topluluk, toplanma, 
toplama, birlik, koğam4, odak, köm7, yığım, yığnak, 
yinak4,  toptu, səbəd\ məcmueyi asar4: çıxarmalar 
yınağı. 

Məcnun : dəli, təlbə, cinli, çılqın, çıldırmış, tutqun.  
Məcra : akak, yatak, kəsim1 
Məczub : sapık. 
Məddah : söyləvçi3, ertekçi8, anğqməkçi. 
Mə'də : aş qazan, aş qabak. 
Mə'dən suyu: qazlı su. arşan9: şəfalı su, qaynarca.  
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Mə'dən : bəylık8, ocaq, kan\ yer altı bəylikləri: yer 
altı kanlari\ mə'dən ocağı: kan quyusu.  

Mədəni : uyqar, uğur, uyğur\ Mədəniyyət: 
uğurlık, uyqarlık, uyğurluk\ Mədəniyyətsiz: 
uyqarsız, uyğursuz, uğursuz. 

Mədfun: gömük, gömülü. 
Mədh : anğqimə4.7, alqış, övgü, maktav 
Məələsəf: qınasam da, ökünişkə qarşı. 
Məfhum: qanιnq6, anlam, dedik, oy4.7, anğ3, uğim4, 

ukum9, düşüncə8   
Məfsəl : buğun, boğum, düğün. 
Məftun : əmrək9, düşgün, xumar, kuştar7, 

verilgən6, tutqun, vurqun, büyün (büyülənmiş) 
Məful : almaşıl, öğrəş, örəş. 
Məğlub : utulğan, yenilən, asqın8\ Məğlubiyət: 

yenqilqənlik, enqilqənlik, enilgi, yenilgi1, yinqlu7,  
yenqliş, enqliş, cinqlu7,  asqınlık, yasqınlık, 
asqınlık, yasqınlık. 

Məğrur : dumutlu, tutumlu, qurumlu, təpən, 
köpən (köpün almaq: şişin almaq). 

Məğz : töş3.7, üzək3.7, özən8. 
Məharət: önər. 
Məhasirə: qurşa, qorta, qapa, aylan\ məhasirə 

etmək: gürşatmaq, çevrələmək, sarmaq 
Məhdikudək: ana okul, balalar bakcəsi, çağalar 

bağı, uğ inuv. 
Məhdut : sıklı, çəkli, şetli4. sıklı, çəkli, saklı. 
Məhəbbət: sevgi, ğışık3, ğıyşık7, yaratıv3. 
Məhək  : sınaş, sınaç, sınav, ölçəm, ölçəm. 
Məhəllə : avdan4, samak, çüçə, bölgə. 
Məhəlli :  yörəsəl\ yörə: dörə, yan yörə.  
Məhfəzə: qabırcak8, qabdıyşa4, qablıca, sandıkca9. 
Məhfuz : qoraq, koğdilanğan, qorunmuş, 

saklavlı, haklalı3. 
Məhkəmə: qapı, hikumət,  
Məhkum: sottalqan4, kəsilqan7. 
Məhkumiyət: sürək. 
Məhmud: alqayıt, alqanmış, bağışlanmış, məsud.   
Məhrum etmək: yığmaq, yıqarmaq, əsirgəmək, 

kəsmək  
Məhrumiyyət: çaşırInlIq, yaşırınlık   
Məhsul : biçəlik, törəv, tüşüm, önər, önüt yemiş, 

orlak3.7. 
Məhvəş : ayda, ayyalı, aysın. 
Məhzur  : inqaysızlık7, unqaysızlıq3, kolaysızlık4. 
Məxfigə : buqulğa, bükülgə, qaçalğa. 
Məxluklar12: tınlıklar. 
Məxlut  : qarma, qarşıq, qurma, alamık. 
Məxsus: arnayı4, ayratın8, yöryetə, özəl, özəlliklə, 

özgü, dərək, dəyişik, tən4, tənğ4, tənğdik7, tiyişt4, 
tiyəşəlu7. xass\ özünə dərək: özünə məxsus\ 
məxsusən: ataylap9, ateyi9, özəl olarak, bilərək, 
bilə bilə, ayratında8. 

Məkan : durak, baspana, uzay1 
Məktub : çapar. arqışka. 
Məqam  : orun, yer, paya, dəngə, görəv, oturaq. 

çalışma, konuq (məqam vermək: qonağa 

kondurma) \ şö'bə, bölük, dolay: ulət dayrələri: 
orunları, məqamları. 

Məqbul : yakımlı, yaramlı, söykümlü, yatış, 
tartımlı, yakıçı. 

Məqsəd: ısılgə  
Mə'qul : kıysınlı.  
Məlal : üzüntü, üzünc, sıkılma, sıkıntı, usanc, 

usanma, bıkma, bıkkınlık, qıncık  
Məleykə : göycə. 
Mə'lim : okutucu. okutan. 
Mə'lumat: bolumq10, bilim. 
Məmləkət: aymaq, ölkə, yer, urın. 
Məmnu'eləmək: abatmak, dayatmak, dayandırmak, 

əsirgəmək, əngəlləmək, çəkləmək, sınırlamak, 
şəkilləmək, yasaklamaq, yasalamaq, qoruqlamaq. 

Məmnun olma: sevinmə, gönənmə, kıvanma1, 
güvənmə. 

Məmnuniyətlə: sevinclə, güvənclə\ məmnuniyət : 
sevinc, güvənc. 

Mə'mul etmə: umlama, bəkləm, görləmə. 
Mə'muli : umulan, bəklənən, gözlənən, görünən.  
Mə'mur  : tapucu.  
Mə'mur : görəvçi, işyər. 
Mə'muriyyət: adak7, adlak7, görəv\ ~ vermək: adak7 

vermək, adlak7 vermək.  
Mə'muriyyət: adak7, adlak7\ ~ vermək: adamak\  

Meyil göstərmək: qayışmaq: qarşılıqlı kaymaq, 
yardımlaşmaq, qarşı gəlmək,cütləşmək.  

Mən' etmək: yasaklamaq, qoruqlamaq, əngəlləmə, 
önləmək, durdurmaq, əsirgəmək, qadağalamaq, 
ilişdirmək, ərişdirmək 

Mə'na  : qanιnq6, anlam. 
Məneycır: alışdırıcı. 
Mənəvi : uruqlı4, içli4. 
Mənfəət: ası, çıkar, çəkər, yarar.  
Mənfəətçi: asan, asıcı, asıcıl, çıkarcı. 
Mənfəətçi: sırtıq < sırt. sərtlik. üzlü, çıkarcı, asan, 

asıcı, asıcıl, üzücü,  
Mənfi : dışkarı, yağımsız4, təris, qarşı, əksi1, əsgi, 

ayrιm8(≠ artı, qoşa8, qoşma) 
Məngənə: qısquç9, pasan9, basan. 
Mən'i : atmık, belsuyu. sızıntı. 
Mənim ölçümə qarar (görə): mənim çəmimə görə\ 
Mənsubiyət: ilinti, ilgililik1. 
Mənşə´ : kökən, göz- baş, törkən(törəmən) tək, dib, 

qaynax, çıxış, suyun çιkan yeri 
Məntəqə: bölgə, quşaq, bölüm, ölöş3, alanq, önğır, 

alkap4: sınırlanmış hər bir nəsnə. 
Məntiq : qanık, qılış, ötüş, ödəşim, ötüşüm, usuş, 

usul, uzulış, usulış, üzüş rizayət\ Məntiqi: qanıklı, 
usullu.  

Mərbut  : dərək, teqişli, taxıntı, dolayı, ilişik, ilişkin, 
qaraşlıq, qaraş, bağlı, məsələ, borc, tutuk, düyün, 
boğun\ kimə dərək: kimə mərbutdu. 

Mərc  : məş, öcəş, yarış, dartışıb ucalmak, şərt, məş. 
Mərcə'  : qaçamaq: ağıl, barıcak.  
Mərdana: ürəklə, ürəkli, batırğay, batırıl, igitgin, 

atılqan, cəsurca,  
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Mərhələ: dönəm, döngə2, dövür, çevrin8, çağ , çək8, 
zaman, kəzənq, məzqil7. boğum3, burul3.9, 
aylan7.8, basacak, basqıç9, baskuç9, paldak4,  
aşama, basama, nərdivan, dərəcə, pillə, aşama.  

Mərhəm: sürtküç15.  
Mərhəmət: arıyım. 
Mərkəb  : qaçır15.  
Mərkəz  : oyuk, basın, basıq, basqaq, kövək8, 

qovuq, kavak, qovalç, kov, qaynak, kəvək, kovaq, 
kof, qapak7, çukur, boşluk,  deşik, qazıntı, qazı, 
dərin dərə, içi boş, boş, oğuq, ovış, oyma, oymaq, 
oyşuq, deşik, hin8, çökə, xəndək, çəkəklik, 
daşkənd: topluluğ, toplak, topaş, çadır, tüyün, 
borbor7, ortalık4, yığım, qurum, öz, özək, otaq, 
ortam, yurt, ocaq, el, kök\ fişar mərkəzləri: basqın 
odaları 

Mərtə : üləng, ürü, örüş. 
Mərtəbə: arta  , kəzək, kərə, tapkır, yol, yolu  
Mərtəm  : yolam, kabat, qat, tapğιr7, gəzək, səfər, 

durqun4, göz, atar, dəğişən, dəfə  
Mə'ruzqalmaq: ucramaq, uğramaq, qarşı gəlmək, 

qarşılamaq. 
Mərz : şekara, ucra. 
Məsahət: genlik, uzaklık, aralık, ara, çevrə, iznə9, 

yataq.   
Məsanə: kovuk, sidik torbası. 
Məsələ: ilişkin, ilişik, qaraşlıq, qaraş, bağlı, taxıntı, 

burc, tutuk, düyün, boğun, mərbut, güc\ məsələli: 
güclü\ Məsələsiz: taxıntısız, tutuksuz, düyünsüz, 
boğunsuz, ilişiksiz. 

Məsir   : yörüngə: yol, cızıq\ yörüngəli: yollu 
yoraqlı  

Məsqərə: yanğsılı, alaycı\ məsqərə etmək: 
yansılamaq. 

Məsləhət: savla, sala, salğı, görgəriş, yol, gəngəş, 
uğur\ Məsləhətçi: ağılçı\ Məsləhətgüzar: işgüdər, 
işgözər\ Məsləhətləşmək: ağıl - ağıl etmək.  

Məsnəd: söykək. 
Məsnoi: yapma, yasama, yasantı4, becər, qondarma\ 

məsnoi gözəllik: yapma gözəllik\ məsnoi ışık: 
yasantı ışık4\ məsnoi süs: yapma süs. 

Məsud  : alqayıt, alqanmış, məhmud, bağışlanmış.  
Məsul : mükəlləf: yükli. yükümlü. 
Məsuliyyət: yüklük. 
Məsuniyyət: qoruk, qorun, toxunulmaz\ 

məsuniyyətli: qorukli, qorunlu. 
Məşğul qılmaq: oyalamaq, fikrin çəkmək, əğləmək, 

aldatmaq, saptırmaq, yoluzdurmaq, mə'təlləmək, 
oynatmaq, oyalama, alaqoyma, uğraştırma, 
qayırmaq, baxmaq, görmək, təvəcüh etmək, 
işləmək , səfehlətmək, baş dolandιtmaq (məsələn 
fürsət qazanmaq üçün), bir şeydən alιqoymaq 
(cocuğu oyala: məşqul qıl), bir şeyi dartmak2, 
uzatmak2, tınışlandırmak(dinc)3.7, çalğatmak6, 
gözlətmək2, qιlιqlamak\ Məşquletmək: 
uğundurmak, qatmaq, oyalamaq\ məşqul olma: 
uğraşmaq. 

Məşhur: adık, aytılı9, ünlü, tanιnmιş, arısda, atağlık, 
tanlanğan\ adιkmadιk: tanιnmamιş. 

Məşləşmək: qoşu, quruşmak, qoşuşmak, yarış, 
bəyqə. 

Məşrubat: içimlik3.7, ussuluk9, suvın4, süsündük7. 
Məş'um: ayağı ağır, ayağı düşməyən. 
Məşvərət: öğüş 
Məşvərətləşmək: öğüşmək, danğarmaq, danışmaq, 

istişarə\ məsləhətli: dənqərli, məşvərətli \  
məsləhətsiz: dənğsız:\ danğmadan: bildiyin 
işləmək\ tanğlı - tanışlı: məşvərətlə. 

