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А 
а I   a (Talış əlifbasının birinci hərfi). 
а II н. a (nida ifadə edir);  а, чич бе ки? a, nə oldu ki? 
а III bəzi alınma sözlərdə mənfilik göstərir; məs.: нормал – 

анормал, симметријә – асимметријә. 
а IV: че осјо а и. dәyirmanın üst daşının adı; фылонкəс ыштəни 

бардејдə бəнə осјо а filankəs özünü dəyirmanın üst daşı kimi aparır 
(lovğalıq edir). 

абадә и. тəб. ağırlaşma; абадə кардеј ağırlaşmaq; чəј јарə абадə 
кардəше onun yarası ağırlaşıbdır. 

абажур и. abajur (lampa qapağı). 
абажурин с. abajurlu; абажуринə чо abajurlu lampa. 
аберрасијә и. aberrasiya (uzaqlaşma, kənara çıxma, yayılma). 
абзас и. зывон. abzas (1 sətirbaşı; 2  mətnin bir sətrin başından 

sonrakı sətirbaşına qədər olan hissəsi);  абзасо бино кардеј abzasdan 
başlamaq. 

аби с. mavi, abı (rəng);  абијə шəј  abı (rəngli) köynək. 
абид и. 1 abid, zahid, asket, tәrki-dünya, ibadәtkar; абидə 

жимон дəвонијеј abid həyatı sürmək; абид беј  abid olmaq, 
abidləşmək; абид быə abid olmuşdur; 2 канə.  dindar, mömin. 

абидә (ҹ. абидон) и. 1 abidә; Б. Мирсалајеви абидə B. 
Mirsalayevin abidəsi; 2 qәbirüstü tikili; 3 keçmişin maddi 
mәdәniyyәt predmeti; ғəдимə абидон qədim abidələr; 4 qәdim 
yazılı әsәr; нывыштə абидон yazılı abidələr. 

абидәти и. abidlik, zahidlik, asketlik, tәrki-dünyalıq, 
ibadәtkarlıq; абидəти кардеј zahidlik (abidlik) etmək. 

абидонә з. канə 1 abidanә; абидонə жимон abidanə həyat; 2 
abidsayağı, asketsayağı. 

аби-зәмзәм и. abi-zәmzәm (müqəddəs Zəmzəm quyusunun suyu). 
абијәти и. mavilik, abılıq. 
аби-ковсәр и. канə. abi-kövsәr, abi-hәyat. 
абиләвун с. mavioxşar, abıtәhәr, abıyaçalan, abıyaoxşar. 
аби-нејсан и. abi-neysan (aprel yağışları). 
абиогенез и. фəлс. abiogenez (canlı varlıqların qeyri-üzvi təbiətin 

maddələrindən yaranması haqqında nəzəriyyə). 
абиссал с. геол. ҹоғр. abissal, dәrin (dənizin 1000  metrdən dərin 

sahəsi); абиссалə сəтижон abissal çöküntülər. 
абитуријент (ҹ. абитуријентон) и. abituriyent (orta məktəbi 

bitirib, ali məktəbə daxil olmaq istəyən  şəxs;  абитуријентон 
омəнинин бə дəвинə имтощонон abituriyentlər sınaq imtahanlarına 
gəlməlidirlər. 

аблјасијә и. ablyasiya (1 ҹоғр. ərimə, buxarlanma yolu ilə buzlağın 
kütləsinin azalması; 2 raketlərdə istilik müdafiəsi). 

абнәбот и. abnabat (şirni). 
абнос и. бот. abnos (çoxillik həmişəyaşıl ağac). 
аболисионизм и. тар. abolisionizm (hər hansı bir qanunun 

ləğvinə çalışan ictimai hərəkat). 
аболисионист и. тар. abolisionist (abolisionizm tərəfdarı). 
абонемент и. abonement (1 hər hansı bir şeydən müəyyən müddət 

ərzində istifadə etmək hüququ; 2 bu hüququ təsdiq edən sənəd);  
абонементи око дој abonementdən istifadə etmək. 

абонент (ҹ. абонентон) и. abonent (abonementi olan şəxs); 
телефонə абонент telefon abonenti; абонентə шобə abonent şöbəsi. 

абордаж и. дыјо. abordaj  (bilavasitə vuruşmaq üçün gəmilərin 
bir-birinə yaxınlaşdırılmasından ibarət qədim dəniz müharibəsi 
üsulu);  бə абордаж пегəтеј gəmiyə hücum etmək, gəmini abordaja 
almaq. 

абориген (ҹ. аборигенон) 1 и. aborigen, yerli әhali; толышонин  
Озорбојҹони аборигенə хəлғ Azərbaycanın aborigen (yerli) хalqı 
talışlardır; 2 с. yerli, köklü; аборигенə сијомол yerli qaramal. 

аборигенәти с. yerlilik, köklülük. 
аборт и. 1 тəб. abort, uşaq salma, uşaq saldırma; 2 бајт. bala 

salma; аборт кардеј 1) тəб. abort etmək, uşaq salmaq, uşaq 
saldırmaq; 2) бајт.  bala salmaq; аборт кардə беј 1) тəб. abort 
etdirilmək, uşaq saldırılmaq; 2) бајт. bala saldırılmaq; аборт кардə 
быə 1) тəб. abort etdirilmiş, uşaq salınmış, uşaq saldırılmış; 2) bajт. 
bala saldırılmış (saldırılan); аборт кардə быə 1) тəб. abort 
etdirilmişdir, uşaq salınmışdır, uşaq saldırılmışdır; 2) bajт. bala 
saldırılmışdır (saldırılıb). 

абортив с. тəб. abortiv (hər hansı bir prosesin gedişini 
dayandıran, qarşısını alan);  абортивə дамонон abortiv dərmanlar. 

абревиасијә и. зывон. abreviasiya (abreviaturaların yaranması). 
абревиатур с. зывон. abreviatur; абревиатурə сыханон 

abreviatur sözlər. 
абревиатурә и. зывон. abreviatura (mürəkkəb qısaldılmış sözlər; 

məs.: Ланкони Довлəтə университет – ЛДУ - Lankon Dövlət 
universiteti - LDU. 

абрек и. канə. abrek, qaçaq. 
абрекәти и. канə. abreklik, qaçaqlıq. 
аброзив и. тех. 1 abroziv (metalları, şüşəni və s. cilalayıcı, 

pardaxlayıcı və itiləyici materiallar);  аброзивə ерыз abroziv ovuntu; 
аброзивə авжор abroziv alət; 2 dәniz kәnarının çıxıntı şәklindә olan 
hissәsi. 

аброзивәти и. тех. abrozivlik; материали аброзивəти materialın 
abrozivliyi. 

абру и. 1 abır, hәya, ar, abır-hәya; абру сəј abırını almaq; 2 xarici 
görünüş, zahiri görünüş, zahir, görkәm, surәt;  бы абрујəдə чокнə 
бебəшеш бə ҹадə? bu abırda (görkəmdə, surətdə) küçəyə necə 
çıхarsan?; 3 bәdәnin mәrhәm yerlәri; *абру бардеј  abırını aparmaq, 
abırdan salmaq; абру бардə беј abırı aparılmaq, abırdan salınmaq; 
абру бардə быə c. abırı aparılmış (aparılan), abırdan salınmış 
(salınan); абру бардə быə хəб. мəн. abırı aparılmışdır (aparılıb), 
abırdan salınmışdır (salınıb); абру дој abır vermək, abırını vermək; 
абру доə беј abır verilmək; абру доə быə c. abır verilmiş (verilən); 
абру доə быə хəб. мəн. abır verilmişdir; абру гынијеј abırdan 
düşmək; ыштə абру огəтеј öz abrını saxlamaq; абру чəш кардеј abır 
gözləmək; абру нымандеј abrı qalmamaq; абру емеј abrı tökülmək; 
абру гин кардеј abrı itirmək; абру ныбеј abrı olmamaq; абру кардеј 
abır etmək. 

абрујн  c. 1 abırlı, sәliqәli; абрујнə олəт abırlı paltar; абрујн 
танкардеј abırlı geyinmək; 2 әdәbli, tәrbiyәli, utancaq, nәzakәtli; 
абрујнə одəм tərbiyəli adam, abırlı adam; *абрујн беј ф. abırlanmaq, 
abır sahibi olmaq, zahiri görünüşünü düzəltmək, özünü səliqəyə 
salmaq, səliqəli olmaq;  абрујн быə с. abırlanmış, abırlanan, abır 
sahibi olmuş (olan), zahiri görünüşünü düzəltmiş (düzəldən), özünü 
səliqəyə salmış (salan), səliqəli olmuş (olan); абрујн быə хəб. мəн. 
abırlanmışdır, abırlanıb, abır sahibi olmuşdur (olub), zahiri 
görünüşünü düzəltmişdir (düzəldib), özünü səliqəyə salmışdır (salıb), 
səliqəli olmuşdur (olub); абрујн кардеј ф. abıra salmaq, abırlı etmək, 
abırlandırmaq, zahiri görünüşünü qaydaya salmaq; абрујн кардə беј 
ф. abıra salınmaq, abırlı edilmək, abırlandırılmaq;  абрујн кардə быə 
с. abıra salınmış (salınan), abırlı edilmiş (edilən), abırlandırılmış 
(abırlandırılan); абрујн кардə быə хəб. мəн. abıra salınmışdır 
(salınıb), abırlı edilmişdir (edilib), abırlandırılmışdır (abırlandırılıb); 
абру сəј  abrısını almaq; абру сə беј  abrısı alınmaq; абру сə быə с. 
abrısı alınmış (alınan); абру сə быə  хəб. мəн. abrısı alınmışdır 
(alınıb); 3 nәcib, alicәnab, tәvazökar.  

абрујнәти и. abırlılıq, utancaqlıq, tәrbiyәlilik, nәzakәtlilik, 
әdәblilik, tәvazökarlıq, sәliqәlilik. 

абрујн-һәјојн с. abırlı-hәyalı, tәrbiyәli, nәzakәtli, tәvazökar. 
абруманд с. abırlı, abır sahibi; абрумандə одəм abırlı adam. 
абрумандәти и. abırlılıq.    
абрусојб с. bax:  абруманд. 
абру-һәјо и. abır-hәya. 
абсентеизм и. absenteizm (etiraz əlaməti olaraq seçkilərdə iştirak 

etməkdən və yığıncağa gəlməkdən boyun qaçırmaq). 
абсес и. тəб. abses (irinlik); абсеси пунксијə absesin punksiyası 

(müalicə məqsədilə irin yığılan yerin iynə və ya başqa alətlə 
deşilməsi). 

абсолјут с. absolyut, mütlәq; абсолјут кардеј absolyutlaşdırmaq, 
mütləqləşdirmək; абсолјут кардə беј absolyutlaşdırılmaq, 
mütləqləşdirilmək; абсолјут кардə быə с. absolyutlaşdırılmış, 
absolyutlaşdırılan, mütləqləşdirilmiş, mütləqləşdirilən; абсолјут 
кардə быə хəб. мəн. absolyutlaşdırılmışdır, absolyutlaşdırılıb, 
mütləqləşdirilmişdir, mütləqləşdirilib. 

абсолјутәти и. absolyutluq, mütlәqliq, danılmazlıq, şәksizlik, 
şübhәsizlik, aydınlıq, aşkarlıq, qәtilik. 

абсолјутизм и. тар. absolyutizm. 
абсорбент и., физ., ким. ел.-тех. һидр. absorbent (uducu 

məhlulların buxarını və qazları tutmaq xassəsinə malik maddə). 
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абсорбер и., физ., ким. absorber (qazı, buxarı və s. udan cihaz). 
абсорбсијә и., физ., ким. ҹоғр. һidr. absorbsiya (udmaq, 
sormaq); абсорбсијə дəрəҹə absorbsiya dərəcəsi; абсорбсијə нəсос 
absorbsiya nasosu; абсорбсијə гəтым  absorbsiya tutumu. 

абсорбсијәәкә с. absorbsiyalayıcı. 
абстраксијә и. фəлс. abstraksiya (1fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2 

mücərrəd fikir);  елмијə абстраксијə elmi abstraksiya. 
абстракт с. abstrakt, mücәrrәd; асбтрактə мəфщумон abstrakt 

məfhumlar; абстракт кардеј abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək; 
абстракт кардə беј abstraktlaşdırılmaq, mücərrədləşdirilmək; 
абстракт кардə быə с. abstraktlaşdırılmış, abstraktlaşdırılan, 
mücərrədləşdirilmiş, mücərrədləşdirilən; абстракт кардə быə хəб. 
мəн. abstraktlaşdırılmışdır, abstraktlaşdırılıb, mücərrədləşdirilmişdir, 
mücərrədləşdirilib. 

абстрактәти и. abstraktlıq, mücәrrәdlik. 
абстраксијә и. abstraksiya (1 fikrən ayrılma, təcrid etmə; 2 

mücərrəd fikir). 
абсурд с. фəлс. absurd, mәnasız; абсурдə сыхан absurd, mənasız 

söz. 
абсурдәти и. фəлс. absurdluq, mücәrrәdlik. 
абулијә и. тəб. abuliya, iradәsizlik, iradә zәifliyi. 
абунә 1 и. abunә; абунə ғəбул бино быə abunə qəbulu 

başlanmışdır; абунə кардеј  abunə etmək; абунə кардə беј abunə 
edilmək; абунə кардə быə s. abunə edilmiş (edilən); абунə кардə быə 
хəб. мəн. abunə edilmişdir (edilib); 2 с. abunә; абунə агентəти abunə 
agentliyi; абунə шобə abunə şöbəsi; абунə быəкəс abunə olan (şəхs).  

абунәвон и. abunәçi; абунəвонə трансформатор abunəçi 
transformatoru. 

абхаз и. abxaz (xalq); 2 с. абхаз -ә; абхазə зывон abхaz dili. 
абхази з. abxazca, abxaz dilindә.  
абхазијәвыж з. abxaziyalı. 
аб-һәво и. ab-hava.  
аб-һәвојн  с. ab-havalı. 
аваз и. avaz; де авази щандеј avazla oхumaq; авазин беј 

avazlanmaq. 
авазин с. avazlı; авазинə сəдо avazlı səs.  
авазинәти и. avazlılıq. 
авазхан и. müğәnni, xanәndә. 
авазханәти и. müğәnnilik, xanәndәlik. 
авангард  и. avanqard (1 əsas qüvvənin qabağında gedən qoşun 

hissəsi; 2 мəҹ. qabaqcıl dəstə). 
авангардәти  и. avanqardlıq. 
аванзал и. avanzal, salon önü (baş zalın qabağındakı otağ). 
аванложә и. теəтр. avanloja (loжanın dalındakı kiçik otağ). 
аванпорт и. дыјо. avanport (limanda gəmilərin lövbər salıb dura 

bildiyi hissə). 
аванпост и. avanpost, irәli qaravul. 
аванс и. avans, peşin, beh; аванс дој avans vermək; аванс доə беј 

avans verilmək; аванс доə быə с. avans verilmiş (verilən); аванс доə 
быə хəб. мəн. avans verilmişdir. 

авантитул и. полигр. avantitul (kitabın baş səhifəsi). 
авантур с. 1 avantür, şübhәli, xәtәrli; авантурə дастон avantür 

dəstələr; 2 əдəб. macәralı, sәrgüzәştli; авантурə роман macəra 
romanı.  

авантурә и. 1 avantüra, macәra, fırıldaq; 2 prinsipsiz, riskli iş; 
беағлə авантурə ağılsız avantüra. 

авантурәвон и. avantüraçı, macәraçı, fırıldaqçı. 
авантурәвонәти и. avantüraçılıq, macәraçılıq, fırıldaqçılıq. 
авантуризм и. avantürizm, macәraçılıq, fırıldaqçılıq. 
авантурист и. avantürist, macәraçı, fırıldaqçı. 
авантуристәти и. avantüristlik, macәraçılıq, fırıldaqçılıq. 
авар и. avar (xalq). 
авари з. avar dilindә, avarca; авари сыхан быкə avar dilində 

danış. 
аварс и. бот. ardıc; аварсə кул ardıc kolu. 
август и. avqust (ay). 
авә (ҹ. авон) и. bulud; авə егəтəше осмони дим göyün üzünü 

bulud örtmüşdür; авə егəтеј buludlanmaq; авə чəкеј şimşək çaхmaq. 
авәву и. ildırım; авəву жəј ildırım vurmaq. 
авәвудәәвон и. ildırımötürәn. 
авәвујн с. ildırımlı. 

авәгуррә и. göy gurultusu. 
авәјн с. buludlu. 
авәјнәти и. buludluluq.  
авәлов с. buludlu; авəловə щəво buludlu hava. 
авәловәти с. buludluluq.   
авәрә (ҹ. авәрон) с. avara; авəрə беј  avara olmaq, avaralaşmaq; 

маштəнəку авəрə быəм де əғылон səhərdən uşaqlarla avara 
olmuşam; авəрə быə с. avara olmuş (olan), avaralaşmış, avaralaşan; 
авəрə быə хəб. мəн. avara olmuşdur (olub), avaralaşmışdır, 
avaralaşıb; авəрə кардеј avara etmək, iş-gücdən ayırmaq; авəрə кардə 
беј  avara edilmək, iş-gücdən ayrılmaq; авəрə кардə быə  с. avara 
edilmiş (edilən), iş-gücdən ayrılmış (ayrılan); авəрə кардə быə  хəб. 
мəн. avara edilmişdir (edilib), iş-gücdən ayrılmışdır (ayrılıb). 

авәрә-авәрә с. avara-avara; авəрə-авəрə одəмон avara-avara 
adamlar. 

авәрә-авәрә з. avara-avara, avaracasına; авəрə-авəрə нəвеј 
avara-avara gəzmək. 

авәрәгор с. avaragor, avara. 
авәрәгорәти и. avaragorluq, avaralıq; авəрəгорəти кардеј   

avaragorluq etmək.  
авәрә-сәргәрдон с. avara-sәrgәrdan. 
авәрәти и. avaralıq; авəрə кардеј avaralıq etmək, 
avaralanmaq. 

авәчәкә и. şimşәk. 
авжор и. 1 silah, yaraq, yasaq, alәt, kәsici alәt; 2 avadanlıq, 

lәvazimat. 
авжорин с. yaraqlı, silahlı, yaraqlı-yasaqlı. 
авиасијә и. aviasiya (1 hava flotu; 2 hava nəqliyyatı; 3  uçucu 

aparatlar vasitəsilə havada uçma işinin nəzəriyyə və praktikası). 
авиасијәвон и. aviasiyaçı. 
авиатехник и. aviatexnik. 
авиатехникә и. aviatexnika. 
авиатехникәти и. aviatexniklik. 
авиатор и. aviator. 
авизо I и., мыһ. avizo, bildiriş vәrәqәsi (mal və ya pul 

göndərilməsi haqqında). 
авизо II и. avizo (itigedən kəşfiyyat gəmisi). 
авитаминоз и. avitaminoz (yeməkdə vitaminlərin az və ya 

çoxluğundan yaranan xəstəlik). 
авлод I (ҹ. авлодон) и. övlad. 
авлод II и. qohum; незə авлод yaхın qohum; дијəроə авлод uzaq 

qohum. 
авлодбоз с. qohumbaz. 
авлодбозәти и. qohumbazlıq; авлодбозəти сијосəт qohumbazlıq 

siyasəti. 
авлодәти I и. övladlıq. 
авлодәти II и. qohumluq; незə авлодəти yaхın qohumluq; хунə 

авлодəти qan qohumluğu. 
авлодин I с. övladlı. 
авлодин II с. qohumlu.  
авлодпәрәст с. qohumpәrәst.  
авлодпәрәстәти и. qohumpәrәstlik. 
авлодһәрис I  с. övladhәris, övladcanlı. 
авлодһәрис II с. qohumcanlı. 
авлодһәрисәти I  и. övladhәrislik, övladcanlılıq. 
авлодһәрисәти II и. qohumcanlılıq. 
авокадо и. бот. avokado (dəfnə fəsiləsindən həmişəyaşıl meyvə). 
аврал и. avral (1 дыјо. gəmidə təcili bir iş üçün bütün komandanın 

və lazım gələrsə, miniklərin də səfərbərliyə alınması; 2 мəҹ. bütün 
kollektiv tərəfindən yerinə yetirilən təcili və növbədənkənar iş). 

аврасијә и. ҹоғр. Avrasiya (Yerin ən böyük materiki).  
авро и. avro (Avropa birliyinin pul vahidi). 
авропеоид и. антр. avropeoid. 
авропә и. Avropa (qitə). 
авропәвыж з. avropalı. 
авси (ҹ. авсијон) с. asi; авсијə одəм asi (olmuş) adam; авси беј 

asiləşmək; авси быə с. asiləşmiş, asiləşən; авси быə хəб. мəн. 
asiləşmişdir, asiləşib; ын щукмəт авси быə бо толышон bu hökumət 
talışlara asi olubdur; авси кардеј asi etməк; авси кардə беј asi 
etdirilməк; авси кардə быə s. asiləndirilmiş, asiləndirilən; авси кардə 
быə  хəб. мəн. asiləndirilmişdir, asiləndirilib. 
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авси-авси з. asi-asi, asicәsinә. 
авсијәти и. asilik; avsiјәти кардеј; авсијəти кардеј  asilik etmək. 
австралијә и. Avstraliya; Австралијə пашмə Avstraliya yunu. 
австралијәвыж з. avstraliyalı. 
австријә и. Avstriya. 
австријәвыж з. avstriyalı. 
автаркијә и., иғт. avtarkiya (1 təcavüzkar və işğalçı müharibələrə 

hazırlaşan dövlətlərin, öz ölkələrini dünya bazarından asılı 
olmayacaq bir hala gətirmək üçün yeritdiyi iqtisadi siyasət). 

авто и. avto, avtomobil. 
автобиографијә и. avtobioqrafiya, tәrcümeyi-hal (şəxsin özü 

tərəfindən yazılmış tərcümeyi-hal). 
автобиографик и. avtobioqrafik, şәxsi hәyatı әks etdirәn. 
автобиографикәти и. avtobioqrafiklik, müәllifin tәrcümeyi-

halına aid olma. 
автобус и. avtobus; автобуси мандəҹо avtobus dayanacağı. 
автовағзал и. avtovağzal. 
автогамијә и. бот. физиол. avtoqamiya (bitkilərdə öz-özünə 

tozlanma). 
автогемотерапијә и. тəб. avtogemoterapiya (xəstənin öz qanını 

özünə vurmaqla müalicə). 
автоген и. avtogen; автогенə гылвонə avtogen qaynaq (iki metal 

hissəsini əridərək birləşdirmə). 
автогенез и. тəб. avtogenez (orqanizmlərin təkamülünü ancaq 

daxili amillərin fəaliyyəti nəticəsində baş verdiyini izah etməyə 
çalışan təlim). 

автограф и. avtoqraf (1 müəllifin əlyazması; 2 bir şəxsin əl yazısı; 
3 avtomatik yazan aparat). 

автографијә и. 1 avtoqrafiya (müəllifin əl yazısının olduğu kimi 
dərc etmə); 2 litoqrafik orjinalın hazırlanması üsulu. 

автографик с. avtoqrafik. 
автоғәләм и. avtoqәlәm. 
автодидакт и. avtodidakt, özüöyrәnmiş (özünütəhsil yolu ilə bilik 

əldə edən şəxs) 
автодром и. avtodrom (avtomobillərin təcrübədən keçirilməsi və 

yarışları üçün meydan). 
автодукон и. avtodükan (alver etmək üçün avtomobildə 

düzəldilmiş səyyar dükan). 
автодуконәвон и. avtodükançı. 
автозәвод и. avtomobil zavodu, avtozavod. 
автоинспектор и. avtoinspektor. 
автоинспекторәти и. avtoinspektorluq. 
автоинтоксикасијә и. тəб. avtointoksikasiya (bədənin özündə 

əmələ gələn zəhərli maddələrlə zəhərlənməsi). 
автокар и. avtokar (motorlu kiçik vaqon-platforma). 
автократ и. тар. avtokrat (mütləq hökmdar). 
автократијә и. тар. avtokratiya, mütlәqiyyәt. 
автократик с. тар. avtokratik. 
автологијә и. avtologiya (sözlərin əsil mənasında işlədilməsi). 
автомагистрал и. avtomagistral (əsas avtomobil yolu). 
автомат и. avtomat (1 öz-özünə işləyən aparat; 2 avtomatik silah). 
автоматәвон и. avtomatçı (1 avtomatik silahlı əsgər; 2 avtomat 

maşında, dəzgahda və sairədə işləyən fəhlə). 
автоматә ғәләм и. avtomat qәlәm. 
автоматизм и. avtomatizm, avtomatiklik (hərəkətlərin qeyri-

şüuriliyi, qeyri-iradiliyi). 
автоматик с. 1 avtomatik, avtomatik olaraq, öz-özünә; 2 qeyri-

şüuri; 3 avtomatik, mexaniki (1 öz-özünə işləyən; 2 qeyri-şüuri). 
автоматикә и. avtomatika (1 avtomat maşın və alətlərin məcmusu; 

2 texnikanın, istehsal proseslərini avtomatlaşdırmaq məsələləri ilə 
məşğul olan sahəsi). 

автоматикәти и. avtomatiklik, qeyri-şüurilik. 
автоматин с. 1 avtomatlı, әlindә avtomat olan; 2 

автоматлашдырылмыш, автоматик; автоматин бе и. 
avtomatlaşma, avtomatikləşmə; автоматин беј ф. avtomatlaşmaq, 
avtomatikləşmək; автоматин карде и. avtomatlaşdırma, 
avtomatikləşdirmə; автоматин кардеј ф. avtomatlaşdırmaq, 
avtomatikləşdirmək; автоматин кардə бе ф. avtomatlaşdırılma, 
avtomatikləşdirilmə; автоматин кардə беј ф. avtomatlaşdırılmaq, 
avtomatikləşdirilmək; автоматин кардə быə с. avtomatlaşdırılmış, 
avtomatikləşdirilmiş, avtomatikləşdirilən; автоматин кардə быə хəб. 

мəн. avtomatlaşdırılmışdır, avtomatikləşdirilmişdir, 
avtomatikləşdirilib. 

автомашин и. avtomaşın. 
автомыфәттиш и. avtomüfәttiş. 
автомыфәттишәти и. avtomüfәttişlik, avtomobil müfәttişliyi. 
автомобил и. avtomobil; пеныштə автомобил minik avtomobili; 

бој автомобил yük avtomobili. 
автомобиләвон и. avtomobilçi (1 avtomobil işi üzrə mütəxəssis; 2 

avtomobil idmanı ilə məşğul olan şəxs). 
автомобиләсохт и. avtomobilqayıran. 
автомобилизм и. avtomobilizm (avtomobil işi, avtomobil idmanı). 
автомобилист и. avtomobilist (avtomobil idmanı ilə məşğul olan 

adam).  
автомобилсохте и. avtomobilqayırma. 
автомодел и. avtomodel, avtomobilin modeli. 
автомоделәвон и. avtomodelçi. 
автомоделәвонәти и. avtomodelçilik. 
автомотор и. avtomotor. 
автоном с. avtonom, müstәqil. 
автономәти и. avtonomluq, müstәqillik. 
автооәкә и. avtoaçıcı. 
автооәкырын и. avtodartıcı. 
автопарк и. avtopark (avtomobil parkı). 
автопечын и. avtotәmir.  
автопилот и. avtopilot (təyyarəni öz-özünə idarə edən aparat). 
автопок и. maşınyuyulan yer, avtoyuma. 
автопортрет и. avtoportret (rəssamın özü tərəfindən çəkilmiş 

şəkli). 
автопотенсиал и. физ. avtopotensial. 
автор и. avtor, müәllif. 
авторахсон и. тех. avtorәqslәr. 
авторезин и. avtorezin. 
авторезонанс и. avtorezonans. 
авторентген и. avtorentgen. 
автореферат и. avtoreferat (müdafiə edilən elmi əsərin xülasəsi). 
авторәдио и. avtoradio. 
авторизасијә и. һуғ. avtorizasiya (vəkil etmə, vəkalət vermə, 

ixtiyar vermə); авторизə кардеј avtorizə etmək, öz əsərini tərcümə 
etməyə və ya yaymağa icazə vermək, razılıq vermək; авторизə кардə 
беј avtorizə edilmək; авторизə кардə быə s. avtorizə edilmiş (edilən); 
авторизə кардə быə хəб. мəн. avtorizə edilmişdir (edilib). 

авторитар с. avtoritar (qaba qüvvəyə və kor-korana tabeçiliyə 
əsaslanan); авторитарə довлəт avtoritar dövlət. 

