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Tat dilini öyrənməkdə
bizim üçün canlı mənbə
olmuş nənəmiz Gülvərdin
xatirəsinə ithaf olunur
Tərtibçilərdən
Polietnik dövlət olan Azərbaycan bu ölkənin əsas
əhalisi olan Azərbaycan türkləri ilə yanaşı bir çox
etnik xalqların da doğma vətənidir. Bu etnoslardan
biri də tatlardır. Aborigen xalq olan tatlar əsasən
Abşeronda və ölkənin şimal, şimal-şərq ərazilərində
məskunlaşmışlar. Tatlar tarix boyu bu ərazidə yaşayan
Azərbaycan türkləri və digər xalqlarla qaynayıbqarışaraq böyük Azərbaycan mədəniyyətinin,
ədəbiyyatının, elm və incəsənətinin müştərək
yaradıcısı olmuşlar. Son dövrlərdə Azərbaycan
filologiya elminin bir sahəsi olan azsaylı xalqlann
dillərinin, o cümlədən tat dilinin tədqiqinə maraq
artmışdır. Bu lüğət də həmin marağın nəticəsi olaraq
meydana gəlmişdir.
Dilçilər müsəlman tatlarının dilini üç qrupa şimal, mərkəz və cənub ləhcələrinə bölürlər. Bu lüğət
mərkəz ləhcəsinə daxil olan Azərbaycan dağlılarının
bir hissəsinin yaşadığı Ərüsküş -'D ağ Quşçu ləhcəsi
əsasında tərtib olunmuşdur. Lüğətin ilk variantı 2007ci ildə çap olunmuşdur. İlk təcrübə olan həmin lüğət
sizlər tərəfindən maraqla qarşılanmış və ötən müddət
ərzində sizlərdən daxil olmuş müraciətlər lüğətin
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növbəti nəşrini zəruri etmişdir. Ona görə də biz lüğətin
üzərində yenidən işləməklə onu təkmilləşdirib sizlərə
təqdim edirik.
Lüğətin hər hissəsinə 5000-ə qədər söz və
ifadə daxil edilmişdir. Lüğətin tərtibində sizin rəy
və təkliflərinizin bizə böyük köməyi olmuşdur.
Sizin istəyinizi nəzərə alaraq bu nəşrdə tat dilinin
fonetikası və qrammatikası haqqında da müxtəsər
məlumat verilmişdir. Bu nəşrin təkmilləşdirilməsində
bizə çox böyük köməklik etmiş oxucularımıza,
xüsusən də Xırdalan şəhər sakini Rauf İsgəndərliyə,
H.Z.Tağıyev qəsəbə sakini Xanbala Məmmədova öz
dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Lüğətdə sözlər Azərbaycan əlifbası əsasında
sıralanmışdır. Fellərin qarşısında orta mötərizədə []
onların əmr şəkli verilmişdir: məsələn, bərdən [bər],
çərundən fçərun]. Nəzərə almaq lazımdır ki, tat dilində
bəzi fellərin əmr şəkli felin kökündən fərqlənir, amarən
[biyaj, narən [bilj, bəzi fellərin isə əmr şəkli iki formada
işlənir, virixtən fviriz, virix], zəndən fzey, zən].
Tələffüzü fərqli olan omonimləri düzgün oxumaq
üçün orta mötərizədə [] onlarm tələffüzü verilmiş,
vurğunun yeri göstərilmişdir: məsələn, sir [sir]
(sanmsaq) və sir [si:r/ (tox), xarı fxar'i/ (yer) və
лcari [xa:r'i] (alçaqlıq), həftə [həft'ə] (həftə) və həftə
[h 'əftə] (yeddi dənə).
Sözlərə bitişik yazılmış kiçik mötərizə ( ) həmin
sözlərin variantlarını göstərir. Məsələn, əsərpa(çə)
sözü həm əsərpa, həm də əsərpaçə və ya kələ(hə)
birən həm kələ birən, həm də kələhə birən oxuna
bilər.

Sözlərdən ayrı yazılmış kiçik mötərizədən ( ) isə
həmin sözü aydınlaşdırmaq üçün istifadə edilmişdir,
məsələn, piltə sözünün qarşısındakı (kulak) onun
qara aid olduğunu, ağız sözünün qarşısındakı (süd)
isə onun bədənin bir üzvü yox, ağız südü olduğunu
bildirir.
Sözdəki saitlərin müxtəlif cür tələffüz olunduğu
variantlarda da ауп yazılmış kiçik mötərizədən ( )
istifadə olunmuşdur, məsələn, pilpil (pülpül) yazılışı
bu sözün iki variantda yazıla bildiyini göstərir.
Boğaz səslərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi
məqsədilə apostrof' işarəsindən istifadə olunmuşdur,
a'ləm, ə'rsi, umman.
Sinonim ifadələrdə eyni sözü təkrar etməmək
üçün / işarəsindən istifadə edilmişdir, məsələn, zəng
səxtən və zəng zərən qısaca olaraq belə göstri İmişdir:
zəng səxtən / zərən.
Bəzi sözlərin qarşısında verilmiş ixtisarlar isə
həmin sözün hansı nitq hissəsinə və yə elm sahəsinə
aid olduğunu aydınlaşdırmaq üçün verilmişdir və
həmin ixtisarların siyahısı aynca göstərilmişdir.
Lüğət Ərüsküş - Dağ Quşçu ləhcəsi əsasında
tərtib olunsa da, ilk variantın nəşrindən sonra kitab
digər ləhcələrin nümayəndələrinin də marağına səbəb
olmuş və onlar da öz rəy və təkliflərini bildirmişlər.
Ümidvar olmaq istəyirik ki, həmin ləhcələrin
də lüğətləri tərtib olunacaq və bu, Azərbaycan
lüğətçiliyini daha da zənginləşdirəcəkdir.
Biz çox ümid edirik ki, lüğətin daha da
təkmilləşdirilməsi, mümkün xətaların aradan
qaldırılmasında oxucularımız yaxından iştirak
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Ə tartibçiha
Azərbaycan polietnik dölətü, incə ülkeyə
əsas əhaliyi birə Azərbaycan türkhayiraz bahəm
yə xeyli etnik xalqhayiş duğmə vatanirü. Əzin
etnoshayə yəkiriş tathayü. Aborigen xalq birə tatha
əsasən bə Abşeron, ülkeyə bə şimal, şimal-şərq
ərazihayi məskun birand. Tatha tarix boyi bey ərazi
yaşəmiş birə tiirkayaz, digər xalqharaz bə yə cuqa
kələ Azərbaycan mədəniyyətirə, ədəbiyat, Tlm,
incəsənəə'tirə yaratmiş səxtand. Hüzüm Azərbaycan
filologiyə ı'lmirə astey yə saheyi kəmsaylü xalqhayə
zuhunirə, əzun cümlə tatiyə bə tədqiqi maraq artmiş
birey. İn lüğətiş hə in maraqə astey nəticeyi bə ə'məl
amarey.
Zuhunşunasha musulmunə tathyə zuhunirə bə sətə
qrup - bə şimal, mingərin, cənub ləhcəhayi bülmiş
misəxtənund. İn lüğət bə mingərinə ləhcə daqxil birə
Ə'rüsküş - Dağ Quşçi ləhceyirə bə əsasi tərtib birey
ki, inceyiş Azərbaycan dağlüijayirə yə qismi yaşəmiş
mibirənund. Lüğətə silfteyinə varianti bə 2007 cap
birey. Süfteyinə təcrübə birə un lüğət ə tarafşmu bə
marağaz qarşılanmiş birey, bey güraştə müddət əşmu
daxil birə müraciətha lüğətə in nəşrrə zaruri səxtey.
Beyi güreyiş in lüğətə bərişmu əsəmoqu tartib, həmiş
təkmilləşdirmiş səxteyim.

Lüğətə bə hər qismi hətaba 5000 sixən, ifadə
daxil səxteyim. İn lüğətə bə tartibi üşmunə raytəkəl ifhayşmunə bey mu kələ küməgi birey. Ə süfteyinə
nəşr fərqli üşmunə bə xastənşmu gürə bey nəşr tatiyə
fonetikeyi, qramatikeyirə bə həqi müxtəsər məTumat
dəreyim. İn nəşrə bə təkmilləşmiş birəni beymu
küməg səxtə bə həmmələ uxucihaymu, ələxsüs ə
Xirdəlan bə Rauf İsgəndərlii, ə H.Z.Tağiyev qəsəbeyi
bə Xanbala Məmmədov dərunə minnətdarimunə
mirasundənim.
Bə lüğət sixənha bə əsas əlifba ən Azərbaycan
dəçirə birey. Feylharə bə puşeyi bə dər mingərinə
mötərizə [] üşıınə əmr şikilşunə dərə birey: məsələn,
bərdən [bərj, çarundan fçərunj. Bə nazar güftən
lazimü ki, bə tati bə'zi feylhayə əmr şikili feylə ə
kutuqi fərqliyü, məsələn, атагап [Ыуа[, пагәп [bilj,
bə'zi feylhayəsə əmr şikili dü cürü, məsələn, virixtən
/viriz, virix/, &ndan [zey, zən].
Talaffuzi fərqlü birə omonimharə bey düz xundən
gürə bə mingərinə mötərizə [] üşünə talaffuzşun dərə
birey, vurğuyə cuqayi şun dərə birey, məsələn, sir
[sir] (sarımsaq), sir /si:rj (tox); xari [xar'i] (yer) və
xari [xatr'i/ (alçaqlıq), həftə [həft'ə] (həftə) və həftə
Ih əftəj (yeddi dənə).
Bə sixənha dəbrüştə yazilmiş birə kişkə mötərizə
() un sixənharə varianthayirə şun, midərən. Məsələn,
əsərpa(çə) həm əsərpa, həmiş əsərpaçə, yaiş kələ(hə)
birən həm kələ birən, həmiş kələhə birən xundə
mibirən.
Ə sixənha cürə yazilmiş birə kişkə mötərizə ( )
un sixənə bey izah səxtən istifadə birey, məsələn,
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edəcəklər və biz də öncədən buna görə onlara öz
dərin təşəkkürümüzü bildiririk.
Lüğətin birinci hissəsini, fonetik və qrammatik
məlumatları A.Soltanov, ikinci hissəsini isə
M.Soltanov tərtib etmişlər.

piltə sixənirə bə puşeyi birə (kulak) irə bə kilak aid
birənirə, ağız sixənirə bə puşeyi birə (süd) isə irə
əndumə yə üzvi nəən, əqizə şir birənirə şun midərən.
Bə sixən birə saitha fərqlü talaffiiz mibirəniiş ə
cürə yazilmiş birə kişkə mötərizə ( ) istifadə birey,
məsələn, pilpil (pülpül) in sixənə dü cür yazilmiş
birənirə şun midərən.
Quit munqhayirə bey düz talaffiiz səxtən giirə ə
apastrof' istifadə birey, məsələn, a'ləm, ə'rsi, umman.
Bə sinonim ifadəha yə sixənə bey təkrar nəsəxtən
gürə ə / işareyi istifadə birey, məsələn, zəng səxtən,
zəng zərən müxtəsər çini şun dərə birey: zəng səxtən
/ zərən.
Bə'zi sixənhayə bə puşeyi yazilmiş birə ixtisarha
un sixənə bə komi nitq hisseyi, yaiş ı'lm saheyi aid
birənirə bey izah səxtən dərə birey. İn ixtisarhayə
siyahiyi cürə şun dərə birey.
İn lüğət bə əsas ən Ə'rüsküş - Dağ Quçi ləhceyi
tartib birey, ama ə süfteyinə nəşr bə'də in kitab digər
ləhcəhayə numayəndəhayiriş bə maraği səbəb birey,
lişuniş ray-təkəlifhay xiştənuə bildirmiş səxtand.
Umud misəxtənim ki, digər ləhcəhayiş lüğəthayi
tartib birənü, iniş Azərbaycan lüğətçilügiyirə deyiş
zəngin səxtənund.
Umu ambar umud mibirənim ki, uxucihaymu lüğətə
bey deyiş təkmil birəni, mümkün xətahara ə ara bey
vəgiiftə birəni fəal iştirak səxtənund, umuniş beyin gürə
beyşun ə puşəpuşin təşəkkürhaymunə mirasundənim.
Lüğətə süfteyinə qismirə, fonetik, qrammatik
mə'lumathayə A.Soltanov, düteyinə qismirə isə
M.Soltanov tartib səxtand.

Sait səslər. Tat dilinin Ərüsküş - Dağ Quşçu
ləhcəsində saitlərin tələffüz baxımından bəziləri
Azərbaycan dilinin saitlərinə yaxın olsalar da,
bəziləri fərqlidir. Bu səsləri variantları ilə birlikdə
artikulyasiyasına görə aşağıdakı kimi qruplaşdıra
bilərik:
I. Dodaqların vəziyyətinə görə
a) dodaqlanmayan saitlər - a, ə, e, i, ı
b) dodaqlanan saitlər - o, ö, u, ü;
II. Dilin vəziyyətinə görə
a) qalın saitlər - a, ı, o, u
b) incə saitlər - e, ə, i, ö, ü, a (Azərbaycan
dilindən fərqli olaraq tat dilinin Ərüsküş - Dağ Quşçu
ləhcəsində a səsi həm də incə tələffüz olunur);
III. Alt çənənin vəziyyətinə görə
a) qapalı - ı, i, u, ü
b) açıq - a, e, o, o, ö;
IV. Boğaz saitləri - a', ə', ı', ü' (Boğaz səslərini
göstərmək üçün ' işarəsindən istifadə edilmişdir);
V. Kəmiyyətinə görə (uzun saitlər və qısa saitlər);
Azərbaycan dilindən fərqli olaraq tat dilində saitin
uzun-qısalığı sözün mənasının dəyişməsinə səbəb
olur. Məsələn, sir [sir) (sanmsaq) - sir [sitrj (tox).
Vİ. Diftonqlar - ou, öü, au.
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Tat dilinin Ərösküş - Dağ Quşçu ləhcəsinin
fonetikası haqqında müxtəsər məlumat

1. a səsinin (foneminin) tat dilinin Ərüsküş Dağ Quşçu ləhcəsində bir neçə variantı vardır.
Biz bunların hər birini ayrı-ayrılıqda nəzərdən
keçirəcəyik.
a fonemi.
Qalm
(arxa sıra),
açıq,
dodaqlanmayan bu səs Azərbaycan dilindəki a
səsinə uyğun gəlir. Məsələn, xastən (istəmək),
afta (günəş), xari (yer) və s.
2. ал fonemi. Tat dilinə xas olan bu səs
Azərbaycan dilindəki a səsindən fərqli olaraq incə
(ön sıra), qapalı, dodaqlanmayan saitidir. Məsələn,
алррал1ә (tullanma), taAr (tutqun rəng), çaAl
(quyu). Bu səsin xarakterik xüsusiyyətlərindən
biri də odur ki, bəzi sözlərdə o, o səsinə yaxın
tələffüz edilir. Bunu aşağıdakı sözlərdə görə
bilərik: çaAy [çoy] (çay), paAy [poyl (dayan),
maAy [moy] (ana). Misallardan göründüyü kimi
bu hal özünü у səsindən əvvəldə gəldikdə göstərir.
3. a: fonemi. Bu səs uzun tələffüz edilir və
bu uzunluq sözün leksik mənasını dəyişir. Bunu
miiqaisəli şəkildə aşağıdakı misallardan görə
bilərik, dar [da:r] (ağac) - dar [dar) (saxla),
şar [şa:r] (şad) - şar [şar] (şər), xari [xa:ri[
(alçaqlıq) - xari [xari] (yer).
4. a' fonemi. Bu səs boğaz səsidir, ərəb
dilindəki £ hərfinin verdiyi səsə yaxın tələffüz
olunur. Məsələn, a'rin (nərilti), a'r (ar).

Qeyd: paA:r (keçən il) sözündə bu fonem həm də
uzun tələffiiz edilir.
5. ə fonemi. İncə (ön sıra), açıq, dodaqlanmayan
bu səs Azərbaycan dilindəki ə səsinə çox yaxındır.
Məsələn, aəngüşt (barmaq), dürə (tüstü), qənəp
(kəndir) və s.
6. ə' fonemi. Bu səs də boğaz səsidir və ərəb
dilindəki £ hərfinin verdiyi səsə yaxın tələffüz
olunur. Məsələn, ə'rsi (toy), bə'də (sonra), nəə'ləki
(nəlbəki).
7. e fonemi. Bizim fikrimizcə bu fonem ə
foneminin bir variantıdır və tat dilinin Ərüsküş - Dağ
Quşçu ləhcəsində ərəb dilində olduğu kimi saitsiz
y-dan əvvəl gəlir. Aşağıdakı misallarda bunu aydın
görə bilərik, deydi (dünən), qeymaq (qaymaq), eylaq
(yaylaq), şeyn (köynək) və s.
8. i fonemi incə (ön sıra), qapalı, dodaqlanmayan
səsdir, Azərbaycan dilindəki i səsinə uyğun gəlir,
məsələn, birar (qardaş), xünüki (soyuq), imşo (bu
gecə), sir (sarımsaq). Bu səsin xüsusiyyətlərindən biri
də odur ki, bəzi çoxhecalı sözlərdə samitdən sonrakı
ük vurğusuz i, demək olar ki, tələffüz olunmur,
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a səsinin variantlarının misallarına müqaisəli
şəkildə baxaq.
a

ал

a:

a'

tar (;ar)

ta Ar (tutqun rəng)

ta:r(yaş)

a'rin (nərilti)

kar (kar)

k aAr(iş)

xa:ri (alçaqlıq)

a'r (utanma)

par (yıxıl)

paA:r (keçən il)

pa:r(quş tükü)

məsələn, sixən - [sxən] (söz), vijəristən - [vjəriştən]
(qınlmaq, ölmək), düşirən - [düşrən] (sağmaq),
vəçirən - [vəçrən] (yığmaq) və s. Bu hadisə özünü
tat dilinin digər ləhcələrində də göstərir.
9. i: fonemi uzun səsdir. M.Hacıyev tat dilinin
Qonaqkənd ləhcəsindən danışarkən yazır ki, “bu
fonem (i fonemi - A.S.) tat dilində ... gəldiyi yerdən
asılı olmayaraq həmişə qısa deyilir.” (M. Hacıyev
“Tat dilinin Qonaqkənd ləhcəsi”, səh. 34) Tat dilinin
Ərüsküş - Dağ Quşçü ləhcəsində isə bu səs həm
qısa, həm də uzun tələffüz edilir və bunu aşağıdakı
misallardan görə bilərik: bi [bi:] (heyva), di [di:]
(kənd), sir [si:r| (tox). Müqaisə üçün qısa i ilə tələffüz
edilən bu misallara da nəzər yetirək: di [di] (gördü),
sir [sir] (sarımsaq).
10. u fonemi qalm (arxa sıra), qapalı, dodaqlanan
sait səsdir. Bu səsi, eləcə də ü səsini tələffüz edərkən
dodaqlar Azərbaycan dilindəki müvafiq səslərin
tələffüzündəkinə nisbətən daha irəli uzanır. Məsələn,
qudə (qisa), duri (yalan), luput (dodaq) və s. Cum
(ziriş), tuş amarən (rastlaşmaq), usdum (ərsin) və s.
kimi sözlərdə u səsi Azərbaycan dilindəki u səsinə
nisbətən daha arxada tələffüz olunur.
11. u: fonemi uzun səsdir və səsin kəmiyyəti
sözlərin leksik mənasını dəyişdiyinə görə biz bu səsi
aynca fonem kimi götürmüşük. Miiqaisəli şəkildə
verdiyimiz aşağıdakı misallarda biz bunu aydın görə
bilərik, məsələn, duri |du:ri] (uzaqlıq) - duri [duri]
(yalan), pur [pu:r] (dolu) - pur [pur] (arğac). Əlavə

olaraq bu misalları da göstərə bilərik: mu [mu:] (tük),
bu [bu:] (qoxu), çu [çu:] (ağac), nu [nu:] (çörək) və s.
12. ü fonemi incə (ön sıra), qapalı, dodaqlanan sait
səsdir. Yuxanda dediyimiz kimi, bu səsi tələffüz edərkən
dodaqlar Azərbaycan dilindəki müvafiq səslərin
tələffüzündəkinə nisbətən daha irəli uzanır, məsələn,
güftən (tutmaq), bülüng (yaba), bürg (qaş), təlü (tikan)
və s. Bu səs bəzən uzun tələffüz olunur, məsələn, sür
[sü:r] (qaynar), cü [cü:] (arpa), nü [nü:] (doqquz).
13. ü' fonemi boğaz səsidir və o da ərəb dilindəki
£ hərfinin verdiyi səsə yaxın tələffüz olunur, məsələn,
ü'mür (ömür), ü'ryan (üryan), ü'mman (okean).
14. o fonemi qalın (arxa sıra), açıq, dodaqlanan
sait səsdir. Bu səs digər sait səslərə nisbətən uzun
tələffüz edilir. Məsələn, batano (göyərçin), o (su),
coru (süpürgə).
15. ö fonemi incə (ön sıra) , açıq, dodaqlanan
sait səsdir. Bu səs də digər sait səslərə nisbətən uzun
tələffüz edilir. Məsələn, örü (yamac), xöna (hana),
mörə (muncuq).
16. i fonemi qalm (arxa sıra), qapalı,
dodaqlanmayan sait səsdir. Bu səs Azərbaycan
dilindəki ı səsi ilə eyni tələffüz edilir. Məsələn, cıra
(qışqırıq), bızəng (mozalan).
17. ı' fonemi boğaz səsidir, ərəb dilindəki^
hərfinin verdiyi səsə yaxın tələffüz olunur. Məsələn,
ı'd (bayram), ı'lm (elm).
Tat dilinin orfoqrafiyası dəqiqləşmədiyindən
sözlərin yazılışında əsasən onların tələffüzü əsas
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götürülür və buna görə də diftonqlar demək olar
ki, həmişə yazıda öz əksini tapır. Bunu aşağıdakı
misallardan görə bilərik:
ou - coustən (çeynəmək),
giroundən (ağlatmaq),
doustən (qaçmaq);
öü - küiöüş (biçilmiş tarla);
au - təfaut (təfavüt, fərq).
Samit səslər. Tat dilinin Ərüsküş - Dağ Quşçu
ləhcəsinin samitlərinin əksəriyyəti Azərbaycan dili
samitlərinə yaxın tələffüz olunsalar da, fərqli tələffüz
məxrəci olanlar da var. Prof. A.Axundovun bölgüsünə
əsaslanaraq bu samitləri aşağıdakı prinsiplərin 1) dil, diş və dodaqların iştirakına; 2) səs tellərinin
iştirakına; 3) yumşaq damağın vəziyyətinə və 4)
Azərbaycan dili üçün xarakterik olmayan boğazdan
çıxmasına görə qruplaşdırsaq, belə bir mənzərənin
şahidi olarıq.
Birinci prinsipə görə:
1. Qoşadodaq samitləri: b, m, p.
2. Dodaq-diş samitləri: f, v.
3. Dil-diş samitləri: c, ç, d, j, 1, n, r, s, ş, t, z.
4. Dilortası-sərt damaq samitləri: k, g, qA , y.
5. Dilarxası-yumşaq damaq samitləri: k*, q, n*, x, ğ.
6. Udlaq samiti: h.
7. Boğaz samitləri: h', k' (q').
İkinci prinsipə görə samitlər kar və cingiltili
olmaqla iki qrupa bölünür:
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kar samit vardır - p, f, ç, s, ş, t, k, k*, x, h, h', k'.
Cingiltili samitlərin sayı isə on altıdır - b, v, c, d,
j, 1, m, n, n* r, z, g, y, q, qA, ğ.
Yumşaq damağın vəziyyətinə görə samitlər ağız
və burun (və ya sonor) samitlərə bölünür. Azərbaycan
dilində olduğu kimi tat dilinin bu ləhcəsində də üç
burun səsi vardır. Bunlar m, n, n* samitləridir, qalan
bütün samitlər isə ağız samitləridir.
Azərbaycan dilindəki bütün samit səslərə tat
dilində də rast gəlinir, bunun əsas səbəbi odur ki, tat
dili Azərbaycan dilinin güclü təsiri altinda inkişaf
edir. Lakin tat dilində Azərbaycan dilində işlənməyən
h'və k'(q') boğaz samit səsləri vardır.
Oxucuların sözləri düzgün tələffüz etməsi üçün
bu səslərə aid misallar veririk.
b - bar (yük), dəbjundən (yapışdırmaq), zarb
(zərbə);
c - cü (arpa), bicə (əbəs), ə'nc (dişdək);
ç - çu (ağac), dəpçundən (basdırmaq), qiçini (saç);
d - dandu (diş), qudə (qısa), mərd (kişi);
f - fürə (enli), şəft (əyri), ləə'f (yorğan);
g - giyo (oy), bürg (qaş), əngül (düyün);
ğ - ağu (acı), duğ (ayran);
h - hami (yay), həlo (palaz), ajqahan (geniş);
h '- h'əni (xma), Məh'mud (Mahmud),
kəmməh'əli (qızırğama);
x - bəxşə (pay), xuvar (bacı), nüxür (noxud);
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ј - jəju (kirpi), bakuij (bakılı);
к - kərg (toyuq), arkərə (çay);
k* - k*ar (iş), vak*ardən (açmaq);
k' k'ur (kor), k'aqaz (kağız), qusmand
[k'usmand] (qoyun), qiçini [k'içini] (saç);
q - qirq (qırt), bəqələ (böyürtkən);
qA - qAunə (yanaq), vaqAaştən (qayıtmaq);
1- ləlu (beşik), bülüng (yaba), ə'səl (bal);
m - mar (ilan), nəmər (keçə), kəm (az);
n - nu (çörək), xundən (oxumaq);
n* -mun*q (səs), an*qarə (ağı), dan*du (diş). Bu
səs ingilis dilindəki [q] səsinə çox yaxındır.
p - pəmbə (pambıq), pilpiləg (kəpənək), çüp
(Çöp);
r - rış (saqqal), bərq (ildırım), birar (qardaş);
s - sad (yüz), vasal (yaz), əs (at);
ş - şeyn (köynək), pişnə (günorta), pəş (yun);
t - təlü (tikan), səxt (bərk), batano (göyərçin);
V- variş (yağış), təvər (balta), gülvərd (qızılgül);
у - yək (bir), şeyn (köynək), key (nə vaxt);
z - zərd (sarı), vərəzə (yoxuş), gəz (arşın).

Tat dilinin Ərüsküş - Dağ Quşçu ləhcəsinin
qrammatikası haqqında müxtəsər məlumat
İSİM
İsmin hal kateqoriyası
Adlıq
Yiyəlik
Yönlük
Təsirlik
Yerlik
Çıxışlıq
Birgəlik

dar/ ağac
ədəmi / adam
ən ədəmi / adamın ən dar / ağacın
darə / ağacın
ədəmiyə / adamın
bə dar / ağaca
bə ədəmi / adama
darə / ağacı
ədəmiyə / adamı
bə ədəmi / adamda bə dar / ağacda
ə ədəmi / adamdan ə dar / ağacdan
bə ədəmiyaz / adamla bə daraz/ağacla

İn ədəmiyə bə ra əngən. - Bu adamı yola sal.
Bə dar o tin. - Ağaca su ver.
Qeyd: yuxarıda gördüyümüz kimi yiyəlik hal
iki yolla - həm әп ön qoşması, həm də -ə şəkilçisi
vasitəsilə düzəlir. Bu, Hind-Avropa dillərinə xas olan
xüsusiyyətdir. Məsələn, ingilis dilində yiyəlik hal
həm of sözönü (leaf of the tree —ağacın yarpağı),
həm də -'s şəkilçisi (boy's naıtıe - oğlanın adı)
vasitəsilə (iii/əl.in--------------------------------I A z p tb ü y c a t' fifcsp jb tik a s ı P re z id e n tin in
|*.;вг icUsrasii

16

'•-^.ZİQkNT KİTABXANASI

SAY
Үә(к) - bir
D ü -ik i
Sə - üç
Çar - dörd
Pane - beş
Şeyş - altı
Həft - yeddi
Həşt - səkkiz
Nü - doqquz
Də - on
Də yek - on bir
Də dü - on iki
Də sə - on üç
Də çar - on dörd
Də pane - on beş
Də şeyş - on altı
Də həft - on yeddi
Də həşt - on səkkiz
Də nü - on doqquz
bist - iyirmi
bist yek - iyirmi bir

si - otuz
si şeyş - otuz altı
çül - qırx
pənca - əlli
pənca pane - əlli beş
sə bist - altmış
sə bist də - yetmiş
çar bist - səksən
çar bist də - doxsan
(yə) sad - (bir) yüz
sad yək - yüz bir
sad dü - yüz iki
sad pənca - yüz əlli
sad sə bist də dü - yüz
yetmiş iki
dü sad - iki yüz
sə sad - üç yüz
çar sad pənca həft - dörd
yüz əlli yeddi
(yə) həzar - (bir) min
dü həzar - iki min
sə həzar həşt sad nü - üç
min səkkiz yüz doqquz
şeyş həzar də dü - altı
min on iki
də pane həzar - on beş

bist dü - iyirmi iki
min
sətə kitab - üç kitab
bistə ə'yəl - iyirmi uşaq
sə bist də dütə dar - yetmiş iki ağac
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Bu misallardan göründüyü kimi tat dilində saylar
isimlə işləndikdə sayın sonuna ədəd mənasında -tə
şəkilşisi artırılır, yəni sətə kitab əslində üç ədəd kitab
deməkdir. Sad (yüz), həzar (min), milyun (milyon)
saylarmdan sonra -tə şəkilçisi işlənmir, məsələn,
(yə) sad qusmand - yüz qoyun, dü həzar ədəmi iki min adam və s. Lakin həzar sayının qabağında
yə (bir) işlənmədikdə -tə şəkilçisi işlənə də bilər,
işlənməyə də bilər. Məsələn, həzar / həzartə əsgər
- min əskər. Qeyd edək ki, belə ifadələrin qarşısında
yə işləndikdə, yəni yə həzartə əsgər, yə pəncatə
xakərg dedikdə yə qeyri-müəyyən say bildirir.

ŞƏXS ƏVƏZLİKLƏRİ
mən - mən
umu - biz
tü - sən
üşmu - siz
i
- o
üşun - onlar
Mən sib mixardənüm. - Mən alma yeyirəm.
İ bə kar maraftən. - O, işə gedir.
Uşun bə di mibirənund. - Onlar kənddə olurlar.
FEL
Amarən
(gəlmək),
xundən
(oxumaq),
avardən (gətirmək) fellərinin tat dilində müxtəlif
zamanlarda təsriflənməsini aşağıdakı cədvəllərdə
nəzərdən keçirək.
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Felin inkarı
Tat dilinin Ərüsküş - Dağ Quşçu ləhcəsində felin
inkar forması nə- ön şəkilçisi vasitəsi ilə düzəlir.
Məsələn,
Mən bə ə'syo kar nəmisəxtənüm. - Mən
dəyirmanda işləmirəm.
İ bə di nəraft. - O, kəndə getmədi.
Umu bə kino nəraftənim. - Biz kinoya getməyəcəyik.
Türə kisnə nəbirey. - Sən acımamısan.
Felin məchul növü
Felin məchul növü birən köməkçi felinin
vasitəsilə düzəlir. Məsdər formada olan felin
sonundakı -n hərfi atılır və əsas feldən sonra birən
köməkçi feli əlvə edilir, məsələn,
Məlum növ
Məchul növ
şundən (atmaq)
şundə birən (atılmaq)
qal zərən (çağırmaq) qal zərə birən (çağırılmaq)
düründən (biçmək)
durundə birən (biçilmək)
gər səxtən (isitmək)
gər səxtə birən (isidilmək)
Cümlədə işlənərkən əsas fel sabit qalır, birən
köməkçi feli isə şəxsə və zamana görə dəyişir.
Zimi durunda birey (Zəmi biçilib).
Xunə incə vəkəndə birənü (Ev burada tikiləcək)
Əgər mürəkkəb formada olan felin tərkibində
məlum növdə birən feli varsa, belə fellərin məchul
növü səxtən köməkçi felinin vasitəsidə düzəlir.
Səxtən köməkçi feli birən felindən əvvəldə gəlir və
onun sonundakı -n atılır.

Məlum növ
Məlum növ
xird birən (sınmaq)
xird səxtə birən (sındırılmaq)
gülgüli birən (dığərlanmaq) gülgiili səxtə birən
(dığırlandırılmaq)
Felin əmr şəkli
Tat dilində felin əmr şəkli indiki zaman əsası
üzərində düzəlir, məsələn,
amarən - biya, aftən - af, bəstən - bənd, cümüstən
- cüm, daştən - dar, dərən - tin, əncirən - əncin
Felin əmr şəklini düzəltmək üçün ümumi qayda
olmadığından lüğətdə fellərin qarşısında onların əmr
şəkli verilmişdir.
Əmr şəklinin inkan nə ön qoşması vasitəsi ilə
düzəlir. I və III şəxslərdə aşağıdakı misallara baxaq.
Xundən (oxumaq): nə xunüm (oxumayım) nə xunim (oxumayaq) - nə xunü (oxumasın) - nə
xunund (oxumasınlar);
Cümüstən
(tərpənmək):
nə
cümüm
(tərpənməyim) - nə cümim (tərpənməyək) - nə
cümü (tərpənməsin)-nə cümund (tərpənməsinlər);
Sübərdən (belləmək): nə sübərüm (belləməyim) nə sübərim (belləməyək) - nə sübərü (belləməsin) nə sübərund (belləməsinlər);
Astaran (almaq): nə astunüm (naastunüm)
(almayım) - nə astunim (naastunim) (almayaq)
- nə astunu (naastunu) (almasın) - nə astunund
(naastunund) (almasınlar);
(Axırıncı nümunədə gördüyümüz kimi nə qoşması
na- şəslində fellə birlikdə tələffüz edilir.)
Əmr şəkli fel əsasından fərqli olan fellərdə isə nə ön
qoşması na-, nə- ön şəkilçisi formasında işlənir, məsələn,
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Raftən (getmək) - bara (get): naram (nə baram)
(getməyim) - nareyim (nə bareyim) (getməyək) narey (nə barey) (getməsin) - narand (nə barand)
(getməsinlər);
Amarən (gəlmək) - biya (gəl): nəyam (nə biyam)
(gəlməyim) - nəyeyim (nə biyeyim) (gəlməyək)
- nəye (nə biye) (gəlməsin) - nəyand (nə biyand)
(gəlməsinlər);
II şəxsdə isə nə ön qoşması mə- ön şəkilçisinə
çevrilir, məsələn,
məxun (oxuma) - məxunind (oxumayın);
məcüm (tərpənmə) - məcümind (tərpənməyin);
məsübər (belləmə) - məsübərind (belləməyin);
mastun (alma) - mastunind (almayın);
Axırıncı misaldan gördüyünüz kimi saitlə başlanan
sözlərin əvvəlinə mə- hissəciyindəki ə düşür.
Əmr şəkli fel əsasından fərqli olan fellərdə də
yuxarıdakı misallarda olduğu kimi II şəxsdə mə
hissəciyi m- (ma-, me-) formasında işlənir, məsələn,
mara (nə bara) (getmə) - mareyind (nə bareyind)
(getməyin);
meya (nə biya) (gəlmə) - meyeyind (nə biyeyind)
(gəlməyin);
İnkar şəkilçisi həmişə vurğulu tələffüz edilir.
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TATİ-TÜRKİ LÜĞƏT
TATCA-AZƏRBAYCANCA LÜĞƏT
AZƏRBAYCANCA-TATCA LÜĞƏT
TÜRKİ-TATİ LÜĞƏT

A ZƏ RBA Y CA N Ə L İFB A SI

A
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Ç D E Ə F G
I İ J К Q L
Ö P R S ŞT
Y z

İstifadə olunmuş ixtisarlar
anat. anatomiya
ara s. ara söz
bağ. bağlayıcı
bot. botanika
coğ. coğrafiya
əd. ədat
f. fel
f.s if feli sifət
xal. xalçaçılıq
is. isim

iş.əv3z. işarə
əvəzliyi
k.təs. kənd
təsərrüfatı
qoş. qoşma
məc. məcazi
num. söz
numerativ söz
nid. nida
say. say
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sif. sifət
s.əvəz. sual
əvəzliyi
s.z. sual zərfi
Ş.ƏV3Z. şəxs
əvəzliyi
tib. tibb
z. zərf

Tati-TCrki

TATİ-TÜRKİ LÜĞƏT
TATCA-AZƏRBAYCANCA LÜĞƏT
- - - - - - - - - - - - - - -А
- - - - - — - - - ——

aftava aftafa

- I
j aftə tapıntı

abad abad
abadi abadlıq
abgərdun abgərdən
abru abır, namus, şərəf
abru dərən abır vermək
abrui raftən abırı
getmək
abutab ədəb-ərkan;
xətir-hörmət
açar bax: qilin
açuq açıq
açuq-aşkar açıq-aşkar
açuqi açıqlıq
adda-budda tək-tük,
seyrək
a'dət adət
a'dət səxtən adət etmək
a'dətkərdə adətkərdə
a'dətkərdə birən
adətkərdə olmaq
afta günəş
afta dürmarən günəş /
gün çıxmaq
aftarən [aftun]
yıxılmaq

i aftə birən tapılmaq
aftə səxtən tapdırmaq
I aftəqar tapan
i aftən Jaf] tapmaq
j ağa ağa; böyük, başçı;
! sahib
; ağagəri ağalıq,
böyüklük
i ağagəri səxtən ağalıq
I etmək, böyüklük
j etmək
ağastey bax: aqastey
ağu acı
ağu birən acı olmaq
j ağu zərən acı vurmaq,
acı dadmaq
j ağui acılıq
ahii ahıl
ax nid ax, of
i axund axund
I axur axır, son, nəticə
j axurət axirət, o dünya
axurin axırıncı,
sonuncu
axuşkə bax: pəncərə
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Tatca-A zərbaүсахсл

lüğət

ajar səliqə-səhman
ajar səxtən səliqəyə
salmaq, səhmana
salmaq
ajarin səliqəli,
səhmanlı
ajqahan geniş
ajqahani genişlik
aqa oyaq
aqa birən oyanmaq
aqa səxtən oyatmaq
aqadey bax: aqastey
aqah xəbərdar
aqah birən agah olmaq,
xəbərdar olmaq
aqah səxtən agah
etmək, xəbərdar etmək
aqahi ayıqlıq,
gözüaçıqlıq
aqastey qoş. kimi, tək
alasəfi ağıldankəm;
dəlisov
albuxarə albuxara
alə hin
a'ləm aləm; el, oba
alij çalpaşıq
alij aftarən çalpaşıq
düşmək
alij əngəstən çalpaşıq
salmaq
a'lim alim

lüğət

j alo alov, od
alo güftən alışmaq,
odlanmaq
alo vənarən od
qalamaq
I alo zərən alışdırmaq,
I od vurmaq
I aloin alovlu, odlu
J alvər alver; ticarət
alvər səxtən alver
etmək
alvərçi alverçi
j alvərçigəri alverçilik
j ama amma, lakin
aman1 imkan, macal,
rəhm
aman2 tab, taqət
i aman dərən imkan
vermək
! amanəbənd smıq; salxaq
: amanət əmanət
i amani ara s. görəsən
I amani burən taqəti
kəsilmək
i
; amani rasirən taqəti
çatmaq
i amanim ara s. görək
! amanüm ara s. görüm;
ya biya amanüm! bir
j
gəl görüm!
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ТлП-TüRKI LÜĞƏT

Tatca-A zərbaycaxca

lüğot

amarə-amarə tədricən,
bağlamaq
gələ-gələ, gəldikcə,
amuj səxtən
irəlilədikcə
qarışdırmaq
amarən [biyaj 1)
amujəqətər
qarmaqarışıq
gəlmək; 2) məc.
anaştə acqarına
təpinmək, hədələmək
amas şiş
anqarə oxşama; aği
anqarə səxtən
amasirə şişmiş, şişkin
oxşamaq; aği demək
amasirən [amas]
i anqur üzüm
şişmək; məc.
anqurluq üzümlük
kökəlmək
appalə tullanma,
ambar' anbar
ambar2 xeyli, çox
hoppanma, sıçrama
ambar-ambar çox-çox, I appalə şundən
lap çox
tullanmaq, sıçramaq
ambur1 məngənə
; a'r ar, utanma
ambur2 çimdik
I a'r dərən utandırmaq
j a' r güftən ar tutmaq;
amru armud
amrumərgijə
! nəticə çixartmaq
a'ram aram, sakit, dinc;
quşarmudu
amuxtə birən
asudə
a'ram avardən / birən
öyrənilmək
sakitləşmək
amuxtə səxtən
öyrətmək, alışdir(t)
a ram səxtən
maq, öyrəşdir(t)mək
j sakitləşdirmək
amuxtən [amuz] 1)
! ara1 1) ara; fasilə,
öyrənmək; 2) alışmaq,
tənəffüs; 2) məsafə,
öyrəşmək
■ ara
amuj qarışıq
j ara2 münasibət
amuj birən 1)
ara amuj səxtən ara
qarışmaq; 2) ünsiyyət
qarışdırmaq
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Татсл-Azorbaүслхсл lüğot

Tati-T ürki lüğot

aradaştən ara /məsafə
saxlamaq
ara dərən ara vermək,
fasilə etmək
ara səxtən ara açmaq
ara vakardən ara
açmaq; münasibətləri
düzəltmək
ara zərən ara vurmaq
araçi vasitəçi
araçigəri vasitəçilik
araçigəri səxtən
vasitəçilik etmək
a'ram sakit, dinc, rahat
a'rami sakitlik, dinclik,
rahatlıq
ard un
ard zərən unlamaq
ardəru urva
ardin unlu
areyə burən aranı
kəsmək, münasibətləri
pozmaq
areyi birən arası olmaq,
münasibəti olmaq
areyi burən arası
kəsilmək
areyi takuftən arası
dəymək, incimək
a'ri amarən utanmaq
a'rin böyürtü, nərilti

a'rinzərən böyürmək,
nərildəmək
arkərə coğ. çay
arnə cümə
arşi(n)mali parça (çit
və s.)
artmiş birən artmaq,
çoxalmaq
artmiş səxtən artırmaq,
çoxaltmaq
artum artım
artumin artımlı
I a'siman göy, səma,
j asiman
i astar astar
! astara ulduz
; astareyin ulduzlu
i astarə birən alınmaq
; astarə səxtən aldır(t)
maq
astarən [astun] almaq
; astarin astarlı
I astarsüz astarsız
; astey bax: aqastey
astin paltarın qolunun
i
ağzı.
I asudeyi sərbəstlik
: asudə sərbəst
: asudə birən sərbəst
olmaq
asudəçigəri sərbəstlik

31

Tati-T ürki

Та тс a-A zorba үслхса

lüğət

asul əsil, kök, zat
asulbənd (asulmənd)
1) əsil-nəcabətli;
2) ağıllı, dərrakəli,
düşüncəli
asulin əsilli, nəcabətli
asul-nasul əsil-nəsil,
soy
asul-nəcabət əsilnəcabət
aş aş, plov
aşkar aşkar, aydın,
məlum
aşkar birən aşkar
olmaq, məlum olmaq
aşkar səxtən
aşkarlamaq, üzə
çıxarmaq
aşkari aşkarlıq
aşneyi səxtən dostluq
etmək
aşnə 1) dost; tanış; 2)
oynaş
aşnə birən dost olmaq,
dostluq etmək
aşsüzən aşsüzən
aşuq1 [aş'uq] aşıq
aşuq2 [a:ş'uq] aşiq
aşuq birən aşiq olmaq
aşuq səxtən aşiq etmək
aşuqi aşıqlıq

Tati-T ürki

aşuqi səxtən aşıqlıq
etmək
aşurə aşura
I ataş köz, od, atəş; məc.
\ igid, cəsur
j ataş dərən / zərən
odlamaq, od vurmaq
ataş güftən alışmaq, od
tutmaq, yanmaq
ataş vənarən od
qalamaq
: ataşbəkun atəşböcəyi,
işıldaquş
ataşin 1) odlu, atəşli;
yanar; 2) atəşin;
ehtiraslı, qızğın
ataşqa(h) kürə (dəmirçi
ocağı)
i ataşpərəst atəşpərəst
I ataşpərəsti
atəşpərəstlik
i avand avand, uğurlu
; avand avardən / birən
! avand olmaq, uğurlu
I alınmaq
avandi avandlıq, uğur
avanqu narahat,
yorğun
avanqu aftarən / birən
I narahat olmaq, yorğun
j düşmək
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Ta tca-A zorba үслхса

lüğət

lüğət

avanqu səxtən narahat
etmək, yorğun salmaq
avanquçigəri
narahatçılıq,
yorğunçuluq
avardə birən
gətirilmək,
gətizdirilmək
avardə səxtən
gətirtmək, ətizdirtmək
avardəqar gətirən
avardən [biyərj 1)
gətirmək; 2) bar vermək
avarə birən 1) avara
olmaq, avaralıq
etmək; 2) baş götürüb
getmək
avarə səxtən 1) avara
etmək; 2) (evdən)
uzaqlaşdırmaq
avarə(çə) avara (camış
balası)
avarə avara, sərgərdan
avarə-avarə avaraavara, veyil-veyil
avarə-avarə gəştən
avara-avara gəzmək,
veyillənmək
avarəçigəri avaraçılıq
avarəçigəri səxtən
avaraçılıq etmək

lüğət

avaz yenə
avazagə yenə də
avaza bax: avaz
azad azad, sərbəst,
müstəqil
azadbirəqar azad olan,
azad edilmiş
azadi azadlıq, üstəqillik
azadipərəst
azadlıqsevər
: azadipərəsti
azadlıqsevərlik
I azadsəxtəqar azad edən
I azu azı (diş)
I azürdə bezmiş, cana
doymuş
j azürdə birən bezmək,
cana doymaq
azürdə səxtən
bezdirmək, cana
doydurmaq
: azürdəçigəri bezarçılıq
azürdəçigəri səxtən
bezarçılıq etmək

В
-ba dəfə; düba iki dəfə
bab 1) bab, uyğun,
münasib, layiq; 2)
həmtay
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Тлтса-A zorba ycasca

Тал -T crki lüğət

lüğət

etmək; bahalaşdırmaq
bab amarən 1) bab
bahaçi bahaçıl (adam)
/ uyğun gəlmək,
bahaçi birən bahaçıl
münasib olmaq; 2)
olmaq
həmtay olmaq
bahaçigəri bahaçılıq
babat babat
bacanaq bacanaq
bahaçigəri birən
bacaruq bacarıq
bahaçılıq olmaq
bacaruqin bacarıqlı
bahaçigəri səxtən
bacaruqsüz bacarıqsız
bahaçılıq etmək
badam badam
' bahayi bahalıq
badamdar badam
bahəm birgə, birlikdə
ağacı
, bais 1) bais, səbəb; 2)
badumcan badımcan
səbəbkar
badyə badya
bais birən bais olmaq
baftə toxunma (corab
bais səxtən bais etmək
baisi baislik
və s.)
bakuij bakılı
baftə birən toxunmaq
(corab və s.)
balaban balaban
balabançi balabançı
baftə səxtən
baidur baldır
toxutdurmaq
I balduz bax: hambacu
baftəqar toxucu,
j balxun balkon
toxuyan
baftən [baf] toxumaq, j baliş yastıq, balınc
baion balon
hörmək
bambuli qapaz
baftəni toxumalı,
bambulizərən qapaz
toxumağa layiq
vurmaq
bağ bağ, park
baniskə xəstəxana
baha1 qiymət, dəyər
bank bank
baha2 baha
baha birən bahalaşmaq bankə banka
bar1 yük; num. söz tay
baha səxtən baha

34

Tati-T ürkj

Tatca-A zorbaycasca

lüğət

bar2 ana bətnindəki
uşaq; Barə bə xari
narən uşağı ana
bətnindən azad etmək,
doğmaq
bar birən yüklənmək
bar səxtən yükləmək
bar zərən yük vurmaq,
yükləmək
barbər yükaparan,
yükdaşıyan
barbəri yükdaşıma
bardan böyük kisə
barə: bə bareyi
haqqında
bari: ə bariyi
dürmarən tərəfini
saxlamaq / tutmaq,
müdafiə etmək
barin yüklü
banşmiş birən
barışmaq
banşmiş səxtən
barışdırmaq
banşuq barışıq
barışuq səxtən barışıq
əldə etmək
barkəş yükdaşıyan,
yükvuran
barkəşi yükdaşıma,
yükvurma

lüğət

barsa tağalaq (cəhrə)
barut barıt
baruzi dalınca,
arxasınca
j basarat göz,
gözüaçıqlıq
bastən (ürəyi) istəmək,
yerikləmək
başbilit bax: paspurt
başüm ara s. görəsən
(sual cümlələrində
işlənir)
i batano göyərçin
I battaq bataqlıq
I batul batil, batma
: batul birən batil olmaq,
; batmaq
i batul səxtən batil
I etmək, batırmaq
; batun 1) iç, daxil; 2)
daxili aləm
' bayət bayat
; bayət birən
j
bayatlaşmaq
i bayrəm bax: ı'd
j bazar bazar
! bazariiıq zərən
i
bazarlıq etmək; cehiz
almaq
j bazbaza bax:
gülbazbaza
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Тап -TC rki

Ta тс a-A zorba ycasca

lüğət

bey üçün, uğrunda,
görə, ötrü
beybud iri bıçaq;
xəncər
beydaq bayraq
beyə don
beyə bəstən donmaq
beyə zərən don
vurmaq; don
bağlamaq
beyi1 [b'eyi] onun üçün
beyi2 [bcy'i] ona, onda
beyi gürə ona görə
beyin beyin
beyiraz onunla
beyistə donmuş
beyistən [bey] donmaq
beyişt behişt
beylə bura, bu tərəfə
beylə-bolə ora-bura;
hətərən-pətərən
bey mən mənim üçün
beymu1 [b'eymuj
bizim üçün, bizə görə
beymu2 [beym'u] bizə,
bizdə
beymunaz bizimlə
beyquş bayquş
beyşmu1 [b'eyşmu]
sizin üçün, sizə görə
beyşmu2 [beyşm'u]

lüğot

sizə, sizdə
beyşmu naz sizinlə
beyşun1 [b'eyşun]
onlar üçün, onlara
görə
I beyşun2 [beyş'un]
j onlara, onlarda
! beyşunaz onlarla
j beytal ikiyaşar at; məc.
1 veyil, sərgərdan, avara
beytü sənin üçün, sənə
; görə
; beyundən [beyun]
dondurmaq
j beyvarəgə bu biri tərəfə
; beyzar bezmiş, usanmış
I beyzar birən bezmək,
usanmaq
j beyzar səxtən
j bezdirmək,
I usandırmaq
I beyzarçigəri bezmə,
I bezarlıq
i beyzar(çigər)i səxtən
i
bezarlıq etmək
I beyzari bezmə, usanma
j bə yönəlmə və yer
bildirən önlük
I bə -az ilə (birgəlik
bildirən önlük)
j bə'deyin sonrakı,
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Татһ ТОш