Mətbuat: basın, basma,  basıpa, basmasöz.  
Mətə : buği, burqu, örϋm13, dəlgi, deşən, direl, 

burma, üşgi8\ məteylə dəlmək örümləmək13 
Mə'təl : asılı 
Mə'təlçilik: asılıq, asqınlıq 
Mətərsək: qorkula1, qorkuluk, qorkudmaq ötrü kukula. 

bekar gəzən. qaraltı, ölül, sürtünbəç. 
Mətlik : < bat, batlık, batırlık, ərkəklik, yiğitlik. 
Mətrukə : atverilən, qoyub gedilən. 
Mə'tuf : adlau4, adlı, atıru4. 
Məyər : oysa ki, ola ki. 
Məylis yeri: döşək. 
Məzar : qonam , qəbir. 
Məzlum: yazık, yavaşlık, uysal1, osal, əl - ayaqsız, 

kala – keh.  
Məznun : sanık. 
Mifoloji : anqıztanu7. 
Mihrak   : odak. 
Miqdar : tutar. 
Miqyas  : ölçü, çağ (çək)8, oran, çən - çək, çək, 

çan, çən9, çəm, çəki, çəkim, sınır, dözüm, düzgü, 
qural, ilkə, örnək, norm tutar, tutum, çıxar, bağıntı, 
bağlılık, ilinti, ilgi, nisbət, əndaza, mölçü, həd, 
çəlim, çalım, rəftar, davranış, biçim, ülgü, uyqun, 
boyut, birlik, vahit.  

Millət : ült4 
Milli  : ulttık\ milliləşdirmək: ulttandırmaq4, ultamaq\ 

milli - daxili: yerlik4. 
Minha : əkşi, aluv3.4.7.7. alış, ayırmaq.   
Minister: bakan. 
Minnət : alqış4.7 
Minnətdar: borclu. 
Miras  : andıra, andıq. 
Mirur : ötüş4, ötiş. 
Misl : tay. 
Misra : dizə 
Mivə : yidək4 
Miyana: aralık.  
Miyzan : üç yıldız. 
Mizahimət etmək: qabaqlamaq: difa etmək\ 

qabsamaq: pəskəçilik. 
Mizrab : şərtpək4. 
Mocudiyyət: varlıq. 
Model: çap 
Modern: canğı7, yanğartılğan4. 
Montə etmək: qurqulamaq. 
Motiv: gül, bəzək, örgə, güdü. 
Movzei: bölgəsəl. 
Movzu : üzrə, takırıb, söyləşiv3, takırıp4, konu . 
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Mö’tad: bəngi7, menğkış8, bənğgə9. 
Möc : dalağ. 
Mö'cizə  : ukmuş7.  
Möhkəm: bəsil, bəsli, yaxımlı, yakım, kapılət7, kiplət, 

kip, dərin, dəngə, bəsli, sərbəs, gen, bərk, iyicə, 
arkayın, tutarlı, tutaklı, tutağı olan, dayaqlı quvaqlı, 
qoldavlı, köklü, sağlanmış, qorunmuş, arxayın, 
rahat, ısqın, asda, yavaş, sakın, tə´srili,\ sakincə: 
səssizcə, yavaşq\ möhkəmləmək: qayımaq, 
bərkitmək   

Möhməl: varsaqı, varrıq söz. 
Möhtac: gərəkli\ möhtac olmaq: gərəksinməq.  
Möhtəməl: bəklənən, gözlənən. 
Möhür: kaşa, damğa, möyöş3,  sürgüç, biçət\ möhür 

qazmak: biçət oy\  möhürləmək: sürgəmək\ başma 
< basma: barmaq izi, baskı, iz, parça, üzəri baskılı 
bez. 

Mö'tədil: orta, ölçük, 
Mubaliğə: aşırqanlık, aşınt. 
Muxtariyət: ərkinlik. 
Muxtəlit : qarma, qarşıq. 
Mukalimə: tilaşar4.  
Muqabilə: iləşik. 
Muqavimət: dirəniş, dirənc. 
Muqavimət: dirinc, dirənc, dirəniş, qarşılık, duruv, 

çıdamduluk7. 
Muqayisə etmək: dəngəmək, dənəmək, 

tutuşdurmaq, yoxlamaq, qarşılaştırma, ağır yüngül 
etmək, çənəşdirmək, samlamaq, sahmanlamaq, 
sağmanlamaq, sınamaq, ölçmək, tutuşdurmaq. 

Mulukul : tozan, zərrə. 
Munasibət: görə, bağlanıştı. 
Muntaj etmək: qurmaq. 
Muntaj olunmuş: quraşıq, quraş. 
Muntaj : qurup taxma, quraş, qurlaş, qurşak, 

quraşım, quraşma, quraşdırma, qurqu, biriktirim, 
birikim\ Muntajçı: quraşçı, quraşdıran, quraşdırıcı.
  

Murafiə : duruşma 
Musafir : yoluqçu, yolxçı, yokçu. 
Musavi : çal, dəng, əşit , bərabər.  
Muşavir : ündüçi, məşvərətçi.  
Muştuluq: < mutluq, qutluq, qutlaq, onğur, onğun, 

şadyanalıq, təbrik\ qutluk sözlər, qutluq telqıramı. 
Muvacihə: dənqəl, üz üzə oturmaq. 
Muvazinə: təpə - dənqdik4. 
Muzayigə etmək: əsirgəmək: durundurmak, 

durdurmaq, qıymaq, üzmək, kəsmək, qırmək, 
üzmək, ayanmak9, acımak. əngəlləmə, 
qadağalamaq, yasaklamaq, önləmək, 
qadağlamaq, yasaklamaq, soymak, sıyırmək, 
önləmək, durdurmaq, qısırgamaq, ehtiraz, 
çəkinmək, dartınmaq\ sən bizə dartdın allah sənə 
dartsın: mane' olsun, törətsin, diriğ etsin, alı 
qoysun qorumak 

Mübadilə:  almaşık, çalşık8, dəyişmə, qaşılaş . 

Mübarək: onqaylı, onqayın, mutlu, uğur, uğurlu, qut, 
qutlu \ mübarək olsun: önq olsun, mutlu olsun, 
onqaylı olsun 

Mübhəm: çığma, çığmalanmış14, qünq, qumuruk, 
kömürtük8, gumurtuk gəng, alasarmık, qapalι, 
bəlirsiz , qarmaşık, bulanık, örtlü. 

Mübsür : közəkçi 
Mübtəzəl: alaysı, pozqun 
Mücadilə etmək: ünüşmək14 yarışmaq, çalışmaq,  
Mücəhhəz: təyərli, qurallı, yarağlı  
Mücərrəd: tək, öz başına, yekə özi8, subay, əlkin: 

elkin8 
Mücri : sunucu, aparan. 
Müdaxilə: aralış4.9, kirişüv4, qatışı7, qoşulma8, 

qarışma8. 
Müdəiyil imum: savcı. 
Müəssir : etkən. quyuq, tüt, toxunlu, etgili, bətər, 

bərk, qazan. qızqın. 
Müəssisə: qurum, quruluş. 
Müfdə : boşka9, boşuna, boşlay, təkin6.9. 

qarşlıksız. 
Müfəttiş : dənəici, tikşirivçi4, taptişçi9, bakılavçı4 
Müfəttiş : taptışçı, təkşiriçi, baılavçı. 
Müfrəd : yekə, tək\ müfrəd(ədəd): təklik, təkil, birlik, 

san. 
Müfrit : sikdədış, şekdədış, çekdəndış, çəndən çıkan. 
Mühafiz: sakçı 
Mühafizəkar: tutucu1, geritartap4,əski qaraşlı3.7. 
Mühasirə: quşatım 
Mühavirə: sözləşmə 
Mühəqqəq: ant7, yəmin, antlı: yəminli. 
Mühərrik: dürtü (təhrik etmək: dürtmək, qudutmaq). 
Mühit : ara, ortam. 
Mühüm : kürdəli, önəmli, önəmli, saylan, yenedan, 

üstün. 
Müxabir : dilçi. 
Müxtəsər: toplam11. 
Müjdə  : söyünci8, boşluk, qutluq , qutlaq, mutluq, 

söyünci, boşluq. 
Mükafat : bəygə7, bələk, bayrak8, ödül, sıylık4, 

bülək3, tartuk9. 
Mükəmməl: artık. ağsıraq, ulu. 
Müqatiə : kəsə\  ~ vermək: kəsmək, kəsəyə 

vermək. bir şeyin hasılın öncədən götürü olaraq 
satmaq\ kəsici: müqatiəçi\ kəsim kəsmək: müqatiə 
etmək. 

Müqavilə: söyləşmə. 
Müqavimət: duram, uğur: cıdm, paydal. 
Müqayisə etmək: qarşılaştırmaq, oranlamaq. 
Müqəddər: arnalğan. 
Müqəddəs: qutu, qutsal. 
Müqə'ər : kovki. 
Müqəllid: öyküncü, oxşarıcı. 
Müqim  : oturumlu, çömri.  
Mülayim   : kölqirsiv. dölək, dinc.  
Mülk       : bəylik. 
Mültəci' : qaçqın, basqın8. 
Mümkün: yarar. 
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Mümtaz: ayıl sayıl, aşınqan, ali. 
Münaqisə: kimaşdı, sovdalav, dartışma, ərişilik15. 
Münasib: dəyər, dərək, kundılık, biçimli, ilginc, 

yaraşıklı, xoş, gözəl, simpatik, batqın, batnıq8, 
sevimli, ruhlu, qurulu, yaxımlı, uyğun, yerli, 
yerində, uyqun, orunğlı14, orunda. 

Münasibət: qaraşıq, qaraş, bağlılıq, bağlantı, ilgi, 
ilişik, irtibat. 

Münəqqid: sınçı4.7. 
Müntəzəm: quramlı. 
Müntəzir : duyuk. 
Münzəvi:sayak, yekəmən, daralık4. 
Müraciə : sağışlı, qayğılı. 
Mürəttəb: ölçülü. 
Mürid : öyrənci7. izərləyən. 
Mürtəbit: sərik4 > şərik, qosak4, qovşak, yoldaş, 

bağlı.  
Mürtəci : geriçi, tərsiçi, əsgiçi, əsgiyətçi. 
Mürtəd  : dönük, xain. 
Müsabiqə: bəs, bəsiş, yarış, çapış8, yarιş 
Müsadirə etmək: qapıllanmak, mənimsəmək. 
Müsalimətamiz: ötüşmə, keçişmə, çıxışma. 
Müsavi  : duş14. tuş, dəng, dəngə8, əşit1. əş, qarşıt, 

tay. 
Müsbət  : artı, qoşa8, qoşma, olum\ # olumsuz: 

mənfi. 
Müsbət - mənfi: atık - azık (atmaq - ayırmaq: 

azatmaq). 
Müsəkkin: basıcı, kəsici (ağrı, səsin). 
Müsəlləh: quraklı, karulu. 
Müsəlləs: üçqül, üçbucak. 
Müsəmməm: qeyidsiz, dönüksüz, dönümsüz, 

dolansız, uğurlu, uğuruna, uğurlu.  
Müsibət : toxuntu 
Müsri : yukumlı9(yoxumlı < yoxlamak) yoluxan, 

yoluklu, yuqanç8, yolukər, yükpalı4, yolğın, 
yoğoşli3, yokaçlı8, yoklu8,  yukumli9, yoğuşan, 
yayğın, yayran, yaxılı, bulaşıcı, bulaşan, bulaşık, 
örgün(hörmək), keçici2 , salqın\ müsri xəstəlik: 
yoxumli ağrılık. 

Müstəqil: deyilsiz, irikli, irkin, ərkin, ərkənə, ərikkən, 
ərkinçə, eygin, bağsız, başına buyruk, baş - 
başdak, öz başına, başınalık, özbaşdaq8, ağasız6, 
qaravsız6, qaraşsız8, azad.boysınmağan7.  

Müstəqilllik: başınalık, başına  
Müstəqim: dikələy, dikələy\ müstəqim gediş: dura 

gediş4, doğru gediş. 
Müstə'mərə: qolastı8. 
Müşavir  : ayquçiqə: danışman.  
Müşavirət: açışma. 
Müşəxxəs: ayıl - sayıl , somut, doğru, açığ, aydın, 

aykın, mümtaz , adanmış, qararlı, adanmış ( 
somut cavab: müşəxxəs )\ Müşəxxəsləmək: 
aymak, anıklamak, səbt etmək, tamamlamak, 
ısırdənq etmək. 

Müşəvviq: amraq, sevgili, yumşaq. 
Müşgül : çıtırım, çılşırım, qıtlıq, bulaşlıq, işgil. 
Müştaqanə: oqğun, opğun.  