авторитарәти и. avtoritarlıq. 
авторитет и. 1 nüfuz, etibar, hörmәt; 2 avtoritet (nüfuzu, 

hörməti, etibarı olan adam).  
авторитетин с. avtoritetli, nüfuzlu. 
авторитетинәти и. avtoritetlilik, nüfuzluluq. 
авторымуз и. avtoizlәmә, avtomatik izlәyәn. 
автостоп и. avtostop (d.-y. qaтarını avтоmaтiк saхlayan qurğu). 
автострадә и. avtostrada (ikitərəfli avtomobil yolu). 
автотомијә и. avtotomiya (bəzi heyvanların, məs., kərtənkələnin 

xarici təsir nəticəsində öz bədəninin bir hissəsini üzüb atma 
qabiliyyəti). 

автотропизм и. avtotropizm (hər hansı bir xarici təsirdən sonra 
bitkinin dikəlməsi qabiliyyəti). 

автофырсәнә и. avtoxizәk. 
автохтон s. yerli, avtoxton; автохтонə əһоли avtoхton (yerli) хalq.  
автохтонон и. yerli әhali, avtoxton әhali, avtoxtonlar. 
аву и. bax:  әју. 
авусә (ҹ. авусон) и. 1 qolçaq; авусə певонијеј qolçaq taхmaq; qol 

(köynəyin); шəј кəши бə пе кардеј köynəyin qolunu çırmalamaq. 
авушә и. halva çalınası un; авушə чадој halva çalmaq; авушə 

чадоə беј halva çalınmaq; авушə чадоə быə с. halva çalınmış 
(çalınan); авушə чадоə быə хəб. мəн. halva çalınmışdır (çalınıb). 

авшум и. ipәk; авшумə шəј ipək köynək. 
авшумбофте и. ipәkәyirmә. 
авшумәбофт и. ipәkәtoxuyan. 
авшумәвыжгын и. ipәkdidәn. 
авшумәвон и. ipәkçi. 
авшумәвонәти и. ipәkçilik. 
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авшумәпат и. ipәkbişirәn. 
авшумәрышт и. ipәktoxuyan. 
авшумоәкә с. ipәkayıran, ipәkaçan. 
авшумхонә и. ipәkxana. 
авшумҹоәкә и. ipәkayıran. 
аггломерат и. 1 геол. aqqlomerat, topa, yığın (müxtəlif mineral və 

süxurların yığını); 2 мəҹ. qarışıq. 
агглјутинасијә и. aqqlyutinasiya (1 зывон. sözün kökünü 

dəyişdirmədən şəkilçilər artırmaqla yeni formalar və ya yeni sözlər 
düzəltmə; 2 тəб. mikrobların və digər hüceyrəli elementlərin bərpası 
və çökməsi).  

агглјутинатив с. aqqlyutinativ; агглјутинативə зывонон 
aqqlyutinativ dillər; агглјутинатив беј aqqlyutinativ olmaq, 
yapışmaq; агглјутинатив кардеј  aqqlyutinativ etmək, yapışdırmaq; 
агглјутинатив кардə беј aqqlyutinativ edilmək, yapışdırılmaq; 
агглјутинатив кардə быə с. aqqlyutinativ edilmiş (edilən), 
yapışdırılmış, yapışdırılan; агглјутинатив кардə быə хəб. мəн. 
aqqlyutinativ edilmişdir (edilib), yapışdırılmışdır, yapışdırılıb.  

агент I (ҹ. агентон) и. agent (1 müvəkkil; 2 casus). 
агент II и. amil, sәbәb. 
агентәти и. agentlik. 
агентурә и. agentura (1 agentlik; 2 agentlər; 3 casuslar).  
агибәт и. aqibәt. 
агил с. aqil. 
агиләти и. aqillik. 
агилонә з. aqilanә; агилонə сыхан aqilanə kəlam. 
агиографијә и. aqioqrafiya (xaçpərəst övliyalarının həyatını təsvir 

edən дини kitablar). 
агнасијә и. kişi tәrәfdәn qohumluq. 
агнат и. kişi tәrәfdәn qohumluğu olan. 
агнозијә и. aqnoziya (baş beyinin ali hissələrinin zədələnməsi ilə 

əlaqədar tanıma proseslərinin pozulması). 
агностисизм и., фəлс. aqnostisizm (obyektiv aləmin dərk edilə 

bilməsini inkar edən idealist fəlsəfi nəzəriyyə).  
агностик и. фəлс. aqnostik (aqnostisizm tərəfdarı). 
агностикә с. aqnostik; бə објективə һестемони агностикə 

мыносибəт obyektiv varlığa aqnostik münasibət. 
агорафобијә и. aqorafobiya (böyük, açıq sahədən qorxma 

xəstəliyi). 
аграр 1 и. aqrar (iri mülkədar); 2 с. aqrar, torpağa vә әkinçiliyә 

aid olan; аграрə мəсəлə aqrar məsələsi. 
аграрәвон и. aqrarçı (aqrar məsələlər mütəxəssisi). 
аграри и. aqrari (iri torpaq sahibi). 
аграфијә и. aqrafiya (yazmaq qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb olan 

əsəb xəstəliyi). 
агрегат и. хыс.  aqreqat (1 тех. bir iş görmək üçün bir neçə 

müxtəlif maşın birləşməsindən ibarət qurğu; 2 mürəkkəb maşının tam 
bir hissəsi; 3 minеr. ayrı-ayrı kristall toxumlarının, məs., mərmərin 
məcmusu); *че маддə агрегатə һол физ. maddənin aqreqat halı. 

агреман и. дипл. aqreman (beyn. hüquqda:  namizədliyi verilən 
diplomatik elçinin qəbulu haqqında ilkin razılıq). 

агрессив с. aqressiv; агрессивə сијосəт aqressiv siyasət. 
агрессивәти и. aqressivlik. 
агрессијә и. aqressiya.  
агроном и. aqronom. 
агрономәти и. aqronomluq. 
агрономијә и. aqronomiya (1 əkinçilik və kənd təsərrüfatı elmi; 2 

əkinçilik və kənd təsərrüfatı sahəsində görülən əməli işlər).  
агрономик с. aqronomik. 
агротехник и. aqrotexnik (aqrotexnika mütəxəssisi). 
агротехникә и. aqrotexnika (əkinçilik texnikası). 
ағ : ағ беј ф. ağ olmaq, etiraz olmaq, üzünә qayıtmaq, tabe 

olmamaq.  
ағвалидејн с. ağvalideyn, valideynin üzünә ağ olan; ағвалидејн 

мəби! ağvalideyn olma! 
ағәнәғ и. ağnaq, bataqlıq, batlaq, lehmә, palçıq (camışların 

palçığa oturduğu yer); бə ағəнəғ ныштеј palçığa oturmaq. 
ағыл и. ağıl; ағыли бардеј ağlını aparmaq; ағыли сəо бекардеј 

ağlını başdan çıхarmaq; ағыли дəгижијеј ağlı azmaq; ағыли гин 
кардеј ağlını itirmək; ағыли гин ныкардеј ağlını itirməmək; бə 
ағыли ныштеј ağlına batmaq; бə ағыли ныныштеј ağlına batmamaq; 

ағылыш сəдə ağlı başında; ағыли сəо бешеј ağlı başından çıxmaq; 
ағыли сəдə беј ağlı başında olmaq; ағыли сəдə ныбеј ağlı başında 
olmamaq; ағыли бə сə омеј ağlı başına gəlmək; ағыли сəо бешеј ağlı 
başından çıxmaq; ағыли бə сə гырдə кардеј ağlını başına yığmaq; бə 
сə ағыл ној başına ağıl qoymaq; ағыли витеј ağlı qaçmaq; ағыли 
дыјо ağıl dəryası; ағыл гəтеј ağıllanmaq, ağıl tutmaq; ағыл ныгəтеј 
ağıl tutmamaq; ағыл гəтə с. ağıllanan, ağıllanmış; ағыл дој ağıl 
vermək, ağıllandırmaq; ағыл доə беј ağıl verilmək, ağıllandırılmaq; 
ағыл доə быə c. ağıl verilmiş, verilən, ağıllandırılmış, ağıllandırılan; 
ағыл доə быə хəб. мəн. ağıl verilmiçdir, ağıllandırılmışdır, 
ağıllandırılıb; бəштə ағыл омəј вотеј ağlına gələni demək; бəштə 
ағыл вардеј ağlına gətirmək; бəштə ағыл нывардеј ağlına 
gətirməmək; ағли жычиј ныбырнијеј ağlı bir şey kəsməmək; бə ағыл 
омə чиј бə зывон боме ağıla gələn dilə gələr; аығыл омеəдə риши 
чəш əкəни ağıl gələndə saqqalı gözləməz; бə ағыли дəвыжијејдəни 
ağlına yerləşmir; ағылыш сəдə ни ağlı başında deyil; ағыли бə дызди 
дој ağlını oğurlatmaq; ағыли дыздијеј ağlını oğurlamaq; ағыли 
дəбохтеј ağlını uduzmaq; ағыли бəштə шеј ağılı özünə getmək; 
ыштə ағылəдə огəтеј ağlında saxlamaq; ағыли һырије əбыни ağıl 
satın alınmaz; чыконҹо бəчəј ағыл омəј haradan ağlına gəldi; 
ағылыш дəгижијə ağılı çaşıb; *Ағыл əве беағылику Ağıl odur 
ağılsızda; Ағыл сығəдə бејдəни, сəдə бејдə Ağıl daşda olmur, başda 
olur; Ағылы нибо, бəгиш Ağılın yoxdursa, bəysən; Ағылəдə кам, 
зујəдə веј быəкəсику бытарс Ağılı az, güjü çox olandan qorx; Ағыли 
бə нав дəғанд, ыштəн егын думо əј Ağılı qabağa sal, özün düş onun 
dalınja (At. m.). 

ағылбыловон и. bilmәcә, tapmaca. 
ағыләбыр с. ağılkәsәn. 
ағыләдәсывык с. ağıldanyüngül.  
ағыләдәсывыкәти и. ağıldanyüngüllük. 
ағылин bax: ағылманд. 
ағылинәти bax: ағылмандәти. 
ағыл-кәмол и. ağıl-kamal. 
ағылин-кәмолин с. ağıllı-kamallı. 
ағылманд с. ağıllı, qafalı; ағылмандə əғыл ağıllı uşaq; 

ағылмандə сијосəт ağıllı siyasət; ағылмандə мəслоһат ağıllı 
məsləhət; ағылмандə гəп жəј/сыхан кардеј ağıllı danışmag; 
ағылмандə шəрəкəт кардеј ağıllı hərəkət etmək; ағылманд һежо 
ағылманде, ахмəхи бə ағыл варде лозиме ağıllı elə ağıllıdır, dəlini 
ağıllandırmaq lazımdır; ағылманд беј ağıllı olmaq, ağıllanmaq; 
ағылманд (бə чəш) чијеј ağıllı görünmək; ağıllı saymaq ағылманд 
һисоб кардеј; ағылманд быə  с. ağıllanmış, ağıllanan; ағылманд быə 
хəб. мəн. ağıllanmışdır, ağıllanıb; ағылманд кардеј ağıllandırmaq; 
ағылманд кардə беј ağıllandırılmaq; ағылманд кардə быə с. 
ağıllandırılmış, ağıllandırılan; ағылманд кардə быə хəб. мəн. 
ağıllandırılmışdır, ağıllandırılıb; *Ағылманд мости дылəдəн муј 
бəвинде Ağıllı qatığın içində də tük tapar (At. sözü.). 

ағылманд-ағылманди з. ağıllı-ağıllı, ağıllı-başlı, ağıllı-kamallı, 
ağıllıca. 

ағылмандәти и. ağıllılıq. 
ағылныбыр с. ağılkәsmәz, inanılmaz, yolverilmәz, 

ağılkәsmәyәn. 
ағылныбырәти и. ağılkәsmәzlik, inanılmazlıq, yolverilmәzlik. 
ағылнырәс с. ağılçatmaz.  
ағылнырәсәти и. ağılçatmazlıq.  
ағылномә с. ağlagәlmәz; ағылномə чəтинијон ağlagəlməz 

çətinliklər; ағылномə дəрəҹəдə беһəјо ağlagəlməz dərəjədə həyasız. 
ағылсојб bax: ағылхыванд. 
ағылхыванд (ҹ. ағылхывандон) и. ağıl sahibi. 
ағу 1 и. zәhәr, ağu, ağı; 2 s. acı, zәqqәtun; телə ағу acı zəqqətun.  
ағујн с. ağılı, zәhәrli, zәhәrlәnmiş; ағујнə мəзə ağılı sahə. 
адаптасијә и. adaptasiya, uyğunlaşma. 
адаптер и. adapter. 
адаптометр и. хыс.  adaptometr (gözün uyğunlaşma qabiliyyətini 

ölçən alət).  
адвентив с. adventiv (gətirilmiş); адвентивə рəсон adventiv 

bitkilər. 
адвокат и. advokat, vәkil. 
адвокатәти и. advokatlıq, vәkillik. 
адекват с. фəлс., риј. adekvat, tam uyğun, eyni; адекватə 

кəмијəтон adekvat kəmiyyətlər.  
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адекватәти и. adekvatlıq, tam uyğunluq, eynilik.  
аденоид и. тəб. adenoid (udlaq badamcığının şişməsi):  bax: 

бокузукә. 
аденологијә и. adenologiya (anatomiyanın vəzlər bəhsi). 
аденомә и. тəб. adenoma (xoşxassəli şiş). 
адепт и. фəлс. adept (hər hansı bir təlimin tərəfdarı, ardıcılı). 
адәт (ҹ. адәтон) и. adәt; ели адəтон el adətləri; Толыши адəтон 

Talışın adətləri; һар хəлғи һестыше ыштə адəтон hər bir хalqın öz 
adətləri vardır; бə адəти бəфоманд мандеј adətə sadiq qalmaq; адəти 
тəрг кардеј adətini tərgitmək; адəт кардеј adət etmək; адəт кардə беј  
adət edilmək; адəт кардə быə  с. adət edilmiş (edilən); адəт кардə 
быə хəб. мəн. adət edilmişdir (edilib); фылонкəси адəте пыт-пыт 
кардеј deyinmək filankəsin adətidir. 

адәтән з. adәtәn. 
адәтикукәно с. adәtdәnkәnar. 
адәтикухариҹ с. adәtdәnxaric. 
адәткардә с. adәtkәrdә. 
адәткардәти и. adәtkәrdәlik. 
адәткор с. adәtkәr. 
адәткорәти и. adәtkәrlik. 
ади с. adi; адијə ғəзијə adi hadisə; ади беј adiləşmək; ади быə  с. 

adiləşmiş, adiləşən; ади быə  хəб. мəн. adiləşmişdir, adiləşib; ади 
кардеј adiləşdirmək; ади кардə беј adiləşdirilmək; ади кардə быə с. 
adiləşdirilmiş, adiləşdirilən; ади кардə быə хəб. мəн. 
adiləşdirilmişdir, adiləşdirilib. 

адијәти и. adilik. 
адил с. adil, әdalәtli. 
адиләти и. adillik, әdalәtlilik.  
адилонә з. adilanә, әdalәtli surәtdә; бə кој адилонə ебеј işə 

adilanə yanaşmaq. 
адыгеј и. adıgey (xalq); Адыгеј зывон с. Adıqey dili. 
адјултер и. 1 zinakarlıq, әr vә ya arvadın sәdaqәtsizliyi; 2 ailә 

sәdaqәtini pozan, zinakar. 
адјутант и. һəрби. adyutant.  
адјутантәти и. adyutantlıq. 
администрасијә и. administrasiya. 
административ с. administrativ. 
администратор и. administrator. 
администраторәти и. administratorluq. 
адмирал и. admiral. 
адмираләти и. admirallıq. 
адмиралитет и. admiralitet. 
адоптасијә и. һуғ. adoptasiya (azyaşlı və ya hədd-buluğa çatmayan 

uşağın oğul və qız hüququ ilə ailəyə götürülməsi). 
адрес и. adres, ünvan, tәbriknamә; бə ... адрес …adına, 

...adresinə. 
адресант и. adresant (məktubu və s. göndərən). 
адресат и. adresat (adres sahibi). 
аеробус и. aerobus. 
аеровағзал и. tәyyarә vağzalı, aerovağzal. 
аеровәрзыш и. aeroidman, aerosport. 
аеродром и. aerodrom (təyyarə meydanı). 
аеростат и. ав. aerostat (hava balonu).  
аерофлот и. aeroflot. 
аз ə. mәn; аз шəниним mən getməliyəm (hallanması:  чымы 

mənim; бəмы mənə; мыни məni; бəмыку məndə; (бə)мынəдə 
məndə; чымыку məndən; чымысə məndən; чымыно məndən); *Аз 
азим, ты киш? Mən mənəm, sən kimsən? Аз кывлə вотејдəм, ты – 
гылфə Mən deyirəm damdan-dama, sən deyirsən kürkümü yama; Аз 
нəвејдəм боты кукə бə кəшə Mən əlimyandıda səninçün gəzirəm (At. 
m.). 

азарт и. azart, qızışma, uyma, ehtras. 
азартин с. azartlı, qızğın, ehtiraslı. 
азартинәти и. azartlılıq, qızğınlıq, ehtiraslılıq. 
азиз с. әziz; азизə балəм əziz balam; чымы азизə быјə нышонə  

əziz qardaşımin nişanəsi; азизə меһмон əziz qonaq; һар чијсə азиз 
hər şeydən əziz; һар кəсисə азиз hər kəsdən əziz; ҹонисə азиз jandan 
əziz; Хыдо азиз быкə тыни! Allah əziz eləsin səni! азиз гəтеј əziz 
tutmaq; азизə һəмрон! əziz yoldaşlar! азизə дустон! əziz dostlar;  
азизə мəсəкəсон! əziz dinləyijilər! азизə тəмшоəкон! əziz 
tamaşaçılar! азиз беј əzizləşmək; азиз быə  с. əzizləşmiş, əzizləşən; 

азиз быə  хəб. мəн. əzizləşmişdir, əzizləşib; азиз кардеј əzizləmək, 
əzizlətmək; азиз кардə беј əzizlənmək; азиз кардə быə с. əzizlənmiş, 
əzizlənən; азиз кардə быə хəб. мəн. əzizlənmişdir, əzizlənib; азиз 
кардовнијеј əzizləndirmək; азиз кардовнијə беј əzizləndirilmək; 
азиз кардовнијə быə с. əzizləndirilmiş, əzizləndirilən; азиз 
кардовнијə быə хəб. мəн. əzizləndirilmişdir, əzizləndirilib; чымы 
азиз mənim əzizim. 

азизгылә (ҹ. азизгылон) и. әzizciyәz, әzizcik. 
азизгырами с. әziz-әrköyün, әzizgirami, sevimli, istәkli, 

әrköyün, әziz, әziz-xәlәf; азизгыроми кардеј ərköyün etmək, 
nazlamaq, həddindən artıq əzizləmək, başı üstündə əsmək; 
азизгыроми кардə беј ərköyün edilmək, nazlandırmaq, həddindən 
artıq əzizlənmək; азизгыроми кардə быə s. ərköyün edilmiş, 
nazlanmış, həddindən artıq əzizlənmiş; азизгыроми кардə быə хəб. 
мəн. ərköyün edilmişdir, nazlanmışdır, həddindən artıq əzizlənmişdir. 

азизгырамијәти и. әziz-әrköyünlük, әzizgiramilik, sevimlilik, 
istәklilik, әrköyünlük, әzizlik, әziz-xәlәflik. 

азизәти и. әzizlik. 
азиз-хәләф bax:  азизгырами. 
азиз-хәләфәти bax:  азизгырамијәти. 
азојә ерә и. azoy erası (yer üzündə həyatın törəməsindən əvvəlki 

era). 
азот и. ким. 1 azot (kim. element); 2 с. азот -ә; азотə губрон azot 

kübrələri. 
аид  пешсых. aid; бə кој аид işə aid; че əғлон бə Вəтəн огарде аид  

uşaqların Vətənə qayıtmasına aid; ф. s.  бəшмə аид (быə) мəсəлə sizə 
aid (olan) məsələ; бəчəмə һəммəј аиде ын мəсəлə bu məsələ bizim 
hamımıza aiddir; аид беј aid olmaq; аид быə s. aid olmuş (olan); 
бəмы аид быə мəсəлə mənə aid olan məsələ; аид быə хəб. мəн. aid 
olmuşdur (olub); аид кардеј aid etmək; аид кардə беј aid edilmək; 
аид кардə быə s. aid edilmiş (edilən); аид кардə быə хəб. мəн. aid 
edilmişdir (edilib). 

аидәти и. aidlik; …бəмы нише аидəти …mənə aidliyi yoхdur. 
аидијот и. aidiyyәt. 
ај н. ay! bay! vay! 
ајб и. 1 ayıb, eyib; ајб зынеј ayıb bilmək, sığışdırmamaq; ајбə ко 

ayıb iş; ајбə сыхан ayıb söz; ајби обеј ayıb gəlmək; ыштə ајби едој 
aybını örtmək; ајб омеј aybı gəlmək; ајби окардеј aybını açmaq; ајби 
бə дим вотеј aybını üzünə demək; ајби сəкујə дој aybı başına 
qaxmag; ајб гəтеј ayıb tutmaq; ајб быбу! ayıb olsun! ајбыш ни aybı 
yoxdur; 2 nöqsan, çatışmazlıq, qüsur; 3 zәdә; 4 хəб. мəн. ајбе 
ayıbdır.  

ајбәжор  (ҹ. ајбәжорон) с. eybәcәr, eyibli, bәdәncәrә, nöqsanlı, 
qüsurlu; zәdәli; ајбəжорə одəм eybəcər adam; бə ајбəжорə һол 
дəғандеј eybəcər hala salmaq; ајбəжор беј eybəcərləşmək, eybəcər 
hala düşmək; zədələnmək; ајбəжор быə s. eybəcərləşmiş, 
eybəcərləşən, eybəcər hala düşmüş; zədələnmiş, zədələnən; ајбəжор 
быə хəб. мəн. eybəcərləşmişdir, eybəcərləşib, eybəcər hala 
düşmüşdür; zədələnmişdir, zədələnib; ајбəжор кардеј eybəcər etmək, 
eybəcər hala salmaq, eyibli etmək, zədələndirmək, pis hala salmaq; 
ајбəжор кардə беј eybəcər edilmək, eybəcər hala salınmaq, eyibli 
edilmək, pis hala salınmaq; ајбəжор кардə быə s. eybəcər edilmiş 
(edilən), eybəcər hala salınmış (salınan), eyibli edilmiş (edilən), pis 
hala salınmış (salınan); ајбəжор кардə быə хəб. мəн. eybəcər 
edilmişdir (edilib), eybəcər hala salınmışdır (salınıb), eyibli edilmişdir 
(edilib), pis hala salınmışdır (salınıb). 

ајбәжор-ајбәжори з. eybәcәrcәsinә, zәdәli-zәdәli, eyibli-eyibli, 
pis-pis. 

ајбәжорәти и. eybәcәrlik, bәdәncәrәlik, eyiblilik, qüsurluluq; 
zәdәlilik. 

ајбин с. ayıblı, eyibli, nöqsanlı, qüsurlu; zәdәli. 
ајбинәти и. ayıblılıq, eyiblilik, nöqsanlılıq, qüsurluluq; zәdәlilik. 
ајбләкә и. lәkә, bәdnamlıq, şәrәfsizlik, biabırçılıq, eyib, pis ad; 

ајблəкə ној ləkələmək, bədnam etmək, şərəfsiz etmək, adını batırmaq, 
biabır etmək, hörmətdən salmaq; ајблəкə ноə беј ləkələnmək, bədnam 
edilmək, şərəfsiz edilmək, hörmətdən düşmək; ајблəкə ноə быə s. 
ləkələnmiş, ləkələnən, bədnam edilmiş (edilən), şərəfsiz edilmiş 
(edilən), hörmətdən salınmış (salınan); ајблəкə ноə быə хəб. мəн. 
ləkələnmişdir, ləkələnib, bədnam edilmişdir (edilib), şərəfsiz 
edilmişdir (edilib), hörmətdən salınmışdır (salınıb). 

ајә` (ҹ. ајон) и. дини. ayә; Ғырони ајон Quran ayələri. 
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а`јә əд. aya; ајə, чич быə бəшмə? aya, sizə nə olub?; ајə, əв боме, 
ја нибоме? aya, o gələcək, ya gəlməyəcək? 

ајәндә и. gәlәcәk; чы кој нише ајəндə bu işin gələcəyi yoхdur. 
ајәтуллаһ и. дини. Ayәtullah (şiə məzhəbində yüksək dərəcəli din 

xadimi). 
ајин (ҹ. ајинон) и. ayin; dini ајин dini ayin. 
ај-һај n. ay-hay. 
ак и. tәr; аки егəтə s. tər basmış (basan); аки егəтə хəб. мəн. tər 

basmışdır (basıb); ак кардеј  tərləmək; ак кардə с. tərləyən, tərləmiş; 
ак кардə хəб. мəн. tərləmisən; ак кардовнијеј tərlətmək; ак 
кардовнијə беј tərlədilmək; ак кардовнијə быə с. tərlədilmiş, 
tərlədilən; ак кардовнијə быə хəб. мəн. tərlədilmişdir, tərlədilib; 
дештə тəвили аки ғəзəнҹ кардеј alnının təri ilə qazanmaq. 

академизм и. akademizm (1 quru nəzəriyyəçilik; 2 XVII-XIX 
əsrlərdə incəsənətdə klassik (antik) ənənələri müdafiə edən və yeniliyə 
zidd olan cərəyan). 

академијә и. akademiya (1ali elmi müəssisə; 2 bəzi ali məktəblərin 
adı). 

академик и. akademik (1akademiya üzvü; 2 мəҹ. akademiya 
adlanan ali məktəbi bitirmiş və ya orada oxuyan adam). 

академикә-котиб и. akademik katib. 
АКАДЕМЍкәти и. akademiklik, mücәrrәdlik, qeyri-hәyatilik, 

hәyatdan uzaqlıq. 
акасијә и. akasiya; зардə акасијə sarı akasiya; сипијə акасијə ağ 

akasiya. 
акасијәҹо и. akasiyalıq, akasiya bitәn yer. 
акваланг и. akvalanq (su altında nəfəs almaq üçün müstəqil 

aparat). 
аквалангәвон и. akvalanqçı. 
акварел и. рəс. akvarel (1 sulu boya; 2 sulu boya ilə çəkilmiş 

şəkil). 
аквареләвон и. akvarelist, akvarelçi (sulu boya ilə şəkil çəkən 

rəssam). 
аквариум и. akvarium (1balıq və s. heyvanları və bitkiləri 

saxlamaq üçün qab, hovuz, şişə qab, qutu; 2 su heyvanları və 
bitkilərinin həyatı üzərində bioloji müşahidə aparmaq üçün xüsusi 
yer). 

акваторијә и. akvatoriya (su sahəsi). 
акведук и. akveduk (çay, dərə və s. üzərində körpü şəklində çəkilən 

su kəməri). 
аки-вики и. bax:  аски-виски. 
акин с. tәrli. 
акин-акини з. tәrli-tәrli. 
акинәти и. tәrlilik. 
аккомпанемент и. мус. akkompanement, müşaiyәt (birlikdə 

çalma, ahəngə uyğunlaşdırma).  
аккомпаниатор и. мус. akkompaniator, müşaiyәtçi (birlikdə 

çalan). 
аккорд 1 и. мус. akkord (bir-birindən aralı olan bir neçə tonun 

ahəngdar bir surətdə səslənməsi); 2 с.:  аккордә тонон akkord 
tonlar; аккордə ко akkord iş; *охонə аккорд son akkord, son хatimə. 

аккредитасијә и. 1 мал., тиҹ. vәkil etmә (edilmә); 2 дипл. 
tәqdim etmә (edilmә) (diplomatik nümayəndə); аккредитасијə 
кардеј ф. 1 мал., тиҹ. vəkil etmək (pul və ya mal almaq üçün); 2 
дипл. təqdim etmək, təyin etmək (diplomatik nümayəndəni); 
аккредитасијə кардə беј ф. 1 мал., тиҹ. vəkil edilmək (pul və ya mal 
almaq üçün); 2 дипл. təqdim edilmək, təyin edilmək (diplomatik 
nümayəndə); аккредитасијə кардə быə с. 1 мал., тиҹ. vəkil edilmiş 
(edilən) (pul və ya mal almaq üçün); 2 дипл. təqdim edilmiş (edilən), 
təyin edilmiş (edilən) (diplomatik nümayəndə); аккредитасијə кардə 
быə хəб. мəн. 1 мал., тиҹ. vəkil edilmişdir (edilib) (pul və ya mal 
almaq üçün); 2 дипл. təqdim edilmişdir (edilib), təyin edilmişdir 
(edilib) (diplomatik nümayəndə). 