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

növbəti, gələcək
bə'də sonra
bəbə ata; xuney bəbə
ata evi
bəbəg bəbək
bəbür bəbir
bəçey hanı, haradadır
bəçə hara, haraya
bəd1 bəd, qapağan (it)
bəd2 pis
bəd amarən pis gəlmək
bədbəxt bədbəxt,
talesiz
bədbəxti bədbəxtlik
bədbin bədbin,
pessimist
bədbini bədbinlik,
pessimizm
bədhisab haqsız,
ədalətsiz
bədhisabı haqsızlıq,
ədalətsizlik
bədxah bədxah,
pisfikirli
bədxahçigəri
bədxahçılıq
bədxahçigəri səxtən
bədxahçılıq etmək
bədxahi bədxahlıq
bədxahi səxtən
bədxahlıq etmək
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lüğət

bədxas(i)yət pis
xasiyyətli
bədxərc israfçı
bədxərci israfçılıq
bədi bədlik; pislik,
yamanlıq
bədi səxtən bədlik
etmək; pislik etmək
bədiyi amarən / güftən
bədiiyi tutmaq
bədqiliq tərs, inadcıl,
yolagetməyən,
qılıqsız
bədqiliqi tərslik,
inadcıllıq
bədquman inanmayan,
şübhələnən
bədqumani inanmama,
şübhələnmə
bədnam bədnam, adı
pis çıxmış, rüsvay,
biabır
bədnam birən bədnam
olmaq
bədnam səxtən bədnam
etmək
bədnami bədnamlıq,
rüsvayçılıq, biabırçılıq
bədnazar bədnəzər, pis
nəzərli
bədnazari bədnəzərlik

Tati-T ürkj lüğət

Tatca-A zorbaycaxca

lüğət

bədraftar kobud
j bəhs səxtən 1) bəhs
bədraftar birən kobud I etmək; 2) mübahisə

olmaq

j

etmək

bədraftari kobudluq
bədraftari səxtən

bəxş birən paylanmaq
] bəxş səxtə səxtən

kobudluq etmək

paylatmaq
i bəxş səxtən paylamaq
I bəxşeyiş hədiyyə
i bəxşə pay
1 bəxşəbəxş paylama,
paylaşdırma

bəə'Ii albalı, gilas,

gilənar
bəg bəy
bəg payistən bəy

durmaq
bəgən bəyənmə
bəgən birən

bəyənilmək

! bəxşəbəxş səxtən

paylaşdırmaq
; bəXŞİrə №ГӘП

bəgən səxtən bəyənmək
bağışlanmaq
j bəXŞİrə SƏXtən
bəgəvani bəylik;
i bağışlatmaq
bəgəvaniyə ələt
i bəxşirən [bəxş]
bəylik paltarı
i bağışlamaq,
bəgi bəylik

günahından keçmək,
əfv etmək

(hakimiyyət)
bəhər 1) bar, bəhər; 2)

döl, bala

: bəxşundə səxtən

bağışlatdırmaq

bəhər avardən / dərən

bar vermək, bar
gətirmək
bəhrə fayda, səmərə,
xeyir
bəhs 1) bəhs; 2)
mübahisə
bəhs birən bəhs
olunmaq

bəxşundən [bəxşun]

bağışlatmaq
bəxt bəxt
I bəxtəvər bəxtəvər
i bəxtəvər birən

bəxtəvər olmaq
i bəxtəvərçigəri

'
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bəxtəvərçilik

Tatj-T ürki lüğət

Tatca-A zorbaycaxca

lüğət

bəxtəvəri bəxtəvərlik
bəxtəvəri bərdə birən

bənd 1) bənd, sədd;
2) oynaq, buğum;
bəxtəvərlik aparılmaq
3) bənd (şeir)
bəxtəvəri bərdən
bənd birən1 ləngimək
bəxtəvərlik aparmaq
bənd birən2 vurulmaq,
bəxtəvəri səxtən
bənd olmaq, aşiq
bəxtəvərlik etmək
olmaq
bəxti avardən bəxti
bənd səxtən1 ləngitmək
gətirmək
bənd səxtən2 bənd
bəxti birən bəxti olmaq
etmək, aşiq etmək
bəxtin bəxtli
bəndə bəndə; qul
bəxtsüz bəxtsiz
j bənöşə bənövşə
bəq qurbağa
bənzin benzin
bəqəley xuq
bər bax: bəhər
böyürtkənin
bərd-avar 1) get-gəl; 2)
bir növü
! xal. apar-gətir
bəqəiə böyürtkən
■ bərdə birə udulmuş
bəla bəla
i bərdə səxtə(qar)
bəlaq balaq
uduzan, uduzmuş
bələd bələd, tanıyan
I bərdə səxtən 1)
bələd birən bələd
uduzmaq; 2)
olmaq, tanımaq
i apartdırmaq
bələd səxtən tanıtmaq ; bərdə(qar) udan,
bələdçi bələdçi
: udmuş
bələd(çigər)i bələdçilik
bərdəqar aparıcı
bələd(çigər)i səxtən

\ bərdən [bər) 1)

bələdçilik etmək
bəluq balıq
bəluqxar balıqyeyən
bəmən mənə, məndə
bəmənaz mənimlə

i

aparmaq; 2) udmaq,
qalib gəlmək; 3)
; sıyırmaq
j bərəkallah at/ əhsən,
afərin

39

Tati-TGrki

Ta ТСА-AZORBA УСАXCA LÜĞƏT

lüğət

bərəkallah bərdən
afərin demək
bərəkət bərəkət
bəri bax: bey
bərq 1) ildırım, şimşək;
2) parıltı
bərq zərən
1) ildırım çaxmaq;
2) ildınm vurmaq;
3) parıldamaq, bərq
vurmaq
bəsdü kiçik bardaq
bəsərxiştən özbaşına;
xəbərdarlıqsız, heç
kimə demədən
bəsərxiştəni
özbaşınalıq, anarxiya
bəstə bağlı, bağlanmış
bəstə birən 1) bağlı
olmaq; 2) yumulmaq;
3) düzəldilmək;
düzəltdirilmək
bəstə səxtən 1)
bağlatdırmaq; 2)
yumdur(t)maq; 3)
düzəltdirmək
bəstən [bənd] 1)
bağlamaq, örtmək;
sanmaq; 2) yummaq;
3) ləğv etmək;
qadağan etmək;

4) əlaqələndirmək;
5) düzəltmək
bəşbətər ən pis
bəşkə uc; bəşkey kardə
bıçağın ucu
bətər daha pis
bətü sənə, səndə
bətüraz səninlə
I bəzəg bəzək
! bəzəg zərə birən
i bəzədilmək
I bəzəg zərən bəzəmək
I bəzəgbəzəgin bəzəkli,
allı-güllü
bəzəgin bəzəkli
bızəng mozalan
bi heyva
bi- -sız4 (hər-hansı
əlamət və ya
keyfiyyətin olmadığım
! bildirən ön şəkilçi)
; bic bic; hiyləgər
! bicə əbəs, boş yerə,
bihudə; haqsız
i bicəbicə boş-boşuna;
məqsədsiz
I bicgəri hiylə, biclik,
i kələk
bicgəri səxtən hiylə
işlətmək, biclik etmək
i bici bax: bicgəri

40

Tati-T ürkj

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

bic-kəzzab bic, hiyləgər
biçareyi əlacsızlıq,
çarəsizlik
biçarə əlacsız, çarəsiz
bidar heyva ağacı
biə't tanıma, qəbul etmə
biə't səxtən tanımaq,
qəbul etmək
biğ bığ
bihəyə həyasız
bihisab haqsız,
ədalətsiz
bihisab birən haqsız
olmaq, ədalətsiz
olmaq
bihisabi haqsızlıq,
ədalətsizlik
bihisabi səxtən
haqsızlıq etmək,
ədalətsizlik etmək
bihuş bihuş, huşsuz
bihuş birən bihuş olmaq
bihuşdari narkoz
bihuşi huşsuzluq
bihürə sif. qəfil,
gözlənilməz;
z. qəflətən,
gözlənilmədən
bihürmət hörmətsiz
bihürməti hörmətsizlik,
sayğısızlıq; təhqir

lüğət

bihürməti səxtən
hörmətsizlik etmək,
sayğısızlıq etmək;
təhqir etmək
bixəbər sif. xəbərsiz;
məlumatsız;
z. qəflətən,
gözlənilmədən
biı'htibar 1) etibarsız;
2) qüvvədən düşmüş
biı'htibar birən
1) etibarsız olmaq;
i 2) qüvvədən düşmək
I biı'htibari etibarsızlıq
biı'htibari səxtən
etibarsızlıq etmək
: biinsaf 1) insafsız,
i ədalətsiz; 2) qəddar,
i amansız
I biinsaf birən 1) insafsız
/ ədalətsiz olmaq;
2) qəddar / amansız
i
olmaq
I biinsafi 1) insafsızlıq,
ədalətsizlik; 2)
qəddarlıq, amansızlıq
i biinsafi səxtən
1) insafsızlıq etmək,
ədalətsizlik etmək;
2) qəddarlıq /
I amansızlıq etmək
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Tati-Т о ш Lüäar

bikar bekar, işsiz; veyil
bikar(çigər)i
bekarçılıq, işsizlik
bikəf kefsiz, qəmli,
kədərli; xəstə
bikəs kimsəsiz;
köməksiz
biqar biyar
biqiryət qeyrətsiz,
şərəfsiz
biqiryəti qeyrətsizlik,
şərəfsizlik
bil qoy, gəl (1 və III
şəxsin əmr ədatları)
biləg bilək
bilər ilıq
biləri ilıqlıq
bilərzig bilərzik, qolbağ
bilq irin, çirk (gözdə)
bimar xəstə, düşgün,
yataq xəstəsi
bimar aftarən xəstə/
düşgün düşüb qalmaq
bimari xəstəlik,
düşgünlük
binə özül, təməl, əsas
binəreyi əyni yalınlıq,
lütlük
binərə çılpaq, əyni
yalın, lüt
binəva yazıq, fağır

birar qardaş
birargiri qardaşlıq,

dost
birari qardaşlıq
birari səxtən qardaşlıq
etmək
birarzərə qardaşuşağı
I birçəg birçək
i birə(n)-birə(n) ola-ola
I birəqar 1) olan, olmuş
i
(haradasa); 2) van
j
olan, varlı
i birən [baş] olmaq
I bir(ə)nəbir(ə) sərvət,
bütün var-dövlət
: biryan yanmış
' bisavad savadsız
: bisavadi savadsızlıq
: bist 20, iyirmi
I bisteyin iyirminci
: bistə iyirmi ədəd
i bistruzə iyirmigünlük
i bistsaiə iyirmiillik,
iyirmiyaşlı
bitaraf bitərəf; qərəzsiz
bitəxsir təqsirsiz
: bivaris varissiz,
övladsız
bivəc fərasətsiz,
bacarıqsız
bivəxt vaxtsız
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Tatca-A zərbaycasca

lüğət

lüğət

buxarxana
buxar buxar
bul çox, çoxlu
bul birən çox olmaq
bul səxtən çox etmək
bulama bulama (süd)
buçuqdar çoxdanışan
buləə'yəli çoxuşaqlılıq
buləə'yəlin çoxuşaqlı
buləqədin çoxqatlı
buləmə'nai
çoxmənalılıq
buləmə'nain çoxmənalı
buləmərtəbeyi
çoxmərtəbəlilik
buləmərtəbeyin
çoxmərtəbəli
buləmərtbə
çoxmərtəbə(li)
buləmilləti
çoxmillətlilik
buləmillətin çoxmillətli
bulərangi çoxrənglilik
bulərangin çoxrəngli
bulətarafin çoxtərəfli
buləzəni çoxarvadlılıq
buləzənin çoxarvadlı
buləzuhuni çoxdillilik
buləzuhunin çoxdilli
bulxar çoxyeyən,
qannqulu

bivəxti vaxtsızlıq
biyaban səhra, çöl
biyar yaddaş, hafizə
biyəə'cər eybəcər, kifir
biyəə'cəri eybəcərlik,
kifirlik
biyədəb ədəbsiz,
tərbiyəsiz
biyədəbi ədəbsizlik,
tərbiyəsizlik
biyədəbi səxtən
ədəbsizlik etmək,
tərbiyəsizlik etmək
biyəmərd dul kişi
biyəzən dul qadm
bizdələ xırda,
bapbalaca
bizənbu keçi tükü
bolə ora, o tərəfə
bovarəgə o biri tərəfə
bö əqrəb, böv
bu iy, qoxu
bu amarən iy gəlmək
bu dərən iy vennək
bu güftən iylənmək,
qoxulanmaq
bu səxtən iyləmək
bud bud
buğ buğ
buğə buğa
buğxanə buğxana,
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

lüğət

bülbül bülbül
bulxənd çoxgülən
bülünd hündür, uca,
buli1 [bul'ij çoxluq
yüksək; ucaboy
buli2 [b'uli] çoxusu,
bülündi hündürlük,
çoxları
ucalıq, yüksəklik
bulud bulud
bülüng yaba
bumbə bomba
bürg qaş
bumbur bomboz
j bürjundə saxtan
bur boz
i bişirtdirmək
bura kəsik, kəsilmiş
i bürjundən [bürjun]
(buran f-nin f. sif.
bişirmək
for.)
bürünc düyü
bura birən kəsilmək
bürüşta birən
bura saxta saxtan
bişirilmək
kəsdirtmək
bura saxtan kəsdirmək j bürüşta bişmiş
i bürüştən [bürj] bişmək
buran [bur] kəsmək
i bürüz işıltı, işartı, zəif
burən-bəstan basıbbağlamaq, basıbj iş ıq
j bürüz-bürüz zərən
kəsmək, goplamaq
işartı saçmaq,
burəni boram,
işıldamaq
balqabaq, kudu
: büsk şiş (kabab üçün)
buro vint, şurup
büşqab boşqab
burş borş
büzlə keçi
buruq buruq (neft)
burun bayır, çöl
burus bax: şalmu(n)
C
busirən [bus] öpmək
cadu cadu, sehr, əfsun
bustun bostan
cadu saxtan cadu etmək
buzbaş bozbaş
caduqar cadugər,
buzlamac bozlamac
sehrbaz
(yağlı fətir)
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Tatca-A zorbaycanca

lüğət

caduqari cadugərlik,
sehrbazlıq
cafa cəfa, əzab; üzüntü
cafa kəşirən cəfa
çəkmək, əzab çəkmək
cahil cahil, nadan;
avam
caiz məqbul, rəva
caiz birən məqbul
olmaq, rəva olmaq
caiz dün üstən məqbul
bilmək, rəva gönnək
çalmaz xalça
camaxodən yük yeri,
yorğan-döşək yeri
can 1) can, ruh; 2)
məğz, mahiyyət
can daran can vermək
can kəşirən can çəkmək
can naran can qoymaq
can suzundən can
yandırmaq
can şundən can atmaq,
istəmək, arzulamaq
canamaz canamaz,
səccadə
canfəşan canfəşan,
fədakar
canfəşani canfəşanlıq,
fədakarlıq
canfəşani saxtan

lüğət

canfəşanlıq etmək,
fədakarlıq etmək; can
yandırmaq
cani dürmarən canı
çıxmaq
cani suxtən canı
j yanmaq
j canivarastən l)canı
j qurtarmaq, ölmək; 2)
xilas olmaq
canqundə saxtan bax:
canqustə saxtan
i canqundən [canqun]
I döyüşdürmək
j (yumurta),
i toqqaşdırmaq,
J buynuzlaşdırmaq
i canqustə toqqaşmış
; canqustə birən
toqqaşdırılmaq;
j buynuzlaşdırılmaq,
kəllələşdirilmək
; canqustə saxtan
! toqqaşdırmaq;
buynuzlaşdırmaq,
kəllələşdirmək,
döyüşdürtmək
canqustən [canq]
toqqaşmaq;
j
buynuzlaşmaq,
I kəllələşmək
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l Oğöt

ТлТСЛ-A zƏRBAYCAXCA LÜĞƏT

cəğərzərən qovurğa
cansuzun canyandıran
cansuzuni canyandınna
çalmaq
: cəhalət cəhalət,
car car, haray, elan
car kəşirən / səxtən car i nadanlıq, cahillik
çəkmək, elan etmək
cəhcəlal cah-calal,
carçi carçı
I əzəmət, təntənə
carkəş bax: carçi
; cəhənnəm cəhənnəm
casus casus; satqın
; cəht cəhd
casusi casusluq;
i cəht səxtən cəhd etmək
satqınlıq
cətaq calaq
casusi səxtən casusluq
cəlb cəlb, cəzb
etmək; satqınlıq etmək cəlb birən cəlb
olunmaq, qoşulmaq
cavab cavab
; cəlb səxtən cəlb etmək;
cavan cavan
qoşmaq
cavani cavanlıq
cavani səxtən cavanlıq I cələ tələ, quş tələsi
etmək
I cə'm cəm
cayil cavan, yeniyetmə, I cə'm birən cəmlənmək,
gənc
I toplaşmaq
ceyistə çürümüş (süd)
i cə'm səxtən cəmləmək,
ceyistən [ceyj çürümək ; toplamaq
cəmdəg cəmdək
(süd)
* cəməə't camaat
ceyran ceyran
cə' üfunət, pis qoxu
i cəncəl qalmaqal, haycə'fəri cəfəri (göyərti) ' küy, problem
cədd əcdad
cəncəl əngəstən
cəddi-aba zat, əcdadlar ; qalmaqal salmaq, hayküy salmaq, problem
cəftə rəzə, cəftə
yaratmaq
cəğələ nu qurudulmuş
cəncəlin qalmaqallı,
lavaş
cəğər qovurğa
problemli
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Ta ТСЛ-AZORBAҮСАХСА LÜĞƏT

lüğət

cənəvər bax: gürg
cəng döyüş, müharibə
cənnət cənnət
cənub cənub
cərə cəhrə
cərgə sıra, cərgə
cərmə cərimə
cərmə səxtən
cərimələmək
cəsəd cəsəd, meyit
cəspər hasar, sərhəd
cəzb cəzb; cəlb
cəzb birən cəzb
olunmaq
cəzb səxtən cəzb etmək
cəzirə ada
cılla qığılcım
cır cır, yabanı armud
cıra qışqırıq, çığırtı,
bağırtı
cırazərən qışqırmaq,
çığırmaq, bağırmaq
cırcır cırıltı, cırıldama
cırcır səxtən cırıldamaq
cızbız cızbız
cızcız cızıltı
cızcız səxtən cızıldamaq
cibbur cibgir, oğru
cigər ciyər; çərmə
cigər ağ ciyər
cigərpara ciyərparə

I ciğ cığ
i ciğ birən cığ olmaq
I ciğ səxtən cığlamaq
ciğəl cığal
ciğəl birən cığal olmaq
ciğəii cığallıq
‘ ciğəii səxtən cığallıq
j
etmək
i ciğit kəkliyin bir növü
cihin xırman
cihiz cehiz
cik-cik cikkilti
cik-cik səxtən
cikkildəmək
cilit buz, don
; cilit bəstən buz
bağlamaq, donmaq
i cilitgiri buzlaq
cilitkə jilet
cimcilit bumbuz
cinaq cınaq, döş
sümüyü
cinaq güftən mərc
gəlmək
cinayət cinayət
cinayət səxtən cinayət
etmək'
cinayətkar cinayətkar
cinqir cınqır, səs
cinqir dürvardən səs
çıxarmaq
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T a t i - T ü r k i LÜĞƏT

lüğət

ala-tala
Cİnqo cöngə
cuqa-cuqa səxtən
cirə1 cirə (ədviyyat)
yerbəyer etmək,
cirə2 kəndir
yerləşdirmək
cirqi cığır
cuqaçərə otlaq, otlaq
cizbi cüzi
со çeynəmə, gəmirmə
yeri
i cuqapaçə iz, ləpir
coru süpürgə
coru kəşirən süpürgə
j cuqayirə dərən 1)
çəkmək, üzdən
I yerini vermək; 2) əvəz
süpürmək
i
etmək
coustən [со] çeynəmək, cum zirinc
gəmirmək
cumundan [cumun[
cölan cövlan
İ tərpətmək, silkələmək,
cölan zərən cövlan
yellətmək
etmək
! cuneyi cuna, bint
cölanqah gəzinti yeri;
curcurə nov, novça
cıdır meydanı
curmundən [curmun]
cuhun cavan
! sormaq
cuhunəzən cavan qadın 'i cu(ri)stən başa baxmaq,
cuhur yəhudi
başı dımaqlamaq
cuqa yer; ərazi, məkan j cü arpa
cuqa birən l)yer
I cücə cücə
olmaq; 2) yerləşmək i cüdənə tib. itdirsəyi
cuqa əngəstən yer
I cüft1 boyunduruq
salmaq (yatmaq üçün) ; cüft2 cüt, qoşa
cuqa güftən yer tutmaq ! cüft-cüft cüt-cüt, qoşacuqa səxtən’ yer
qoşa
vermək; yerləşdirmək
cümüstə tərpənmiş
cuqa səxtən1 məc. təsir j cümüstən [cüm| 1)
etmək, toxunmaq;
tərpənmək, yellənmək;
cuqa-cuqa yerbəyer;
2) hərəkətə gəlmək
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Tatca-A zorbaycasca Lüğət

lüğət

cür növ, çeşid; təhər
çanqul çimdik Yə
cüreyi 1) ayrılıq; 2)
çanqul nümük bir
fərq, fərqlilik
çimdik duz
çantin çanta
cürə 1) ayn; 2) başqa,
digər
çap çap
cürə birən 1) ayrılmaq; çap birən çap olunmaq
2)
fərqlənmək
çap səxtən çap etmək
cürə səxtən 1) ayırmaq; çapar çəpər, hasar
çapxanə mətbəə
2)
fərqləndirmək
cürə-cürə 1) ayn-ayrı; i çapoul oğru, qarətçi
: çapsəz 1) naşir, çapçı;
2)
növbənöv
cürəə't cürət, cəsarət
2)
printer
cürəə't səxtən cürət
çapundə birən
etmək, cəsarət etmək
sıxışdmhnaq
cürəə'tin cəsur,
çapundə səxtən
cəsarətli
sıxdırmaq,
sıxışdırtmaq
çapundən [çapun]
sıxmaq, sıxışdırmaq,
çaqqal çaqqal
I əzmək
çaqqaləbədüm mifik
I çapustə sıxılmış, əzilmiş
nağıl heyvanı
j çapustən [çapus]
çal quyu
I sıxılmaq, əzilmək
çaleyi çökəklik
çar 4, dörd
çar bist 80, həştad,
çalə çala, çökək, çuxur
çalğu çalğı
səksən
çanə çənə
çar bist də 90, doxsan
çanə şundən çənə
çar bist dəteyin
atmaq
doxsanıncı
çanə zərən çənə vurmaq; çar bist dətə doxsan
(çox) danışmaq
ədəd

ç
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çar bisteyin həştadmcı,
səksəninci

çar bıstə həştad ədəd,
səksən ədəd

çarə əlac, çarə
çarə səxtən əlac etmək
çarəsəz əlacedən,
çarəqılan
çarhöiiz hovuz; su
quyusu
çarquş dördbucaq(lı)
çarmahə dördaylıq
çarpə nərdivan
çarrahi dördyol, yol
ayrıcı
çarruzə dördgünlük
çarsalə dördillik,
dördyaşlı
çarşəmbi çərşənbə
çartarmə çarmıx
çarteyi(n) dördüncü
çartə dörd ədəd, dörd
dənə
çartəbəqə bardaş

lüğət

çaşni bax: onə
çatal yambız
çay çay (içki)
çay xardən çay içmək
çayçi çayçı
I çaydan çaydan
I çayxanə çayxana
İ çaykar çaybecərən
! çakari çayçılıq,
!

çaybecərmə
çaynik bax: çaydan
çəx-çəx çaqqıltı
; ÇƏX-ÇƏX SƏXtƏn
! çaqqıldamaq
çəxməq çaxmaq, tətik
(silahda)
çəxtə sıçrama
i çəxtə birən sıçramaq
(su və s.)

çəxtə dərən / səxtən
sıçratmaq
i çəxür şərab, çaxır
i çəkər çəkinmə
i çəkər səxtən çəkinmək
çartəbəqə nüştən /
çəküc çəkic
zərən bardaş vurmaq
çəq zərən əl çalmaq,
çartəpaçə dördayaq(lı);
alqışlamaq
çəqistən [çəq] 1)
dörd ayaqla
çaşmiş birən çaşmaq
çatlamaq, sınmaq; 2)
qışqırıb ağlamaq
çaşmiş səxtən
I çəqundən qışqırdıb
çaşdırmaq
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lüğət

çəpçəq çəllək
çələmirkouk kəklikotu
çəpəcaq ət baltası
çəltüg çəltik
çəpəki çəpəki
i çəpi çəplik, əyrilik
çəm üsul, vasitə
çəmbərə təzək
i Çəpiç çəpiş
' çəprast badalaq
çəmçəmə bax:
; çəprast amarən /
füçəmfüçəm
çən1 çən, bak
şundən badalaq
! atmaq
çən2 bax: çəntə
çəpul solaxay
çənəm z. necə, nə cür
çəpuli solaxaylıq
çənəmi si/, necə, nə cür
çərə otlama
çəng pəncə, əl, caynaq
çəngə çəngə, ovuc
j çərək dörddə bir
çəngə zərən
! çərəz çərəz
; çərəz səxtən çərəz
çəngələmək,
i eləmək
ovuclamaq
çənruzə 1) neçəgünlük; I çərx çarx, təkər
j çəristə otlamış, otlayan
2) bir neçə günlük,
i çəristən [çər] otlamaq
boyat
çənsalə 1) neçəillik; 2) i çərm dəri, gön
çərmeyi ağlıq
bir neçə illik; köhnə
çərmə ağ
çəntə / çənqədə neçə,
neçə dənə, nə qədər
i çərmə birən ağarmaq
çənteyi [ç’ənteyi]
; çərmə səxtən ağartmaq
neçəsi
• çərməbiğ ağbığ
1 çərməəndum ağbədən
çənteyi(n) [çəntey'in]
neçənci
j çərmərış ağsaqqal
çəntoki neçə nəfər, neçə çərməru ağbəniz
çərməruru nazik
nəfərlə
ağlatmaq

çəp1 sol

bağırsaq

çəp2 çəp, əyri, maili

çərməsər ağbaş, ağsaç
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ТлТЈ-TüRKI LÜĞOT

l Oğot

(lay-lay) düzmək
çərminə yumurta ağı
çinə-çunə ora-bura, o
çərşo çarşab, çadra
yan-bu yan; it-bat
çərtmə tələ
çinədun çinədan
çərundə birən
çinəva bu tərəfə
otanlmaq
çini belə
çərundə səxtən
çini-çini belə-belə
otartmaq
çipçərmə ağappaq
çərundən [çərun]
çiraq çıraq
otarmaq
çiraqaban məşəl
çəşməg eynək
! çirə qırxmtı, xırda yun
çətnə çətənə
i çirə birən qırxılmaq
çətun çətin
I çirə səxtə səxtən
çətuni çətinlik
qırxdırtmaq
çətuni kəşirən çətinlik
çirə səxtən qırxdırmaq
çəkmək
çirən [çini l)qırxmaq;
çıpçıp (çox) islanmış
2) çalmaq; yolmaq
çıpçıp birən (çox)
islanmaq
I (ot)
çidar buxov
ј çirtmə çırtma
çidar zərən
! çirtmə zərən çırtma
buxovlamaq
I çalmaq / vurmaq
çil çil
j çit çit
çilçilin çilli
I çiz şey
çimədan bax: qərzinkə I çoğun çovqun, boran
çin1k.təs. çin (dişli
çoqal çovqal
oraq)
çomiş birən
çin1 qat, lay
götürülmək, qaçmaq
çin3 doğru, çin
çögənə səxtən büzmək,
çin-çin qat-qat, lay-lay,
əymək (dodağım)
cərgə ilə
çör çevrilmə, dönmə,
dolanma,
çin-çin dəçirən qat-qat
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Tati-T ürki LÜĞOT

çör dərən çevirmək,
döndərmək;
dolandırmaq (ətrafına)
çör xardən çevrilmək,
dönmək; dolanmaq
(ətrafına)
çu çubuq, çomaq
çuban çoban
çuçi çubuqçu
çudəs əl ağacı
çuğul, çuğulçi xəbərçi;
satqın
çuğulçigəri xəbərçilik;
satqınlıq
çuğulçigəri səxtən
xəbərçilik etmək;
satqınlıq etmək
çuğundur çuğundur
çuxə çuxa
çuq daştə səxtən
damşdırtmaq;
dilləndirtmək;
gileylətmək
çuq daştən danışmaq;
dillənmək;
gileylənmək
çum birən özünü
tutmaq, azacıq
qurumaq (torpağa
aid); Xari yəkəm çum
birey torpaq azacıq

lüğət

quruyub (palçıqdan
sonra)
çumundə əmizdirmiş,
əmizdirən
çumundə birə
əmizdirilmiş
çumundə birən
əmizdirilmək
çumundə səxtən
əmizdirtmək
çumundən [çumunj
i
əmizdirmək
i çumustə əmmiş, əmən
i çumustə birə əmilmiş
i çumustə birən
j əmilmək
j çumustən [çum]
əmmək
çunəva o tərəfə
çuni elə
' çupul əmzik, soska
I çupur çopur
I çü nə
j çü cür necə, nə cür
; çül' çöl, çöllük
i çül2 40, qirx
j çülə 1) çillə; kələ çülə
I böyük çillə; kişkə
j çülə kiçik çillə; 2)
çillə (qırxgünlük
müddət)
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Tati-TOrkj

Tatca-A zorbayca\ ca lüğət

lüğət

I çümxürüzi quşüzümü
çülk irin; çirk
çülk səxtən irinləmək; I çümi aftarən gözü
I düşmək, vurulmaq
çirk etmək
I çümi birən gözü
çülkin çirkli; irinli
Ş olmaq, bədnəzər
çülkin birən çirkli
j olmaq
olmaq
çülkin səxtən
i çümigüftən gözü
çirkləndirmək
i tutmaq, xoşuna
gəlmək
çfilpə çolpa
I çümi mundən gözü
çülpi çör-çöp
I qalmaq, tamah salmaq
çülpişigi çölpişiyi,
i çümi ra kəşirən gözü
vəhşi pişik
çülruzə qirxgünlük
i
yol çəkmək
çülsalə qırxillik,
çümişundən gözü
i atmaq
qırxyaşlı
; çümivabirən gözü
çülteyin qirxıncı
açılmaq; başa düşmək
çültə qirx ədəd
çümşari gözaydınlığı
çüm göz; gözcük,
gözlük
çümşari səxtən
çüm bəstən 1) göz
gözaydınlığı vermək
yummaq; 2) güzəştə
: çüp 1) çöp; 2) püşk
getmək
: çüp şundən çöp atmaq,
çüm daştən gözləmək
püşk atmaq
çüpçi çöpçii
çüm dərən / narən
güdmək, izləmək
çümvakardən 1) göz
D
açmaq, görmək; 2)
yaxşılaşmaq (xəstə)
dabaq dabaq (xəstəlik)
çüm zərən göz vurmaq
daban daban
dabbaq dabbaq
çümçələ üz-göz, sirsifət
dabbaqxanə dabbaqxana
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LÜĞƏT

dad‘[dad] dad, tam
dad2 [da:d] kömək,
imdad
dağ' dağ
dağ2 dağ, dağlama
dağ narən dağ qoymaq
dağ səxtən dağlamaq
dağar dağar, dəri torba
dağustunij dağıstanlı
daham dözüm
daham dərən / səxtən
dözmək
dahami birən dözümü
olmaq
dahar qaya, sıldırım
daxsirən [daxs]
islanmaq, canına su
keçmək
daxsundə birən
isladılmaq
daxsundə səxtən
islatdırmaq
daxsundən [daxsun]
islatmaq
daxşirə birən
qaynadılıb suyu
qurumaq
daxşirə səxtən
qaynadıb suyunu
qurutmaq
daxşirən [daxş|

Tatca-A zərbaycasca

j
i

j
j
i
i

i
j
ј
i

i
i
i
;
i

lüğət

qaynayıb suyu
qurumaq
daxşundən [daxşun]
qaynadıb suyunu
qurutmaq
dali dərən geri
çəkilmək; təslim
olmaq
dama ağız
dama dərən ağız
vermək, (işi) uğurlu
alınmaq
damaq damaq
damar damar
damay dər həyət
damundən1 [damun)
yarımçıq qalmaq
damundən2 [damun]
iliş(dir)mək
damustən1 [damuz]
bax: damundən1
damustən2 [damuz]
ilişmək
dan dən
dandu diş
dandu dürvardan diş
çıxartmaq
dandu əngəstən diş
salmaq
dandu güftən
dişləmək; qapmaq

Tati-T ürki

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

dastar kirkirə
daştə birən

dandu zərən diş
vurmaq, dişləmək

1) saxlanılmaq;
2) bəslənmək;
3) qorunmaq

dandukəşirəqar
dişçəkən; stomatoloq
dandunədərd dişağrısı
danə dana
danqu hədik
danqu vənarən hədik
asmaq
danqul çıxıntı

daştə səxtən
1) saxlatmaq;
2) bəslətmək;
3) qorutdurmaq
daştəqar saxlayan,
qoruyan, mühafizə
edən

danqul-dunqul
nahamar, çıxıntılı
dar ağac

daraftə birən
süpürülmək

daraftə səxtən
süpürtdürmək

daraftən [daraf]
süpürmək
daram tarım (çəkilmiş)

i daştən [dar]
!
I
1

saxlamaq;
bəsləmək;
qorumaq;
j
ləngitmək
I dayçə dayça (at balası)
! deydi(ha) dünən

darasundən [darasun]
böyütmək, ərsəyə
çatdırmaq
darçin darçın

dünənki

i deyiş daha da
! deykey çoxdan
i də1 [də:] 10, on
də2 [də] di, daha; ta; da,
də (ədat)

dəbərdən [dəbər]
yarımçıq qalmaq,
çatışmamaq

darundən [danın]
yolmaq (ot)
darusqal dansqal
darusqali dansqalçılıq

1)
2)
3)
4)

' deydiin, deydinə

darasirən [daras]
böyümək, yetişmək,
yetkinlikləşmək

lüğət

: dəbəstə birən
i
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qoşulmaq

Tati-T ürki

lüğət

Tatca-A zərbaycanca

dəbəstə səxtən

lüğət

(xəstəxanada)

qoşdurmaq

dəgəsirə birən

dəbəstən [dəbənd]

yandırılmaq,
alışdırılmaq

qoşmaq

dəbjundə birən

dəgəsirən [dəgəs]

yapışdırılmaq,
bitişdirilmək

yanmaq, alışmaq

dəgəsundə birən

dəbjundə səxtən

yandırılmaq,
alışdırılmaq

yapışdırtmaq,
bitişdirtmək

dəgəsundə səxtən

dəbjundən [dəbjun]

yandırtmaq,
alışdırtmaq

yapışdırmaq,
bitişdirmək
dəbrüş dərviş
dəbrüştə bitişik,
yapışıq

dəgəsundəqar
yandıran, alışdıran

dəgəsundən fdəgəsun]
yandırmaq, alışdırmaq

dəbrüştən [dəbürj]

dəgəştən [dəgərd] 1)

yapışmaq, bitişmək

uzanmaq (yataqda); 2)
xəstə yatmaq; hamilə
yatmaq, uşağı olmaq
dəgüftə birən geyilmək

dəbürjundən bax:
dəbjundən
dəçirə birən düzülmək
dəçirə səxtən

dəgüftə səxtən

düzdürtmək

geyindirmək

dəçirən [dəçin] düzmək
dədə ana
dəf dəf, qaval
dəftər dəftər
dəftər bloknot
dəgərdundən
[dəgərdunj uzatmaq

dəgüftən [dəgi]
geyinmək

də(h)nə dərə
də(qi)qə dəqiqə
dələ dələ
dəllək dəllək, bərbər
dəlləkxanə bərbərxana
dəm1 dəm, an

(yatağa); yatırtmaq
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lüğət

dəm2 dəm (çay)
dəm3 dəm, sərxoş
dəm astarən dəm
almaq (çay)
dəm birən dəm olmaq,
sərxoş olmaq
dəmahə onaylıq
dəmqə damğa
dəmqə zərən damğa
vurmaq
dəmləmiş səxtən
dəmləmək
dəmro dəmrov
dənarə birən bax:
dəşundə birən
dənarə səxtə birən bax:
dəşundə səxtə birən
dənarə səxtən bax:
dəşundə səxtən
dənarən [dəni] bax:
dəşundən
dəndə göyrüş, vən
dənişirə birən
baxılmaq; falına
baxılmaq
dənişirə səxtən
baxdir(t)maq; falına
baxdır(t)maq
dənişirəqar 1) baxan,
nəzarət edən; baxıcı;
2) nəzarətçi

lüğət

dənişirən (dəniş)
baxmaq; müşahidə
etmək
dənişirəni baxmalı,
baxımlı
dənişundən [dənişun]
baxdır(t)maq; nümayiş
i etdir(t)mək
j dənişundəni
I baxdırmalı, nümayiş
j etdirməli
I dəpçirə birən
1)
örtülmək;
i 2) basdırılmaq;
i 3) dəfn olunmaq
i dəpçirən [dəpç]
i örültmək
■ dəpçundə birən
1) örtül(t)mək;
2) basdırıl(t)maq;
3) dəfn edilmək
dəpçundən [dəpçunj 1)
: örtmək; 2) basdırmaq;
3)
dəfn etmək
: dər1 qapı
\ dər2 içində, ortasında;
bə dər qab (ra)
qabin (yolun) içində
(ortasında)
: dəraq daraq
i dəraqbəsər bax:
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Tati-T urki lüğət

paplikbəsər
dərbəiaq darbalaq,
pantalon
dər(d) dərən ağnmaq
dərbədər1 sərsəri,
evsiz-eşiksiz
dərbədər2 qapı-qapı
dərbədər gəştən tüfeyli
həyat sürmək
dərbədər mundən
qapılarda qalmaq,
evsiz-eşiksiz qalmaq
dər-burun həyət-baca,
bayır-bucaq
dərd ağn, dərd
dərd(ə)sər qayğı, əzabəziyyət
dərə dərə
dərə birən verilmək
dərə səxtə səxtən
verdirtmək
dərə səxtən verdirmək
dərəgə darvaza
dərək-dərək iç-içə
dərək-dərək dəçirən
iç-içə düzmək
dərən [tin] vermək
dərin bax: dər2
dərkəl məhəllə; ətraf
dərinpiç tib. ishal
dərmu (n) dərman

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

dərun 1) içəri, içəri
tərəf; 2) dərin
dəruzə ongünlük
dərya dəniz
dəryas dəryaz
dərzən iynə
! dərzən zərən iynə
vurmaq
dərzən-varə iynə-sap
dəs’ əl
j dəs2 tərəf, yan, sahil,
tay
: dəs3 dəst, komplekt
: dəs bərdən əl aparmaq
I dəs dərən 1) əl vermək;
2)
razı olmaq; 3) işi
alınmaq; 4) münasib /
əlverişli olmaq
; dəs kəşirən 1) əl
çəkmək; 2) qurtarmaq
! dəs rasundə birən əl
yetirilmək; kömək
edilmək
dəs rasundən əl
yetirmək; kömək
etmək
; dəsalə onillik, onyaşlı
dəsbədəs əl-ələ; əlbir
dəbədəs birən əlbir
olmaq
: dəsbədəs dərən əl-ələ
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vermək, köməkləşmək
dəsbəti əliboş
dəsbəyəxə əlbəyaxa
dəsbəyəxə birən
əlbəyaxa olmaq,
dalaşmaq
dəsbüh / təsbiih təsbeh
dəsgir hami; köməkçi;
əltutan
dəsgiri əltutma;
dalaşanları ayırma;
hamilik, himayə
dəsgiri səxtən əl
tutmaq; ayırmaq
(dalaşanlan)
dəsi aftarən əli düşmək
(uğurlu olmaq)
dəsi avardən əli
gətirmək
dəsi burən 1) əli
kəsilmək; 2) əli
üzülmək / çatmamaq
dəsi rasirən 1) əli
çatmaq; 2) imkanı /
vaxtı olmaq;
dəspaçə əl-ayaq
dəspaçə səxtən əl-ayaq
etmək, kömək etmək
dəstamaz dəstəmaz
dəstamaz astarən
dəstəmaz almaq

Tatca-A zorbaүслхсл

lüğot

i dəsyaqluqi əl yaylığı

i dəşirə birən daxil
i olunmaq
dəşirən [dəş] girmək;
daxil olmaq; girişmək
j dəşundə birən daxil
j edilmək
! dəşundə səxtə birən
daxil etdiriltmək
dəşundə səxtən daxil
etdirmək
: dəşundən (dəşunj daxil
I etmək, soxmaq
; dəteyin onuncu
j dətə on ədəd
də'va dalaşma, dava;
i müharibə
də'va səxtən dalaşmaq;
I müharibə etmək
də'va-dalaş bax: də'vaşə'va
j də'va-dalaş əngəstən
bax: də'va-şə'va
əngəstən
də'vakar dalaşqan
də'valü davalı;
mübahisəli
də'va-şə'va dava-dalaş
də'va-şə'va əngəstən
dava-dalaş salmaq
dəvə dəvə
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Татсл-A zərbaycanca

lüğət

dəyus dəyyus, yaramaz
di kənd
diğ-diğ deyinmə,
narazılıq
diğ-diğ səxtən
deyinmək, narazılıq
etmək
diij kəndli
dikdir yoxuş
diləg alət
diltavaz dil-ağız;
üzürxahlıq
diltavaz səxtən dil-ağız
etmək; üzürxahlıq
etmək
din din
dindar ruhani, dindar
dindari dindarlıq
dinsüz dinsiz; ateist
dinsüzi dinsizlik;
ateizm
dinc dinc, sakit
dinci dinclik, sakitlik;
asayiş
dingə dingə(baş
örtüyünün basin qabaq
tərəfindəki düyünü)
dingə bəstən / zərən
dingə vurmaq
dir gec
dir amarən gec

lüğət

| gəlmək, gecikmək
! dir birən gec olmaq
I dirədir gec-gec
ј dirən [vin] görmək;
! görüşmək
j diringi oyun havası,
i rəqs
j dirnaq dırnaq
! dirsəg dirsək
dirtə biraz gec, daha
gec
dir-ziley gec-tez; onsuz
da
divan1 divan (yumşaq
mebel)
divan2 məhkəmə
divan güftən divan
! tutmaq, cəzalandırmaq
I divaneyi dəlilik,
j
divanəlik
j divanə dəli, divanə;
! mübtəla; cinli
divanxanə 1) məhkəmə
binası; 2) dövlət
j müəssisəsi
j dizdə(lə) azca, azacıq;
j balaca
do(v)dova qaçış
do(v)dova səxtən
I / zərən qaçmaq;
qaçışmaq
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lüğət

lüğət

I duğmə doğma
qaçırtmaq, yüyürtmək j duğramac doğramac
I duhun ağız
doğə bax: duğava
I du(hu)n dər bax:
do(v)ustən [do]
damay dər
qaçmaq
duhun dərən bax:
dö div
dama dərən
dölət1 dövlət (ölkə)
I duxtə 1) qız; 2) bakirə
dölət2 dövlət, var
dölət bəstən varlanmaq I duxtə birən tikilmək
duxtə səxtə səxtən
dölətbənd varlı,
tikdirtmək
dövlətli
duxtə səxtən tikdirmək
dölətin dövlətli
; duxtəbirar qardaşqizi
dör1 dövr, zaman
; duxtədayi dayıqizi
dör2 dövrə vurma,
I duxtəə'mə bibiqizi
fırlanma
! duxtəə'mlə əmiqizi
dör birən / xardən
duxtəxalə xalaqizi
/ zərən fırlanmaq,
i duxtəxuvar bacıqizi
dolanmaq, dövrə
i duxtən [duz / dux[
vurmaq
tikmək
dör dərən'
i duxtur həkim
dolandırmaq,
duxturxanə həkim
yaşatmaq
məntəqəsi; xəstəxana
dör dərən2 fırlatmaq,
dolandırmaq (ətrafına) ! dullab hiylə, kələk
dör xardən' dolanmaq, i dullab amarən hiylə
gəlmək, kələk gəlmək
yaşamaq
dulmə dolma
dör xardən2 fırlanmaq,
i dumar kürəkən
dolanmaq (ətrafına)
dundur əsnəmə
dörə çevrə, dövrə
dundur avardən
duğ ayran
əsnəmək
duğava dovğa

do(v)undən [dovun]
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Tati-T ürk!

lüğət

Tatca-A zorbaycasca

dur uzaq
duraz uzun
duraz birən uzanmaq
duraz səxtən uzatmaq
durazəgərdən

lüğət

duro-duro hürüşmə
duroundən [duroun]
!

hürdürmək

; duroustə səxtən
I

uzunboyun

hürdürtmək

duroustən [duro|

durazəqəlçə

hürmək

uzunayaq(lı)

i durundə birən

durazəqultuq uzunqol, i biçilmək, yolunmaq
uzunqollu
! durundə səxtə
durazəqunc
səxtən biçdirtmək,
uzunboğaz,
uzunqunclu
durazəpaçə bax:

durazəqəlçə
durazəpuz uzunburun
(ayaqqabı)
durazəvini uzunburun
(adam)
durazi uzunluq
duri' fduır'i] uzaqlıq
duri2 [dur'i] yalan,
uydurma
duri birən yalan olmaq
duri kutirən yalan
danışmaq
duriha uzaq yerlər,
uzaq ölkələr
durkuçi yalançı
duro hürmə, hürüş, it
səsi

yoldurtmaq

! durundə səxtən
I

biçdirmək, yoldurmaq

! düründən [durun]
j

biçmək; yolmaq

i duruş dözüm, əzm,
j

mətanət

I duruş avardən / səxtən
j

dözmək, gözləmək;
əzmli olmaq, mətin
j
olmaq
dus daştən istəmək,
əzizləmək
I dust dost
i dust birən dost olmaq
; dustaq məhbus
i dustaqi məhbusluq,
məhbəs həyatı
! dust-aşnə dostlar,
yoldaşlar
I
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Tatca-Azorbakasca LUäOT--Tati-Т о ш

luöət_____________

_

dül-can1: ürək, fikir,
dusti dostluq
I düşüncə
dustisəxtən dostluq
|
dül-can2: ə dül-can
etmək
I 1) ürəkdən, tam
duvar divar
1
duvarkəş bənna
! səmimiyyətlə; 2)
həvəslə, canla-başla
dü 2, iki
j
dülədərd
ürək ağrısı
dübarə yenidən,
j
düli
aftarən
ürəyi
təkrarən
j
düşmək, səksənmək
düə' dua
düə' xundən dua oxumaq düli amarən ürəyi
gəlmək, qıymaq, razı
düə' səxtən dua etmək
olmaq
dügjə dükcə (cəhrə)
dügmə düymə
! düli fürmarən
dük iy, mil (cəhrədə)
■ darıxmamaq
düqəd ikiqat; qozbel
| düli güftən 1) ürəyi
dül ürək, qəlb, könül
j tutmaq; 2) ürəyinə
dül bəstən istəmək,
i yatmaq
niyyəti olmaq
i düli xastən ürəyi
dül dərən razı olmaq
j istəmək
düliraftən 1) ürəyi
düləngəstən meyl
salmaq
j getmək; 2) çox
dül güftən bax: dül
i istəmək
bəstən
j dülirə astarən ürəyini
almaq, ovundurmaq
dül səxtən 1) ürək
eləmək, cəsarət etmək; i dülişar sevincli, fərəhli
2) istəmək, niyyəti
j dülsüz ürəksiz;
olmaq
j könülsüz
dülşari sevinc, fərəh
dül şundən can atmaq
dülşari səxtən
dülama dələmə
sevinmək, şadlanmaq,
dülama amarən
dələmə gəlmək
! fərəhlənmək
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Tati-T örki

T.atca-A zərbaycanca

lüğət

düm quyruq; saplaq
dümahə ikiaylıq
dümbeyin quyruqlu
(qoç)
dümbə quyruq (qoçda)
dümbəl çiban
dümbəl dürvardən
çiban çıxartmaq
dündüq dimdik (quşda)
dündüq zərən
dimdikləmək
dünüstən [dünj
bilmək; bacarmaq
dünya dünya
dür bax: dürüjd
düreyin tüstülü
dürə tüstü
dürə səxtən tüstüləmək
dürəminə yovşan
dürənümük iri duz
dürmarən [düraj
1) çıxmaq, qopmaq;
2) boşanmaq;
3) qalxmaq,
dırmaşmaq
düröüş biz (alət)
düruzə ikigünlük
dürüjd iri; dənəvər
dürvardə birən
1) çıxarılmaq;
2) boşatdırılmaq

lüğət

dürvardə səxtən
1) çıxartdırmaq;
2) boşatdır(t)maq
dürvardən [dürvar]
1 1) çıxartmaq;
2) boşamaq
dürvən biçin
; dürvən səxtən biçmək
i
(taxıl)
düsaiə ikiillik, ikiyaşlı
düşərə sif. ikibaşlı
düşəri z. ikibaşlı
! düş1 çiyin;
j düş2 döş, sinə
\ düş3 qaynama
j düş4 küsmə
i düş güfdən1 doş
I tutmaq, əmmək
düş güfdən2 küsmək;
deyinmək
! düşbərə düşbərə
j düşə göynəmə, gicişmə
i düşə dərən göynəmək,
i gicişmək
i düşəmbi bazar ertəsi
j düşirə1 qaynamış
j düşirə2 sağmal,
i
sağılan
I düşirə birən sağılmaq
j düşirə səxtə səxtən
I sağdırtmaq
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Tati~Türkj

Tatca-A zərbaycaxca

lüğət

düşirə səxtən
sağdırmaq
(İlişirən1 [düş]
qaynamaq
düşirən2 [düş] sağmaq
düşmə bulaq,
çeşmə
düşo doşab
düşündə birən
qaynadılmaq
düşündən [düşün]
qaynatmaq
düteyi(n) ikinci
dütə iki ədəd
dütədəsi ikiəlli, iki əllə
dütoki ikili(likdə)
düz 1) düz; 2) səhih;
3) səmimi
düz birən düzəlmək;
istehsal olunmaq
düz səxtən düzəltmək;
istehsal etmək
düzd oğru
düzdi oğurluq
düzdi səxtən oğurluq
etmək
düzdirə birən
oğurlanmaq
düzdirə səxtən
oğurlatmaq,
oğurlatdırmaq

lüğət

düzdirən [düzd]
oğurlamaq
düzd-müzd oğru, oğrumoğru

E
eyham eyham, işarə
eyham zərən eyham
vurmaq, ikibaşlı,
üstüörtülü danışmaq
eylaq yaylaq