Müştəbehlənmək: sapqın, sapınca düşmüş. 
Müştərək: qoşak9, birləşik, ortak 
Müştəri : alıcı 
Mütəəffin: qoxuşuk. pürsi. 
Mütəəhhid: yüklü. 
Mütəəssib:  yönəli, tərəfdar. 
Mütəhərrik: qonumsuz9, akımlı, akmık, ağmık. 
Mütəkəbbir: xozu. 
Mütəqabil ələqə: qaraşlı bağlı. 
Mütəqarin: utğaşan, birləşən, səpişən. 
Mütəmayil: qışaran, könüllü, yesir. əğik. 
Mütəmayiz: çeşitli, seçik, ayıl - sayıl, ayratın, 

qatışmayan, başqa. 
Mütəmərkiz: üyşmələng, yığıncanq, karma, kərmə, 

yığma, aralaş3.4.77.9, qarşık2.8, qurma4, toplam. 
Mütəmməm: yamak, yarak, kömək. 
Mütənasib: dəgişli, görəş, okuş, mənziş. 
Mütənavib: gəzək mə gəzək. izi izindən. 
Mütənəffiz: dabarlı, təpərli, gəpi yürgün 
Mütərcim: dilmaç, talmaç7, talmaç6, av(ğ)darmışı4, 

götürümçü7. 
Mütərəddid: qatnayan. 
Mütərəqqi: ösüşdə, uyğar, uyğun, uyğarlık: 

mədəniyyət. 
Mütəssifanə: öykinəlim, öykinişcə. 
Mütəvali: izli izinə\ mütəvaliyən: izli izindən. 
Mütəvazi’ : alıq, oysal. 
Mütəvəqqi: qaraşyan, təməkin. 
Mütəvəqqif: dağan, dağımaq, duran.  
Mütəvərrəm: tumləniş, köpərən. 
Mütəvəssit: orta, aramıyan. 
Müthacim: çözyən. 
Müti' : qaraşlı, muxur, tabin 
Mütləq : biçili, kəsgin. 
Mütləqa: kəsənkəs. 
Mütməin: dölək. güvən, güvənilən, 
Müttəfiq: birikiqə, birləşmiş, birqıl, birgəl, birqιlın, 

toplu, toplanmιş, birləşik, yakalaş,, yan bir, toplaş, 
toplak. 

Müttəhid: ağızbir, dosca, geçimli, uyumlu. 
Müttəhim: qιnalι, qaralı. 
Müttəsil : birikən, bitişik, bağlı, utğaşık, səpişən, 

yandaş, yanından keçmək, yandaşlık, yaxınlık. 
Müttəsilə : dəyildik. 
Müvafiq : uğurdaş. 
Müvazinə: dənğənə8, dəngə püng9, dəngə, 

ortaklaşma, birgə bölmək, ortalamaq, dəngli halda  
əşitləmək, düzləşdirmək. 

Müvəffəqiyyət: tapış4, taqbış4, üstünlük, yutuq, 
yengiş, bamıs, basım, unğış3, başarı, yetik, iygilik7, 
verimlik, varımlık. 

Müvəqqət:  keçici, keçən, çağlıq, uzğğan3.7, uzğan, 
üzülən, ötkən, ötən.   

Müvəqqəti: üzül - kəsil8: ani. ötürümlük7, ötəri  keçip 
gedən nəsnə. inğqay bulmağan3, bozuk, yararsız, 
eğrəti, yaraksız9. 

Müzahim: asalak, engəl. 
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Müzahimət: qınçılık, pəsqəlçilik, bükdənç, mə’təlçilik, 
asğınçılık, işgillik, sıtallıq, dolaşma, 

Müzayiqə etməmək: qayğırmaq: dözmək, qıymaq, 
qısmaq, eləmək, rəhmisiz olmaq, göz yummaq, 
göz qıymaq, yol vermək. 

Müzd : əmək,  yalkı4, kiri, kar. 
Müzik    : çalqı 
Müztərib: bunlı, şaşqın, qayğılı, səksəkəli 
Məğurur: gopbamçı, gopçi 
Nadan : anqsız, kötən, düşnüksüz. 
Nadir : taysız, taymaz, tanğsık, təkməz, 

tapılmayan, seyrək, endər, elgin adırqan, endər 
şey, qərib. 

Nagəhan: ansιzιn, həmən, elə, birdən. 
Nağıl  : boy, ertəki8, ertək4,  anlatı, öykü, hikayət. 
Nağılçı : anlatıcı, öykücü. 
Nahar : öğlən. 
Naxalis : yalpı. 
Nail : irişkən3.7, olqaşkan. 
Nakəs  : yaltu. 
Naqis : çala - çula, olar olmaz, yarpı yalta, yarı 

yamalaq, boş, yetərsizlik  yaramaz  bacarıksız, 
başdan sovma, kəmtük, əksik, baş - ayaqsız, 
qarışıq, bəlirsiz. 

Naqus  : çanğ, zəng    
Nal   : takav\ nalçı : takavçı 
Naməfhum: gömürtük8, qanılmaz.  
Namus : ad - san, qayrət, saman: ad san, oyat3.7, 

uyat4, uytan4, ar\ namuslu: arcanq, arlı, təysibli, 
günah, vicdan, mütəəssib. 

Namünasib : onqaysız, yaraşıksız 
Nankor  : güvənsiz, ayavsız: gözü kor, qədir bilməz.  
Narazı : toqat\ # bəyəncili: razı.  
Narazılıq: ürküşük. 
Nasus : sorquç. 
Naşı  : başağay, oyunçu9, yaramaz, qumarçı, 

qabak, görməmiş, xam, toy 
Naşılık : qabaklık, görməmişlik, xamlık. 
Navarçəsp: bulaşır. 
Naz : kıvırma. avağ14 
Nazik : köyrək, qırıx, sarsιk8, davamsιz, qalιnsιz 
Nazir : yoklayan, dilkəv. 
Nazlanmaq: sarkmaq.  
Neşəli : manqlu14: sevincli. 
Nəbz  : qaqış7, tıpış3.7, soxum4, urquş8, soğu, 

damarın soğusu 
Nəf ' : ası, çıkar, yarar. 
Nəfəs  : körük, tın, tınq, kökəngə12, kövəngə12, 

tulum\ körük17: fırın, ocak. 
Nəğmə : monğ3, köy, küy3, ənğ4, obon7 
Nəhalkari: çəlikləmək: tingə əkib ağac yetişdirmək 
Nəhayət : örən8, inğ8, enğ(ən), bik4.7, uğata3, bek, 

ötə4, tim4   
Nəhs : uğursuz, qutsuz. 
Nəjad : soy, uq, tirə. 
Nəqahət: karsızlık, gücsüzlük 
Nəqqaşi : boyaqçılıq, boyaçılıq 

Nəqliyyat: köçürmə, yetirmə9, axırma4, aktarma1, 
salma7, ötür-ver7, götürmə7, keçirmə8  qoyma 

Nəm : yivişlik, yuvuşluk, şeh 
Nərdüvan: basqıç. 
Nərgis : soğan gülü. 
Nəsib olmadı: buyrulmadi. 
Nəsib : buyruğ\ nəsib olmadı: buyrulmadi\ nəsib 

olsun: buyursun ! allah qorusun, allah qoysun\ 
buyursun: allah qorusun, allah qoysa. 

Nəsihət : öyrətmə7. 
Nəsil  : qurşak,  asıl, törə, buğum, mun, boyın, 

göbək, arxa, boy. 
Nəsil artmaq, örəngəmək: örənəmək, çoxatmak, 

köpləmək. 
Nəsil bə nəsil: Oğul oğula: quşakdan quşağa. beldən 

belə, bel bel. 
Nəsr : qara yazı, qarasöz.  
Nəssaci : toku. 
Nəşriyyat: basın, yayın.  
Nəşt : qaçak, sızma (su borusunun qaçakları). 
Nəştab : acız8, acqarιn\ nəştab gəl: acıza gəl.  
Nəticə  : barlağ, barlap, varış, varım, verim, varqı, 

çatıcə, son, sonuc, təcrübə, görüş, oluş, qaymaq, 
özək, sonuc. 

Nəticəsiz: ayaksız, sonsuz, izsiz, əsərsiz, təsirsiz. 
Nəticətən: sondıktan. 
Nəvə: törə, torun. 
Nəzdikbin: qısarqa\ # durbin: uzarqa. 
Nəzərdə almak: ön görmək. 
Nəzir : izər, okşay, azir7, adak (tay, pay). 
Nida (işarəsi): üzlənmə8: ünləm1 bəlgəsi (ünləm(aha, 

ax, vax, sağol...). 
Nifaqçı : bölücü. 
Nifrətavər: yoksuz, yakımsız, gərəksiz, məzəsiz, 

göyülsüz, irgənci. 
Nifus : ilat, ərk, ərək, ötkəm, keçər, yort\ nifuz 

etmək: ötgürmək. ötkünlük, ötkəmlik, batışmaq, 
batmaq. 

Nimə: yartılık. 
Nimunə: örnək, çəkmə,, görəldə, tipil, bənzəş, 

bəzək(v), örnək, ülgi, düzgü, ölçü, qural, ilkə, 
qabarıq, gözə çarpılan şey, norm, yasalğa7. 

Niru  : təpər,  güc 
Nisbət  : oran, onay, onama, qiyas, dənglik7, çəkim, 

uyqu, yak, yakık, yaraş,  bağıntı, bağlılık, ilinti, ilgi, 
ölçü 

Nisbətən: oranla, görə, yanında, qarağanda: 
baxanda,...görə (keçən ilə qarağanda:  baxanda, 
görə, nisbətən). 

Nisbi : görəli, görəcə, oranlı. 
Nişa' : oturtma, əkmə. 
Nişadır  : çatırka. 
Nişan almaq: qorulqa almaq, xəbər almaq. 
Nişan : bilgə3, bildə9, bəllik, iznək, əsər. 
Nişanə : gözək, düyün, bağmaq, İzər4,  iz, im. 
Nişanlamaq: doğurlamaq, kələşmək15. 
Nişanlı : yavuklu. 
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Niyyət : ərək, əm, im, izgi, izhar, hədəf\ niyyət ilə: 
ərəğilə, istəyilə\ Niyyətləməq: tasarlamaq\ 
Niyyətlənmək: küylənmək: qarar vermək, 
fikirləşmək, düşünmək, xayallanmaq, tasarlanmaq. 

Nizam : düzəm, dizi, ölçü, uyqunluk, uyum, 
dzülüş3.6, düzüm.  

Nizarət : gözəkçilik8, qarav4, bakılış4. 
Norm : düzgü, ölçü, qural, ilkə, örnək. 
Nostalji : yersirimək, uysəmək. 
Not  : bəlgə. 
Nov' : tük, qıl, qılıx, cür, təhər(nə tüh də adam di)  
Növbahar: alabahar 
Növbət : almaş, dəyişmə. 
Növbət : sıra, keşik. 
Növbətçi: yasakçı1.  
Nuktə : çəkit. çəkə, dınqı 
Numayəndə: bəllətən13, elçi. saylav, seçənək. 
Nur : yaktılık, carık, yarık, ışıq. 
Nuşabə : içətin, işətin. 
Nuşican olsun: damağızca ! damağınız dəmli olsun. 
Nüans : ayırtı, ayrım. 
Nüqsan : kəmçilik, öksük, əksik. 
Nümrə : damğa7, bilgi7, bəlgə 
Nəsr : qarasöz. 
Oliqarşı : aşama sırası. 
Onğıylı  : münasib.                          
Onqay : qolay\ onğay olsun: qolay olsun, uğurlu.  
Onomatop: yansıma 
Oportünist: günoğlu. 
Orijinal : xas, dəyişik, özqün, özqü4, özbuluşlı 8, 

özqücü7, tanğ4. 
Orjinallıq: özgünlük. 
Orqan : örgüt. 
Orqanizasyon: örgüt, qurma, örgütlənmə. 
Orqanizatör: örgütçü, quramçı, qurucu, düzənçi. 
Otopsı : açma. 
Otoriter : baskıcı, baskılı, yetkəli. 
Otoritə : yetkə, saydırış, baskı. 
Oval : söbə, beyzi. 
Ovliya  : İzgi: vəli.  
Öhdə : görəv. 
Öhdəsinə götürmək: üstələmək. 
Padaş  : saylık: sayğa, bağış, bəğşiş, çay pulu, 

üstüv(artırm),\ sağlıq. 
Padaş : sayğa, saylık. 
Paxıl : görümsüz8, qatı8. 
Pak kon : silgiç\ şüşə pak kon: araba silgici. 
Palayiş : aratım\ palyişqah: arıtımevi 
Palto : beşman9. 
Pamador: qızamıq4 
Panik : basqı, vəhşət. 
Paralel  : yöndəş. 
Paralel : qoşut. 
Parasat  : payxas8: utanc\ payxasız: övünməz , 

utancsız 
Pardon  : keçərsiniz7: bağışlayın, eşitmədim6.  
Park : burlağ, burğuş, tavlav, aylav. 