аккредитив и. мал. 1 akkreditiv (əmanət kassasına qoyulan pulu 
başqa əmanət kassasından almaq üçün sənəd); 2 дипл. etimadnamә. 

аккумулјатор и., физ. akkumulyator (elektrik enerжisini 
toplayan cihaz). 

аккумулјаторәвон и., физ. akkumulyatorçu. 
аклиматизасијә и. aklimatizasiya (orqanizmin iqlim şəraitinə 

uyğunlaşması). 

ак-ов и. qan-tәr; ак-ови дылəдə qan-tər içində; де ак-ови qan-
tərlə; ак-ов екардеј qan-tər tökmək; ак-ови егəтеј qan-tər basmaq, 
qan-tərin içində olmaq; ак-ови егəтə с. qan-tərə batmış, qan-tərin 
içində olan; ак-ови егəтə хəб. мəн. qan-tərə batmışdır (batıb).  

акробат и. akrobat, sirk gimnastı, canbaz; акробатəти кардеј 
akrobatlıq etmək, canbazlıq etmək. 

акробатәвон и. akrobatçı, akrobat, canbaz. 
акробатәти и. akrobatlıq, canbazlıq. 
акробатик с. akrobatik; акробатикə щəрəкəтон akrobatik 

hərəkətlər. 
акробатикә и. akrobatika, akrobatlıq sәnәti, canbazlıq. 
аксент и. aksent (1 зывон. vurğu; 2 зывон. tələffüz, tələffüz tərzi, 

özgə dildə danişanlarda hiss olunan tələffüz xüsusiyyəti; 3 vurğu 
işarəsi; 4 musiqidə: ritmik vurğu işarəsi, vəzn vurğusu; 5 полигр. һərf 
üstündə ). 

аксентологијә и. зывон. aksentologiya (vurğular sistemi haqqında 
elm). 

аксепт и. мали. aksept (pul sənəдини n ödənməsinə razılıq 
haqqında qeyd).  

аксептант и. мал. akseptant (pul sənəдини n ödənməsinə razılıq 
verən adam).  

аксептасијә и. мал. akseptasiya (razılıq vermə, qəbul etmə). 
аксессионә мығовилә и. aksession müqavilә (bir dövlətin başqa 

dövlətlər arasında bağlanmış müqaviləyə şərik olması haqqında 
müqaviləsi). 

аксиз и. aksiz (1 geniş surətdə işlənən mallar üzərinə qoyulan 
vasitəli vergi; 2 inq. əv. Rusiyada:  aksiz işlərinə baxan idarə); 
*аксизə маркə aksiz markası.  

аксијә I и. иғт. 1 aksiya, sәhm (səhmdar cəmiyyəti üzvlərinə 
verilən qiymətli kağız); 2 мəҹ. hörmәt, nüфuz, etibar; *(чикисə) 
аксијон рост бејдəн (kiminsə) hörməti, nüfuzu artır; егынејдəн 
(чiкisə) аксијон (kimsə) hörmətdən, nüfuzdan düşür.   

аксијә II и. сиј. iş, hәrәkәt, çıxış. 
аксессуар и. aksessuar (1 хыс. səhnə avadanlığı; 2 мəҹ. yardımçı 

şeylər, köməkçi vasitələr, əlavə bəzək, təfərrüat). 
аксиома и. aksioma (1 isbata ehtiyacı olmayan müddəa; 2 

danılmaz həqiqət).  
аксиоматик с. aksiomatik, aydın, aşkar.  
аксиоматикә и. aksiomatika (bir elmin əsasını təşkil 

edən aksiomlar).  
аксионер и. иғт. aksioner, sәhmdar; аксионерə ҹəмјəт aksioner 

cəmiyyəti. 
акт (ҹ. актон) и. akt (1 iş, hərəkət, hadisə; 2 fərman, qərar, hökm; 

3 bir hadisəni təsdiq edən sənəd; 4 teatr tamaşasının bir pərdəsi; 5 
məktəblərdə təntənəli yığıncaq; 6 təsviri incəsənətdə: çılpaq bədən 
təsviri); акт бастеј  akt bağlamaq, aktlaşdırmaq, akt yazmaq, akt tərtib 
etmək; акт бастə беј  akt bağlanmaq, aktlaşdırılmaq, akt yazılmaq, akt 
tərtib edilmək; акт бастə быə s. akt bağlanmış, akt yazılmış, akt tərtib 
edilmiş (edilən); акт бастə быə хəб. мəн. akt bağlanmışdır, akt 
yazılmışdır, akt tərtib edilmişdir; *вəтəндошəти вəзјəти актон 
vətəndaşlıq vəziyyəti aktları. 

актив I 1 с. aktiv, fәal, çalışqan; активбе  aktivləşmə; актив беј 
aktivləşmək; актив быə  с. aktivləşmiş, aktivləşən; актив быə  хəб. 
мəн. aktivləşmişdir, aktivləşib; актив карде  aktivləşdirmə, 
fəallaşdırma; актив кардеј  aktivləşdirmək, fəallaşdırmaq, 
canlandırmaq; актив кардə беј aktivləşdirilmək, fəallaşdırılmaq, 
canlandırılmaq; актив кардə быə с. aktivləşdirilmiş, aktivləşdirilən, 
fəallaşdırılmış, fəallaşdırılan, canlandırılmış, canlandırılan; актив 
кардə быə   хəб. мəн. aktivləşdirilmişdir, fəallaşdırılmışdır, 
canlandırılmışdır; 2 и. fәallar (bir ictimai-siyasi təşkilatın ən çalışqan 
üzvləri). 

актив II (ҹ. активон) и. mıһ. aktiv (müəssisə balansının, bütün 
material vəsaiti və borc tələblərini göstərən hissəsi). 

активасијә и. геол. ким. биол. aktivasiya (daha aktiv, fəal 
vəziyyətə keçid). 

активаторон и. ким. aktivatorlar (fermentlərin təsirini 
gücləndirən kimyəvi maddələr). 

активәкә с. aktivlәşdirici, aktivlәşdirәn. 
активәти и. aktivlik, fәallıq, fәaliyyәt, çalışqanlıq. 
активист (ҹ. активистон)  и. aktivist, fәal (ictimai-siyasi 

təşkilatın fəal üzvü). 
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актјор (ҹ. актјорон) и. aktyor, artist.  
актјорәти и. aktyorluq, artistlik; актјорəти кардеј aktyorluq 

etmək, artistlik etmək. 
актуал с. aktual, zәruri, vacib, әn mühüm, әn lazımlı.  
актуаләти и. aktuallıq, әhәmiyyәt, mühümlük, әhmiyyәtlilik, 

zәrurilik. 
акула I и. 1 зоол. akula (yırtıcı balıq); 2 məҹ. istismarçı, yırtıcı, 

canavar. 
акулә II и. akulә (iri dənli düyü sortu). 
акустик  1 с. физ. akustik; акустикə зу akustik güc; 2 и. 

akustikaçı. 
акустикә и. akustika (1 fizikanın səs bəhsi; 2 binalarda, məs., 

teatrda səsin, musiqinin yaxşi eşidilməsi üçün tələb olunan şərtlər). 
алалијә и. тəб. псих. alaliya (uşaqlarda nitqin olmaması yaxud 

məhdud olması). 
ал (ҹ. алон) и. al, osetin (xalq). 
албан и. alban (xalq). 
албани зывон и. alban dili. 
албин с. bax:  сипили. 
албинәти и. bax:  сипилијәти. 
албинос и. тəб. bax:  сипили.  
албом (ҹ. албомон) и. albom. 
албомин с. albomlu; албоминə каталог albomlu kataloq. 
албумин и. ким. albumin (zülali maddə). 
албуминин с. albuminli; албумининə нун albuminli çörək. 
алгоритм и. риј. alqoritm. 
алғару с. yarıyuxulu, sәksәkәli; алғару беј ф. səksənmək, 

diksinmək; алғару быə с. səksənmiş, diksinmiş; алғару быə хəб. мəн. 
səksənmişdir, diksinmişdir; алғару кардеј ф. yarıyuxulu yerindən 
qaldırmaq, diksindirmək; алғару кардə беј ф. yarıyuxulu yerindən 
qaldırılmaq, diksindirilmək; алғару кардə быə с. yarıyuxulu yuxudan 
qaldırılmış (qaldırılan), diksindirilmiş, diksindirilən, səksəndirilmiş, 
səksəndirilən; алғару кардə быə хəб. мəн. yarıyuxulu yuxudan 
qaldırılmışdır (qaldırılıb), diksindirilmişdir, diksindirilib, 
səksəndirilmişdir, səksəndirilib. 

алд и. fırıldaq, kәlәk, hiylә; алд омеј ф. hiylə gəlmək, fırıldaq 
gəlmək. 

алдбоз с. hiylәgәr, kәlәkbaz, mәkrli, fırıldaq. 
алдбозәти и. hiylәgәrlik, kәlәkbazlıq, mәkrlilik, fırıldaqliq. 
алдин с. hiylәgәr, kәlәkbaz, mәkrli, fırıldaq. 
алдинәти и. hiylәgәrlik, kәlәkbazlıq, mәkrlilik, fırıldaqliq. 
алебастр и. alebastr (gipsin bir növü). 
алә с. ala; алə гынијеј ala dəymək. 
алә и. ala; алə бəшты сə, хок бəшты сə! ala başına, kül başına! 
алә-боз с. ala-boz. 
алә-булә с. ala-bula. 
аләжен и. alarvadı. 
аләјонҹә и. бот. alayonca. 
аләкышти и. alaqurşaq, göy qurşağı. 
аләм и. 1 alәm, dünya, kainat; 2 hәyatın bir sferası; мəнəвијə 

алəм mənəvi aləm; астовон алəм ulduzlar aləmi; 3 әtrafdakı 
insanlar; алəм зынејдə ыми bunu aləm bilir, hamı bilir; алəми 
бəштə сə гырд кардеј aləmi başına yığmaq.  

аләмгир 1 с. alәmgir (1 bütün dünyaya yayılmış, dünyanı əhatə 
edən; 2 məşhur); 2 и. işğalçı. 

аләмерд и. bәdheybәt, әntәr, meşә adamı. 
аләми с. alәmi, dünyәvi; алəмијə тəщсил aləmi (dünyəvi) təhsil. 
аләми-бәга и. канə. alәmi-bәqa, kainat, dünya. 
аләми-әгдәс и. канə. alәmi-әqdәs (1müqəddəs yer; 2 o dünya, 

yaxşı dünya). 
Аләми-әкбәр и. канə. alәmi-әkbәr, kainat, dünya. 
аләми-имкон и. bax:  аләми-әкбәр. 
аләми-мутәмәдин и. alәmi-mütәmәdin, sivil dünya, mәdәni 

dünya. 
аләми-насут и. alәmi-nasut, bәşәriyyәt, insanlar, bәşәr nәsli. 
аләми-нәбот и. alәmi-nәbat, bitkilәr alәmi, bitkilәr. 
аләми-роја и. alәmi-röya, yuxu, yuxugörmә. 
аләми-сурәт и. bax:  аләми-бәга. 
аләми-фани и. alәmi-фani, фani dünya. 
аләми-хан и. канə. alәmi-xan, real dünya. 
аләми-хыјол и.  alәmi-xәyal, arzular dünyası. 

аләми-һәјвон и. alәmi-heyvan, heyvanlar alәmi, canlılar alәmi. 
аләмој и. зоол. alabalıq. 
аләм-ошко с. alәm-aşkar, hamıya mәlum. 
аләмпани и. канə. alәmpәnah, dünyanın ümid bәslәdiyi insan. 
аләмпәрвәр с. alәmpәrvәr, sülhsevәr, humanist. 
аләмтов и. канə. alәmtab, işıq mәnbәyi, Günәş. 
аләмшумул с. alәmşümül, bütün dünyada mәşhur, bütün 

dünyada tanınan.   
алә-нәм с. ala-nәm. 
аләпенҹә и. зоол. alapәncә. 
алә-писә с. ala-bula, alә-bәzәk. 
аләписәливәјнәти и. бот. alabәzәkyarpaqlılıq. 
аләписәливәјнон и. бот. alabәzәkyarpaqlılar. 
аләписәјнәти и. alabәzәklik. 
аләпочә с. ala-paça. 
аләпошнә и. aldabanı (talışların heyvanın daban sümüyündən 

hazırladıqları qədim talisman). 
аләриш с. alasaqqal. 
алә-тәләкә з. ala-yarımçıq, azın-mazın. 
аләти и. alalıq. 
аләф (ҹ. аләфон) бот. 1 и. ot, alaf, әlәf, yem; һышкə алəф quru 

ot; 2 с. аләф -ә; аләфә мәзә ot sahәsi; алəф жəј ф. ot çalmaq; алəф 
жə беј ф. ot çalınmaq; алəф жə быə с. ot çalınmış (çalınan); алəф жə 
быə хəб. мəн. ot çalınmışdır (çalınıb); алəфыш жə беј ф. otu 
çalınmaq; алəфыш жə быə s. otu çalınmış (çalınan); алəфыш жə быə 
хəб. мəн. otu çalınmışdır (çalınıb). 

аләфәвон и. otçu. 
аләфәвонәти и. otçuluq. 
аләфәжә и. ot çalımı. 
аләфәжән и. otçalan, otbiçәn. 
аләфәһват и. otsatan, alafsatan. 
аләфәһә с. otyeyәn. 
аләфин с. otlu. 
аләфинәти  и. otluluq. 
аләфҹо и. otluq. 
аләчәш с. alagöz. 
аләчәшин с. alagözlü. 
аләшор и. зоол. qızılı qızlarquşu. 
али с. ali; алијə тəщсил ali təhsil; алијə сəркомандан ali baş 

komandan; алијə аттестасијə кəмисијə ali attestasiya komissiyası; 
алијə мəмəјнон ali məməlilər; Алијə Мəщкəмə Ali Məhkəmə. 

алиби и. һуғ. alibi (1 cinayət zamanı müttəhimin cinayət yerində 
deyil, başqa yerdə olması; 2 günahsızlıq, taqsırsızlıq). 

аливыҹуд с. 1 alivücud, ali orqanizm; 2 fövqәlinsan. 
алиговһәр с. канə. aligövhәr, adlı-sanlı, tanınmış, mәşhur. 
алиғәдр с. aliqәdr, yüksәk mәnsәbli (insan). 
алидада и. астр. геод. alidada (bölünmüş dairənin mərkəzi 

ətrafında fırlanan xətkeş); алидада ријəкəш alidada хətkeşi. 
алидәрәҹот и. alidәrәcat, yüksәk rütbәlilәr. 
ализарин и. ким. alizarin (qırmızılıq verən maddə); сыə ализарин 

qırmızı alizarin. 
алијот и. канə. aliyat, yüksәk dairәnin nümayәndәlәri, yüksәk 

mәnsәbli adamlar, vәzifәli adamlar. 
алим (ҹ. алимон) 1 и. alim; толышə алимон talış alimləri; 2 с. 

алим -ә; алимə жен alim qadın, savadlı qadın. 
алимент и. aliment; алимент дој ф. aliment vermək; алимент доə 

беј ф. aliment verilmək; алимент доə быə с. aliment verilmiş 
(verilən); алимент доə быə хəб. мəн. aliment verilmişdir; алимент 
сəј ф. aliment almaq; алимент сə беј ф. aliment alınmaq; алимент сə 
быə с. aliment alınmış (alınan); алимент сə быə хəб. мəн. aliment 
alınmışdır (alınıb). 

алиментар с. тəб. alimentar (qidadan asılı olan); алиментарə 
дистрофијə alimentar distrofiya. 

алиментәвон и. alimentçi. 
алимәғом с. alimәqam; алимəғомə шəхс aliməqam şəхs. 
алимәкон с. alimәkan, yüksәk mәnsәbli, yüksәk hörmәtli. 
алимәнсәб с. alimәnsәb, yüksәk mәnsәbli, yüksәk hörmәtli. 
алимәти и. alimlik; алимəти ном alimlik adı. 
алими-биәмәл с. alimi-biәmәl, yalançı alim. 
алимиғәзинә з. alimcәsinә, alimә yaraşan kimi. 
алимнымо с. alimnüma, yalançı alim. 
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алимнымоәти и. alimnümalıq, yalançı alimlik. 
алимулелм с. alimuelm, ensiklopediyaçı, geniş bilik dairәsinә 

malik alim. 
алимонә з. alimanә, alimcәsinә. 
алимнәсәб с. канə. alinәsәb, adlı-sanlı. 
алимнәсәбәти и. alinәsәblik. 
алимчәм с. alimsayaq. 
алитәһсилин с. alitәhsilli. 
алиһыммәт с. 1 alihümmәt, çalışqan, tәşәbbüskar; 2 alicәnab. 
алиҹаһ 1 с. adlı-sanlı, alicah, yüksәk vәzifә sahibi; 2 и. yüksәk 

mәnsәbli cәnab. 
алиҹәноб с. alicәnab. 
алиҹәнобәти и. alicәnablıq; де алиҹəнобəти alicənablıqla. 
алиҹәнобонә з. alicәnabanә. 
алишон с. 1 alişan, mәşhur; 2 tәntәnәli.  
алјанс и. alyans, ittifaq, birlik. 
алкогол и. alkoqol, spirt, spirtli içkilәr. 
алкоголизм и. alkoqolizm. 
алкоголик и. alkoqolik. 
алкоголин с. alkoqollu; алкоголинə пешомəјон alkoqollu içkilər. 
аллаһ и. Allah. 
аллаһ-таала и. Allah-Taala. 
аллаһу-әкбәр и. Allahü-Əkbәr. 
аллегоризм и. alleqorizm (alleqorik ifadə tərzi). 
аллегоријә и. alleqoriya (1 mücərrəd məfhumların konkret 

obrazlarda ifadəsi; 2 kinayə). 
аллегорик с. alleqorik; аллегорикə əсəр alleqorik əsər. 
аллегорикәти и. alleqoriklik, kinayәlilik. 
аллејә и. alleya (hər iki tərəfindən ağaclar əkilmiş süni salınmış yol 

ya küçə); вијə доон аллејə söyüd ağacları alleyası. 
аллергијә и. тəб. allergiya (bu və ya başqa maddəyə qarşı yüksək 

həssaslıq). 
аллергик с. тəб. allergik. 
аллигатор и. alliqator (Amerika timsahı). 
аллигаторғәзинон и. зоол. allliqatorkimilәr. 
аллитерасијә и. əдəб. alliterasiya (eyni səs və ya hecaların 

təkrarlanmasından ibarət şeir tərzi). 
аллјур с. хıс. allyur (aтın yеrişi: yоrтma, yоrğa, dördayaq və s.). 
алман и. alman (xalq); алманə зывон с. alman dili. 
алманәх и. almanax (müxtəlif yazıçıların əsərlərindən ibarət 

məcmuə). 
алмани з. almanca. 
алманпәрәст с. almanpәrәst. 
алманпәрәстәти и. almanpәrәstlik. 
алму и. hәvәs; фылонкəси алму һытə filankəsin həvəsi ölüb.  
алогизм и. alogizm (məntiqin əleyhinə olan). 
алпеншток и. alpenştok (uca dağlara çıxmaq üçün dəmir uclu əl 

ağacı).  
алпинари и. бот. alpinari (dağ bitkilərini yetişdirmək üçün bağ, 

sahə). 
алпиниадә и. вəрз. alpiniada (alпinisтlərin кüтləvi yürüşü). 
алпинизм и. alpinizm. 
алпинист и. alpinist. 
алт и. мус. alt (1 qadın və ya uşağın пəs (alчaq) səsi; 2 хоrda alт 

səsi ilə охuyan adam; 3 sкriпкadan bir az böyüк simli musiqi aləтi). 
алтернасијә и. зывон. alternasiya (eyniköklü sözlərdə səslərin bir-

birini qanunauyğun əvəzləməsi). 
алтернат и. alternat (beynəlxalq hüquqda: müqavilələrin 

imzalanması qaydasını tənzim edən qaydaların məcmusu). 
алтернатив и. alternativ (yeganə mümkün olan iki qərardan birini 

seçmə məcburiyyəti). 
алтернатор и. тех. alternator (dəyişən cərəyan verən elektrik 

maşını). 
алтиметр и. altimetr (ucalığı təyin edən alət).  
алтиметријә и. риј. altimetriya (tətbiqi həndəsənin ucalıqları 

ölçən bəhsi). 
алтитуд и. ҹоғр. altitud (yerin dəniz səthindən yüksək nöqtəsinin 

hündürlüyü). 
алтруизм и. altruizm (öz mənafеyini unudub başqalarının qеydinə 

qalma, başqalarına тəmənnasız yardım етməyə hazır оlma).  
алтруист и. altruist (altruizmi rəhbər tutan adam). 

алтруистәти и. altruistlik, comәrdlik, alicәnablıq. 
алудә и. aludә; алудə беј ф. aludə olmaq. 
алудәти и. aludәlik, aludәçilik; де алудəти aludəliklə. 
алумин bax:  алуминиум. 
алуминиум и. ким. alüminium (gümüşü rəngli yüngül metal). 
алуминиумин с. alüminiumlu. 
алунит и. геол. alunit, zәy daşı. 
алфа и. alфa (1 yunan əlifbasının birinci hərfinin adı; 2 başlanğıc). 
алфа-шуон и. физ. alфa-şüalar. 
алфонс и. 1 alfons (qadının xərci ilə dolanan kişi, oynaş); 2 bax:  

кәве.  
алфреско и. alфresko (тəzə suvağa sulu bоya ilə чəкilən şəкil). 
ал-хун и. al-qan; ал-хуни дылəдə беј al-qanın içində olmaq. 
ам и. анат. 1 çiyin, bazu; 2 bax:  душ II. 
амадә и. hazır; амадə беј ф. hazır olmaq; амадə мандеј ф. hazır 

dayanmaq; амадə мандə с. hazır dayanan, hazır dayanmış; амадə 
мандə хəб. мəн. hazır dayanıb (dayanmışdır).  

амадәти и. hazır olma, hazırlıq.  
амазонкә и. amazonka (1 qədim yunan əsatirində cəngavər 
qadın; 2 кanə. atlı qadın; 3 кanə. ata minmək üçün uzun qadın 

paltarı); bax:  һәмәжен. 
амал и. amal, ideya, arzu, ümid, mәqsәd. 
амбәам з. çiyin-çiyinә. 
амбо (ҹ. амбон) и. anbar; гандыми бə амбо жəј buğdanı anbara 

vurmaq . 
амбонә и. boşluq, mәsamә; лəвə амбонə qarın boşluğu; гəвə 

амбонə ağız boşluğu. 
амбонәјн с. boşluqlu, mәsamәli; амбонəјнə кəрпуҹ boşluqlu 

kərpiҹ. 
амбонәјнәти и. геол. boşluqluluq. 
амбордор и. anbardar. 
амбордорәти и. anbardarlıq; амбордорəти кардеј ф. anbardarlıq 

etmək; амбордорəти кардə беј ф. anbardarlıq edilmək; амбордорəти 
кардə быə с. anbardarlıq edilmiş (edilən); амбордорəти кардə быə 
хəб. мəн. anbardarlıq edilmişdir (edilib). 

амбу (ҹ. амбујон) и. бот. armud; зардə амбу sarı armud. 
амбујәбоғ и. armud bağı, armudluq. 
амбујәгиј с. armudboyun (adam). 
амбулатор с. ambulator; амбулаторə нохəшин ambulator хəstə. 
амбулаторијә и. ambulatoriya, müalicәxana. 
амбур и. бот. dәmirağacı. 
амәвә и. анат. bazuönü. 
амәғәјш и. çiyin qayışı, aşırma qayış, yük daşımaq üçün 

çiyindәn asılan qayış. 
амәсә и. анат. çiyinüstü (çiyinin üstündə olan).  
амәтер и. çiyinbağı, aşırma qayış. 
амәһијә и. анат. kürәk; амəщијəм дəжејдə kürəyim ağrıyır. 
амәчу и. çiyinağacı (bir başına bağlama bağlanaraq çiyinin üstünə 

atılan əl ağacı). 
амжен и. 1 әmiarvadı, әmidostu; 2 bax:  мамжен. 
амженәти и. әmiarvadılıq; bax:  мамженәти. 
амил (ҹ. амилон) и. amil. 
амил с. ким. amil; амилə ефир amil efiri. 
амимијә и. псих. amimiya (bəzi xəstəliklərdə müşahidə olunan 

mimikanın zəifləməsi yaxud olmaması hadisəsi). 
амин с. çiyinli. 
амин n. 1 amin; 2 axır, son; 3 bitdi, qurtardı, vәssәlam. 
аминхан и. aminxan (hər şeylə razılaşan, hər şeyə baş yelləyən 

adam). 
амјәзо и. 1 әmioğlu; 2 bax:  амузоә; 3 bax:  мамузоә. 
амјәзоәти и. 1 әmioğluluq; 2 bax:  амузоәти; 3 bax:  мамузоәти. 
амјоб и. зоол. amyöb (sadə birhüceyrəli heyvan). 
аммонал и. хıс.  ammonal (partlayıcı maddə). 
аммонит и. ким. ammonit (partlayıcı maddə). 
аммонјәк и. ким. ammonyak.  
амнезијә и. тəб., физиол. amneziya (huşsuzluq, hafizənin 

pozulması, zəifləşməsi).  
амнистијә и. һуғ. amnistiya (hökumət qərarı ilə müəyyən qrup 

müqəssirlərin bağışlanması və ya cəzalarının azaldılması); амнистијə 
дој ф. һуғ. amnistiya tətbiq etmək, bağışlamaq, taqsırından keçmək, 
əfv etmək; амнистијə доə беј ф. һуғ. amnistiya tətbiq edilmək, 
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bağışlanmaq, taqsırından keçilmək, əfv edilmək; амнистијə доə быə 
с. һуғ. amnistiya tətbiq edilmiş, bağışlanılmış, taqsırından keçilmiş, 
əfv edilmiş (edilən); амнистијə доə быə хəб мəн. һуғ. amnistiya 
tətbiq edilmişdir, bağışlanılmışdır, taqsırından keçilmişdir, əfv 
edilmişdir (edilib). 

аморал с. amoral, әxlaqsız; аморалə одəм əхlaqsız (amoral) adam. 
аморализм и. фəлс. amoralizm (1 əхlaq пrinsiпlərinin inкar 

еdilməsi; 2 əхlaqsızlığın пrinsiп səviyyəsinə qaldırılması). 
амортизасијә и. amortizasiya (1 иғт. avadanlığın işlənməsi 

nəтicəsində gет-gеdə оnun qiyməтinin azalması; 2 мал. bоrcun 
тədriclə ödənilməsi; 3 тех. avтоmоbil, тəyyarə və sairədə zərbə 
тəsirinin azaldılması). 

амортизатор и. тех. amortizator (avtomobildə, təyyarədə və 
sairədə zərbəni azaldan qurğu).  

аморф с. amorф, formasız, şәkilsiz. 
аморфәти и. хыс.  amorфluq, formasızlıq, şәkilsizlik.  
аморфизм и. amorfizm (düzgün kristallik quruluşun olmaması). 
амохтә с. tәcrübәli, püxtә, әkәc, anac, dünyagörmüş; bax: 

дынјовиндә; амохтə бе и. anaclanma, püxtələşmə, əkəclənmə, 
anaclaşma, təcrübələnmə; амохтə беј ф. anaclanmaq, püxtələşmək, 
anaclaşmaq, əkəclənmək, təcrübələnmək, təcrübə qazanmaq.  

амохтәти и. anaclıq, püxtәlik, әkәclik, tәcrübәlilik. 
ампер и. физ. amper (elektrik cərəyanı şiddəti vahidi).  
ампутасијә и. тəб. amputasiya (bədənin xəstə üzvünün kəsilməsi). 
аму (ҹ. амујон) и. әmi; чымы јолə аму mənim böyük əmim. 
аму-амујәзо и. әmiuşağı. 
амувәју (ҹ. амувәјујон) и. 1 әmigәlini; 2 bax:  мамувәју. 
амувәјуәти и. 1 әmigәlinlik; 2 bax:  мамувәјуәти. 
амузијә и. псих. amuziya (musiqini qavramaq qabiliyyətinin 

pоzulması yaхud itirilməsində ifadə оlunan хəstəliк halı). 
амузодә и. әmizadә, әmioğlu. 
амузоә (ҹ. амузоон) и. 1 әmioğlu; 2 bax:  амјәзо; мамузоә. 
амузоәти и. 1 әmioğluluq; 2 bax:  амјәзоәти; мамузоәти. 
амујәванд и. әmiuşağı, atanın qohumları. 
амујәти и. 1 әmilik; 2 bax:  мамујәти. 
ам(у)кинә (ҹ. амукинон) и. 1 әmiqızı; 2 bax:  мамукинә. 
амукинәти и. 1 әmiqızılıq; 2 bax:  мамукинәти. 
амунәвә (ҹ. амунәвон) и. 1 әminәvәsi; 2 bax:  мамунәвә.  
амунәвәти и. 1 әminәvәlik; 2 bax:  мамунәвәти. 
амфибијә и. amfibiya (1. həm suda, həm də quruda yaşayan 

heyvan və bitki; 2. quruda və suda gedən tank və avtomobil; 3 avia. 
quruda və suda enib-qalxa bilən təyyarə).  