ə1 çıxışlıqhal
şəkilçisinə uyğun
gələn önlük
ə2 ay (müraciət bildirən
ədat); ə mərd ay kişi
ə'basbəgi abasbəyi
(armud novü)
ə'b(b)asi abbası, 20
qəpik(lik)
ə'bə mamaça
əbləh axmaq, səfeh,
sarsaq
əbləhi axmaqlıq,
səfehlik, sarsaqlıq
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Tati-T ürki

Ta tca-A zərb ayca nca

lüğət

lüğət

əcəl əcəl, ölüm vaxtı
ədva ədviyyat
əcəli amarən əcəli
ədvafürş ədviyyatsatan
gəlmək
ədyal adyal
əcəli rasiran əcəli çatmaq əgəm əgər
ə'ciz aciz
əgər arıq, çəlimsiz,
ə'ciz birən aciz olmaq
ələngə
ə'cizi acizlik
əgəri anqlıq,
ə'cizi səxtən acizlik
çəlimsizlik
etmək, acizlik
əğjal əzişdirilmiş,
göstərmək
möhkəm döyülmüş
əğjal səxtən
əçə haradan
ə'davat ədavət
əzişdinnək, döymək
ə'deyin ədalı
əğrəbə qohum, əqrəba
ə'də əda
əğrəno aqronom
ədəb ədəb, nəzakət,
əhsan ehsan
mərifət
əxməq axmaq
ədəbin ədəbli,
əxməqi axmaqlıq
nəzakətli, mərifətli
əxməqi səxtən
ədəbsüz ədəbsiz,
axmaqlıq etmək
əxt akt
nəzakətsiz, mərifətsiz
ədəmi adam
əxtə1 ['əxtə] ay qız
(müraciət üçün
ədəmigəri adamlıq,
işlədilir)
insanlıq, insaniyyət
ədəmixar adamyeyən
əxtə2 [əxt'ə] axta,
ədəmiküş adamöldürən, i axtalanmış
qatil
əxtə birən axtalanmaq
ədəmisüz 1) adamsız,
əxtə səxtən axtalamaq
əxtəbirə axtalanmış
adamı olmayan; 2)
əqiz ağız (inəyin
himayəsiz
ə'dəti müəyyən qədər
doğuşdan sonra ilk
ədris ünvan
südü)
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Тлп-TÜRKI

Tatca-A zdrbaycanca LÜĞƏT

LÜĞƏT

Tati-T ürkj

əqrəb əqrəb, böcək
j ələqiti yetişməmiş
əqiil ağıl, dərrakə,
' buğdadan çalınmış
düşüncə
> qovurğa
əqülbənd ağıllı
I ələququ1 bayram
əqülbənd birən ağıllı i sovqatı
olmaq
j ələququ2 ban (xoruz)
əqülburani ağılıkəsən; | ələququ zərən
ağlabatan
I banlamaq
ə'ləm ələm (dini
əqüli burən ağılı
bayraq)
kəsmək
ələt
paltar, geyim
əqülsüz ağılsız
ələtburun paltarkəsdi
əl- yiyəlik hal
şəkilçisinə uyğun
j ələtduz paltartikən;
dərzi
gələn önlük (1 -ci şəxs
ələtfürş paltarsatan
əvəzlikləri ilə işlənir)
əlaq alaq
j ələtşur paltaryuyan
əlaq səxtən / zərən alaq ələzinqo çömbəlmə
ələzinqo nüştən
etmək
çömbəlib oturmaq
əlaqçi alaqçı
əlifba əlifba
əlaqçigəri alaqçılıq
əlaqkeş kərki
j əlifbey bax: əlifba
əlmən mənim, mənimki
əlcəg əlcək
əlmu bizim, bizimki
əlçə alça
ələçuq alaçıq, çadır
’ əlöürd birən yatağa
uzanmaq
ələçuq zərən çadır
əlöürd
səxtən yatağa
qurmaq
!;
ə'ləf alaf
i uzatmaq
əluq çul
ələxərmo qovurulmuş
əluq birən çullanmaq
göy noxud
ələxsüs xüsusən,
■əluq səxtən çullamaq
xüsusilə
I əluqçuluq çul
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Tatca-A zərbaycanca LÜĞƏT

lüğət

əlü cır alça; göyəm
əlüdar alça ağacı
əlüsti dərhal, o an, o
dəqiqə
ə'mə bibi
əmin sakit
əmin-amani əminamanlıq
əmirkan amerikalı
ə'mlə əmi
əmləq ala
əmüştə səxtən
işətdirtmək
əmüştən [əmüz] işəmək
əmüzundən [əmüzun]
işətdirmək
ən ən (sifətin üstünlük
dərəcəsini düzəltmək
üçün ön qoşma)
ən- yiyəlik hal
şəkilçisinə uyğun
gələn önlük (2-ci və
3-cii şəxs əvəzlikləri
və isimlərlə işlənir)
ə'nc dişdək, dişləmə
ə'nc zərən dişləmək
əncaq amma, ancaq,
lakin
əncam əlac, əncam
əncam kəşirən / səxtən
əlac etmək

əncinə qax
əncirə doğranmış;
parçalanmış
əncirə birən
doğranmaq;
parçalanmaq
j əncirə səxtə səxtən
doğratdırtmaq;
j parçalatdırtmaq
I əncirə səxtən
I doğratdırmaq;
I parçalatmaq
I əncirən [əncin]
ј doğramaq; parçalamaq
I əncundən [əmcun]
; doğratmaq
: əndazə ölçü, miqyas,
hədd, dərəcə
i əndoustən [əndo]
suvamaq; şirələmək
i əndum əndam, bədən
; əng arı
; əngdar ançı, arısaxlayan
əngdari arıçılıq
; əngəstə birən salınmaq
əngəstə səxtən
saldırmaq
; əngəstə səxtə SƏXtən
■ saldırtmaq
əngəstən [əngən]
i salmaq (yerə)

69

Тлп-ТСюа

т *г г *-А 7.ә к в а ү с л к с л lü ğ ə t
lüğət

əngxar arıyeyən
angül düyün
əngül aftaran
düyünlənmək
əngül birən düyün
olmaq
əngül zərə birən
düyünlənmək
əngül zərə səxtən
düyünlətmək
əngül zərən
düyünləmək
əngülbənd boxça
əngüşt barmaq
əngüştno oymaq, üskük
əni bunun, bununku
ənşmu sizin, sizinki
ənşun onlarin, onlarınkı
əntü sənin, səninku
ənu onun, onunku
əptəg aptek
ərdava ərdava, südgözü
(süd və un ilə bişirilən
xörək)
ərdouj ələk
ə'rəb ərəb
ə'rəbdoşani
ərəbdovşanı
ə'rəbə araba
ə'rəbəçi arabaçı
ə'rəbi ərəb dili, ərəbcə

ərəq1 tər
ərəq2 araq
ərəq səxtən tərləmək
ərəqçin araqçın
ərəqin tərli
ərx arx; balaca çay
ərxöün arxayın, əmin
ərxöün birən arxayın
olmaq, əmin olmaq
ərxöün səxtən arxayın
etmək, əmin etmək
j ərxöünçigəri
arxayınçılıq
ərxöüni arxayınlıq,
əminlik
ərxə1 nəsil, arxa, zat
ərxə2 arxa, dayaq,
himayə
i ərxələnmiş birən
i arxalanmaq
j ərxəlü arxalı, qohumj əqrabalı
! ərxəsüz arxasız,
kimsəsiz
i ərxəsüzi arxasızlıq,
j
kimsəsizlik
I ərxiv arxiv
I ərxivşunas arxivşünas,
i
arxivçi
! əriştə əriştəi
i ərs göz yaşı________
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Tatj-T ürki

Tatca-A zqrbaycanca

lüğət

ə'rsi toy
ə'rsi səxtən toy etmək
ə'rsixunə toy evi
ə'rş səma, göy, asiman
ərtə ertə
ərtis artist, aktyor
ərtisi artistlik, aktyorluq
ərtisi səxtən artistlik /
aktyorluq etmək
ə'rüs gəlin
ə'rüs avardən gəlin
gətirmək
ə'rüs raftən gəlin
getmək
ə'rüsbirar qardaşgəlini
ə'rüsdayi dayıgəlini
ə'rüsə'm ə bibigəlini
ə'rüsə'mlə əmigəlini
ə'rüs-ə'rüs gəlincik,
qız uşaqlarının
oynadığı oyun
ə'rüsəvani gəlinlik
(paltar və s.)
ə'rüsxalə xalagəlini
ə'rüsxuvar bacıgəlini
ə'rzə ərizə
əs at
əsdar atsaxlayan;
atabaxan
əsdari atçılıq
ə'səl bal

lüğət

əsəhin 1) səhər, səhər
çağı; 2) sabah
əsəhin əşödən səhər
tezdən
əsənoqu təzədən,
yenidən; əvvəldən,
başdan
əs-ə'rəbə at-araba
əsərpa(çə) z. ayaqüstü,
yolüstü
əsgənə iskənə
əsgər əsgər
əsgəri əsgərlik
ə'si birən danxmaq
(kimin üçünsə, nə
üçünsə)
əskinaz əskinas, kağız
pul
i əsləhə yaraq, silah
ə'syo dəyirman
i ə'syoçi dəyirmançı
I əşödən obaşdan
i ətənə anat. cift, ətənə
ə'yaz ayaz
ə'yəl uşaq
ə'yəldun anat. uşaqlıq
əyəqabi ayaqqabı
! ə'yəli uşaqlıq (çağı)
! ə'yəli səxtən uşaqlıq
etmək, özünü uşaq
kimi aparmaq
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Tati-T ürki

Taтсл-А zorbaусаsca

lüğət

ə'yib ayıb
ə'yib səxtən ayıb
etmək
ə 'уnə güzgü, ayna
ə'yyam vaxt, dövr,
zaman
əz- çıxışlıq hal
şəkilçisinə uyğun
gələn önlük
(əvəzliklərlə işlənir)
ə'zab əzab, əziyyət,
işgəncə
ə'zab dərən əzab
vermək, əziyyət
vermək, işgəncə
vermək
ə'zab kəşirən əzab
çəkmək
ə'zabin əzablı
ə'zan azan
ə'z(z)ar azar, xəstəlik
ə'z(z)ar güftən
1) xəstələnmək;
2) məc. xarab olmaq
ə'zarlü xəstə
ə'zarlü-ə'zarlü xəstəxəstə
ə'zarlü birən
xəstələnmək
əzgil əzgil
əzgildar əzgil ağacı

lüğət

I əzinlə-əzunlə ordanburdan
i əzincə buradan
ј əzincə-əzuncə bax:
əzinlə-əzunlə
! əzini belə, bu cür
əzinlə bu tərəfdən
I əzirçümi gözaltı
I əzirdəsi əlaltı
j əzuncə oradan
; əzuni elə, o cür
I əzunlə o tərəfdən
_________ ғ _______
fabrik fabrik
fal1 fal (yumurta)
fal2 fal, rəml
fal narən fal qoymaq
falçi falçı
falçigəri falçılıq
familə familiya,
soy ad
farasat fərasət
farasatsüz fərasətsiz
farasatin fərasətli
fars fars
farsi fars dili, farsca
farsüz fərsiz
farsüzi fərsizlik
fason fason
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Tati-T ürki

lüğət

fason dərən fason
vermək, ədabazlıq
etmək
faş 1) üstünü açma;
aşkar olma; 2) ifşa
faş birən 1) üstü
açılmaq; aşkar olmaq;
2) ifşa olunmaq
faş səxtən 1) üstünü
açmaq; aşkar etmək;
2) ifşa etmək
faşist faşist
faytun fayton
fə'lə fəhlə
fə'ləgəri fəhləlik
fə'ləgəri səxtən fəhləlik
etmək
fə'ləkari bax: fə'ləgəri
fə'ləkari səxtən
fəhləçilik etmək, fəhlə
işləmək
fərmundən [fərmun]
buyurmaq, əmr etmək,
fərman vermək
fə(r)müstən [fə(r)
m] başa düşmək,
hiss etmək, anlamaq,
duymaq
fıçaristən [fıçar]
uçulmaq, dağılmaq;
yerləyeksan olmaq

Тлтсл-A zərbaycanca

lüğət

j fıçarundən [fıçarun]
uçurmaq, dağıtmaq;
J yerləyeksan etmək
; fir qaşqabaq
I fir səxtən1 qaşqabaq
! sallamaq
I fır səxtən2 bumunu
təmizləmək
fırfıra pər
j fıri amarən/güftən
: tutması tutmaq
fıri ə xari raftan
qaşqabağı yerlə
getmək
■ fırs fors, əda
fırs səxtən forslanmaq
fırsin forslu, ədalı
fıtarıstən [fıtar]
daramaq
fikir fikir
fikir dərən fikir
vermək; diqqət
yetirmək
fikir səxtən fikirləşmək
filqini fırtıq,
burun suyu
fil fil ■
findiq fmdıq
finq köpək dişi, xılla
(heyvanda)
firəng fransız
j
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Тлтсл-A zərbaycanca

lüğət

firəngi fransız dili,
fransızca
firounxa/. ox
fitə / fütə baş yaylığı
fudbul futbol
fudbulçi futbolçu
fukar(un)də birən
tökdürülmək
fukar(un)də səxtən
tökdürtmək
fukar(un)dən [fuka(ru)
n]
tökmək
furqun furqon
fusoundə birən
sürtülmək; yaxılmaq
fusoundə səxtən
siirtdürmək, axdırmaq;
massaj etdirtmək
fusoundən [fusoun]
sürtmək, yaxmaq;
ovmaq, massaj etmək
fusoustə birən
sürtülmək, qaşınmaq
fusoustə səxtən
siirtdürmək,
qaşıtdırmaq
fusoustən sürtünmək,
qaşımaq, qaşınmaq
füçəmfüçəm sürüşkən
füçəmundə birən
sürüşdürülmək

lüğət

füçəmundə səxtən
sürüşdürtmək
füçəmundən [füçəmun]
sürüşdürmək
füçəmüstən [füçəm]
sürüşmək
füdaştən [füdar] bax:
əmüzundən
i füraundə birən
I düşürülmək
I füraundə səxtən
I düşürtmək
i füraundən [füraun]
i düşürmək
I fürdüski xal. əriş
I fürə enli, geniş
: fürə birən genəlmək
I fürə səxtən genəltmək
I fürəhədüş enliçiyin
I fürəhəxiyə enlikürək
I fürəhi en; genişlık
; fürmarən [füra]
düşmək, enmək
fürmundə birən
söndürülmək
i fürmundə səxtən
söndürtmək
| fürmundən [fürmun]
I söndürmək
: fürmüstən [fürm]
sönmək
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Тлтса-A zərbaycanca

lüğət

lüğət

gəl addım
gəl zərən addımlamaq
gələ sürü (qoyun)
gəmrə təzək
gəndüm buğda
gəndüno bot. pəl (bitki)
gərdən boyun
gərdənbənd xamıt (yük
heyvanı üçün)
gərdəniqir boynubükük
gərdiş var-gəl, gəzişmə
gərdiş zərən var-gəl
etmək, gəzişmək
gərdundə birən1
gəzdirilmək
gərdundə birən2
çeviriltmək, aşırılmaq
gərdundə səxtən1
gəzdirtmək
gərdundə səxtən2
çevirtmək, aşırtdırmaq
gərdundən' [gərdun]
gəzdirmək
gərdundən2 çevirmək,
aşırmaq
gərm isti
gərm birən isti olmaq,
isinmək
gərm səxtən isitmək,
isti eləmək
gərmə narm

fürsərə birən
göndərilmək
fürsərə səxtən
göndərtmək
fürsərən [fürs]
göndərmək
füruxtə birən satılmaq
füruxtə səxtən
satdırmaq
füruxtə səxtə səxtən
satdırtmaq
füruxtəqar satan, satıcı
füruxtən [fürux, fürş]
satmaq
fürvardə birən bax:
füraundə birən
fürvardə səxtən bax:
füraundə səxtən
fürvardən [für(v)ar]
bax: füraundən
füt fit, fıştırıq
füt zərən fit çalmaq

G
geyzun şalvarda
ayaqlıqların birləşən
hissəsi
gədə oğlan
gədək balaq (camış
balası)
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Tatca-A zərbaycanca

l Cğot

gərmə birən
nannlanmaq, əzilmək
gərmə səxtən
nannlatmaq, əzmək
gərməşəvə gərməşov
(ağac)
gərmi istilik
gərmi aftaran istilik
düşmək
gərmi birən isti(lik)
olmaq
gərmi zərən istilik
vurmaq
gəşt 1) var-gəl, gəzinti;
2) axtarış
gəştə birən axtarılmaq
gəştə səxtən axtartmaq
gəştən1 [gərd) 1)
gəzmək, yerimək; 2)
axtarmaq
gəştən2 çevrilmək,
aşmaq
gəz metr, arşm (uzunluq
ölçüsü)
gəz zərən 1) ölçmək; 2)
var-gəl etmək
gəznə gicitkən
gij1 dəli, gic
gij2 gicəllənmə
gij birən dəli olmaq
gij səxtən dəli etmək

lüğət

gij xardən / rafdən
gicəllənmək
gijgə gicgah
g'jgij gizilti
gij gij səxtən
gizildəmək
I giji dəlilik
j giji səxtən dəlilik etmək
I gijiyi güftən dəliliyi
tutmaq
gilbəgil alt-üst
(olunmuş)
i gilbəgil birən alt-üst
olmaq
j gilbəgil səxtən alt-üst
etmək
I giləndo suvaq
giləndo dərən suvamaq
j giliz giliz
i gimiz sidik
i gimizdun sidiklik
gireyistən [girey]
ağlamaq
gireyistəni ağlamalı,
qəmli, qəmgin
girə ağlama, ağlaşma
girəgireyin ağlağan
girəvə fürsət, imkan
giroundən [giroun]
ağlatmaq
giyo ot
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lüğət

Tatca-A zərbaycaxca

giyo zərən ot çalmaq
giyobur otkəsən
giyogiri otluq (yer)
giyoxar otyeyən
giyozərə otçalan (adam,
maşm)
giyozərəqar otçalan
(adam)
gü nəcis
gübəg göbək
güftə birən 1)
tutulmaq; 2) həbs
olunmaq
güftə səxtən 1)
tutdurmaq; 2) həbs
etdirmək
güftən [gi] 1) tutmaq;
2) həbs etmək; 3) zəbt
etmək; 4) yerləşmək
gügülləsəz zool.
peyinqurdu
gül gül, çiçək
gülbazbaza novruzgülü
gülbə nehrə gözcüyü
gülgüli yuvarlanma,
yumbalanma,
dığırlanma
gülgüli birən
yuvarlanmaq,
yumbalanmaq,
dığırlanmaq

lüğət

j gülgüli səxtən
yuvarlatmaq,
yumbalatmaq,
dığırlatmaq
güllə1xal. yumaq, kələf
güllə2 güllə
gülməxmər gülməxmər
(parça növü)
gülvərd qızılgül
i gülvərddar qızılgül
kolu
gümüş gümüş
I güncirən bax:
j güncistən
I güncundən [güncun]
; sığışdırmaq,
! yerləşdirmək
: güncüstən [günc]
j sığışmaq, yerləşmək
I gündə kündə (xəmir)
gündə zərən
kündələmək
j güni günü
i gürami madar
güra(ru)ndə birən
*keçirilmək; yola
i salınmaq, ötürülmək
i güra(ru)ndə səxtən
keçirtdirmək;
yola saldmnaq,
ötürtmək
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Tatca-A zərbaycasca

lüğət

güra(ru)ndən
[güra(ru)n]
1) keçirtmək;
keçirmək, yola
salmaq, ötürmək;
2) taxmaq (üzük)
güraştən [gürar]
1) keçmək; ötmək;
2) keçinmək (ölmək)
gürd girdə, dairəvi,
oval, yumru
gürdə böyrək
gürdüg qar yığım
(küləyin sovurduğu)
gürə ötrü, görə
gürg canavar
gürz gürz (ağır çəkic)
güvənmiş birən
güvənmək
güzardən [güzar]
qılmaq (namaz)
güzəran dolanışıq,
vəziyyət, güzəran

н
hali xəbərdar; başa
düşən, anlayan
hali birən xəbərdar
olmaq; başa düşmək,
anlamaq

lüğət

halisəxtən xəbərdar
etmək; başa salmaq,
anlatmaq
hambacu baldız
hami yay
hanqin anqırma
hanqinzərən anqırmaq
haruz hər gün
haruzin hərgünkü,
gündəlik
harza açıq
harza dərən açıb
buraxmaq
hasand asan
hasandi asanlıq
hava hava; səma
havadar hami; tərəfdar
havadari səxtən
hamilik etmək; tərəfini
saxlamaq
I havasat hava, iqlim
; havayi havayı, pulsuz
1 haza bax: aza
i heybə heybə
! hə əd. ha, elə
I həb(b)əyəba birdən,
j qəflətən
j həci hacı
i həçə haça
: həçən kimi, tək; boyda
i həçini elə-belə; sadəcə
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ТлТСА-AZORBAУСАХСА LÜĞƏT

lüğət

həçuni elə, eləcə, o cür
həd(d)1 hədd, ölçü,
qədər
həd(d)2 cəsarət
həd(d) narən 1) hədd
(ölçü) qoymaq
həd(d) səxtən cəsarət
etmək
həd(d)irə dünüstən
həddini bilmək; yerini
bilmək
hədəqə hədəqə,
məhvər; göz çuxuru
həft 7, yeddi
həfteyi(n) yeddinci
həftə1 [həft'ə] həftə
həftə2 [h'əftə] yeddi
dənə
həftmahə yeddiaylıq
həftruzə yeddigünlük
həftsalə yeddiillik,
yeddiyaşlı
həq1 haqq, həqiqət;
bəraət
həq2 pul; rüşvət
həq dərən1 haqq
vermək, bəraət
qazandırmaq
həq dərən2 rüşvət
vermək
həqi birən haqqı olmaq

həqlü haqlı
həqlü birən haqlı
olmaq
həqsüz haqsız
həqsüz birən haqsız
olmaq
həqsüzi haqsızlıq
həqsüzi səxtən
haqsızlıq etmək
i hələ-həlbət tez,
ləngimədən
hələm hələ
I həlim1 həlim, yumşaq
i
təbiətli
həlim2 həlim (düyü
suyu)
həlim əngəstən həlim
salmaq
həllac həllac (yun,
pambıq açan usta)
həlləm-qəlləm fırıldaq,
cəncəl
i həlo palaz
j həlo baftən palaz
I toxumaq
I həlva halva
I həlvafürş halvasatan
həmam hamam
həmməleyi hamısı
həmmələ bütün,
hamı
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Тлтса-A zərbaycanca

ТлП-TÜRKJ LÜĞQT

həmməloki harınlıqla,
hamısı birlikdə
həmra bax: humral
həmyaş yaşıd
həndəvər ətraf, yaxınlıq
həngz. təhər
həni xma
həniin xınalı
hənirangi xmarəngı;
xma rəngli
hə ram haram, qadağan
olunmuş (dini)
hə ram birən haram
olmaq
həram xardən haram
yemək
həram səxtən 1) haram
etmək, 2) gözündən
gətirmək
həramxar haramyeyən
həramxari haramyemə
hərarət 1) istilik,
hərarət; 2) daxili
enerji; temperament
hərbə hədə, hədə-qorxu
hərbə amarən / dərən
hədələmək
hərə hərrə, mişar
hərə kəşirən
mişarlamaq, ərrələmək
həri’ [h'əri] bəli

lüğət

i həri2 [hər'i] həri (elçiyə
i verilən razılıq)
j hərqa əgər, hərgah
I hərrac hərrac, auksion
həsar hasar, çəpər
i həsə əsa, çəlik
i həsrət həsrət
həsrət kəşirən həsrət
çəkmək
həsrət mundən həsrət
qalmaq
həsti həsəd, paxıllıq
: həsti bərdən həsəd
aparmaq; paxıllıq
etmək
həstigəri həsəd, paxıllıq
həsü un və süddən
bişirilmiş yemək
i həşə zərən dəbbələmək,
i
danmaq
həşt 8, səkkiz
i h'əşteyi(n) səkkizinci
həştə səkkiz dənə
h'əştruzə səkkizgünlük
• h'əştsalə səkkizillik,
! səkkizyaşlı
; həşür 1) hay-küy, həşir;
2) səy, cidd-cəhd
həşür əngəstən hayküy qaldırmaq, həşir
salmaq
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lüğət

həşür səxtən ciddcəhd eləmək, çox can
atmaq, səy etmək
həvəngdəstə
həvəngdəstə
həyə həya
həyif heyif, təəssüf
həyvan heyvan
həyvandar heyvandar
həyvandari
heyvandarlıq
həyvanxanə zoopark
həyvanşunas zooloq,
zootexnik
həyvanşunasi
zoologiya
həz həzz, ləzzət
həz astarən həzz
almaq, ləzzət almaq
həzar min
həzar-həzar minlərlə
həzarruzə mingiinlük
həzarsalə minillik,
minyaşlı
həzarteyi(n) mininci
həzartə min ədəd, min
dənə
həzi amarən ləzzət
almaq, xoşlamaq
həzür hazır
həzür birən hazır

Tatca-A zərbaycasca

lüğət

olmaq
həzür səxtən
hazırlamaq
hifz qoruma, saxlama,
mühafizə etmə
hifz səxtən qorumaq,
saxlamaq, mühafizə
etmək
hiq-hiq hıçqırıq
hiq-hiq səxtən
hıçqırmaq
hisab hesab
I hisab birən
hesablanmaq,
j
sayılmaq
hisab səxtən
hesablamaq, saymaq
hisabdar hesabdar,
i mühasib
i hisabdari hesabdarlıq,
1 mühasibat
j hisabi haqlı, doğru;
həqiqi
j hist-nist bax: birnəbir
I hizat heç nə
j hizati yararsız
j horə yellənçək
hovva səma, göy
höl təşviş, qorxu
höl vəgüftən
təşvişlənmək

81

Tati-T ürki

Tatca-A zərbaycasca

lüğət

lüğət

hükmdar hökmdar
hösələ səbir, dözüm
hükumat hökümət
hösələ səxtən səbir
hürmət hörmət
etmək, dözmək
hürs hirs, əsəb, qəzəb
hözüm 1) birazdan; 2)
hürsin hirsli, əsəbi,
bayaq, bir az əvvəl
qəzəbli
hözümnə bayaqkı
hürüg hörüg
hulqum hülqum
hürüg zərən
humar hamar
hörügləmək
humar birən hamar
hüvər qayın
olmaq
hüzüm' [hüz'üm]
humar səxtən
odun
hamarlamaq
hüzüm2 [ hüzüm] indi
humari hamarlıq,
hüzüm səxtən odun
düzlük
qirmaq
humral yoldaş
hüzümnə indiki, müasir
humrali yoldaşlıq
humrali səxtən
yoldaşlıq etmək
X
hücət1is. höcət,
! xaçamaz qoz
mübahisə
xaçamazdar qoz ağacı
hücət2sif. höcət,
xaçamazxirdsəz
mübahisəsevən
qozsmdıran
hücət səxtən
xaçpərəst xristian
sözləşmək, mübahisə
xaxirtəg xirtdək,
etmək
hulqum
hücrə hücrə, otaq (dini)
xak 1) torpaq; 2) ölkə;
hüdud hüdud, sədd;
ərazi
sərhəd
xakəndaz xəkəndaz
hükm hökm
hükm səxtən hökm/əmr I xakərg yumurta
i xakərg səxtən bax:
etmək
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lüğət

xayə səxtən
xakin tozlu, torpaqlı
xalçə / xalinçə bax:
çalmaz
xalə xala
xamuş sakit
xamuş birən sakit
olmaq
xamuş səxtən
sakitləşdirmək
xamuşi sakitlik
xan xan (titul)
xani xanlıq
(hakimiyyət)
xar alçaq
xar birən 1) alçaq
olmaq, 2) alçalmaq
xar səxtən alçaltmaq
xardə birən 1)
yeyilmək, içilmək; 2)
mənimsənilmək
xardə səxtən 1)
yedirtmək, içirtmək;
2) mənimsətmək
xardən [xan) 1) yemək,
içmək; 2) udmaq; 3)
mənimsəmək
xardəni yeməli, içməli;
ləzzətli
xarə' xara (parça)
xarə2 güvə

Tatca-A zorbaycanca

lüğət

xari’ [xar'ij yer
xari2 [xa:r'i[ alçaqlıq
xaristə birən qaşınmaq
xaristə səxtən
qaşıtdırmaq
xaristən [xaris]
qaşınmaq,
qaşımaq
xariş qaşınma
xarundə səxtən'
yedizdirtmək
xarundə səxtən2 bax:
i xaristə səxtən
I xarundən' [xarunj
I yedirtmək
xarundən2 [xarun]
\ qaşımaq, qaşınmaq
xarunti yeyinti,
! mənimsəmə
xas' səciyyəvi,
xarakterik, məxsus
; xas2 yaxşı
i xas birən sağalmaq,
yaxşı olmaq
i xas səxtən sağaltmaq
xasi yaxşılıq
xasi səxtən yaxşılıq
etmək
xaskər kül
xaskər zərən külləmək
xaskərin küllü
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Tatca-A zərbaycaxca

lüGot

xastən [xayl
1) istəmək; diləmək;
2) sevmək
xasundən [xasun]
istətmək;
sevdirmək
xatürcəm arxayın,
xatircəm
xatürcəm birən
arxayın olmaq,
xatircəm olmaq
xatürcəm səxtən
arxayın etmək,
xatircəm etmək
xatürcəmi arxayınlıq,
xatircəmlik
xayə 1) yumurta;
2) xaya, maya
xayə səxtən
yumurtalamaq
xayəsəz yumurtalayan
xayin qısqanc
xəbər xəbər
xəbər astarən
soruşmaq
xəbər avardən xəbər
gətirmək
xəbər bərdən xəbər
aparmaq
xəbər dərən demək,
xəbər vermək

lüğot

xəbər güftən xəbər
tutmaq, hal-əhval
tutmaq
i xəbər səxtən xəbər
I eləmək
I xəbərçi xəbərçi
I xəbərçigəri xəbərçilik
j xəbərçigəri səxtən
xəbərçilik etmək
‘ xəbərdar xəbərdar
xəbərdar birən xəbəri
olmaq, xəbərdar
i • olmaq
I xəbər-ətər xəbər, soraq
i xəbəri amarən xəbəri
j
gəlmək
xəbəri birən xəbəri
i
olmaq
: xəccəbənöşə bax:
bənöşə
j xəcələt xəcalət
i xəcələt kəşirən xəcalət
çəkmək
i xəcalətin xəcalətli
j xəcil xəcalətli
; xəcil birən xəcalətli
j olmaq; xəcil olmaq,
alçalmaq
; xəcil səxtən xəcalətli
etmək; xəcil etmək,
alçaltmaq
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Tati-T ürkj

Tatca-A zorbaYCaxca

lüğot

xəlbət xəlvət; gizli
xəlbəti xəlvətcə, gizlicə
xələf xələf
xələt xalat
xəlil söyüd
xəlildar söyüd ağacı
xəlq 1) xalq; 2) özgə
xəmir xəmir
xəmir şişirən xəmir
yoğurmaq
xəmirdun xəmirmaya,
acıtma
xəmzə yemiş, qovun
xəncəl xəncər
xəndə gülüş
xəndə zərən
gülümsəmək
xəndə-xəndə gülə-gülə
xəndxəndin gülümsər,
güləyən
xəndxəndin zərən bax:
puzəxəndə zərən
xəndistən [xənd]
gülmək
xəndistəni gülməli,
yumoristik
xəndu ndən [xəndun]
güldünnək
xər 1) eşşək, uzunqulaq;
2) məc. qanmaz,
kütbeyin

lüğət

xərc xərc
xərc birən xərclənmək
xərc səxtən xərcləmək
xərxərə dovşanqulağı
(yabanı ot)
xərquş dovşan
I xərmoxar duma
xərtut xartut
xəşil xəşil
j xəşil zərən xəşil çalmaq
xəşilzən xəşilçalan
(alət)
xətkəş xətkeş
xətm bitirmə, başa
vurma
i xətm birən bitmək,
i
başa çatmaq; son
qoyulmaq
i xətm səxtən bitirmək,
! başa vurmaq; son
qoymaq
i xilil mil (toxumaq üçün)
: xiliz ağız suyu,
i tüpürcək, selik
; xillə xılla(diş)
i xilt ərp; xılt
! xinqal xingal
; xircin xurcun
j xirç-xirç xırçıltı
xirç-xirç səxtən
xırçıldamaq
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Tatca-A zqrbaycanca

lüğət

lüğət

Tati-T ürkj

lüğət

T'атсa -A zərbaycanca

lüğət

xisundən [xisun]
xird smıq
yatızdırmaq
xird birən sınmaq;
xiş xış
sındırılmaq
xiş güftən küsmək
xird səxtə səxtən
xiş güftə səxtən
smdırtmaq
küsdür(t)mək
xird səxtən sındırmaq
xişgir küsülü, küsəyən
xirdə xırda
xişgir birən küsülü
xirdə-xirdə xırda-xırda
olmaq
xirdə səxtən
xişgiri
küsülülük
xırdalamaq
i xişk quru
xirə birən alınmaq
I xişk birən qurumaq;
(pulla)
i
quru olmaq
xirə səxtə səxtən
I
xişk
səxtən qurutmaq
aldırtmaq
j xişkə qurudulmuş peyin
xirə səxtən aldırmaq
I (yandırmaq üçün)
(pulla)
xirən [xir] almaq (pulla) i xişki quraqlıq; quruluq
I (boğazda)
xirxirə sürütmə
i xiştənə bərdən özünü
xirxirə kəşirən
sürütləmək, sürümək ı aparmaq, davranmaq
! xiştən(i) özü
xirxun xal. kirtız
i xiştən(i)mən özüm
xirid səxtən satmaq;
i xiştən(i)mu özümüz
başdan etmək
: xiştən(i)şmu öziinüz
xirmo xurma
I xiştən(i)şun özləri
xirtxirtin qığırdaq,
xiştən(i)tü özün
yumşaq sümük
S xiyar xiyar
xisirən [xis] yatmaq
I xiyarək xiyarək (zəhərli
xisundə birən
I bitki)
yatızdırılmaq
j xiyə 1) bel (alət); 2)
xisundə səxtən
ı kürək (insanda)
yatızdırtmaq

xiyəru kürümə
xuxtə səxtən
xiyəru birən kürünmək
öyrəşdirmək,
xiyəru səxtən kürümək
alışdırmaq
xiz çirk
xuq qaban, donuz
xiz güftən çirk
xum çiy, bişməmiş
bağlamaq, çox çirkli
xumi çiylik
olmaq
xun qan
xo yuxu
xun astarən qan almaq
xo dirən yuxu görmək
xun bərdən qan
xoavar yuxugətirən
aparmaq
xobər yuxuqaçıran
xun bəstən qan
xoin yuxulu
bağlamaq
xosüz yuxusuz
xun vaqardundən qan
xoundə birən
qaytarmaq
ovxalanmaq
xunvərvardən qan
xoundə səxtən ovxalatmaq
qusmaq
xoundən [xoun]
xunazi evcik (oyun)
ovxalamaq
xunbahasi qanbahası,
xönə hana
qanəvəzi
xönəçu hana ağacı
xunbahasi astarən
xub yaxşı
qanəvəzi almaq
xubi yaxşılıq
xunbahasi dərən
Xudə Allah
qanəvəzi vermək
xudəfərmundə Allah
xunçə xonça
sözü / buyuruğu
xunçə güftən xonça
xudəməkərdə
tutmaq
Allah eləməmiş,
xundə oxumuş, təhsilli,
xudanəkərdə
savadlı
xuxtə öyrəncəli, alışqan xundə birən oxunmaq
xuxtə birən öyrəşmək,
xundə səxtən oxutmaq,
alışmaq
oxutdurmaq
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Tati-T ürkj

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

xundən [xun] oxumaq
(kitab, mahnı)
xundəni oxumalı,
oxunaqlı
xunə ev, mənzil
xunə-cuqa ev-eşik
xunəxundi evdarlıq
xunxar qaniçən
xunxari qaniçənlik
xunxari səxtən
qaniçənlik etmək
xuni qanlı
xuni bə xari mundən
qanı yerdə qalmaq
xuni birən qanamaq;
qanlı olmaq
xuni düşirən qanı
qaynamaq
xuni səxtən qanatmaq
xuni siyə birən qanı
qaralmaq
xunixünük qanısoyuq;
soyuqqanlı
xunixünük birən
soyuqqanlı olmaq
xunixünüki
soyuqqanlılıq
xunirə astarən qanmı
almaq
xunirə siyə səxtən
qanmı qaraltmaq

lüğət

xunişirin qanışirin
xunsüz qansız
xunsüzi qansızlıq
xunsüzi səxtən
qansızlıq etmək
xurək yemək, xörək
xur-xur xorultu
xur-xur səxtən
xoruldamaq
j xurustal büllur
! xuşniyət xoşniyyət
j xuvar bacı
! xuvargiri bacılıq, rəfiqə
xuvari bax: xuvargiri
xuvarzərə bacıuşağı
xüm qurtum
: xüm zərən
qurtumlamaq
I xümxünük lap soyuq,
sopsoyuq
i xünük soyuq
■ xünük birən soyuq
olmaq
i xünük(i) takuftən
soyuqlamaq
i xünüki soyuqluq
i xünüki aftarən
I soyuq(lar)
j
düşmək
: xürs ayı
xürüz xoruz
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TATI-TÜRK/ LÜĞƏT

______ I
ı'd bayram, orucluq
bayramı
ı'htibar etibar
ı'htibar səxtən etibar
etmək
ı'htibarin etibarlı
ı'htibarsüz etibarsız
ı'htiraz etiraz
ı'htiyac ehtiyac
ı'htiyat ehtiyat
ı'lm elm
ı'm arət imarət

_______ İ
i ş.əvəz. o
ibtida başlanğıc
icazə bax: rüsxət
idbar idbar, iyrənc,
çirkin
iddiə' iddia, tələb
iddiə' səxtən iddia
etmək, tələb etmək
igid igid
igidi igidlik
igidi səxtən igidlik
etmək
ixtilat söhbətləşmə,
danışıq

Tatca-A zərbaycanca LÜĞƏT

ixtilat səxtən söhbət
etmək
ikiz əkiz
ilçi elçi
i ilçi raftən elçi getmək
! ilçigəri elçilik
i ilig ilik
j illah cəhd, səy
■ illah səxtən cəhd
etmək, səy göstərmək
j illahiş xüsusilə,
xüsusən
ilmə ilmə
i imdad kömək, yardım
; imdad səxtən kömək
etmək, yardım etmək
; imşo / ümşo bu gecə
i in bu
■ inahad inad
inahad səxtən inad
etmək, tərslik
göstərmək
: inahadkar inadkar,
tərs, höcət
inceyij buralı
. incə bura, buraya,
burada
incə-uncə ora-bura
incil əncir
incinar mühəndis
ingilis ingilis
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Tati-T ürki

Татсл’A zərbaycanca

lüğət

ingilisi ingilis dili,
ingiliscə
inqədə bu qədər;
dəfələrlə
inməhəli buvaxtı, indi
ins / ins-cins adam,
insan, canlı
intərz z. belə, bu cür
intərz(in)ə sif. belə, bu
cür
ipəg ipək
iranij iranlı
iskan stəkan
isləhət 1) səliqəsəhman; 2) hal, ovqat,
əhvali-ruhiyyə
israf israf, bədxərclik
israfı / israfçıgəri
israfçılıq
israfi / israfçıgəri
səxtən israfçılıq
etmək
israfkar irafçı, bədxərc
istirahəti dinclik,
rahatlıq
istirəhəti səxtən
dincəlmək, istirahət
etmək
istoquni şərait, səhman
istout istiot
-iş əd. da, də

lüğət

işqəm qarın; mədə
işqəmbə 1) mədə
(heyvanlarda); 2) iç,
içalat
işqəmədərd qarmağrı
işta (üşta) iştaha
izhar bildir(il)mə,
bəyan etmə
izhar birən bildirilmək,
bəyan olunmaq
izhar səxtən bildirmək,
bəyan etmək
J_________
jağ 1) quruyub tökülmə
(ot və s.); 2) əzmə,
əzilmə, tapdalama
j jağ birən 1) quruyub
i
tökülmək; 2) əzilmək,
tapdalanmaq
i jağ səxtən əzmək,
tapdalamaq
jar sığırçın
I jəju kirpi
j jəng pas
j jəng şundən pas atmaq
I jır cırılmış, cırıq,
yırtıq
■jır birən cırıq / yırtıq
olmaq
i
j
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

jır dərən cırmaq,
yırtmaq
jır xardən / raftan
cırilmaq, yırtılmaq
jiget jaket
jiğ əzilmiş
jiğ birən əzilmək
jiğ səxtən əzmək
jurnal jurnal
juval birə

lüğət

kal1 kal, yetişməmiş
kal2 yağlıçörək, fəsəli
kali kallıq
kaligəri bax: kahali
kaligəri səxtən bax:
kahali səxtən
kamançə kamança
kambay kombayn
kambaynar kombaynçı
kamput kompot
kanət istək, arzu
I
kar1iş
К
! kar2kar
kabab kabab
ikar səxtən 1)işləmək;
kabab kəşirən kabab
i2) təsir etmək,
vecinə
çəkmək
I olmaq
kababçi kababçı
j karasti alət
kafir 1) kafir, dinsiz; 2) i kar-bar iş-güc,
i vəziyyət
məc. qəddar, əzazil,
i kardə bıçaq
zalım
kafiri kafirlik, dinsizlik 1 kardətijsəz
kahal tənbəl, astagəl
I bıçaqitiləyən
; karə qulaqsız qoyun
kahali tənbəllik,
astagəllik
i karxanə 1) iş yeri;
kahali səxtən tənbəllik j emalatxana; 2) məc.
etmək
həngamə, oyun
kakruz bax:
i kari karlıq
peyğəmbəri
I karsəz 1) işçi; 2)
kakul 1) kəkil; 2) saç, I işcil, işgüzar, işə can
tel
yandıran; 3) işlək, saz
I karsüz bax: bikar
kaqaz kağız; sənəd
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Tati-T ürki
Tati-T ürk]

Татсл-A zərbaycanca

lüğət

karsüzi bax: bikari
kart kart; vəsiqə
kart-kart vaxtən kart
oynamaq
karvan karvan
karvansara
karvansaray
kasəd əli aşağı, kasad;
durğun (alver)
kasədçigəri kasadçılıq,
durğunluq
(alverdə)
kasədi kasadlıq;
durğunluq (alverdə)
kasib kasıb
kasibi kasıblıq
kasibçigəri kasıbçılıq
kaşka kaş, kaş ki
kaştə birən əkilmək,
səpilmək; becərilmək
kaştə səxtən əkdirmək,
səpdirmək; becərtmək
kaştən [kar] əkmək,
səpmək; becərmək
katib katib
katlet katlet
kavar külək
key1s.z. nə vaxt, haçan
key2 keyləşmiş, key
key birən keyləşmək
key səxtən keylətmək

keyf keyf, hal
keyf səxtən keyf
eləmək
keyfi amarən keyfı
gəlmək
keyi keylik; keyimə
keyik sirkə (həşərat)
i keynə çoxdankı,
! nəvaxtki
i kəbin kəbin
I kəbin burə səxtən
kəbin kəsdir(t)mək
kəbin burən kəbin
kəsmək
kəbini kəbinli, qanuni;
kəbiniyə zən kəbinli
arvad
kəbinirə buran
kəbinini kəsmək
i kəbleyi kərbəlayı
i kəçəl keçəl
; kəçəli keçəllik
: kəçü tısbağa
I kəfən kəfən
i kəhər kəhər, at
i kəl kəl, erkək camış
i kəlam kələm (tərəvəz)
: kəlbətin kəlbətin,
i
qısqac
kəlçə kəlçə, camış
balası
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lüğət

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

kəleyin 1) böyük,
böyük olan; 2) böyük
uşaq (ailədə)
kələ' [кәГә[ buğa
kələ2 [кәГә:| böyük; ulu
kələ(hə) böyük
kələ(hə) birən
böyümək
kələ(hə) səxtən
böyütmək
kələhi böyüklük
kələxiyə enlikürək
kələişqəm yekəqarın
kələkə kələkə (ağız
südündən bişirilmiş
yemək)
kələqin kalağayı
kələ-kələ böyük-böyük;
təkəbbürlə
kələqəmbər göbələk
kələqin kəlağayı
kələmay nənə
kələmərd yaşlı kişi,
ağsaqqal
kələpiyər baba
kələrış yekəsaqqal
kələsər1 erkək arı
kələsər2 yekəbaş;
dikbaş, kobud
kələsəri yekəbaşlıq;
dikbaşlıq

lüğət

[ kələsəri səxtən
i yekəbaşlıq etmək;
j
dikbaşlıq etmək
: kələtə bir az böyük
j kələzən qarı, yaşlı
j
qadın
! kəllə kəllə, baş
i kəllə amarən / zərən
kəllə vurmaq
kəlləmanqo miningit
kəlləpaçə bax:
sərəpaçə
: kəlmə söz, kəlmə
! kəlmə buran / zərən
danışmaq, kəlmə
j
kəsmək
kəm az
i kəmbəxt bəxtsiz;
nakam
kəmbəxt birən bəxtsiz
olmaq; nakam olmaq
kəmbəxti bəxtsizlik;
nakamlıq
i kəməndava dolayı,
dolama yolla
kəmər bel
: kəmərbənd qurşaq;
qayış
kəmərdar belini işə
j
verməyən, tənbəl
i kəmərədərd bel ağrısı
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Tati-TCrk / LÜĞƏT

lüğət

kərəm mərhəmət, iltifat
kəmhösəleyi
kərg toyuq
hövsələsizlik
kərgdar toyuqsaxlayan
kəmhösələ hövsələsiz
kərgdari toyuqçuluq;
kəmxar azyeyən
quşçuluq
kəmxərc qənaətcil
kərg-gijə toyuq-cücə
kəmxərci qənaətcillik
kərgilə xal. kirkit
kəmi azlıq; kəsir,
kərpic kərpiç
çatışmazlıq
kərpicbur kərpiçkəsən
kəmiyi amarən /
kəs şəxs, adam, kəs
dürmarən kəsiri
kəsafət natəmizlik
çıxmaq, ayağında
kəsaiət tənbəllik,
qalmaq
süstlük; yorğunluq,
kəmlə azca, azacıq
əzginlik
kəmməhəli qızırğama
kəsəg kəsək
kəmməhəli səxtən
kəsər təsir
qızırğamaq
kəsir kəsir, çatışmazlıq;
kəmpara bir az, bir
naqislik
qədər
kəş yarğan
kəmpiç azacıq, az-maz,
kəşirə 1) dartılmış,
bir az, bir qədər
uzadılmış;
kəmsavad savadsız,
2) ölçülmüş;
kəmsavad
3) çəkilmiş
kəmsavadi savadsızlıq
kəşirə birən
kəmsər ağıldankəm
1) dartılmaq;
kəmtə bir qədər az,
uzadılmaq;
nisbətən az
2) ölçülmək;
kəpəg kəpək (heyvan
3) çəkilmək;
yemi); kəpək (başda)
4) daşınmaq;
kəramət səxavət,
lütfkarlıq; böyüklük, I 5) üyüdülmək, suyu
j sıxılmaq (meyvənin)
alicənablıq
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lüğət

Tatca-A zərbaycasca

kəşirə səxtən

lüğət

kipkour gömgöy;
1) dartdırmaq;
yamyaşıl (təbiət)
uzatdı rmaq;
kirə kirayə, icarə
2) ölçdürmək;
j kirənüş kirəniş,
3) çəkdirmək;
kirayənişin
4) daşıtmaq;
kiriş möhkəm ip
5) üyütdürmək,
kirşə kirşə
suyunu sıxdırmaq
kisə 1) kisə; 2) cib
kəşirən [kəş]
kisneyəçüm acgöz
1) dartmaq; uzatmaq; ‘ kisneyəçümi acgözlük
2) ölçmək;
kisneyəişqəm acqarın
3) çəkmək;
: kisneyi aclıq
4) daşımaq;
; kisnə ac
5) üyütmək (dən),
I kisnə birən ac olmaq,
suyunu sıxmaq
I acımaq
(meyvənin);
kisnə səxtən acıtmaq
6) cəzb etmək;
kisnə-kisnə ac-acma
7) oxşamaq (kiməsə)
kisnə-təşnə ac-susuz
kəşü örkən
kiş kiş (toyuğu qovma)
kəşü qəri göy qurşağı
kiş səxtən qovmaq
kətnə əməköməci
(toyuğu)
(yabanı ot)
kişdi kəs; hər kişdi hər
kəzzab yalançı,
kəs
fırıldaqçı
kişdin güləş; qurşaq
ki' s.əvəz. kim
kişdin güftən güləşmək
ki2 bağ. ki
kişd(in)bənd bax:
kiçig balaca, kiçik
kəmərbənd
kiçigin sonbeşik, kiçik j kişdingir güləşən,
uşaq (ailədə)
j
güləşçi
kilsə kilsə
j kişdingiri 1) güləşmə;
kino film, kino
j
2) cəngi, güləş havası
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T a t c a - A zo r b a y c a n c a

lüğət

lücot

I kour birən2 göyərmək,
kişgə(lə) balaca,
I göy (rəngdə) olmaq
kiçik
I kour saxtan1
kişmiş kişmiş
göyərtmək, bitirmək
kişniş keşniş
j kour saxtan2
kitab kitab
I göyərtmək, göy
kitabça kitabça
(rəngdə) etmək
kitabfürş kitabsatan;
: kouri göylük (rəng)
kitab mağazası
! kourəsürvə tib.
kitabxana kitabxana
göyöskürək
kitabxun kitaboxuyan,
köçə çömçə
mütaliəsevən
köneyi köhnəlik
kitabşunas kitabşünas
j köna 1) köhnə,
kitabşunasi
I köhnəlmiş, işlənmiş;
kitabşünaslıq
qədimi; 2) əski, uşaq
ko hesaba alınma,
əskisi
sayılma; ko nistü
j köül mağara, kaha
hesaba alınmır
! köüş ayaqqabı, çarıq
ko birən hesaba
j kuç köç
alınmaq, sayılmaq
kuç birən / saxtan
kolü ağlağan (uşaq);
I
köçmək
havalı
; kuçə küçə
komceyij haralı
küftə birən döyülmək
kom(in)cə hara
küftə saxtan
komi / komu hansı
döydürtmək
kora göyərti; bitki, ot
; kuftəbirə döyülən,
korəçüm göygöz
döyülmüş
kouk kəklik
kuftəqar döyən
kour göy (rəng);
; küftən [kuf) döymək
göyərti (bədəndə)
; ku(h) dağ
kour birən1 bitmək,
j kuk oğul
göyərmək,
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Tati-T ürki lüğət

kukbirar qardaşoğlu
kukdayi dayıoğlu
kukə'mə bibioğlu
kukə'mlə əmioğlu
kukxalə xalaoğlu
kukxuvar bacıoğlu
kuki oğulluq
kuk-piyər ata-oğul
kul bel, kürək, arxa
kulak qar
kulak varistən qar
yağmaq
kulə kol
kuləgiri kolluq
kulaluq bax: kuləgiri
kulut qaya; daş-kəsək
kun1 ifrazat dəliyi
kun2 alt, dib, ətək
kundahar dağətəyi
kunətörüz çılpaq,
tumançaq
kunibinərə çılpaq,
tumançaq
kunöşə meşəətəyi
kunpusava dal-dala,
geriyə
kupyeyrə dürvardən
surətini çıxarmaq
kupyə surət
kur kor
kur birən kor olmaq