Pasap : yuvunt. 
Patrirarkal: ataərkil. 
Patuq : uğraq, sıx sıx çatılan yer, ovlaq  
Pay : aluş, uluş, bölük. 
Pay : bölmə, üləş. 
Paya : bünyə, qurum, quruluş, kök, yapı, yapılış.  
Payapay: başabaş, ikibaşa, ekəyek8. 
Paylaşmaq: bölüşmək, üləşmək, uluşmək. 
Pelekanlatin: bağlan ası(vəhşi) qaz. 
Pelikan:  qutan, çox yoğun dimdikli bir quş 
Pencərə : ayna, deşik, qəfəs, tor, kəpəz, tikmə3, 

tərəzən4.  
Pendir :  pişlək6, bıştak7, sır3.7.7.9, irimçik3.4.7.9,  

irimsik, irimşik, pendir, bışdək7  
Peruk : takma saç. 
Peşman ol: < boşun, ökün, qıyan\ ökünç: qussə, 

qəm, peşmanlık\ öküç bilən: peşmanlıkla\ ökündi: 
peşman oldi. 

Peşman olmaq: boşunmak: tövbə etmək. 
Peşman: < boşuq, apıt, öküncül, tə'ssüf\ peşman 

olmaq: boşunmaq, qınanmaq, ökünmək\ peşman 
olmayasın: apıtta qalma, boşuqmuyasın (apıtka 
gedmək: havayi yerə məhv olmak). 

Peşmanlamaq: küydürmək, yandιrmaq.  
Peyk : savçı. 
Peyrov : uyucu. 
peysər : yengsə8, ənsə, boynun sırtı, kəllənin aşağ 

tərəfi.  
Peyvət : gözaşı. aş, aşı(cütləmə). 
Pəhləvan: dayav (yadaman, qaldav, qalcanq, kuşa, 

yrulmaz).  
Pəxmə    : alıq, halu.\ Pəxməlik:  alçağlıq14, 

oysallıq. 
Pəxş : oynatım (oynatıcı). 
Pənah almaq: çoğunmaq, sığınmaq 
Pənah : durak, baspana. 
Pənahqah: barınaq. 
Pəncə : çanqınqa, qısım, taban3.7, taman7, tapay, 

yanavıç8. 
Pərdə  : duvaq, darıq9,  tutı, örtük, girdək, gərdək, 

şərşəv3, çərşəv. toxuq14. 
Pərəstar: qaravçı. tapınan. bağuçi, qayuçi(qayğıçı), 

baxıçı. 
Pərhiz etmək: acırmaq  (mürtazlıq, nəfsinə acurmak, 

imtina etmək). yığlınmaq, yığlanmaq, yerxalamaq, 
yuynmaq, çəkinmək 

Pərhiz : saklak, tutuz*, tutöz*, dözə, sakınc(sakın 
yemə). 

Pərişan  : < buruşan. yoşun, dalğın, pozqun..alcıranqlı, 
çalam-çaş olmaq, aldıramaq, anqıqa-tanqıqa olmak, 
unutşak4.7: dalğın, tarkav3.7, yubalğı7, alçıranğ, buruşan, 
əsinqan3, açınqan7, şalakı7. saçan, sapan, şaşan, çaşan\ 
pərişanlık: bələşənlik, bulaşanlık. 

Pərvanə : kəsək (təkər içlikləri). 
Pərvəriş: < barvarış, baraşış, tarayış, arayış, sarayış, 

bacarış. 
Pəsəndaz: yınak, yığnaq. yatır, basdırıq, altav, salı,  
Pəzıra : alğan. alan. 
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Piçək : < bürçək, çırmaşıq, dırmaşıq. 
Piçquşli : burama. 
Pilaj : qum yatak, su koyını7, kırsın3, qumluk3.7, 

çiməlik2. 
Pılan : çizəlgə. 
Pillə : aşama, baskuç9, paldak4 
Pir : < bir, böyük, şal4, sal, çal7.6, abışka7, 

salman, türkman 
Piratik  : uyqulama, əməlləşmə. 
Piratikə uyar: uyqulu, uyğun,  əməlli. 
Pıratisyən: araştırıcı 
Pires : < basavaç8, basac. 
Pirəns  : iduqur9 < idi . şah, hakim. 
Pirinsib : ilgə, ilkə1. 
Piruzluk : yengiş8  
Pis niyyətli: yaman oylu. 
Piş fərz : ön yarqı 
Pişbini : gözləm, gözlət, gözlətim, gözdənim, 

bəktəm, bəkləm, bəklət, bəklətim\  önsezi, 
savıqəylik4: öngörüşlük, aldakçı\ Pişbini kərdən: 
gözdənmək, gözlənmək, bəktənim, bəklənmək, 
gözətmək. 

Pişbini(nəşüdə): gözlənilməz, gözlətimsiz, 
gözdənimsiz, bəklənilməz, lapdan.  

Pişnəhat: usiniş4, usınc4, sunuş, önəri. çaran. 
Pişrəft : örkənə, örkəndəv4, düzəliş  
Piyada  : qaraçι, yayav.  
Piyes(tiyatr): oyun. 
Polusyon: pozuluş.  
Pomp  : ürləqiş4.  
Posta amanat: salamda. 
Pozisyon: tutum. 
Propaqandaçı: dağıdan, yayan. 
Prova : > pərvanə, çalışma. 
Püştiban: qoldav, yardım, yardam.  
Rabit : birikdirən, səpişdirən, arada gəzən, dəllal, 

araqatnacı, araçı, elçi, savçı qovuşdurucu, bitirən, 
müştücü, xəbərçi. 

Rabitə  : alqaş, ilişgi, bağlanış, ilimtə7, bağlanşıq, 
birikə, ələqtə (ələqə) arağatnaşıq8. 

Race' : dərək. 
Rafiq : yabıl: yapıl: doslar arası him bir işə 

başlamaq. 
Rağmən: baxmıyaraq, qaraman.  
Rahat  : bol, gəvşək, genqəş14, hasat \ rahat - 

rahat: bol - bol: bolca - bolca\ rahat olsun: bol 
olsun\ qurat\ qurat yaşam\ Rahatlık: dinklik, dinclik, 
basılıv, inğaylamaq, genqəşlik14, hasatlıq, incaylık 
(inğcaylamlq) qurat  - qurat yaşam: bökdənqsiz 
yaşam\ rahat yiyilən: gəvrək, yumuşak, seyrək\ 
rahatla: kuşıt, gəvşət: incəlt, dindir\ rahət tələb: 
yalta, kəyəng. \ rahatsız : sırkak, datqın, tədirqin, 
bükdənc\ rahatlıq: incəlik, dinclik.  

Rahi - tərabəri: ulaşdιrma bakanlığı. 
Rahibə : qadın qız. 
Rahnama: yetkə. 
Rahnamalık: ağılqoyuq, yolçuluk. 

Ram olmak: dincəlmək (tınqdav4), dənqəlmək, boyun 
olmak8,   

Randman: verim, çıkım8, önümlülük4,8. 
Ras gəlmək: əş gəlmək. 
Raslamaq: < yastamaqka: düşmək, dayamaq, 

qoymaq, tokuşmaq, tokunmaq. 
Rayic  : sürən, aynalımda (meydanda) yeriyən4 

(akça). \ Rayic etmək: ötürmək: sürümləmək. 
Rayzən: attaş  
Razı: qanık, qanığan. işəngən7.6, inanan. ötəş, ötəşim, 

uzul, usul, usuq\ Razılıq: qanık > qənaat, qanıklıq, 
yetərlik, yetinmə, artmaz, doyum, qanış, düşüncə\ 
qanıtlanmaq, yetinmək \ Razı olmamaq: ürküşmək. 
(birbirindən) örköşmək13\  Razı qalmaq: bəğənmək\ 
Razı etmək: dolamaq, donamaq. 

Razyanə: durak otu, çördək, dərə otu. 
Rehn : öç14. 
Rejisor : yönətmən. 
Rejyon  : ərcin, bölgə, məntəqə.  
Reql(qadının): aybaşı, ay görüş9. 
Resturan: doyumevi. idqon. 
Rezerv : qaldırış. 
Rə´dübərq: yağıtlık, ıldərım, yaşın. 
Rəd : savma, savulma\ Rədd etmək: geri 

takmak3, cetkə kakmak7, qaytarmak, danmaq, 
yadsımaq, inkar etmək. 

Rədif : uykaslık. 
Rəftar : ədəb, oturuş, görgü, qılvətiş9, yörüm-

durum7, qılık - yoruk7, davranış, hərəkət, dəprəniş, 
duruş, durum7, yorum - durum7, davranış, basık, 
biçim, ülgü, ölçü, basıl, axıl, hərəkət, gedişat, 
gediş, çəlim, çalım, yeriyiş, qılıx, uyqun, iş, yorum - 
qılık, qılıq - yoruq7, qılınc(qılış: tütluk, eyləm tavanı. 
qılışlamaq:  bir işi yaxcı görmək\ rəftar etmək: 
tərpənmək. 

Rəğbət  : qıdık, qızık, diləkdəş, meyil. 
Rəğbətli: qıdıxlanma, qızıklanma, qıdıklama, 

diləkdəşlik, meyilli. 
Rəhbər : yolavuç, yulavuç, yol göstərən, öndər, 

qılavuç, yalabaç, yönətiv, başqarma, yitəksilik, 
görsətiş, yol-yoruk \ Rəhbəri: yönərgə\ 
Rəhbəriyyət: qurul. 

Rəhimsiz: usal, ızğıtsız (# ızqılı: çok yakcı). 
Rəhm : döl yatağı, analık, balayatkı, uşaklık2, 

balalık2, balayatık3, yatın4, beçədən6. 
Rəxşan : < yakşan. 
Rəis : yönətici, yönətmən. 
Rəqabət: tandaşlık7, bəsə, bəsdəşlık8, bəsəkə4, bəsə 

- bəslik, bəsləşmə, yarşık, yarış, yarışma, 
alandaşlık bağlaşma, dartışma, çəkişmə.  

Rəqib  : dənqdəş, dəngəş, tinqdəş7, dənqdəş, 
tingəş, atnaş, qaraş, qarşıdaş, qaraş, atandaş7, 
atnaş, bəsə - bəsçi, bəs, bəsəş8, bəsdəş8, bəsləş, 
bəsəş, bəsiş, yarıştaş, yaraş, yarışçı, yarışmaçı1,, 
bassaş8, yaşdaş. gündəş9, güni. qarşıdaş8,  

Rəqs  : usul9\ Rəqqas: biyşi4, biyivşi3, biyüçi7, 
ussulçu9(büyüçü: cadugər).  
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Rəndə : qιrğay9, qιrğιç7, karqιs3, karqιç3, oğıç7, 
ükkiş4, yonğa, yonğı. 

Rəsidəgi: barlaş, barlağ.  
Rəsidən : < irsimək, ərsimək. 
Rəsm  : saltı4. törö/ 
Rəsmi işləmək: açık boyamaq. 
Rəsmi : açık. 
Rəvayət : < ayavat < aytmak, aytavat, aytmışlar 
Rə'y : tutum, oyalık\ Rə'y (imumi+): kömlük oyuk.  
Rəyis : törəgə\ başqarma, başbaxan,  başlıq. 
Rəzil : ala, bənəkli, alacalı, qarışık. 
Riayət : boysınu (boyun olmaq, baş əymək)\ 

Riayət etmək: boysınu, boysınmaq, bəkinmək9.   
Riççal : rişə\  riççəsi çıksın: kökü qurusun. 
Rifah : bəylənik8. 
Riform : özgərtiş9, cənqlu7. 
Rıxtım : sırdım. 
Risəndəgi: hörüv, hörüv. 
Risub  : köçbə, köçəb, qalıt, güncürə9 
Risub : qalqan, ləğim, köçbə, köçəb, qalıt, 

güncürə9, 
Riştıraş : üzdara. 
Ritm : yırğa. 
Rivac : yollaş, şav, onqay, qızıq, irəc (: şav 

tapmaq: uğurna almaq). 
Rivayət : köçək\ söz - köçək9: söylənti, bur9, söz, 

ulamış, xəbər.  
Riyalist : gerçəkçi, şınşıl, çınçıl. 
Riyasət : törəgəlik, başqarmalıq, başqaravçılıq.  
Rizayət  : ödəşik, ödəşim, ötük, ötüş, ötüşüm, qılışık, 

qılış, usuk, usuş, uzulış, usulış, üzüş,  usuluq, 
usullu, uzuluk, qanık, usul. 