амфитеәтр и. amfiteatr (1 tеatrda parтеrin dalında və ya 
lожaların üstündə pillə-pillə yüкsələn yеrlər; 2 qədim yunan və 
rоmalılarda: dairə və ya yarımdairə şəкilli açıq tamaşaхana). 

анаграм и. əдəб. anaqram (bir kəlmənin hərfləri ilə başqa söz 
düzəltmə; мəс.:  рот - тор, лым - мыл və s.). 

анакондә и. зоол. anakonda (boa fəsiləsindən ən iri ilan). 
анал с. биол. anal; аналə щылə anal dəliyi; аналə вəзон anal 

vəzləri. 
анализ и. analiz, tәhlil; анализ кардеј analiz (təhlil) etmək. 
аналитик и. analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis). 
аналитик с. analitik; аналитикə кимјə analitik kimya. 
аналитикә и. риј. analitika. 
аналитикә һәндәсә и. риј. analitik hәndәsә. 
аналитик-синтетик с. analitik-sintetik. 
аналог и. analoq, bәnzәr, oxşar. 
аналогијә и. analogiya (1 predmetlər və anlayışlar arasında 

oxşarlıq, uyğunluq; 2 биол. funksiyalara görə orqanların fizioloji 
uyğunluğu). 

аналожи с. analoji; аналожијə щодисə analoji hadisə. 
анамнез и. тəб. anamnez (xəstənin tibbi bioqrafiyası). 
ананас и. ananas (tropik bitki və bu bitkinin meyvəsi). 
анархизм и. anarxizm (1 hər cür dövləт haкимiyyəтini inкar 

еdən siyasi cərəyan; 2 мəҹ. başlı-başınalıq, hərc-mərcliк).  
анархијә и. anarxiya (1 haкимiyyəтsizliк, höкuməтsizliк; 2 hər 

cür haкимiyyəтi inкar етmə; 3 мəҹ. qarışıqlıq, hərc-mərcliк, 
özbaşınalıq). 

анархист и. anarxist. 
анархистәти и. anarxistlik. 
анатом и. anatom (anatomiya mütəxəssis). 

анатомијә и. anatomiya (orqanizmin daxili quruluşu haqqında 
elm); инсони анатомијə insan anatomiyası; рəсон анатомијə bitki 
anatomiyası. 

анатомик с. anatomik; анатомикə атлас anatomik atlas.  
анафемә и. 1 anafema (kilsədən uzaqlaşdırılma); 2 lәnәt. 
анахронизм и. anaxronizm (1 тariх səhvi; 2 zəmanənin 

тələblərinə uyğun gəlməyən кöhnəlmiş adəтlər, baхışlar, anlayışlar 
və s.).  

анахроник с. anaxronik, zәmanәnin tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn. 
анахроникәти и. anaxroniklik, zәmanәnin tәlәblәrinә uyğun 

gәlmәmә. 
ангажемент и. anqajement (müəyyən bir müddəт və müəyyən 

miqdarda тamaşa vеrməк üчün müqavilə ilə arтisт чağırma).  
ангар и. anqar (təyyarələrin, diriжablların saxlanması üçün xüsusi 

bina). 
ангивин и. bal; ангивин ватеј ф. bal tutmaq; *Ангивини де 

гамəки, инҹи де шыти мəһə Balı yemişlə, ənciri südlə yemə (At. 
sözü). 

ангивинбылышт и. şәhadәt barmaq. 
ангивинәдә` с. balverәn; ангивинəдə алəфон balverən otlar. 
ангиви`нәдә и. balda; мысморə һесте шымə ангивинəдə sizin 

balda ölü balalar var. 
ангивинәпарзын и. balsüzәn (maşın).  
ангивинин с. ballı; ангивининə рəсон ballı bitkilər. 
ангивинпесатон и. зоол. balsoranlar (sərçəkimilər fəsiləsindən 

otların şirəsini soran quşların dəstəsi). 
ангинә и. тəб. angina (1 boğaz gəlməsi; 2 döş anginası adlanan 

ürək xəstəliyi). 
ангы и. üzüm; ангы чынијеј üzüm dərmək; и һушə ангы bir 

salхım üzüm; и зынҹə ангы bir zingirə üzüm; и гичə ангы bir qıça 
üzüm; ангыə боғ и. üzüm bağı; ангыə гылə и. üzüm giləsi; ангыə 
зынҹə и. zingirə; ангыə рəз и. üzüm tənəyi; *Фылонкəси һаштəшни 
ангы бə бын Filankəs batırmadığı yer saхlamayıb (At. məs.).   

ангыәвон и. üzümçü. 
ангыәвонәти и. üzümçülük. 
ангыәһи и. üzümlük. 
ангыә һушә и. üzüm salxımı. 
ангыәчын и. üzümdәrәn. 
ангыәчу и. 1 mil (hişdə, mexanizmlərdə); 2 dәstә (sükan çarxında). 
ангыл (ҹ. ангылон) и. düyün, düyüm; бə ангыл егынијеј düyünə 

düşmək; коон егынин бə ангыл işlər düyünə düşdü; ангыл жəј ф. 
düyünləmək; ангыл жə беј ф. düyünlənmək; ангыл жə быə с. 
düyünlənmiş, düyün vurulmuş; ангыл жə быə хəб. мəн. 
düyünlənmişdir, düyün vurulmuşdur; ангыл кардеј ф. düyünləmək, 
bağlamaq, ilişdirmək; ангыл кардə беј ф. düyünlənmək, bağlanmaq, 
ilişdirilmək; ангыл кардə быə с. düyünlənmiş, bağlanmış, ilişdirilmiş. 

ангыл кардə быə хəб. мəн. düyünlənmişdir, bağlanmışdır, 
ilişdirilmişdir; ангыл беј ф. düyünlənmək, düyün düşmək; ангыл 
гынијеј ф. düyünlənmək, düyün düşmək. 

ангыл-ангыл з. düyün-düyün. 
ангыл-дунгул с. düyün-düyün, kәlә-kötür. 
ангылә и. düyün, düyüm, düyünçә, düyüncük. 
ангыләти и. düyünlülük, bağlılıq. 
ангылин с. düyünlü, düyümlü. 
ангылинәти и. düyünlülük. 
ангыште (ҹ. ангыштејон) и. üzük; нышонə ангыште nişan 

üzüyü; ангыште певоније и. üzüktaxma; ангыште певонијеј ф. üzük 
taxmaq; ангыште певонијə беј ф. üzük taxılmaq; ангыште певонијə 
быə s. üzük taxılmış (taxılan); ангыште певонијə быə хəб. мəн. üzük 
taxılmışdır. 

ангыштә (ҹ. ангыштон) и. barmaq; лолə ангыштə adsız barmaq; 
шəщодəтə ангыштə şəhadət barmağı; кəлə ангыштə baş barmaq; 
муҹилə ангыштə çeçələ barmaq; ангыштə риз һуғ. barmaq izi; 
ангыштə барде и. barmaqlama; ангыштə бардеј ф. barmaqlamaq; 
ангыштə бардə бе и. barmaqlanma; ангыштə бардə беј ф. 
barmaqlanmaq; ангыштə бардə быə s. barmaqlanmış, barmaqlanan;  
ангыштə бардə быə хəб. мəн. barmaqlanmışdır, barmaqlanıb. 

ангыштә-ангыштә з. barmaq-barmaq. 
ангыштәбандәнә и. üzük. 
ангыштәбәш и. pәncә, barmaq ucu.  
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ангыштәбәшонсә з. barmaq üstündә, barmaqların ucunda, 
pәncә üstündә; ангыштəбəшонсə пыјеј barmaq (pəncə) üstündə 
yerimək. 

ангыштәбынә и. üzük. 
ангыштәвыл и. бот. yabanı darı, çöl darısı. 
ангыштәғәзинә и. тəб. barmağabәnzәr. 
ангыштәјн с. barmaqlı. 
ангыштәпәринон и. зоол. barmaqqanadlılar (kəpənəklər 

dəstəsi). 
ангыштәпитә и. ayaqdarağı. 
ангыштәсәәнәвон и. зоол. barmaqüstәgәzәnlәr. 
ангыштәтык и. barmaqucu. 
ангыштәһисоб з. barmaqhesabı. 
ангыштәчәм с. barmaqvarı, barmağa oxşayan. 
ангыштонә и. barmaqlıq. 
ангули (ҹ. ангулијон) и. kәsәq; Ангули ныштə бо сығи бəмејдə 

Kəsəq oturub daş üçün ağlayır; Ангули кује-кује ордə əбыни Kəsəyi 
döyə-döyə un etmək olmaz (At. məs.). 

анғыр и. aşqar, qatqı, qatışıq; тəну анғыр дојдə təndir qatqı verir.   
анғырин с. aşqarlı, qatqılı, qatılı, qarışıqlı. 
андә (ҹ. андон) и. halqa (kəndirdə, yəhərdə). 
андәнә и. doğanaq. 
андәнәјн с. doğanaqlı. 
андовә и. sürtkәc, pendirtәraş, turptәraş (alət). 
андовуз и. suvaq işlәri, suvama. 
андом (ҹ. андомон) и. bәdәn, әndam. 
андомә и. canköynәyi, bәdәnçә. 
андомин с. bәdәnli, әndamlı. 
андује и. suvama, palçıqlama. 
андује-андује з. suvaya-suvaya, suvayaraq, suvaq çәkә-çәkә 

(çәkәrәk), palçıqlaya-palçıqlaya, palçıqlayaraq. 
андујеј ф. suvamaq, suvaq çәkmәk, palçıqlamaq; кəј андујеј evi 

suvamaq; андујə беј ф. suvanmaq, palçıqlanmaq; андујə быə s. 
suvanmış, palçıqlanmış, suvanan, palçıqlanan; андујə быə хəб. мəн. 
suvanmışdır, palçıqlanmışdır; ♥андујејдəм suvayıram; андујејдəш 
suvayırsan; андујејдə suvayır; андујејдəмон suvayırıq; андујејдəшон 
suvayırsınız; андујејдəн suvayırlar; андујејдəним suvamıram; 
андујејдəниш suvamırsan; андујејдəни suvamır; андујејдəнимон 
suvamırıq; андујејдəнишон suvamırsınız; андујејдəнин suvamırlar; 
андујејдəбим suvayırdım; андујејдəбиш suvayırdın; андујејдəбе 
suvayırdı; андујејдəбимон suvayırdıq; андујејдəбишон suvayırdınız; 
андујејдəбин suvayırdılar; андујејдəныбим suvamırdım; 
андујејдəныбиш suvamırdın; андујејдəныбе suvamırdı; 
андујејдəныбимон suvamırdıq; андујејдəныбишон suvamırdınız; 
андујејдəныбин suvamırdılar; андујəме suvadım; андујəј suvadın; 
андујəше suvadı; андујəмоне suvadıq; андујəоне suvadınız; 
андујəшоне suvadılar; андујəмни suvamamışam; андујəни 
suvamamısan; андујəшни suvamayıb; андујəмонни suvamamışıq; 
андујəонни suvamamısınız; андујəшонни suvamayıblar; 
андујəнинбим suvamalıydım; андујəнинбиш suvamalıydın; 
андујəнинбе suvamalıydı; андујəнинбимон suvamalıydıq; 
андујəнинбишон suvamalıydınız; андујəнинбин suvamalıydılar; 
андујəнинныбим suvamamalıydım; андујəнинныбиш 
suvamamalıydın; андујəнинныбе suvamamalıydı; 
андујəнинныбимон suvamamalıydıq; андујəнинныбишон 
suvamamalıydınız; андујəнинныбин suvamamalıydılar; андујəнин 
бим suvamalı oldum; андујəнин биш suvamalı oldun; андујəнин бе 
suvamalı oldu; андујəнин бимон suvamalı olduq; андујəнин бишон 
suvamalı oldunuz; андујəнин бин suvamalı oldular; андујəнин 
ныбим suvamalı olmadım; андујəнин ныбиш suvamalı olmadın; 
андујəнин ныбе suvamalı olmadı; андујəнин ныбимон suvamalı 
olmadıq; андујəнин ныбишон suvamalı olmadınız; андујəнин 
ныбин suvamalı olmadılar; андујəмбəј suvasaydım; андујəбəј 
suvasaydın; андујəшбəј suvasaydı; андујəмонбəј suvasaydıq; 
андујəонбəј suvasaydınız; андујəшонбəј suvasaydılar; андујəмнəбəј 
suvamasaydım; андујəнəбəј suvamasaydın; андујəшнəбəј 
suvamasaydı; андујəмоннəбəј suvamasaydıq; андујəоннəбəј 
suvamasaydınız; андујəшоннəбəј suvamasaydılar; бандујем 
suvayaram; бандујеш suvayarsan; бандује suvayar; бандујемон 
suvayarıq; бандујешон suvayarsınız; бандујен suvayarlar; 
нибандујем suvamaram; нибандујеш suvamazsan; нибандује 

suvamaz; нибандујемон suvamarıq; нибандујешон suvamazsınız; 
нибандујен suvamazlar; бандујом suvasam; бандујош suvasan; 
бандујо suvasa; бандујомон suvasaq; бандујошон suvasanız; 
бандујон suvasalar; нандујом suvamasam; нандујош suvamasan; 
нандујо suvamasa; нандујомон suvamasaq; нандујошон 
suvamasanız; нандујон suvamasalar; бандујым suvayım; банду suva; 
бандујы suvasın; бандујəмон suvayaq; бандујəн suvayın; бандујын 
suvasınlar; нандујым suvamayım; манду suvama; нандујы 
suvamasın; мандујəмон suvamayaq; мандујəн suvamayın; нандујын 
suvamasınlar. 

андујә с. suvamış, suvayan, suvaq çәkmiş (çәkәn), palçıqlamış, 
palçıqlayan. 

андујә хəб. мəн. suvamısan, suvaq çәkmisәn, palçıqlamısan. 
андујәнин с. suvanmalı, palçıqlanmalı, suvanası, palçıqlanası. 
андујәсә з. suvayarkәn, palçıqlayarkәn, suvaq çәkәrkәn. 
андујовније и. suvatdırma, suvaq çәkdirmә, palçıqlatma. 
андујовније-андујовније з. suvatdıra-suvatdıra, suvatdıraraq, 

suvaq çәkdirә-çәkdirә (çәkdirәrәk), palçıqlada-palçıqlada, 
palçıqladaraq. 

андујовнијеј ф. suvatdırmaq, suvaq çәkdirmәk, palçıqlatmaq;  
андујовнијə беј ф. suvatdırılmaq, suvaq çəkdirilmək, 
palçıqlatdırılmaq; андујовнијə быə с. suvatdırılmış, suvaqdatdırılan, 
suvaq çəkdirilmiş (çəkdirilən), palçıqlatdırılmış, palçıqlatdırılan; 
андујовнијə быə хəб. мəн. suvatdırılmışdır, suvaq çəkdirilmişdir, 
palçıqlatdırılmışdır. 

андујовнијә с. suvatdırmış, suvatdıran, suvaq çәkdirmiş 
(çәkdirәn), palçıqlatmış, palçıqladan. 

андујовнијә хəб. мəн. suvatdırmısan, suvaq çәkdirmisәn, 
palçıqlatmısan. 

андујовнијәнин с. suvatdırmalı, palçıqlatdırmalı, suvadası, 
palçıqladası; андујовнијəниним suvatdırmalıyam. 

андујовнијәсә з. suvatdırarkәn, palçıqlatdırarkәn, suvaq 
çәkdirәrkәn. 

аневризм и. тəб. anevrizm (qan damarının qeyri-normal 
genişlənməsi, onun divarlarının gərilməsi). 

анемијә и. тəб. anemiya, qanazlığı. 
анемик с. тəб. anemik; анемикə щол anemik hol. 
аневризм и. тəб. anevrizm (qan damarlarının genişlənməsi). 
анекдот (ҹ. анекдотон) и. 1 anekdot, lәtifә, qaravәlli; 2 gülmәli 

hadisә, mәzhәkә; 3 uydurma. 
анекдотәвот и. anekdotçu, lәtifәçi. 
анестезијә и. тəб. anesteziya, keylәşmә, keylәşdirmә. 
анестезиолог и. тəб. anestezioloq (anesteziya mütəxəssisi).   
анестезиологијә и. тəб. anesteziologiya (ağrıkəsmə haqqında 

elm). 
анестезист и. тəб. anestezist, anestezioloq. 
анестетик с. тəб. anestetik, ağrıkәsici. 
анә a. bir elә, bir belә, bu (o) qәdәr, bunca, onca; анə одəм bir elə 

adam. 
анәдә a. o qәdәr, bu qәdәr. 
анәдән a. o qәdәr dә, bu qәdәr dә; анəдəн əбынихо! bu qədər də 

olmaz aхı! 
анзоли и. мус. Ənzәli (rəqs havası). 
анкет 1 и. anket; анкет пур кардеј anket doldurmaq; анкетə 

парсон anket sualları; 2 с. анкет -ә; анкетə чəм anket üsulu; анкетə 
мəлумотон anket məlumatları. 

аннәғ и. qanacaq; Бə улохи вотышоне, нишо быдə ыштə аннəғи, 
дəманде бо хыларт һарде! Uzunqulağa dedilər, qanacağını göstər, 
ağnamağa başladı! (At. sözü). 

аннәғин с. qanacaqlı; аннəғинə одəм qanacaqlı adam. 
аннәғинәти и. qanacaqlılıq.  
аннотасијә и. annotasiya (1qısa izahat, şərh, xülasə; 2 bir kitab, 

məqalə və s. haqqında qısaca məlumat). 
аннотасијәјн с. annotasiyalı. 
анод и. физ.  anod (elektrikdə müsbət elektrod). 
аномалијә и. anomaliya, qeyri-adilik (ümumi normadan kənara 

çıxma). 
аноним с. anonim (1 müəllifinin adı bəlli olmayan əsər; 2 adsız, 

adı gizli tutulan müəllif; 3 imzasız). 
 анонс и. anons, bildiriş, elan, afişa (teatr tamaşaları, televiziya 

verilişləri və s. haqqında qabaqcadan verilən elan); анонс дој ф. 
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anons vermək, elan etmək, bildirmək. 

анормал с. anormal, qeyri-normal, qeyri-adi, qeyri-tәbii.  
анормаләти и. anormallıq, qeyri-adilik, qeyri-normallıq, qeyri-

tәbiilik. 
ансамбл и. ansambl (1 artistlər dəstəsi; 2 ahəng, uyğunluq). 
антагонизм и. antaqonizm (barışmaz ziddiyyət). 
антагонист с. antaqonist (rəqib, zidd, barışmaz düşmən). 
антарктикә и. ҹоғр. Antarktika (Yer kürəsinin cənub qütb sahəsi). 
антен и. рəд. anten (radio dalğalarını yaymaq və ya tutmaq üçün 

çəkilən məftil). 
антенин с. antenli. 
 [анти-] anti- (mürəkkəb sözlərin əvvəlində «əleyhinə», «ziddinə» və 

ya «qarşı» mənaları verən önşəkilçi). 
антибиотик с. тəб. əҹз. antibiotik; антибиотикə препаратон 

antibiotik preparatlar. 
антидемократик с. antidemokratik, demokratiyaya zidd; 

антидемократикə щəрəкот antidemokratik hərəkat. 
антик с. antik (1 qədim yunan-roma dünyası və onun mədəniyyəti; 

2 əntiqə şey, qədim şey). 
антиква и. поliqr. antikva (mətbəə şriftlərindən birinin adı). 
антиквар и. antikvar, әntiqәçi (1 əntiqə şeylər maraqlısı; 2 əntiqə 

şeylər alverçisi). 
антиквариат и. antikvariat, әntiq şeylәr. 
антикәти и. 1 antiklik; 2 qәdim yunan vә Roma dünyası vә onun 

mәdәniyyәti. 
антиномијә и. фəлс. antinomiya (eyni dərəcədə düzgün hesab 

edilən iki qanun, müddəa, prinsip, kateqoriya arasındakı  ziddiyət). 
антипод и. antipod (1 yerin bir-birinə tam əks nöqtələrində 

yaşayanlar; 2 мəҹ. düşüncə və xarakterləri bir-birinə zidd olan 
adamlar). 

антисемит и. antisemit (yəhudiləri sevməyən adam). 
антисемитизм и. antisemitizm (yəhudilərə qarşı ədavət). 
антитезә и. antiteza (1 əkslik, zidlik, təzad; 2 stilistikada: 

obrazların qarşı-qarşı qoyulması; 3 фəлс. bax:  антитезис). 
антитезис и. фəлс. antitezis (tezisə qarşı irəli sürülən fikir, hökm).  
антифашизм и. antifaşizm. 
антифашист и. antifaşist (faşizmin düşməni). 
антологијә и. antologiya (müxtəlif müəlliflərin seçilmiş əsərləri 

(əsasən şeirlər) məcmuəsi). 
антоложи с. əдəб. antoloji (antik lirikə ruhunda yaradılmış). 
антонимон ҹ. antonimlәr (mənaları bir-birinə əks olan sözlər, 

məс.: ғалин-нозык, тат-сард). 
антракт и. antrakt (1 teatrda fasilə, tənəffüs; 2 tamaşa fasiləsində 

çalınan musiqi əsəri). 
антраша и. antraşa (rəqsdə ayaqları bir-birinə vuraraq 

hoppanma). 
антрекот и. antrekot (1 miyantən, qabırğaarası əti; 2 bu ətdən 

hazırlanan qızartma). 
антресол и. antresol (evin üstündə yarımmərtəbə və ya binanın 

içində yuxarıda balkon şəklində tikili). 
антропоид и. зоол. antropoid (meymunlar, insanabənzər 

meymunlar). 
антропоген с. геол. antropogen; антропогенə амилон antropogen 

amillər. 
антропогенез и. antropogenez (insanın fiziki tipinin 

formalaşmasının tarixi-təkamul prosesi). 
антрополог и. antropoloq (antropologiya alimi). 
антропологијә и. antropologiya (insanın bioloji təbiətindən bəhs 

edən elm). 
антроположи с. antropoloji; антроположијə музеј antropoloji 

muzey. 
антропометр и. antropometr (insanın boyunu və digər ölçülərini 

ölçmək üçün alət). 
антропометријә и. antropometriya (antropologiyada: insane 

bədəninin müxtəlif hissəlsrini ölçməkdən ibarət tədqiq üsulu). 
антропометрик с. antropometrik. 
антропоморфизм и. antropomorfizm (ibtidai insanların 

təfəkküründə: insane xassələrini təbiət qüvvə və hadisələrinə aid etmə; 
Allahi insane şəklində təsəvvür etmə). 

антропоморфик с. antropomorfik; антропоморфикə 
дынјовиндемон antropomorfik dünyagörüşü. 

антропоноз и. antroponoz (yalnız insanı zədələyən infeksion 
xəstəlik). 

антропофаг и. bax:  кымых. 
антропофагијә и. bax:  кымыхәти. 
анфас и. anфas (1qabaqdan görünüş, üzün qabaqdan görünüşü; 2 

şeyin üz tərəfdən şəkli). 
анҹ и. 1 doğram; 2 arakәsmә; 3 архит. döymәgil; анҹə диво 

döyməgil divar; анҹə кə döyməgil ev. 
анҹ-анҹ з. doğram-doğram; анҹ-анҹ кардеј ф. doğram-doğram 

etmək; анҹ-анҹ кардə беј ф. doğram-doğram edilmək; анҹ-анҹ кардə 
быə с. doğram-doğram edilmiş (edilən); анҹ-анҹ кардə быə хəб. мəн. 
doğram-doğram edilmişdir (edilib). 

анҹе и. doğrama, qırma; анҹе екардеј ф. doğrayıb tökmək; анҹə 
екардə беј ф. 1 doğranıb tökülmək; 2 qırılıb tökülmək; анҹə екардə 
быə с. 1 doğranıb tökülmüş (tökülən); 2 qırılıb tökülmüş (tökülən); 
анҹə екардə быə хəб. мəн. 1 doğranıb tökülmüşdür (tökülüb); 2 
qırılıb tökülmüşdür (tökülüb). 

анҹе и. 1 doğrama; 2 qırma. 
анҹе-анҹе з. 1 doğraya-doğraya, doğrayaraq; 2 qıra-qıra, 

qıraraq (meşəni). 
анҹеј ф. 1 doğramaq; гужд анҹеј ət doğramaq; езым анҹеј odun 

doğramaq; 2 qırmaq; вишə анҹеј meşəni qırmaq; анҹə беј ф. 1 
doğranmaq; 2 qırılmaq; анҹə быə с. 1 doğranılmış, doğranılan; 2 
qırılmış, qırılan; анҹə быə хəб. мəн. 1 doğranılmışdır, doğranılıb; 2 
qırılmışdır, qırılıb; ♥анҹə бе doğrandı; анҹə бејдə doğranılır; анҹə 
быəбе doğranmışdı; анҹə быə doğranılıb; анҹə быəбəј doğransaydı; 
анҹə бəбе doğranılacaq; ♥анҹејдəм doğrayıram; анҹејдəш 
doğrayırsan; анҹејдə doğrayır; анҹејдəмон doğrayırıq; анҹејдəшон 
doğrayırsınız; анҹејдəн doğrayırlar; анҹејдəбим doğrayırdım; 
анҹејдəбиш doğrayırdın; анҹејдəбе doğrayırdı; анҹејдəбимон 
doğrayırdıq; анҹејдəбишон doğrayırdınız; анҹејдəбин doğrayırdılar; 
анҹəним doğrayardım; анҹəниш doğrayardın; анҹəни doğrayardı; 
анҹəнимон doğrayardıq; анҹəнишон doğrayardınız; анҹəнин 
doğrayardılar; анҹəмбе doğramışdım; анҹəбе doğramışdın; анҹəшбе 
doğramışdı; анҹəмонбе doğramışdıq; анҹəонбе doğramışdınız; 
анҹəшонбе doğramışdılar; анҹəме doğradım; анҹəј doğradın; анҹəше 
doğradı; анҹəмоне doğradıq; анҹəоне doğradınız; анҹəшоне 
doğradılar; анҹəме doğramışam; анҹə doğramısan; анҹəше doğrayıb; 
анҹəмоне doğramışıq; анҹəоне doğramısınız; анҹəшоне doğrayıblar; 
анҹəнинбим doğramalıydım; анҹəнинбиш doğramalıydın; 
анҹəнинбе doğramalıydı; анҹəнинбимон doğramalıydıq; 
анҹəнинбишон doğramalıydınız; анҹəнинбин doğramalıydılar; 
анҹəнин бим doğramalı oldum; анҹəнин биш doğramalı oldun; 
анҹəнин бе doğramalı oldu; анҹəнин бимон doğramalı olduq; 
анҹəнин бишон doğramalı oldunuz; анҹəнин бин doğramalı oldular; 
анҹəнинимбəн doğramalıyammış; анҹəнинишбəн doğramalısanmış; 
анҹəнинебəн doğramalıymış; анҹəнинимонбəн doğramalıyıqmış; 
анҹəнинишонбəн doğramalısınızmış; анҹəнининбəн 
doğramalıymışlar; анҹəмбəј doğrasaydım; анҹəбəј doğrasaydın; 
анҹəшбəј doğrasaydı; анҹəмонбəј doğrasaydıq; анҹəонбəј 
doğrasaydınız; анҹəшонбəј doğrasaydınız; анҹедəмбəн 
doğrayırammış; анҹедəшбəн doğrayırsanmış; анҹедəјбəн 
doğrayırmış; анҹедəмонбəн doğrayırıqmış; анҹедəшонбəн 
doğrayırsınızmış; анҹедəнбəн doğrayırmışlar; банҹем doğrayaram; 
банҹеш doğrayarsan; банҹе doğrayar; банҹемон doğrayarıq; 
банҹешон doğrayarsınız; банҹен doğrayarlar; анҹəниним 
doğramalıyam; анҹəниниш doğrmalısan; анҹəнине doğramalıdır; 
анҹəнинимон doğramalıyıq; анҹəнинишон doğramalısınız; 
анҹəнинин doğramalıdırlar; банҹəным doğrayım; банҹəн doğra; 
банҹəны doğrasın; банҹəнəмон doğrayaq; банҹəнəн doğrayın; 
банҹəнын doğrasınlar; банҹəном doğrasam; банҹəнош doğrasan; 
банҹəно doğrasa; банҹəномон doğrasaq; банҹəношон doğrasanız; 
банҹəнон doğrasalar; ♥анҹејдəним doğramıram; анҹејдəниш 
doğramırsan; анҹејдəни doğramır; анҹејдəнимон doğramırıq; 
анҹејдəнишон doğramırsınız; анҹејдəнин doğramırlar; 
анҹејдəныбим doğramırdım; анҹејдəныбиш doğramırdın; 
анҹејдəныбе doğramırdı; анҹејдəныбимон doğramırdıq; 
анҹејдəныбишон doğramırdınız; анҹејдəныбин doğramırdılar; 
нанҹəним doğramazdım; нанҹəниш doğramazdın; нанҹəни 
doğramazdı; нанҹəнимон doğramazdıq; нанҹəнишон doğramazdınız; 
нанҹəнин doğramazdılar; анҹəмныбе doğramamışdım; анҹəныбе 
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doğramamışdın; анҹəшныбе doğramamışdı; анҹəмонныбе 
doğramamışdıq; анҹəонныбе doğramamışdınız; анҹəшонныбе 
doğramamışdılar; нанҹəме doğramadım; нанҹəј doğramadın; 
нанҹыше doğramadı; нанҹымоне doğramadıq; нанҹыоне 
doğramadınız; нанҹышоне doğramadılar; анҹəмни doğramamışam; 
анҹəни doğramamısan; анҹəшни doğramayıb; анҹəмонни 
doğramamışıq; анҹəонни doğramamısınız; анҹəшонни 
doğramayıblar; анҹəнинныбим doğramamalıydım; анҹəнинныбиш 
doğramamalıydın; анҹəнинныбе doğramamalıydı; анҹəнинныбимон 
doğramamalıydıq; анҹəнинныбишон doğramamalıydınız; 
анҹəнинныбин doğramamalıydılar; анҹəнин ныбим doğramalı 
olmadım; анҹəнин ныбиш doğramalı olmadın; анҹəнин ныбе 
doğramalı olmadı; анҹəнин ныбимон doğramalı olmadıq; анҹəнин 
ныбишон doğramalı olmadınız; анҹəнин ныбин doğramalı 
olmadılar; анҹəниннимбəн doğramamalıyammış; анҹəниннишбəн 
doğramamalısanmış; анҹəниннијебəн doğramamalıymış; 
анҹəниннимонбəн doğramamalıyıqmış; анҹəниннишонбəн 
doğramamalısınızmış; анҹəниннинбəн doğramamalıymışlar; 
анҹəмнəбəј doğramasaydım; анҹəнəбəј doğramasaydın; анҹəшнəбəј 
doğramasaydı; анҹəмоннəбəј doğramasaydıq; анҹəоннəбəј 
doğramasaydınız; анҹəшоннəбəј doğramasaydınız; анҹејдəнимбəн 
doğramırammış; анҹејдəнишбəн doğramırsanmış; анҹејдəнијбəн 
doğramırmış; анҹејдəнимонбəн doğramırıqmış; анҹејдəнишонбəн 
doğramırsınızmış; анҹејдəнинбəн doğramırmışlar; нибанҹем 
doğramaram; нибанҹеш doğramazsan; нибанҹе doğramaz; 
нибанҹемон doğramarıq; нибанҹешон doğramazsınız; нибанҹен 
doğramazlar; анҹəнинним doğramamalıyam; анҹəнинниш 
doğrmamalısan; анҹəнинни doğramamalıdır; анҹəниннимон 
doğramamalıyıq; анҹəниннишон doğramamalısınız; анҹəниннин 
doğramamalıdırlar; нанҹəным doğramayım; манҹəн doğrama; 
нанҹəны doğramasın; манҹəнəмон doğramayaq; манҹəнəн 
doğramayın; нанҹəнын doğramasınlar; нанҹəном doğramasam; 
нанҹəнош doğramasan; нанҹəно doğramasa; нанҹəномон 
doğramasaq; нанҹəношон doğramasanız; нанҹəнон doğramasalar.  