Tatca-A zərbaycanca lüğət

kur səxtən kor etmək
kura1 qısaqulaq qoyun
kurə2 qulun, at balası
kura3 toplu, yığılmış;
yığcam
kurə birən toplaşmaq,
yığılmaq
j kurə səxtən toplamaq,
j yığmaq
kurəfəhim korazehin
kurəxir duman, çən, sis
kurəkurə korkoranə
i kurəmar koramal (ilan)
j kuri korluq
; kurtkə gödəkçə
j kusa kosa
! kutan kotan
j kutirən [qun] demək;
bildirmək; fikirləşmək
j kutuq kötük
: kuz köz (yaranın üstü)
i kuz bəstən / güftən köz
j bağlamaq (yara)
küfr küfr, kafirlik;
; dinsizlik
küftə küftə
i kük kök, dolu
: külfət 1) ailə; 2) arvad
külgeyin bax: sayeyin
i külgə bax: sayə1
i külkə kilkə, dolaşıq saç
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Tatca-A zərbaycanca

Тлтһ ТСккј LÜĞƏT

külöüş biçilmiş tarla
külüng külüng
külüng zərən 1) külüng
çalmaq; 2) məc.
çalışmaq, qan-tər
tökmək
küməg kömək
küməg birən kömək
olmaq
küməg səxtən kömək
etmək
künar kənar
künarə dolama ( yara)
künarə dürvardən
dolama çıxartmaq
künd yaxın
künd amarən
yaxınlaşmaq
künd avardən
yaxınlaşdırmaq
kündi yaxınlıq
kündişanqum
axşamüstü,
axşamayaxm
küp küp
küpüg*1 qəpik, xırda pul
küpüg2 köpük
küpüg səxtən
köpükləmək
küpügin köpüklü
kürm qurd, soxulcan

lüğət

kürmxardə qurdyemış
kürmin qurdlu
kürmzərə qurdlu,
qurdsalmış
kürnəh gənə
kürpə körpə
kürpi körpü
kürüg körük
küşt bel, qurşaq
küşdbənd bax:
kəmərbənd
küştə birən öldürülmək
küştə səxtən öldürtmək
küştən [küşj öldürmək

Q
qa gah
qa birən sürülmək
I qa səxtə səxtən
sürdürmək
j
! qa səxtən sürmək
I qab qab
I qaba arxalıq (qadın
I geyimi)
qabar qabar, döyənək
qabar şündən / zərən
qabar atmaq
qabarin qabarlı
qabilyət qabiliyyət
i qabilyətin qabiliyyətli
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Ta TI-Tü'RKI

lüğət

qabilyətsüz
qabiliyyətsiz
qabləmə yastı qazan
qabşur qabyuyan
qabui qəbul
qabul birən qəbul
ol(un)maq, daxil
olmaq; bəyənilmək
qabul səxtən qəbul
etmək, daxil etmək;
bəyənmək
qafiyə qafiyə
qafiyə güftən qafiyə
tutmaq
qafqazij qafqazlı
qaq-qaq qaqqıltı
qaq-qaq səxtən
qaqqıldamaq
qaqlə parç, tayqulp (su
qabı)
qal’ tərəf
qal2 söz, çağırış; səsküy
qal3 şər, fitnə-fəsad
qal zərən çağırmaq;
dəvət etmək
qal zərə birən
çağırılmaq
qal zərə səxtən
çağırt(dır)maq
qalxuz kolxoz

Tatca-A zorbaycanca

lüğət

qalxuzçi kolxozçu
qalib qəlib, forma,
model
qaliş / qaluş bax:
qirablü
qandu pəyə
qane qane, kifayət
qane birən qane olmaq,
kifayətlənmək
qane səxtən qane etmək
qanun qanun
qanun dürvardən
qanun vermək
qanunpərəst
qanunpərəst
qapaz bax: bambuli
qapundən' qapmaq,
tutmaq
! qapundən2 götümək,
qaldırmaq
(hədələməklə nəyisə
bir kəsin / bir şeyin
üzərinə)
i qaradiş iki-üç yaşlı
qoyun
qart bülöv daşı
qaşqəbəq qaşqabaq
qaşqəbəq fukardən
qaşqabaq tökmək
qaşqəbəq zərən
qaşqabaq vurmaq
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Тлтса-А юпвлгслнсл

Tati-T orki lüğət

qaşqun qazan
qaşuq qaşıq
qavaq qovaq
qaydeyin qaydalı
qaydə qayda; adət
qaydə birən qayda
olmaq
qaydə narən qayda
qoymaq; adət salmaq
qaydə səxtən qayda
etmək; adət etmək
qaydəsüz qaydasız
qayim möhkəm,
dözümlü
qayimi möhkəmlik,
dözüm
qaz1 qaz (quş)
qaz2 qaz (yanacaq)
qazin qazlı
qazsüz qazsız
qazamat həbsxana
qazanc qazanc, gəlir
qazanc birən qazanc
olmaq; qazanılmaq
qazanc səxtən
qazanmaq
qazancin qazandı,
gəlirli
qazancsüz qazancsız,
gəlirsiz
qazut qəzet

lüğət

qey niyə, nə üçün
qeyçi qayçı
qeyin bax: hüvər
qeyiş qayış, kəmər
qeymaq qaymaq
qeymaq bəstən qaymaq
tutmaq
qeymaq vərəngəstən
qaymaq sərmək
qeynana qaymana
qeynata qayınata
qeyri başqa, qeyri,
savayı
qeysi ərik, qaysı
qəbəq alın
qəbür qəbir
qəbürqə qabırğa
qəbursənnuq qəbiristan
qəcələ sağsağan, qəcələ
qəçaq 1) qaçaq; 2)
qaçqın; fərari
qəçaq aftaran qaçaq
düşmək
qəçaq əngəstən qaçaq
salmaq
qəçaqi qaçaqlıq
qəçaqi səxtən qaçaqlıq
etmək
qəçoli azdırma
qəçoli dərən azdırmaq;
aradan çıxmaq
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Tati-T ürki lüğət

qəd1 qat
qəd2 əymə
qəd birən əyilmək
qəd səxtən əymək
qədd qədd, qamət
qədəq mıx; mıxça
qədəqə qadağa
qədəqə birən 1)
qadağan olunmaq;
2) tapşırılmaq
qədəqə səxtən
1) qadağan etmək;
2) tapşırmaq
qədəmiş birən
dirənmək
qədəmiş səxtən
dirəmək
qədər miqdar
qədür 1) qədir, qiymət;
2) hörmət, ehtiram
qədürdün qədirbilən
qədürdüni qədirbilmə
qədürirə dünüstən
qədrini bilmək
qəfədan qəhvədan
qədür-qiymət qədirqiymət
qəhəb aşıq (sümük)
qəhəb-qəhəb aşıq-aşıq
(oyun)
qəhər qəhər

Tatca-A zərb aycanca

lüğət

qəhər güftən
qəhərlənmək
qəhət qəhət, qıt
qəhət birən qəhət
olmaq, qıt olmaq,
yoxa çıxmaq
qəhəti qıtlıq
qəqə daşşaq
qəqənaq qayğanaq
qəlaq qarğa
qəlbal xəlbir
qəlbal zərən
xəlbirləmək
qəlçə qılça, ayaq
qəley qalay
qəleyçi qalayçı
qələm 1) qələm;
2) calaq, qələm
qələmdaş karandaş
qələt səhv
İ qələt səxtən səhv etmək
i qələtsüz səhvsiz
I qəlin qalın
qəlini qalınlıq
I qəlp saxta, qəlp
i qəlpi 1) saxtakarlıq;
I 2) sünilik, qeyritəbiilik
qəlyan qəlyan
qəmçil bot.
qatırquyruğu
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Tatca-A zərb aүслnca lüğət

Tati-T ürkj l Cğət

qəmiş qamış, qarğı
qəmişgiri qamışlıq
qəmtərqə yüyən, cilov
qənarə qarmaq
(quyudan su çəkmək
üçün)
qənati konfet, karamel
qəncuq qancıq (dişi it)
qənd qənd, şəkər
qəndəncin
qənddoğrayan
qənəp kəndir, ip
qənət qanad
qərac qaraj
qərar1 rahatlıq, sakitlik
qərar2 qərar, sərəncam
qərar dərən qərar
vermək, sərəncam
vermək
qərar güftən qərar
tutmaq, rahatlanmaq,
sakitləşmək
qərb bax: məğrib
qərd borc
qərd astaran / səxtən
borc almaq
qərd dərən borc
vermək
qərdxun borclu
qərdxun birən borclu
olmaq

qərdxun səxtən borclu
etmək
qərəb 1) xəndək; 2)
özül
qərəb vəkəndən / zərən
1) xəndək qazımaq; 2)
özül qazımaq (tikinti
I üçün)
I qəri qarı
j qərib qərib, yad
I qəribə qərib adam, yad
I adam
j qərq birən batmaq
; qərq səxtən batırmaq
j qərman qarmon
qərmançibax:
qərmanzərəqar
i qərmanzərəqar
i qarmonçalan
; qərniz kamiz
; qəroii fəsəli
qərtmaq çirk, qartmaq
■ qərtmaq bəstən
çirklənmək, çox çirkli
olmaq
qərzinkə çemodan
qəssab qəssab
qəssabxanə qəssabxana
5 qəssabi qəssablıq
1 qəşən qabaq, ön, qənşər
i qəşqə ala, qaşqa
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Tati-T ürkj lüğət

qəşo qaşov
qətənqaz cod
qətuq qatıq
qətuqfürş qatıqsatan
qətül qətl; ruz qətül
qətl günü
qətür qatır
qəzaq kazak
qəzmə qazma, dəyə
qəzyə hadisə, əhvalat;
qəza; sərgüzəşt
qiblə qiblə; cənub tərəf
qiblənamə kompas
qicqirmiş birən
qıcqırmaq
qiçə salxım
qiçini hörük, saç
qiçini vaquftən saç
hörmək
qif qıf
qiğ bax: püşgülbə'i
qiğqiğ qığıitı
qiğqiğ səxtən qığıldamaq
qij qıc
qij birən qıc olmaq
qij səxtən qıc etmək
qilac qalac (çörək)
qilat çeçələ barmaq
qilbaş qılbaş (heyvan
xəstəliyi)
qilçiq qılçıq

Tatca-A zərbaycanca lüğət

qilin açar (adətən
asma); rəzə
qilin aftaran
açarlanmaq, açar
düşmək
qilin zərən açarlamaq;
rəzəni bağlamaq
qilinc qılınc
i qilində boyunbağı
I qilqili qıdıq
j qilqili dərən
I qıdıqlamaq
! qilqiliyi amarən qıdığı
gəlmək
qillab qullab
qillab zərən qullab
vurmaq
qimə küftə, qiymə
i qimə güftən küftə
düzəltmək, qiymə
tutmaq
: qimət qiymət
qimət dərən
qiymətləndirmək;
i qiymət qoymaq,
I hörmət etmək
qimiş səxtən qıymaq,
i
rəva bilmək
i qimqimək qumquma
I qin qıraq; qin dama
I ağızın qırağı
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Tatca-A zərbaycanca lüğət

Tati-T ürkj lüğət

qirmac qırmanc
qipqirmizi qıpqırmızı
qirmə qırma
qır' uçurum
qirmizi qırmızı
qir2 qır
qirnə1 tin
qir3 əyri, bükük
qirnə2 qarmaq
qir dərən qırlamaq
; qirnouc dırmıq
qirsəxtən əymək,
j qiro qırov, şeh
bükmək
i qiro bəstən qırov
qirablü qaloş
i bağlamaq
qiraət oxu, oxuma
I qisim hissə
(kitab)
i qismət qismət
qiraətxanə oxu zalı
qismət birən qismət
qirant kran, su kranı
olmaq
qiravat çarpayı
i qismət səxtən qismət
qirçin qırçın, büzmə
I etmək
(paltarda)
I qişlaq qışlaq
qiriq tumurcuq
qişnə çimdik
qiriq bəstən
qişnə güftən / vəkəndən
tumurcuqlamaq
çimdikləmək
qirinc azca aralı
; qit qıt, az
qirjava krujeva,
: qit-qit çilingağac
çəki
(oyun)
qirjava kəşirən krujeva
qitab qutab
/ çəki çəkmək
qiti qıtlıq
qirq qırt
qitmitin xırda, lap
qirq aftarən qırt
balaca
düşmək
qittin quyruq qaldırıb
qirq birən qırt olmaq
qaçma
qirq nüştən qırt
qit(tin) zərən quyruq
oturmaq
qaldırıb qaçmaq
qirqi qırğı
(heyvana aid)
qirqirə çöl göyərçini
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Tati-T ürkj lüğət

qiyamət qiyamət,
məhşər
qiyyə nərə, qışqırıq
qiyyə kəşirən /
zərən nərə çəkmək,
qışqırmaq
qizmiş qızmış;
azğınlaşmış
qizmiş birən qızmaq;
azğınlaşmaq,
qudurmaq
qo öküz
qodun öküz pəyəsi
qodüş sərnic
qogilə imək
qogilə raftan / zərən
iməkləmək
qomiş camış
qoraq qovraq, qıvraq
qoum qohum
qoum birən qohum
olmaq
qoum-əğrəbə qohuməqraba
qoumi qohumluq
qoumi səxtən
qohumluq etmək
qour gavur
qourmə qovurma
qout qovut
qödə mıxça

Tatca-A zərbaycanca lüğət

qu qu
qu bi quyu, çökək
qucaq qucaq
qucaq zərən
qucaqlamaq
quceyi / qucəgəri
j qocalıq
j qucə qoca
j qucə birən qocalmaq
quç qoç
quçaq qoçaq
j quçaqi qoçaqlıq
j quçaqi səxtən qoçaqlıq
I etmək
i quçi qoçu
; quçigəri qoçuluq
j quçigəri səxtən
qoçuluq etmək
qud' top
qud2 bükülü,
j
yumurlanmış,
büzülmüş
qud birən bükülmək,
i yumurlanmaq,
büzülmək
i qud səxtən bükmək,
yumurlamaq, büzmək
; qudeyi qısalıq, gödəklik
i qudə qısa, gödək;
alçaqboy
i qudədüm ısaquyruq(lu)
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Tati-T ürk!

Tatca-A zərbaycanca lüğət

lüğət

qudəgərdən
qısaboyun(lu)
qudəqultuq qısaqol,
qisaqollu (köynək)
qudəpaçə qısaayaq
qud-qud top-top
(oyun); futbol
quduq qoduq, eşşək
balası
quduz quduz
quduz birən quduz
olmaq
quduz səxtən quduz
etmək
quduzi quduzluq
quduzi səxtən
quduzluq etmək;
dəcəllik etmək
quftirən [qun] bax:
kutirən
ququrd kükürd
ququş koğuş
qulaqlü uzun qulaqlı
qoyun
qulan qulun
quldur quldur
qulduri quldurluq
qulduri səxtən
quldurluq etmək
qulquli1 dürməc
qulquli2 bükmələnmiş,

yumrulanmış (kağız
i və s.)
i qulquli birən
bükülmək,
yumrulanmaq
i qulquli səxtən1
i dürməcləmək
I qulquli səxtən2
bükmələmək,
yumrul amaq
qulmurt yumru, oval
I qultuq qol
qulub klub; kinoteatr
qulunc qulunc
qum qum
qumin qumlu
: qumu yelin
qumu cumundən /
səxtən yelinləmək
qunc qunc
qunə yanaq
qundaq1 qundaq,
bələk
qundaq2 qundaq
(tüfəng)
qundaq birən
bələnmək
qundaq səxtən
! bələmək
i qur gor
Quran Quran
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Tati-T ürkj

Taтсл-A zərba ycanca lüğət

lüğət

qurban qurban (dini
bayram)
qurban burən qurban
kəsmək
qurbəqur gorbagor
qürbət qürbət
qurbun qurban, fəda
qurbun birən qurban
olmaq, fəda olmaq
qurbun səxtən
qurban etmək, fəda
etmək; bağışlamaq,
günahından keçmək
qurdil bax: qulmurt
qurəmit zəmi arasında
qalan əkilməmiş sahə
qurquşun qurğuşun
qurqut yarma
qurlu / hə qurlu
bütövlüklə, tam,
hamısı/nı
qurt boğaz; udlaq
qurtamas tib. angina
qurti xişk birən boğazı
qurumaq
qurti xişki avardən
boğazı quruluq
gətirmək
quruq1 qoruq (qorunan
yer)
quruq2 qoruq, keşik

quruq birən qorunmaq
quruq səxtə səxtən
qorutdurmaq, keşiyini
çəkdirmək
quruq səxtən qorumaq,
keşiyini çəkmək
quruqçi qoruqçu,
gözətçi
quruqsəxtəqar
qoruyan, keşiyini
I çəkən
; qurun ağır
1 quruni ağırlıq; kütlə,
i
çəki
I quruntəbəə't ağırtəbiətli
qusmand qoyun
qusmandçərun
qoyunotaran
: quş qulaq
i quş birən qoşulmaq;
aludə olmaq
quş vəkəndən qulaq
asmaq, dinləmək
• quşavar sırğa
: quşə başaq (taxıl)
! quşə səxtən başaq
! eləmək
j quş-gülə baş-qulaq
i quş-güleyi raftən başqulağı getmək, dəng
; olmaq
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Tatca-A zərbaycasca lüğət

Tati-T ürki lüğət

quşqun quşqun
(minik heyvanlarını
çullayarkən istifadə
olunan qayış)
quşt ət
quştxar ətyeyən
quştkəş ətçəkən
(maşın)
quştnəxar ətyeməz,
vegeterian
quşun qoşun, ordu
qut1 bulaq (ağır qara
sulu)
qut2 soğanaq
qut3 dombalma
qut birən dombalmaq
qut səxtən dombaltmaq
qut şundən
soğanaqlamaq
qutiq küçük
qutur qotur
quturi qoturluq
quva güc, qüvvə
quval xaral, iri kisə
quvali gavalı
quvariş gəyirmə
quvariş avardən
gəyirmək
quvat güc, qüvvət
quvatin qüvvəli,
qüvvətli

quz əyilmiş
quz birən əyilmək
quz səxtən əymək
quzqun quzğun
quzquzin ətcəbala
qüdrə kasa
qüqundən sıxmaq,
basmaq
qüqüstən sıxılmaq,
basılmaq
qül qatı duman; qatı
tüstü
qültə pendir, bərk
pendir
qüsl qüsl
qüsür qısır
qüsüri qısırliq
qüzül qızıl

L
lağar arıq
lağar birən anqlamaq
lağar səxtən arıqlatmaq
lağari anqlıq
lax dərən dağıtmaq,
boşaltmaq, əndərmək,
yerə tökmək (mayeni)
lak lək
lak vəgüftən lək
düzəltmək
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Tati-T ürki lüğət

laka ləkə
laka aftarən
ləkələnmək
laka əngəstən
ləkələmək
lal lal
lamat palçıq
lamat(gir)i palçıqlıq
lamatin palçıqlı
lampə lampa
lap ən, lap
lapatkə bel (alət)
lapçin ayaqqabı,
başmaq
las çalınmış ot
latayır biədəb
lava yalvarış
lava səxtən yalvarmaq
lava-lisə yalvar-yaxar
layçə balaca palaz
Ieybun bax: löbun
-lə 1) əzizləmə,
nəvaziş mənasını
verən şəkilçi; ə'yəllə
uşaqcığaz, 2) saylarla
işləndikdə “cəmi”
mənasını verən
şəkilçi; dütələ cəmi
iki dənə
ləc acıq
ləc səxtən acıq eləmək

Tatca-A zərbaycanca lüğət

ləci yamsılama, təqlid,
imitasiya
ləci amarən acığı
gəlmək
ləciyrə dürvardən
/ ə ləciyi səxtən
yamsılamaq, təqlid
etmək, imitasiya
etmək
ləə'f yorğan
ləə'f-nalçə yorğandöşək
j ləgləgqari leylək
I ləxləxə çaxnaşma
I ləxtə laxta
I ləxtə birən laxtalanmaq
I ləq boş, laxlayan
ləqəb lağ, rişxənd,
istehza
ləqəb səxtən lağ etmək,
rişxənd etmək, istehza
etmək
ləqəbi rişxəndlə
ləqəbi kutirən
rişxəndlə demək
ləqistən [ləq] laxlamaq,
tərpənmək, boş olmaq
ləqləq boşboğaz
ləqləqi boşboğazlıq
ləqləqi səxtən
j boşboğazlıq etmək
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Tati-T ürki lüğət

lətürşundən səpmək
ləqundən [ləqun]
ləzgi ləzgi (xalq)
laxlatmaq, tərpətmək
ləzgihəngi ləzginka
ləlöün görməmiş,
(rəqs)
acgöz, tamarzı
ləzgii ləzgi dili, ləzgicə
Ləlöüni görməmişlik,
lırtız şıllaq
acgözlük
lırtız şundən şıllaq
ləlu beşik
atmaq
ləmbə bax: sümər
liçəg ləçək (baş örtüyü)
ləməç əlçim (yun)
I ligərd təpik
ləmistən [ləm]
yellənmək, tərpənmək, ligərd şündən
təpikləmək
oynamaq (stul və s.)
I lijeyin saçaqlı
ləmləmçərdaqi bax:
i lijə saçaq
amanəbənd
I lijəsüz saçaqsız
ləng axsaq, topal
I liq1 lax
ləngistən [ləng]
I liq2 lıqqa
axsamaq
i lind lent, bant
ləpə dalğa, ləpə
i loğə lovğa
ləpür iz, ləpir
I loğəgəri lovğalıq
ləpür əngəstən iz
loğəgəri səxtən
salmaq
lovğalıq etmək
lərgə lərgə (paxlalılar
I lö kənar, qiraq, sahil
fasiləsindən bitki)
lərz(ə) titrətmə, üşütmə i löbun leyban (damın
lərzirən [lərz] titrəmək, I qırağı)
j luxmə loğma, dişdəm,
üşümək, əsmək
i tikə
lərzundən [lərzun]
I lukurt lökürt, qotman
titrətmək, tərpətmək
; luq saxsı
ləşgər 1) ordu, qoşun;
; lumi limon
2) işçi arı
i luput dodaq
lətür səpki
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Tatca-A zorbaycanca lüğət

lus atmilçəyi
luş loş, hinduşka
lülə1 yuva
lülə2 lülə (silahda)
lüp çim, an
lüt 1) lüt, çılpaq; 2)
məc. kasıb
lüvə budaq

manat manat
mancar zivə
manqal manqal
m ar1 ilan
m ar2 kif
mar şundən kif atmaq
marin kifli
maral maral
marcul kərtənkələ
: mardo battaq,
M
palçıq
ma ay (təqvim ayı,
marə dişi
Yerin peyki)
mar-mujul həşərat,
mabəd ard, davam
qurd-quş
mabəma aybaay
marnə qadın
makusan umuküsü,
marujnə dondurma
giley
masac masaj
makusan səxtən
I maşat mane
umuküsü etmək,
I maşat birən mane
gileylənmək
I olmaq
maqul nə yaxşı, heç
I maşati maneçilik
olmasa
I maşati səxtən
mal 1) qaramal; 2) mal, i maneçilik etmək
əşya
matəbi aydınlıq gecə
malçərun malotaran,
m atur mühərrik
naxırçı
may ana
maldar maldar
mayə acıtma, maya
maldari maldarlıq
j mayi analıq
malə mala
i may-piyər ata-ana,
malla molla
I valideyn
malyət dəyər, maliyyət j mazarat mərdimazar
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Tati-T ürkj lüğət

mazarati səxtən
mərdimazarlıq etmək,
ziyan vurmaq
mazul1 [mafzulj
mənzil başı, gediləcək
yer; bə mazul rasirən
mənzil başma çatmaq;
məqsədinə nail olmaq
mazul2 [ma'zul] mazol,
döyənək
mazul səxtən1
yerləşmək, mənzil
salmaq
mazul səxtən2 mazol
etmək
meydun meydan
meyl mehr, məhəbbət;
istək, həvəs
məcal fürsət, macal,
imkan
məcal dərən macal
vennək, imkan
vermək
məcmə'i podnos
mə'də mədə
məgəz milçək
məgəzküş milçəköldürən
məğrib qərb
məhəl1 vaxt, an, radə
məhəl2 diqqət, etina,
maraq

məhəl narən diqqət
göstərmək
məhfə mafə
məhşər qiyamət,
məhşər
məhtəl məəttəl
məhtəl mundən
1) məəttəl qalmaq;
2) təəccüblənmək
məhtəl narən məəttəl
qoymaq
; məhtəli məəttəllik
I məxluq camaat; canlı
i varlıq
I mə'in mələmə
mə'in zərən mələmək
məjgə qorunan otlaq
sahəsi
j məktəb məktəb
I məktub məktub
i məqam vaxt, zaman, an
I məl avardən
I sakitləşmək, uyumaq
mələqan malakan
mə'lim müəllim
məmə 1) döş; 2) əmcək
məməxar döşəmər,
südəmər
məmləkət ölkə
mən mən
mə'na məna
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Tatca-A zərbaycanca lüğət

mə'nasüz mənasız
mə'nasüzi mənasızlıq
mə'ni mahnı
mərci mərci (paxlalılar
fəsiləsindən dənli
bitki)
mərcimək mərcimək
(paxlalılar fəsiləsindən
dənli bitki)
mərd kişi
mərdi kişilik
mərə qo inək
mərənus merinos
mərgijə sərçə
mərqumuş arsen; zəhər
mərz sərhəd, ayırıcı
xətt
məskoij moskvalı
məssəb məzhəb
məşədi məşədi
məşriq şərq
mətəh matah, nadir şey
mətqəb burğu
mətrə metr; metrə
(alət)
məzəq naz, mazaq
məziuq qarağat
mıssafi sap
miğeyit muğayat
miğeyit birən muğayat
olmaq

mixənnət / müxənnət
alçaq, namərd,
xəyanətkar
milyun milyon
mingə orta, mərkəz
mingərin ortancıl
miras miras
mitəh yumşaq
mitəhi yumşaqlıq
miz stol, miz
mizəmmət məzəmmət,
danlaq
mizəmmət
səxtən / zərən
məzəmmətləmək,
danlamaq
möhür möhür (namaz)
mölüh çəyirtkə
mörə muncuq
möüc mövüc
mu tük
mujnə qarışqa
muqli yumruq
mundən qalmaq
munq səs
munq əngəsdən səs
salmaq
munq səxtən səs
salmaq; səsləmək
munqatur səs-küy, səssəmir, soraq
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Tati-T ürkj lüğət

mur mığmığa, hünü
murdal mındar
nıurdal birən mındar
olmaq
murdal səxtən mmdar
etmək, mındarlamaq
murdali mındarçılıq
murdali səxtən
mındarçılıq etmək
muri çiyələk
musulmun müsəlman
muşar mişar
mübtəla düçar, aludə
mübtəla birən düçar
olmaq
müddə'i iddiaçı,
tələbkar
müftələ fərsiz,
aciz, yarıtmaz, iş
bacarmayan
mühtəbər etibarlı
mühür möhür, ştamp
müx baş, təpə; bə
müxizərən başma/
təpəsinə vurmaq
müjə kirpik
mürd dəri
mürdə ölü
mürdəmujul ölüvay,
zəif, ölümcül
mürdən is. ölüm

mürdən [mürj /. ölmək
mürdəni sif. ölməli;
ölümcül
mürdəşur mürdəşir,
ölüyuyan
mürvət mərhəmət, insaf
mürvətin mərhəmətli,
insaflı
müsmal mıx
müşkül çətin, qeyri
mümkün
müşt ovuc
müştzərən ovuclamaq
müştüg müştük

N
nabələd nabələd; yad
nadinc dəcəl
nadinci dəcəllik
nağarə nağara
nağarəçi nağaraçalan
nağarəçu nağara
çubuğu
nahaq haqsız, əbəs
nahar-vəgir götür-qoy,
müzakirə
naxuş azarlı, xəstə,
nasaz
naxuşi azar, xəstəlik
naqafil bax: bihürə
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naqahan bax: bihürə
naqqal boşboğaz,
çoxdanışan
naqqali boşboğazlıq
naqqali səxtən
boşboğazlıq etmək
naqulay naqolay
nalçə döşək, nalça
nalə nalə
nar nar
narə birən qoyulmaq
narə səxtən qoydurmaq
narə səxtə səxtən
qoydurtmaq
narən [bil] qoymaq
nasul nəsil, zat
nasulbənasul nəsildənnəsilə
nasus nasos
nataraz iri, nəhəng
natarazi irilik,
nəhənglik
navar palan
nazikədül
ürəyiyumşaq
nazikədüli
ürəyiyumşaqlıq
nemes alman
nemesi alman dili,
almanca
neyrə nehrə

Taгса-A zorba ycanca lüğət

neyrə zərən nehrə
çalxalamaq
nəbirəqar 1) olmayan
(haradasa); 2) van
olmayan, kasıb
nəcaq balta (qisa saplı),
nacaq
nəcabət nəcabət
nəcabətin nəcabətli
nəə'l nal
nəə'Ibəki nəlbəki
nəə'lbənd nalbənd
i nəən (nə) xeyr, yox
I nəfs tamah, nəfs
j nəft neft
j nəftin neftli
i nəftqabi neft qabı,
kanistr
nəg damaq
nəqül bax: ösənə
nəxç naxış
nəxçinaq çənə sümüyü
nəxçnəxçin naxışlı
nəki yoxsa
nəmər keçə
j nə'mət nemət, ərzaq
nəmiş 'rütubətli
nəmişi rütubət
nəmnüm tərəddüd
i nəmnüm səxtən
i
tərəddüd etmək
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Tati-T ürki lüğət

nə'nə nanə
nər erkək
nərəkə bərk (bitki
haqqında)
nərm yumşaq
nərmi yumşaqlıq
nərnə kişi
nəsəhət nəsihət
nəsəhət dərən nəsihət
vermək
nəticə nəticə (qohum)
nəvə nəvə
nəzür ianə, nəzir
nifə bel (paltara aid)
nifrin qarğış, lənət
nixşal göyşəmə
nixşal səxtən göyşəmək
nimaz namaz
nimaz güzardən namaz
qılmaq
nimazgüzar
namazqılan
nimdaş nimdaşt
nimdər döşəkçə
nimə yarı
niməcan yarımcan
niməgərçəg yarıgerçək
niməxo(lü) yarıyuxulu
niməkisnə yanac
nimə-nimə yan-yarı
niməsir yarıtox

niməşö gecə yan
nimətarik yanqaranlıq,
alatoran
nimətariki alatoranlıq
nimətur yanmçıq
nimətur mundən
yarımçıq qalmaq
niməzarafat yarızarafat
niməzulmat yarızülmət
nimmanati
yarımmanatlıq, 50
qəpiklik
nisti yoxluq; yoxsulluq
nişin eniş
nişin birən enmək,
düşmək
nişin səxtən endinnək,
düşürmək
niyət niyyət
niyət səxtən niyyət
etmək
no1 nov
no2 növ
nobar novbar
noçə novça
nolə navala
nöraq bəzək, yaraşıq
nöraqin bəzəkli,
yaraşıqlı
nörüz novruz
nörüzəma novruz ayı
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nösin görməmiş,
qarınqulu
nösini görməmişlik,
qarmqululuq
nösini səxtən
görməmişlik /
qarmqululuq etmək
nu çörək
nubər çörəkdaşıyan
(maşın)
nubürjundəqar
çörəkbişirən
nuçi çörəkçi
nufüruxtəqar
çörəksatan
nuhur nohur, gölməçə;
göl
nuxtə noxta
nuq təzə, yeni
nuqbahar nügbahar
nuqi təzəlik
num ad; ləqəb, ayama
num dərən ad vermək;
təltif etmək
num пагәп ad qoymaq;
ləqəb qoymaq
numbənum adbaad
numrə nömrə, say
nupuli çörəkpulu
nutukuni çörək
mağazası

Tatca-Azərbaycanca lüğət

nü 9, doqquz
nüxtə nöqtə
nüxür noxud
nükər nökər
nükərçigəri nökərçilik
nük-nu çay-çörək,
yemək
nükürdə adaxlı;
nişanlı
niikürdəbazi
adaxlıbazlıq
nükürdəbazi səxtən
adaxlıbazlıq etmək
nüqül noğul
nümahə doqquzaylıq
nümük duz
nümük fukardən duz
tökmək
! nümük zərən duzlamaq
nümükdan duzqabı
nümükin duzlu
nümüksüz duzsuz, şit
i nüruzə doqquzgünlük
I nüsalə doqquzillik,
doqquzyaşlı
; nÜştən [nÜş]
1) oturmaq; qonmaq;
; 2) çökmək
I nüşundə səxtən
i 1)otuzdurmaq;
; 2) çökdürtmək
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Tatca-A zərbayca.\Ca lüğət

lüğət

nüşundən |nüşun)
1) oturtmaq;
2) çökdürmək
nüteyi(n) doqquzuncu
nütə doqquz ədəd
Q
0*1* 1) su; 2) meyvə
şirəsi; 3) həlim
02 ov
o birən 1) ərimək; həll
olmaq (mayedə); 2)
ovulmaq
o çüm bax: ərs
o dərən sulamaq,
suvarmaq; su salmaq
o əngəstən su salmaq;
həlim salmaq
o ru məc. abır, həya
o rui raftən məc.
üzünün abırı getmək
o səxtən əritmək
oçi ovçu
oçigəri ovçuluq
odəs su başı
oduğ ayran
odun ovdan
o-ələt baş-paltar
o-ə'yəl ailə, oğul-uşaq
oxur axur

oin sulu, duru
oqat ovqat, əhvaliruhiyyə
oley kərg toyuqçiçəyi
olə çiçək (xəstəlik)
onə çeşni
oraq [o:r'aq] k.təs.
oraq
osar ovsar, yüyən, cilov
osarzərən cilovlamaq
osun ovsun, sehr, cadu
I osunçi ovsunçu,
II sehrbaz
i osüz SUSUZ
: osüzi susuzluq
! oşun şəlalə
:

f

i ~

I ölad övlad
öladi övladlıq
öləndirmiş səxtən
evləndirmək
ölənmiş birən evlənmək
ölü evli
I önə1 1) nahar fasiləsi;
2 )növbə
önə2 dəfə
I örəz bir kəsə edilən
s könüllü kollektiv
ј kömək, iməcilik
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örəz səxtən iməcilik
etmək
örü çöl, çöllük, çəmən,
yamac
ösənə1 nağıl
ösənə2 avand; bə ösənə
aftarən avanda
düşmək
öşə meşə

P
pa ayaq; bə pa pay istən
ayaq üstə durmaq; bə
pa vəxiştən ayaq üstə
qalxmaq
paçeyi aftaran ayağı
düşmək
paçeyirə buran ayağını
kəsmək; gəliş-gedişi
olmamaq
paçə 1) ayaq; pəncə;
2) dirək, dayaq; altlıq
(stolun, körpünün və
s.)
paçə vakardən ayaq
açmaq, yerimək; gəlişgedişə başlamaq
padşa(h) padşah
padşahi padşahlıq
paxlə paxla, lobya

i
i
i

;
;

i

pajə tuman, don, yubka
pajəvar donluq parça
pak 1) pak, təmiz; 2)
saf, xalis; ismətli; 3)
ədalətli, düz
paki 1) paklıq, təmizlik;
2) günahsızlıq; 3)
ismətlilik
pakniyət xoşniyyət,
səmimi
palan bax: navar
palatkə çadır
palmə pillə
paltüg palto
palut palıd
pamadur pomidor
pampust şişman, kök,
dolu
pana birən gizlənmək
pana səxtən gizlətmək
panaki gizli, gizlincə
panapana gizlənpaç
pane 5, beş
paneruzə beşgünlük
pancsalə beşillik,
beşyaşlı
paneşəmbi çərşənbə
axşamı
pancteyi(n) beşinci
panetə beş ədəd
paplik / papiüg pipik
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paplikbəsər şanapipik,
şinəbub
papruz siqaret
papruzkəş siqaretçəkən
par1 tük, lələk
par2 uçuş
par3 bildir, keçənil
parzərən uçmaq
para 1) cırıq, yırtıq;
bölünmüş, para; para
ələt cırıq paltar;
2) para, parça, tikə;
qırıntı; para uhun
dəmir parçası,
qırıntısı;
3) dilim, pay, hissə;
yə para nu bir dilim
çörək; 4) bəzi; yə
para ədəmiha bəzi
adamlar
para birən cırılmaq,
bölünmək,
paralanmaq;
partlamaq
para səxtən bölmək,
paralamaq
paraçəqçəq bax:
amanəbənd
parbizən parabizən
parılti parıltı
paristəg qaranquş

paristən yıxılmaq;
uzanmaq; aşmaq
pariz payız
parizin payızlıq, payıza
aid olan; pariznə zimi
payız əkini
parnə bildirki,
keçənilki
parparin 1) tüklənmiş,
yenicə tük gətirmiş
(quş); 2) məc.
açılışmış, rəngi özünə
gəlmiş (körpə uşaq
haqqında)
parparin birən 1)
tüklənmək, yenicə
tük gətirmək (quş); 2)
I məc. açılışmaq, rəngi
I özünə gəlmək (körpə
I uşaq haqqında)
i parsəng pərsəng
! parundə səxtən
yıxıltdırmaq,
I aşırtdırmaq
I parundən yıxmaq,
I aşırtmaq
i paspurt pasport
i patrun patron
I pay1 addım
I pay2 bax: bil
j paybinərə ayaqyalın
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payistən [pay)
dayanmaq; dözmək
paymərgijə bot.
quşəppəyi (yabanı ot)
payundə səxtən
dayandırtmaq,
saxlatmaq
payundən [payunj
dayandırmaq,
saxlamaq
peydi 1) görünən;
2) aydın, aşkar, məlum
peydi birən / dərən
görünmək, peyda
olmaq
peyğəmbəri qarğıdalı
peyqəmbər peyğəmbər
peyqəmbəri
peyğəmbərlik
peykam fərq
peykam birən
fərqlənmək
peykam səxtən
fərqləndirmək
peykami fərqlilik
peylə badya (kasaya
oxşar mis qab)
peymundə səxtə səxtən
ölçdürtmək
peymundə səxtən
ölçdürmək

j peymundən [peymun]

ölçmək
peyrə 1) piyada;
2) məc. təcrübəsiz,
məlumatsız, xam
pəxül paxıl
pəxüli paxıllıq
pəjirə solmuş
j pəjirən [pəj] solmaq
i pəjundə səxtən
! soldurtmaq
j pəjundən [pəjunj
I soldurmaq, qurutmaq
j pəl pəl (göyərti)
pəlasə quruluq (ağızda)
I pələng pələng
; pəltəg pəltək
j pəltəgi pəltəklik
; pəlü yamaq
i pəlü zərən yamamaq
pəlüin yamaqlı
pəlvan1 hörümçək
! pəlvan2 pəhləvan
pəlvani pəhləvanlıq,
igidlik
\ pəmbeyin pambıq,
i pambıqdan
hazırlanmış
i pəmbə pambıq
i pəmbəkar pambıqəkən,
i pambıqçı
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pəmbəkari pambıqçılıq pərdəyə vəgüftən
pəmbənş pambıqəyirən
hörmətsizlik etmək
pəmbərışi
pərdi şalban, tir
pambıqəyirmə
pərha srağagün
pəmbəvəçin
pəriz pəhriz
pambıqyığan,
pərqar bacarıqlı
pambıqçı
pərnə srağagünkü
pəmbəvəçini pambıq
I pərşö srağagün gecə
yığımı
I pəs bəs, onda, yaxşı
pənca 50, əlli
I paş yun
pəncateyi(n) əllinci
pəşçin yunqırxan
pəncatə əlli ədəd
(adam, alət)
pəncəg pencək
pəşin (pəş) yun, yundan
pəncərə pəncərə
hazırlanmış
pəni şor (pendir)
pəşmu(n) peşman
pənsiyə pensiya
pəşmu(n) birən
pənsiyənar pensiyaçı
peşmanlamaq
pərçüm bərkimə,
pəşmu(n) səxtən
yapışma
peşman etmək
pərçüm birən
pəşmuni peşmançılıq
bərkimək, yapışmaq
pəşmuni kəşirən
pərçüm səxtən
peşmançılıq çəkmək
bərkitmək,
pəşpəşin tüklü, qıllı
yapışdırmaq
pıç-pıç pıçıltı
pərdə 1) pərdə;
pıç-pıç səxtən
2) qabıq, pərdə
pıçılda(ş)maq
3) məc. abır-həya,
pır pırıltı
hörmət
pırzərən pırıldayıb
pərdə daştən abır-həya
uçmaq
saxlamaq, hörmət
pis kəndən soymaq
etmək
pısta qabıq
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pıstasüz qabıqsız
pısteyin qabıqlı
pıstin kürk, şuba
pıtniz podnos
pi piy
piçənig peçenye
piin piyli
pilat polad
piləkan pilləkən
pilətə soba, ocaq
pilo plov
pilpil (pülpül) qırpma
(göz, alov)
pilpil (pülpül) səxtən /
zərən qırpmaq
pilpiləg kəpənək
piltə lopa (qar)
piltə-piltə lopa-lopa.
Piltə-piltə kulak
maristən. Lopa-lopa
qar yağır,
pip pip, fıstıq
pipig РФ*
pir pir
pirar inişil
pisqaqal qarapıspısa
piş qovma
piş birən qovulmaq
piş səxtə səxtən
qovdurmaq
piş səxtən qovmaq

pişi sağ ol, sağlam ol
pişig pişik
pişnə günorta
pişpişə / püşpüşə
eşələmə, eşələnmə,
eşənək (toyuq)
pişpişə / püşpüşə səxtən
I eşələmək, eşələnmək
j (toyuq)
! pistun piston
I pişvaz qarşılama; bə
pişvazi amarən /
dürmarən qabağına
çıxmaq
pişvaz səxtən
I qarşılamaq
j piyan sərxoş
I piyan birən sərxoş
olmaq
i piyaz soğan
piyazi çəhrayı
piyər ata
piyəri atalıq, ögey ata
povur aşpaz
poyiz qatar
prezdent prezident
j professur professor
: prukurur prokuror
i puç boş, fani, puç,
I mənasız
puçi boşluq, mənasızlıq
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puçundə biron
bükülmək, sarılmaq
puçundə səxtə
səxtən bükdürtmək,
sarıtdırmaq
puçundə səxtən
bükdürmək, santmaq
puçundan [puçun]
bükmək, bürümək,
sarımaq
pul' pul
pul2 döşəmə
pur1 1) dolu (bir şeylə);
2) çox
pur2 dolu, kök, canlı
pur3 bütün, büsbütün,
tamamilə
pur4xal. arğac
pur birən 1) dolmaq,
dolu olmaq;
2) doluxsunmaq
pur səxtə səxtən
doldurtmaq
pur səxtən 1)
doldurmaq; 2) yelin
doldurmaq (heyvana
aid)
purnə yarpız
puroul qəhər
puroul birən
qəhərlənmək

pursimiş birən
doluxsunmaq
pusa (pusə) dal, geri,
arxa
pusa raftan
1) geriləmək,
2) arıqlamaq,
sınıxmaq
pusa-puşə dalqabaq,
tərsinə; irəli-geri
pusava dala, geriyə,
I arxaya
; pusirə çürük, çürümüş;
j çürüntü
1 pusirən [pus] çürümək
j pust1 1) dəri; gön;
I 2) motal
i pust2 post, məntəqə
j pusti raftən dərisi
sıyrılmaq
pusundə səxtən
çürütdürmək
I pusundən[pusun]
! çürütmək
puşeyirə astara səxtən
i qabağını aldırmaq
i puşeyirə astaran
i qabağını almaq; mane
; olmaq
j puşeyirə bura səxtən
I qabağını kəsdirmək

124

Tati-T ürki lüğət

puşeyirə buran
qabağını kəsmək
puşə 1) qabaq, irəli 2)
əvvəllər, keçmişdə
puşə amarən 1) qabaq
gəlmək, əvvəl gəlmək;
2) qabağa gəlmək
puşə avardən qabaqa
gətirmək, qabağa
çəkmək
puşəbəpuşə qarşıqarşıya, üz-üzə,
üzbəüz
puşəbur bax: rabur
puşəburi 1)
qabaqkəsdi; 2) bax:
raburi
puşəburi səxtən
quldurluq etmək,
rekertlik etmək
puşəgir önlük
puşəpuşə qabaqqabağa, irəliyə
puşəpuşə raftən qabaqqabağa getmək
puşəpuşin qabaqcadan,
əvvəlcədən
puşəva qabağa, irəliyə
puşt poçt
puştulyun poçtalyon
puz1 bax: vini

Tatca-A zərbaycaxca lüğət

puz2 uc (bıçaq və s.)
puzəxəndə gülümsəmə
puzəxəndə zərən
gülümsəmək
puzzuhuni dodaqucu
pü püləmə;
üfürmə
pü birən pülənmək
pü səxtə səxtən
pülətmək
pü səxtən püləmək;
üfürmək
j pü zərən qullab vurmaq
pürsuq porsuq
pürtənəg pətənək
pürtü didik, çilik
j pürtü birən didilmək,
çiliklənmək
pürtü səxtən didmək,
çilikləmək
püski britva
püstə1 püstə
! püstə2 çırtıq
püstə zərən çırtıq
çalmaq
püşgül püşkül (azacıq
isladılıb qarışdırılmış
un, kəpək və s.)
püşgül zərən püşkül
çalmaq
i püşgülbə'i qığ
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püşt 1) arxa, dal; 2)
arxa, dayaq
püşt bəstən arxalanmaq
püt alacəhrə
püto bütöv

davranış
raftən [bara]
1) getmək; axmaq,
2) soluxmaq (rəng);
3) sürtülmək, eyilmək
rag kök, dib
rag şundən kök atmaq
R
raha açıq
ra 1 1) yol, məsafə
raha birən açıq olmaq
2) vasitə, üsul
i raha dərə səxtən
buraxdır(t)maq
ra2 dəfə
ra dərən yol vermək
raha dərən (açıb)
ra kəşirən yol çəkmək
buraxmaq
ra səxtən yol eləmək
i rancbər əkinçi
ra vakardən yol açmaq i randə rəndə
j randə kəşirən / zərən
rabur yolkəsən,
rəndələmək
quldur
raburi yolkəsənlik,
i rang rəng
quldurluq
I rangin rəngli
I rangrangin rəngbərəng
rac dəm (çaym dəmi)
rasan çatı (adətən keçi
raçə qolay,
tükündən hazırlanmış
münasib
ip, kəndir)
rad rədd
rad birən rədd olmaq
rasirə dəymiş, yetişmiş
rad səxtən rədd etmək i rasirən [ras] 1) çatmaq,
i yetişmək; 2) dəymək,
radyo radio
raf rəf
I yetişmək; 3) cummaq;
•raftar münasibət,
i 4) qovuşmaq
davranış
i rast1 sağ, sağ tərəf
rast*2 düz, doğru; ə rasti
raftavar 1) get-gəl,
doğrudan, həqiqətən
münasibət, 2) rəftar,

126

Tat/- Türki lüğot

Tatca-A zərbaycanca lüğət

rast amarən
rastlaşmaq, rast
gəlmək
rast avardən
rastlaşdırmaq, rast
gətirmək
rast kutirən düz demək
rastən-rast həqiqətən
rasti doğru söz, düzlük,
həqiqət
rastiyirə kutirən
düzünü demək
rasundən [rasunj
çatdırmaq
raş dərə səxtən
yaraşdırmaq
raş dərən yaraşmaq
raşraşin yaraşıqlı
raşutkə reşotka,
barmaqlıq
rava rəva
rava dünüstən rəva
bilmək
rayun rayon
rəğbət ehtiram, hörmət
rəğbətin səliqəli; layiqli
rəhbər rəhbər, lider
rəhbəri rəhbərlik,
liderlik
rəhbəri səxtən
rəhbərlik etmək

rəhət rahat
rəhət birən
rahatlanmaq
rəhət səxtən rahatlamaq
rəhəti rahatlıq
rəhm mərhəmət
rəhm səxtən mərhəmət
göstərmək
I rəhmdül mərhəmətli,
rəhmdil
rəhməti rəhmətlik
: rəxnə çaxnaşma,
j
qarışıqlıq
i rəvaq süzmə bal
i r ı j a kök, rişə
j rış saqqal
j rışa rişə
; rışin1 saqqallı
: rışin2 işıqlı
j rışin birən işıqlanmaq
; rışk sirkə (bit
j yumurtası)
j riştən [rış] əyirmək (ip)
i nybüzlə çaytikanı
j rızin rezin
I rıznə tavanda qoyulmuş
j pəncərə, açıq yer
j rişqənd rişxənd
j ru 1) üz, sifət; 2) səth, üst
i ru bəstən üz bağlamaq,
üz tutmaq
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ru dərən üz vermək
ru giiftən üz tutmaq;
tərəfini saxlamaq
ru kəşirən üz çəkmək,
üzləmək
ru şun dərən üz
göstərmək
ru zərən üz vurmaq
rub rub (turş meyvə
cemi)
ruba ruba (kütlə vahidi)
rubaru üzbəüz
rubaru birən üzbəüz
olmaq; üzləşmək
rubaru səxtən
üzləşdirmək
rubənd niqab
ruçin üzqırxan (maşın)
ruğan yağ
ruğani yağlı, yağlılıq
ruxtən [ruz, rux]
dağilmaq, səpələnmək,
tökülmək, axmaq
ruxundən bax:
ruzundən rui birən
üzü olmaq
rui dürmarən məc. üzü
çıxmaq; sürtüg olmaq
ruma alaçiy (yumurta)
ruru bağırsaq
ruru-işqəmbə qann-

lüğət

bağırsaq
rüsvay biabır, rüsvay
rüsvay birən biabır
olmaq, rüsvay olmaq
rüsvay səxtən biabır
etmək, rüsvay etmək
rusvayçigəri
biabırçılıq, rüsvayçılıq
ruşeyn üst köynəyi
ruşum 1) işıqlı, aydm;
2) duru (su). Ruşumə
dünya işıqlı dünya
I ruşur əlüzyuyan
i ruva tülkü
j ruz1 gün
i ruz2 ard, dal; bə ruzi
raftə ardınca getmək
j ruza oruc
; ruza güftən oruc
j tutmaq
j ruzafruva üzüaşağı
i ruzamahi orucluq ayı,
ramazan
i ruzbaruz gündən-günə,
hər gün
ruzəvərə üzüyuxarı
; ruzi bərəkət, ruzi
ruzqar güzəran
; ruzundən [ruzun]
dağıtmaq, səpələmək,
tökmək
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rüsxət icazə, izin
rüsxət astaran icazə
almaq
rüsxət dərən icazə
vermək
rüsxət xastən icazə
istəmək

lüğət

sağalmaq
sağ səxtən sağaltmaq
sağdüş sağdış
saği sağlıq
saki demək olar ki;
təxminən
sakit sakit
sakit birən sakitləşmək
sakit səxtən
sakitləşdirmək
sabur səbir, hövsələ
sakiti sakitlik
sabur avardən səbir
saku səki (evin
gətinnək
I girəcəyindəki pillələr)
sabur səxtən səbir
! sakuin səkili
eləmək
I sal il
saburin səbirli
j salamət salamat
sabursüz səbirsiz
j salaməti salamatlıq,
sac sac
sağlıq
sacnənu lavaş, yuxa
samalut təyyarə
sad 100, yüz
saniyə saniyə
sadır çirk
sarf bəd, tutağan; sarfə
sadır bəstən
səg bəd it
çirklənmək, çox çirkli
sarfeyi səxtən eyninə
olmaq
gəlmək, təsir etmək
sadi(n) yüzüncü
sarfə təsir, eyin
sadruzə yüzgünlük
sarfi bədlik (itə aid)
sadsalə yüzillik
sarsari ərik
safrə öd
sataş sataşma
sağ sağ, diri
sataş birən sataşmaq
sağ birən sağ olmaq;
savad savad, təhsil
sağlam olmaq;
savadin savadlı

s
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savadsüz savadsız
savadsüzi savadsızlıq
sayeyin kölgəli
sayə1 kölgə
sayə2 sayə, görə
sayə əngəstən kölgə
salmaq
sayəsüz kölgəsiz
sayırbayır sayıqlama
sayırbayır səxtən
sayıqlamaq
saz saz
sazandə çalğıçı
seyi sel, daşqın
seyxaş sakit
seyxaş birən sakit
olmaq
seyxaş səxtən sakit
etmək
seyxaşi sakitlik
seyxaşi səxtən sakitlik
yaratmaq
seyr seyr
seyr səxtən seyr etmək
seyrək seyrək
seyrək birən seyrək
olmaq
seyrək səxtən
seyrəltmək
seyrəki seyrəklik
sə 3, üç