Ronesans: oyanış, uyqarış oyğunuş9, oyanma, 
uyğunuş9.  

Roşənfikir: aydın. 
Rovşən  : arçan, ayğıtlı, aydın. 
Ruberu : qarama – qarşı. 
Rudə : içəgə\ yoğun içəgə, süyci içədə 
Rufə : met < örük, örü, sağma (yırtıq - yamaq 

hörmək, örtmək, örümək, örütmək.  
Ruh : uruğ, ırğ (: kök, soyut). üzüt, oruğ\ Ruhlu: 

gözəllik, gözəl, uyqun, simpatik, batqın, batnıq8, 
sevimlik, yaxımlık, görk9, yakışıklık, uyqunk 

Ruhani : tinsəl. 
Rusub : çökəl1, köçbə, qalıt, köçə, qalqan, ləğim  
Ruzanə   : gündüzləcə 
Rüşd : ötüş, ösüş13, gəlişim 
Rüşvəçi: alaq, basmaçı, qorkudub alan. 
Rüşvət : darana. verim, qapmaq, çay pulu. yasaq 

qazanc, urunç14. 
Rütbə : aşama, arpay(u)4, alpaquqə,  

ünvan.mə'muriyyət,  
Rəhm : ötrim, bağιş, keçirim, keçim, dözməzçilik. 
Rə'y : oy, uy\ rə'y almaq: oya qoymaq, rə'ylən: 

oyla  
Saadət : uğur, qut, baxt \ səadət bəxş: ulcaytu. 
Sabah : ertə, ertir, ertənğ, ata9, yarın.   

Sabiq : burunki9, aldakı4, ötkən4, qabakkı2, 
murdağı7\ Sabiqə: qatalanu4. 

Sabit      : tuturuklı, duruklı, ilqarlı, duran, təmkinli, 
ağıllı, dölək, ağır, sakit, dinc,  getməz, yapışqaq, 
çıkmaz\ Sabitləmə: qanıtmaq, dölləmə. 

Sadə : anğko, anqav, mönq, türkana, inancank, saf 
ürək, aytalca, bəsit, yabay,  yönəkəy, çönököy, bir 
qatlı.  

Sadiq : beringən, verinlik. 
Səyahət: gəzmə 
Saf  : suva. duru, dingin, dinc, arısda, açıq\ Saflık: 

aruluk, tazalık\ Sapdillik: içdənlik 
Safi  : süzük. ayracan. 
Sahabsız: oqsız.  
Saxta  : boyama, yalan.  
Saxtari : kuramal, daşınmaz. qurlu. 
Sakat  : sökəl, gücsüz. 
Salamat: qurğun,  sağ. 
Salim : qurav, sağlam, çalımlı, canlı, cilvəli, didikli, 

mimikli, dəyərli (sağ ; qurav uşaq. 
Sansor : sıkı dənətim. 
Sapdillik: içdənlik. 
Sarab: yanılsıma  
Sas: quru,  təxtə qurusi 
Savatlı : alışta, alısta, bəsli, bəslənmiş. 
Sayə : dalda, dulda. 
Sayfa : yayfa 
Sayyara: gəzəgən 
Sazıman: örgüt, orqan, üyüm4. 
Saziş : antlaşma, düzəliş, bitim, qılışıv, gəlişim, 

ilalaşık. 
Sazqar : uyama, uyğun, uyuşqan, uyarlı, uyan 
Sehirləmə: bağlama, tilisləmə. 
Seqt : düşük. kurtaj. 
Self - servıs: bural < buyral < buyur - al. 
Seyqəl     : sığal (şığla, şıvla, şövlə), sığallı\ 

seyqəlləmək: sığallamak. 
Səbəb : taksaçı11, taksırkar 
Səbəbi famillik: qudalıq, quda qarnaş8, qarnaşlıq8, 

qatnaşlıq8 
Səbir    : tutnaklı14 
Səbir etmək: uylanmaq, təmmül.  
Səbt etmək: < qap. aymak, anıklamak, tamamlamak. 
Səd : < bəd. çət. boğut, saktağ, su saktağı. 
Sədəqə : qurtumcalık, könül borcluğu. 
Səfeh : esi getgən, alık, munduz, çaşık. bunqaq, 

bun, alasarmıq, gömürtük8, əsrik, əsir\ Səfehlik: 
çalılık, əksiklik, yaramazlık, bəcəriksizlik\ 
Səfehləmək: bunqamak, yanqıramak, unamak  
sarsaxlamak, zayıflamak, qoduxlanmak\ 
Səfehləyən: sarsak, qızıl ağız. 

Səfsətə : sandırak7. 
Səhaf : bükəçi. 
Səhər     : çıkar. tanğ = dang, dan. 
Səhih : sağın. 
Səhm  : səhim - 1) üləş, pay, bölək - 2) qurbanlık, 

ülüş, uluş, bölüş   
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Səhra : dala, tala, qır. 
Səhvə salmak: azqırıq. 
Səkərat : ölüm əsrüklüğü, can çəkişməsi. 
Səqf : çatı1 çatılmış neçə şeydən oluşan dam2, 

sarlak3, çatrat7, şatır4 ( çatır), çardak6.8, üçək, 
çətir9, öqüzə9, üzük8,  örtəm, tavan. 

Səlahiyyət: çağ , çək8, həqq\ sizin çağız yoxdu: sizin 
çəkiz8 yoxdu : sizin həqqiz ; səlahiyyətiz yoxdu. 

Səlib : xaç , atanak8, səlib çəkmək: atanaklamaq8: 
atanak çəkmək: göz yummaq, əl çəkmək. 

Səmimi : bağırdaş. aııq 
Sənceş : < seçnək. oylaç4 (oylaştıru). 
Səndan : örs.  
Səndəl  : dura, yer, oturaq  
Sənəd : söykə, söyək, dayaq, arka, bəlgə, qanιt, 

tanıq, bəlgə. 
Sən'ət  : qondara, düzətmə, yasama (doğal yok).  
Sənət  : öndiriş4.  
Sər' : tutmaca, tutaraq, tutarıq, tutarqa. 
Sərahət : bəlgülük, aydınlık, anqlık, açıklık, düşlük. 
Sərfəçilik: ünəmləmək (önləmək). 
Sərfnəzər: sayılmaz. 
Sərgərmi: aynalış, oynama, oyun, baş qatma. 
Sərih : anık3.4.7.6.7.9, yaktı, aykın4, aydın, açık. 
Sərnivişt: görgülük9, baş yazı. umuc : yoksulun 

sevilməməsi, qutsuz umusu ucundadı 
Sərşümari: san 
Sərzəniş: qaxınc\ Sərzənişləmək: qatırqanmaq. 
Səth  : endek, üst, üz. 
Səthi : üzləy, üzdən. 
Səyyah : gəzgin, elgəzər2.3, gəzəndə8.  
Səyyarə : gəzgin. 
Sifariş : buyruq, ısmarış. 
Sifət : ataç7.  
Sıfır : boş. 
Siğə        : and, okuşma. 
Sihirbaz : büyücü. enəm15. 
Sıkım9 : avuç, alakan4. 
Sikkə : tenqqə4.  
Sikunət : söykən, söykət 
Silah : saut15,  yaraq\ sautlı: silahlı\ sautlan: 

silahlan. 
Sill : incə kəsəl, quru kəsəllik, vərəm. 
Silsilə  : düzürü15, dizili. 
Simpatik: gözəl, batqın, batnıq8(nıq = qın), ruhlu, 

uyqun, sevimli, ruhlu, gözəl, gözəllik, görk9,  
yaxımlı, yakışık, yakışıklık. 

Sıra : < sürə. coruk11, yoruk  
Sirayət  : sataşmaq, yoluqmaq. 
Siringə : gəzinti. 
Siringi : ottık, kibrit, sürüngü 
Sirkə : acı su 
Sistim : yüyə                                 
Situn : ösgün4, bitgin. 
Sollu - sağlı: muvafiq muxalif 

Somı : < yum, tum, kom\ komaş tək, qalın ; bütün ; 
topul kükə, şişman\ somu: sam. qazaq pul birimi. 
somu: yekun, cəm\ somulu: imumi, külli. 

Sondaj : < son. dipləmə. təhqiq. 
Sovet : qurul. 
Söhbət  : gəngəşmə15. 
Statik : dural. 
Sudi izafə: yukarki tapış. 
Sudi vijə : təzə tapış. 
Suxənqu: savçı. 
Suxənranlık: demək, deməç1. 
Supap : qovşak, bir şeyin gərginliyin azaltan. 
Surat : görü, üz \ xoş görü: xoş surat: xoş üz.  
Sust  : gəvşək, yavsal8, yaramaz, cıdamsız, yusul, 

keyeng, uqıbsız, tənbəl. 
Sübbəxeyr: tanğ yarık. 
Sübhanə: tanğ aşı4. ağız bekitüv, ağız alma, qıyın 

altı , qıyım aşma , səhər aşma. qəhvə altı. 
Sübjektif: öznəl (özünün duyqusuca düşünən).  
Süfrə : dərgi. 
Sülh : yaraşık, duraş, barış\ yaraşık bağlamaq: 

barışa anlaşılmaq. sülh siyasəti: barış uyarı. 
Sürəyya: ülkər. 
Səbir : havlιqmazlιq, qιsqanmazlıq. 
Səmərə : yemiş, verim. 
Səndəl  : oturğuc, olturuq, oturğıc, oltırğış. 
Sənətkar: qondarçı, yontarçi, yonatan, yönətən, 

yonqaç, becərən, biçən, önər. 
Sərf etmək: yoklamaq, xəşləmək: var yok pulunu 

yoklaladı  
Sərkuft  : qapaz, qarama, qarpama.  
Şahin  : doğan, şungur, şungar, köğön, qızıl quş, al 

quş 
Şahit: qaraçı, görən, kərəçi12, tanıq. 
Şair: akın9, ülgərçi13 
Şans: uğur, qut. təgi(dəyi), çatu, keçi, gəli, baxı. 
Şansı: deqmede: dəymədə 
Şarap  : bursar, bor, boz, bur, bor - boz: qırmızıya 

çalan ət rəngi. 
Şayət  : gərəkirsə, bəlkə, bardı - gəldi8, vardi - gəldi, 

vurdi - gəldi, vurdu - oldu, əyər, gərəkirsə, birdən. 
Şayıd : ərgic, ərin, ərgin, ərsək, öğütmən. 
Şayiə : çav\ şayiə var ki: çav qaçır ki 
Şayistə : bəyəği, bəyənilən. 
Şey : buyum, nəsnə, kimərsə9 
Şeytan : al, alalsumer, aluaşur: şeytan (aldatan), 

Şayan3, albarstı7, albızqə kuytıl4. 
Şəbeh  : üzüt13,  kuyıcak\ kuyıcak tiatr: maryonet. 
Şəbəkə : tor. 
Şəbih  : təkin, misil. 
Şəbih : çalımdaş, okşayış. 
Şəfa tapmak: baynalmak, baynımak, qutulmak, 

sağalmak, ayınqalmak 
Şəfaət  : ötünc  
Şəfali su: arşan9, qaynarca 
Şəfəq  : tanq zar.  
Şəffaf : saydam, duru, açıq.  
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Şəhab : ulduz otu.  
Şəhadət : tanıqlıq. 
Şəhər : uluş avıl, kət, yığılcan yer\ pay, səhm, 

bölüş, kəsim, qısım. 
Şəhvət : hiz, küyləş, kösnü: heyvanların əş özləmi 
Şəxsi : adıncık, arıncıq, özlik, dərbəs, özlık8, 

arıncıq. 
Şəxsiyyət: kəsigə\ şəxsiyyətli: kəsiqəli\ şəxsiyyətsiz: 

kəsiqəsiz.    
Şəkk : qaralıq, durak. güdü,sanu 
Şəkkili  : şaşkın, quşkun, ikircil8, iki-üçli8  
Şəksiz4 : çəksiz9, çiksiz3.7, əngin , kenq - taşa9, 

imqir8, uşı kıyırı yok4: ucu qırağı yok  
Şəqiqə : şakak8.9, dulunq, tulunq, dolkunq, 

burnunan göz arası. 
Şəmatət : təpələmək. 
Şənbəllə: boy otu. 
Şərait : daşıl - qoşul. duruq14, yaradılış, yağday8 
Şərbət : sirop, şarab, suyuq. 
Şərəf  : atak , şan, şöhrət \ atak almak: ün 

qazanmak. 
Şərh etmək: açıklamak, aydınlamak. 
Şərik : sərik4, kosak4, qovşak, yoldaş, bağlı, ortaq, 

qatnaş, ara, qoşul, qatıl \ şərikli mal: ara mal, orta 
mal, ortakli mal 

Şərq : < şığış, çıxış. gün doğar, gün çıkış(şığış). 
şığış.  