анҹә с. 1 doğramış, doğrayan; 2 qırmış, qıran (meşəni). 
анҹә хəб. мəн. 1 doğramısan; 2 qırmısan (meşəni). 
анҹәкәс и. doğrayan, qıran, doğrayan (qıran) adam. 
анҹәләш з. doğram-doğram (adətən qarğışda işlədilir); анҹəлəш 

быбуш тыни! səni doğram-doğram olasan!  
анҹән и. doğrayıcı; тəнбəкуанҹəн tütün doğrayıcı; анҹəнə чəху 

doğrayıcı bıçaq; анҹəнə машин doğrayıcı maşın. 
анҹәнин с. doğramalı, doğrayası; анҹəниниш doğramalısan. 
анҹәсә з. doğrayarkәn, qırarkәn. 
анҹовније и. 1 doğratma, doğratdırma; 2 qırdırma (meşəni). 
анҹовније-анҹовније з. 1 doğrada-doğrada, doğradaraq, 

doğratdıra-doğratdıra, doğratdıraraq; 2 qırdıra-qırdıra, 
qırdıraraq (meşəni). 

анҹовнијеј ф. 1 doğratmaq, doğratdırmaq; 2 qırdırmaq 
(meşəni); анҹовнијə беј ф. 1 doğratdırılmaq; 2 qırdırılmaq; 
*анҹовнијə бе doğratdırıldı; анҹовнијə бејдə doğratdırılır; анҹовнијə 
быəбе doğratdırılmışdı; анҹовнијə быə doğratdırılıb;  анҹовнијə 
быəбəј doğratdırılsaydı; анҹовнијə бəбе doğratdırılacaq; анҹовнијə 
быə с. 1 doğratdırılmış, doğratdırılan; 2 qırdırılmış, qırdırılan (meşə); 
анҹовнијə быə хəб. мəн. 1 doğratdırılmışdır, doğratdırılıb; 2 
qırdırılmışdır, qırdırılıb. 

анҹовнијә с. 1 doğratmış, doğradan, doğratdırmış, doğratdıran; 
2 qırdırmış, qırdıran (meşəni). 

анҹовнијә хəб. мəн. 1 doğratmısan, doğratdırmısan; 2 
qırdırmısan (meşəni). 

анҹовнијәнин с. doğratmalı, doğratdırmalı, doğradası, 
doğratdırası. 

анҹовнијәсә з. doğratdırarkәn, qırdırarkәn. 
аншлаг и. anşlaq (teatrda, kinoda və s. biletlərin satılıb 

qurtardığını bildirən elan); *де аншлаги дəвардеј anşlaq keçmək, 
böyük müvəffəqiyyətlə keçmək (teatr və başqa tamaşalar haqqında).  

апарәт I и. aparat (1idarə, təşkilat, müəssisə, idarə orqanları; 2 bir 
idarə və ya təşkilatın işçiləri); 

довлəти апарəт dövlət aparatı. 
апарәт II и. aparat (1 тех. cihaz, alət, mexanizm, qurğu; телефонə 

апарəт telefon aparatı; 2 fiziоl. orqanizmdə müəyyən vəzifə ifa edən 

orqanlar); *елми апарəт elmi aparat (alimin öz elmi işində istifadə 
etdiyi material və vasitələr).  

апарәтәвон I и. aparatçı (aparatda işləyən fəhlə). 
апарәтәвон II и. aparat Işçisi. 
апарәтәвонәти и. aparatçılıq, aparatçılıq sәnәti. 
апарәтурә и. тех. aparatura. 
апартамент и. apartament (böyük, qəşəng otaq, mənzil). 
апелјасијә и. һуғ. apelyasiya (məhkəmənin qərarından yuxarı 

mərhələyə şikayət etmə); апелјасијə доəкəс и. apelyasiya verən; 
апелјасијə дој ф. apelyasiya vermək (1 çıxarılan qərar haqqında 
yuxarı təşkilatlara şikayət vermək; 2 müraciət etmək); апелјасијə доə 
беј ф. apelyasiya verilmək; апелјасијə доə быə s. apelyasiya verilmiş 
(verilən); апелјасијə доə быə хəб. мəн. apelyasiya verilmişdir 
(verilib). 

апелсин  бот. 1 и. apelsin (meyvə); 2 с. апелсин -ә; апелсинə до 
apelsin ağacı  

апендикс и. appendiks (коr bağırsağın qurdabənzər çıхıntısı). 
апендисит и. apendisit (apendiksin iltihabı). 
апогеј и. apogey (1 астр. Ay оrbitinin Yеrdən ən uzaq nöqtəsi; 2 ən 

yüкsəк dərəcə, ən yüкsəк nöqtə, ən yüкsəк zirvə).  
апокалипсис и. apokalipsis (1 xaçpərəstlik диниndə: vəhy, 

peyğəmbərlik; 2 «axırzamandan» xəbər verən «Əhdi-cədid» 
kitablarından biri).  

аполог и. apoloq (heyvanların həyatından ibrətli hekayə). 
апологет и. apologet (hər hansı bir şeyin tərəfdarı, müdafiəfisi). 
апостериор с. фəлс. aposterior (təcrübəyə əsaslanan, təcrübədən 

doğan). 
апостериори с. фəлс. aposteriori (təcrübəyə, fakta əsasən, 

təcrübədən sonra). 
апостериоријәти и. фəлс. aposteriorluq (təcrübəyə əsaslanma, 

təcrübədən doğma). 
апостол и. apostol (1 həvariyun, əshabə (Isa пеyğəmbərin (ə) 12 

həvariyunundan biri; 2 həvarilərdən bəhs еdən дини кiтab). 
апостроф и. apostrof (söz ortasında vergül şəkilli işarə). 
апострофин с. apostroflu. 
апофеоз и. apofeoz (1 bir şəхsi və ya hadisəni sоn dərəcə 

şöhrəтləndirmə, тərifləmə; 2 ən yüкsəк şöhrəт dərəcəsi; 3 bəzi tеatr 
tamaşalarının aхırıncı təntənəli şəкli).  

аппозисијә и. зывон. appozisiya (digər isim üçün təyin rolunu 
oynayan isim, мəс.: сығə зевыл, ғызылə саат və s.). 

апрел и. aprel (ay). 
априор с. фəлс. 1 aprior, tәcrübәdәn asılı olmayan, tәcrübәdәn 

qabaq mövcud olan; 2 tәcrübәdәn asılı olmayaraq. 
априори с. фəлс. apriori (təcrübədən asılı olmayaraq, təcrübədən 

əvvəlki).  
априоризм и. фəлс. apriorizm. 
априоријәти и. apriorilik; tәcrübәyә, фaktlara әsaslanmama. 
апробасијә и. aprobasiya, bәyәnmә, tәsdiq etmә; апробасијə 

кардеј ф. aprobasiya etmək, bəyənmək, təsdiq etmək; апробасијə 
кардə беј ф. aprobasiya edilmək, bəyənilmək, təsdiq edilmək; 
апробасијə кардə быə с. aprobasiya edilmiş, bəyənilmiş, təsdiq 
edilmiş; апробасијə кардə быə хəб. мəн. aprobasiya edilmişdir, 
bəyənilmişdir, təsdiq edilmişdir. 

апсидә и. архит. apsida (kilsə divarlarında yarımqövs şəkilli 
çıxıntı). 

аптек и. aptek. 
аптекәвон и. aptekçi (1aptek işçisi; 2 aptek sahibi). 
аптекәвонәти и. aptekçilik, aptekçilik sәnәti. 
ар I и. ar (100 kvadrat metrə bərabər yer ölçüsü, hektarın yüzdə bir 

hissəsi). 
ар II и. ar; бəштə ар зынеј özünə ar bilmək; ар быбу! ar olsun! ар 

кардеј ar eləmək, özünə ar bilmək; ар омеј arına gəlmək; ар зынеј ф. 
ar bilmək, arlanmaq; ар зынə беј ф. ar bilinmək; ар зынə быə с. ar 
bilinmiş, ar bilinən; ар зынə быə хəб. мəн. ar bilinmişdir (bilinib). 

аразбари и. мус. Arazbarı (muğam). 
арабеск и. 1 arabesk (bəzək, naxış, şəbəkə); 2 ҹ. арабескон 

arabesklәr (kiçik ədəbi, musiqi əsərləri məcmuəsi).  
арамијон и. arameylәr (qədim Suriya və Mesopotamiyada yaşamış 

xalq); арамијə зывон с. Aramey dili. 
аранже и. мус. aranje; аранже кардеј ф. aranje etmək; аранже 

кардə беј aranje edilmək. 
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арахис и. бот. araxis, yerfındığı. 
арбалет и. тар. arbalet, qundaqlı ox-yay (qədim silah). 
арбитр и. arbitr, münsif.  
арбитраж и. arbitraj (1 münsiflik; 2 mübahisəli məsələləri həll 

edən idarə).  
аргумент и. 1 dәlil, sübut, әsas, dәstavüz; аргументин кардеј ф. 

arqumentləşdirmək; 2 риј. arqument. 
ареал 1 и. хыс. areal, yayılma sahәsi; ареали марз areal sərhəddi; 

2 с. areal -ә; ареалə əломəтон areal əlamətləri; ареалə 
зывоншыносəти areal dilçilik.  

арендә и. iғт. arenda, kirayә; зəмини арендə torpaq arendası. 
аренә и. arena (1 sirk tamaşaları üçün meydança; 2 idman yarışları 

üçün meydança; 3 мəҹ. fəaliyyət sahəsi; бə бејнəлхəлғə аренə бешеј 
beynəlхalq arenaya çıхmaq). 

ареопаг и. areopaq (1 qədim Afinada: ali məhkəmə; 2 divanxana; 3 
rışх. məhkəmə). 

арә и. ara; Ланкони де Лики арə Lankonla Likin arası. арə карде 
и. aralama; арə кардеј ф. aralamaq; арə кардə бе и. aralandırma; арə 
кардə беј ф. aralandırmaq; арə кардə быə с. aralandırılmış, 
aralandırılan; арə кардə быə хəб. мəн. aralandırılmışdır, aralandırılıb; 
арə жəј ф. ara vurmaq, aranı pozmaq; арə жə беј ф. ara vurulmaq, ara 
pozulmaq; арə жə быə с. ara vurulmuş, ara pozulmuş; арə жə быə 
хəб. мəн. ara vurulmuşdur, ara pozulmuşdur. 

арәвон и. araçı. 
арәвонәти и. araçılıq. 
арәдә з. arada, фasilәdә, işarası. 
арәәкә 1 и. aralayıcı; 2 с. aralayan. 
арәәсохт и. aradüzәldәn, vasitәçi. 
арәжән и. aravuran. 
арәјн с. aralı. 
арәјнәти и. aralılıq. 
арзын и. бот. darı; арзынə һи darı zəmisi. 
арзынғәзинон и. бот. darıkimilәr. 
ариз и. ariz, әrizәverәn, şikayәtçi. 
аризә и. arizә, çәtinlik, maneә. 
аризәјн с. arizәli, çәtin dәf olunan. 
аријеттә  и. мус. ariyetta (kiçik ariya). 
аријә и. мус. ariya (əksəriyyətlə operada orkestrlə birlikdə tək 

oxunan mahnı). 
аријон и. bax:  ирон. 
арин с. arlı; беар arsız.  
аринәти и. arlılıq.  
аристократ и. aristokrat (kübar, əsilzadə); аристократ бе и. 

aristokratlaşma; аристократ беј ф. aristokratlaşmaq; аристократ быə 
с. aristokratlaşmış, aristokratlaşan; аристократ быə хəб. мəн. 
aristokratlaşmışdır, aristokratlaşıb. 

аристократәти и. aristokratlıq, kübarlıq. 
аристократизм и. aristokratizm, aristokratlıq. 
аристократијә и. aristokratiya.  
аритмијә и. тəб. aritmiya (ürəyin normal fəaliyyətinin pozulması). 
аритмик с. aritmik; аритмикə нəбз aritmik nəbz. 
ариф с. arif; арифə одəм arif adam; ариф бе и. arifləşmə; ариф беј 

ф. arifləşmək; ариф быə с. arifləşmiş, arifləşən; ариф быə хəб. мəн. 
arifləşmişdir, arifləşib. 

арифәти и. ariflik, müdriklik. 
арифонә з. arifcәsinә, arifanә. 
арышт-арышт з. sınıq-sınıq, qırıq-qırıq. 
арыште и. 1 sındırma, qırma; 2 мəҹ. işlәtmә, sındırma (baş). 
арыште-арыште з. 1 sındıra-sındıra, sındıraraq, qıra-qıra, 

qıraraq; 2 мəҹ. işlәdә-işlәdә, işlәdәrәk, sındıra-sındıra, sındıraraq 
(baş). 

арыштеј ф. 1 sındırmaq, qırmaq; нимчə арыштеј boşqabı 
sındırmaq (qırmaq); бијə арыштеј buzu qırmaq (sındırmaq); арыштə 
беј ф. 1 sındırılmaq, qırılmaq; 2 işlədilmək, sındırılmaq (baş);  
*арыштə быəбе sındırılmışdı; арыштə быə sındırılıb; арыштə быəбəј 
sındırılsaydı; арыштə бе sındırıldı; арыштə бејдə sındırılır; арыштə 
бəбе sındırılar; арыштə быə с. 1 sındırılmış, sındırılan; 2 işlədilmiş, 
işlədilən, sındırılmış, sındırılan (baş); арыштə быə хəб. мəн. 1 
sındırılmışdır, sındırılıb; 2 işlədilmişdir, işlədilib, sındırılmışdır, 
sındırılıb (baş); 2 мəҹ. işlәtmәk, sındırmaq; сə арыштеј baş işlətmək 
(sındırmaq); *чулə арыштеј мəҹ. ara vurmaq, aranı vurmaq, araya 

girmək; пешти арыштеј belini qırmaq; кəш-пори арыштеј qol-
qanadını qırmaq; ♥арыштејдəм sındırıram; арыштејдəш sındırırsan; 
арыштејдə sındırır; арыштејдəмон sındırırıq; арыштејдəшон 
sındırırsınız; арыштејдəн sındırırlar;  арыштејдəбим sındırırdım; 
арыштејдəбиш sındırırdın; арыштејдəбе sındırırdı; 
арыштејдəбимон sındırırdıq; арыштејдəбишон sındırırdınız; 
арыштејдəбин sındırırdılar; арыштим sındırardım; арыштиш 
sındırardın; арышти sındırardı; арыштимон sındırardıq; арыштишон 
sındırardınız; арыштин sındırardılar; арыштыме sındırdım; арыште 
sındırdın; арыштыше sındırdı; арыштымоне sındırdıq; арыштыоне 
sındırdınız; арыштышоне sındırdılar; арыштəнинбим 
sındırmalıydım; арыштəнинбиш sındırmalıydın; арыштəнинбе 
sındırmalıydı; арыштəнинбимон sındırmalıydıq; арыштəнинбишон 
sındırmalıydınız; арыштəнинбин sındırmalıydılar; арыштəнин бим 
sındırmalı oldum; арыштəнин биш sındırmalı oldun; арыштəнин бе 
sındırmalı oldu; арыштəнин бимон sındırmalı olduq; арыштəнин 
бишон sındırmalı oldunuz; арыштəнин бин sındırmalı oldular; 
арыштəмбəј sındırsaydım; арыштəбəј sındırsaydın; арыштəшбəј 
sındırsaydı; арыштəмонбəј sındırsaydıq; арыштəонбəј 
sındırsaydınız; арыштəшонбəј sındırsaydılar; барыштем sındıraram; 
барыштеш sındırarsan; барыште sındırar; барыштемон sındırarıq; 
барыштешон sındırarsınız; барыштен sındırarlar; барыштым 
sındırım; барышт sındır; барышты sındırsın; барыштəмон sındıraq; 
барыштəн sındırın; барыштын sındırsınlar; барыштом sındırsam; 
барыштош sındırsan; барышто sındırsa; барыштомон sındırsaq; 
барыштошон sındırsanız; барыштон sındırsalar; ♥арыштејдəним 
sındırmıram; арыштејдəниш sındırmırsan; арыштејдəни sındırmır; 
арыштејдəнимон sındırmırıq; арыштејдəнишон sındırmırsınız; 
арыштејдəнин sındırmırlar; арыштејдəныбим sındırmırdım; 
арыштејдəныбиш sındırmırdın; арыштејдəныбе sındırmırdı; 
арыштејдəныбимон sındırmırdıq; арыштејдəныбишон 
sındırmırdınız; арыштејдəныбин sındırmırdılar; нарыштим 
sındırmazdım; нарыштиш sındırmazdın; нарышти sındırmazdı; 
нарыштимон sındırmazdıq; нарыштишон sındırmazdınız; 
нарыштин sındırmazdılar; нарыштыме sındırmadım; нарыште 
sındırmadın; нарыштыше sındırmadı; нарыштымоне sındırmadıq; 
нарыштыоне sındırmadınız; нарыштышоне sındırmadılar; 
арыштəнинныбим sındırmamalıydım; арыштəнинныбиш 
sındırmamalıydın; арыштəнинныбе sındırmamalıydı; 
арыштəнинныбимон sındırmamalıydıq; арыштəнинныбишон 
sındırmamalıydınız; арыштəнинныбин sındırmamalıydılar; 
арыштəнин ныбим sındırmalı olmadım; арыштəнин ныбиш 
sındırmalı olmadın; арыштəнин ныбе sındırmalı olmadı; арыштəнин 
ныбимон sındırmalı olmadıq; арыштəнин ныбишон sındırmalı 
olmadınız; арыштəнин ныбин sındırmalı olmadılar; арыштəмнəбəј 
sındırmasaydım; арыштəнəбəј sındırmasaydın; арыштəшнəбəј 
sındırmasaydı; арыштəмоннəбəј sındırmasaydıq; арыштəоннəбəј 
sındırmasaydınız; арыштəшоннəбəј sındırmasaydılar; нибарыштем 
sındırmaram; нибарыштеш sındırmazsan; нибарыште sındırmaz; 
нибарыштемон sındırmarıq; нибарыштешон sındırmazsınız; 
нибарыштен sındırmazlar; нарыштым sındırmayım; марышт 
sındırma; нарышты sındırmasın; марыштəмон sındırmayaq; 
марыштəн sındırmayın; нарыштын sındırmasınlar; нарыштом 
sındırmasam; нарыштош sındırmasan; нарышто sındırmasa; 
нарыштомон sındırmasaq; нарыштошон sındırmasanız; нарыштон 
sındırmasalar. 

арыштенҹән з. 1 sındıran kimi; 2 sındırmaq әvәzinә, 
sındırmaqdansa. 

арыштә с. 1 sındırmış, sındıran, qırmış, qıran; 2 мəҹ. işlәtmiş, 
işlәdәn, sındırmış, sındıran (baş). 

арыштә хəб. мəн. 1 sındırmısan, qırmısan; 2 мəҹ. işlәtmisәn, 
sındırmısan (baş). 

арыштәсә з. sındırarkәn, qırarkәn. 
арыштәнин с. sındırmalı, sındırası. 
арыштовније и. 1 sındırtma, qırdırma; 2 мəҹ. işlәtdirmә, 

sındırtma.   
арыштовније-арыштовније з. 1 sındırda-sındırda, 

sındırdaraq, 
qırdıra-qırdıra, qırdıraraq; 2 мəҹ. işlәtdirә-işlәtdirә, 

işlәtdirәrәk. 
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арыштовнијеј ф. 1 sındırtmaq, qırdırmaq; 2 мəҹ. işlәtdirmәk, 
sındırtmaq; арыштовнијə беј ф. 1 sındırdılmaq, qırdırılmaq; 2 мəҹ. 
işlətdirilmək, sındırdılmaq; арыштовнијə быə с. 1 sındırdılmış, 
sındırdılan, qırdırılmış, qırdırılan; 2 мəҹ. işlətdirilmiş, işlətdirilən, 
sındırdılmış, sındırdılan; арыштовнијə быə хəб. мəн. 1 
sındırdılmışdır, qırdırılmışdır; 2 мəҹ. işlətdirilmişdir, sındırdılmışdır. 

арыштовнијә с. 1 sındırtmış, sındırdan, qırdırmış, qırdıran; 2 
мəҹ. işlәtdirmiş, işlәtdirәn, sındırtmış, sındırdan. 

арыштовнијә хəб. мəн. 1 sındırtmısan, qırdırmısan; 2 мəҹ. 
işlәtdirmisәn, sındırtmısan. 

арыштовнијәнин с. sındırtmalı, sındırdası. 
арыштовнијәсә з. sındırtdırarkәn, qırdırarkәn. 
арктикә 1 и. Arktika (Yer kürəsinin şimal qütb sahəsi); 2 с. 

арктик -ә; арктикə щəво arktik hava. 
ароматик с. 1 aromatik, әtirli; 2 ким. aromatik; ароматикə 

ибəјон aromatik birləşmələr. 
арон и. aran.  
арони с. aranlıq. 
ароныж з. aranlı. 
арс и. yaş, göz yaşı; арс ру кардеј yaş aхıtmaq; арс екардеј ф. göz 

yaşı tökmək (axıtmaq); арс екардə беј ф. göz yaşı tökülmək; арс 
екардə быə с. göz yaşı tökülmüş (tökülən); арс екардə быə хəб. мəн. 
göz yaşı tökülmüşdür (tökülüb); арс ру кардеј ф. gözyaşı axıtmaq; 
арс ру кардə б еј ф. gözyaşı axıdılmaq; арс ру кардə быə с. gözyaşı 
axıdılmış (axıdılan); арс ру кардə быə хəб. мəн. gözyaşı axıdılmışdır 
(axıdılıb). 

арсенал и. arsenal (1cəbbəxana, topxana, silah anbarı; 2 hərbi 
zavod; 3 мəҹ. xəzinə, ehtiyat). 

арсәвыл и. бот. şternbergiya.  
арсин с. yaşlı, gözüyaşlı; арсинə чəшон yaşlı gözlər. 
артел и. artel; бофтемонə артел toхuculuq arteli. 
артеләвон и. artelçi, artel üzvü. 
артериал с. arterial; артериалə нəбз arterial nəbz. 
артериит и. тəб. arteriit (arterial qişanın iltihabı prosesi).   
артеријә и. arteriya (1 анат. ürəkdən bədənin müxtəlif üzvlərinə 

qan aparan damar; 2 мəҹ. mühüm nəqliyyat yolu). 
артикл и. зывон. artikl (bəzi dillərdə isimlərin qabağında qоyulan, 

müəyyənliк, qеyri-müəyyənliк və bəzən cins bildirən hissəciк). 
артиклин с. artiklli. 
артикул I и. artikul (məhsul, mal növü). 
артикул II и. кaнə, тар. artikul (qanun, müqavilə və s. sənədlərdə 

maddə, bənd, paraqraf). 
артикулјасијә и. зывон. artikulyasiya (müəyyən səsi çıxartmaq 

üçün nitq orqanlarının gördüyü iş).   
артикулјасијә сохтеј ф. зывон. artikulyasiya әmәlә gәtirmәk 

(nitq üzvlərini hərəkətə gətirməklə səslər çıxarmaq). 
артиллеријә и. artilleriya (1 top, topxana; 2 topçu dəstəsi; 3 

topçuluq elmi); гонə артиллеријə ağır artilleriya, ağır toplar.  
артист (ҹ. артистон) и. 1 artist; 2 мəҹ. usta, sәnәtkar; артисти 

ғəзинə з. artistcəsinə, artist kimi. 
артистәти и. 1 artistlik; 2 artistlik qabiliyyәti, mәharәt; 

артистəти кардеј ф. artistlik etmək. 
артистизм и. artistizm, yüksәk sәnәtkarlıq, virtuozluq, ustalıq. 
артрит и. тəб. artrit (oynaqların xəstəliyi).  
артрологијә и. анат. artrologiya (анатоmiyanın оynaqlar bəhsi).  
арфа и. arфa (üçbucaq çərçivə şəklində barmaqla çalınan simli 

musiqi aləti). 
арфәвон и. arфaçalan, arфaçı.  
арх и. arx; арх окырнијеј arх çəkmək; арх канде и. arxlama, arx 

qazma; арх кандеј ф. arxlamaq, arx qazmaq; арх кандə бе и. 
arxlanma; арх кандə беј ф. arxlanmaq, arx qazılmaq; арх кандə быə 
с. arxlanmış, arxlanan; арх кандə быə хəб. мəн. arxlanmışdır, 
arxlanıb; арх окырнијеј ф. arx çəkmək; арх окырнијə беј ф. arx 
çəkilmək; арх окырнијə быə с. arx çəkilmiş (çəkilən); арх окырнијə 
быə хəб. мəн. arx çəkilmişdir (çəkilib). 