Тлтса-A zorbaycasca

lüğət

sə bist 60, altmış
sə bist də 70, yetmiş
sə bist dəteyin
yetmişinci
sə bist dətə yetmiş ədəd
sə bisteyin altmışıncı
sə bistə altmış ədəd
səbəb səbəb
səbəbkar səbəbkar
səbəh1 [s'əbəh] sabah
(növbəti gün)
səbəh2 [səb'əh) səhər,
sabah; Səbəhtü xeyr.
Sabahın xeyir,
səbəhnə 1) sabahkı; 2)
səhərki
səbəh-səbəh səhərsəhər, səhər çağı
səbəh-şanqum səhəraxşam
səbət səbət
səcaq üçayaq, sacayağı
səçəq bax: lijə
səçki seçki
sədəqə sadaqa, nəzir
sədəmə ziyan, zərər
səə'b 1) sahib, yiyə; 2)
məc. ər
səə'bi sahiblik, yiyəlik
səə' bi səxtən sahiblik
etmək
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səə'bxunə ev sahibi
səə'bkar sahibkar, iş
sahibi
səə'bsüz 1) sahibsiz,
yiyəsiz; 2) məc. ərsiz,
dul
səə'bsüzi sahibsizlik,
yiyəsizlik
səə'bun sabun
səə'bun kəşirən
sabunlamaq
səə'buni sabunlu
səə'Iəf bot. soğanaq
səə't saat
səə'tbəsəə't saatbasaat,
hər saat, hər an
səə'tsaz saatsaz
səg it
səxt 1) bərk; 2) çətin; 3)
məc. simic
səxt birən bərkimək
səxt səxtə səxtən
bərkitdirmək
səxt səxtən bərkitmək
səxtə birən edilmək
səxtə səxtən etdirmək
səxtən [san] etmək
səxti 1) bərklik; 2)
çətinlik
səksəkə səksəkə,
narahatlıq

lüğət

səqiz saqqiz
səquş üçbucaq(lı)
səlab səlab, sulu yer
sələ nehrənin ağzını
bağlamaq üçün
içalatdan dəri
sələrkə solyarka
səilimi özbaşına,
nəzarətsiz
səilimi birən özbaşına
olmaq, nəzarətsiz
olmaq
I səllimiçigəri
I özbaşınalıq,
! nəzarətsizlik, anarxiya
səlt tamam, tamamilə,
büsbütün
səmənd sement
səməni səməni
səncaq sancaq
j sənduq sandıq
I sənəə't sənət, peşə
j sənəə'tkar sənətkar
I sənq daş
sənqbəmüx başıdaşlı,
başma daş düşmüş
(söyüş)
sənqgiri daşlıq (yer)
sənqin daşlı; daş
döşənmiş
sər 1) baş; 2) üst, səth
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sər dərən l)baş
vermək, olmaq; 2)
cücərmək
sərdürvardən l)baş
çıxarmaq; 2) başa
düşmək, anlamaq
sər güftən oynamaq,
əylənmək
sər kəşirən baş çəkmək,
dəymək, yoluxmaq
sər səxtən baş eləmək
(yara)
sərvəkəndən baş
açmaq; başa düşmək,
anlamaq
sərzərən l)baş
vurmaq; 2) baş əymək,
reverans etmək
sərasər başdan-başa,
büsbütün
sərbəkəllə başı üstə,
başıaşağı
sərbəra yerbəyer
sərbəra səxtən
yerbəyer etmək,
yerləşdirmək
sərbəsər baş-başa,
başdan başa
sərbəsər birən baş
qoşmaq, qoşulmaq
sərbinərə başıaçıq

sərbini bal səbəti
sərbun dam, evin üstü
sərçin ülgüc
sərd soyuq, sərt
sərdəsi: əsərdəsi
ayaqüstü, ötəri, tələsik
sərdəstə dəstəbaşı, qrup
rəhbəri
sərdoul ah
sərdoul avardən ah
çəkmək
sərədərd başağrı
sərəgijlə başgicəllənmə
sərəqit tavan
sərəpaçə baş-ayaq,
kəlləpaça
j sərəpəni kəsmik, süzmə
sərəpiyaz baş soğan
sərəvəz özünü yayma,
. yayxanma
j sərəvəz zərən
I yayxanmaq
sərgin peyin
! sərhəd1 sərhəd
; sərhəd2 başdaşı
I sərhisab bax: sərvəxt
I səriraha başıaçıq
I şərirə bəstən başını
I bağlamaq; məc.
evləndirmək
j sərma soyuq, sazaq
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Tatca-A zərbaycanca lüğət

sərma bərdən soyuq
səyaq qoş. kimi, tək
vurmaq
sır sinsərnişin eniş
sır astarən sirr almaq
sərpa: ə sərpa bax:
sırdaştən sirr saxlamaq
sərpaçə
sır dərən sirr vermək
sərpaçə: ə sərpaçə
sırdar sirdaş
ayaqüstü, ötəri,
si 30, otuz
yolüstü
sib alma
sərpayi sərpayı
sicim kəndir, ip
sərsaği başsağlığı
j siçan siçan
sərsaği dərən
siçoii siçovul
başsağlığı vermək
sigərdun peyinlik
sərsüz 1) başsız; 2)
sixən söz
sahibsiz, himayədarsız sixən aftarən söz
sərsüzi 1) başsızlıq,
düşmək
ağılsızlıq; 2)
sixən astarən söz
sahibsizlik,
almaq
himayədarsızlıq
sixən avardən söz
sər-tən üst-baş
gətirmək, söz salmaq
səruzə üçgünlük
sixən dərən söz vermək
sərvəxt sayıq
sixən əngəstən söz
sərvəxt birən sayıq
salmaq
olmaq
sixən gərdundən söz
səsalə üçillik, üçyaşlı
gəzdirmək
səşəmbi çərşənbə
sixən kəşirən söz
axşamı
çəkmək
səşövə üç (yas
sixən narən söz
mərasimi)
qoymaq, sözləşmək
səteyin üçüncü
sixən səxtən söz etmək,
sətə üç ədəd
yozmaq
səvər səbət (arıçılıq)
sixən şundən söz atmaq
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Tatca-A zərbaycasca

lüğət

sixən vabirən söz
açılmaq
sixən vakardən söz
açmaq, söz salmaq
sixən vaqardundən söz
qaytarmaq
sixəni bə damayi
mundən sözü
ağzmda qalmaq
sixəni birən sözü olmaq
sixəni güraştən sözü
keçmək
sixənirə bə damayi
narən sözünü
ağzmda qoymaq
sixənirə buran sözünü
kəsmək
silə ağzınacan dolu
silis istintaq
silis dərən istintaq
olunmaq
silis səxtən sorğu-sual
etmək
silisçi müstəntiq
simavar samovar
simişkə günəbaxan tumu
simliq çəyirdək
simsar yaxın, qohum
sinə sinə, döş; köks
sinəgiri astma
sino çimmə

lüğət

sino birən çimmək
sino səxtən
çimizdirmək
sintinir sentner
sipişkə kibrit
sipsiyə qapqara
sipsouz yamyaşıl
sir1 [sir] sarımsaq
sir2 [si:r] tox
sir birən tox olmaq;
doymaq
sir səxtən doyuzdurmaq
siri toxluq
siriqlü sırıqlı
sirkə (turşmişə o
j
meyvə) sirkə
i Sİrt təpə
I siruzə otuzgünlük
: sisalə otuzillik,
otuzyaşlı
! sital sırtıq; dəcəl
; sitali sırtıqlıq; dəcəllik
! siteyin otuzuncu
i şitə otuz ədəd
: siyafur sırtıq, hayasız
1 siyafuri sırtıqlıq,
! hayasızlıq
siyafuri səxtən sırtıqlıq
I etmək, hayasızlıq
I etmək
I siyal aradaşı, xırda daş
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lüğət

siyeyi qaralıq
siyə qara
siyəçüm qaragöz(lü)
siyəəlü göyəm
siyəru üzüqara
siyərui üzüqaralıq
siyəruz qaragünlü
siyətəlü qaratikan
so səhəng
soxə sovxa, miras, andır
soxəmundə miras
qalmış, andıra qalmış
so-sixən söz-söhbət;
şayə; tapşırıq,
çatdırılası söz
souk yüngül
souki yüngüllük
souki səxən yüngüllük
etmək
souktəbəə't
yüngültəbiət(li)
souz yaşıl
souzi yaşıllıq (rəng)
söbət söhbət
söbət səxtən söhbət
etmək
söd sevda, istək
södə alış-veriş
södə zərən alış-veriş
etmək; danışıq
aparmaq

lüğət

sögən and
sögən dərən and
vermək
sögən xardən and
içmək
stun sütun
subay subay
subayi subaylıq
subut sübut
subut səxtən sübut
etmək
sudi dürtmək, yumruq
! sudyə hakim
‘ suxtə yanıq
I suxtəqar yanan
: suxtən [suz] yanmaq
I suxtəni yanıcı, yanan
; suqrə kasa
sulə deşik
j sulə birən deşilmək
i sulə səxtən deşmək
j sulup taxıl / düyü
qabığı
i sumakur samanlıq
sumaq sumaq
! sun oğul, övlad
sunsüz sonsuz
i sunsüzi sonsuzluq
; supə supa (ikiyaşar
eşşək)
i supul dalaq
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lüğət

suraq soraq
suraq səxtən aramaq,
soraqlamaq
suri1 şor (süd məhsulu)
suri2 sürü
sutkə sutka
suvar minmə
suvar birən minmək
suza göynəmə
suza dərən göynəmək
suzundəqar yandıran
suzundən [suzun]
yandırmaq
süa'b savab
süa'b səxtən savab
etmək
süa'bkar xeyirxah,
savab iş görən
sübərdə səxtən
bellətdirmək
sübərdən [sübər]
belləmək
süftə1 əvvəl, əvvəlcə
süftə2 siftə, ilk
süftə səxtən siftə
eləmək
süglə köz
sügülmə soyutma
(yumurta)
sügüş söyüş
sügüt söyüd

sügütdar söyüd ağacı
sülüm budanmış gövdə
sülüm səxtən budamaq
sülsül çovdar
sümbə sünbə (silahda)
sümbələqəqə mayallaq
sümbələqəqə şundən
mayallaq aşmaq
sümbül sünbül
I sümər saman
I süncül küncüt
I süncür iydə
I süncürdar iydə ağacı
: süng müflis
; süng birən
! müflisləşmək
! sünqül qılça, bud
sümüyü
sünnət sünnət
sünnət birən sünnət
ol(un)maq
sünnət səxtən sünnət
etmək
i sür isti, qaynar
j sür səxtən isitmək,
qızdırmaq
sürə eyvan
i sürg buynuz
: sürgin buynuzlu
■ sürx qırmızı
i sürxi qırmızılıq
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lüğət

lüğət

I şam şam
şan şan
şanqum axşam
şanqum aftaran axşam
düşmək
şanqum səxtən axşam
etmək
şanqumraçə axşamüstü
şapkə şapka, papaq
! şar1 şad
j şar2 şər, böhtan
I şar birən şad olmaq,
! sevinmək
ј şar səxtən şad etmək,
şa(h) şah
j
sevindirmək
şabalud şabalıd
şabaluddar şabalıd
I şar şundən şərləmək,
böhtan atmaq
ağacı
şari şadlıq, sevinc
şaftalu şəftəli
şaftaludar şəftəli ağacı : şari səxtən şadlıq
; etmək
şahad şahid
' şart şərt; mərc
şahadi şahidlik
şahadi səxtən şahidlik i şart səxtən mərc etmək
etmək
! şayəd təsadüfən, birdən,
I işdir
şahi beşqəpik(lik)
: şeyn köynək
şaı'r şair
şeynəm çiskin
şakər vərdiş, adət,
şeynəmi çiskinlik
xasiyyət
şeyş 6, altı
şal şal
şeyşruzə altıgünliik
şalaband tumanbağı
ј şeyşsalə altıillik,
şalgərdən şərf
i altıyaşlı
şalvar şalvar

süri istilik
süründən [sürun]
öskürtmək
sürüclə tib. qızılca
sürüstən [sür]
öskürmək
sürvə öskürək
süst süst, boş, halsız
süsti süstlük
sütəlcəm sətəlcəm

s
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şeyşteyi(n) altıncı
şeyştə altı dənə
şeytun şeytan; ilbiz
şeytuni şeytanlıq
şeytuni səxtən xəbər
vennək, çuğulçuluq
etmək
şəbədə rişxənd,
ələsalma
şəft əyri
şəft birən əyilmək
şəft səxtən əymək
şəfti əyrilik
şəft-şüft əyri-üyrii
şə(hə)r şəhər
şəxtə şaxta
şəxtə zərən şaxta
vurmaq
şək şəkk; şübhə
şək avardən / bərdən
şəkk gətirmək
şək səxtən şəkk etmək
şəkkak şəkkak (heç
nəyə inanmayan)
şəkşəkin1 is. bülbüldən
iri boz rəngli qanadları
qara quş
şəkşəkin2sif. şəklənmiş
şəkşəkin birən
şəklənmək
şəkşəkin səxtən

Та тс a-A zərbл ycasca

lüğət

şəkləmək
şəqəqə lalə
şəqqə1 şaqqa
şəqqə2 qəhqəhə
şəqqə kəşirən / zərən
qəhqəhə çəkmək
şəlal bot. qanqal
! şələ şələ, yük
i şəlmu(n) şalban
I şəmbi şənbə
I şər yaşınma
i şər səxtən yaşınmaq
! şərik ortaq
I şəriki ortaqlı
I şərq bax: məşriq
şəst şəst, qürur
: şətəl corab
şətəlqədə şıltaq; dəcəl
; şətəlqədə səxtən 1)
şıltaqlıq etmək;
dəcəllik etmək; 2)
darıxmaq
: şəvə şəvə
: şıpırtin dələgey, pinti
şırp(pidən) dərhal,
gözlənilmədən
şihid gözəl, qəşəng,
yaraşıqlı
; şihidi gözəllik
i şikəst şikəst, əlil
şikəsti şikəstlik, əlillik
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

şikil 1) şəkil 2) məc.
yaraşiq
şikil kəşirən şəkil
çəkmək
şilavar tökülüb qalma
(yeməyə aid)
şilavar birən tökülüb
qalmaq, çox olmaq
şilavar səxtən açıbtokmək
şiləququ ququ quşu
şiləvəran bax: şilavar
şiləvəran birən bax:
şilavar birən
şiləvəran səxtən bax:
şilavar səxtən
şillə şillə
şillə zərən şillə vurmaq
şiloli çalağan
şiltaq şıltaq
şiltaq birən şıltaq
olmaq
şiltaqi şıltaqlıq
şiltaqi səxtən şıltaqlıq
etmək
şimal şimal
şir1 süd
şir2 şir, aslan
şirava sıyıq (südlü)
şirbənöüş bənövşəyi
şirəng bardaq

lüğət

şirəpilo südlü aş
şirəpust şirədəri
şirxar südəmər; südiçən
; şiriş kley
; şirsüzən südsüzən
şişirən [şiş] 1) basmaq,
yıxmaq 2) yoğurmaq
j (xəmir)
şit şit, duzsuz
şiti şitlik; yüngüllük
; şiti səxtən şitlik /
yüngüllük etmək
i şit-şuri şit-şorluq, dad
: şofur sürücü
I şofuri sürücülük
; şö gecə
; şönimə bax: niməşö
i şuqul şaqul (alət)
; şuluq şuluq, dəcəl
şuluqi şuluqluq,
dəcəllik
şuluqi səxtən dəcəllik
etmək
şum şum
şum səxtən / zərən
şumlamaq
şumal boy-buxunlu,
qamətli
şumi şomu, ispanaq
şun dərə birən
göstərilmək
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şun dərən göstərmək
şunaxtə səxtən
tanıtdırmaq
şunaxtəqar tanıyan
şunaxtən [şunax]
tanımaq
şunaxundə səxtən
tanıtdırtmaq
şunaxundən [şunaxun]
tanıtmaq
şundə birən 1) atılmaq;
2) səpilmək
şundə səxtən
1) atdırmaq;
2) səpdirmək
şundən [şun]
1) atmaq, tullamaq;
2) tərgitmək, əl çəkmək;
3) səpmək (toxum);
4) sıçramaq
şundən-güftən atıbtutmaq
şuneyistə səxtən
eşitdirtmək
şuneyistən [şuneyl
eşitmək
şunə 1) daraq, 2) xal.
həvə
şunoundən [şunounj
eşitdirmək
şur şor

lüğət

şuri şorluq
şuştə birən yuyulmaq
şuştə səxtən yudurtmaq
şuştən [şur] yumaq
şutkə şotka, fırça
şü şüy, zoğ
I şü şundən zoğ atmaq
i şül axsaq
şülal kökləmə (tikiş)
şülal zərən kökləmək
şü mərdə səxtən
saydırtmaq
I şümərdən [şümər]
I saymaq
şümərundən [şümərun]
saydırmaq
şüng bot. yemlik
(yeməli ot)
j şüngəh bot. itburnu
i şüşə şüşə; butılka
şüvər ər; bə şüvər
raftən ərə getmək
! _________ T _

j
:
i
:
:

ta! bax: bil
ta2 qədər, -dək
tab taqət, hal
tac tac
tacir tacir
tax tağ (kol)
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lüğət

takuftən [takuf] 1)
dəymək, toxunmaq;
2) baş çəkmək,
yoluxmaq; 3) dəymək,
yetişmək
taqlə taxça
talab tələb
talabkar tələbkar
talabnamə tələbnamə
talış talış (xalq)
talışi talış dili, talışca
tam dad
tam dərən dad vermək
tamarzu tamarzı
tambaku təmbəki
tamin dadlı
taneyi təklik, tənhalıq
tanə tək, tənha, yalqız;
yeganə
tantana təntənə
tapancə tapança
tapni düzən, düzənlik
tapun yastı; alçaq
tar1 [tar] tar (musiqi
aləti)
tar2 [ta:r[ yaş, islanmış
tar3 [tar] tutqun (rəng)
tar birən yaş olmaq,
islanmaq
tar səxtən islatmaq
tara tərə

lüğət

taraşirə yonulmuş,
rəndələnmiş
taraşirə birən
1) yonulmaq;
rəndələnmək;
2) qırxılmaq (üz)
taraşirə səxtən
1) yondurtmaq;
rəndələtdirmək;
2) qırxdırmaq (üzünü)
taraşirən [taraş] 1)
yonmaq, rəndələmək;
2) qırxmaq (üzünü)
taraşundə səxtən bax:
taraşirə səxtən
I taraşundən [taraşun]
1)
yondurmaq,
rəndələtmək;
j 2) qırxdırmaq
i tarazu tərəzi
I tarey bəq bağayarpağı
j tari yaşlıq
i tarik 1) qaranlıq,
tutqun; 2) anlaşılmaz
I tariki qaranlıq, zülmət
! tarma tarım
; tarma kəşirən
I 1) tarım dartmaq; 2)
məc. tarıma / çarmıxa
çəkmək
! tart daz, keçəl
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tasirən [tas] boğulmaq
tasunda səxtən
boğdurtmaq
tasundən [tasunj
boğmaq
tasvas təşviş, həyəcan;
təlatüm
tat tat (xalq)
tatar tatar (xalq)
tatari1 tatar dili, tatarca
tatarı2 tatan, qırmanc
tati tat dili, tatca
tava tava
tayə taya
taytüş yaşıd
taza təzə
tazabəg təzəbəy
tazaə'rüs təzəgəlin
tazalə 1) yenicə, indicə;
təzə; 2) təp-təzə; İn
şeyn tazalə bu. Bu
köynək təp-təzə idi.
tazeyi təzəlik
telfun telefon
telqram teleqram
termuz termos
təa'm yemək, qida,
ərzaq
təbəə' sakin, vətəndaş
təbəə't xarakter, təbiət
təbəq tabaq (qab)

lüğət

təbəq zərən
tabaqlamaq, arıtlamaq
(buğda və s.)
tədarük hazırlıq
I (qabaqcadan)
i tədarük dirən
I hazırlaşmaq
I təə'cüb təəccüb
I təə'cüb səxtən
təəccüblənmək
təfaut təfavüt, fərq
təfaut dərən / səxtən
fərqlənmək
I təfrüqə təfriqə
I təhlə qaxsımış, iylənmiş
i təhnə tənə; danlaq
I təhnə zərən tənə
vurmaq; danlamaq
I təhsil təhsil, savad
! təhsil astarən təhsil
j
almaq
təhsirə qaxsımış
i təhsirən [təhs]
İ qaxsımaq
I təhsüb / təhsib təəssüb
j təhsüb kəşirən təəssüb
; çəkmək
j təhsübkəş təəssübkeş
! təxsir təqsir
; təxsirkar müqəssir,
təqsirkar
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təxt taxt
təxtə1 taxta
təxtə2 düzənlik (dağ
yerində)
təxtə3 num. söz taxta
təxül taxıl
təxülkar taxılçı,
taxı ləkən
təxülkari taxılçılıq
tək tək, yeganə
təkə təkə, erkək keçi
təkəlülə təklülə (tüfəng)
təkxüdeyi təkallahlılıq
tək-tanə tək-tənha
təq damma
təq səxtən dammaq
təqərq dolu (yağıntı)
təqistən [təq] dammaq;
damcılamaq
təqrif sırıq
təqrif zərən sınmaq
(yorğan)
təqundə birən
damızdırılmaq
təqundən [təqun]
damızdırmaq
təqzundə səxtən
damızdırtmaq
təqzundən bax:
təqundən
təlaq talaq, boşama,

lüğət

boşanma
təlaq dərən boşamaq
tələ tələ
tələf tələf olma, ölmə
tələf birən tələf olmaq,
ölmək
tələf səxtə səxtən
öldürtdürtmək; aradan
götüzdürtmək
tələf səxtən öldürmək;
aradan götürmək
təlh acı
təlh zərən acı dadmaq
təlhi acılıq
təlü tikan
təlüin tikanlı
təməh tamah
təməhkar tamahkar
təmtəraq təntənə,
təmtəraq
tən1 bədən, əyin; qann,
bətn
tən2 tən, eyni, bərabər
tən amarən eyni /
bərabər olmaq
təndürüst doğrudüzgün, səhih, dəqiq;
düz-əməlli
təng 1) dar, ensiz; 2)
az, məhdud; vəxtmən
təngü vaxtım azdır
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Tatca-A zərbaycaxca

lüğət

təng amarən / birən
dar olmaq
təngəduraz dar-uzun
təngənəfəs birən
ləhləmək
təngi 1) darlıq,
darısqallıq; 2) çətinlik,
sıxıntı; bə təngi
aftarən çətinliyə
düşmək
tənu təndir
təpdaq ayaqlama,
döymə
təpdaq dərən
ayaqlamaq, döymək
təpqur tapqır (atçılıq)
tərəçu 1) oxlov; 2) xal.
oxluq
tərən [tən] uzatmaq
(xalça, palaz)
tərg qırılma, yox olma,
qurtanrm
tərg birən qırılmaq,
yox olmaq, qurtarmaq
tərg səxtən qırmaq, yox
etmək
tərs tərs, inad
tərsəgün qorxaq
tərsi1 qorxu
tərsi2 tərslik, inad
tərsirən [tərs] qorxmaq

lüğət

tərsundən [tərsun]
qorxutmaq
təsdiq təsdiq
təsdiq birən
təsdiqlənmək
təsdiq səxtən
təsdiqləmək
təsədduq sədəqə, nəzir
təsədduq dərən sədəqə
vermək, nəzir vennək
təsəg təsək, araqçın
təsko hövsələsiz
təskoi hövsələsizlik
təskuni təsəlli, təskinlik
təskuni dərən təskinlik
vermək
təşneyi susuzluq
təşnə susuz
təşnə birən susamaq
təşnə səxtən susatmaq
təşt(ə) teşt, təknə
təştəşin qaraçı
tətəltətəl dizədöydü
(oyun)
təvəqqə xahiş, rica
təvəqqə səxtən xahiş
etmək, rica etmək
təvəllüd təvəllüd
təvər balta
ti boş; yavan
ti səxtən boşaltmaq
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Tati-T ürkj

Taтсл-A zərbaycanca

lüğət

ti birən boşalmaq, boş
olmaq
tibədəs əliboş, əliyalın
tibədəsi əliboşluq
tifaq yurd, ocaq,
xaniman
tifil tifil, binəva uşaq
tii boşluq
«ј iti (kəsici)
tij birən iti olmaq
tij səxtən itiləmək
tik dik, uca
tik birən qalxmaq;
ucalmaq; sarmaşmaq,
dırmaşmaq
tik səxtən qaldırmaq,
ucaltmaq
tiqlə damcı
tilat bıçaq, kəsici alət
tilsim tilsim
tilsim səxtən
tilsimləmək
tilvizir televizor
timsal nümunə
timsalə məsələn
timti(q) bomboş
tinqələti bax: timti
tir tir, şalban
tirax çarıq
tişə tişə
titək bəbək

lüğət

tiyan iri qazan; tiyan,
qır qazanı
tiyədəs bax: tibədəs
to1 ocaq, baca, soba
to2 aldatma
to dərə birən
aldadılmaq
to dərən aldatmaq
to vənarən ocaq
qalamaq
tormuz əyləc, tormoz
tormuz dərən əyləmək,
tormoz vermək
toyxanə toyxana
I tö / tölərz üşütmə
i tö güftən üşütmək
I töbə tövbə
I traxtur traktor
I tufan 1) tufan, boran,
qasırğa; 2) məc. hay! küy, qışqırıq
i tufan əngəstən məc.
[ hay-küy salmaq,
I qışqırıq salmaq
tukun dükan,
mağaza
i tuqli toğlu
tulaz tullama
I tulaz dərən tullamaq
i tullu sallaq
i tullu birən sallanmaq
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

lüğət

tuqqa toqqa
turşi2 turşu (duru
tullu səxtən sallamaq
xörək)
turşi3 turşluq
tum toxum, tum,
çəyirdək
tuş1xal. küz
tumar sığal
tuş2 rastlaşma
tumar dərən /
tuş amarən rastlaşmaq,
səxtən sığallamaq,
tuş gəlmək
tuş zərən xal. küzləmək
tumarlamaq
tumarin sığallı
(ipi)
tumqənəp kəndirotu
tut tut (meyvə)
tumluq toxumluq
tutdar tut ağacı
tumo qrip, zökəm
tuz toz
tumo birən qrip olmaq, tuzin tozlu
zökəm olmaq
tü sən
tun ton, 1000 kq
tüfəng tüfəng
tup’ bax: qud1
tüfi tüpürcək
tup2 top (silah)
tüfi səxtən tüpürmək
tup3 num. söz top; yə
tünd 1) acı, tünd,
tup çit bir top çit
kəskin; 2) sərt, qaba,
tupuq topuq
I kobud
tupur kök, dolu, canlı I tünük nazik
(adam)
türk türk
turp turp
türki türk dili;
tursik trusu (qısa alt
azırbaycan dili
tumanı)
tütəg tütək
turş turş
tütün tütün
turşənu çörək övü
tütünkar tütünçü,
turşi1 turşu (meyvə
tütünəkən
turşusu; duza
tütünkari tütünçülük
qoyulmuş tərəvəz,
tütür çırpma,
meyvə)
i
silkələmə

146

Tati-T ürki

Tatca-A zorbaycanca

lüğət

tütür birən çırpılmaq;
silkələnmək
tütür səxtən çırpmaq;
silkələmək

U
ucəş avardən f birən
dirəşmək
ucuz ucuz
ucuzi ucuzluq
uhun dəmir
umac umac
umbə omba
umruzin bugünkü
umsal bu il
umu ş.əvəz. biz
umud ümid
umuruz bu gün
umuruznə bugünkü
un iş.əvəz, o, həmin
unceyij oralı
uncə ora, oraya, orada
unqədə o qədər; çox;
dəfələrlə
unməhəli o vaxtı, onda
untərz elə, o cür
ura başaq (taxıl)
ura səxtən başaq eləmək
urus rus
urusi rus dili

lüğət

usdum ərsin
usta usta
ustagəri ustalıq
ustan boğaz (doğmalı
heyvan)
usturo qalın, yoğun,
kök, dolu
usturoi qalınlıq,
yoğunluq, köklük
usulbənd ehtiyatlı
usulbənd-usulbənd
ehtiyatla
usullu sif. ehtiyatlı,
ehmallı
usullu z. ehtiyatla,
ehmallıca
uşbuj bit

!
:
j
j

Ü
üftar iftar
üftar vakardən iftar
açmaq
ügey ögey
ügeyi ögeylik
ügüd öyüd
ügüd dərən öyüd
vermək
ü'hd səxtən 1) çalışmaq,
səy göstərmək;
2) yerinə yetirmək
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

ülayət vilayət, mahal
ülçi ölçü
ülfət dostluq, ünsiyyət;
məhəbbət
ülfət bəstən / əngəstən
dostluq etmək,
ünsiyyət bağlamaq;
aşiq olmaq
ü'llü qişqırıq, bağırtı,
ulama
ü'llü zərən qişqırmaq,
bağırmaq, ulamaq
umman okean
ü'mmət camaat, xalq
ü'mür ömür; həyat
ürdəg ördək
ü'ryan lüt, çılpaq
üs zərən üzmək
üsbətsəxtən l)vaxt
tapmaq, çatdırmaq;
2) özünü çatdırmaq /
yetirmək
üstuqun sümük
üstül stul
üşqun (işqun) torpaq
sürüşməsi
üşmu siz
üşta iştaha
üşun onlar
ütaq otaq
üti ütü

lüğət

üti zərən ütüləmək
ütiin ütülü
üzbəru birən üz-göz
olmaq
üzəçıxdi üzəçıxdı
üzəg özək
üzüg üzük

V*
I

vabardən yaymaq
(çörək)
i vabirən açilmaq;
; açılışmaq
i vabrən 1) qabaqlamaq,
i
qabağını almaq;
I 2) süddən kəsmək
I (uşağı)
i vaçaristən dolanmaq
i (ətrafına), fırlanmaq
■ vaçarundən
148 dolandırmaq
I (ətrafına), fırlatmaq
I vadirən 1) itələmək;
i

Tatca-A zərbaycasca

lüğət

vaxsundən bax:
daxsundən
vaxtən [varz, vax]
oynamaq (oyun)
vaxundən [vaxun]
oxşamaq, əzizləmək
vakardə birən açılmaq
vakardə səxtən
açdırmaq
vakardən [vakan]
açmaq
vaqardundə birən
qaytarılmaq
vaqardundə səxtən
qaytartmaq
vaqardundən
[vaqardun] 1)
qaytarmaq; geri
döndərmək; 2)
qusmaq
vaqaştən [vaqard]
qayıtmaq
vaqazirən [vaqaz]
bulaşmaq
vaqazirəni bulaşıq,
bulaşmış
vaqazundən [vaqazun]
bulaşdırmaq
vaqrundə birən
dəyişdirilmək
vaqrundə səxtən

lüğət

dəyişdirtmək
vaqrundən [vaqrun)
dəyişdirmək
vaqrustən [vaqrus]
dəyişmək
vaqruş dəyişik
vaqruş aftaran dəyişik
i
düşmək
vaquftən [vaquf]
hörmək (saç)
vamuxtə birən
öyrədilmək
I vamuxtə səxtən
; öyrətdirmək
I vamuxtən [vamuz]
öyrətmək
I vamundə yorğun,
yorulmuş
i vamundə səxtən
yormaq
i vamundəki yorğunluq
vamundən [vamunj
yorulmaq
; vanə bəhanə
vanə səxtən bəhanə
etmək
I vapçirən [vapçj
dolaşmaq, ilişmək;
büdrəmək
; vapçundə səxtən
dolaşdırtmaq
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Tati-T ürki

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

vapçundən[vapçunj
sanmaq, dolamaq,
dolaşdırmaq
var 1) külək, meh; 2)
yel, revmatizm
var dərən 1)
fırlatmaq, dolamaq,
dolandırmaq; 2) məc.
iş üstünə qoymaq
varxardən fırlanmaq,
başına dolamaq
var səxtən yelləmək,
külək eləmək
varamundən
[varamun]
hürktitmək
varamüstən [varam]
hürkmək
varamvaramin ürkək
varastən [varas] 1)
qurtarmaq, tükənmək,
bitmək; bitinnək;
2) xilas etmək, xilas
olmaq, qurtulmaq
varə1 ip, sap
varə2 tərəf, yer
(istiqamət)
varəndə yağıntı
varinə mürəbbə
varis varis, övlad
varistən [var] yağmaq

lüğət

variş yağış
varişin yağışlı
varuxtən [varux]
didilmək
varun is. cırmaq
j varundən1 [varun]
! cirmaqlamaq; yolmaq;
I didmək
I varundən2 yağdırmaq
I varvarin küləkli
; varvasal yaz, yaz çağı,
i yaz vaxtı
1 varzirə dağılmış,
uçulmuş, uçuq; sökük
j varzirən [varz[
I dağılmaq, uçulmaq,
sökülmək; səpələnmək
varzundə səxtən
dağıtdir(t)maq,
sökdür(t)mək,
uçurtdurmaq;
səpələtmək
varzundən [varzun)
dağıtmaq, sökmək,
; uçurmaq səpələmək
: vasal yaz
vassundən [vassun]
1) sancmaq (həşərat);
2) bərk göynəmək
I vasvasi vasvası,
i dəymədüşər
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lüğət

Tatca-A zərbaycanca

lüğət

vaşirən [vaş]
vəc diqqət, əhəmiyyət,
1) minmək; qalxmaq;
etina
2) bənzəmək,
vəceyistəqar oynayan;
oxşamaq
rəqqas
vaşun səpki
vəceyistən [vəcey]
vaşundə səxtən
oynamaq, rəqs etmək
mindirtmək
vəcoundən [vəcoun]
vaşundən [vaşun]
oynatmaq
1) mindirmək;
vəçə1 bala (heyvan)
2) oxşatmaq;
vəçə2 beçə, körpə an
3) səpmək (bədəni);
vəçə dərən / kəndən
4) çiləmək (su)
bala vermək,
vatan vətən
balalamaq
vataristən [vatar]
vəçə şundən bala atmaq
eşmək, eşələmək,
vəçəbüzlə oğlaq
oymaq, qazımaq
vəçəxuq çoşqa (donuz
vatarunda səxtən
balası)
eşələtdirtmək,
vəçəqistən bax:
qazıtdırtmaq
çəqistən
vatarundan [vatarun]
vəçəqundən [vəçəqun]
eşələtdirmək,
bozartmaq (sifətini)
qazıtdırmaq
vəçin yığım, məhsul
vay1 ay (müraciət
yığımı
bildirən ədat); Vay
vəçirəqar yığan, dərən,
ə'yəl ay uşaq
toplayan
vay2 vay; həyəcan
vəçirən [vəçin] 1)
vaygirə ağı
yığriıaq, dərmək,
vaygirə səxtən ağı demək
toplamaq; 2) dilənmək
vayis yerikləmə
I vəçundə səxtən
vayis səxtən
I yığdırtmaq,
yerikləmək
dərdirtmək
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

vəçundən [vəçun]
yığdırmaq,
dərdirmək
vəçvəçin dilənçi
vədrə vedrə
vəə'rən [vəə'rj sıçmaq
vəgüftə səxtən
götürtmək, qaldırtmaq
vəgüftən [vəgi]
götürmək, qaldırmaq
və(h)mə vahimə
vəhşi vəhşi
vəxiştən [vəx] durmaq,
qalxmaq; oyanmaq
vəxş solğun, rəngi
getmiş
vəxşirən [vəxş] solmaq,
rəngi getmək
vəxt vaxt, zaman
vəxt-bivəxt vaxtlıvaxtsız
vəxt səxtən vaxt etmək,
vaxt tapmaq
vəxtigüraştə vaxtı
ötmüş
vəxtsüz1 bax: bivəxt
vəxtsüz2 vaxtı olmayan
vəxtsüzi vaxtsızlıq
vəxzundə səxtən
qaldırtmaq;
oyatdirtmaq

lüğət

vəxzundən [vəxzun]
qaldirmaq; oyatmaq
vəkəndə birən
1) çıxarılmaq;
soyundurulmaq;
2) qoparılmaq;
3) qazılmaq (yer)
vəkəndə səxtən
1) çıxartdir(t)maq;
soyundur(t)maq;
2) qopartdır(t)maq;
i 3) qazdir(t)maq (yer)
: vəkəndən [vəkən]
i 1) çıxartmaq;
soyunmaq;
2) qopartmaq;
I 3) qazımaq (yer)
i vəkərdə birən tikilmək
! (ev)
: vəkərdə səxtə səxtən
■ tikdirtmək
vəkərdə səxtən
tikdirmək
I vəkərdən [vəkər]
; tikmək (ev)
vəkəşirə birən
çırmalanmaq
vəkəşirə səxtən
i çırmalatmaq
I vəkəşirən [vəkəş]
: çırmalamaq
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

vəl vəl (xırman aləti)
vələrzirən [vələrz]
səksənmək
vələrzundən [vələrzun]
səksəndirmək
vələs vələs
vələsirə səxtən
yalatdırmaq
vələsirən [vələs]
yalamaq
vələsundə səxtən
yalatdırtmaq
vələsundən [vələsunj
yalatmaq
vəlg yarpaq
vəlg vakardən
yarpaqlamaq
vəlgin yarpaqlı
vəlgsüz yarpaqsız
vənarə birən
1) örtülmək (başı);
2) qalanmaq (ocaq)
vənarə səxtən
1) örtdür(t)mək
(başını); 2) qalatdır(t)
maq (ocaq)
vənarən [vəni]
1) örtmək (başını);
2) qalamaq (ocaq)
vənqəvunq səs-küy
vərdəçu xal. gücü ağacı

lüğət

vərdi bildirçin
vərə quzu
vərəxşirə solmuş; rəngi
getmiş
vərəxşirən [vərəxş]
solmaq; rəngi getmək
vərəlüg quzu damı
vərəngəstən [vərəngən]
sərmək, yaymaq,
asmaq
v ə r ə z ə yoxuş
v ə r m a r ə n [vərə]

qopmaq, çıxmaq
v ə r m ə şil vermişel
i v ə r v a r d ə n [vərvar]

j

qusmaq

; VƏrZİrən [VƏrz]

I dəymək, dəyəri
: olmaq
I vəs1 kifayət, bəs
I vəs2 söykənmə
I vəs bərdən söykəmək,
dayamaq
vəs birən bəs olmaq,
kifayət olmaq
I vəs xardən söykənmək
i vəs səxtən bəs etmək,
kifayət etmək
vəsi vəsiyyət
vəsi səxtən vəsiyyət
etmək
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

vəsiyətnamə
vəsiyyətnamə
vəsü bəsdir, kifayətdir
vəşirən [vəş] daşmaq
(süd)
vəşmərdə birən
söyülmək
vəşmərdə səxtən
söydürtmək
vəşmərdən [vəşmər]
söymək
vəşundən [vəşun]
daşdırmaq
vəzü vəzi
vızvız vızıltı
vızvız səxtən
vızıldamaq
vic kiriş
vicvicə həyəcan,
qorxu, üşütmə,
təlatüm
vijə qarış
vijəristən [vijər]
qırılmaq, ölmək
vijərundən [vijərun]
qırmaq, öldürmək
vilavar yayılmış,
dağılmış
vilavar birən yayılmaq,
dağılmaq;
dağılışmaq

lüğət

j vilavar səxtən yaymaq,
dağıtmaq
vilkə çəngəl
vini burun
vir birən itmək
vir səxtə birən itirilmək
vir səxtən itirmək
viran xaraba
viran mundən xaraba
qalmaq
i viranə xarabalıq
\ viri itki
; virixtən [viriz, virixj
qaçmaq
i virizə-viriz qaçhaqaç
virizundə səxtən
qaçırtmaq
virizundən [virizun]
qaçırmaq
■ visiikə sürgün
1 visiikə birən sürgün
olunmaq
I visiikə səxtən sürgün
etmək
! vivixtə birən ələnmək
(un)
viyixtə səxtən
ələtdirmək (un)
viyixtən [viyix j ələmək
(un)
vurə fərə
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Tatca-A zərbaycanca

lüğət

Y
ya bir, di (ədat)
yaba təki, bircə
yaği düşmən, yağı,
qənim
yaqluq yaylıq
yal1 yal (heyvan yemi)
yal2 yoxuşun üstü
yanbəki böyrü üstə
yanəki yan-yana
yanşətmiş səxtən
incitmək, yanşatmaq
yara yara
yaralmasi kartof
yas yas
yaş yaş, təvəllüd
yava ədəbsiz; pozğun,
əxlaqsız
yazmiş səxtən yazmaq
yazu yazı
yə 1, bir
yəba bir dəfə
yəbagə 1) bir daha;
2) başqa dəfə;
3) onda ki, o vaxt ki
yəçümə birgözlii
yəçümi 1) birgözlülük;
2) bir gözlə
yədəngə bir az əvvəl,

lüğət

bayaq yədəngə bə'də
birazdan, bir az sonra
yədəsə sif. birəlli
yədəsi z. birəlli, bir əllə
yəğəlçə tava (birdəstəli)
yəhər yəhər
yəxə yaxa
yəkəm bir az, bir qədər
• yəkəm(hay)i bəziləri,
I bir azı
; yəki bir dənə, biri, birisi
! yəkiyi(n) birinci
I yəksərə birbaşa,
! bilavasitə
; yəkşəmbi bazar günü
yək-yəki bir-bir
: yələq’ yalaq (yal qabı)
; yələq2 1) boşboğaz; 2)
boş
: yələqi boşboğazlıq
yələqi səxtən
boşboğazlıq etmək
yəltəq yaltaq
yəltəqi yaltaqlıq
yəltəqi səxtən
yaltaqlanmaq,
yaltaqlıq etmək
: yəngə yengə
: yənşəq boşboğaz,
yanşaq
; yənşəqi boşboğazlıq
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lüğot

yənşəqi səxtən
boşboğazlıq etmək
yərəq silah
yərəq-əsləhə bax:
yərəq-yəsəq
yərəqxanə silah anban,
cəbbəxana
yərəqlü silahlı
yərəq-yəsəq silahsursat
yəruzə birgünlük
yəruznəyəruz günaşırı
yəsalə birillik, biryaşlı
yəsəq qadağan
yəsəq səxtən qadağan
etmək
yəsəqluq qoruq
yətarafi birtərəfli
yətəq yataq (heyvan
saxlanılan yer)
yəvər düyə
yəzdə (yə dizdə) bir az
yəznə yeznə
yirğə yorğa
yud yod

z
zafru aşağı
zafruin aşağıdakı
zafrutə bir az aşağıda

lüğət

zafruva aşağıya
zahir aydın,
görünən
zahir birən aydın
olmaq, üzə çıxmaq
zahir səxtən görünmək;
üzə çıxartmaq
zahiri aydın olan,
görünən
i zaxut tualet
j zamanə zəmanə
zani diz; çüm zani diz
I qapağı
zanqu üzəngi
i zar zər
I zarafat zarafat
i zarafat səxtən
\ zarafat etmək,
zarafatlaşmaq
i zaral zərər, ziyan; zaral
nistü eybi yoxdur,
fikir vermə
I zaral dərən / zərən
zərər vurmaq, ziyan
vermək
zaraldirəqar /
zaralkəşirəqar
zərərçəkmiş,
ziyançəkmiş,
zərərçəkən,
ziyançəkən
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lüğot

zaraldərəqar /
zaralzərəqar
zərərvuran;
zərərvurmuş;
ziyanverici
zaralsüz zərərsiz,
ziyansız
zarb zərbə
zargər zərgər
zargəri zərgərlik
zarxarə zərxara (parça)
zarin zərli
zarrabin zərrəbin, lupa
zarzarin zərli
zaval zaval, bəla
zay zay, xarab
zəə'ru yemişan
zəhfəran zəfəran
zəi'f zəif, gücsüz
zəqqo çox acı
zəlalət rəzalət, zillət
zələ öd kisəsi
zəlü zəli
zəlzələ zəlzələ
zəmbəlülə hörümşək
yuvası / toru
zəmbil zənbil
zəmər qirov
zəmət zəhmət
zəmətkəş zəhmətkeş
zən arvad; qadın

Tatca-A zorbaycasca

lüğət

zən xastən arvad
almaq, evlənmək
zənbaz arvadbaz
zənbazi arvadbazlıq
zənbirar qardaşarvadı
zəncəfil zəncəfil
zənd diqqət
zənd səxtən diqqət
yetirmək
: zəndayi dayıarvadı,
dayıdostu
zəndən [zey, zən]
i doğmaq
I zənə'mlə əmiarvadı,
j əmidostu
j ZƏng ZƏng
I zəng səxtən / zərən
zəng vurmaq
zəni qadınlıq,
arvadlıq
j zən-mərd ər-arvad
! zərd sarı
j zərd birən saralmaq
: zərdə kök (bitki)
I zərdəçəvə sankök
zərdəəlü alça
zərdəkəmər eşşəkarısı
zərdi sarılıq (rəng)
zərdinə yumurta sarısı
i zərdo zərdab
j zərə birən vurulmaq
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zərə səxtən vurdur(t)
maq
zərən [bizən]
1) vurmaq; dalamaq;
2) çalmaq (tar, xəşil,
ot); 3) sancmaq;
4) çalxalamaq (nehrə);
5) ovlamaq
zəvər üst, yuxarı
zəvəra yuxarıya
zəvərin yuxarıdakı
zəvərtə bir az yuxarıda
zibzərd sapsan
zigil ziyil
ziley tez, cəld;
tezliklə
zileyi tezlik
zileytə bir az tez
ziley-ziley tez-tez
zilq zığ, toyuq zığı
zillət çətinlik,
məşəqqət, əzab
zimi zəmi, əkin, tarla
zin kiriş (cəhrə)
zincir zəncir
zincir zərən
zəncirləmək
zindəquni yaşayış,
güzəran, dolanacaq
zindan zindan; məc.
çox ağır

lüğət

zindun zindan (dəmirçi
dəzgahı)
zir alt, dib
zirçümi: ə zirçümi
I gözaltı, xəlvəti
j zirdəsi: ə zirdəzi
xəlvəti, əlaltı
zirəg zirək, diribaş
zirpayi ayaqaltı
! zirşeyn(i) alt köynəyi
ziyad çox, bol, artıq.
Xudə ziyad seyü
j Allah artıq eləsin
j ziyadi çoxluq, artıqlıq
j ziyadtə bir az çox, bir
! az artıq
; ziyan ziyan
i ziyan dərən / zərən
; ziyan vurmaq
i ziyandərə(qar)
' ziyanverici
j ziyankəşirəqar
I ziyançəkən /
ziyançəkmiş
ziyansüz ziyansız
ziyarət ziyarət
zologiyə zoologiya
zonitk çətir
zotexnik zootexnik
zoud zavod
zu züy
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lüğət

Ta TCA-AZƏRBAYCAxca

zuçi züyçü
zuhun dil
zuhun vakardən dil
açmaq, danışmağa
başlamaq
zuhunlü dilli-dilavər,
diribaş
zuhunşunas dilçi,
filoloq
zuhunşunasi dilçilik
zuqal zoğal
zuqali zoğalrəngi
zuğ zoğ
zul zolaq; şırım
zulmat zülmət, qatı
qaranlıq
zulmati qatı qaranlıq,
tutqunluq
zulum zülm
zulumkar zülmkar
zulumkəş zülmkeş,
məzlum
zuizul zolaq-zolaq
zulzulin zolaqlı
zumustun qış
zumustuni qarpız
zunə açar / qıfıl dili
zurno zuma
zurnoçi zurnaçı
zuvai kömür
zündə diri

lüğət

zündə-zündə diri-diri
zündə birən dirilmək
zündə səxtən diriltmək
zür güc
zür zərən güc vurmaq
zür(ə)-bəla: bə zür(ə)bəlayaz güclə,
çətinliklə
züri güclülük
züri rasirən gücü
çatmaq
zürin güclü
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AZƏRBAYCANCA-ТАТСA LÜĞƏT
TÜRKİ-TATİ LÜĞƏT
acıq ləc
acıq eləmək ləc səxtən
acılıq ağui, təlhi
abad abad
acıtma mayə
abadlıq abadi
acıtmaq kisnə səxtən
abasbəyi (armud novü)
aciz ə'ciz, müftələ
ə'basbəgi
aciz olmaq ə'ciz birən
abbası (20 qəpik)
: acizlik ə'cizi
ə'b(b)asi
i acizlik etmək ə'cizi
abgərdən abgərdən
j səxtən
abır abru, o m
j acqarın kisneyəişqəm
abır vermək abru
j acqarına anaşta, bə
dərən
I kisneyəişqəm
abırı getmək abrui
I aclıq kisneyi
raftən
j acmaq kisnə birən
ac kisnə
j ac-susuz kisnə-təşnə
ac-acma kisnə-kisnə
j açar qilin, açar
acgöz kisneyəçüm,
I açar dili zunə
ləlöün
acgözlük kisneyəçümi, i açarlamaq qilin / açar
j zərən
ləlöüni
j açarlanmaq (açar
acı zəqqo, ağu, təlh
acı dadmaq ağu / təlh I düşmək) qilin aftaran
j açdırmaq vakardə
zərən
səxtən
acı olmaq ağu / təlh
açıq raha, harza, açuq
birən
; açıq olmaq raha / harza
acığı gəlmək ləci
! / açuq birən
amarən