Şərr : yavızlık, yamanlık, usallık3.7, armadık4. 
Şərt : ilalaşık, alalşık\ şərtbağlamak: 

bağalaşmak\ Şərtnamə: sözləşmə, yağday, 
alalşık8 

Şibhi cəzirə: yarımada, yarmada1.2.8, yarımaral9, 
yarımutrau7, tübək4.  

Şiddət : < sıxdat. azış, yeyinlik\ azışmaq: hizlənmək 
(şitab: met < daşab, daşıq, hərəkətdə itilik)\ 
Şiddətli : qıyın. 

Şifa vermək: çıkarmaq, bəcərmək(kəsəl dən), 
qutarmaq. 

Şifahi : ağızca, sözlü, dil - ağız. 
Şığın : xarcaman. 
Şimul : qapsam 
Şirkət edən: qarışan, ğatnaşan. 
Şitab : met < daşab, daşıq, hərəkətdə itilik 
Şivən : met < çığvın. şıvqın, cıvqın.  
Şorba : bün  
Şö'bə : bucak, büsək, tor. 
Şöhrət : çab4, san, şan, bat, hız, adak, atak9, ün, 

danq, ad - abray8,  etqi,  qudrət, danğ (danğı daş 
yaran. atak almak: ün qazanmak)\ Şöhrətli: 
çabük, hızlı, şanlı, sanlı, aytılı9. adlı, ataklı, ünli,  

Şövlə : yalğım, yalın, yağtı zolağı8. 
Şua' : zolaq. 
Şuar : çağırık6, də'vət, çarpı. 
Şufaj : yılıtkış, yılıtkan. 
Şuğra : gengə. 
Şux : met xoş. 
Şuxum : sürüm, sürəm\ dırmıq, tırmıq\ sürəm 

salmaq: tırmık salmaq, xış salmaq. 

Şumal : quzey, dəmirqazık8.  
Şur : qarqaşa, qarışqanlık. 
Şuur : anğ, bilinç, sana4,  sana - sezim4, anğ - 

sezim7.  
Şübhə    : güdük, gedik7, qayğι, sezik, işək, quruntu, 

qurqu, qoruntu, quşqu, işgil, sakıntı, çəkinti, 
qarabasma, ovham, örtüklük14, qarışmış, vəhm\ 
Şübhəli: (məznun), arsar, ərsər, şaşkın, sezinqü14: 
anğlu. sanğlı, sanık, oxşaşıq14 (gəlib gəlməsi 
ərsər: gəlib gəlməməsi  şübhəlidi)\ Şüphısiz: 
işiksiz, quşqusuz, yoksuz, sözsüz, ağılsız quşqu\ 
Şübhələnmək:qorunmaq: quşqulanmaq, 
qurunmaq, quşqu bəsləmək ; duymaq, çəkinmək, 
sakınmaq, barınmaq, qollanmaq, güdmək, 
qayqılanmaq. 

Şəhrək : şəhərcik, qalacık. 
Şəhərcik: qalacık.  
Tabdansalmaq: yoşatmaq  
Tabe' : qaraşlı, bağıntı, bağınlı, bağna8, bağımlı, 

bağlı, bakınlı9, boğsınlı. uymusuq, uyumsuq 
(uymaq), qolastı, qaraşlı (müqəllid, mütəqabil), 
izəri.  

Tabut : salaca1. 
Tacir : tecimən. aslamçı. 
Taxt : salık4. saçıt. 
Talan  : başarı,  yetiklik, iyqilik, yetişkinlik, ütük, 

yolungi, üstünlük. 
Tale'    : uğur, qut, baxt 
Tarazlıq : dəngə, dəngə püng9. 
Tarix  : ötköndü7, üsüş, ötüş, keçmiş. 
Tavus : tanrı quşu, alaquş, gəlin quşu. 
Tayfa  : aymak, yer, urın, məmləkət, ölkə. 
Tembir : (musiqidə) tənləm. 
Tempo : təpgi (temponı düşür: təpgigi govşat).   
Term : atalqu9, atalma9, istilah\ Termin: adalğa8 
Terör     : yıldırq, yılqın, ürkü, ürküntü. 
Tə´kit  : taxıt. 
Tə´rif    : bildələmə\ bilgələmə7\ kəğitləmə\ anıklama 
Tə´srili : bəsil, yaxımlı, möhkəm, bəsli. 
Tə’bliğat: təpqalat, tabqalat, tərğabat, çağırı, yak, 

üğüt7. 
Təadül : dəng. 
Təbar : < dip, tüp, tübir4. törköm, top,öyköm3, qafilə, 

quruh. 
Təbdil   : özgəriş, örtədiş, örtqəyin, örtəriş, ötgəriş, 

dəğişmə. dəyişmə, dəyiş, döyüş, çevriş, dönüş, 
çönüş, dolanış, pozuş, başqalış, dövrülüş, 

Təbəqə : qabat, qat (qabattamaq: qat – qat ; lamaq, 
tabaqlamaq). 

Təbiət : qurum, qurama, doğa, yaradılış, tümiş3.8, 
doğma6. 

Təbii : olağan\ təbiidi: olur\ Təbiyi elmlər: yaratılış 
tanu4. 

Tə'bir  : yörüş, yorum, yorqut, yorma, yuxu yorma. 
Təbrə'ə : arıslamak\ Təbrə'ə etmək: ağlamaq. 
Təbrik  : qutlaq, qutluq, mutluq, onğur, onğun, 

qutlama\ qutlaq sözlər\ qutlaq telgiram\ Təbriklər: 
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qutuklar, qutluklar, qutlaqlar8\  təbrik etmək: qutlu 
etmək. 

Təcavüz: basılış\ Təcavüzkar: basıbalıçı8, baskınçı6, 
şabıldavıç4, albüt7.  

Təcəssüs: izdiniş, İzdənə4,  aranma. 
Təchizat: qurulma, donatım. yönə14 
Təcridləmək: yalıtmaq, soyutlatmaq, çetləmək8, 

qırağa çəkmək. 
Təcrübə : < taşrüvə: daşırılan şey barlaq, teksiriş4, 

dənəmə, sınav, qarav, barlağ, barlap, varış, 
görüş, oluş, sonuc, nəticə\ təcrübəli: 
dənəyimli. sınamış təcrübəli : pişik, olğun. 

Tədarük : sağlama. donnama. 
Tədavi  : əmlək, əmləş (əmləmək), sağaltış, savıktış. 
Tədbir : qarayış, önləm, tökmə,  bir zada olan 

oyaqlıq (fikirləniş), saklanış9. 
Tədqiq : açımlama, incələmə. 
Tədricən: yavaş - yavaş, axırın - axırın, asta - asta, 

yaylab3, kəm - kəm, azar - azar7. 
Tədris almaq: öğrənim; öğrətim görmək. 
Təəllüq : ilinti 
Təəmmül: uylanıq  
Tə'ərrüz : saldırım 
Təəssüf: ökiniş, acınma. 
Təfahüm: uyum, barιş, ağızbirligi, ağızbirliyi. 
Təfəkkür: oylav4, anğar.  
Təfərrüat: xırda mırda 
Təfrəqə : ala ağızlık4, ağız alalık8. 
Təfsir     : düşünükləmə , düşündürüş, yorum, 

yörüklük, açıqlama, düşündürü, anlatma, 
yorumlama, yorma, corıma, çözmə, arıtma, 
daldırma, alındırma, dalçıktıru3.7 

Təftiş etmək : uşamaq14, incələmək, araştrmaq. 
Təğyir : özgəriş, örtədiş, örtqəyin, örtəriş, ötgəriş, 

dəğişmə. 
Təhdid  : abay8, çəkləmə9, qısma, sınırlama, 

xətləmə, hədələmə, qadalamaq, qərə qorxu 
gəlmə, qorxutma. çevrələmə 

Təhəmmül etmək: dartmaq, çəkmək (kəsəl ; ağrı ; 
dərd dartmaq). 

Təhqiq : arıtma, arıtık, arıtım, izildə, izləm, 
dipləmək, soruşma\ təhqiqən: tüksıl ( - 1) < tükmək: 
bağlı, qapalı ( - 2) < kimi incəsinəcən ? )\ tüysli > 
toşnirus, eynən, kamilən / 

Təhqir etmə: basırıklamaq(tənkid etmə). kəmsəmək,  
kiçisinmək \ Təhqir etmə: basırıklamaq. 

Təhqir : kəmsitiş\ Təhqirləmək: aşağlamaq, 
basalamaq, əzmək, saymamaq, əsgitmək, 
alçatmaq, kəmətmək 

Təhlil : singiş.  
Təhlükə : çəkişmə\ təhlikəli: adartı4(adarlı). 
Təhmil olmak: tünglənmək, tənglənmək, başa 

düşmək. 
Təhrif etmək: çeynəmək, övütmək, basalamaq.  
Təhrik  : uyatım, uyatı, qışqırtı \ təhərrük:  

canlaşdırma, çalış \ mühərrik: uyaran, oyarıcı, 
qılavız, düzəldən, düzənci, dozğuran\ təhrik 
etmək: qışqırtmaq, dozqurmaq, oyatmaq. 
diləmək. qoğzamaq . 

Təhrik : qışqırtma, quşqurtma, qıcıqlamaq, 
qıdıq(lamaq), qoparış14, qıcıtma, yelləndirmə, 
təpkinləmək8\ Təhrik etmək: icəşmək, götütmək, 
götürmək, dəbətmək, acıtmaq, quşqutmaq, 
qaşırmaq, coşurmaq, daşırmaq, aşırmaq, 
çevrələmək, qındıtmaq, kükrəmək, 
həyəcanlandırmaq, oyatmaq, çığırmaq, yellətmək, 
müçürmək\ Təhrik olmaq: öcükmək, öçmək, 
götülmək, hislənmək, dəbəşmək, acışmaq, 
qudurmaq, quşqurmaq, qaşınmaq, coşmaq, 
daşınmaq, aşınmaq, yellənmək, müçünmək. təhrik 
etmək: qındırmaq yeltəmək, ilətmək. 

Təhsil : eyitim, öğrəniş, öğrənim,öğünüş9: öyünüş \ 
Təhsilkərdə: ayğalı, okulu\ Təhsilkərdən: 
öğrənmək, oxumaq (hançı okulda öğrənir: oxuyur, 
təhsil alır)\ mühəhssil: öğrənci. 

Təhvil vermə: ötkəru4, ötkiru7, tapşırıv, veriv. 
qavşarmaq, tapşırmaq 

Təxəyyül: imgəg, imgələmə 
Təxfif  : qırım, qırma, indirm. 
Təxmin  : çağım, çağlam8, çəkim, çəkilim, 

çəkimləmə, çəki8, saki, sanım, ortalama, 
oranlama1,  kəstirmə, varsayım, dəngə, ayar\ 
göz çağımiylə: çəkimiylə ; dəngəsilə ; 
təxminiylə\ Təxminən: çənbilən: san bilən, 
sanım ilən, sanıldığına görə\ Təxminləmək: 
çəkləmək, çəkmək, çağlamaq, çəkimləmə, 
ayarlamaq, samlamaq, sanlamaq, sınamaq, 
sanmaq, çənəmək, dənəmək,, nişanlamaq, 
izərləmək, qiyaslamaq, hazırlamaq, yerini 
göstərmək,  ölçüb biçmək, ayarlamaq, 
ortalamaq, oranlamaq1\ təxmin etmək:  
sezmək, seçmək, görmək, baxmaq., anlamaq. 

Təxmir : aşıt(aşιmaq), (acıt)acımak, açıt(açιmaq). 
Təxsis : bağış, ayır (< ayırmaq)\ təxsis etmək: 

bağışlamaq:. ayırmaq 
Təxtə : biçik\ Təxtə səng: biçik taş, beşik taş, taş 

beşik. 
Təkamül : önügü7, usış7, uzqəriş7, yetkinləşmə, 

yetişmə, tapış. becətmə, sağatma 
Təkapuy: yeləkin,  yorqalık, yeririk, yügürük  
Təkəbbür: qurum, qurunma\ Təkəbbürlənmək: 

böbürlənmək, böyüklənmək, qurunmaq, qurum 
satmaq.  