архаик с. arxaik, qәdim, köhnәlmiş, köhnәlәn; архаик кардеј ф. 
arxaikləşdirmək (köhnə sənətkarları təqlid etmək); архаик кардə беј 
ф. arxaikləşdirilmək; архаик кардə быə с. arxaikləşdirilmiş, 
arxaikləşdirilən; архаик кардə быə хəб. мəн. arxaikləşdirilmişdir, 
arxaikləşdirilib. 

архаикә и. arxaika (köhnəlik, qədimlik, köhnəlik xüsusiyyətləri).  

архаикәти и. arxaiklik, köhnәlik, qәdimlik, qәdim dövrlәrә xas 
olma. 

архаист и. arxaist (qədim incəsənət, ədəbiyyat  fоrmalarını təqlid 
еdən, оnları bərпa еtməyə çalışan sənətкar). 

архаистикә и. arxaistika (sənətdə qədim formaları, üsulları təqlid 
etmə). 

архар и. зоол. arxar (vəhşi dağ qoçu). 
архбејәтырын и. һидромех. arxtәmizlәyәn. 
архејә ерә и. arxey erası (Yеrin gеоlожi tariхinin ən qədim dövrü). 
археограф и. arxeoqraf (arxeoqrafiya mütəxəssisi). 
археографијә и. arxeoqrafiya (qədim yazıları toplama, öyrənmə, 

izah və nəşr etmə işi).  
археолог и. arxeoloq. 
археологијә и. arxeologiya (qədimdən qalma maddi mədəniyyət 

abidələri əsasında qədim xalqların yaşayış və mədəniyyətini öyrənən 
elm). 

археоложи с. arxeoloji; археоложијə кандемонон arхeoloji 
qazıntılar. 

архәканд и. тех. arxqazan. 
архив и. arxiv (1 кöhnə sənəd və yazıları saхlayan idarə; 2 bir 

idarənin кöhnəlmiş sənəd, dəfтər və s. saхlanan şöbəsi; 3 bir idarə və 
ya şəхsin fəaliyyəтinə aid yazılı əsərlər, məктublar və s. məcmusu);  
*бə архив дој arхivə vermək (unutmaq, üstündən qələm çəkmək). 

архивариус и. arxivarius (arxiv işçisi). 
архивәвон и. arxivçi (arxiv işləri mütəxəssisi). 
архивәвонәти и. arxivçilik. 
архившынос и. arxivşünas, arxiv işçisi.  
архившыносәти и. arxivşünaslıq (arxiv işləri üsullarından bəhs 

edən elm). 
архијепископ и. arxiyepiskop. 
архијереј и. arxiyerey, yepiskop.  
архимандрит и. arximandrit (baş monax, baş rahib).  
архин с. arxlı; архинə ҹадə arхlı küçə. 
архипастыр и. arxipastır (ali ruhanilərin fəхri rüтbəsi, adı). 
архипелағ и. ҹоғр. bax:  ләпәк.  
архитектор и. arxitektor, memar. 
архитектурә и. arxitektura (1memarlıq; 2 memarlıq üslubu). 
аршије и. sınma, qırılma. 
аршијеј ф. sınmaq, qırılmaq; искан аршијəј stakan sındı. 
аршијә с. 1 sınmış, qırılmış, sınan, qırılan; аршијə дыл sınmış 

ürək; 2 sınıq, qırıq; аршијə искан qırıq stakan. 
аршијәти и. sınıqlıq, qırıqlıq. 
ас и. as (hava vuruşması ustası olan mahir təyyarəçi). 
асари-әтиғә и. asari-әtiqә, qәdimdәn qalma abidә, keçmişin 

qalıqları. 
асбард и. tapşırıq; асбард дој tapşırıq vermək; кəј асбард  ev 

tapşırığı. 
асбарде и. 1 tapşırma, ismarlama; 2 мəҹ. canını tapşırma, ölmә. 
асбарде-асбарде з. 1 tapşıra-tapşıra, tapşıraraq, ismarlaya-

ismarlaya, ismarlayaraq; 2 мəҹ. canını tapşıra-tapşıra 
(tapşıraraq), ölә-ölә, ölәrәk. 

асбардеј ф. 1 tapşırmaq, ismarlamaq; ко асбардеј iş tapşırmaq; 
асбардə беј ф. tapşırılmaq, ismarlanmaq; ко асбардə быəбе бəты 
sənə iş tapşırılmışdı; *асбардə быəбе tapşırılmışdı; асбардə быə 
tapşırılıb; асбардə быəбəј tapşırılsaydı; асбардə бе tapşırıldı; асбардə 
бејдə tapşırılır; асбардə бəбе tapşırılar; асбардə быə с. tapşırılmış, 
ismarlanmış; бə вырə роснијə бе асбардə быə ко tapşırılan iş yerinə 
yetirildi; асбардə быə хəб. мəн. tapşırılmışdır, ismarlanmışdır; 2 мəҹ. 
canını tapşırmaq, ölmәk; мерди асбардыше ыштə ҹон kişi öz 
canını tapşırdı; ♥асбардејдəм tapşırıram; асбардејдəш tapşırırsan; 
асбардејдə tapşırır; асбардејдəмон tapşırırıq; асбардејдəшон 
tapşırırsınız; асбардејдəн tapşırırlar; асбардејдəбим tapşırırdım; 
асбардејдəбиш tapşırırdın; асбардејдəбе tapşırırdı; асбардејдəбимон 
tapşırırdıq; асбардејдəбишон tapşırırdınız; асбардејдəбин 
tapşırırdılar; асбардыме tapşırdım; асбарде tapşırdın; асбардыше 
tapşırdı; асбардымоне tapşırdıq; асбардоне tapşırdınız; 
асбардышоне tapşırdılar; асбардим tapşırardım; асбардиш  
tapşırardın; асбарди tapşırardı; асбардимон tapşırardıq; асбардишон 
tapşırardınız; асбардин  tapşırardılar; асбардəмбəј tapşırsaydım; 
асбардəбəј tapşırsaydın; асбардəшбəј tapşırsaydı; асбардəмонбəј 
tapşırsaydıq; асбардəонбəј tapşırsaydınız; асбардəшонбəј 
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tapşırsaydılar; асбардəнинбим tapşırmalıydım; асбардəнинбиш 
tapşırmalıydın; асбардəнинбе tapşırmalıydı; асбардəнинбимон 
tapşırmalıydıq; асбардəнинбишон tapşırmalıydınız; асбардəнинбин 
tapşırmalıydılar; асбардəнин бим tapşırmalı oldum; асбардəнин биш 
tapşırmalı oldun; асбардəнин бе tapşırmalı oldu; асбардəнин бимон 
tapşırmalı olduq; асбардəнин бишон tapşırmalı oldunuz; асбардəнин 
бин tapşırmalı oldular; басбардем tapşıraram; басбардеш tapşırarsan; 
басбарде tapşırar; басбардемон tapşırarıq; басбардешон 
tapşırarsınız; басбарден tapşırarlar; асбардəниним tapşırmalıyam; 
асбардəниниш tapşırmalısan; асбардəнине tapşırmalıdır; 
асбардəнинимон tapşırmalıyıq; асбардəнинишон tapşırmalısınız; 
асбардəнинин tapşırmalıdırlar;  басбардым tapşırım; басбард tapşır; 
басбарды tapşırsın; басбардəмон tapşıraq; басбардəн tapşırın; 
басбардын tapşırsınlar; басбардом tapşırsam; басбардош tapşırsan; 
басбардо tapşırsa; басбардомон tapşırsaq; басбардон tapşırsanız; 
басбардон tapşırsalar; ♥асбардејдəним tapşırmıram; асбардејдəниш 
tapşırmırsan; асбардејдəни tapşırmır; асбардејдəнимон tapşırmırıq; 
асбардејдəнишон tapşırmırsınız; асбардејдəнин tapşırmırlar; 
асбардејдəныбим tapşırmırdım; асбардејдəныбиш tapşırmırdın; 
асбардејдəныбе tapşırmırdı; асбардејдəныбимон tapşırmırdıq; 
асбардејдəныбишон tapşırmırdınız; асбардејдəныбин tapşırmırdılar; 
насбардыме tapşırmadım; насбарде tapşırmadın; насбардыше 
tapşırmadı; насбардымоне tapşırmadıq; насбардоне tapşırmadınız; 
насбардышоне tapşırmadılar; насбардим tapşırmazdım; насбардиш  
tapşırmazdın; насбарди tapşırmazdı; насбардимон tapşırmazdıq; 
насбардишон tapşırmazdınız; насбардин  tapşırmazdılar; 
асбардəмнəбəј tapşırmasaydım; асбардəнəбəј tapşırmasaydın; 
асбардəшнəбəј tapşırmasaydı; асбардəмоннəбəј tapşırmasaydıq; 
асбардəоннəбəј tapşırmasaydınız; асбардəшоннəбəј 
tapşırmasaydılar; асбардəнинныбим tapşırmamalıydım; 
асбардəнинныбиш tapşırmamalıydın; асбардəнинныбе 
tapşırmamalıydı; асбардəнинныбимон tapşırmamalıydıq; 
асбардəнинныбишон tapşırmamalıydınız; асбардəнинныбин 
tapşırmamalıydılar; асбардəнин ныбим tapşırmalı olmadım; 
асбардəнин ныбиш tapşırmalı olmadın; асбардəнин ныбе tapşırmalı 
olmadı; асбардəнин ныбимон tapşırmalı olmadıq; асбардəнин 
ныбишон tapşırmalı olmadınız; асбардəнин ныбин tapşırmalı 
olmadılar; нибасбардем tapşırmaram; нибасбардеш tapşırmazsan; 
нибасбарде tapşırmaz; нибасбардемон tapşırmarıq; нибасбардешон 
tapşırmazsınız; нибасбарден tapşırmazlar; асбардəнинним 
tapşırmamalıyam; асбардəнинниш tapşırmamalısan; асбардəнинни 
tapşırmamalıdır; асбардəниннимон tapşırmamalıyıq; 
асбардəниннишон tapşırmamalısınız; асбардəниннин 
tapşırmamalıdırlar; насбардым tapşırmayım; масбард tapşırma; 
насбарды tapşırmasın; масбардəмон tapşırmayaq; масбардəн 
tapşırmayın; насбардын tapşırmasınlar; насбардом tapşırmasam; 
насбардош tapşırmasan; насбардо tapşırmasa; насбардомон 
tapşırmasaq; насбардошон tapşırmasanız; насбардон tapşırmasalar. 

асбардемон и. bax:  асбард. 
асбарденҹән з. tapşırmaqdansa, ismarlamaqdansa. 
асбардә с. 1 tapşırmış, tapşıran, ismarlamış, ismarlayan; ко 

асбардəкəс iş tapşıran (tapşırmış) şəхs;  бə вырə быросни бəпе 
асбардə кој  tapşırılan işi gərək yerinə yetirəsən.; 2 мəҹ. canını 
tapşırmış (tapşıran), ölmüş, ölәn. 

асбардә хəб. мəн. 1 tapşırmısan, ismarlamısan; ко асбардə iş 
tapşırmısan; 2 мəҹ. canını tapşırmısan, ölmüsәn. 

асбардәкәс и. tapşıran, ismarlayan; хəбə быстəн  асбардəкəсику 
tapşırandan хəbər al. 

асбардәнин с. tapşırmalı, tapşırası. 
асбардәсә з. tapşırarkәn. 
асбардовненҹән з. 1 tapşırtdıran kimi; 2 tapşırtdırmaqdansa, 

ismarlatmaqdansa.  
асбардовније и. tapşırtdırma, ismarlatma. 
асбардовније-асбардовније з. tapşırtdıra-tapşırtdıra, 

tapşırtdıraraq, ismarlada-ismarlada, ismarladaraq. 
асбардовнијеј ф. tapşırtdırmaq, ismarlatmaq; асбардовнијə беј 

ф. tapşırtdırılmaq, ismarladılmaq; *асбардовнијə быəбе 
tapşırtdırılmışdı; асбардовнијə быə tapşırtdırılıb; асбардовнијə 
быəбəј tapşırtdırılsaydı; асбардовнијə бе tapşırtdırıldı; асбардовнијə 
бејдə tapşırtdırılır; асбардовнијə бəбе tapşırtdırılacaq; асбардовнијə 
быə с. tapşırtdırılmış, tapşırtdırılan, ismarladılmış, ismarladılan;  

асбардовнијə быə хəб. мəн. tapşırtdırılmışdır, tapşırtdırılıb, 
ismarladılmışdır. 

асбардовнијә с. tapşırtdıran, ismarladan. 
асбардовнијә хəб. мəн. tapşırtdırmısan, ismarlatmısan. 
асбардовнијәнин с. tapşırtmalı, tapşırdası. 
асбардовнијәсә з. tapşırtdırarkәn. 
асбест и. хыс. asbest (odadavamlı lifli mineral). 
асбестин с. asbestli. 
асијә с. Asiya; Асијə фил Asiya fili; Гəдə Асијə Kiçik Asiya; 

Мијонə Асијə Orta Asiya. 
асијәвыж з. asiyalı. 
асиклик с. asiklik; асикликə щачəр asiklik açar. 
асимметријә и. asimmetriya, simmetriyasızlıq, uyğunsuzluq.  
асимметрик с. asimmetrik; асимметрикə тəщлил asimmetrik 

təhlil; асимметрикə выл asimmetrik çiçək. 
асинхрон с. asinxron (eyni vaxtda olmayan); асинхронə 

мыщəррик asinхron mühərrik. 
асинхронизасијә  и. asinxronizasiya. 
асинхронизм и. asinxronizm. 
аскет и. asket, tәrki-dünya, zahid. 
аскетизм и. asketizm (1 zahidlik, tərki-dünyalıq; 2 мəҹ. dünya 

ləzzətlərindən əl çəkmə). 
аскетик с. asketik; аскетикə жимон дəвонијеј asketik həyat 

sürmək. 
аски-виски и. parıltı, işartı. 
аски-виски доә с. parıltı verәn, parıldayan, işıldayan.  
аски-виски дој ф. parıldamaq, işartı vermәk, işıldamaq. 
асонг и. çöpçü. 
асонгәти и. çöpçülük. 
асп (ҹ. аспон) и. зоол. at; бə асп пеныштеј ata minmək; аспо евој 

atdan düşmək; аспи сəпе at belində; *Асп бə ғарз бəтырне аспи At 
atı borca qaşıyar; Аспи бəгəм бəкан, чəј кырə бəстен Atı bəyənərlər, 
onun dayçasın alarlar; Аспи де ғəтыш даве карде, мијонəдə һə 
марде Atla qatırın davası düşdü, arada eşşək öldü; Аспи сəдə ғашғə 
быбо, мəстəн, јəсој Atın başında qaşqa olsa alma, kifirlik əlamətidir; 
Аспи ко карде, һəј һарде At işkəli, eşşək yedi; Аспи һијыш һарде, 
һəј думышон бырније At tarlanı yedi, eşşəyin quyruğun kəsdilər; Бə 
аспи тумар быкəш, əнҹəх чəј лəғы јодо бемəкə Ata tumar çək, 
amma onun təpiyini unutma (At. sözü.). 

аспбоз с. atbaz. 
аспбозәти и. atbazlıq. 
аспект и. aspekt, nöqteyi-nәzәr. 
аспәвон и. atabaxan, atçı, mehtәr. 
аспәвонә и. qumquma. 
аспәвонәти и. mehtәrlik, atçılıq. 
аспәдандонә и. bax:  гылдик. 
аспәдәллок и. гəп. atbalaxanım. 
аспә дәллол и. at dәllalı. 
аспә дәллоләти и. at dәllallığı. 
аспәәрәбә и. at-araba. 
аспәләво и. atlıağac (uşaq oyunu). 
аспәмуз и. зоол. atmilçәyi, atçibini. 
аспәсәги и. keçmişdә gәlini bәy evinә aparanda onu müşai- yәt 

edәn kişi. 
аспәсинә и. atdöşü; бə аспəсинə дəғандеј atdöşü etmək, atla 

qovmaq. 
аспәсыфәт с. atsifәt. 
аспәтожын и. atçapan, jokey, minici. 
аспәтожнә и. atçapma, atçapdı, cıdır. 
аспәтожнә кардеј ф. at çapmaq, cıdıra çıxmaq. 
аспәтожнә мәјдон и. cıdır meydanı. 
аспәтосын и. atöyrәdәn, at tәlimçisi. 
аспәчовын и. atotaran. 
аспәшобәлуд и. бот. atşabalıdı. 
аспирант (ҹ. аспирантон) и. aspirant. 
аспирантәти и. aspirantlıq. 
аспирантурә и. aspirantura (1 aspirantlıq; 2 aspirantlar). 
аспиратор и. хыс.  aspirator (hava, qaz, toz və sairəni sormaq 

üçün cihaz).  
аспо (ҹ. аспоон) и. atlı, süvari; аспоə дастə atlı dəstəsi; ты быəш 

аспо, аз пијодə sən olmusan atlı, mən piyada; аспо бе и. atlanma; 
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аспо беј ф. atlanmaq; аспо быə с. atlanmış, atlanan; аспо карде и. 
atlandırma; аспо кардеј ф. atlandırmaq, ata mindirmək; аспо кардə 
бе и. atlandırılma; аспо кардə беј ф. atlandırılmaq, ata mindirilmək; 
аспо кардə быə с. atlandırılmış, ata mindirilmiş, ata mindirilən; аспо 
кардə быə хəб. мəн. atlandırılmışdır, ata mindirilmişdir, ata 
mindirilib. 

ассимилјасијә и. assimilyasiya (1 биол. hеyvan və bitкi 
оrqanizminin хarici mühitdən aldığı maddələri öz daхilində 
mənimsəməsi prоsеsi; 2 етногр. başqa хalqın dilini, adətlərini, 
mədəniyyəтini və s. qəbul етməк nəticəsində bir хalqın öz milli 
mədəniyyətini itirərəк, başqa хalqa qarışması; вəјнə ассимилјасијə 
qarşılıqlı assimilyasiya; 3 зывон. bir səsin yanındaкı digər səsə 
охşadılması; 4 геол. maqmanın qarışan süхurлarлa qarşılıqlı təsir 
prоsеsi); ассимилјасија беј ф. assimilyasiya olmaq (başqa bir xalqın 
dilini, mədəniyyətini, həyat tərzini götürərək, onunla qarışmaq, ona 
oxşamaq); ассимилјасијə кардеј ф. assimilyasiya etmək (1 bir xalqın 
mədəniyyətinə, yaşayışına, dilinə və s. təsir etmək yolu ilə onu özünə 
oxşatmaq; 2 зывон. bir səsi yanındakı səsə oxşatmaq; 3 биол. həzm 
etmək, mənimsəmək); ассимилјасијə кардə беј ф. assimilyasiya 
edilmək; ассимилјасијə кардə быə с. assimilyasiya edilmiş (edilən); 
ассимилјасијə кардə быə хəб. мəн. assimilyasiya edilmişdir (edilib). 

ассимилјатор и. assimilyator (assimilyatorluq tərəfdarı). 
ассимилјаторәти и. assimilyatorluq. 
ассистент и. assistent (professor və ya həkimin köməkçisi). 
ассистентәти и. assistentlik. 
ассонанс и. assonans (1ahəng, uyğunluq; 2 əдəб. yalnız hecaların 

bənzəyişi əsasında qurulan qafiyə). 
ассортимент и. assortiment, çeşid. 
ассосиасијә и. пsiхоl. 1 assosiasiya (şüurda ayrı-ayrı təsəvvürlər 

arasındakı əlaqə); 2 cәmiyyәt, birlik, ittifaq. 
ассури и. assuri, assuriyalı. 
ассуришынос и. assurişünas. 
ассуришыносәти и. assurişünaslıq. 
аст и. bax:  арс. 
астенијә и. тəб. asteniya, zәiflik, gücsüzlük, üzgünlük, arıqlıq, 

halsızlıq.  
астеник и. astenik, zәif, arıq, üzgün, gücsüz, halsız. 
астероидон ҹ. asteroidlәr, kiçik planetlәr (1 астр. Günəş 

ətrafında Marsla Yupiter orbitləri arasında dövr edən kiçik planetlər; 
2 зоол. dəniz ulduzları). 

астә I (ҹ. астон) и. sümük. 
астә II и. ülgüc. 
астәдож и. sümük ağrısı. 
астәјн с. sümüklü. 
астәјнәти и. sümüklülük. 
астәку и. бот. balqabaq. 
астәкујә 1 с. donqaz; 2 и. sür-sümük, sümük yığını. 
астәкујәти и. donqazlıq. 
астәномә и. ustadnamә. 
астәсил и. тəб. sümük vәrәmi. 
астәсохт и. sınıqçı. 
астәсохтәти и. sınıqçılıq.  
астәһард и. тəб. sümüyün çürümәsi, karioz. 
астәшығ и. qırov; астəшығ бастеј qırov bağlamaq. 
астигматизм и. физ.  astiqmatizm (nöqsanlı optik şüşələrdə və ya 

göz təbəqələrində şüaların müxtəlif dərəcədə sınması nəticəsində 
cismin aydın görünməməsi).  

астигматик и. astiqmatik; астигматикə щодисə astiqmatik 
hadisə. 

астмә и. тəб. astma (sinəqir xəstəliyi, təngnəfəslik). 
астмәјн с. astmalı. 
астмәтик и. тəб. astmatik (astma xəstəliyi olan adam). 
астовә и. астр. ulduz; бəхти астовə bəхt ulduzu. 
астовә(јн) с. ulduzlu; астовə(јнə) шəв ulduzlu gecə. 
астовәчәм с. ulduzoxşar, ulduzvarı, ulduzşәkilli. 
астролог и. astroloq. 
астрологијә и. astroloqiya, nücum elmi, münәccimlik (qədim 

zamanlarda: ulduzlar haqqında elm, həmçinin ulduzların vəziyyətinə 
görə fal açma). 

астроложи с. astroloji; астроложијə прогноз astroloji proqnoz. 

астрометријә и. astrometriya (astronomiyanın göy cisimlərinin 
görünmə vəziyyətini müəyyənləşdirməklə və vaxtı ölçməklə məşğul 
olan sahəsi).  

астронавт и. astronavt (astronavtika mütəxəssisi). 
астронавтикә и. astronavtika. 
астроном и. astronom. 
астрономәти и. astronomluq. 
астрономијә и. astronomiya (göy cisimləri haqqında elm).  
астрономик с. astronomik; астрономикə мышощидон 

astronomik müşahidələr. 
астроскоп и. asтr. astroskop (göydə bürcləri və ayrı-ayrı 

ulduzları tapmaq üçün müşahidə borusu). 
астроспектрограф и. astrospektroqraf (göy cisimlərinin 

fotoşəklini çəkmək üçün cihaz).  
асудә с. asudә; асудə вахт asudə vaхt; асудə бе и. asudələnmə, 

asudələşmə; асудə беј ф. asudələnmək, asudələşmək; асудə быə с. 
asudələşmiş, asudələşən; асудə быə хəб. мəн. asudələşmişdir, 
asudələşib. 

асудә-асудә з. asudәcә, asudә-asudә, asudәliklә, qayğısız. 
асудәти и. asudәlik. 
асудәтијәти и. asudәçilik. 
асфалт 1 и. asfalt; 2 с. асфалт -ә; асфалтə зəвод asfalt zavodu.  
атавизм и. биол. atavizm (nəsildə qədim əcdadlara məxsus 

əlamətlərin təzahür etməsi). 
атаксијә и. тəб. ataksiya (əzələlərin hərəkətləri arasındakı 

ahəngin pozulması, hərəkət ahəngsizliyi).  
атаман и. ataman (1 Rusiyada кazaк qоşunlarında müхтəlif hərbi 

və inzibaтi vəzifələrin adı; 2 dəsтəbaşı, quldurbaşı; 3 мəҹ. başчı). 
атаманәти и. atamanlıq, atamançılıq. 
атаманәти кардеј ф. atamanlıq etmәk, başçılıq etmәk. 
атеизм и. ateizm, allahsızlıq. 
атеист с. ateist, allahsız. 
атеистәти и. ateistlik, allahsızlıq. 
атеистиғәзинә з. ateistsayağı, ateistcәsinә. 
ателје и. atelye (1 iş otağı; 2 emalatxana). 
атеросклероз и. тəб. ateroskleroz (ürək-damar sistemi xəstəliyi).  
атәмујә и. bişmәcә, әprimә, qaxsıma; атəмујə кардеј ф. bişməcə 

olmaq, əprimək, qaxsımaq; атəмујə кардə с. bişməcə olmuş, əprimiş, 
bişməcə olan, qaxsımış, qaxsıyan. 

атлант и. atlant (1 анат. birinci boyun fəqərəsi; 2 архит. kişi 
bədəni şəklində sütun). 

атлантик с. atlantik; Атлантикə океан Atlantik okean; кобəсони-
атлантик şimali-atlantik. 

атлас и. atlas (1 tarix, coğrafiya xəritələri məcmuəsi; 2 heyvanlara, 
bitkilərə və sairəyə aid şəkillər məcmuəsi). 

атлет и. atlet, pәhlәvan. 
атлетик с. atletik; атлетикə мəшғ atletik məşq; атлетикə андом 

atletik bədən. 
атлетикә и. vərз. atletika (güc və çeviklik tələb edən idman); 

*сывыкə атлетикə yüngül atletika; гонə атлетикə ağır atletika 
(ağırlıq qaldırma, güləşmə, boks). 

атмосфер и. atmosfer (1 Yeri bürüyən hava təbəqəsi; 2 физ.  təzyiq 
vahidi (1,033kq/sm²); 3 мəҹ. mühit, şərait, hava). 

атмосферикукәно с. atmosferdәnkәnar. 
атмосферин с. atmosferli. 
атмосферинәти и. atmosferlik. 
атол и. ҹоғр. atol, mәrcan adası. 
атом (ҹ. атомон) и. физ.  atom (1 kimyəvi elementin ən kiçik 

hissəciyi; 2 мəҹ. zərrə, hissəcik); атомə кəшемон atom çəkisi. 
атомин с. atomlu. 
атоминәти и. atomluluq. 
атомистик с. atomistik; атомистикə нəзəријјə atomistik 

nəzəriyyə. 
атомистикә и. atomistika (bütün materiyanın atomlardan ibarət 

olduğunu iddia edən materialist nəzəriyyə). 
атрибут (ҹ. атрибутон) и. atribut (1 fəlsəfədə: subsтansiyanın 

ayrılmaz хüsusiyyəti, ayrılmaz cəhəti, məs.: hərəкət matеriyanın 
atributudur; 2 əlamət; 3 грəм. təyin). 

атрибутив с. зывон. atributiv, tәyini; атрибутивə пебемон 
atributiv ilişgi. 

атрибутивәти и. atributivlik, tәyinlik. 
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атропат и. тар. Atropat (Qədim talış dövləti Atropatenanın banisi 
və başçısı). 

атропатон и. тар. Atropatena. 
атрофијә и. atrofiya (1fəaliyyətdən qalma, həyat qabiliyyətini 

itirmə; 2 мəҹ. kütləşmə, duyğusunu itirmə).  
атрофик с. тəб. atrofik; атрофикə гастрит atrofik qastrit. 
атташе и. дипл. attaşe (müəyyən sahədə ixtisası olan səfarətxanə 

işçisi);  һəрби атташе hərbi attaşe. 
атташејәти и. дипл. attaşelik. 
аттестасијә 1 и. attestasiya (1 bir şəxsin bilik dərəcəsini və 

bacarığını təyin etmə; 2 bir şəxsin bilik və bacarığı haqqında 
xarakteristika); 2 с.: аттестасијә кәмиссијә attestasiya 
komissiyası; аттестасијəку дəвонијеј ф. attestat vermək, tövsiyə 
etmək, attestasiyadan keçirmək; аттестасијəку дəвонијə беј ф. 
attestat verilmək, tövsiyə edilmək, attestasiyadan keçirilmək; 
аттестасијəку дəвонијə быə с. attestat almış, tövsiyə edilmiş, 
attestasiyadan keçirilmiş; аттестасијəку дəвонијə быə хəб. мəн. 
attestat almışdır, tövsiyə edilmişdir, attestasiyadan keçirilmişdir. 

аттестат и. attestat, şәhadәtnamә, vәsiqә; *кəмолə аттестат 
kamal attestatı (orta məktəbi bitirmək haqqında şəhadətnamə). 

аттраксион и. attraksion (sirkdə və s. tamaşalarda ən maraqlı və 
əyləndirici nömrə). 

аудитор и. auditor (1 хыс. хüsusi müqavilə əsasında şirкətin, 
müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yохlayan şəхs; 2 bəzi 
dövlətlərdə: andlı iclasçı yaхud хüsusi vəzifəli şəхs; 3 канə. bəzi tədris 
müəssisələrində: başqa şagirdlərin dərslərinə qulaq asmaq tapşırılan 
şagird). 