A
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lüğət

T ürki - Tati

açıq-aşkar açuq-aşkar
açıqlıq açuqi
açilmaq vabirən;
vakardə birən
açmaq vakardən
ad num
ad qoymaq num narən
ada cəzirə
adaxlı nükürdə
adaxlıbazlıq
nükürdəbazi
adaxlıbazlıq etmək
nükürdəbazi səxtən
adam ədəmi, kəs
adamlıq ədəmigəri
adamyeyən ədəmixar
adbaad numbənum
addım gəl, pay
addımlamaq gəl zərən
adət a'dət, şakər
adət etmək a'dət səxtən
adətkərdə a'dətkərdə
adətkərdə olmaq
a'dətkərdə birən
adyal ədyal
afərin bərəkallah
aftafa aftava
agah aqah
agah etmək aqah
səxtən
agah olmaq aqah birən

lüğət

ağ çərmə
ağa ağa
ağac dar
ağalıq ağagəri
ağalıq etmək ağagəri
səxtən
ağappaq çipçərmə
ağarmaq çərmə birən
ağartmaq çərmə səxtən
ağbədən çərməəndum
ağbəniz çərməru
ağbığ çərməbiğ
! ağı anqarə, vaygirə
i ağı demək anqarə /
I vaygirə səxtən
I ağıl əqül
: ağıldankəm alasəfi,
I kəmsər
I ağılı kəsmək əqüli
: burən
; ağılıkəsən əqülburani
j ağıllı əqülbənd
i ağıllı olmaq əqülbənd
I birən
\ ağılsız əqülsüz
j ağır qurun
j ağırlıq quruni
i ağırtəbiətli
! quruntəbəə't
j ağız1 dama, duhun
I ağız2 (süd) əqiz
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lüğət

ağız suyu xiliz
ağlabatan əqülburani
ağlağan girəgireyin,
kolü
ağlama girə
ağlamaq gireyistən
ağlamalı gireyistəni
ağlaşma girə, vay-girə
ağlatmaq giroundən
ağlıq çərmeyi
ağrı dərd
ağrımaq dər(d) dərən
ağsaç çərməsər
ağsaqqal çərmərış;
kələmərd
ah sərdoul
ah çəkmək sərdoul
avardən
ahil ahıl
ax ax (nida)
axır axur
axirət axurət
axırıncı axurin
axmaq əbləh, əxməq
axmaqlıq əbləhi,
əxməqi
axsaq şül, ləng
axsamaq ləngistən
axşam şanqum
axşam düşmək şanqum
aftaran

lüğət

axşam etmək şanqum
səxtən
axşamüstü şanqumraçə,
kündişanqum
axta əxtə, əxtəbirə
axtalamaq əxtə səxtən
axtalanmaq əxtə birən
axtarılmaq gəştə birən
axtarmaq gəştən
axtartmaq gəştə səxtən
axund axund
axur oxur
i ailə külfət, o-ə'yəl
akt əxt
aqronom əğrəno
I ala əmləq, qəşqə
i alacəhrə püt
alaçıq ələçuq
i alaçiy (yumurta) ruma
alaf ə'ləf
I alaq əlaq
i alaq etmək əlaq səxtən
/ zərən
I alaqçı əlaqçi
; alaqçılıq əlaqçigəri
i alatoran nimətarik
j alatoranlıq nimətariki
i albalı bəə'li
I albuxara albuxarə
j alça1 əlçə, zərdəəlü
I alça2 (cır alça) əlü
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alça ağacı əlüdar
alçaq xar
alçaq mixənnət/
müxənnət
alçaqboy qudə
alçaqlıq xari
alçalmaq xar / xəcil
birən
alçaltmaq xar/xəcil
səxtən
aldadılmaq to dərə birən
aldatma to
aldatmaq to dərən
aldırmaq astara səxtən;
xirə səxtən
aldırtmaq xirə səxtə
səxtən
aləm a ləm
alət diləg, karasti
alın qəbəq
alınmaq astara birən;
xirə birən
alışdıran suzundəqar,
dəgəsundəqar
alışdırmaq alo zərən,
suzundən, dəgəsundən
alışdırmaq
(öyrəşdirmək) xuxtə
səxtən
alışqan (öyrəncəli)
xuxtə

lüğət

alışmaq alo/ataş
güftən
atəşböcəyi ataşbəkun
alışmaq xuxtə birən
alim a lim
Allah Xudə
alma sib
almaq astarən; xirən
j alman nemes
1 alman dili, almanca
nemesi
alov alo
i alovlu aloin
j alt zir, kun
I altı 6, şeyş
! altıgünlük şeyşruzə
j altıillik şeyşsalə
; altıncı şeyşteyi(n)
i altıyaşlı şeyşsalə
i altmış 60, sə bist
I altmışıncı sə bisteyin
j alt-üst (olunmuş)
! gilbəgil
j alt-üst olmaq gilbəgil
birən
j alt-üst etmək gilbəgil
i
səxtən
i alver alvər
j alver etmək alvər
i səxtən
i alverçi alvərçi
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lüğət

alverçilik alvərçigəri
amerikalı əmirkan
amma ama
an dəm, məqam, məhəl;
lüp
ana may, dədə
analıq mayi
anarxiya səllimiçigəri
anbar ambar
ancaq əncaq
and sögən
and içmək sögən
xardən
and vermək sögən
dərən
andır soxə
angina tib. qurtamas
anqırma hanqin
anqırmaq hanqin zərən
anlamaq fə(r)müstən
aparıcı bərdəqar
aparmaq bərdən
aptek əptəg
ar tutmaq a'r güftən
ara ara
ara saxlamaq ara
daştən
ara vermək ara dərən
araba ə'rəbə
arabaçı ə'rəbəçi
aradaşı siyal

lüğət

araq ərəq
araqçın ərəqçin, təsəg
aralı (azca aralı) qirinc
aram a'ram
aramaq suraq səxtən
ard mabəd
arğac xal. pur
arx ərx
arxa ərxə, püşt, pusə
arxalanmaq ərxələnmiş
birən, püşt bəstən
arxalı ərxəlü
j arxalıq (qadm geyimi)
qaba
arxasız ərxəsüz
arxasızlıq ərxəsüzi
arxaya pusava
arxayın ərxöün
arxayın etmək ərxöün
j səxtən
j arxayın olmaq ərxöün
I birən
i arxayınçılıq
I ərxöünçigəri
! arxayınlıq ərxöüni
j arxiv ərxiv
I arxivşünas ərxivşunas
j arı əng, ləşgər (işçi an)
i arıçı əngdar
i arıçılıq əngdari
j arıq lağar, əgər
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anqlamaq lağar birən
arıqlatmaq lağar
səxtən
arıqlıq lağari, əgəri
arıtlamaq (düyü və s.)
təbəq zərən
arıyeyən əngxar
armud amru
arpa cü
arsen mərqumuş; zəhər
arşın gəz
artıq bul, ziyad. Allah
artıq eləsin Xudə
ziyad seyii
artıqlıq buli, ziyadi
artım artum
artımlı artumin
artırmaq artmiş səxtən
artist, aktyor ərtis
artistlik / aktyorluq
etmək ərtisi səxtən
artistlik, aktyorluq
ərtisi
artmaq artmiş birən
arvad zən; külfət
arvadbaz zənbaz
arvadbazlıq zənbazi
arvadlıq zəni
arzu kanət
asan hasand
asanlıq hasandi

T ürki - Tati

lüğət

asiman a’siman, ə'rş
aslan şir
astagəl kahal
astagəllik kahali
astar astar
astarlı astarin
astarsız astarsiiz
astma sinəgiri
aş aş
j aşağı zafru
aşağıdakı zafruin
aşağıya zafruva
j aşıq1 aşuq
I aşıq2(sümük) qəhəb
j aşıq-aşıq (oyun) qəhəb! qəhəb
I aşıqlıq aşuqi
I aşıqlıq etmək aşuqi
I səxtən
; aşiq aşuq
: aşiq etmək aşuq səxtən
i aşiq olmaq aşuq birən
aşırılmaq gərdundə
' birən
i aşırmaq gərdundən
I aşırtdırmaq gərdundə
i səxtən
; aşkar aşkar, peydi
j aşkar olma faş
j aşkar olmaq faş birən,
aşkar birən
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lüğət

aşkar etmək faş səxtən
aşkarlamaq aşkar
səxtən
aşkarlıq aşkari
aşmaq gəştən
aşpaz povur
aşsüzən aşsüzən
aşura aşurə
at əs
«
ata piyər, bəbə
ata-ana may-piyər
atalıq piyəri
ata-oğul kuk-piyər
at-araba əs-ə’rəbə
atçılıq əsdari
atdırmaq şundə səxtən
atəş ataş
atəşin ataşin
atəşpərəst ataşpərəst
atəşpərəstlik ataşpərəsti
atılmaq şundə birən
atmaq şundən
atmilçəyi lus
atsaxlayan əsdar
avand ösənə, avand
avanda düşmək bə
ösənə / bə avand
aftarən
avandlıq avandi
avara etmək avarə
səxtən

lüğət

I avara olmaq avarə
I birən
I avara1 (camış balası)
avarə(çə)
avara2 avarə
avara-avara avarəavarə
avaraçılıq avarəçigəri
! avaraçılıq etmək
I avarəçigəri səxtən
I ay1 ma
I ay2əd. vay
I ayaq paçə, pa
I ayaqaltı zirpayi
ı ayaqqabı lapçin, köüş,
əyəqabi
ayaqlama təpdaq
ı ayaqüstü ə sərpa, ə
sərpaçə
! ayaqyalın paybinərə
; ayama ləqəb, num
ayaz ə'yaz
■ aybaay mabəma
: aydın ruşum; zahir
aydın olan zahiri
aydın olmaq zahir
i birən
i aydınlıq gecə matəbi
I ayı xürs
I ayıb ə yib
i ayıb etmək ə yib səxtən
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ayıqlıq aqahi
ayırmaq cürə səxtən
ayran duğ
ayrı cürə
ayrı-ayrı cürə-cürə
ayrılıq cüreyi
ayrılmaq cürə birən
az kəm
azacıq kəmlə
azad azad
azadlıq azadi
azadlıqsevər
azadipərəst
azadlıqsevərlik
azadipərəsti
azan ə'zan
azar naxuşi
azarlı naxuş
azca kəmlə, dizdə(lə)
azdırma (aradan
çıxma) qəçoli
azdırmaq (aradan
çıxmaq) qəçoli dərən
azərbaycan dili türki
azğınlaşmaq qizmiş
birən
azğınlaşmış qizmiş
azı (diş) azu
azlıq kəmi
az-maz kəmpiç
azyeyən kəmxar

T ürki - Tati

Ə

lüğət

__

bab bab
baba kələpiyər
babat babat
baca to
bacanaq bacanaq
bacarıq bacaruq
bacarıqlı pərqar,
I bacaruqin
! bacarıqsız bacaruqsüz
bacı xuvar
j bacıgəlini ə'rüsxuvar
I bacıqizi duxtəxuvar
bacılıq xuvari,
■ xuvargiri
bacıoğlu kukxuvar
bacıuşağı xuvarzərə
; badalaq çəprast
badalaq atmaq çəprast
amarən / şundən
badam badam
badam ağacı badamdar
badımcan badumcan
badya badyə, peylə
bağ bağ
bağayarpağı tarey bəq
bağırmaq ü'llüzərən
bağırsaq ruru
bağırtı ü'llü
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bağışlamaq bəxşirən
bağışlanmaq bəxşirə
birən
bağışlatdırmaq
bəxşundə səxtən
bağışlatmaq
bəxşundən, bəxşirə
səxtən
bağlamaq bəstən
bağlatdırmaq bəstə
səxtən
bağb bəstə
bağlı olmaq bəstə birən
baha baha
bahaçıl bahaçi
bahaçılıq bahaçigəri
bahalaşdırmaq baha
səxtən
bahalaşmaq baha birən
bahalıq bahayi
baxdır(t)maq
dənişundən, dənişirə
səxtən
baxıcı dənişirəqar
baxılmaq dənişirə
birən
baxımlı dənişirənı
baxmaq dənişirən
baxt bəxt
baxtı gətirmək bəxti
avardən

lüğət

baxtı olmaq bəxti birən
baxtlı bəxtin
i baxtsız bəxtsüz
i bais bais
bais etmək bais səxtən
bais olmaq bais birən
baislik baisi
bakılı bakuij
bakirə duxtə
bal ə’səl
bal səbəti sərbini
bala (heyvan) vəçə
! bala atmaq vəçə
! şundən
i balaban balaban
balabançı balabançi
; balaca kişgələ, kiçig
; balaca palaz layçə
balaq' bəlaq
' balaq2 (camış balası)
gədək
balalamaq vəçə dərən /
kəndən
baldır baldur
balduz hambacu,
balduz
balıq bəluq
balıqyeyən bəluqxar
balınc baliş
balkon balxun
balqabaq boram
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balon balon
balta təvər, çəpəcaq
ban (xoruz) ələququ
bank bank
banka bankə
banlamaq ələququ
zərən
bant lind
bar gətirmək bəhər
avardən
bar vermək bər/bəhər
dərən
bardaq (su qabı)
şirəng, bəstü
bardaş çartəbəqə
bardaş vurmaq
çartəbəqə zərən
barışdırmaq barışmiş
səxtən
barışıq barışuq
barışmaq barışmiş
birən
barıt barut
barmaq əngüşt
barmaqlıq raşutkə
basdırılmaq dəpçundə
birən
basdırmaq dəpçundən
basmaq şişirən
baş sər, kəllə, müx
baş soğan sərəpiyaz

lüğət

baş vermək birən, sər
dərən
baş yaylığı fitə / futə
başa çatmaq xətm
birən
başa vurma xətm
başa vurmaq xətm
səxtən
başağrı sərədərd
başaq (taxıl) ura, quşə
başaq eləmək ura /
quşə səxtən
başdaşı sərhəd
başgicəllənmə sərəgijlə
i başıaçıq sərbinərə,
səriraha
! başıaşağı sərbəkəllə
; başıdaşlı sənqbəmüx
i başqa cürə; qeyri
i baş-qulaq quş-gülə
I başmaq lapçin
! baş-paltar o-ələt
başsağlığı sərsaği
i başsağlığı vermək
sərsaği dərən
i başsız sərsüz
başsızlıq sərsüzi
bataqlıq battaq
: batil batul
i batil etmək batul
i səxtən
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batil olmaq batul birən
batırmaq qərq səxtən
batmaq qərq birən
battaq mardo
bayaq hözüm; yədəngə
bayaqkı hözümnə
bayat bayət
bayatlaşmaq bayət
birən
bayır burun
bayquş beyquş
bayraq beydaq
bayram bayrəm, ı'd
bayram sovqatı
ələququ
bazar bazar
bazar ertəsi düşəmbi
bazar günü yəkşəmbi
becərilmək kaştə birən
becərmək kaştən
beçə (arı) vəçə
behişt beyişt
bel1 kəmər, kul
bel2 (alət) xiyə, lapatkə
bel3 (paltarda) nifə,
kiişt
belağrısı kəmərədərd
belə çini
belə, bu cür sif.
intərz(in)ə
belə, bu cür z. intərz

ati lüğət

belə-belə çini-çini
belləmək sübərdən
bellətdirmək sübərdə
səxtən
benzin bənzin
beş 5, pane
beşgünlük paneruzə
beşik ləlu
beşillik pancsalə
beşinci pancteyi(n)
beşqəpik(lik) şahi
beşyaşlı pancsalə
i beyin beyin
! bezarçılıq azürdəçıgəri,
! beyzarçigəri
j bezarçılıq etmək
i azürdəçıgəri /
! beyzarçigəri səxtən
I bezdirmək aziirdə /
i beyzar səxtən
; bezmə beyzari
I bezmək azürdə / beyzar
birən
■ bezmiş azürdə, beyzar
i bəbək bəbəg, titək
I bəbir bəbür
! bəd bəd
j bəd (it) sarf; bəd it
I sarfə səg
! bədbəxt bədbəxt
bədbəxtlik bədbəxti
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bədən əndum
bədxah bədxah
bədxahçılıq
bədxahçigəri
bədxahçılıq etmək
bədxahçigəri səxtən
bədxahlıq bədxahi
bədxahlıq etmək
bədxahi səxtən
bədlik (itə aid) sarfi
bədnam bədnam
bədnam etmək bədnam
səxtən
bədnam olmaq bədnam
birən
bədnamlıq bədnami
bədnəzər bədnazar
bədnəzərlik bədnazari
bəhanə vanə
bəhanə etmək vanə
səxtən
bəhər bəhər
bəhs bəhs
bəhs etmək bəhs səxtən
bəhs olunmaq bəhs
birən
bəxtəvər bəxtəvər
bəxtəvər olmaq
bəxtəvər birən
bəxtəvərçilik
bəxtəvərçigəri

lüğət

I bəxtəvərlik bəxtəvəri
j bəxtəvərlik etmək
bəxtəvəri səxtən
bəxtsiz kəmbəxt
bəxtsizlik kəmbəxti
j bəla bəla, zaval
bələd bələd
bələd olmaq bələd
birən
i bələdçi bələdçi
I bələdçilik bələdi,
bələdçigəri
bələdçilik etmək
bələdçigəri / bələdi
səxtən
bələk qundaq
; bələmək qundaq
1 səxtən
; bələnmək qundaq birən
: bənd bənd
I bənd etmək bənd
səxtən
bənd olmaq bənd birən
bəndə bəndə
i bənna duvarkəş
bənövşə bənöşə,
i xəccəbənöşə
j bənövşəyi şirbənöüş
I bənzəmək vaşirən
I bərabər tən, bərabər
j bəraət həq
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bəraət qazandırmaq
həq dərən
bərbərxana dəlləkxanə
bərəkət bərəkət, ruzi
bərk1 səxt
bərk2(bitki haqqında)
nərəkə
bərkimək səxt birən
bərkitdirmək səxt
səxtə səxtən
bərkitmək səxt səxtən
bərklik səxti
bəs etmək vəs səxtən
bəs əd. pəs
bəs olmaq vəs birən
bəşarət basarat
bəsləmək daştən
bətn tən
bəy bəg
bəy durmaq bəg
payistən
bəyan etmə izhar
bəyan etmək izhar
səxtən
bəyan olunmaq izhar
birən
bəyənilmək bəgən
birən
bəyənmə bəgən
bəyənmək bəgən
səxtən

ati lüğət

bəylik1 (bəyə aid)
bəgəvani; bəylik
paltarı bəgəvaniyə
ələt
bəylik2 (hakimiyyət)
bəgi
bəzədilmək bəzəg zərə
birən
bəzək nöraq, bəzəg
bəzəkli nöraqin,
bəzəgin
bəzəmək bəzəg zərən
bıçaq kardə, beybud
ј bıçaqitiləyən
i kardətijsəz
I bığ biğ
I biabır biyabur, rüsvay
i biabır etmək biyabur
i səxtən, rüsvay səxtən
i biabır olmaq biyabur
birən, rüsvay birən
bibi ə'mə
; bibigəlini ə’rüsə'mə
bibiqizi duxtəə'mə
bibioğlu kukə'mə
bic bic
biçdirmək durundə
səxtən
i biçdirtmək durundə
səxtə səxtən
biçilmək durundə birən
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biçilmiş tarla külöüş
biçin dürvən
biçmək düründən,
dürvən səxtən
biədəb latayır
bihuş bihuş
bihuş olmaq bəhuş
birən
bildir(il)mə izhar
bildirçin vərdi
bildirilmək izhar birən
bildirki pamə
bildirmək kutirən,
izhar səxtən
bilək biləg
bint cuneyi
bir l,yə
birazdan hözüm,
yədəngə bə'də
bir-bir yək(i)-yəki
birçək birçəg
birdən z. həb(b)əyəba
birə juval
birəlli sif. yədəsə
birəlli, bir əllə z. yədəsi
birgə bahəm
birgözlü yəçümə
birgözlülük yəçümi
birgünlük yəruzə
birillik yəsalə
birinci yəkiyi(n)

T ürki - Tat/

lüğot

birtərəfli yətarafi
biryaşlı yəsalə
bişirilmək bürüştə
birən
bişirmək büıjundən
bişirtdirmək bürjundə
səxtən
bişmək bürüştən
bişmiş bürüştə
bit uşbuj
bitərəf bitaraf
bitirmə xətm
bitirmək xətm səxtən,
varastən
bitişdirilmək dəbjundə
birən
bitişdirmək dəbjundən
bitişdirtmək dəbjundə
səxtən
bitişik dəbrüştə
bitişmək dəbrüştən
bitmək1 kour birən
bitmək2 xətm birən,
varastən
biyar biqar
biz1(alət) düröüş
biz1ş.əvəz. umu
bloknot dəftərçə
boğaz1 qurt
boğaz2 (doğmalı
heyvan) ustan
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boğdurtmaq tasunda
səxtən
boğmaq tasundən
boğulmaq tasirən
boxça əngülbənd
bol bul, ziyad
bomba bumbə
bomboş timti(q),
tinqələti
bomboz bumbur
boran tufan
borc qərd
borc almaq qərd
astaran / səxtən
borc vermək qərd
dərən
borclu qərdxun
borclu etmək qərdxun
səxtən
borclu olmaq qərdxun
birən
borş burş
bostan bustun
boş ti, puç; süst
boşalmaq ti birən
boşaltmaq ti səxtən, lax
dərən
boşama / boşanma
təlaq
boşamaq dürvardən,
təlaq dərən

lüğət

boşanmaq dürmarən
boşboğaz naqqal,
ləqləq, yənşəq,
yələq
i boşboğazlıq naqqali,
ləqləqi, yənşəqi,
yələqi
boşboğazlıq etmək
I naqqali / ləqləqi /
i yənşəqi / yələqi səxtən
boşqab büşqab
boşluq tii, puçi
i boy-buxunlu şumal
I boynubükük gərdəniqir
i boyun gərdən
! boyunbağı qilində
I boyunduruq cüft
i boz bur
i bozartmaq (sifətini)
vəçəqundən
I bozbaş buzbaş
I bozlamac (yağlı fətir)
buzlamac
i böhtan şar
böhtan atmaq şar
şundən
bölmək para səxtən
bölünmək para birən
bölünmüş para
böyrək gürdə
böyük kələ(hə)
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böyük uşaq (ailədə)
kəleyin
böyük-böyük kələ-kələ
böyüklük kələhi
böyümək kələ(hə) birən
böyürmək a rin zərən
böyürtkən bəqələ
böyürtü a rin
böyütmək kələ(hə)
səxtən
britva püski
bu in
bu gecə imşo / ümşo
bu gün umuruz
bu il umsal
bu qədər inqədə
bud bud
bud sümüyü sünqül
budaq lüvə
budamaq sülüm səxtən
bugünkü umruzin,
umuruznə
buğ buğ
buğa buğə, kələ
buğda gəndüm
buğum bənd
buxar buxar
buxov çidar
buxovlamaq çidar
zərən
bulaq düşmə, qut

ati lüğət

bulama (süd) bulama
bulaşdırmaq
vaqazundən
bulaşıq vaqazirəni
bulaşmaq vaqazirən
bulud bulud
bumbuz cimcilit
bura1 (bu tərəfə) beylə
bura2 (buraya, burada)
incə
buraxdır(t)maq raha
dərə səxtən
I buraxmaq raha dərən
I buralı inceyij
j burğu mətqəb
i buruq buruq
j burun vini, puz
j bütövlüklə qurlu, hə
j
qurlu
buvaxtı inməhəli
j buynuz sürg
; buynuzlu sürgin
j buz cilit, beyə
buz bağlamaq cilit
bəstən, beyistən
buzlaq cilitgiri
büdrəmək vapçirən
j bükdürmək puçundə
j səxtən
j bükdürtmək puçundə
j səxtə səxtən
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bükmək puçundən; qud
səxtən
bükmələmək qulquli
səxtən
bükmələnmiş qulquli
bükük(əyri) qud
bükülmək l)puçundə
/ qulquli birən; 2) qir /
qud birən
bükülü qud
bülbül bülbül
büllur xuıustal
bülöv daşı qart
bürümək puçundən
büsbütün səlt; sərasər
bütöv püto
büzmək (dodağını)
çögənə səxtən

C
cadu cadu, osun
cadu etmək cadu
səxtən
cadugər caduqar
cadugərlik caduqari
cah-calal cəhcəlal
cahil cahil
calaq cəlaq; qələm
camaat cəməə't,
məxluq; ü’mmət

lüğət

camış qomiş
can can
can vermək can dərən
cana doydurmaq
azürdə səxtən
cana doymaq azürdə
birən
cana doymuş azürdə
canamaz canamaz
: canavar gürg, cənəvər
canfəşan canfəşan
canfəşanlıq canfəşani
; canfəşanlıq etmək
i canfəşani səxtən
i canlı tupur kök, dolu,
pur
canlı varlıq(lar)
məxluq(at)
canyandıran cansuzun,
canfəşan
canyandırma
cansuzuni
car car
car çəkmək car kəşirən
/ səxtən
I carçı carçi, carkəş
; casus casus
i casusluq casusi
I casusluq etmək casusi
I səxtən
I cavab cavab
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cavan cayil, cuhun,
cavan
cavan qadın cuhunəzən
cavanlıq cavani
cavanlıq etmək cavani
səxtən
cehiz cihiz
ceyran ceyran
cəfəri (göyərti) cə'fəri
cəfa cafa
cəfa çəkmək cafa
kəşirən
cəftə cəftə
cəhalət cəhalət
cəhd cəht
cəhd etmək cəht səxtən
cəhənnəm cəhənnəm
cəhrə cərə
cəlb cəlb
cəlb etmək cəlb səxtən
cəlb olunmaq cəlb birən
cəld ziley
cəm cə'm
cəmdək cəmdəg
cəngi kişdingiri
cənnət cənnət
cənub cənub
cərgə cərgə
cərimə cərmə
cərimələmək cərmə
səxtən

lüğət

cəsarət həd(d)
cəsarət etmək həd(d)
səxtən
cəsəd cəsəd
cəsur cürəə'tin
cəzb cəzb
cəzb etmək cəzb
səxtən, kəşirən
cəzb olunmaq cəzb
birən
cıdır meydanı cölanqah
! Clğ ciğ
I cığ olmaq ciğ birən
cığal ciğəl
cığal olmaq ciğəl birən
cığallıq ciğəli
cığallıq etmək ciğəli
; səxtən
I cığır cirqi
! cığlamaq ciğ səxtən
i cmaq (döş sümüyü)
I cinaq
I cinaq tutmaq cinaq
i güftən
I cır cır
I cırıq jır, para
I cırıq olmaq jır birən
i cırıldamaq cırcır
! səxtən
! cırılmaq jırxardən/
j raftan, para birən
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cırıltı cırcır
c ırm aq / vadrən,jır
dərən
cırmaq is. varun
cırmaqlamaq varundən
cızbız cızbız
cızıldamaq cızcız
səxtən
cızıltı cızcız
cib kisə
cibgir cibbur
cift anat. ətənə
cikkildəmək cik-cik
səxtən
cikkilti cik-cik
cilov qəmtərqə, osar
cilovlamaq osarzərən
cinayət cinayət
cinayət etmək cinayət
səxtən
cinayətkar cinayətkar
cirə (ədviyyat) cirə
ciyər cigər
ciyərparə cigərpara
cod qətənqaz
corab şətəl
cöngə cinqo
cövlan cölan
cövlan etmək cölan
zərən
cummaq rasirən

lüğət

cuna cuneyi
cücə cücə
cümə amə
cümə axşamə
pancşəmbi
cürət cürəə't
cürət etmək cürəə't
səxtən
cüt cüft
cüt-cüt cüft-cüft
cüzi cizbi

ç
çadır ələçuq; palatkə
i çadra çərşo

I çağırılmaq qal zərə
birən
I çağırmaq qal zərən
çağırt(dır)maq qal zərə
səxtən
çaxmaq (silahda)
; çəxməq
i çaxnaşma ləxləxə,
! rəxnə
j çaqqal çaqqal
I çaqqıldamaq çəx-çəx
səxtən
j çaqqıltı çəx-çəx
I çala çalə
; çalağan şiloli
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çalğı çalğu
çalğıçı sazandə
çalxalamaq (nehrə)
zərən
çalışmaq ü'hd səxtən
çalmaq (tar, xəşil, ot və
s.) zərən
çanta çantin
çap çap
çap etmək çap səxtən
çap olunmaq çap birən
çarx çərx
çarıq tirax, köüş
çarmıx çartarmə
çarmıxa çəkmək bə
çartarmə kəşirən
çarpayı qiravat
çarşab çərşo
çaşdırmaq çaşmiş
səxtən
çaşmaq çaşmiş birən
çatdırmaq rasundən
çatı rasan
çatışmazlıq kəmi, kəsir
çatlamaq çəqistən
çatmaq rasirən
çay*1coğ. arkərə
çav2(içki) çay
çaybecərən çaykar
çaybecərmə çaykari
çayçı çayçi

lüğət

çayçılıq çaykari
çay-çörək nük-nu
çaydan çaydan, çaynik
çayxana çayxanə
çaytikanı rıybüzlə
çeçələ barmaq qilat
çemodan qərzinkə,
çimədan
çeşid bax: növ
çeşni xal. onə
çeviriltmək gərdundə
birən
çevirmək çör dərən,
gərdundən
çevirtmək gərdundə
səxtən
çevrilmə çör
çevrilmək çör xardən,
gəştən
çeynəmə со
çeynəmək coustən
çəhrayı piyazi
çəkdirmək kəşirə
səxtən
çəkic çəküc
çəkilmək kəşirə birən
çəkilmiş kəşirə
çəkinmə çəkər
çəkinmək çəkər səxtən
çəkmək kəşirən
çəlik həsə
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çəlimsiz əgər
çəlimsizlik əgəri
çəllək çəpçəq
çəltik çəltüg
çəmən örü
çən1(qab) çən
çən2 (duman) kurəxir
çənə çanə
çənə sümüyü nəxçinaq
çəngə (ovuc) çəngə
çəngəl vilkə
çəngələmək çəngə
zərən
çəp çəp
çəpəki çəpəki
çəpər çapar
çəpiş çəpiç
çəplik çəpi
çərəz çərəz
çərşənbə çarşəmbi
çərşənbə axşamı
səşəmbi
çətənə çətnə
çətin çətun, müşkül
çətinlik çətuni; təngi
çətinliklə (bə) zürə-bəla
çətir zontik
çəyirdək simliq, tum
çəyirtkə mölüh
çılpaq lüt, kunətörüz,
kunibinərə

ati lüğət

çırmalamaq vəkəşirən
çırmalanmaq vəkəşirə
birən
çırmalatmaq vəkəşirə
səxtən
çırpılmaq tütür birən
çırpma tütür
çırpmaq tütür səxtən
çırtıq püstə
; çırtıq çalmaq püstə
zərən
çırtma çirtmə
i çırtma çalmaq /
I vurmaq çirtmə zərən
I çıxarılmaq vəkəndə /
I dürvardə birən
I çıxartdir(t)maq
I vəkəndə / dürvardə
I səxtən
1 çıxartmaq1 vəkəndən,
dürvardən
i çıxartmaq2 (boşamaq)
dürvardən
çıxıntı danqul
çıxıntılı danqul-dunqul
çıxmaq1 vərmarən,
dürmarən
: çıxmaq2 (boşanmaq)
dürmarən
çiban dümbəl
çiçək1 gül

180

A zərbaycanca - Tatca

T ürki - Т

lüğət

çiçək2tib. olə
çil çil
çiləmək vaşundən
çilingağac (oyun) qitqit
çillə çülə; böyük çillə
kələ çülə; kiçik çillə
kişkə çülə
çilli çilçilin
çim (an) lüp
çimdik1 qişnə, ambur
çimdik2 (bir çimdik
duz) çanqul
çimdikləmək qişnə
güftən
çimizdirmək sino
səxtən
çimmə sino
çimmək sino birən
çin1k.təs. çin (danduinə
oraq)
çin2 çin, rast
çinədan çinədun
çıraq çiraq
çirk bağlamaq xiz
güftən, sadır / qərtmaq
bəstən
çirk etmək çülk səxtən
çirk1 çülk, qərtmaq,
sadır, xiz
çirk2 (irin) çülk

а п lüğət

çirkləndirmək çülkin
səxtən
çirklənmək çülkin
birən
çirkli çülkin
çiskin şeynəm
çiskinlik şeynəmi
çit çit
çiy xum
çiyələk muri
çiyin düş
çiylik xumi
j çoban çuban
I çox bul, ziyad, pur
j çox(lu) bul
; çoxalmaq artmiş/bul
birən
çoxaltmaq artmiş/bul
səxtən
çoxarvadlı buləzənin
: çoxarvadlılıq buləzəni
i çoxdan deykey
j çoxdanışan naqqal,
I bulçuqdar
I çoxdanla keynə
: çoxdilli buləzuhunin
j çoxdillilik buləzuhuni
çoxgülən bulxənd
j çoxqatlı buləqədin
i çoxluq buli, ziyadi
I çoxmənalı buləmə'nain
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çoxmənalılıq
buləmə'nai
çoxmərtəbə(li)
buləmərtəbə
çoxmərtəbəli
buləmərtəbeyin
çoxmillətli
buləmillətin
çoxmillətlilik
buləmilləti
çoxrəngli bulərangin
çoxrənglilik bulərangi
çoxtərəfli bulətarafin
çoxuşaqlı buləə’yəlin
çoxuşaqlılıq buləə'yəli
çoxyeyən bulxar
çolpa çülpə
çomaq çu, həsə
çopur çupur
çoşqa vəçəxuq
çovdar siilsül
çovğun çoğun
çovqal çoqal
çökdürmək nüşundən
çökdürtmək nüşundə
səxtən
çökək çalə
çökəklik çaleyi
çökmək nüştən
çöl çül
çöl(lük) çül, örü

lüğət

çölgöyərçini qirqirə
çölpişiyi çülpişigi
çömbəlib oturmaq
ələzinqo nüştən
çömbəlmə ələzinqo
çöp çüp
çöpçü çüpçi
çör-çöp çiilpi
çörək nu
çörək mağazası
nutukuni
çörəkbişirən
nubtirjundəqar
çörəkçi nuçi
i çörəkdaşıyan (maşın)
nubər
çörəkpulu nupuli
I çörəksatan
I nufuruxtəqar
çubuq çu
i çubuqçu çuçi
j çuğundur çuğundur
çuxa çuxə
çuxur çuxur, çalə
I çul əluq, əluqçuluq
i çullamaq əluq səxtən
i çullanmaq əluq birən
I çürük pusirə
I çürümək1 pusirən
! çürümək2 (süd)
I ceyistən
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çürümüş (süd) ceyistə
çürüntü pusirə
çürütdürmək pusundə
səxtən
çürütmək pusundən

lüğət

dağıtmaq varzundən;
vilavar səxtən,
ruzundən, ruxundən,
lax dərən
dağlamaq dağ səxtən
daha da deyiş
daxil edilmək dəşundə
D
birən
da, də əd. -iş
daxil etdiriltmək
dabaq dabaq(həyvanə
dəşundə səxtə birən
naxuşiyi)
daxil etdirtmək
daban daban
dəşundə səxtən
dabbaq dabbaq
daxil etmək dənarən,
dabbaqxana
dəşundən
dabbaqxanə
I daxil olmaq dəşirən
dad dad, tam; şit-şuri
I daxil olunmaq dəşirə
dad vermək tam dərən i birən
dadlı tamin
; daxili aləm batun
dağ1 dağ, ku(h)
I dal püşt, pusa / pusə
dağ2 (dağlama) dağ
j dalaq supul
dağar dağar
: dalamaq zərən
dağətəyi kundahar
! dalaşqan də'vakar
dağılışmaq valavar
dalaşmaq da va səxtən
birən
i dal-dala kunpusava
dağılmaq varzirən;
i dalğa ləpə
ruxtən, vilavar birən
dalqabaq pusa-puşə
dağılmış varzirə;
dam sərbun
vilavar
i damaq nəg, damaq
dağıstanlı dağustunij ' i damar damar
dağıtdir(t)maq
! damcı tiqlə
varzundə səxtən
damcılamaq təqistən
1 Я.?.
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damğa dəmqə
damğalamaq dəmqə
zərən
damızdınlmaq təqundə
birən
damızdırmaq
təqundən, təqzundən
damızdırtmaq
təqzundə səxtən
damma təq
dammaq təqistən, təq
səxtən
damrov dəmro
dana danə
danışdırtmaq çuq daştə
səxtən
danışıq ixtilat
danışmaq çuq daştən;
kəlmə buran
danlaq mizəmmət,
təhnə
danlamaq mizəmmət
səxtən / zərən, təhnə
zərən
danmaq həşə zərən
dar təng
dar olmaq təng amarən
/ birən
daraq şunə, dəraq
daramaq fıtarıstən
darçın darçin

lüğət

darıxmaq (kimin
üçünsə, nə üçünsə)
ə'si birən; şətəlqədə
səxtən
darısqal darusqal
darısqalçılıq darusqali
darısqallıq darusqali
darlıq təngi
dartdırmaq kəşirə
səxtən
dartılmaq kəşirə birən
dartmaq kəşirən
dar-uzun təngəduraz
darvaza dərəgə
daş sənq
daşdırmaq vəşundən
daşımaq kəşirən
daşıtmaq kəşirə səxtən
daşqın seyi
I daşlı sənqin
j daşlıq (yer) sənqgiri
I daşmaq (süd) vəşirən
I dava də' va
i dava-dalaş də'va-şə'va
j davalı də'valü
davam mabəd, ruz
i davranış raftar
i dayaq paçə, dəyaq
i dayamaq vəs bərdən
i dayandırmaq
I payundən
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dayandırtmaq payundə
səxtən
dayanmaq payistən
dayça dayçə
dayıarvadı zəndayi
dayıgəlini ə'rüsdayi
dayıqizi duxtədayi
dayıoğlu kukdayi
daz tart
demək kutirən,
quftirən, xəbər dərən
deşik sulə
deşilmək sulə birən
deşmək sulə səxtən
deyinmə diğ-diğ
deyinmək çuq daştən;
diğ-diğ səxtən
dəbbələmək həşə zərən
dəcəl nadinc,
şuluq, sital,
şətəlqədə
dəcəllik nadinci şuluqi,
sitali
dəcəllik etmək nadinci
/ şuluqi / sitali səxtən
dəf dəf
dəfə önə, ra, -ba
dəfn edilmək dəpçundə
birən
dəfn etmək dəpçundən
dəftər dəftər

i

i
j
j

i
j
j
i
I
j
!
i
i

I
I
i

I
i

i

lüğət

dəqiq təndürüst
dəqiqə də(qi)qə
dələ dələ
dələgey şıpırtın
dələmə dülama
dəli gij
dəli etmək gij səxtən
dəli olmaq gij birən
dəlilik giji
dəlilik etmək giji
səxtən
dəllək dəllək
dəlləkxana dəlləkxanə
dəm almaq (çay) dəm
astarən
dəm'(çay) rac, dəm
dəm2 (sərxoş) dəm
dəmir uhun
dəmləmək dəmləmiş
səxtən
dəmlənmək dəm
astarən
dən dan
dənəvər dür, dürüjd
dəniz dərya
dərd dərd
dərdir(t)mək vəçundən
dərə də(h)nə, dərə
dərhal əliisti,
şııppidən
dəri çərm, pust; mürd
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dəri sələ (damay
neyreyə bey bəstən
işqəmbə)
dərin dərun
dərman dərmu(n)
dərmək vəçirən
dərviş dəbrüş
dəryas dəryas
dərzi ələtduz
dəvə dəvə
dəvət edilmək qal zərə
birən
dəvət etdirmək qal
zərə səxtən
dəvət etmək qal zərən
dəyər malyət
dəyirman ə'syo
dəyirmançı ə'syoçi
dəyişdirilmək vaqrundə
birən
dəyişdirmək vaqrundən
dəyişdirtmək vaqrundə
səxtən
dəyişik vaqruş
dəyişmək vaqrustən
dəymədüşər vasvasi
dəymək1 1) takuftən; 2)
rasirən
dəymək2 (dəyəri
olmaq) vərzirən
dəymiş rasirə

lüğət

dəyyus dəyus
dığırlanma gülgüli
dığırlanmaq gülgüli
birən
dığırlatmaq gülgüli
səxtən
dırmaşmaq tik birən
dırmıq qimouc
dırnaq dimaq
di də (ədat)
dib zir, kun
didilmək varuxtən
didmək varundən
dik tik
dikbaş kələsər
dikbaşlıq kələsəri
dikbaşlıq etmək
kələsəri səxtən
dil zuhun
dil açmaq zuhun
vakardən
dil-ağız diltavaz
dil-ağız etmək diltavaz
səxtən
dilçi zuhunşunas
dilçilik zuhunşunasi
diləmək xastən
dilənçi vəçvəçin
dilənmək vəçirən
dilli-dilavər zuhunlü
dimdik dündiiq
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___
dimdikləmək dündüq
zərən
din din
dinc a'ram, dinc
dinclik a'rami, dinci
dindar dindar
dindarlıq dindari
dinsiz dinsüz, kafir
dinsizlik dinsiizi, kafiri
diqqət məhəl, zənd
diqqət göstərmək
məhəl narən
diqqət yetirmək zənd
səxtən
dirək dirəg, paçə
dirəmək qədəmiş
səxtən
dirənmək qədəmiş
birən
dirəşmək ucəş avardən
/ birən
diri ztində, sağ
diribaş zirəg, zuhunlü
diri-diri zündə-zündə
dirilmək zündə birən
diriltmək zündə səxtən
dirsək dirsəg
diş dandu
dişağrısı dandunədərd
dişçəkən
dandukəşirəqar
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lüğət

dişdək ə'nc, dandu
dişdəm luxmə
dişi marə
dişləmək ə'nc zərən,
dandu güftən
div dö
divan1(mebel) divan
divanə divanə
divanəlik divaneyi
divar duvar
diz zani
diz qapağı çüm zani
dizədöydü (oyun)
tətəltətəl
dodaq luput
dodaqucu puzzuhuni
doğma duğmə
doğmaq zəndən
doğramac duğramac
doğramaq əncirən
doğranmaq əncirə
birən
; doğranmış əncirə
doğratdırmaq əncirə
səxtən
i doğratdırtmaq əncirə
:

SƏXtƏ SƏXtƏn

; doğratmaq əncundən
: doğru rast
doğru-düzgün
təndiirüst
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doxsan çar bist də
doxsanıncı çar bist
dəteyin
doqquz 9, nü
doqquzaylıq nümahə
doqquzgünlük nüruzə
doqquzillik nüsalə
doqquzuncu nüteyi(n)
doqquzyaşlı nüsalə
dolama (yara) künarə
dolamaq1 (ətrafına)
var dərən
dolamaq2 bə dəs
əngəstən / vəgüvtən
dolanacaq zindəquni
dolandırmaq (ətrafına)
çör dərən,
vaçarundən
dolanışıq güzəran
dolanma (ətrafına) çör
dolanmaq (ətrafına)
çör xardən, vaçaristən
dolaşdırmaq
vapçundən
dolaşdırtmaq vapçundə
səxtən, alij əngəstən
dolaşıq alij
dolaşmaq vapçirən, alij
aftarən
dolayı kəməndava
doldurmaq pur səxtən

lüğət

doldurtmaq pur səxts
səxtən
dolma dulmə
dolmaq pur birən
dolu’ (yağıntı) təqərq,
duli
dolu2 (kök) pur, tupur,
usturo
dolu3 (bir şeylə) silə,
pur
doluxsunmaq pur birən
dombalma qut
dombalmaq qut birən
dombaltmaq qut səxtən
don beyə
don bağlamaq /
vurmaq beyə zərən
dondurma marujnə
dondurmaq beyundən
! donluq parça pajəvar
donmaq beyistən, beyə
i
bəstən
i donmuş beyistə
; donuz xuq
dost aşnə, dust
dost olmaq aşnə / dust
birən
dostluq dusti, ülfət
dostluq etmək aşneyi
/ dusti səxtən, ülfət
bəstən / əngəstən
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doşab düşo
dovğa duğava
dovşan xərquş
dovşanqulağı (yabanı
ot) xərxərə
doymaq sir birən
doyuzdurmaq sir
səxtən
döl bəhər
döndərmək çör dərən,
gərdundən
dönmə çör
dönmək çör xardən,
gəştən
dörd 4, çar
dördaylıq çarmahə
dördbucaq(lı) çarquş
dörddə bir çərək
dördgünlük çarruza
dördillik çarsalə
dördüncü çarteyi(n)
dördyaşlı çarsalə
dördyol (yol ayrıcı)
çarrahi
döş düş, sinə, məmə
döşək nalçə
döşəkçə nimdər
döşəmə pul
döşəmər məməxar
dövlət1(ölkə) dölət
dövlət2 (sərvət) dölət

ati lüğət

dövlətli dölətin,
dölətbənd
dövr (zaman) dör
dövrə dörə
döydürtmək küftə
səxtən
döyən kuftəqar
döyənək qabar
döymək küftən, təpdaq
dərən
döyülən kuftəbirə
döyülmək küftə birən
i döyülmüş kuftəbirə
döyüş cəng
döyüşdürmək
i canqundən
! döyüşdürtmək
I canqundə səxtən
i dözmək payistən,
daham səxtən / dərən,
! duruş avardən /
səxtən; hösələ səxtən
; dözüm1 daham, duruş;
I hösələ
dözüm2 qayimi
dözümlü qayim
dua düə'
dua etmək düə' səxtən
! dua oxumaq düə'
xundən
! dul kişi biyəmərd
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dul qadın biyəzən
duman kurəxir
durğuzmaq vəxsundən
durmaq vəxiştən
durna xərmoxar
duru1 oin
duru2 ruşum
duz nümük
duzqabı nümükdan
duzlamaq nümük zərən
duzlu nümükin
duzsuz şit,
nümüksüz
düçar mübtəla
düçar etmək mübtəla
səxtən
düçar olmaq mübtəla
birən
dükan tukun
dükcə (cəhrə) dügjə
dünən deydi(ha)
dünənki deydiin,
deydinə
dünya dünya
dürtmək sudi, dürtməg
düşbərə düşbərə
düşmək fürmarən, nişin
birən; aftarən
düşmək fürmarən;
düşmən yaği,
düşman

lüğət

düşürmək furaundən,
fürvardən
düşürmək fürvardən,
nişin səxtən
düşürtmək füraundə
səxtən, fürvardə
səxtən
düşürülmək füraundə
birən, fürvardə birən
düyə yəvər
düymə dügmə
düyü bürünc
düyü qabığı sulup
düyün əngül
düyünləmək əngül
zərən
düyünlənmək əngül
aftaran, əngül zərə
birən
düyünlətmək əngül
zərə səxtən
düz rast, düz
düzdürmək dəçirə
səxtən
düzəlmək düz birən
düzəltmək düz səxtən;
bəstən
düzənlik (dağ yerində)
təxtə
düzlük rasti
düzmək dəçirən
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ensiz təng
erkək nər
erkək arı kələsər
edilmək səxtə birən
eş(ələ)mək vataristən
ehmallı sif usullu
eşələ(n)mək (toyuq)
ehmallıca z. usullu
pişpişə / püşpüşə
ehsan əhsan
səxtən
ehtiram rəğbət
i eşələtdirmək
ehtiyac ı'htiyac
i vatarundan
ehtiyat ı'htiyat
! eşələtdirtmək
ehtiyatla usulbəndvatarunda səxtən
usulbənd, usullu
; eşənək (toyuq) pişpişə /
ehtiyatlı usulbənd
püşpüşə
elçi ilçi
eşitdirmək şunoundən
elçilik ilçigəri
eşitdirtmək şuneyistə
elə1z. untərz
səxtən
elə2əd. hə
I eşitmək şuneyistən
elə-belə həçini
I eşşək xər
eləcə həçuni
eşşəkarısı zərdəkəmər
elm ı'lm
etdirmək səxtə səxtən
emalatxana karxanə
i etibar ı'htibar
en fürəhi
! etibar etmək ı'htibar
endirmək nişin səxtən, i səxtən
fürvardən
! etibarlı ı'htibarin,
eniş nişin, sərnişin
i mühtəbər
enli fürə
I etibarsız biı'htibar,
enliçiyin fürəhədüş
i ı'htibarsüz
enlikürək fürəhəxiyə,
! etibarsız olmaq
kələxiyə
biı'htibar birən
enmək nişin birən,
^ etibarsızlıq biı'htibari,
fürmarən
ı'htibarsüz

C
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etibarsızlıq etmək
biı'htiban səxtən
etina məhəl
etiraz fhtiraz
etmək səxtən
ev xunə
ev sahibi səə'bxunə
evcik (oyun) xunazi
evdarlıq xunəxundi
ev-eşik xunə-cuqa
evləndirmək
öləndinniş səxtən
evlənmək ölənmiş birən
evli ölü
eyham eyham
eyham vurmaq eyham
zərən
eyin sarfə
eynək çəşməg
eyni tən
eyninə gəlmək sarfeyi
səxtən
eyvan sürə

Ə
əbəs bicə, nahaq
əcdad cədd
əcəl əcəl
əda ə'də, fırs
ədalətsiz bədhisab

lüğət

ədalətsizlik bədhisabi
ədalı ə'deyin, fırsin
ədavət ə'davat
i ədəb ədəb
I ədəbli ədəbin
I ədəbsiz biyədəb,
i ədəbsüz, yava
i ədəbsizlik etmək
biyədəbi səxtən
ədəbsizlik biyədəbi
ədviyyat ədva
ədviyyatsatan ədvafürş
; əgər əgəm, hərqa
I əhsən bərəkallah
! əhvalat qəzyə
əhvali-ruhiyyə oqat
i əkdirmək kaştə səxtən
; əkilmək kaştə birən
əkin zimi
; əkinçi rancbər
əkiz ikiz
əkmək kaştən
əqrəb1(saat) əqrəb
əqrəb2 (həşərat) bö,
əqrəb
əqrəba əğrəbə
əl dəs
əlac çarə, əncam
əlac etmək çarə səxtən,
əncam kəşirən / səxtən
əlacedən çarəsəz
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əlacsız biçarə
əlacsızlıq biçareyi
əlaltı ə zirdəzi
əlbəyaxa dəsbəyəxə
əlbəyaxa olmaq
dəsbəyəxə birən
əlbir dəsbədəs
əlbir olmaq dəsbədəs
birən
əlcək əlcəg
əlçim (yun) ləməç
ələk ərdouj
əl-ələ dəsbədəs
ələm (dini bayraq)
ə'ləm
ələmək viyixtən
ələnmək viyixtə birən
ələsalma şəbədə
ələtdirmək viyixtə
səxtən
əliboş dəsbəti, tiyədəs
əliboşluq dəsbətii,
tibədəsi
əlifba əlifbey, əlifba
əlil şikəst
əlillik şikəsti
əliyalın tibədəs
əlli 50, pənca
əllinci pəncateyi(n)
əlüzyuyan ruşur
əmanət amanət