Tə'kid : basım, tapşırma8, aksən, çərtmə, ayırmə, 
artıqlama, bərk, qayta, tikrar.  

Təklif : yükünüş, sunuş (met > usınış), kayrılu, 
sakırbı, önərgə, önəri\ təklif etmək: qutlulamaq (bir 
birlərinə yemək qutluladılar). 

Təkrar : yinəmək, taxıt: tə´kit \ təkrar-təkrar: qoşa-
qoşa. 

Təksir    :  çoğaltma, köpəldiş, kübaytü, ürətim 
Təəllüq  : ulaş, öləş 
Təqaza  : ötünüş4.  
Təqdim etmək: hüdüləmək, arnamak. ötünmək 
Təqdim :  < tartım: dartık9: hidyə. tanıtma, sunuş7, 

usınış4, armağan, ödül, hüdüləmə8. 
Təqdimetmək: arnamak4. 
Təqdis : qutsam, qutsamaq. 
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Tə'qib : qovuşturma, pusuk, izəl\ Tə'qib etmək: 
qütmək, ardamaq, axtarmaq, anqtarmaq8,  
qovalamaq, qovlamaq. izləmək. 

Təqlid : üykünmək \ Təqlitçi: öyçü, yansıçı, yanqu\ 
Təqlid eləmək: < təkərəkləmək. təqəkləmək. tə’qib 
edən: qoğuncu, qoğucu. yansımaq, çalımlamaq, 
bənzətmək, çalım etmək, imitləmək.  

Təqribən: təqribi yaklaşık1, yakınsa3,samamın4. 
Təqribi : yaklaşık. 
Təqrir : önərgə. 
Təqsim : üləşmə, üləştirmə, bölmə, difizor: yayıcı. 
Təqvim  : düzbağ, düzbə, kalandır   
Təqvim :  tizbəq. 
Təqviyət: bərkitmə, yardam8 
Tələb : < diləv. özləm, istək, arman, armaq, imrə, 

həvəs, yalbarma, yalınış3.7, ötiniş4.7, suranış7, 
şəfaət (ondan dilək istə), algı, alacak, alğı, alğınq\ 
Tələbkar: alacaklı, alacıklı, alğılı. 

Tələffüz : aydıl8, söylənmə, söyləv, söyləniş: aydıl8\ 
bu söz nəcür aydılır: söylənir. 

Tə'lim : okudav4, okuş, buyuruk3\ okumaq4: tə'lim 
görmək. 

Tə'limat: öyrənü7, yönərgə. 
Təlqinləmək: öyrətmək: aşılamaq, köçürmək, 

qatıştırma . 
Təltif : sıylak7.8, tartıklaş9. 
Təmayül: əğilim, yönsəm, yatqınlık, catqı. umtuluş7. 
Təmbəl : (at haqda) çaman, uyuşuq, yaramaz, 

yıldam olmayan. yetərsizlik,qalıqlıq14: 
Təmdid : uzartı, uzatma, sürdürmə. 
Təmənna etmək: küysəmək, istəmək, özləmək. 
Tə'min  : kəmsizgılu, kəmtamaslıq, yabdıktav, 

sağlama, sağlamaq\ Tə'minat: ışanıç3-7\ Tə'min 
etmək: özlətmək8: özləşdirmək, öndərmək (özünü 
özlətmək: özünü öndərmək)\ Tə'min olmak: 
alımsınmaq, doymak. 

Tə'mir  : onarım, yönləm, yöndəv. becətmə 
Təmiz : sozuk (: taza), aras, bəs, ars, arst, arısda, 

düzən, sevimli, gözəl, seçən, çeçen9, sili1\ 
Təmizlik: sililik1\ Təmizcə: arılap\ Təmizləmək: 
öztəmək, danlamaq, tanğlamaq, açmak, 
daraklamaq, taraşlamaq, arassalamaq, arılamaq, 
saylamaq, seçmək, ayırmək, ağırlamaq\ tanqığış :  
tənzif (ürəkdən qayğı arıldı: qurtuldu)\ Təmizlik: 
arıstıq, sililik1, silli\ təmizləmək: tazalamak, 
arassalamak, arsalamaq.  

Təmkin : saktık(saktanmak), döləktarama\ Təmkinli: 
dölək, ağıllı, ağır, sakit, dinc, sabit, ilqarlı, allah 
dölənli. 

Təmma' : qısqanc. 
Təmr      :  töləm4. 
Təmrin : yattık4. 
Təmsil  : ökildil4, öküldük, göstəri, andırı, oyun. 
Tən : < don, dəmir tən. 
Tənaqüz: çəlişik, çəlişmə. 
Tənasüb: oran, orantı, dəng7. 

Tənbəl : üşəngən, üşəng, üsənc, yavsal8, yaramaz, 
keyeng, uqibsiz, cıdamsız, yusul, gəvşək, təntih, 
sust, sabırsız\ Tənbəllik : ayanmastın9. 

Tənbih : uyarım, uyarma, oyanma. 
Təndir : < tamdır < tamu: cəhənnəm\ - 2 < tan: ışıq, 

ot. 
Tənəffüs :  toxtaq, ara, aralık, kəsmə, arakəsmə8, 

arakəs, dəmalış, üzülüş4.7, tə'til\ nəfəs almadan: 
üzüksüz, arasız, üzülüş, tınış (dinc), tınığu, 
solunum. 

Tənqid : qınama\  Tənqid etmək: basırıklamaq 
(təhqir etmə).  

Tənz : daşlama. 
Tənzif  : tanqığış (tanğlamaq: seçmək, ayırmaq). 
Tənzim etmək: uyumdaşlamak4\ Tənzimçi : 

düzücü. 
Tərbiyə : bəsim, qınam, yetim, alış, dartış, baxım, 

öyrəş, asıra, aşıra, baxım eğitim, öyrətim\ 
Tərbiyəli: asıralı, asıranmış, bəsli\ Tərbiyələmək: 
qınamak , asıramak, bəsləmək, yedirmək,  
yedirmək, dartmaq\ Tərbiyələnmiş: aşıral: 
bəslənmiş, aşılan, yaşılan, aşılanmış > yaşlı: qoca.  

Tərcih : yeğləmə (iyiləmə), bəyənmə\ Tərcihləmək: 
ağratmaq14. yeğ tutmaq, yeğləmək 

Tərcüman: başlanqıç < tərcimək < türcəmək. 
dirçəmək, dirsəmək, dikətmək, başlamaq. 

Tərcümei hal: öz keçmiş1. 
Tərəddüt: qərarsızlık, arısalda9. 
Tərəf  : yün, yön, yer, yan, təmən6, tarap, bağ, 

qarşı, qaray, karay7, təmən\ Tərəfdar: arkadayanc, 
yandak, yönəli\ yaklav (yank: yan) korğar4, koldav4  
qoldar, tutmar, yan basar9 \ tərəfindən: yakından\ 
Tərəfdar: arkadayanc, yönəli, yanbəs, yanbas, 
mütəəssib\ Tərəfdarlık: yanbasmaq, tutmaq, 
dəstəkləmək. 

Tərh : qoyuluş. 
Tərxis : boşut, boşutuş9, boşatı7. 
Tə'rif : övgi, ögi8, öqmə, öymə, övmə, tanım\ 

Tərifləmək:  abartmak, şişirmək, silağlamaq, 
siləmək, hödürləmək, saymaq. sağamaq: öğmək 

Tərk etmək: daşlamaq3, bırakmaq. 
Tərtib : çəki, düzən. qurul, qurluq. 
Tərz : darak, dərik, dəriz, təhər. 
Təsadüf: takılış, raslantı, toxuluş. qada\ pis təsadüf: 

qara qada. təgi(dəyi), çatu, keçi, gəli, 
Təsdiq etmək: rastamaq, bərkitmək, yollandırmaq, 

kirtkünmək, kirtinmək, inanmak  
Təsəlli tapmaq: avunmaq9, özünü yığmak, sevinmək. 
Təsəlli : avunc, övünc.   
Təsəvvür etmək: < tasarlanmaq, qurğanmaq, 

qursanmaq. 
Təsfiyə      : süzmə, dazarlav4, arassalamak, 

özlədirmə, özləv, tanqma4 (açmak), danlamak, 
təmizləmək, açmak, arılamak, saylama. 

Tə'sir : eyləm, etgi, təpgi, tokundu, yakım, bəsil, 
bəsli\ Tə'sirli: yaxımlı, etgili, təpgili\ Təsirsiz: 
ayaksız, sonsuz, izsiz, əsərsiz, nəticəsiz  

Tə'sisat : döşəm, qurulma, donatım  
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Təskin  : toktak\ Təskin verən: sakıcı, toktatan, 
yumşatan.  

Təslim etmək: qovşurmaq, vermək, yetirmək. 
Təsmim : tutum  
Təsmiyə: atık, adlanmış. 
T'əssür  : munğ7, munğlıq4, qayğı, sağış7, ökiniş4, 

ökünc8. 
Təsvip etmək: bəyənmək 
Təsəlli vermək: avutmak . 
Təşbih etmək: çalımlamaq, çalım etmək, təğlid 

eləmək, imitləmək, bənzətmək.  
Təşəxxüs: ötkəmlik11. 
Təşgilat : qurama, qurak, duzak, düzən, çardak, 

püski, örqüt1, oyoşma3 uyum4, qurama8. genqicə\ 
Təşgilatçılıq: genqçilik\ Təşgilati: ocaklı, xodi.  

Təşxis : ayırma, seçmə. 
Təşrih : sərgiləmə. 
Təşriki məsai: işbirligi. 
Təşviq   : kındırım, qındırış, güvənc, sevinc, öğünc 

tərğib\ Təşviq etmək: körükləmək, qızışdırmak, 
qızdırmaq (qavqıya körükləmək)\ təşviq etdirmə: 
qındırmaq14: yönətmək, gücətmək\ təşviq 
etmək: sevindirmək, iltəmək, yeltəmək, 
öğündürmək. 

Təşyi´cənazə: yuğla. 
Tətabüq : üstələmə, örtüşmə. 
Tətbiq : irdələmə. 
Tə'til : ara, aralık, arakəsmə8, kəsmə, aralık, 

arakəsmə8, dinlənc, dinəş, dəmalış. durdurma, 
tənəffüs  üzülüş. yay tə'tili: ulara < ulu + ara, 
bükara < böyük+ara  

Təvafüq: uğurdaş, uğurdaşlıq, həmfikir, uğurlaşıq  
Təvan : (mətimətik), çarpı 
Təvan : vergi, bacarıq 
Təvazü' : yavaşlık, sayqılıq. 
Təvəccüh: uşuq, əsəvənlik: diqqət, üns\ Təvəccüh ! 

baxın !  özən\ Təvəcüh etmək: ayırmak, ayıl sayıl 
etmək, tanımak, anqşırmak, sayğarmak,  
müşəxxəs etmək, qayırmaq, baxmaq, görmək, 
məşğul olma, işləmək.   

Təvəqqü': umuq, umaq, ummaq. 
Təvəllüd: doğum, doğulğan4. 
Təvəssül: yalvarmak  
Təvəssüt: arkalık9, arkılı, üzərindən. 
Tə'vil : sozlınq. 
Tə'viz etmək: pozmaq, çalışdırmaq, ayırbastav, 

dəyişmək, almaştırış, pul çalışma, pul alιşma 
Tə'yid : doğra, doğrulama, kəsinləmə\ 

Tə'yidləmək: doğralamaq 
Tə'yin    : bəllək, tə'yin etmək: bəlləmək 
Tə'yin etmək: tikmək 
Təzahürat: göstəriş, yeriş. 
Təzyiq : sıkıv, basınc, qısım, əziş, əzin, əziv, əzim, 

qınav, basım, qısım basarqıya, qısarqıya, 
sıkarqıyağ 

Ticarət : satık9, alışveriş 
Tifil   : gənc, cəvan, yilkinsək3,  uşak, ufaq, 

arısda,.                           

Tikrar - tikrar: təkər - təkər, dikər - dikər, qat - qat, 
tuttura - tuttura, qayıda. 