аудиторијә и. auditoriya (1 mühazirə, məruzə охunan zal, 
оtaq; 2 dərs оtağı; 3 mühazirəyə, məruzəyə və s. qulaq asanlar). 

аудиторијәкукәно с. auditoriyadankәnar. 
ауксион и. auksion, müzaidә, hәrrac (açıq satış). 
ауксионәвон и. auksionçu, auksionist. 
ауксионист и. bax:  ауксионәвон. 
аут и. вəрз. aut (1 top oyununda: topun yan xətdən kənara çıxması; 

2  yerə yıxılan boksyorun məğlub olduğunu bildirmək üçün hakimin 
nidası). 

аутиген и. геол. autigen (mənşəcə yerli olan); аутигенə сангон 
autigen süхurlar. 

аутентик и. һуғ. autentik, әsli ilә düz (mətn və s.).  
аутсајдер и. вəрз. autsayder (qaliblər cərgəsinə çıxa bilməyən 

komanda və ya idmançı). 
афазијә и. тəб. afaziya (nitqin pozulması). 
афагијә и. тəб. afagiya (gözdə büllurun olmaması). 
афели и. астр. afeli (planet orbitinin Günəşdən ən uzaq nöqtəsi). 
афәрин n. afәrin. 
афишә (ҹ. афишон) и. afişa, bildiriş. 
афонијә и. тəб. afoniya (səs tutqunluğu, səsin batması). 
афоризм и. aforizm, kәlam, hikmәtli söz; афоризми ғəзинə з. 

aforizm şəklində, aforizm tərzində. 
афоризмин с. aforizmli. 
африкә и. Afrika; Африкə фил Afrika fili. 
африкәғыж з. afrikalı.  
африкәндерон ҹ. afrikanderlәr (Afriкanın cənubunda məsкən 

salmış (əsasən hоllandiyalı) коlоnistlərin nəsilləri). 
африкәшынос и. afrikaşünas. 
африкәшыносәти и. afrikaşünaslıq (Afrika xalqlarının tarix, 

mədəniyyət və dillərindən bəhs edən elmlər). 
аф-уф n. af-uf; аф-уф кардеј ф. af-uf etmək, sızıldamaq; аф-уф  

кардə беј ф. af-uf  edilmək; аф-уф кардə быə с. af-uf  edilmiş 
(edilən); аф-уф кардə быə хəб. мəн. af-uf  edilmişdir (edilib). 

аффект и. affekt, hәyәcan, hirs, özündәn çıxma. 
аффикс и. зывон. affiks, şәkilçi. 
аффрикат и. зывон. afrikat [iki samitin birləşməsindən alınan səs, 

məs.:  f(t+ş)]. 
ах n. ax, vay, ah-vay etmә, ah-vay; Ах, чəмə миллəт чы ҹурə хар 

бедə! Aх, bizim millət necə də хar olur! (X. Tolış). 
ахиллесә пошнә и. Axilles dabanı, bir adamın әn zәif yeri  

(qədim yunan əsatirinə görə Axilles adlı pəhləvanın dabanından 
başqa heç bir yerinə güc çatmazmış). 

ахирәт и. дини.  axirәt. 
ахирәтонә с. дини. axirәtlik. 

ахирәтпәрәст с. axirәtpәrәst. 
ахирәтпәрәстәти и. axirәtpәrәstlik. 
ахируләмр вəсə сых. axirülәmr, nәhayәt. 
ахмәх (ҹ. ахмәхон и.) с. axmaq; ахмəхə һəрəкəт aхmaq hərəkət; 

ахмəх бе и. axmaqlaşma; ахмəх беј ф. axmaqlaşmaq; *Ахмəхə сə ды 
кəрə баршије Axmaq baş iki dəfə sınar; Ахмəхи бə ағылманди 
нынги ебəпуштен Axmaqı ağıllının ayağına bağlayarlar; Ахмəхи 
печоштə зыне бəбе Axmaqı günortadan sonra bilmək olar (At. sözü). 

ахмәх-ахмәхи з. axmaq-axmaq, axmaqcasına. 
ахмәхәти и. axmaqlıq; ахмəхəти карде и. axmaqlama; ахмəхəти 

кардеј ф. axmaqlamaq, axmaqlıq etmək; ахмəхəти кардə беј ф. 
axmaqlıq edilmək; ахмəхəти кардə быə с. axmaqlıq edilmiş, 
axmaqlıq edilən; ахмəхəти кардə быə хəб. мəн. axmaqlıq edilmişdir 
(edilib). 

ахтә с. 1 axta; 2 bax:  пыштә; пыштə кəлə aхta dana; ахтə карде 
и. 1 axtalama; 2 bax:  ПЫШТЕ; ахтə кардеј ф. 1 axtalamaq; 2 bax:  
ПЫШТЕЈ; ахтəкардəбе и. 1 axtalama; 2 bax:  пыштә бе; ахтə кардə 
беј ф. 1 axtalanmaq; 2 bax:  пыштә беј; ахтə кардə быə с. 1 
axtalanmış, axtalanan; 2 bax:  пыштә быә; ахтə кардə быə хəб. мəн. 
1 axtalanmışdır, axtalanıb; 2 bax: пыштә быә; ахтə кардовнијеј ф. 1 
axtalatmaq, axtalatdırmaq; 2 bax: пыштовнијеј; ахтə кардовнијə 
быə с. 1 axtalatdırılmış, axtalatdırılan; 2 bax: пыштовнијә быә; 
ахтə кардовнијə быə хəб. мəн. 1 axtalatdırılmışdır, axtalatdırılıb; 2 
bax:  пыштовнијә быә. 

ахтәвон и. 1 axtaçı, axtalayan. 2 bax:  пыштәвон. 
ахтәти и. axtalıq. 
ахунд и. axund; *Ахунди мəлош бəгəм ныкарде, мəло ахуныш, 

сəјди чəвон һар дыглəш Axund mollanı bəyənmədi, molla axundu, 
seyid onların hər ikisini (At. sözü.). 

ахундәти и. axundluq. 
ахчә и. pul. 
аһ н. ah; аһ, бəрк торсыније мы! ah, məni bərk qorхutdun!; аһ 

кəшеј ф. ah çəkmək; аһ кəшə беј ф. ah çəkilmək; аһ кəшə быə с. ah 
çəkilmiş (çəkilən); аһ кəшə быə хəб. мəн. ah çəkilmişdir (çəkilib). 

аһа н. aha; аща, гəтыме ты! aha, səni tutdum! 
аһбәгиј с. ah-vaylı, qaragün, yazıq, binәva. 
аһбәгијәти и. ah-vaylılıq, qaragünlük, yazıqlıq, binәvalıq. 
аһ-вај н. ah-vay. 
аһ-вајәкә и. ah-vayçı. 
аһ-әмон н. ah-aman.  
аһәнг и. ahәng. 
аһәнгдор с. ahәngdar; аһəнгдорбе и. ahəngdarlaşma; аһəнгдор 

беј ф. ahəngdarlaşmaq; аһəнгдор быə с. ahəngdarlaşmış, 
ahəngdarlaşan; аһəнгдор быə хəб. мəн. ahəngdarlaşmışdır, 
ahəngdarlaşıb. 

аһәнгдор-аһәнгдори з. ahәngdarcasına, ahәngdarca. 
аһәнгдорәти и. ahәngdarlıq. 
аһәнгин и. bax:  аһәнгдор; аһəнгинбе и. ahəngləşmə; аһəнгин беј 

ф. ahəngləşmək; аһəнгин быə с. ahəngləşmiş, ahəngləşən; аһəнгин 
быə хəб. мəн. ahəngləşmişdir, ahəngləşib; аһəнгин карде и. 
ahəngləşdirmə, ahəngləndirmə; аһəнгин кардеј ф. aahəngləşdirmək, 
ahəngləndirmək; аһəнгин кардə бе и. ahəngləşdirilmə, 
ahəngləndirilmə; аһəнгин кардə беј ф. ahəngləşdirilmək, 
ahəngləndirilmək; аһəнгин кардə быə с. ahəngləşdirilmiş, 
ahəngləndirilmiş, ahəngləşdirilən, ahəngləndirilən; аһəнгин кардə 
быə хəб. мəн. ahəngləşdirilmişdir, ahəngləndirilib. 

аһәнгинәти и. bax:  аһәнгдорәти. 
аһәнгсоз и. bәstәkar. 
аһәнгсозәти и. bәstәkarlıq. 
аһәстә с. ahәstә. 
аһәстә-аһәстә з. ahәstә-ahәstә, ahәstәcә. 
аһәстәти и. ahәstәlik. 
аһ-имон и. ah-iman; щестыме ащ-имон и гылə балə ah-iman 

bircə balam vardır. 
аһ-нолә и. ah-nalә. 
аһу и. зоол. ahu.  
аһу-зор и. ah-zar; аһу-зор кардеј ф. ah-zar etmək; аһу-зор кардə 

беј ф. ah-zar edilmək; аһу-зор кардə быə с. ah-zar edilmiş (edilən); 
аһу-зор кардə быə хəб. мəн. ah-zar edilmişdir (edilib). 

аһ-фәғон и. ah-fәğan. 
аһ-фәрјод и. ah-fәryad. 
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ачин (ҹ. ачинон и.)  с. yad, yabançı, özgә, ögey, iraq; ачинə пəс 
yad qoyun; ачинə мəмлəкəтон iraq (yad) ölkələr; ачинə идеологијə 
yabançı ideologiya. 

ачинәти и. yadlıq, yabançılıq, özgәlik, ögeylik, iraqlıq. 
аҹәр 1 и. acar (xalq); 2 с. аҹәр -ә; аҹəрə зывон acar dili.  
аҹәри з. acar dilindә, acarca. 
аш I (ҹ. ашон) и. şorba; *Аш пешеəдə чамчə ғыјмəт боһо бəбе 

Şorba daşanda çömçənin qiyməti baha olar; Ашым бə гəвəн 
ныжəнəј, əнҹəх сутыме ыштə гəв Şorbanı ağzıma da vurmadım, 
ancaq ağzımı yandırdım (At. sözü). 

аш II и. aş; пусти бə аш ној dərini aşa qoymaq. 
ашбоз и. aşpaz; *Дыглə ашбози быə вырəдə хорəк ја су бəбе, 

јаанки бетəм İki aşbaz olan yerdə xörək ya duzlu olar, ya da tamsız 
(At. sözü). 

ашбозәти и. aşpazlıq; ашбозəти кардеј ф. aşbazlıq etmək; 
ашбозəти кардə беј ф. aşbazlıq edilmək; ашбозəти кардəкəс и. 
aşbazlıq edən. 

ашбозхонә и. aşbazxana. 
ашбул и. kürü. 
ашәнә и. aşçı. 
ашин с. aşılı. 
ашинәти и. aşılılıq. 
ашиш с. sakit; ашиш беј ф. sakitləşmək, sakit olmaq; ашиш быə 

с. sakitləşmiş, sakitləşən; ашиш быə хəб. мəн. sakitləşmişdir, 
sakitləşib. 

ашиш-ашиши з. sakitcә, sakit-sakit. 
ашишәкә с. sakitlәşdirәn, sakitlәşdirici. 
ашишәти и. sakitlik. 
ашиши 1 и. sakitlik; 2 хəб. мəн. ашишије sakitlikdir; ашиши 

сохтеј ф. sakitlik yaratmaq; ашиши сохте беј ф. sakitlik yaradılmaq; 
ашиши сохтə быə с. sakitlik yaradılmış (yaradılan); ашиши сохтə 
быə хəб. мəн. sakitlik yaradılmışdır (yaradılıb); ашиш кардеј ф. sakit 
etmək; ашиш кардə беј ф. sakit edilmək; ашиш кардə быə с. sakit 
edilmiş, sakitləşdirilmiş, sakitləşdirilən; ашиш кардə быə хəб. мəн. 
sakit edilmişdir, sakitləşdirilmişdir, sakitləşdirilib. 

ашығ I (ҹ. ашығон) и. aşıq. *Бə ашығишон воте зырно быжəн, 
воте пошнəм дəжејдə Aşığa dedilər zurna çal, dedi dabanım ağrıyır 
(At. sözü). 

ашығ II и. aşiq; ашығ беј ф. aşiq olmaq; ашығ быə с. aşiq olmuş 
(olan); ашығ быə хəб. мəн. aşiq olmuşdur (olub); ашығ кардеј ф. 
aşiq etmək; ашығ кардə беј ф. aşiq edilmək; ашығ кардə быə с. aşiq 
edilmiş (edilən); ашығ кардə быə хəб. мəн. aşiq edilmişdir (edilib). 

ашығәти I и. aşıqlıq. 
ашығәти II и. aşiqliq. 
ашығиғәзинә з. aşıqsayağı, aşıqhәngi. 
ашығ-мәшуғ и. aşiq-mәşuq. 
ашығ-мәшуғәти и. aşiq-mәşuqluq. 
ашығонә з. aşiqanә. 
ашығонәти и. aşiqanәlik. 
ашкардәбыә с. aşılandırılmış, aşılandırılan. 
ашкардәбыә хəб. мəн. aşılandırılmışdır, aşılandırılıb. 
ашмард (ҹ. ашмардон) и. say; мығдорə ашмардон miqdar 

sayları; рестə ашмардон sıra sayları; ғејри-мыəјјəнə ашмардон 
qeyri-müəyyən saylar; кəсрə ашмардон kəsr sayları. 

ашмарде и. sayma. 
ашмарде-ашмарде з. saya-saya, sayaraq. 
ашмардеј ф. saymaq; ружон ашмардеј günləri saymaq; ашмардə 

беј ф. sayılmaq; ашмардə быə с. sayılmış, sayılı; ашмардə быə хəб. 
мəн. sayılmışdır, sayılıb; ♥ашмардејдəм sayıram; ашмардејдəш 
sayırsan; ашмардејдə sayır; ашмардејдəмон sayırıq; 
ашмардејдəшон sayırsınız; ашмардејдəн sayırlar; ашмардејдəбим 
sayırdım; ашмардејдəбиш sayırdın; ашмардејдəбе sayırdı; 
ашмардејдəбимон sayırdıq; ашмардејдəбишон sayırdınız; 
ашмардејдəбин sayırdılar; ашмардыме saydım; ашмарде saydın; 
ашмардыше saydı; ашмардымоне saydıq; ашмардоне saydınız; 
ашмардышоне saydılar; ашмардим sayardım; ашмардиш sayardın; 
ашмарди sayardı; ашмардимон sayardıq; ашмардишон sayardınız; 
ашмардин sayardılar; ашмардəмбəј saysaydım; ашмардəбəј 
saysaydın; ашмардəшбəј saysaydı; ашмардəмонбəј saysaydıq; 
ашмардəонбəј saysaydınız; ашмардəшонбəј saysaydılar; 
ашмардəнинбим saymalıydım; ашмардəнинбиш saymalıydın; 

ашмардəнинбе saymalıydı; ашмардəнинбимон saymalıydıq; 
ашмардəнинбишон saymalıydınız; ашмардəнинбин saymalıydılar; 
ашмардəнин бим saymalı oldum; ашмардəнин биш saymalı oldun; 
ашмардəнин бе saymalı oldu; ашмардəнин бимон saymalı olduq; 
ашмардəнин бишон saymalı oldunuz; ашмардəнин бин saymalı 
oldular; башмардем sayaram; башмардеш sayarsan; башмарде 
sayar; башмардемон sayarıq; башмардешон sayarsınız; башмарден 
sayarlar; ашмардəниним saymalıyam; ашмардəниниш saymalısan; 
ашмардəнине saymalıdır; ашмардəнинимон saymalıyıq; 
ашмардəнинишон saymalısınız; ашмардəнинин saymalıdırlar;  
башмардым sayım; башмард say; башмарды saysın; башмардəмон 
sayaq; башмардəн sayın; башмардын saysınlar; башмардом saysam; 
башмардош saysan; башмардо saysa; башмардомон saysaq; 
башмардошон saysanız; башмардон saysalar; ♥ашмардејдəним 
saymıram; ашмардејдəниш saymırsan; ашмардејдəни saymır; 
ашмардејдəнимон saymırıq; ашмардејдəнишон saymırsınız; 
ашмардејдəнин saymırlar; ашмардејдəныбим saymırdım; 
ашмардејдəныбиш saymırdın; ашмардејдəныбе saymırdı; 
ашмардејдəныбимон saymırdıq; ашмардејдəныбишон saymırdınız; 
ашмардејдəныбин saymırdılar; нашмардыме saymadım; нашмарде 
saymadın; нашмардыше saymadı; нашмардымоне saymadıq; 
нашмардоне saymadınız; нашмардышоне saymadılar; нашмардим 
saymazdım; нашмардиш saymazdın; нашмарди saymazdı; 
нашмардимон saymazdıq; нашмардишон saymazdınız; нашмардин 
saymazdılar; ашмардəмнəбəј saymasaydım; ашмардəнəбəј 
saymasaydın; ашмардəшнəбəј saymasaydı; ашмардəмоннəбəј 
saymasaydıq; ашмардəоннəбəј saymasaydınız; ашмардəшоннəбəј 
saymasaydılar; ашмардəнинныбим saymamalıydım; 
ашмардəнинныбиш saymamalıydın; ашмардəнинныбе 
saymamalıydı; ашмардəнинныбимон saymamalıydıq; 
ашмардəнинныбишон saymamalıydınız; ашмардəнинныбин 
saymamalıydılar; ашмардəнин ныбим saymalı olmadım; 
ашмардəнин ныбиш saymalı olmadın; ашмардəнин ныбе saymalı 
olmadı; ашмардəнин ныбимон saymalı olmadıq; ашмардəнин 
ныбишон saymalı olmadınız; ашмардəнин ныбин saymalı olmadılar; 
нибашмардем saymaram; нибашмардеш saymazsan; нибашмарде 
saymaz; нибашмардемон saymarıq; нибашмардешон saymazsınız; 
нибашмарден saymazlar; ашмардəнинним saymamalıyam; 
ашмардəнинниш saymamalısan; ашмардəнинни saymamalıdır; 
ашмардəниннимон saymamalıyıq; ашмардəниннишон 
saymamalısınız; ашмардəниннин saymamalıdırlar; нашмардым 
saymayım; машмард sayma; нашмарды saymasın; машмардəмон 
saymayaq; машмардəн saymayın; нашмардын saymasınlar; 
нашмардом saymasam; нашмардош saymasan; нашмардо saymasa; 
нашмардомон saymasaq; нашмардошон saymasanız; нашмардон 
saymasalar. 

ашмарденҹән з. 1 sayan kimi; 2 saymaqdansa; əвони 
ашмарденҹəн чок бəбе ҹо ко быгəтош onları saymaqdansa başqa iş 
görsən yaхşı olar. 

ашмардә с. sayan, saymış. 
ашмардә хəб. мəн. saymısan. 
ашмардәкәс и. sayan, sayıcı. 
ашмардәнин с. saymalı, sayası. 
ашмардәсә з. sayarkәn. 
ашмардәҹәғын з. sayıb, saymaqnan; əј  ашмардəҹəғын зијод 

əкəниш ки saymaqnan onu artırmayacaqsan ki. 
ашмардовненҹән з. 1 saydıran kimi; 2 saydırmaqdansa. 
ашмардовније и. saydırma. 
ашмардовније-ашмардовније з. saydıra-saydıra, saydıraraq. 
ашмардовнијеј ф. saydırmaq; ашмардовнијə беј ф. saydırılmaq; 

ашмардовнијə быə с. saydırılmış, saydırılan; ашмардовнијə быə хəб. 
мəн. saydırılmışdır, saydırılıb. 

ашмардовнијә с. saydırılan, saydırılmış.  
ашмардовнијә хəб. мəн. saydırmısan.  
ашмардовнијәнин с. saydırmalı, saydırası. 
ашмардовнијәсә з. saydırarkәn. 
ашпеш и. bişir-düşür, biş-düş. 
ашти и. barış, barışıq, barışıqlıq, sülh; ашти бе и. barışma; ашти 

беј ф. barışmaq; ашти быə с. barışan, barışmış; ашти быə хəб. мəн. 
barışıb, barışmışdır; ашти карде и. barışdırma; ашти кардеј ф. 
barışdırmaq; ашти кардə бе и. barışdırılma; ашти кардə беј ф. 
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barışdırılmaq; ашти кардə быə с. barışdırılmış, barışdırılan; ашти 
кардə быə хəб. мəн. barışdırılmışdır, barışdırılıb. 

аштиәкә и. barışdırıcı, barışdıran. 
аштиәкәти и. barışdırıcılıq. 
аштиныбејәти и. barışmazlıq. 
аштиныбә с. barışmaz. 
ашурә и. aşura (Islam təqvimi ilə məhərrəm ayının 10-u). 
ашхонә (ҹ. ашхонон) и. aşxana, yemәkxana. 
ашхонәвон и. aşxanaçı, yemәkxanaçı.  
ашхонәвонәти и. aşxanaçılıq, yemәxanaçılıq. 
ашхонәјн с. aşxanalı, yemәkxanalı. 
 

Б 
 
б   b (Talış əlifbasının ikinci hərfi). 
ба и. yarılma (yara, çiban); јарə ба бе yara yarıldı; ба беј ф. 

yarılmaq (yara, çiban); ба быə с. yarılmış, yarılan (yara, çiban); ба 
быə хəб. мəн. yarılmışdır, yarılıb (yara, çiban); ба кардеј ф. yarmaq 
(yaranı, çibanı). 

бабасил и. тəб. babasil. 
баббит и. тех. babbit (qalay, stibium və misdən əmələ gələn ağ 

ərinti). 
бабә 1 bəzi hallarda -dan, -dən şəkilçilərini ifadə edir; məs., БАБӘ 

РЫКИ acığımdan/acığından; БАБӘ ҺЫРСИ hirsimdən/hirsindən; 2 bəzi 
hallarda zərflikdüzəldən şəkilçi qismində çıxış edir; məs.: бабə 
фылонкəси рыки filankəsin acığına.  

бабәкосә и. бот. yemiş növü. 
баби (ҹ. бабијон) с. babi, yolunu azmış, mürtәd. 
бабизм и. babizm (XIX əsrin 40-cı illərində Iranda Babın yaratdığı 

дини  təlim). 
бабијәти и. babilik (дини  təriqətin adı). 
бабин и. тех. babin, qarqara, makara. 
бави и. мус. Bavi («Humayun» muğamında gediş). 
бавсәнәб и. бот. ofris.  
багет и. baget (çərçivə və haşiyə üçün naxışlı taxta). 
багетәвон и. bagetçi.  
баги с. baqi, әbәdi, ölmәz. 
бағәҹ и. 1 baqaj, yük; дастə бағəҹ əl baqajı; 2 мəҹ. bilik, 

mәlumat. 
бағи и. qalıq, artıq qalan hissә. 
бадан и. бот. badan (bənövşəyi-qırmızı gülləri olan ot bitki). 
бадә (ҹ. бадон) и. badә. 
бадәм и. бот. badam; бадəмə до badam ağacı; бадəмə лесты 

badam içi. 
бадәмгәв с. badamağız. 
бадәмин с. badamlı; бадəминə пичəнник badamlı peçenye. 
бадәмчәш с. badamgöz. 
бадәмчәшәти и. badamgözlülük. 
бадәмҹо и. badamlıq. 
бадминтон и. вəрз. badminton. 
бадминтонәвон и. вəрз. badmintonçu, badminton idmanı ilә 

mәşğul olan.  
базә (ҹ. базон) и. baza (1 əsas, bünövrə, təməl, özül; 2 hərbi sursat 

və tikintilər olan yer; 3  mərkəz; 4  anbar; 5 təbii mənbələr, xammal 
mənbələri); базəјн бе и. bazalaşma; базəјн беј ф. bazalaşmaq; базəјн 
быə с. bazalaşmış, bazalaşan; базəјн быə хəб. мəн. bazalaşmışdır, 
bazalaşıb; базəјн карде и. bazalaşdırma; базəјн кардеј ф. 
bazalaşdırmaq. 

базис  и. bazis (1 əsas, özül, bünövrə; 2 geodeziyada: üçbucağın 
oturacağı). 

базихонә и. кaнə bazixanә, oyun evi. 
базу и. aнaт. bazu (qolun dirsəkdən çiyinədək olan hissəsi). 
баис с. bais; баис беј ф. bais olmaq; баис быə с. bais olmuş (olan); 

баис быə хəб. мəн. bais olmuşdur (olub). 
баисәти и. baislik, baisçilik. 
баискор с. baiskar; баискорə одəм baiskar adam. 
баискорәти и. baiskarlıq, baislik, baisçilik. 
бајан и. мус. bayan (çoxdilli böyük qarmon). 
бајанәжән и. мус. bayan çalan. 

бај-бај bax:  ло-ло (uşağın dilində); бај-бај кардеј ф. bax:  ло-ло 
кардеј (uşağın dilində). 

бајғуш и. зоол. bayquş; куми бајғуш dam bayquşu. 
бајт и. тех. bayt (kompyuterdə:  səkkiz bit birlikdə; bir bayta 0-dan 

250-dək rəqəm yazıla bilir). 
бајтәр и. хыс. baytar. 
бајтарәти и. baytarlıq. 
бак I и. bak (su, benzin və s. üçün böyük qab). 
бак II и. дыјо.  bak (gəmidə yuxarı palubanın qabaq hissəsi). 
бакал и. bakal. 
бакалавр и. bakalavr (1bəzi ölkələrdə ilk alimlik dərəcəsi; 2 

Fransada və bəzi başqa ölkələrdə: orta məktəbi bitirmiş şəxs). 
бакен и. bax:  кә II (çayda, göldə dayaz yerləri və s. göstərmək 

üçün üzücü nişan).  
бакенбард и. bax:  нимриш. 
бакенбардин с. bax:  нимришин. 
бактериал с. bakterial; бактериалə нохəшијон bakterial 

хəstəliklər. 
бактериемијә и. тəб. bakteriemiya (qanda dərinin selikli 

qişasının və s. zədələnməsi yolu ilə daxil olan bakteriyaların olması). 
бактеријә (ҹ. бактеријон) 1 и. bakteriya; 2 с.:  бактеријә 

препаратон bakteriya preparatları. 
бактеријәјн с. baktriyalı. 
бактериолог и. bakterioloq (bakteriologiya alimi, bakteriologiya 

mütəxəssisi). 
бактериологијә и. bakteriologiya (bakteriyalardan bəhs edən 

elm). 
бактериоложи с. bakterioloji; бактериоложијə анализ 

bakterioloji analiz. 
бал I и. bal, qiymәt. 
бал II и. bal, rәqs gecәsi. 
балаган и. кaнə balaqan (1keçmişdə yarmarka tamaşaları üçün 

taxta tikili; 2 oyunbazlıq, küçə tamaşası). 
балалајкә и. balalayka (barmaqla çalınan üçsimli musiqi aləti). 
балалајкәвон и. balalaykaçı, balalaykaçalan. 
баланс I и. 1 мал. balans (bir idarə və ya müəssisənin müəyyən 

müddət ərzindəki gəlir və çıxarının yekunu); активə баланс aktiv 
balans; пассивə баланс passiv balans; баланс жəј ф. мыһ. balans 
vurmaq; баланс жə беј ф. мыһ. balans vurulmaq; баланс жə быə с. 
мыһ. balans vurulmuş (vurulan); баланс жə быə хəб. мəн. мыһ. 
balans vurulmuşdur (vurulub); 2 müvazinәt.  

баланс II и. хыс. balans (sellüloza və kağız fabrikləri üçün ağac 
parçaları). 

балансикукәно с. иғт. balansdankәnar. 
балансир и. balansir (akrobata kanat üzərində müvazinəti 

saxlamaqda kömək edən uzun ağac); балансир кардеј ф. 
balansirləmək. 

балансирәкә с. balansirlәyici. 
балахон и. balaxon (qədim kəndli üst geyimi). 
балахонә и. aynәbәnd, eyvan, balaxana. 
балдуз и. baldız (kişinin həyat yoldaşının bacısı). 
балдузәти и. baldızlıq. 
балеринә и. balerina, rәqqasә. 
балет и. balet (1 rəqslərdən ibarət teatr tamaşası; 2 bu cür tamaşa 

üçün yazılmış musiqi əsəri; 3  rəqs sənəti). 
балетбоз с. baletbaz. 
балетбозәти и. baletbazlıq. 
балетмејстер и. baletmeyster (balet rəhbəri, balet müəllimi). 
балә (ҹ. балон)  и. bala, uşaq, körpә; балə певатеј bala çıхartmaq; 

моə-балə ana-bala; балə дој ф. balalamaq, bala vermək; балə певате 
и. bala çıxartma, balalama; балə певатеј ф. bala çıxartmaq, 
balalamaq; балə певатə с. bala çıxaran, balalayan, bala çıxarmış, 
balalamış; балə певатə беј ф. bala çıxarılmaq; балə певатə быə с. 
bala çıxarılmış (çıxarılan); балə певатə быə хəб. мəн. bala 
çıxarılmışdır (çıxarılıb); *Балə балəје, чокишəн, бевəҹишəн Bala 
baladır, yaxşısı da, pisi də (At. sözü.). 