______________ T ürki - Tati

lüğət

əmcək məmə
əməköməci bot. kətnə
əmi ə mlə
əmiarvadı zənə'mlə
əmigəlini ə'rüsə'mlə
əmiqizi duxtəə’mlə
əmilmək çumustə birən
əmilmiş çumustə (birə)
əmin ərxöün
əmin etmək ərxöün
səxtən
əmin olmaq ərxöün
j birən
I əmin-amanlıq əmin: amani
! əminlik ərxöüni,
i ərxöünçigəri
j əmioğlu kukə'mlə
j əmizdirilmək çumunda
! birən
j əmizdirilmiş çumunda
(birə)
■ əmizdirmək çumundən
j əmizdirtmək çumunda
j
səxtən
əmmək çumustən
əmr etmək fərmundən
əmzik çupul
ən ən, lap
əncam əncam
əncir incil
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əndam əndum
əndərmək (mayeni) lax
dərən
ər şüvər
ər-arvad zən-mərd
ərazi xak
ərəb ə rəb
ərəb dili, ərəbcə ə'rəbi
ərəbdoşanı ə'rəbdovşani
ərik qeysi, sarsari
ərimək o birən
əriş xal. fürdüski
əriştə əriştə
əritmək o səxtən
ərizə ə rzə
ərp xilt
ərsin usdum
ərzaq xardən, təa'm,
nə'mət
əsa həsə
əsəb hürs
əsəbi hürsin
əsgər əsgər
əsgərlik əsgəri
əsil asul
əsilli asulin
əsil-nəcabət asulnəcabət
əsil-nəcabətli asulbənd
(asulmənd)
əsil-nəsil asul-nasul

lüğət

əskinas əskinaz
əsmək lərzirən
əsnəmə dundur
əsnəmək dundur
avardən
əşya mal
ət quşt
ətcəbala quzquzin
ətçəkən (maşın)
quştkəş
ətək l)ətəg;2)kun
ətraf həndəvər
, ətyeməz quştnəxar
I ətyeyən quştxar
əvvəl, əvvəlcə süftə
\ əvvəlcədən puşəpuşin
j əyilmək qəd birən, quz
birən, şəft birən
j əyin tən
I əyirmək (ip) riştən
j əyləc tormuz
1 əyləmək tormuz dərən
əymə qəd
i əymək qəd / quz / şəft /
j qır səxtən
əyri şəft, qir, qəd, quz
: əyrilik şəfti, qədi
əyri-üyrü şəft-şüft
I əzab ə'zab, zillət
j əzab çəkmək ə'zab
j kəşirən
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əzab vermək ə'zab
dərən
əzab-əziyyət dərdsər
əzablı ə'zabin
əzgil əzgil
əzgil ağacı əzgildar
əzilmək jiğ / jağ birən
əzilmiş jiğ
əzişdirilmiş əğjal
əzişdirmək əğjal
səxtən
əzizləmək dus daştən
əzmə, əzilmə jağ
əzmək jağ / jiğ səxtən

ғ___
fabrik fabrik
fal1(yumurta) fal
fal2 (rəml) fal
falçı falçi
falçılıq falçigəri
familiya familə
fani puç
fars fars
fars dili, farsca farsi
fasilə ara
fasilə etmək ara dərən
fason fason
faşist faşist
fayda bəhrə

T ürki - Tati

lüğət

fayton faytun
fəda qurbun
fəda etmək qurbun
səxtən
fəda olmaq qurbun
birən
fəhlə fə lə
fəhləçilik fə'ləkari
fəhləçilik etmək
fə'ləkari səxtən
fəhləlik fə'ləgəri
fəhləlik etmək fə'ləgəri
I səxtən
j fərasət farasat
j fərasətli farasatin
I fərasətsiz farasatsüz,
bivəc
fərə vurə
fərq peykam, təfaut,
cüreyi
fərq etmək təfaut /
peykam səxtən
fərqləndirmək cürə
səxtən
fərqlənmək peykam
birən
fərqlənmək təfaut
dərən / səxtən, cürə
birən
fərqlilik peykami,
cüreyi
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fərman vermək
fərmundən
fərsiz müftələ, farsüz
fərsizlik müftəleyi,
farsüzi
fəsəli qəroli
fırça şutkə
fırıldaq həlləm-qəlləm
fırlanmaq dör / var
xardən, vaçaristən
fırlatmaq dör / var
dərən, vaçarundən
fırtıq filqini
fıştırıq fut
fikir fikir
fikirləşmək fikir
səxtən
fil fil
film kino
fit fut
fit çalmaq füt zərən
fitnə-fəsad qal
forma qalib
fors fırs
forslanmaq fırs
səxtən
forslu fırsin
fransız firəng
fransız dili, fransızca
firəngi
furqon furqun

ati lüğət

futbol fudbul, qud-qud
futbolçu fudbulçi
fürsət girəvə, məcal

G*I

gavalı quvali
gavur qour
gec dir
gecə şö
gecə yarı niməşö,
şönimə
gec-gec dirədir
I gecikmək diramarən
I genəlmək furə birən
genəltmək furə səxtən
geniş ajqahan, furə
genişlik ajqahani, fıirəhi
geri pusə
geriləmək pusə raftan
I getmək raftən
i geyilmək dəgüftə birən
i geyindirmək dəgüftə
! səxtən
I geyinmək dəgüfiən
196
j gəlin ə'rüs
I gəlin getmək ə'rüs
raftən
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lüğət

gəlir qazanc
gəlirli qazancin
gəlirsiz qazancsüz
gəlmək amarən
gəmirmə со
gəmirmək coustən
gənə küməh
gərməşov (ağac)
gərməşəvə
gətirən avardəgar
gətirilmək avardə birən
gətirmək avardən
gətirtmək avardə
səxtən
gəyirmə quvariş
gəyirmək quvariş
avardən
gəzdirilmək gərdundə
birən
gəzdirmək gərdundən
gəzdirtmək gərdundə
səxtən
gəzinti gəşt
gəzişmə gərdiş
gəzişmək gərdiş zərən
gəzmək gəştən
gicəllənmə gij
gicəllənmək gij xardən
/ rafdən
gicgah gij gə
gicişmə düşə

T ürki - Tati

lüğət

gicişmək düşə dərən
gicitkən gəznə
gilas bəə’li
giley makusan
gileylənmək makusan
səxtən
gilənar bəə'li
giliz giliz
girdə gürd
girmək dəşirən
gizildəmək gijgij
səxtən
gizilti gijgij
gizlənmək pana birən
gizlənpaç panapana
gizlətmək pana səxtən
gizli xəlbət
■ gizlicə xəlbəti
I gizlincəz. panaki
; goplamaq burən-bəstən
I göbək gübəg
■göbələk kələqəmbər
i gödək qudə
j gödəkçə kurtkə
i gödəklik qudeyi
i göl nuhur
j gölməçə nuhur
i gömgöy kipkour
i gön çərm, pust
i göndərilmək fürsərə
i birən
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göndərmək fürsərən
göndərtmək fıirsərə
səxtən
görə qoş. gürə
görmək dirən
görməmiş nösin, ləlöün
görməmişlik nösini
görməmişlik etmək
nösini səxtən
görünən peydi, zahir,
zahiri
görünmək peydi birən
/ dərən
göstərilmək şun dərə
birən
göstərmək şun dərən
göstərtmək şun dərə
səxtən
götür-qoy nahar-vəgir
götürmək vəgüftən,
qapundən
götürtmək vəgüftə
səxtən
göy qurşağı kəşü qəri
göy' (rəng) kour
göy' (səma) hovva
göyəm əlü, siyəəlü
göyərçin batano; qirqirə
(çöl göyərçini)
göyərmək kour birən
göyərtiI1 korə

;
I
j
;
i
I
i

ati lüğət

göyərti2 (bədəndə)
kour
göyərtmək kour səxtən
göygöz korəçüm
göylük (rəng) kouri
göynəmə düşə, suza
göynəmək düşə / suza
dərən
göyöskürək tib.
kourəsürvə
göyrüş dəndə
göyşəmə nixşal
göyşəmək nixşal səxtən
göz çüm
göz yaşı ərs, o çüm
gözaltı əzirçiimi
gözaydınlığı çiimşari
gözcük / gözlük çüm
gözəl şihid
gözəllik şihidi
gözətçi quruqçi
gözləmək çüm daştən
gözlənilmədən bixəbər,
bihürə
gözlənilməz bixəbər,
bihürə
güc zür, quva, quvat
güc vurmaq zür zərən
güclə (bə) zürə-bəla
güclü zürin
gücsüz zəi f
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gücü ağacı xal. vərdəçu
gücü çatmaq züri
rasirən
güdmək çümnarən,
çüm dərən
gül gül
güldürmək xəndundən
gülə-gülə xəndə-xəndə
güləş kişdin
güləşçi kişdingir
güləşən kişdingir
güləşmə kişdingiri
güləşmək kişdin güftən
güləyən xəndxəndin
güllə güllə
gülməxmər gülməxmər
gülmək xəndistən
gülməli xəndistəni
gülümsəmə puzəxəndə
gülümsəmək
puzəxəndə/
xəndxəndin zərən
gülümsər xəndxəndin
gülüş xəndə
gümüş gümüş
gün ruz
günaşırı yəruznəyəruz
gündən-günə ruzbaruz
günəbaxan tumu
simişkə
günəş afta

___________ T ürjq - T

ati lüğət

günəş çıxmaq afta
dürmarən
günorta pişnə
günü güni
gürz (ağır çəkic) gürz
güvə xarə
güvənmək güvənmiş
birən
güzəran ruzqar,
zindəquni
güzgü ə'ynə

н
İ
j
I
I
i

ha əd. hə
hacı həci
haça həçə
haçan s.z. key
hadisə qəzyə
i hakim sudyə
i haqq həq
haqqı olmaq həqi birən
i haqlı həqlü, hisabi
haqlı olmaq həqlü /
hisabi birən
haqsız bədhisab,
bihisab, həqsüz; nahaq
i haqsız olmaq bədhisab
; / bihisab həqsüz birən
j haqsızlıq bədhisabi,
i bihisabi, həqsüzi
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hasar cəspər, həsar
haqsızlıq etmək
hava hava, havasat
bədhisabi / bihisabi /
havalı kolü
həqsüzi səxtən
havayı havayi
hal hal, tab
halva həlva
hazır həzür
hazır olmaq həzür
halvasatan həlvafurş
birən
hamam həmam
hazırlamaq həzür
hamar humar
hamarlamaq humar
səxtən
hazırlaşmaq tədarük
səxtən
dirən
hamarlıq humari
I hazırlıq tədarük
hami havadar
heç nə hizat
hamilik etmək
hesab hisab
havadari səxtən
hesaba alınma ko
hamılıqla həmməloki
I hesaba alınmaq ko
hamısı həmməleyi,
i birən
həmmələ
I hesabdar hisabdar
hana xönə
hana ağacı xönəçu
i hesabdarlıq hisabdari
i hesablamaq hisab
hansı komi / komu
hara komcə, komincə
səxtən
I hesablanmaq hisab
hara(ya) bəçə
birən
haradan əçə
haralı komceyij
I heybə heybə
: heyif həyif
haram həram
haram etmək həram
i heyva bi
i heyva ağacı bidar
səxtən
haram olmaq həram
\ heyvan həyvan
I heyvandar həyvandar
birən
haramyemə həramxari I heyvandarlıq
haramyeyən həramxar i həyvandari
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həbs etdirmək güftə
səxtən
həbs etmək güftən
həbs olunmaq güftə
birən
həbsxana qazamat
hədd həd(d)
hədəqə hədəqə
hədə-qorxu hərbə
hədələmək hərbə
amarən / dərən
hədik danqu
hədik asmaq danqu
vənarən
hədiyyə bəxşeyiş
həftə həftə
həkim duxtur
həkim məntəqəsi
duxturxanə
həqiqət rasti
həqiqətən rastən-rast
hələ hələm
həlim1(yumşaq
təbiətli) həlim
həlim2(düyü suyu)
həlim
həllac həllac
həmin iş.əvəz, un
hər gün haruz
hərarət hərarət
hərgah hərqa

lüğət

hərgünkü haruzin
həri (elçiyə verilən
razılıq) həri
hərrac hərrac
hərrə hərə
hərrələmək hərə
kəşirən
həsəd həsti, həstigəri
həsəd aparmaq həsti
bərdən
həsrət həsrət
həsrət çəkmək həsrət
kəşirən
həşərat mar-mujul
həşir həşür
həvə xal. şunə
həvəngdəstə
həvəngdəstə
həvəs meyl
həya həyə, o ru
həyasız bihəyə
həyat ü'mür
həyəcan tasvas, vicvicə
həyəcanlanmaq tasvas
səxtən, bə vicvicə
aftarən
həyət damay dər,
du(hu)n dər
həzz həz
həzz almaq həz astarən
hıçqırıq hiq-hiq
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hıçqırmaq hiq-hiq
hörmətsizlik bihürməti,
səxtən
hürmətsüzi
hin alə
hörmətsizlik etmək
hinduşka luş
bihürməti / hürmətsüzi
hirs hürs
j səxtən
hirsli hürsin
hörüg hürüg
hiss etmək fə(r)müstən
hörügləmək hürüg
hissə qisim
zərən
hiylə dullab, bici,
hörük qiçini
bicgəri
hörümçək pəlvan
hiylə gəlmək dullab
hörümçək toru / yuvası
amarən
zəmbəlülə
hiylə işlətmək bici /
hövsələ hösələ,
bicgəri səxtən
sabur
hiyləgər bic, bic-kəzzab hövsələsiz kəmhösələ,
hoppanma appalə
təsko
hoppanmaq appalə
hövsələsizlik
şundən
kəmhösəleyi, təskoi
hovuz çarhöiiz
hulqum xaxirtəg
höcət1is. hiicət
huşsuz bihuş
höcət2sif. hücət,
huşsuzluq bihuşi
inahadkar
hücrə hücrə
hökm hükm
hüdud hüdud
hökm etmək hükm
hülqum hulqum
səxtən
hündür büliind
hökmdar hükmdar
hündürlük bülündi
hökümət hükumat
hünü mur
hörmək (saç) vaquftən
hürdürmək duroundən
hörmət hürmət,
hürdürtmək duroustə
rəğbət
səxtən
hörmətsiz bihürmət
i hürkmək varamüstən
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hürkütmək
varamundən
hürmə, hürüş duro
hürmək duroustən
hürüşmə duro-duro

X
xahiş təvəqqə
xahiş etmək təvəqqə
səxtən
Xala xalə
xalagəlini ə'rüsxalə
xalaqizi duxtəxalə
xalaoğlu kukxalə
xalat xələt
xalça çalmaz, xalçə,
xalinçə
xalis pak
xalq ü'mmət, xəlq
xamıt xamut
xan (titul) xan
xaniman tifaq
xanlıq xani
xara (parça) xarə
xarab xərəb, zay
xarab etmək xərəb /
zay səxtən
xarab olmaq xərəb /
zay birən
xaraba viran, xərəbə

ati lüğət

xaraba qalmaq viran /
xərəbə mundən
xarabalıq viranə
xarakter təbəə't
xaral quval
xartut xərtut
j xasiyyət xasyət, şakər
j xatircəm xatürcəm
j xatircəm etmək
I xatürcəm səxtən
j xatircəm olmaq
I xatürcəm birən
! xatircəmlik xatürcəmi
! xaya xayə
i xeyli ambar
• xeyr nəən (nə)
j xəbər xəbər
j xəbər eləmək xəbər
1 səxtən
i xəbər tutmaq xəbər
güftən
I xəbər vermək xəbər
dərən
: xəbərçi çuğul, çuğulçi,
xəbərçi
j xəbərçilik çuğulçigəri,
xəbərçigəri
i xəbərçilik etmək
i çuğulçigəri səxtən,
j xəbərçigəri səxtən
! xəbərdar hali, xəbərdar
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xəbərdar etmək hali/
xəbərdar səxtən
xəbərdar olmaq hali/
xəbərdar birən
xəbərsiz sif., z. bixəbər
xəcalətli xəcil, xəcələtin
xəkəndaz xakəndaz
xəlbir qəlbal
xəlbirləmək qəlbal
zərən
xələf xələf
xəlvət xəlbət
xəlvətcə xəlbəti
xəmir xəmir
xəmir yoğurmaq xəmir
şişirən
xəmirmaya xəmirdun
xəncər xəncəl
xəndək qərəb
xərc xərc
xərcləmək xərc səxtən
xərclənmək xərc birən
xəstə ə'zarlü, naxuş,
bimar, xəstə
xəstə yatmaq dəgəştən
xəstəxana baniskə
xəstə-xəstə ə'zarliiə'zarlii
xəstələnmək ə'zarlü
/ naxuşdəmiş birən,
bimar aftarən

j
!
i
i
;
I
I
I
I
I
I
j

lüğət

xəstəlik naxuşi, bimari;
ə'z(z)ar
xəşil xəşil
xəşil çalmaq xəşil zərən
xəşilçalan (alət)
xəşilzən
xətkeş xətkəş
xılla (diş) xillə
xılt xilt
xına həni
xınalı həniin
xınarəngı hənirangi
xırçıldamaq xirç-xirç
səxtən
xırçıltı xirç-xirç
xırda xirdə;
qitmitin
xırda-xırda xirdə-xirdə
xırdalamaq xirdə
səxtən
xırman cihin
xış xiş
xilas etmək varastən,
xilas səxtən
xilas olmaq varastən,
xilas birən
xingal xinqal
xirtdək xaxirtəg
xiyar xiyar
xiyarək hot. xiyarək
xonça xunçə
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xoruldamaq xur-xur
səxtən
xorultu xur-xur
xoruz xürüz
xoşlamaq həzi amarən
xoşniyyət xuşniyət,
pakniyət
xörək xurək
xristian xaçpərəst
xurcun xircin
xurma xirmo
xüsusilə, xüsusən
ələxsüs, illahiş

İ
ianə nəzür
icarə kirə
icazə rüsxət, icazə
içalat işqəmbə
içəri dərun
iç-içə dərək-dərək
iç-içə düzmək dərəkdərək dəçirən
içilmək xardə birən
içirtmək xardə səxtən
içmək xardən
içməli xardənı
iddia iddiə'
iddia etmək iddiə'
səxtən

T ürki - Tati

lüğət

iddiaçı müddə'i
ifrazat dəliyi kun
iftar üftar
iftar açmaq üftar
vakardən
igid igid
! igidlik igidi
j igidlik etmək igidi
I səxtən
1 iki 2, dü
ikiaylıq dümahə
ikibaşlı1sif. düşərə
ikibaşlı2z. düşəri
ikiəlli dütədəsi
i ikigünlük düruzə
j ikiillik düsalə
I ikiqat düqəd
I ikili(kdə) dütoki
i ikinci düteyi(n)
i ikiyaşlı düsalə
\ iqlim havasat
! il sal
i ilan mar
I ilbiz şeytun
: ildırım bərq
j ildırım çaxmaq bərq
zərən
ilik ilig
! ilıq bilər
I ilıqlıq biləri
j iliş(dir)mək damundən
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ilişmək damustən,
vapçirən
ilk süftə
ilmə ilmə
iməcilik örəz
iməcilik etmək örəz
səxtən
imək qogilə
iməkləmək qogilə
raftan / zərən
imitasiya ləci
imitasiya etmək ləciyrə
dürvardən, ə ləciyi
səxtən
inad inahad, tərs, tərsi
inad etmək inahad
səxtən
inadcıl bədqiliq
inadcıllıq bədqiliqi
inadkar inahadkar
incimək areyi takuftən,
incimiş birən
incitmək yanşətmiş
səxtən, incitmiş səxtən
indi hüzüm
indicə tazalə
indiki hüzümnə
inək mərəqo
ingilis ingilis
ingilis dili, ingiliscə
ingilisi

ati lüğət

inişil pirar
insafsız biinsaf
insafsızlıq biinsafi
insafsızlıq etmək
biinsafi səxtən
ip sicim; varə
ipək ipəg
ishal tib. dərinpiç
israfçı israfkar
iranlı iranij
irəliyə puşəva
iri nataraz; diirüjd, dür
! irilik natarazi
I irin çülk, bilq (gözdə)
■ irinləmək çülk səxtən
isinmək gərm birən
isitmək gərm səxtən,
sür səxtən
iskənə əsgənə
| isladılmaq tar səxtə /
i daxsundə birən
j islanmaq tar / çıpçıp
birən, daxsirən
islanmış tar, çıpçıp
islatdırmaq tar səxtə /
daxsundə səxtən
islatmaq tar səxtən,
daxsundən
I ispanaq şumi
j israf israf
j israfçı bədxərc
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israfçılıq bədxərci,
israfçıgəri
israfçılıq etmək
bədxərci / israfçıgəri
səxtən
istehsal etmək düz
səxtən
istehsal olunmaq düz
birən
istehza ləqəb
istehza etmək ləqəb
səxtən
istədmək xasundən
istək kanət, meyl; söd
istəmək xastən
isti gərm, sür
istilik gərmi, süri
istintaq silis
istintaq olunmaq silis
dərən
istiot istout
iş kar
işartı / işıltı bürüz
işçi arı ləşgər
işəmək əmüştən
işətdirmək əmüzundən,
füdaştən
işətdirtmək əmüştə/
füdaştə səxtən
işgüzar karsəz
işıqlanmaq rışin birən

lüğət

işıqlı ruşum, rışin
işıldaquş ataşbəkun
işıldamaq bürüz-bürüz
zərən
işlək (saz) karsəz
işləmək kar səxtən
işsiz karsüz, bikar
işsizlik karsüzi, bikari,
bikarçigəri
i iştaha işta / üşta
it səg
itburnu şüngəh
j itdirsəyi tib. cüdənə
j itələmək vadirən
! iti tij
; iti olmaq tij birən
] itiləmək tij səxtən
: itirilmək vir səxtə birən
j itirmək vir səxtən
j itki viri
I itmək vir birən
iy1 (qoxu) bu
iy2 (cəhrədə) dük
iydə süncür
i iydə ağacı süncürdar
i iyirmi 20, bist
j iyirmigünlük bistruzə
I iyirmiillik bistsalə
j iyirminci bisteyin
: iyləmək bu səxtən
j iylənmək bu güftən
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iylənmiş təhlə
iynə dərzən
iynə vurmaq dərzən
zərən
iynə-sap dərzən-varə
iz ləpür
iz salmaq ləpür
əngəstən
izin rüsxət

______ J
jaket jiget
jilet cilitkə
jurnal jurnal, cumal

К
kafir kafir
kafirlik kafiri
kaha köül
kalağayı kələqin
karandaş qələmdaş
karlıq kari
karniz qəmiz
kart kart
kartof yaralmasi
karvan karvan
karvansaray
karvansara
kasa suqrə

lüğət

kasad kasəd
kasadçılıq kasədçigəri
kasadlıq kasədi
kasıb kasib
kasıbçılıq kasibçigəri
kasıblıq kasibi
kaş, kaş ki kaşka
katib katib
katlet katlet
kazak qəzaq
keçə nəmər
keçəl kəçəl, tart
keçəllik kəçəli
keçənil par
keçənilki pamə
keçi büzlə
keçinmək (ölmək)
güraştən (mürdən)
keçir(t)mək güra(ru)
ndən
keçirilmək güra(ru)ndə
birən
keçirtdirmək güra(ru)
ndə səxtən
keçmək güraştən
kefsiz bikəf
keşniş kişniş
key key
keyf keyf
keyf eləmək keyf
səxtən
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keyimə keyi
keyləşmək key birən
keyləşmiş key (birə)
keylətmək key səxtən
keylik keyi
kəbin kəbin
kəbin kəsdir(t)mək
kəbin burə səxtən
kəbin kəsmək kəbin
burən
kəbinli kəbini
kəfən kəfən
kəhər (at) kəhər
kəklik kouk
kəklikotu çələmirkouk
kəl kəl
kəlbətin kəlbətin
kəlçə (camış balası)
kəlçə
kələf xal. güllə
kələm kəlam
kəlləpaça sərəpaçə
kəmər qeyiş
kənar lö, künar
kənd di
kəndir sicim, qənəp
kəndirotu tumqənəp
kəndli diij
kəpənək pilpiləg
kərbəlayı kəbleyi
kərki əlaqkeş

lüğət

kərtənkələ marcul
kəs kişdi; hər kəs hər
kişdi
kəsdirmək burə səxtən
kəsdirtmək burə səxtə
səxtən
kəsik burə
kəsilmək burə birən
kəsir kəsir
kəskin tünd
kəsmək burən
kəsmik sərəpəni
ki bağ. ki
kibrit sipişkə
kiçik kişgə(lə), kiçig
kif mar
kif atmaq mar şundən
kifayət vəs, qane
kifayət etmək vəs
səxtən
kifayət olmaq vəs birən
kifayətlənmək qane
birən
kifli marin
kilkə (saç) külkə
kilsə kilsə
kim s.'əvəz. ki
kimi qoş. aqadey,
aqastey, astey
kimsəsiz bikəs
kino kino

209

A zərbaycasca - Татса

T ürki - Tati

lüğət

kirayə kirə
kirəniş, kirayənişin
kirənüş
kiriş (möhkəm ip) vic,
zin (cərə)
kirkirə dastar
kirkit xal. kərgilə
kirpi jəju
kirpik müjə
kirşə kirşə
kirtız xal. xirxun
kisə kisə
kiş (toyuğu qovma) kiş
kişi mərd, nəmə
kişilik mərdi
kişmiş kişmiş
kitab kitab
kitab mağazası
kitabfürş
kitabça kitabçə
kitabxanə kitabxana
kitaboxuyan kitabxun
kitabsatan kitabfürş
kitabşünas kitabşunas
kitabşünaslıq
kitabşunasi
kley şiriş
klub qulub
kobud bədraftar, tünd
kobudluq bədraftari,
tündi

lüğət

kobudluq etmək
bədraftari səxtən
koğuş ququş
kol kulə
kolxoz qalxuz
I kolxozçu qalxuzçi
! kolluq kuləgiri, kuləluq
j kompas qiblənamə
! konfet qənati
; kor kur
kor etmək kur səxtən
I kor olmaq kur birən
koramal kurəmar
korkoranə kurəkurə
korluq kuri
kosa kusə
kotan kutan
köç kuç
köçmək kuç birən, kuç
səxtən
köhnə, köhnəlmiş könə
köhnəlik köneyi
kök atmaq rag şundən
kök1(adam) tupur,
usturo, kük
i kök2(tərəvəz) zərdə
i kök3 (rişə) rag
kökləmə (tikiş) şülal
kökləmək şülal zərən
köks sinə
; kölgə sayə
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kölgə salmaq sayə
əngəstən
kölgəli sayeyin
kölgəsiz sayəsüz
kömək küməg,
imdad
kömək etmək küməg /
imdad səxtən
kömək olmaq küməg
birən
kömür zuval
könülsüz dülsüz
köpək dişi finq
köpük küpüg
köpükləmək küpüg
səxtən
köpüklü küpügin
körpə kürpə
körpü kürpi
körüg kürüg
kötük kutuq
köynək şeyn
köz süglə
köz bağlamaq (yara)
kuz bəstən / güftən
köz1 süglə
köz2 (yaranın üstü)
kuz
kran (su kranı) qirant
krujeva qirjava
küçə kuçə

T ürki - Tati

lüğət

küçük qutiq
küfr küfr
küftə qimə, küftə
kükürd ququrd
kül xaskər
külək kavar, var
küləkli varvarin
külləmək xaskər zərən
küllü xaskərin
külüng külüng
külüng çalmaq külüng
zərən
i küncüt süncül
i kündə (xəmir) gündə
! kündələmək gündə
güftən
1 küp küp
i kürək1 kul, xiyə
kürək2 (alət) xiyə
kürəkən dumar
; kürk pıstin
i kürümə xiyəru
i kürümək xiyəru səxtən
kürünmək xiyəru birən
küsdür(t)mək xiş güftə
I səxtən
I küsmək xiş güftən
j küsülü xişgir
küsülü olmaq xişgir
birən
; küsülülük xişgiri
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kütlə (çəki) quruni
küz xal. tuş
küzləmək xal. tuş zərən

Q_____
qab qab
qaba tünd
qabağa puşəva
qabaq puşə,
qəşən
qabaqcadan puşəpuşjn
qabaqkəsdi puşəburi,
raburi
qabaq-qabağa
puşəpuşə
qabaq-qabağa getmək
puşəpuşə raftən
qabaqlamaq vabrən
qaban xuq
qabar qabar
qabar atmaq qabar
şündən / zərən
qabarlı qabarin
qabıq pısta
qabıqlı pısteyin
qabıqsız pıstasüz
qabiliyyət qabilyət
qabiliyyətli qabilyətin
qabiliyyətsiz
qabilyətsüz

I
!
I
I
;

i
:
i

ati lüğət

qabyuyan qabşur
qaçaq qəçaq
qaçaqlıq qəçaqi
qaçaqlıq etmək qəçaqi
səxtən
qaçhaqaç virizə-viriz
qaçırmaq virizundən
qaçırtmaq 1) do(v)
undən; 2) virizundə
səxtən
qaçış do(v)dova
qaçmaq 1) do(v)ustən;
2) virixtən
qaçmaq; qaçışmaq
do(v)dova səxtən /
zərən
qadağan yəsəq, qədəqə
qadağan etmək yəsəq /
qədəqə səxtən

I qadın zən, mamə
! qadınlıq zəni
i qafiyə qafiyə
' qafqazlı qafqazij
: qax əncinə
! qaxsımaq təhsirən
i qaxsımış təhlə, təhsirə
qaqqıldamaq qaq-qaq
;

SƏXtən

i qaqqıltı qaq-qaq
' qalamaq (ocaq)
vənarən
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qalanmaq (ocaq)
qane etmək qane
vənarə birən
səxtən
qalatdır(t)maq (ocaq)
qane olmaq qane birən
vənarə səxtən
qaniçən xunxar
qalay qəley
qaniçənlik xunxari
qalayçı qəleyçi
qaniçənlik etmək
qaldırmaq 1) tik
xunxari səxtən
səxtən, vəgüftən; 2)
qanışirin xunişirin
vəxzundən
qanqal bot. şəlal
qaldırtmaq 1) vəgüftə
qanlı xuni
səxtən; 2) vəxzundə
qansız xunsüz
səxtən
; qansızlıq xunsüzi
qalxmaq 1) tik birən,
i qansızlıq etmək
vaşirən; 2) vəxiştən
xunsüzi səxtən
qalib gəlmək bərdən
I qanun qanun
qalın usturo, qəlin
i qanunpərəst
qalınlıq usturoi, qəlini
qanunpərəst
qalmaq mundən
qapaz bambuli,
qaloş qirablü, qaliş /
I qapaz
qaluş
qapaz vurmaq bambuli
qamət qəd
zərən
qamətli şumal
; qapı dər
qamış qəmiş
qapqara sipsiyə
qamışlıq qəmişgiri
qapmaq qapundən
qan xun
: qar kulak
qanad qənət
qar yağmaq kulak
qanamaq xuni birən
I varistən
qanatmaq xuni səxtən i qar yığını gürdüg
qanbahası xunbahasi
: qara siyə
qancıq qəncuq
I qaraçı təştəşin
qane qane
i qaragöz(lü) siyəçüm
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qaragün(lü) siyəruz
qarağat məzluq
qaraj qərac
qaralıq siyeyi
qaranquş paristəg
qaranlıq1sif. tarik
qaranlıq2 is. tariki
qarapıspısa pisqaqal
qaratikan siyətəlü
qardaş birar
qardaşarvadı zənbirar
qardaşgəlini ə'rüsbirar
qardaşqizi duxtəbirar
qardaşlıq1 birari
qardaşlıq2 (dost)
birargiri
qardaşoğlu kukbirar
qardaşuşağı birarzərə
qarğa qəlaq
qarğı qəmiş
qarğıdalı peyğəmbəri,
kakruz
qarğış nifrin
qarı kələzən, qəri
qarın işqəm
qarınağrı işqəmədərd
qarınqulu nösin
qarınqululuq nösini
qarınqululuq etmək
nösini səxtən
qarış vijə

lüğət

qarışdırmaq amuj
səxtən
qarışıq amuj
qarışıqlıq rəxnə
I qarışqa mujnə
I qarışmaq amuj birən
; qarmaq qənarə
I qarmaqarışıq
I amujəqətər
; qarmon qərman
i qarmonçalan
I qərmanzərəqar,
qərmançi
I qarpız zumustuni
i qarşı-qarşıya
I puşəbəpuşə, rubəru
qartmaq qərtmaq
■ qasırğa tufan
i qaş biirg
qaşıq qaşuq
qaşımaq xarundən,
fusoustən
; qaşınma xariş
; qaşınmaq xaristən,
fusoustən
qaşıtdırmaq xaristə
/ xarundə / fusoustə
səxtən
qaşqa qəşqə
qaşqabaq fır, qaşqəbəq
i qaşov qəşo
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qatar poyiz
qatı (duman, tüstü) qül
qatı qaranlıq zulmati
qatıq qətuq
qatil ədəmiküş
qatır qətür
qatırquyruğu qəmçil
qaval dəf
qaya dahar, kulut
qayçı qeyçi
qayda qaydə
qayda etmək qaydə
səxtən
qayda olmaq qaydə
birən
qavdalı qaydeyin
qaydasız qaydəsüz
qayğanaq qəqənaq
qayğı dərdsər
qayın hüvər, qeyin
qaymana qeynana
qayınata qeynata
qayış qeyiş
qayıtmaq vaqaştən
qaymaq qeymaq
qaynadılmaq dilşundə
birən
qaynama düş
qaynamaq diişirən
qaynamış diişirə
qaynar sür

lüğət

qaynatmaq düşündən
qaysı qeysi
qaytarılmaq
vaqardundə birən
qaytarmaq
vaqardundən
qaytartmaq
vaqardundə səxtən
qaz1(quş) qaz
qaz2(yanacaq) qaz
qazan qabləmə, qaşqun
j qazanc qazanc
qazandı qazancin
qazancsız qazancsüz
qazanılmaq qazanc
birən
qazanmaq qazanc
: səxtən
j qazdir(t)maq (yer)
i vəkəndə səxtən
! qazılmaq (yer)
i vəkəndə birən
j qazım aq (yer)
vəkəndən; vataristən
qazıtdırmaq vəkəndə
səxtən; vatarundan
: qazıtdırtmaq vatarunda
səxtən
qazlı qazin
qazma qəzmə
j qazsız qazsüz
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qeyrət qiryət
qeyrətsiz biqiryət
qeyrətsizlik biqiryəti
qeyri qeyri
qəbir qəbür
qəbiristan qəbürsənnuq
qəbul qabul
qəbul etmək qabul
səxtən
qəbul oi(un)maq qabul
birən
qədd qəd
qədər qoş. ta
qədir qədür
qədirbilən qədürdün
qədirbilmə qədürdüni
qədir-qiymət qədürqiymət
qəfil' sif. naqafil, bihürə
qəfil2z. naqafil,
naqahan, bihürə,
bixəbər, həb(b)əyəba
qəhər puroul, qəhər
qəhərlənmək puroul
birən, qəhər güftən
qəhət qəhət, qit
qəhət olmaq qəhət / qit
birən
qəhqəhə şəqqə
qəhvədan qəfədan
qələm qələm

T ürki - T

ati lüğət

qəlib qalib
qəlp qəlp
qəlyan qəlyan
qənaətcil kəmxərc
qənaətcillik kəmxərci
qənd qənd
qənddoğrayan
qəndəncin
qənim yaği
I qənşər qəşən
I qəpik küpüg
I qərar qərar
i qərb məğrib, qərb
I qərib qərib
■ qəssab qəssab
i qəssabxana qəssabxanə
i qəssablıq qəssabi
I qəşəng şihid
I qətl qətül; qətl günü
j ruz qətül
qəzet qazut
; qəzəb hürs
I qəzəbli hürsin
: qıc qij
i qıc etmək qij səxtən
i qıc olmaq qij birən
qıcqırmaq qicqirmiş
i birən
I qıdığı gəlmək qilqiliyi
I amarən
I qıdıq qilqili
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qıdıqlamaq qilqili
dərən
qıf qif
qığ püşgülbə'i, qiğ
qığılcım cılla
qığıldamaq qiğqiğ
səxtən
qığıltı qiğqiğ
qığırdaq xirtxirtin
qıl (keçi tükü) bizənbu
qılbaş (heyvan xəstəliyi)
qilbaş
qılça sünqül, qəlçə
qılçıq qilçiq
qılmaq (namaz)
güzardən
qıpqırmızı qipqirmizi
qır qir
qıraq 1) lö, künar;
2) qin (dama)
qırçın qirçin
qırğı qirqi
qırx 40, çül
qırxdırmaq çirə
/ taraşirə səxtən,
taraşundən
qırxdırtmaq çirə səxtə
səxtən, taraşundə
səxtən
qırxgünlük çülruzə
qırxillik çülsalə

T ürki - Tati

lüğət

qırxılmaq çirə / taraşirə
birən
qırxıncı çülteyin
qırxıntı (xırda yun)
çirə
qırxmaq çirən,
taraşirən
qırxyaşlı çülsalə
qırılma tərg
qırılmaq vijəristən,
i mürdən, tərg birən
qırlamaq qir dərən
qırma qirmə
qırmaq vijərundən,
küştən, tərg səxtən
i qırmanc qirmac, tatari
qırmızı qirmizi, sürx
qırmızılıq sürxi
1 qırov qiro, zəmər
j qırov bağlamaq qiro
j bəstən
i qırpma pilpil / pülpül
j qırpmaq pilpil / pülpül
i səxtən / zərən
qırt qirq
! qırt düşmək qirq
aftarən
qırt olmaq qirq birən
qırt oturmaq qirq
nüştən
qısa qudə
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qısaayaq(lı) qudəpaçə
qısaboyun(lu)
qudəgərdən
qısaqol(lu) qudəqultuq
qısaquyruq(lu)
qudədüm
qısalıq qudeyi
qısır qüsür
qısırliq qüsüri
qış zumustun
qışqırıq cıra, ü'llü, qiyyə
qışqırmaq c ıra /ü 'llü /
qiyyə zərən
qışlaq qişlaq
qıt qit, qəhət
qıt olmaq qit / qəhət
birən
qıtlıq qiti, qəhəti
qıvraq qoraq
qıymaq qimiş səxtən
qız duxtə
qızdırmaq sür səxtən
qızıl qüzül
qızılca tib. sürüclə
qızılgül giilvərd
qızılgül kolu
gülvərddar
qızırğama kəmməhəli
qızırğamaq kəmməhəli
səxtən
qızmaq qizmiş birən
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ati lüğət

qızmış qizmiş
qiblə qiblə
qida xardən, təa'm
qismət qismət
qismət etmək qismət
səxtən
qismət olmaq qismət
birən
qiyamət məhşər
qiymə qimə
qiymət1 qimət
qiymət2 (dəyər) baha
qiymətləndirmək
qimət dərən / narən
qoca qucə
qocalıq quceyi/
qucəgəri
qocalmaq qucə birən
qoç quç
qoçaq quçaq
qoçaqlıq quçaqi
qoçaqlıq etmək quçaqi
səxtən
qoçu quçi
qoçuluq quçigəri
qoçuluq etmək
quçigəri səxtən
qoduq quduq
qohum qoum, simsar
qohum olmaq qoum
birən

A zərbaycanca — Tatca

lüğət

qohum-əqraba qouməğrəbə
qohumluq qoumi
qohumluq etmək
qoumi səxtən
qoxu bu
qoxumaq bugiiftən
qol qultuq
qolay raçə
qolbağ bilərzig
qonmaq nüştən
qoparılmaq vəkəndə
birən
qopartdır(t)maq
vəkəndə səxtən
qopartmaq vəkəndən
qopmaq vərmarən
qorxaq tərsəgiin
qorxmaq tərsirən
qorxu tərsi
qorxutmaq tərsundən
qoruq yəsəqluq,
quruq
qoruqçu quruqçi
qorumaq daştən, quruq
səxtən
qorunmaq daştə birən,
quruq birən
qorutdurmaq daştə
səxtən, quruq səxtə
səxtən

___________ T ürki - Tati

lüğət

qoruyan daştəqar,
quruqsəxtəqar
qoşdurmaq dəbəstə
səxtən
qoşmaq dəbəstən
qoşulmaq dəbəstə
birən; quş birən
qoşun quşun
qotman lukurt
qotur qutur
qoturluq quturi
qovaq qavaq
qovdurmaq piş səxtə
səxtən
qovma piş
qovmaq piş səxtən; kiş
səxtən (kərgə)
qovraq qoraq
qovulmaq piş birən
qovun xəmzə
qovurğa cəğər; ələqiti
(ə sütülə gəndiim)
qovurğa çalmaq cəğər
zərən
qovurma qourmə
qovuşmaq rasirən
qovut qout
qoy əd. pay, ta, bil
qoydurmaq narə səxtən
qoydurtmaq narə səxtə
səxtən
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qoymaq narən
qoyulmaq narə birən
qoyun qusmand
qoyunotaran
qusmandçərun
qoz xaçamaz
qoz ağacı xaçamazdar
qozsındıran
xaçamazxirdsəz
qrip tumo
qrip olmaq tumo birən
qu qu
qucaq qucaq
qucaqlamaq qucaq
zərən
quduz quduz
quduz etmək quduz
səxtən
quduz olmaq quduz
birən
quduzluq quduzi
quduzluq etmək
quduzi səxtən
ququ quşu şiləququ
qulaq quş
qulaq asmaq quş
vəkəndən
quldur quldur,
rabur
quldurluq qulduri,
raburi

quldurluq etmək
qulduri / raburi səxtən
qullab (siqaret) qillab
qullab vurmaq qillab
zərən
qulun (at balası) qulan,
kurə
qulunc qulunc
qum qum
qumquma
qimqimək
qumlu qumin
qunc qunc
qundaq' (bələk)
qundaq
qundaq2(tüfəng)
qundaq
quraqlıq xişki
Quran Quran
qurbağa bəq
qurban etmək qurbun
səxtən
qurban kəsmək qurban
burən
qurban olmaq qurbun
birən
qurban' qurbun
qurban2(dini bayram)
qurban
qurd kürm
qurd-quş mar-mujul
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qurdlu kürmin,
kürmzərə
qurdyemış kürmxardə
qurğuşun qurquşun
qurşaq küşt
qurtarmaq varastən
qurtulmaq varastən
qurtum xüm
qurtumlamaq xüm
zərən
quru xişk
quruluq pəlasə (bə
dama), xişki (bə qurt)
qurumaq xişk birən
qurutmaq xişk səxtən
qusmaq vərvardən,
vaqardundən
quşarmudu
amrumərgijə
quşəppəyi bot.
paymərgijə
quşqun quşqun
quşüzümü çümxürüzı
qutab qitab
quyruq düm; dümbə
quyruqlu (qoç)
dümbeyin
quyu çal, qubi
quzğun quzqun
quzu vərə
quzu damı vərəlüg

T ürki - Тлп

lüğət

qürbət qürbət
qürur şəst
qüsl qüsl
qüwə(t)li quvatin
qüvvət quvat

L*I

I lağ ləqəb
i lağ etmək ləqəb səxtən
lax liq
laxlamaq ləqistən
I laxlatmaq ləqundən
I laxlayan ləq
I laxta ləxtə
laxtalanmaq ləxtə
birən
I lal lal
! lalə şəqəqə
j lampa lampə
lavaş sacnənu
lay çin
layiqli rəğbətin
2 2 1 lent lind
leyban (damın qırağı)
löbun, leybun

A zərbaycanca - Тлтсл

lüğət

T ürki - Tati

lüğət

lupa zarrabin
lək lak
lülə (silahda) lülə (bə
ləkə laka
silah)
ləkələmək laka
lüt lüt, binərə,
əngəstən
ləkələnmək laka aftarən
ü'ryan
lütfkarlıq kəramət
ləqəb num
lütlük binəreyi
lələk par
lənət nifrin
ləngimək bənd birən MI
ləngitmək bənd səxtən,
daştən
ləpə ləpə
ləpir ləpür, cuqapaçə
lərgə (paxlalı bitki)
lərgə
ləzgi (xalq) ləzgi
ləzgi dili ləzgi i
lıqqa liq
lider rəhbər
liderlik rəhbəri
macal məcal
limon lumi
macal vermək məcal
lobya lubyə, paxlə
dərən
loğma luxmə
lopa (qar) piltə (kulak) : madar giirami
I mafə məhfə
lopa-lopa (qar) piltəI mağara köül
piltə (kulak)
i mağaza tukun
loş luş
i mahal ülayət
lovğa loğə
I mahnı mə ni
lovğalıq loğəgəri
lovğalıq etmək loğəgəri I mal mal
I mala malə
səxtən
i malakan mələqan
222 maldar maldar
i maldarlıq maldari
I maliyyət malyət
i malotaran malçərun
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_______________ T ürki - Tati

maneçilik maşati
maneçilik etmək
maşati səxtən
manqal manqal
maral maral
maya mayə
mayallaq sümbələqəqə
mayallaq aşmaq
sümbələqəqə şundən
mazaq məzəq
mazol mazul
mazol etmək mazul
səxtən
meh var
merinos mərənus
meşə öşə
meşəətəyi kunöşə
meydan meydun
mədə mə'də, işqəmbə
(heyvanda)
məəttəl məhtəl
məəttəllik məhtəli
məhbus dustaq
məhbusluq dustaqi
məhəllə dərkəl
məhkəmə divan
məhvər hədəqə
məktəb məktəb
məktub məktub
məqbul caiz
məqbul olmaq caiz birən

lüğət

məqsəd məqsəd, niyət
mələmə mə'in
mələmək mə'in zərən
məlum mə lum, aşkar
məlum olmaq mə lum /
aşkar birən
j mən mən
I məna mə na
I mənasız mə'nasüz, puç
mənasızlıq mə'nasüzi,
puçi
məngənə ambur
' mənimsəmək xardən
mənimsənilmək xardə
birən
i mənimsətmək xardə
səxtən
I məntəqə pust
j mənzil xunə
j mənzil başı (gediləcək
j yer) mazul; mənzil
başına çatmaq bə
mazul rasirən
I mərc şart, mərc
mərc etmək şart səxtən
mərci (paxlalı bitki)
mərci
mərcimək mərcimək
i mərdimazar mazarat
j mərdimazarlıq etmək
I mazarati səxtən
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mərhəmət kərəm,
rəhm, mürvət
mərhəmət etmək rəhm
səxtən
mərhəmətli mürvətin,
rəhmdül
mərkəz mingə
məsafə ra, ara
məşədi məşədi
məşəl çiraqaban
məşəqqət zillət
mətbəə çapxanə
metr mətrə,
gəz
metrə mətrə
məzəmmət mizəmmət
məzəmmətiəmək
mizəmmət səxtən /
zərən
məzhəb məssəb
mığmığa mur
mıx müsmal, qədəq
mıxça qödə
mındar murdal
mındar olmaq murdal
birən
mındarçılıq murdali
mındarçılıq etmək
murdali səxtən
mmdarlamaq murdal
səxtən

lüğot

mil (toxumaq üçün)
xilil
milçək məgəz
milçəköldürən məgəzküş
milyon say. milyun
min say. həzar
mindirmək vaşundən
mindirtmək vaşundə
səxtən
j minillik həzarsalə
mininci həzarteyi(n)
; miningit kəlləmanqo
minlərlə həzar-həzar
minmə suvar
I minmək vaşirən, suvar
I birən
: minyaşlı həzarsalə
i miqdar qədər
i miras soxə; miras
I mişar muşar, hərə
I molla malla
I motal pust
I mozalan bızəng
! möhkəm qayim
möhkəmlik qayimi
möhür' (namaz) möhür
möhür2 (ştamp) mühür
mövüc möüc
muğayat miğeyit
muğayat olmaq
miğeyit birən
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muncuq mörə
müasir hüzümnə
mübahisə hücət
mübahisəsevən hücət
müəllim mə lim
müəyyən qədər ə'dəti
müflis süng
müflisləşmək süng birən
müharibə cəng,
müharibə
mühasib hisabdar
mühasibat hisabdari
mühəndis incinar
mühərrik matur
münasib bab; raçə
münasibət ara, raftar,
raftavar
müqəssir təxsirkar
mürdəşir mürdəşur
mürəbbə varinə
müsəlman musulmun
müstəntiq silisçi
müstəqil azad
müstəqillik azadi
müştük müştüg