Tim : takım. 
Tip : tür, cür. 
Tırafik  : qatnav8  
Tiriko : hörü, hörgü. 
Tobix : < təpik, yazğarma, kayıma, utandırma 
Tolerans: xoş görüş, xoş görüşlük. 
Tolid : törət, töləd, burakma , öndiriş\ tövlid gücü: 

öndirilg. 
Tosiyə  : gəngəş, öyüd, övüt, öğüd, salık. 
Totiə : qurama, qurqu, izətim 
Tovcih : yorma, yönətmə. 
Tovsif  : özçülük7, tə'rif, özlük7. 
Tovsiyə : üsınğan4. 
Tozih : anlatı, anlaşı, anıklama, düzətmə. 
Töhmət vurmək: yanalmaq, yanaqamaq, bağlamaq. 
Töhmət : suç, suçlama. 
Töhvə : (< toxumaq: sarmaq, bağlamaq) qoşant, 

qoşmaca, sarğat, sovğat, bilkə, bilək. 
Tövbə etmək: boşunmaq, peşman olmaq. 
Tur : < dövr, dönü\ Turist: < dövr ), gəzgin\ 

Turizm: < dövr). gəzi, gəzim. 
Tüfalə   : töp, küncərə. 
Tüfeyli  : sıkıntı, sığıntı, utanc, əngəl, pasqal, tərs. 

asalak. 
Türbə : < < tüprə, topraq. qurqan, qala, sin. 
Tərbiyət : dartış.  
Tərk edən: kodguçi, koyuçi   
Tə'viz   : çalιşdιrιm (çenclatin: pul çalιşdιrιm) 
Uğraq : sıx - sıx çatılan yer, ovlaq. 
Ultra : < ulu. aşırı. 
Uluhiyət: < ulu. tanrısərlik, tanrıslık, tanrılıç 
Ulum : bilim, bilgi. 
Umum : gənəl. 
Uslub : < us. anlatı, deyiş, düzə, san 
Usul : < us. qanık, ötüş, qılış, usuş, üzüş, qanun, 

yosun, yasa, türə, düzən, biçim, yol, rizayət, 
yöntəm, məntiq\ Usullu  : < us. qanıklı, yöntəmli, 
məntiqi. 

Uvertur : açma, açış. 
Ücrət : alapa1,7,  mükafat. əmək. 
Üfüq : çevrən, gözərim, görcək, enqirik\ Üfüqi: 

yatay 
Üfüqi : yatay 
Ülfət : < ul. qarış, alış, qaynış. 
Ülüvi : savlətli 
Üm - süm: insiz, səssiz 
Ümdə : ilkə 
Ümran : bayındırlık, bayınış, bayqın. 
Ünsür : öğə, ilkə. 
Ünvan : başlık, san, ad. atak 4, adak 
Ürf - adət: törə. 
Ürfan : tapkırlık, anğılık, anğılı, sandılık, 

düşüncəlik. 
Üsarə : iç, özsu, özüt, ilik. 
Üzür : keçirim, ötünc. 
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Üzv : müçə, müşə, üyə, kəsik, kəsit, örgən, 
çilən\\ üzvü: çiləni, üyəsi. 

Vabəstəqan: qarιndaş, qayιnboyun6, qohum - 
aqraba. 

Vadi : qoyak. 
Vahid   : birlik, birim, ölçü vahidi. 
Vahimə : quruntu. 
Vakıt : öy, öd, sürə, güd, uçur, zaman ukur, uğur, 

uvakt, fürsət, şans/ 
Vaqe' : olgu 
Vaqeiyyət: olağan  
Vaqiə : olay. olut. təgi(dəyi), çatu, keçi, gəli 
Vali :elbəy, bəyil. 
Vam : dölək14, ödünc, borc. 
Varidat : gəlir. 
Varyant : dəyişkə, dəyişkən. 
Vasıtasiyla: əliylə, arklık9, üzərindən\ Vasıtasız : 

dolaysız, dikə, düz, saf. 
Vasitə  : ortaq, qarşılık, qatnaşıq, araşıq, özara: 

kəndi içində\ yalpı6, hamı, imum, bilinən, gənəl.  
Vasitə  : ortaq13, araçı, ortamçı7, qılışdıran7, 

yaraştıran  
Vasvası : quruntulu, qururtulu, qutqutu.  
Vazih : açıq\ Vazih və mütəmayiz: açıq seçik. 
Vestiyerlatin: geyimlik, paltar yeri. 
Veto : olmaz !\ Veto etmək: olmazlamaq ! 
Və  : + lə, + bən, + da, daha, yenə, həmdə. 
Vəcd : coşqu, əsrimə. 
Vəcin : otağ, otağlamaq 
Vəfakar : bağlı. 
Vəhdət : birlik. 
Vəhm : yanılsıma, quruntu, qorxu. 
Vəhşət  : basqı, ürkü, ürküc: vəlvələ, ürküntü\ 

Vəhşətəngiz: qorxunc. 
Vəhşi : boğuş, qıyaq, yırtıcı, qudura7, ürkək, asav\ 

Vəhşiyana: bovğışyana. 
Vəxləşmək: özləşmək, ayırmak. 
Vəkalət : bakanlık, savçılığ 
Vəkil : akılçı, aklığucı9, baxan. 
Vəli : birək. 
Vəlov : istərsə, istər, olsa da, belə. 
Vəlvələ : ürküntü, gurultu, patırtı, şaşkınlık. 
Vərasət : soyaçəkim, qalıtım. 
Vərəm  : icik4 . quru kəsəllik, sill. 
Vərraci  : vağırdamaq: saqırdamaq.  
Vəsatət : araçılık. 
Vəsif : ayırt, adlandırma. 
Vəsilə : üsti, qural, qılıq3, ərəcə4.7, qural, abzal, 

qayda, araç, ayqıt, sərişgi8, arac , yarak\ kəsgir 
yarak: bıçak. 

Vəsl olmaq : ulənqaşmak : ulaşmak , utğaşmak , 
birikmək  

Vəsvəsə: işgil.  
Vəsvəslənmək: işkillənmək.  
Vətən : batan, ata qonuş\ ata yurtçul: vətən 

pərəvər\ Vətənpərəvər: ata yurtçul\ vətən: ata 
qonuş   

Vəz' etmək: çıkarmaq, oldurmaq, varlamaq, qoymaq,, 
qonuqmaq, qurmaq. yaratmaq. 

Vəzifə : ödəv, görəv, gərək, iş, burış3.7, buıç6, borc, 
bors, yüküm, börç8, mildət7, birouz, ötnə9, öyqə, 
tapşırıq, alacı, alası, alacak, alasak, alğı8, alasa7. 
bitirgə, bitirəsi ; görüləsi (iş)\ Vəzifəşünas: ödəvli, 
görəvli 

Vəzin : durarlı6, vazmin, basmın. 
Vəziyyət: çap1, biçik, durum, yaşantı\ iri çapda bir 

adam\ vəziyyətini itirmək çapdan düşmək.  
Vəzn : ağram, salam4,  bəskə13, baska, yük, ağırlıq, 

danqı, dartım. 
Vəznə : kəssə2.3.4.7.6.7.8.9.\ kəsir: vəznəli. 
Vicdan  : bilinc, bulunc,  
Vichə : yön, yüz, yan. 
Vijə : xas, ayrı, ayrım7, ozəl\ ayrım7 post: ozəl 

çapar: vijə post 
Viqar : onur. 
Vilayət : el 
Viraj : dolay, dolayı, sapak, sapıq, aylav, qιvrım, 

bük, büküntü 
Virgül : ötür, ütir4, otur8, ötör3, pəş9, quş 
Vitrin : sərgilik, sərgən. 
Vizit : baru, görüş. 
Volkan   : yanardağ , yanğandağ. 
Vüqar : onur, ağιr, dölək, dinc\ vüqarlı: ağιr. 
Vüsal  : qovşut8.  
Vüs'ət : gəngəşlik, genlik, yayranlık. 
W.s   : kirlən, tuvalet. 
Yadetmək: ağzalmaq, ağzamaq. 
Yadigar : sıylık, bələk7, estelik4(istəlik), andaç. 
Yə’ni : < yağni ( yağ: yak: yal: yarıq, ışıq): yenği, 

yanği, yalı, kimi 
Yəqin : aydınq, ayıq, açıq, anıq, bəlli \ Yəqinən : 

təkindən, dipləyin8, inanişli7 , doğri6 , anik, biliv9, 
yaxşica2, gerçəkdən2 , tak5,    yaqulik7, yağilik3. 

Yibusət: ötməzlik. 
Zadı - vələd: önib - ösənlər, önüm-ösüm, doğum – 

itim, ol – it, olum – itim, qalım – batım. 
Zahir   : qabığ, durax , sodur , yüzləy. 
Zahir olmaq: ərişmək, üzə çəkmaq 
Zahiri : görnüşdən, sırtkı, dışkı, yüzləy. 
Zalim : qıyıcı, gücçi14, gücəmçi.  
Zam : artırım2, üstəv3, üstəmə, qoşuv4. 
Zaman : sürə, uçur, car, çağ , çək8, dönəm, öz, kəz, 

boy, kur , kurun, güd,  öd, ödlək, vaxıt.  
Zamin : çitənək8 ( tikanaq)  tüfəyin, qapanın çitənəyi 
Zarafat  : sululuk7 
Zat  : öz, cövhər, yalquz, tək, bir, taysız, niğiz, çin, 

yaratık9. 
Zavar : çapı8, bir şeyin qırağına vurulmuş uzun ; 

ensiz ; şırıx mata. 
Zaviyə : açı, bucaq 
Zayiə : itim 
Zayıf  : qovşak, gəvşək, boş, kövrək, yumşak, 

yüngül, alçak, kurqaz, kuqul, kursak, quru, cılız, 
arıq, az, kəm, puka, pis, yetərsiz, kaxal, kal, gay, 
pusust, küst, kəst, düşük, əlsiz , supap, bir şeyin 
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gərginliyin azaltmaq, kötü, yetərsiz,   asqın, 
çəlimsiz < çalım: qabiliyyət, güc, azalmış\ Zayıflık : 
gəvşəklik, çanaklık, arıqlıq, boşluk. 

Zayıflamaq: yoş olmaq , yorulmaq, qararmaq,  
çöngəmək, çanaklamaq, arıqlamaq, arıq - gücsüz 
düşmək. cürənmək, pukalmaq, çökəmək, 
bunamaq, qurumaq, cılızlamaq, boşalmaq, 
kövrəlmək,  yumşalmaq,  gücənmək, alçaalmaq, 
azalmaq, kəməlmək, pisəlmək, yetsizmək, 
kaxalmaq, kalamaq, gayımaq, pususmaq, 
düşüşmək, əlizmək (əlsizləmək). 

Zehinli : izənli. 
Zehniyyət: sanlığ, sanıklığ, sanma, sanıq, oylaş, göz 

qaraş, könül-küy4, bağım3.7 
Zerzəmi: kovuç, çuxur. 
Zeytin: sicidkaşğar 
Zəbt eləmək: köçürmək4, düşmək, açmak, fəth 

etmək, çıkışmak, keçmək, basıb almaq. 
Zəbun : boz, bozulmuş, əzilmiş. 
Zədə : yenik (yeyilmiş). 
Zəfər : öşıp4, utuk, utqu, yeniş, yengiş 
Zəfran : zərdəçəl, sarıağaç.  
Zəhmət  : yoş, yoşun, yorqun, dalğın, incik Tıxıl14\ 

zəhmət vermək: zəhmətə salmaq işgilləmək, 
sıtalalmaq, başa kəsilmək, tıxılışdırmaq \ 
zəhmət çəkmək: incinmək 

Zəlalət : azğınlık8, yoldan yazu(azmak), adaşkanlık, 
aldanmaq.  

Zəlzələ  : sansür, təprəm.  
Zəmir  : degişmə, almaş9 , ataç, nişan, çalışma, adıl 
Zəncir  : düzbək4,  bəkəquqə: bükət, bukat. həlqə.  
Zəpt olmak: düşürülmək. 
Zərb hasılı: çarpım. 
Zərb : çarpı . 
Zərbdər : çarpı. 
Zərbül məsəl: türkə məsəl. 
Zərər : toxunc, itgi, kəmçilik, ziyan . 
Zərrə : tozan, sanğ3, çanğ7. 
Zidd :  aykırı1, təskiri6, tərs6, takık, tiksik, kiri, 

qarşılıq, çarpaz, qarşıt, çəlişki, çəlişik, çəkiş. 
Ziddinə : təskərisinə, gerisinə, qaytarı. 
Ziqzaq : yan yan, əğri - büğri, sιnιk - sιzιk3.7, kınqιr - 

kıysık3.6, əyri - tokay9, iyrək4, kəkirsək, çayşık - 
çüyşük, çaşırık – düşürük, kınqιr.  

Zimnən : astan, astırtın, assirinlayin, aldırtan, gizli. 
Zindəganlıq: durmuş, yaşam, 
Zip : yapkıç4 kaptirma, kapsirmk , ilmək9 , sirma 8 
Ziyada : aşık, köp, köprak 
Zorluluk: güclülük, alqurluk  
Zülüm  : qın, qınav4 
Zürrət : zıqır4 