N
nabələd nabələd
nağara nağarə
nağaraçalan nağarəçi

lüğət

I nağıl ösənə, nəqül
naxış nəxç
naxışlı nəxçnəxçin
I nakam kəmbəxt
nakam olmaq kəmbəxt
birən
nakamlıq kəmbəxti
naqolay naqulay
nal nəə'l
I nalbənd nəə'lbənd
nalça nalçə
nalə nalə
; namaz nimaz
j namaz qılmaq nimaz
I güzardən
j namazqılan
I nimazgüzar
j nanə nə'nə
I nar nar
j narahatlıq səksəkə,
narəhəti
j narın gərmə
narınlanmaq gərmə
birən
narınlatmaq gərmə
səxtən
narkoz bihuşdari
nasaz nasaz; naxuş
nasos nasus
naşir çapsəz
natəmizlik kəsafət
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lüğət

nərilti a rin
navala nolə
nəsihət nəsəhət
naz naz, məzəq
nəsihət vermək nəsəhət
nazik tünük
dərən
necə1, nə cür sif.
çənəmi, çü cür
nəsil nasul, zat
nəsildən-nəsilə
necə1, nə cür z. çənəm,
j
nasulbənasul
çü cür
I nəticə (qohum) nəticə
neçə çənta, çən
i nəvaxtki keynə
neçənci çənteyi(n)
! nəvə nəvə
neçəsi çənteyi
nəzarətsiz səllimi
neft nəft
nəzarətsiz olmaq
neftli nəftin
i
səllimi birən
nehrə neyrə
i nəzarətsizlik
nehrə gözcüyü gülbə
i səllimiçigəri
nemət nə'mət
; nəzir təsədduq, nəzür,
nə çü
sədəqə
nə qədər çənqədə
nəzir vermək təsədduq
nə vaxt s. z. key
nəcabət nəcabət
/ nəzür dərən
i niqab rubənd
nəcabətli nəcabətin
nəcis gü
I nimdaşt nimdaş
nəfs nəfs
i nişanlı nükürdə
niyə, nə üçün s.əvəz
nəhəng nataraz
nəhənglik natarazi
qey
nəlbəki nəə'lbəki
niyyət niyət
niyyət etmək niyət
nənə kələmay
nərdivan çarpə
səxtən
nərə qiyyə
noğul nüqül
nərə çəkmək qiyyə
I nohur nuhur
kəşirən / zərən
j noxta nuxtə
nərildəmək a rin zərən i noxud1 nüxür
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noxud2 (qovurulmuş
odun hüzüm
göy noxud) ələxərmo
oğlaq vəçəbüzlə
nov no, curcurə
oğlan gədə
novbar nobar
oğru düzd, çapoul
novça noçə, curcurə
oğul kuk, sun
novruz nörüz
oğulluq kuki
novruz ayı nörüzəma
oğul-uşaq o-ə'yəl
novruzgülü bazbaza,
oğurlamaq düzdirən
gülbazbaza
oğurlanmaq düzdirə
nökər nükər
birən
nökərçilik nükərçigəri
oğurlat(dır)maq
nöqtə nüxtə
j düzdirə səxtən
nömrə numrə
oğurluq düzdi
növ no, cür
oğurluq etmək düzdi
nügbahar nuqbahar
səxtən
nümunə timsal
ox xal. firoun
oxlov tərəçu
oxluq xal. tərəçu
O
oxşamaq’ (oxşar
01ş.əvəz. i
olmaq) vaşirən
oxşamaq2 (əzizləmək)
02 iş. əvəz, un
obaşdan əşödən
vaxundən
ocaq to
oxşatmaq vaşundən
ocaq (yurd) tifaq
oxu qiraət
ocaq qalamaq
oxu zalı qiraətxanə
oxumaq (kitab, mahnı)
to vənarən
od ataş
xundən
od qalamaq ataş vənarən oxumalı xundəni
od tutmaq ataş güftən
oxumuş xundə
odlamaq / od vurmaq
oxunaqlı xundəni
ataş zərən
oxunmaq xundə birən
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oxut(dur)maq xundə
səxtətı
okean ü'mman
olmaq birən, sər dərən
omba umbə
on 10, də
onda (o vaxtı)
unməhəli; un vəxt
ongünlük dəruzə
onillik dəsalə
onlar ş.əvəz. üşun
onuncu dəteyin
onyaşlı dəsalə
ora / oraya / orada
uncə
ora-bura beylə-bolə
oraq k.təs. oraq
(dandusüzə çin)
oralı unceyij
ordu ləşgər, quşun
orta mingə
ortaq şərik
ortaqlı şəriki
ortancıl mingərin
oruc ruza
oruc tutmaq ruza
güftən
orucluq ayı ruzamahi
ot giyo
ot çalmaq giyo zərən
otaq ütaq

otarılmaq çərundə
birən
otarmaq çərundən
otartmaq çərundə
səxtən
otçalan is. giyozərəqar
otçalan sif. giyozərə
otkəsən giyobur
otlaq cuqaçərə
otlama çərə
otlamaq çəristən
otlamış çəristə
ı otlayan çəristə
I otluq (yer) giyogiri
i otuz 30, si
i otuzgünlük siruzə
I otuziilik sisalə
I otuzuncu siteyin
I otuzyaşlı sisalə
i otyeyən giyoxar
I ov o
I oval gürd
I ovçu oçi
J ovçuluq oçigəri
I ovdan odun
j ovduq oduğ
! ovxalamaq xoundən
i ovxalanmaq xoundə
birən
ovxalatmaq xoundə
səxtən
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ovqat oqat
ovlamaq zərən
ovsar osar
ovsun osun
ovsunçu osunçi
ovuc müşt
ovuclamaq müşt zərən
oyaq aqa
oyanmaq aqa birən,
vəxiştən
oyatdirtmaq vəxzundə
səxtən
oyatmaq aqa səxtən,
vəxzundən
oymaq1 is. (üskük)
əngüştno
oymaq2/ vataristən
oynaq bənd
oynamaq1 sər güftən;
vaxtən
oynamaq2 (rəqs)
vəceyistən
oynaş aşnə
oynatmaq vəcoundən

______ Ö
öd safrə
öd kisəsi zələ
ögey ügey
ögeylik ügeyi

öküz qo
öküz pəyəsi qodun
ölçdürmək peymundə /
kəşirə səxtən
Ölçmək peymundən,
kəşirən
ölçü ülçi
ölçülmək peymundə/
kəşirə birən
ölçülmüş peymundə
(birə), kəşirə (birə)
öldürmək küştən; tələf
səxtən, vijərundən
öldürtmək küştə
I səxtən; tələf/
i vijərundə səxtən
i öldürülmək küştə/
i vijərundə birən
! ölmə mürdən, tələf
ölmək mürdən, tələf
birən, vijəristən
ölməli mürdəni
j ölü mürdə
I ölüm mürdən
i ölümcül mürdəni
; ölüvay mürdəmujul
i ölüyuyan mürdəşur
i ömür ü'mür
j önlük puşəgir
j öpmək busirən
j ördək ürdəg
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örkən kəşü
örtdür(t)mək 1) vənarə
səxtən; 2) dəpçundə
səxtən
örtmək 1) bəstən
(qapmı); 2) vənarən
(şal); 3) dəpçundən
örtül(t)mək dəpçundə
birən
örültmək dəpçirən,
dəpçirə birən
öskürək sürvə
öskürmək sürüstən
öskürtmək süründən
ötmək güraştən
ötrü qoş. gürə
ötürmək güra(ru)ndən;
(örüşə) vadirən
ötürtmək güra(ru)ndə
səxtən; vadirə səxtən
ötürülmək güra(ru)ndə
birən; vadirə birən
övlad ölad, sun, varis
övladlıq öladi
öyrədilmək vamuxtə
birən
öyrəncəli xuxtə
öyrənilmək amuxtə birən
öyrənmək amuxtən
öyrəşdirmək xuxtə
səxtən

lüğət

öyrəşmək xuxtə birən,
amuxtən
öyrətmək vamuxtən,
amuxtə səxtən
öyüd ügüd
öyüd vermək ügüd
dərən
öz t.əvəz. xiştən
özbaşına səllimi,
bəsərxiştən
özbaşına olmaq səllimi
birən
özbaşınalıq
səllimiçigəri,
bəsərxiştəni
özək üzəg
özgə xəlq
özül binə

P
i padşah padşa(h)
padşahlıq padşahi
I paxıl pəxül
i paxıllıq pəxüli
! paxla paxlə
i pak pak
i paklıq paki
i palan palan, navar
I palaz həlo
I palçıq lamat, mardo
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palçıqlı lamatin
palçıqlıq lamat(gir)i
palıd palut
paltar ələt
paltarkəsdi ələtburun
paltarsatan ələtfürş
paltartikən ələtduz
paltaryuyan ələtşur
palto paltiig
pambıq*1is. pəmbə
pambıq2si/, pəmbeyin
pambıqçı pəmbəvəçin
pambıqçılıq pəmbəkari
pambıqəkən
pəmbəkar
pambıqəyirən
pəmbərış
pambıqəyirmə
pəmbərışi
pambıqyığan
pəmbəvəçin
para para
parabizən parbizən
paralamaq para səxtən
paralanmaq para birən
parç qaqlə
parça (çit) arşi(n)mali
parıltı parı İti
parsəng pərsəng
partlamaq para birən
pas jəng

lüğət

pas atmaq jəng şundən
pasport başbilit,
paspurt
patron patrun
pay bəxşə
payız pariz
payızlıq parizin
payla(n)ma bəxş
paylamaq bəxş səxtən
paylanmaq bəxş birən
paylatmaq bəxş səxtə
səxtən
pay-pay etmək
; bəxşəbəxş səxtən
peçenye piçənig
pencək pəncəg
j pendir qültə
pensiya pənsiyə
pensiyaçı pənsiyənar
I pessimist bədbin
: pessimizm bədbini
i peşə sənəə't
i peşman pəşmu(n)
: peşman etmək
pəşmu(n) səxtən
i peşmançılıq pəşmuni
i peşmanlamaq
pəşmu(n) birən
] peyda olmaq peydi
; birən / dərən
ј peyğəmbər peyqəmbər
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peyğəmbərlik
peyqəmbəri
peyin sərgin
peyinqurdu zool.
gügülləsəz
peyinlik sigərdun
pəhləvan pəlvan
pəhləvanlıq pəlvani
pəhriz pəriz
pəl bot. pəl (korə)
pələng pələng
pəltək pəltəg
pəltəklik pəltəgi
pəncə çəng
pəncərə pəncərə,
axuşkə
pər fırfıra
pərdə pərdə
pətənək pürtənəg
pəyə qandu
pıçılda(ş)maq pıç-pıç
səxtən
pıçıltı pıç-pıç
pırıldayıb uçmaq pır
zərən
pırıltı pır
pillə palmə
pilləkən piləkan
pinti şıpırtin
pip pip
pipik pipig, paplik /

lüğət

paplüg
pir pir
pis bəd, pis
piston pistun
pişik pişig
piy pi
piyada z. peyrə
piyli piin
I plov aş, pilo
poçt puşt
poçtalyon puştulyun
podnos məcmə'i,
pıtniz
polad pilat
pomidor pamadur
I porsuq pürsuq
post pust
prezident prezdent
printer çapsəz
professor professur
prokuror prukurur
pul pul
I püləmə pü
; püləmək pü səxtən
I pülənmək pü birən
; püiətmək pü səxtə
i səxtən
i püstə püstə
I püşk çüp
j püşk atmaq çüp şundən
! püşkül püşgül
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rəndələmək randə
kəşirən / zərən,
R
taraşirən
radə məhəl
rəndələnmək taraşirə
radio radyo
birən
rahat rəhət
rəndələnmiş taraşirə
rahatlamaq rəhət
rəndələtdirmək taraşirə
səxtən
/ taraşundə səxtən
rahatlanmaq rəhət
rəndələtmək
birən
taraşundən
rahatlıq rəhəti
rəng rang
rastlaşdırmaq rast /tuş
rəngbərəng rangrangin
avardən
rəngli rangin
rastlaşma tuş
rəva bilmək rava
rastlaşmaq rast / tuş
dünüstən, qimiş səxtən
amarən
I rica təvəqqə
rayon rayun
j rica etmək təvəqqə
revmatizm tib. var
i səxtən
rezin rızin
rişə nşa, nja
rədd rad
rişxənd rişqənd, ləqəb,
rədd etmək rad səxtən j şəbədə
rədd olmaq rad birən
i rişxənd etmək rişqənd /
rəf raf
I ləqəb səxtən
rəhbər rəhbər
i rişxəndlə ləqəbi
rəhbərlik rəhbəri
I rub (turş meyvə cemi)
rəhbərlik etmək
rub
rəhbəri səxtən
j ruba (kütlə vahidi)
rəhmətlik rəhməti
i ruba
rəqs etmək
ruhani dindar
vəceyistən
rus urus
rəndə randə
i rus dili urusi
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ј sadaqa sədəqə, nəzür
i sadəcə həçini
saf pak
sağ1(diri) sağ, zündə
sağ2 (tərəf) rast
sağ ol! / sağlam ol!
pişi!
sağalmaq xas birən
sağaltmaq xas səxtən
I sağdırmaq düşirə
I səxtən
j sağdırtmaq düşirə
I səxtə səxtən
saat səə’t
saatbasaat səə'tbəsəə't j sağdış sağdüş
I sağılmaq düşirə birən
saatsaz səə'tsaz
j sağlıq saği
sabah 1) səbəh; 2)
i sağmaq düşirən
əsəhin
sağmal, sağılan düşirə
sabah-sabah / səhəri sağsağan qəcələ
səhər səbəh-səbəh
i sahib səə'b
sabahkı səbəhnə
I sahibkar səə'bkar
sabun səə'bun
j sahiblik səə'bi
sabunlamaq səə'bun
sahiblik etmək səə'bi
kəşirən
;
SƏXtƏn
sabunlu səə'buni
j sahibsiz səə'bsüz
sac sac
j sahibsizlik səə'bsiizi
sacayağı səcaq
sahil lö, dəs
saç qiçini, mu
I saxlamaq daştən;
saçaq lijə, səçəq
saçaqlı lijeyin, səçəqin j payundən
I saxlanılmaq daştə
saçaqsız lijəsüz,
j birən; payundə birən
səçəqsüz

rüsvay rüsvay
rüsvay etmək rüsvay
səxtən
rüsvay olmaq rüsvay
birən
rüsvayçılıq
rusvayçigəri
rütubət nəmişi
rütubətli nəmiş

s
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saxlatmaq daştə səxtən;
payundə səxtən
saxlayan daştəqar;
payundəqar
saxsı luq
saxta qəlp
saxtakarlıq qəlpi
sakin təbəə'
sakit xamuş, əmin,
a'ram, seyxaş
sakit olmaq xamuş /
seyxaş birən
sakitləşdirmək xamuş /
seyxaş səxtən
sakitləşmək xamuş
birən, a'ram avardən,
məl avardən
sakitlik xamuşi, a'rami,
seyxaşi
saqqal nş
saqqallı rışin
saqqiz səqiz
salamat salamət
salamatlıq salaməti
saldırmaq əngəstə
səxtən
saldırtmaq əngəstə
səxtə səxtən
salxım qiçə
salınmaq əngəstə birən
sallaq tullu

lüğət

sallamaq tullu səxtən
sallanmaq tullu birən
salmaq (yerə) əngəstən
saman ləmbə, sümər
samanlıq sumakur
samovar simavar
sancaq səncaq
: sancmaq zərən,
i vassundən
i sandıq sənduq
i saniyə saniyə
! sap mıssafi, varə
j saplaq diim
I sapsarı zibzərd
I saralmaq zərd birən
sarı zərd
I sarıkök zərdəçəvə
i sarılıq (rəng) zərdi
; sarılmaq vapçirən,
puçundə birən
• sarımaq vapçundən,
puçundən, bəstən
sarımsaq sir
sarıtdırmaq vapçundə /
i puçundə səxtə səxtən
\ sarıtmaq vapçundə /
puçundə səxtən
; sarmaşmaq vapçirən,
tik birən
: sataşma sataş
sataşmaq sataş birən
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satdırmaq füruxtə
sayıqlamaq sayırbayır
səxtən
səxtən
satdırtmaq füruxtə
sayılmaq 1) şümərdə
səxtə səxtən
birən; 2) hisab / ko
satıcı füruxtəqar
birən
satılmaq füruxtə birən
saymaq 1) şümərdən;
satqın çuğul, çuğulçi
2) hisab səxtən
satqınlıq çuğulçigəri
saz saz
satqınlıq etmək
sazaq sərma
çuğulçigəri səxtən
sazaq vurmaq sərma
satmaq füruxtən, xirid
bərdən
səxtən
; seçki səçki
savab süa'b
\ sehr osun
savab etmək süa'b
I sehrbaz osunçi
səxtən
I sel seyi
savad savad
![ selik xiliz
savadlı savadin, xundə I sement səmənd
savadsız bisavad,
! sentner sintinir
kəmsavad, savadsüz
i sevda söd
savadsızlıq bisavadi,
! sevdirmək xasundən
kəmsavadi, savadsüzi i sevinc şari, dülşari
say numrə
i sevindirmək şar səxtən
saya sayə
; sevinmək şar birən,
saydırmaq
i dülşari səxtən
şümərundən
i sevmək xastən
saydırtmaq şümərdə
I seyr seyr
səxtən
I seyr etmək seyr səxtən
sayıq sərvəxt
j seyrək seyrək
sayıq olmaq sərvəxt
! seyrək olmaq seyrək
birən
I birən
sayıqlama sayırbayır
i seyrəklik seyrəki
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seyrəltmək seyrək
səxtən
səbəb bais, səbəb
səbəb olmaq bais /
səbəb birən
səbəbkar bais,
səbəbkar
səbət1 səbət
səbət2 (arıçılıq) səvər
səbir sabur, hösələ
səbir etmək sabur/
hösələ səxtən
səbirli saburin
səbirsiz sabursüz
sədd hüdud
sədəqə təsədduq, nəzür,
sədəqə
sədəqə vermək
təsədduq dərən
səhəng so
səhər əsəhin
səhərki səbəhnə
səhər-axşam səbəhşanqum
səhih təndürüst
səhmanlı ajarin
səhra biyaban
səhv qələt
səhv etmək qələt səxtən
səhvsiz qələtsüz
səxavət kəramət

lüğət

səki saku
səkili sakuin
səkkiz 8, həşt
səkkizgünlük həştruzə
səkkizillik həştsalə
səkkizinci həşteyi(n)
səkkizyaşlı həştsalə
səksəkə səksəkə,
narahatlıq
səksən çarbist
səksəndirmək
vələrzundən
səksəninci çarbisteyin
səksənmək vələrzirən
səlab səlab
i səliqəli ajarin, rəğbətin
i səliqə-səhman ajar;
I isləhət
I səliqəyə / səhmana
salmaq ajar səxtən
j səma a'siman, ə'rş,
i hovva
i səməni səməni
I səmərə bəhrə
səmimi pakniyət
sən tü
sənəd kaqaz
I sənət sənəə't
j sənətkar sənəə'tkar
i səpdirmək şundə
j səxtən
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səpələmək şundən;
ruzundən, ruxundən
səpələnmək ruxtən,
varzirən
səpilmək şundə birən
səpki lətür,
vaşun
səpmək lətür şundən,
vaşundən
səpmək (toxum)
kaştən, şundən
sərbəst asudə
sərbəst olmaq asudə
birən
sərbəstlik asudeyi,
asudəçigəri
sərçə mərgijə
sərgərdan avarə
sərhəd 1) sərhəd; 2)
mərz, cəspər
sərxoş dəm, piyan
sərxoş olmaq dəm /
piyan birən
sərmək vərəngəstən
sərnic qodüş
sərpayı sərpayi
sərt sərd
səs munq, cinqir
səs salmaq munq
əngəsdən / səxtən
səs-küy munqatur, qal

ati lüğət

səsləmək munq səxtən,
qal zərən
sətəlcəm sütəlcəm
səth ru, sər
I səy həşür, illah
I səy etmək həşür/illah
I səxtən
I səy göstərmək u hd
I səxtən
i sökdürmək varzundə
səxtən
sökmək varzundən
I sökülmək varzirən
i sıçmaq vəə'rən
sıçrama1(tullanma)
appalə
; sıçrama2 (maye) çəxtə
; sıçramaq1(tullanmaq)
şundən
sıçramaq2(maye) çəxtə
birən
; sıçratmaq çəxtə dərən
/ səxtən
İ sığal tumar
sığallamaq tumar dərən
/ səxtən
sığallı tumarin
sığırçın jar
sığışdırmaq güncundən
; sığışmaq güncüstən,
güncirən
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sıxdırmaq çapundə
səxtən
sıxdırtmaq çapundə
səxtə səxtən
sıxılmaq qüqüstən,
çapustən
sıxılmış çapusta
sıxıntı təngi
sıxışdırılmaq çapundə
birən
sıxmaq qüqundən,
çapundən
sındırılmaq xird birən
sındırmaq xird səxtən
smdırtmaq xird səxtə
səxtən
sınıxmaq pusaraftan
sınıq xird
sınıq-salxaq
amanəbənd
sınmaq xird birən
sırğa quşavar
sırıq təqrif
sınqlı siriqlü
sırımaq (yorğan) təqrif
zərən
sırtıq siyafur, sital
sırtıqlıq siyafuri, sitali
sırtıqlıq etmək siyafuri
/ sitali səxtən
sıyıq (südlü) şirava

lüğət

siçan siçan
siçovul siçoli
sidik gimiz
sidiklik gimizdun
sifət ru
siftə süftə
I siqaret papruz
i siqaretçəkən papruzkəş
i silah yərəq, əsləhə
i silahlı yərəqlü
silah-sursat yərəqyəsəq
silkələmə tütür
silkələmək cumundən,
tütür səxtən
silkələnmək cümüstən,
tütür birən
sinə sinə, düş
j sirdaş sırdar
I sirkə1(həşərat) rışk,
keyik
i sirkə2 (turşumuş meyvə
j suyu) sirkə
sirr sır
sir-sifət çümçələ
sis kurəxir
siz üşmu
soba to, pilətə
soğan piyaz
soğanaq bot. səə'ləf,
qut
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soxmaq dənarən,
dəşundən
soxulcan kürm
sol çəp
solaxay çəpul
solaxaylıq çəpuli
soldurmaq pəjundən,
vəxşundən
soldurtmaq pəjundə
səxtan
solğun pəjirə, vəxş(irə)
solmaq pəjirən,
vəxşirən
solmuş bax: solğun
soluxmaq pəjirən,
vəxşirən
solyarka salərka
sonra bə də
sonrakı bə'deyin
sonsuz sunsüz
sonsuzluq sunsüzi
soraq xəbər-ətər, suraq
soraqlamaq suraq
səxtən
sorğu-sual silis
sorğu-sual etmək silis
səxtən
sormaq curmundən
soruşmaq xəbər astarən
sovxa soxə
soy asul-nasul

lüğət

soymaq pis kəndən
soyuq xünük; sərd
soyuq olmaq xünük
birən
soyuqqanlı xunixünük
soyuqqanlı olmaq
xunixünük birən
i soyuqqanlılıq
i xunixünüki
j soyuqlamaq xünük(i)
takuftən
; soyuqluq xünüki; sərdi
j soyundur(t)maq
j vəkəndə səxtən
j soyundurulmaq
j
vəkəndə birən
j soyunmaq vəkəndən
j soyutma (yumurta)
sügülmə
! söhbət söbət, ixtilat
j söhbət etmək söbət/
j ixtilat səxtən
söhbətləşmə ixtilat
I sökmək varzundən
j sökük varzirə
I sökülmək varzirən
I söndürmək fürmundən
söndürtmək fürmundə
səxtən
söndürülmək fürmundə
birən
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sönmək fürmüstən
söydür(t)mək
vəşmərdə səxtən
söykəmək vəs bərdən
söykənmə vəs
söykənmək vəsxardən
söymək vəşmərdən
söyüd xəlil, sügüt
söyüd ağacı xəlildar,
sügiitdar
söyülmək vəşmərdə
birən
söyüş sügüş
söz sixən, kəlmə
söz-söhbət so-sixən
srağagün pərha
srağagün gecə pərşö
srağagünkü pəmə
stəkan iskan
stol miz
stul üstül
su başı odəs
su salmaq o əngəstən
subay subay
subaylıq subayi
sulamaq o dərən
sulu oin
sumaq sumaq
supa supə
surət kupyə
susamaq təşnə birən

l Cğot

susatmaq təşnə səxtən
susuz təşnə, osüz
susuzluq təşneyi, osüzi
sutka sutkə
suvaq giləndo
suvamaq əndoustən,
j giləndo dərən
■ suvarmaq o dərən
j sübut subut
i sübut etmək subut
səxtən
süd şir
i süddən kəsmək (uşağı)
j vabran
i südəmər şirxar,
məməxar
: südgözü (süd və un
j ilə bişirilən xörək)
I ərdava
İ südlü aş şirəpilo
: südsüzən şirsüzən
: sümük üstuqun
; sünbə (silahda) sümbə
(bə silah)
I sünbül sümbül
sünilik qəlpi
sünnət sünnət
sünnət etmək sünnət
səxtən
; sünnət ol(un)maq
sünnət birən
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süpürgə СОШ
süpürmək daraftən
süpürtdürmək daraftə
səxtən
süpürülmək daraftə
birən
sürgün visilkə
sürgün etmək visilkə
səxtən
sürgün olunmaq
visilkə birən
sürmək qa səxtən
sürdürmək qasəxtə
səxtən
sürtdürmək fusoundə/
fusoustə səxtən
sürtmək fusoundən
sürtülmək 1) fusoustə
birən; 2) raftən
sürtünmək fusoustən
sürü suri, gələ
(qoyun)
sürülmək qa birən
sürü(tlə)mək xirxirə
kəşirən
sürücü şofur
sürücülük şofuri
sürüşdürmək
fuçəmundən
sürüşdürtmək
fuçəmundə səxtən

____________________

TÜRKİ - Tati

l QGöt

sürüşdürülmək
fuçəmundə birən
sürüşkən fiiçəmfüçəm,
çəmçəmə
! sürüşmək füçəmüstən
sürütmə xirxirə
i süst süst
I süstlük süsti, kəsalət
! sütun stun
! süzmə bal rəvaq
__________ _

; şabalıd şabalud
i şabalıd ağacı
I şabaluddar
: şad şar
j şad etmək şar səxtən
1 şad olmaq şar birən
i şadlıq şari
j şadlıq etmək şari
' səxtən
' şah şa(h)
I şahid şahad
i şahidlik şahadi
: şahidlik etmək şahadi
I səxtən
i şaxta şəxtə
' şair şaı'r
, şaqqa şəqqə
i şaqul (alət) şuqul
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lüğət

şal şal
şalban pərdi, şəlmu(n),
tir
şalvar şalvar
şam şam
şan şan
şanapipik paplikbəsər,
dəraqbəsər
şapka şapkə
şey çiz
şeytan şeytun
şeytanlıq şeytuni
şəftəli şaftalu
şəftəli ağacı şaftaludar
şəhər şə(hə)r
şəxs kəs
şəkil şikil
şəkk şək
şəkk etmək şək səxtən
şəkkak şəkkak
şəkləmək şəkşəkin
səxtən
şəklənmək şəkşəkin
birən
şəklənmiş sif şəkşəkin
şəlalə oşun
şələ şələ
şənbə şəmbi
şər şar
şərab çəxür
şərait istoquni

lüğət

şərf şalgərdən
şərq məşriq, şərq
şərləmək şarşundən
S şərt şart
! şəst şəst
I şəvə şəvə
j şıltaq şətəlqədə, şıltaq
j şıltaq olmaq şiltaq
; birən
! şıltaqlıq şiltaqi
şıltaqlıq etmək
şətəlqədə / şiltaqi
j səxtən
şırım zul
i şikəst şikəst, şül
! şikəstlik şikəsti, şüli
j şillə şillə
i şimal şimal
i şimşək bərq
I şimşək çaxmaq bərq
i zərən
I şir şir, aslan
i şirədəri şırəpust
I şiş*1(kabab) büsk
i şiş2(bədəndə toxuma
I qabarması) amas
I şişman. pampust
i şişmək amasirən
j şişmiş / şişkin amasirə
i şit şit, nümüksüz
j şitlik şiti

S
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lüğət

lüğət

şitlik etmək şiti səxtən I taxılçı təxülkar
şomu şumi
I taxılçılıq təxüikari
şor' (ağartı məhsulu)
I taxmaq güra(ru)ndən
j taxt təxt
suri, pəni
I taxta' təxtə
şor2 (duzlu) şur,
i taxta2 num. söz təxtə
nümükin
I taqət aman, tab, taqət
şorluq şuri
taqəti çatmaq amani
şotka şutkə
rasirən
şuluq şuluq
taqəti kəsilmək aman
şuluqluq şuluqi
şuluqluq etmək şuluqi
burən
, talaq təlaq
səxtən
i talış (xalq) talış
şum şum
talışca, talış dili talışi
şumlamaq şum səxtən
i tamah təməh, nəfs
/ zərən
ј tam ahkar təməhkar
şurup buro
i tamam / tamamilə səlt
şübhə şək
i tamarzı tamarzu, ləlöün
şüşə şüşə
I tanımaq şunaxtən
şüy şii
; tanıtdırmaq şunaxtə
I səxtən
tanıtdırtmaq
I şunaxundə səxtən
tabaq təbəq
tabaqlamaq təbəq
I tanıtmaq şunaxundən
; tanıyan şunaxtəqar
zərən
! tapan aftəqar
tac tac
tacir tacir
: tapança tapancə
; tapdırmaq aftə səxtən
tağ tax
' tapılmaq aftə birən
tağalaq (cəhrə) barsa
taxça taqlə
; tapıntı aftə
I tapqır (atçılıq) təpqur
taxıl təxül

tədricən amarə-amarə
tapmaq aftən
təəccüb təə'cüb
tapşırılmaq qədəqə
təəccüblənmək təə'cüb
birən
səxtən
tapşırmaq qədəqə
təəssüb təhsib / təhsüb
səxtən
təəssübkeş təhsibkəş
tar tar
təfriqə təfrüqə
tarım tarma,
təhər həng, cür
daram
tarla zimi
təhsil təhsil, savad
tat (xalq) tat
■təhsilli xundə
tatar (xalq) tatar
təxminən saki
tatarca, tatar dili tatari tək tanə
tatarı tatari, qirmac
j təkallahlılıq təkxüdeyi
tatca, tat dili tati
I təkə təkə
tava yəğəlçə
təkər çərx
(birdəstəli), tava
təklik taneyi, təki
tavan sərəqit
təklülə (tüfəng)
tay num. söz bar
təkəlülə
taya tayə
təknə təşt(ə)
tayqulp (su qabı) bax:
tək-tənha tək-tanə
parç
təqlid ləci
telefon telfun
təqlid etmək ləciyrə
teleqram telqram
dürvardən / ə ləciyi
televizor tilvizir
səxtən
termos termuz
təqsir təxsir
teşt təşt(ə)
təqsirkar təxsirkar
tez, tezliklə ziley
təqsirsiz bitəxsir
tezlik zileyi
təlatüm vicvicə
tez-tez ziley-ziley
tələ tələ, çərtmə; cələ
təbiət (xarakter)
(təley quş)
təbəə't
tələb talab
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tələbkar müddə'i,
talabkar
tələbnamə talabnamə
tələf etdirmək tələf
səxtə səxtən, küştə
səxtən
tələf etmək tələf səxtən,
küştən
tələf olma tələf, mürdən
tələf olmaq tələf birən,
mürdən
tələsik əsərdəsi
təmbəki tambaku
təmiz pak
təmizlik paki
təmtəraq təmtəraq
tən tən
tənbəl kahal
tənbəllik kahali,
kaligəri, kəsalət,
təmbəli
tənbəllik etmək kahali
/ kaligəri səxtən
təndir tənu
tənə təhnə
tənə vurmaq təhnə zərən
tənha tanə
tənhalıq taneyi
təntənə tantana
təpə1(hündür yer) sirt
təpə2 (baş) müx

lüğət

təpik ligərd
təpikləmək ligərd
şündən
tər ərəq
tərə tara
tərəddüd nəmnüm
tərəddüd etmək
nəmnüm səxtən
tərəf qal, taraf
tərəfdar havadar,
tarafdar
tərəfini saxlamaq
havadari / tarafdari
səxtən
tərəzi tarazu
tərgitmək şundən
tərləmək ərəq səxtən
tərli ərəqin
tərpənmək cümüstən
tərpənmək cümüstən,
ləmistən, ləqistən
tərpətmək cumundən,
lərzundən, ləqundən
tərs ina(ha)dkar,
bədqiliq, tərs
tərslik bədqiliqi, tərsi
təsadüfən şayəd
təsbeh dəsbüh / təsbüh
təsdiq təsdiq
təsdiqləmək təsdiq
səxtən
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təsdiqlənmək təsdiq
birən
təsək təsəg
təsəlli təskuni
təsəlli vermək təskuni
dərən
təsir kəsər
təskinlik təskuni
təskinlik vermək
təskuni dərən
təşviş höl
təşvişlənmək höl
vəgüftən
tətik (silahda) çəxməq
təvəllüd təvəllüd
təyyarə samalut
təzə nuq, taza
təzəbəy tazabəg
təzəgəlin tazaə'rüs
təzək gəmrə, çəmbərə,
təzəg
təzəlik nuqi,
tazeyi
tısbağa kəçü
tifil tifil
tikan təlü
tikanlı təlüin
tikdirmək1(ev) vəkərdə
səxtən
tikdirmək2(paltar)
duxtə səxtən

lüğət

tikdirtmək1(ev)
vəkəndə səxtə səxtən
tikdirtmək2(paltar)
duxtə səxtə səxtən
tikilmək1(ev) vəkərdə
birən
tikilmək2(paltar)
duxtə birən
tikmək1(ev) vəkərdən
tikmək2(paltar) duxtən
tilsim tilsim
tilsimləmək tilsim
I səxtən
i tin qimə, tin
i tir tir, şəlmu(n), pərdi
! tişə tişə
titrəmək lərzirən
titrətmə tölərz,
lərz(ə)
ј titrətmək lərzundən
I tiyan tiyan
I toğlu tuqli
I tox sir
! toxluq siri
i toxucu baftəqar
I toxum tum
i toxumaq baftən
; toxumalı baftəni
i toxumluq tumluq
i toxunma / toxunmuş
baftə
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torpaqlı xakin
toy ə'rsi
toy etmək ə'rsi səxtən
toy evi ə'rsixunə
toyxana toyxanə
toyuq kərg
toyuq-cücə kərg-gijə
toyuqçuluq kərgdari
toyuqsaxlayan kərgdar
toz tuz
tozlu tuzin, xakin
tökdürmək fukar(un)də
səxtən
tökdürülmək fukar(un)
də birən
tökmək ftıkar(un)dən
tökmək ruzundən,
ruxundən, fukardən
tökülmək ruxtən
tövbə töbə
traktor traxtur
tualet odəs, zaxut
tufan tufan
tullama tulaz
tullamaq tulaz dərən,
şundən
tullanma appalə
tullanmaq appalə
şundən
tum tum
tumanbağı şalaband

toxunmaq' (dəymək)
takuftən
toxunmaq2 (xalça)
baftə birən
toxutdurmaq baftə
səxtən
toqqa tuqqa
toqqaşdırılmaq
canqustə birən
toqqaşdırmaq
canqundən
toqqaşdırtmaq
canqustə səxtən
toqqaşmaq canqustən
toqqaşmış canqustə
ton tun
top' (oyun topu) qud,
tup
top2 (silah) tup
top3 num. söz tup; bir
top çit yə tup çit
topal ləng
toplamaq kurə səxtən,
vəçirən; cə'm səxtən
toplaşmaq kurə birən,
cə'm birən
toplatmaq vəçundən
toplu kurə
top-top (oyun) qud-qud
topuq tupuq
torpaq xak, xari
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tumarlamaq tumar
türk türk
dərən / səxtən
türkcə, tü rk dili türki
tumurcuq qiriq
tüstü dürə
tumurcuqlamaq qiriq
tüstüləmək dürə səxtən
bəstən
tüstülü düreyin
turp turp
tütək tütəg
turş turş
tütün tütün
turşluq turşi
tütünçü tütünkar
turşu' (gavalı qurusu)
tütünçülük tütünkari '
turşi
turşu2 (duru xörək)
U *I
turşi
tut tut
tut ağacı tutdar
tutdurmaq güftə səxtən
tutqun' (hava) tarik, tar
tutqun2(rəng) tar
tutmaq güftən
tutulmaq güftə birən
tüfəng tüfəng
tük mu, par
tükənmək varastən
tüklənmək parparin
birən
tüklənmiş parparin
tüklü muin, pəşpəşin,
uc bəşkə, puz
parin
uca tik; bülünd
tülkü nıva
j ucaboy bülünd
tünd tünd
; ucalmaq tik birən
tüpürcək tüfi, xiliz
j ucaltmaq tik səxtən
tüpürmək tüfi səxtən
j ucuz ucuz
I ucuzluq ucuzi
249
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udulmuş bərdəbirə
uduzan / uduzmuş
bərdə səxtə(qar)
uduzmaq bərdə səxtən
uğrunda bey,
bəri
ulama ü'llü
ulamaq ü'llü zərən
ulduz astara
ulduzlu astareyin
ulu kələ
umac umac
umuküsü makusan
umuküsü etmək
makusan səxtən
un ard
unlamaq ard zərən
unlu ardin
urva ardəru
usandırmaq beyzar
səxtən
usanma beyzari
usanmaq beyzar birən
usanmış beyzar
usta usta
ustalıq ustagəri
uşaq ə'yəl
uşaqlıq etmək ə yəli
səxtən
uşaqlıq1(çağı) ə yəli
uşaqlıq3anat. ə'yəldun

lüğət

utandırmaq a'r dərən
utanma a'r
utanmaq a ri amarən
uyğun bab
uyğun gəlmək bab
amarən
uzadılmaq kəşirə birən
uzadılmış kəşirə (birə)
uzaq dur
uzaqliq duri
uzanmaq duraz birən;
dəgəştən
uzatdırmaq kəşirə
səxtən
uzatmaq1
1) duraz səxtən;
2) dəgərdundən (bə
cuqa)
uzatmaq2 (xalça, palaz)
tərən
uzun duraz
uzunayaq(lı)
durazəqəlçə,
durazəpaçə
uzunboğaz durazəqurt,
durazəqunc
uzunboyun
durazəgərdən
uzunburun(lu)
durazəvini (ədəmi),
durazəpuz (əyəqabi)
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uzunqol(lu)
durazəqultuq
uzunqunc(lu)
durazəqunc
uzunluq durazi

ü
üç1 3, sə
üç2 (yas mərasimi)
səşövə
üçayaq səcaq
üçbucaq(lı) səquş
üçgünlük səruzə
üçillik səsalə
üçün bey, bəri
üçüncü səteyin
üçyaşlı səsalə
üfunət cə'
üfürmə pü
üfürmək pü səxtən
ülgüc sərçin
ümid umud
ünsiyyət ülfət
ünvan ədris
ürək dül
ürəksiz dülsüz
ürəyiyumşaq
nazikədül
ürəyiyumşaqlıq
nazikədüli

lüğət

ürkək varamvaramin
üskük bax: oymaq1
üst1 is. sər, ru
üst2z. zəvər
üst-baş sər-tən
üsul çəm, ra
üşümək lərzirən
üşütmə tö, tölərz,
lərz(ə)
üşütmək tögüftən,
I lərzirən
i ütü Uti
I ütüləmək üti zərən
I ütülü ütiin
i üyüdülmək kəşirə
I birən
! üyütdürmək kəşirə
səxtən
üyütmək kəşirən
üz ru
I üzbəüz rubaru
üzə çıxartmaq bə ru
dürvardən
i üzə çıxmaq bə ru
dürmarən
ј üzəçıxdı üzəçıxdi
i üzəngi zanqu
; üz-göz olmaq iizbəru
j birən
I üzqırxan ruçin
I üzləmək ru kəşirən
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üzləşdirmək rubaru
səxtən
üzləşmək rubaru birən
üzmək üs zərən
üzüaşağı ruzafruva
üzük üzüg
üzüqara siyəru
üzüqaralıq siyərui
üzüm anqur
üzümlük anqurluq
üzüyuxarı ruzəvərə

V
vahimə və(h)mə
vaxtlı-vaxtsız vəxtbivəxt
vaxt vəxt məqam,
məhəl
vaxtı ötmüş
vəxtigliraştə
vaxtsız bivəxt, vəxtsüz
vaxtsızlıq bivəxti,
vəxtsüzi
valideyn may-piyər
varis varis, ölad
varissiz bivaris
vasitə ra
vasitəçi araçi
vasitəçilik araçigəri
vasitəçilik etmək

lüğət

araçigəri səxtən
vasvası vasvasi
vedrə vədrə
verdirmək dərə səxtən
verdirtmək dərə səxtə
səxtən
verilmək dərə birən
vermək dərən
vermişel vərməşil
vəhşi vəhşi
vəl (xırman aləti) vəl
vələs vələs
vərdiş şakər
vəsiqə kart
vəsiyyət vəsi
vəsiyyət etmək vəsi
səxtən
I vəsiyyətnamə
I vəsiyətnamə
I vətən vatan
I vətəndaş təbəə’
i vəzi vəzü
i vızıldamaq vızvız
səxtən
vızıltı vızvız
vilayət ülayət
vint buro
I vurdur(t)maq zərə
i səxtən
i vurmaq zərən
I vurulmaq zərə birən
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Y
yaba bülüng
yad yad, qərib
yaddaş biyar
yağ ruğan
yağdırmaq varundən
yağı yaği
yağıntı varəndə
yağış variş
yağışlı varişin
yağlı ruğani
yağlıçörək kal
yağlılıq ruğani
yağmaq varistən
yaxa yəxə
yaxın künd
yaxınlaşdırmaq künd
avardən
yaxınlaşmaq künd
amarən
yaxınlıq kündi
yaxşı xub, xas
yaxşılaşmaq xub / xas
birən
yaxşılıq xasi, xubi
yaxşılıq etmək xasi /
xubi səxtən
yal (heyvan yemi) yal
yalaq (yal qabı) yələq

lüğət

yalamaq vələsirən
yalan duri
yalan danışmaq duri
kutirən
yalan olmaq duri birən
yalançı durkuçi,
kəzzab
yalatdırmaq vələsirə
səxtən
yalatmaq vələsundən
yalatdırtmaq
vələsundə səxtən
yalqız tanə
yaltaq yəltəq
yaltaqlanmaq yəltəqi
səxtən
yaltaqlıq yəltəqi
yalvarış lava
yalvarmaq lava səxtən
yalvar-yaxar lava-lisə
yamaq pəlü
'i yamaqlı pəlüin
yamamaq pəlü zərən
yambız çatal
yamsılama ləci
yaıqsılamaq ləciyrə
dürvardən, ə ləciyi
səxtən
yamyaşıl sipsouz
yanaq qunə
I yanıcı suxtəni
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yandıran suzundəqar,
dəgəsundəqar
yandırılmaq dəgəsirə
birən, dəgəsundə
birən
yandırmaq suzundən,
dəgəsundən
yandırtmaq suzundə/
dəgəsundə səxtən
yanıq suxtə
yanmaq suxtən, ataş
güftən; dəgəsirən
yanmış suxtə, biryan
yanşatmaq yanşətmiş
səxtən
yan-yana yanəki
yapışdırılmaq
dəbjundə birən
yapışdırmaq dəb(ür)
jundən
yapışdırmaq
dəbjundən, pərçüm
səxtən,
yapışdırtmaq dəbjundə
səxtən
yapışma pərçüm
yapışıq dəbrüştə
yapışmaq dəbrüştən,
pərçüm birən
yara yara
yararsız hizati

yaraşdırmaq raş dərə
səxtən
yaraşıq nöraq, yaraşuq
yaraşıqlı nöraqin,
raşraşin, yaraşuqin,
şihid
yaraşmaq raş dərən
yarğan kəş
yarı nimə
yarıac niməkisnə
I yarıgerçək niməgərçəg
I yarıqaranlıq nimətarik
I yarımcan niməcan
I yarımçıq nimətur
i yarımçıq qalmaq
i dəbərdən, nimətur
i mundən
; yarımmanatlıq
; nimmanati
i yarıtmaz müftələ
: yarıtox niməsir
yarı-yarı nimə-nimə
j yarıyuxulu niməxo(lü)
■ yarızarafat niməzarafat
I yarızülmət niməzulmat
; yarma qurqut
yarpaq vəlg
I yarpaqlamaq vəlg
I vakardən
I yarpaqlı vəlgin
I yarpaqsız vəlgsüz
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yarpız pumə
yas yas
yastı tapun
yastıq baliş
yaş' yaş, təvəllüd
yaş2 (sulu) tar
yaş olmaq tar birən
yaşayış zindəquni
yaşıd həmyaş, taytüş
yaşıl souz
yaşıllıq (rəng) souzi
yaşınma şər
yaşınmaq şər səxtən
yataq (heyvan
saxlanılan yer) yətəq
yatırtmaq' xisundən
yatırtmaq2
(xəstəxanada)
dəgərdundən
yatızdırılmaq xisundə
birən
yatızdırmaq xisundən
yatızdırtmaq xisundə
səxtən
yatmaq xisirən
yavan ti
yay hami
yayxanma sərəvəz
yayxanmaq sərəvəz
zərən
yayılmaq vilavar birən

lüğət

! yayılmış vilavar
j yaylaq eylaq
j yaylıq yaqluq
yaymaq' (səpələmək)
vilavar səxtən,
vərəngəstən
yaymaq2 (çörək)
j vabardən
: yaz vasal
j yazı yazu
j yazıq binəva, yəzuq
! yazmaq yazmiş
i səxtən
j yeddi 7, həft
i yeddiaylıq həftmahə
; yeddigünlük həftruzə
I yeddiillik həftsalə
: yeddinci həfteyi(n)
i yeddiyaşlı həftsalə
j yedirtmək xarundən
; yedizdirtmək xarundə
səxtən
yeganə tək
: yekəbaş kələsər
; yekəbaşlıq kələsəri
; yekəbaşlıq etmək
kələsəri səxtən
i yekəqarın kələişqəm
I yekəsaqqal kələnş
i yel var
i yelin qumu
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yelinləmək qumu
cumundən / səxtən
yelləmək var səxtən
yellənçək horə
yellənmək cümüstən;
ləmistən
yellətmək cumundən
yemək’ is. xardən,
xurək, təa'm
yemək2/ xardən
yemiş xəmzə
yemişan zəə'ru
yemlik bot. şüng
yenə aza, avaz
yengə yəngə
yeni nuq, taza
yenicə tazalə
yenidən əsənoqu
yer’ (planet) xari
yer2 (oturacaq) cuqa
yerbəyer cuqa-cuqa,
sərbəra
yerbəyer etmək cuqacuqa / sərbəra səxtən
yerikləmə vayis
yerikləmək vayis
səxtən, bastən
yerimək gəştən
yerləşdirmək cuqa
/ sərbəra səxtən,
güncundən

lüğət

yerləşmək cuqa birən,
güncistən, güncirən
yetişmək takuftən,
rasirən
yetişməmiş kal
yetkinlikləşmək
darasirən
yetmiş 70, sə bist də
yetmişinci sə bist
dəteyin
yeyinti xarunti
yeznə yəznə
yəhər yəhər
yəhudi cuhur
yığcam kurə
I yığdırmaq vəçundən
i yığdırtmaq vəçundə
! səxtən
i yığılmaq kurə birən
; yığılmış kurə birə
I yığım vəçin
I yığmaq vəçirən, kurə
' səxtən
; yıxılmaq aftarən,
paris tən
: yıxıltdırmaq parundə
səxtən
: yıxmaq1(salmaq)
parundən
I yıxmaq2 (üstün
gəlmək) şişirən
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yırtıq jır
yırtıq olmaq jır birən
yırtılmaq jır xardən/
raftan
yırtmaq jır dərən,
vadrən
yiyə səə'b
yiyəlik səə'bi
yiyəsiz səə'bsüz
yiyəsizlik səə'bsüzi
yod yud
yoğun usturo
yoğurmaq (xəmir)
şişirən
yox nəən, nə
yoxluq nisti
yoxsa nəki
yoxsul kasib
yoxsulluq kasibi, nisti
yoxuş vərəzə, dikdir
yol ra
yol eləmək ra səxtən
yolkəsən rabur
yoldaş humral, həmra
yoldaşlıq humrali,
həmrai
yolkəsənlik raburi
yolmaq varundən,
darundən
yoluxmaq’ takuftən, sər
kəşirən

lüğət

yoluxmaq2 yuluxmiş
birən
yolüstü əsərpa,
əsərpaçə
yondurmaq taraşundən
yondurtmaq taraşirə/
taraşundə səxtən
yonmaq taraşirən
yonulmaq taraşirə
birən
yonulmuş taraşirə
yorğa yirğə
i yorğan ləə'f
I yorğan-döşək ləə'fI nalçə
I yorğun vamundə,
! avanqu
yorğunluq
i vamundəki
! yormaq vamundə
i səxtən
I yorulmaq vamundən
yovşan dürəminə
yozmaq sixən səxtən
yudurtmaq şuştə
səxtən
j yuxan zəvər
I yuxu xo
i yuxugətirən xoavar
I yuxuqaçıran xobər
! yuxulu xoin
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yuxusuz xosüz
yumaq1/ şuştən
yum aqda/, güllə
yumbalanma gülgüli
yumbalanmaq gülgüli
birən
yumbalatmaq gülgüli
səxtən
yumoristik
xəndistəni
yumru gürd, qulmurt
yumruq muqli, sudi
yumrulamaq qulquli /
qud səxtən
yumrulanmaq qulquli/
qud birən
yumrulanmış qulquli,
qud
yumşaq mitəh, nərm
yumşaqlıq mitəhi,
nərmi
yumurta xakərg,
xayə
yumurta sarısı zərdinə
yumurtalamaq xakərg
/ xayə səxtən
yumurtalayan xayəsəz
yun pəş; pəşin
yunqırxan pəşçin
yurd tifaq
yuva lülə

lüğət

yuvarlanma gülgüli
yuvarlanmaq gülgüli
birən
yuvarlatmaq gülgüli
I səxtən
i yuyulmaq şuştə birən
i yük bar
I yükdaşıma barkəşi,
! barbəri
yükdaşıyan barkəş,
barbər
: yükləmək bar səxtən,
bar zərən
yüklənmək bar birən
i yüklü barin
: yüngül souk
: yüngüllük souki, şiti
I yüngüllük etmək souki
/ şiti səxtən
i yüngültəbiət(li)
i souktəbəə' t
; yüyən qəmtərqə, osar
I yüyürmək doustən,
\ virixtən, do(v)dova
I səxtən / zərən
I yüyürtmək do(v)
j undən, virizundən
! yüz 100, sad
: yüzgünlük sadruzə
yüzillik sadsalə
I yüzüncü sadi(n)
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zərdab zərdö
zərər sədəmə, zaral
Z
zərər vurmaq zaral
zaman ə'yyam, zaman,
dərən/zərən
məqam
zərərçəkən /
zarafat zarafat
zərərçəkmiş
zarafatlaşmaq zarafat
zaraldirəqar,
səxtən
zaralkəşirəqar
zat zat, asul, nasul
zərərsiz zaralsüz
zaval zaval
zərgər zargər
zərgərlik zargəri
zavod zoud
; zərxara (parça)
zay zay
i zarxarə
zəfəran zəhfəran
zərli zarin, zarzarin
zəhər zəhər, mərqumuş
zəhmət zəmət
zərrəbin zarrabin
zığ zilq
zəhmətkeş zəmətkəş
zindan zindan
zəif zəi f
i zirinc cum
zəli zəlü
j zivə mancar
zəlzələ zəlzələ
ziyan sədəmə, ziyan
zəmanə zamanə
ziyan vurmaq ziyan
zənbil zəmbil
dərən / zərən
zəmi zimi
ziyançəkən /
zəncəfil zəncəfil
ziyançəkmiş
zəncir zincir
ziyankəşirəqar
zəncirləmək zincir
ziyansız ziyansüz
zərən
ziyanverici ziyandərə
zəng zəng
ziyarət ziyarət
zəng vurmaq zəng
ziyil zigil
səxtən / zərən
I zoğ zuğ, şü
zər zar
j zoğal zuqal
zərbə zarb
A zərbaycanca

-
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zoğalrəngi zuqali
zolaq zul
zolaqlı zulzulin
zolaq-zolaq zulzul
zoologiya zologiyə,
həyvanşunasi
zooloq həyvanşunas
zoopark həyvanxanə
zootexnik zotexnik,
həyvanşunas
zökəm tumo
zökəm olmaq tumo
birən
zurna zumo
zurnaçı zumoçi
zülm zulum
zülmət zulmat, tariki
zülmkar zulumkar
zülmkeş zulumkəş
züy zu
züyçü zuçi
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