балә-балә з. bala-bala. 
баләбан и. мус. balaban; балабан жəј balaban çalmaq. 
баләбанәжән и. balabançı, balabançalan. 
баләбанәжәнәти и. balabançılıq. 
баләғанде и. bala atma, balasalma. 
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баләдоје и. balavermә; че һəјвонон балəдоје heyvanların 
balaverməsi. 

баләеғанде и. balasalma (heyvanlarda). 
баләјн с. balalı. 
баләли и. balası, balacıq, balacığaz, uşaqcığaz; балəлијон 

uşaqcığazlar. 
баләма и. balacan, balası (əzizləmə mənasında müraciət). 
баләмардәј и. balasıölmüş. 
баләмерзо и. balamirzә (gəlinin öz kiçik qaynına müraciəti).  
баләпуш и. balapuş, üst qadın paltarı, örtük, şal. 
баләҹонин с. balacanlı. 
баләҹонинәти и. balacanlılıq. 
балзәм и. balzam (1 içərisində еfir yağları оlan yarımduru ətirli 

qətran; 2 mumiya; 3 мəҹ. dərman, dava, məlhəm); балзəм жəј ф. 
balzam vurmaq, mumiyalamaq; балзəм жə беј ф. balzamlanmaq, 
mumiyalanmaq; балзəм жə быə с. balzamlanmış, mumiyalanmış; 
балзəм жə быə хəб. мəн. balzamlanmışdır, mumiyalanmışdır. 

балзәмин и. бот. balzamin, xınaçiçәyi; балзəмин карде и. 
balzamlama; балзəмин кардеј ф. balzamlamaq; балзəмин кардə бе 
и. balzamlanma; балзəмин кардə беј ф. balzamlanmaq; балзəмин 
кардə быə с. balzamlanmış, balzamlanan; балзəмин кардə быə хəб. 
мəн. balzamlanmışdır, balzamlanıb. 

балзәминәкә и. balzamlayıcı, balzamlayan. 
балинә  (ҹ. балинон) и. зоол. balina. 
балинәғәзинон и. зоол. balinayabәnzәrlәr. 
балинәшиклин с. balinaşәkilli. 
балинәшиклинон и. зоол. balinaşәkillilәr.  
балыш (ҹ. балышон) и. yastıq, balış, balınc; оксигенə балыш 

тəб. oksigen balışı. 
балышәдим и. balışüzü, balıncüzü. 
балјустрадә и. архит. balyustrada, sürahıbәnd (bəzəkli 

məhəccər, bəzəkli sürahı). 
балкар и. balkar (Qafqaz xalqlarından biri). 
балкарә зывон с. balkar dili. 
балкари з. balkarca. 
балкә и. 1 balka; 2 bax:  нал (ucları əks divarlarda bəkidilmiş 

ağac və ya dəmir tir). 
балкәғәзинә с. balkavarı. 
балкәјн с. balkalı; балкəјнə пард balkalı körpü. 
балкон и. balkon. 
балконин с. balkonlu. 
балл и. ball, dәrәcә (1müxtəlif hadisələrin, мяс.: küləyin, zəlzələnin 

və sairənin şiddət dərəcəsini göstərən vahid; 2 məktəbdə: şagirdlərin 
bilik və əxlaq dərəcəsini göstərən qiymət). 

балладә и. ballada (1əдəб. dastan; 2 мус. oxumaq və çalmaq üçün 
musiqi əsəri). 

баллас и. ballas (almazın bir növü). 
балласт и. ballast (1 дыјо.  qursa; gəminin, aerostatın və sairənin 

tarazlığını saxlamaq üçün götürülən yük və ya başqa ağırlıq; 2 о.р. 
şpalları bərkitmək üçün onların arasına tökülən çınqıl və qum); 
балласт кардеј и. о.р. ballastlamaq (dəmir yolunda şpalların arasına 
çınqıl və qum tökmək). 

балластер и. о.р. ballaster (çınqıl, qumtökən maşın). 
баллистик  с. ballistik. 
баллистикә и. ballistika (top güllələrinin və ya ağır cisimlərin 

uçuşundan bəhs edən elm). 
бал-маскарәд и. bal-maskarad. 
балмә и. topa, lomba; и балмə риш bir topa saqqal; и балмə ту bir 

lomba tüpürcək. 
балмәриш с. yekәsaqqal, topasaqqal. 
балнеолог и. balneoloq (balneologiya mütəxəssisi). 
балнеологијә и. balneologiya (təbabətin mineral suların və 

palçığın kimyəvi tərkibini və müalicə xassələrini öyrənən sahəsi). 
балнеоложи с. balneoloji; балнеоложијə курорт balneoloji kurort. 
балнеолог и. тəб. balneoloq (balneologiya mütəxəssisi). 
балнеологијә и. тəб. balneologiya (mədən suları və palçıqlarının 

kimyəvi tərkibi və bunlarla müalicə üsullarından bəhs edən elm). 
балнеотерапијә и. тəб. balneoterapiya (mineral sularla zahiri 

müalicə). 
балон и. balon (1 dar boğazlı şüşə və ya dəmir qab; 2 aerostatın 

qaz doldurulan qovuğu). 

бамбук и. бот. bambuk (içərisi boş, çox bərk və yoğun qamışa 
oxşar bitki). 

бамәзә с. bamәzә. 
бамијә с. bamiyә. 
банан и. бот. banan (tropik ölkələrdə bitən ağac və onun meyvəsi). 
банд I  (ҹ. бандон) и. dağ; бə банд бешеј dağa çıхmaq; Толышə 

бандон Talış dağları. 
банд II и. buğum. 
банд III и. bәnd; банд бе и. bənd olma, bəndlənmə, ilişmə, taxılma; 

банд беј ф. bənd olmaq, bəndlənmək, ilişmək, taxılmaq; банд быə с. 
bənd olmuş, bəndlənmiş, ilişmiş, taxılmış; банд быə хəб. мəн. bənd 
olmuşdur, bəndlənmişdir, ilişmişdir, taxılmışdır; банд карде и. bənd 
etmə, bəndləmə, ilişdirmə, taxma; банд кардеј ф. bənd etmək, 
bəndləmək, ilişdirmək, taxmaq; банд кардə бе и. bənd etdirilmə, 
bəndləndirilmə; банд кардə беј ф. bənd etdirilmək, bəndləndirilmək; 
банд кардə быə с. bənd edilmiş, bəndləndirilmiş, ilişdirilmiş, 
taxılmış; банд кардə быə хəб. мəн. bənd edilmişdir, 
bəndləndirilmişdir, ilişdirilmişdir, taxılmışdır. 

банда и. banda, dәstә, quldur dәstәsi. 
банд-банд з. buğum-buğum. 
бандбәбанд з. dağ-dağ, dağbadağ; бандбəбанд нəвеј dağbadağ 

gəzmək. 
банд-бијәку с. геол. dağ-buzlaq; банд-бијəку релјеф dağ-buzlaq 

relyefi. 
банд гынијеј ф. bәnd olmaq, bәndlәnmәk, ilişib qalmaq. 
бандерол и. banderol (1 poçtla göndərilən şeylərə sarınan kağız 

lent; 2 poçtla göndərilmək üçün bu qayda ilə sarınmış şey; 3 aksiya və 
ya kömrüyün verilmiş olduğunu göstərmək üçün malın üzərinə 
yapışdırılan kağız); бандерол карде и. banderollama; бандерол 
кардеј ф. banderollamaq; бандерол кардə бе и. banderollanma; 
бандерол кардə беј ф. banderollanmaq; бандерол кардə быə с. 
banderollanmış, banderollanan; бандерол кардə быə хəб. мəн. 
banderollanmışdır, banderollanıb; бандерол кардовније и. 
banderollatma; бандерол кардовнијеј ф. banderollatmaq; бандерол 
кардовнијə беј ф. banderollatdırmaq; бандерол кардовнијə быə с. 
banderollatdırılmış, banderollatdırılan; бандерол кардовнијə быə хəб. 
мəн. banderollatdırılmışdır, banderollatdırılıb. 

бандеролин с. banderollu. 
бандә и. bax:  бандәнә.  
бандәбәш и. dağbaşı, dağın zirvәsi. 
бандәбын и. dağbasar. 
бандәбынә и. ҹоғр. dağdibi; bax:  һаләбын. 
бандәдимә и. dağәtәyi. 
бандәдылә с. dağdaxili; бандəдылə чолəко ҹоғр. dağdaхili çökək. 
бандәдовнә и. dağәtәyi. 
бандәкәм и. dağdöşü. 
бандәнә и. 1 bәndәm, dәrz bağı, bәnd; бандəнə дəбастеј 

bəndəmləmək; 2 грəм.  bağlama; фелə бандəнə feli bağlama.  
бандәнәјн с. bәndәmli. 
бандәсә и. dağbaşı, dağlıq. 
бандәтерә и. dağ silsilәsi. 
бандәх и. batma, ilişmә, ilişib qalma; бандəх гынијеј ф. batmaq, 

palçığa batmaq, ilişib qalmaq (maşın, adam və s.); бандəх гынијə с. 
batmış, palçığa batmış, ilişib qalmış (maşın, adam və s.); бандəх 
гынијə хəб. мəн. batmışdır, palçığa batmışdır, ilişib qalmışdır (maşın, 
adam və s.). 

бандизәж и. зоол. dağkәkliyi. 
бандикәл и. зоол. dağkәli. 
бандин с. buğumlu. 
бандинәти и. buğumluluq. 
бандинон и. биол. buğumlular (heyvanlar, bitkilər). 
бандит и. bandit, quldur, soyğunçu. 
бандитәти и. banditlik, quldurluq, soyğunçuluq; бандитəти 

кардеј ф. banditlik etmək, quldurluq etmək, soyğunçuluq etmək. 
бандитиғәзинә з. banditcәsinә. 
бандитизм и. banditizm, banditlik. 
бандиһәмо и. yasamal (yüksəklik yerdəki düzən). 
бандыж  з. dağlı. 
бандыку и. dağlıq, dağ-daş, daşlıq. 
банд-мәдән  с. dağ-mәdәn.  
бандофәје и. геол. ҹоғр. dağәmәlәgәlmә. 
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бани (ҹ. банијон) и. bani. 
банкет I и. banket, ziyafәt. 
банкет II и. тех. banket, torpaq tökümü, torpaq qalağı 

(dəmiryol, su tikintilərində). 
банкнот и. mal. banknot (bank tərəfindən buraxılan kredit bileti). 
банкрот и. bankrot, müфlis, var-yoxu әlindәn çıxan, sınıq çıxan, 

iflas edәn (adam); банкрот беј ф. bankrot olmaq, müфlis olmaq, 
sınıq çıxmaq. 

банкротәти и. bankrotluq, müфlislik, sınıq çıxma, iflas. 
бант и. 1 bant; 2 bax:  терә. 
бантин с. bantlı; бантинə мујəхолон bantlı hörüklər. 
баобаб и. бот. baobab (isti ölkələrdə bitən yoğun gövdəli böyük 

ağac). 
баптизм и. baptizm (xaçpərəst məzhəblərindən biri). 
баптист и. baptist, baptizm tәrәfdarı. 
баптистәти и. baptistlik. 
бар I и. bar (ayaqüstü restoran). 
бар II и. bar (hava təzyiqi vahidi). 
бар III и. мəд. bar (qazıma maşının və mədən kombaynının əsas 

kəsici hissəsi). 
барабан и. baraban (1 təbil; 2 тех. müхtəlif maşınların və 

mехanizmlərin silindrşəкilli hissəsi; 3 анат. оrta qulağın içi). 
барабанғәзин с. barabanvarı. 
барабанәвон и. barabançı. 
барабанәвонәти и. barabançılıq. 
барабанәжән и. barabançalan. 
барабанин с. barabanlı. 
барат и. barat (pul ötürməsi). 
баратәкә и. baratelәyәn. 
баратәстән и. baratalan. 
барбар (ҹ. барбарон)  1 и. barbar; 2 с. barbar, vәhşi, kobud, 

mәdәniyyәtsiz; барбарə тобјон barbar tayfalar. 
барбариғәзинә з. barbarcasına, barbar kimi. 
барбарәти и. barbarlıq, vәhşilik, kobudluq, mәdәniyyәtsizlik. 
барбаризм и. зывон. barbarizm (1 əcnəbi sözlərin yersiz 

işlədilməsi; 2 dilin təmizliyini pozan yad sözlər). 
барбарис и. barbaris (1 uzunsоv хırda тurş тünd qırmızı 

giləmеyvəsi оlan тiкanlı коl biткisi; 2 həmin biткinin mеyvəsi). 
барде и. 1 aparma; 2 udma (oyunu). 
барде-барде з. 1 apara-apara, apararaq; 2 uda-uda, udaraq 

(oyunu). 
барде-бардоне и. apartma (oyunun adı). 
бардеәдә ф.б. 1 aparanda; 2 udanda. 
бардеј ф. 1 aparmaq; нубəјни бардеј nübar aparmaq; ов бардеј su 

aparmaq; дəрс бардеј dərs aparmaq; сəрнышин бардеј sərnişin 
aparmaq; лəкə бардеј ləkə aparmaq; щани бардеј yuхu aparmaq; 
ағли бардеј ağlını aparmaq; овəјзи бардеј sel aparmaq; 2 udmaq, 
aparmaq; щəнəки бардеј oyunu udmaq; сə-гуши бардеј baş-beynini 
aparmaq; сə бардеј baş aparmaq; вахти бардеј vaхtını aparmaq; *ын 
һəми һəлə веј ов бəба bu хəmir hələ çoх su aparacaq; бардə бе и. 
aparılma; тəмин кардə быəнине сəростə щисоби бардə бе düzgün 
hesabın aparılması təmin edilməlidir; бардə беј ф. aparılmaq; *бардə 
быəбе  aparılmışdı; бардə быə aparılıb; бардə быəбəј aparılsaydı; 
бардə бе aparıldı; бардə бејдə aparılır; бардə бəбе aparılacaq; бардə 
быə с. aparılmış, aparılan; бардə быə хəб. мəн. aparılmışdır, aparılıb; 
♥бардејдəм aparıram; бардејдəш aparırsan; бардејдə aparır; 
бардејдəмон aparırıq; бардејдəшон aparırsınız; бардејдəн aparırlar; 
бардејдəбим aparırdım; бардејдəбиш aparırdın; бардејдəбе aparırdı; 
бардејдəбимон aparırdıq; бардејдəбишон aparırdınız; бардејдəбин 
aparırdılar; əбəјм aparardım; əбəјш aparardın; əбəј aparardı; əбəјмон 
aparardıq; əбəјшон aparardınız; əбəјн aparardılar; бардыме apardım; 
барде apardın; бардыше apardı; бардымоне apardıq; бардыоне 
apardınız; бардышоне apardılar; бардəмбе aparmışdım; бардəбе 
aparmışdın; бардəшбе aparmışdı; бардəмонбе aparmışdıq; 
бардəонбе aparmışdınız; бардəшонбе aparmışdılır; бардəмныбе 
aparmamışdım; бардəныбе aparmamışdın; бардəшныбе 
aparmamışdı; бардəмонныбе aparmamışdıq; бардəонныбе 
aparmamışdınız; бардəшонныбе aparmamışdılır; бардəнинбим 
aparmalıydım; бардəнинбиш aparmalıydın; бардəнинбе aparmalıydı; 
бардəнинбимон aparmalıydıq; бардəнинбишон aparmalıydınız; 
бардəнинбин aparmalıydılar; бардəнин бим aparmalı oldum; 

бардəнин биш aparmalı oldun; бардəнин бе aparmalı oldu; 
бардəнин бимон aparmalı olduq; бардəнин бишон aparmalı 
oldunuz; бардəнин бин aparmalı oldular; бардəнинимбəн 
aparmalıyammış; бардəнинишбəн aparmalısanmış; бардəнинебəн 
aparmalıymış; бардəнинимонбəн aparmalıyıqmış; 
бардəнинишонбəн aparmalısınızmış; бардəнининбəн 
aparmalıymışlar; бардəмебəн aparmışammış; бардəјбəн 
aparıbsanmış; бардəшебəн aparıbmış; бардəмонебəн aparmışıqmış; 
бардəонебəн aparmısınızmış; bardəşonebən апарыблармыш; 
бəбардем (бəбам) apararam; бəбардеш (бəбаш) apararsan; бəбарде 
(бəба) aparacaq; бəбардемон (бəбамон) aparacağıq; бəбардешон 
(бəбаон) aparacaqsınız; бəбарден (бəбан) aparacaqlar; бардəниним 
aparmalıyam; бардəниниш aparmalısan; бардəнине aparmalıdır; 
бардəнинимон aparmalıyıq; бардəнинишон aparmalısınız; 
бардəнинин aparmalıdırlar; быбəм aparım; быбə apar; быбə aparsın; 
быбəмон aparaq; быбəн aparın; быбəн aparsınlar; быбом aparsam; 
быбош aparsan; быбо aparsa; быбомон aparsaq; быбошон aparsanız; 
быбон aparsalar; бардəмбу aparmışammı; бардəбу aparmısanmı; 
бардəшбу aparıbmı; бардəмонбу aparmışıqmı; бардəонбу 
aparıbsınızmı; бардəшонбу aparıblarmı; бардəмбəј aparsaydım; 
бардəбəј aparsaydın; бардəшбəј aparsaydı; бардəмонбəј aparsaydıq; 
бардəонбəј aparsaydınız; бардəшонбəј aparsaydılar; ♥бардејдəним 
aparmıram; бардејдəниш aparmırsan; бардејдəни aparmır; 
бардејдəнимон aparmırıq; бардејдəнишон aparmırsınız; 
бардејдəнин aparmırlar; бардејдəныбим aparmırdım; 
бардејдəныбиш aparmırdın; бардејдəныбе aparmırdı; 
бардејдəныбимон aparmırdıq; бардејдəныбишон aparmırdınız; 
бардејдəныбин aparmırdılar; нəбəјм aparmazdım; нəбəјш 
aparmazdın; нəбəј aparmazdı; нəбəјмон aparmazdıq; нəбəјшон 
aparmazdınız; нəбəјн aparmazdılar; ныбардыме aparmadım; 
ныбарде aparmadın; ныбардыше aparmadı; ныбардымоне 
aparmadıq; ныбардоне aparmadınız; ныбардышоне aparmadılar; 
бардəниннимбəн aparmalıyammış; бардəниннишбəн 
aparmalısanmış; бардəниннијебəн aparmalıymış; 
бардəниннимонбəн aparmalıyıqmış; бардəниннишонбəн 
aparmalısınızmış; бардəниннинбəн aparmalıymışlar; бардəнин 
нимбəн aparmamalıyammış; бардəнин нишбəн aparmamalısanmış; 
бардəнин нијебəн aparmamalıymış; бардəнин нимонбəн 
aparmamalıyıqmış; бардəнин нишонбəн aparmamalısınızmış; 
бардəнин нинбəн aparmamalıymışlar; бардəмнијебəн 
aparmamışammış; бардəнијебəн aparmamısanmış; бардəшнијебəн 
aparmamışmış; бардəмоннијебəн aparmamışıqmış; бардəоннијебəн 
aparmamısınızmış; бардəшоннијебəн aparmamışlarmış; 
нибəба(рде)м (əбəним); aparmaram; нибəбардеш (нибəбаш; 
əбəниш) aparmazsan; нибəбарде (нибəба; əбəни) aparmaz; 
нибəба(рде)мон (əбəнимон) aparmarıq; нибəба(рде)шон 
(əбəнишон) aparmazsınız; нибəба(рде)н (əбəнин) aparmazlar; 
бардəнинним aparmamalıyam; бардəнинниш aparmamalısan; 
бардəнинни aparmamalıdır; бардəниннимон aparmamalıyıq; 
бардəниннишон aparmamalısınız; бардəниннин aparmamalıdırlar; 
ныбəм aparmayım; мəбə aparma; ныбə aparmasın; мəбəмон 
aparmayaq; мəбəн aparmayın; ныбəн aparmasınlar; ныбом 
aparmasam; ныбош aparmasan; ныбо aparmasa; ныбомон 
aparmasaq; ныбошон aparmasanız; ныбон aparmasalar; бардəмныбу 
aparmamışammı; бардəныбу aparmamısanmı; бардəшныбу 
aparmayıbmı; бардəмонныбу aparmamışıqmı; бардəонныбу 
aparmayıbsınızmı; бардəшонныбу aparmayıblarmı; бардəмнəбəј 
aparmasaydım; бардəнəбəј aparmasaydın; бардəшнəбəј aparmasaydı; 
бардəмоннəбəј aparmasaydıq; бардəоннəбəј aparmasaydınız; 
бардəшоннəбəј aparmasaydılar. 

бардејәдә и. 1 aparmaqda; 2 udmaqda; комəг бим бəј ын 
щəнəки бардејəдə bu oyunu udmaqda ona kömək oldum. 

бардемон и. uduş. 
бардемонин с. uduşlu. 
барденҹән з. 1 aparan kimi; 2 aparmaqdansa. 
бардә с. aparan. 
бардә хəб. мəн. aparmısan. 
бардәкәс с. 1 aparan; 2 aparıcı. 
бардән и. bardan, qapçaq, iri kisә (yun, pambıq və s. daşımaq 

üçün). 
бардәнә с. bardanlıq; бардəнə материал bardanlıq material. 
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бардәнин с. aparmalı, aparası. 
бардәсә з. apararkәn. 
бардовненҹән з. 1 apartdıran kimi; 2  apartdırmaqdansa.  
бардовније и. apartdırma. 
бардовније-бардовније з. apartdıra-apartdıra, apartdıraraq. 
бардовнијеј ф. apartdırmaq; бардовнијə бе и. apartdırılma. 
бардовнијə беј ф. apartdırılmaq; ♥бардовнијə быəбе 

apartdırılmışdı; бардовнијə быə apartdırılıb; бардовнијə быəбəј 
apartdırılsaydı; бардовнијə бе apartdırıldı; бардовнијə бејдə 
apartdırılır; бардовнијə бəбе apartdırılacaq; бардовнијə быə с. 
apartdırılmış, apartdırılan; бардовнијə быə хəб. мəн. apartdırılmışdır, 
apartdırılıb. 

бардовнијә с. apartdıran. 
бардовнијә хəб. мəн. apartdırmısan. 
бардовнијәнин с. apartdırmalı, apartdırılası. 
бардовнијәсә з. apartdırarkәn. 
бардоне и. apar-apar. 
бардуж (ҹ. бардужон) и. qıyıq. 
барел и. barel (115-164 liтr arsında həcm və тuтum ölчüsü). 
барелјеф и. barelyeф, qabartma, qabartma naxış (bәzәk). 
барә сыханəсə. barә; чымы барəдə mənim barəmdə; чичи барəдə 

бə гəпбишон? nə barədə danışırdınız? 
барәк и. barak (1 taxtadan tikilmiş müvəqqəti bina; 2 xəstəxanada 

yoluxucu xəstələrə məxsus şöbə). 
барж и. barj (yеdəк vasiтəsilə hərəкəт еdən böyüк yüк gəmisi). 
барз s yüksәk, uca, hündür; барзə банд yüksək dağ; барзə ном 

yüksək ad. барз беј ф. ucalmaq, yüksəlmək; барз быə с. ucalmış, 
ucalan; yüksəlmiş, yüksələn; барз быə хəб. мəн. ucalmışdır; 
yüksəlmişdir. барз кардеј ф. ucaltmaq, yüksəltmək; барз кардə беј 
ф. ucaldılmaq, yüksəldilmək; барз кардə быə с. ucaldılmış, 
yüksəldilmiş; ucaldılan, yüksəldilən; барз кардə быə хəб. мəн. 
ucaldılmışdır, yüksəldilmişdir. 

барз-барзә с. yüksәkcә. 
барзәбәш и. 1 hündür zirvә; 2 бот. armud növü. 
барзәболо (ҹ. барзәболон и.) с. ucaboy, ucaboylu, yüksәkboy, 

yüksәkboylu, qamәtli, qәdd-qamәtli; нəнə бəштə барзəболоə зоə 
ғыбон! ana öz ucaboylu oğluna qurban! 

барзәболоәти и. ucaboyluluq. 
барзәвәзифәјн с. yüksәkvәzifәli. 
барзәвинд с. gәlәcәyi görәn, bәsarәtli. 
барзәвиндәти и. gәlәcәyi görmә, bәsarәtlilik. 
барзәволтин с. еl.-тех. yüksәkvoltlu (gərginlik). 
барзәгывонин с. еl.-тех. yüksәkgәrginlikli. 
барзәихтисосин с. yüksәkixtisaslı. 
барзәкалоријн с. yüksәkkalorili. 
барзәкејфијәтин с. yüksәkkeyfiyyәtli. 
барзәмаашин с. yüksәkmaaşlı. 
барзәмаш и. qalın yuxa, barzamaş, yanlama; bax: чангури. 
барзәоктанин с. yüksәkoktanlı (benzin). 
барзәти и. yüksәklik, ucalıq. 
барзи и. ucalıq, yüksәklik. 
барзиәпам и. yüksәklikölçәn. 
барзипетат и. yüksәkliyә dırmaşan, alpinist. 
барзы-былынд с. boy-buxunlu, ucaboylu, qamәtli. 
барзы-былындәти и. boy-buxunluluq, ucaboyluluq, qamәtlilik. 
барзыболо с. qamәtli, ucaboylu. 
барзыболоәти и. qamәtlilik, ucaboyluluq. 
барзо з. yüksәkdәn, ucadan; барзо пəреј yüksəkdən uçmaq; барзо 

гəп жəј ucadan danışmaq. 
бариз з. bariz, aşkar. 
барисфер и. геол. barisfer (Yerin ağır nüvəsi). 
баритон и. мус. bariton (1basla tenor arasında kişi səsi; 2 bariton 

səsli adam; 3 musiqi aləti). 
барјер и. baryer, maneә; барјерисə ваштеј baryerdən tullanmaq. 
барограф и. физ.  baroqraf (hava təzyiqini avtomatik yazan 

aparat). 
барокамерә и. barokamera (yüksəkliyin insan orqanizminə təsirini 

öyrənmək və aviasiya cihazlarını sınaqdan keçirmək üçün içərisindəki 
təzyiq aşağı olan kamera). 

барокко и. barokko (XVI-XVIII əsrlərdə yayılmış bədii üslub). 
барометр и. физ.  barometr (hava təzyiqini ölçən cihaz). 

барон и. baron (qrafdan kiçik zadəgan rütbəsi). 
баронессә и. baronessa (baronun qızı ya arvadı). 
баронет и. baronet (Ingiltərədə zadəgan titulu). 
баронәти и. baronluq. 
бароскоп и. физ.  baroskop (hava təzyiqindəki dəyişiklikləri 

göstərən cihaz). 
баротерапијә и. baroterapiya (yüksək və ya aşağı təzyiqlə 

orqanizmə müalicəvi təsir). 
барраж и. av. barraj, hava maneәlәri. 
баррикадә и. barrikada (küçə səngəri); баррикадə сохтеј ф. 

barrikada qurmaq, küçələrdə səngər qurmaq; баррикадə сохтə беј ф. 
barrikada qurulmaq, barrikadaya girmək, küçə səngəri qurub özünü 
qorumaq; баррикадə сохтə быə с. barrikada qurulmuş, küçə səngəri 
qurulmuş; баррикадə сохтə быə хəб. мəн. barrikada qurulmuşdur, 
küçə səngəri qurulmuşdur. 

бархан и. barxan (səhralarda külək gətirən qumlardan əmələ gələn 
təpə). 

бас и. мус. bas (1 yoğun kişi səsi; 2 bu cür səsi olan adam; 3 musiqi 
aləti). 

басә сәдојн с. bas sәsli, yoğun sәsli. 
басил и. basil (çöpşəkilli mikrob). 
басиләкырын и. basildaşıyan. 
басилкырније и. basildaşıma (sağlam adamların bədənində keçici 

xəstəlik törədicilərinin saxlanması). 
басиләновын и. basilgәzdirәn. 
басилифрозкарде и. basilifrazetmә. 
басилјар с. basilyar; басилјарə дизентеријə basilyar dizenteriya. 
басилон и. basillәr; силə басилон vərəm basilləri. 
басир с. basir, hәr şeyi görәn. 
басирә и. basirә, görmәk qabiliyyәti, görmә. 
баск и. bask (xalq). 
баскак и. тар. baskak (Rusiyada тaтar zamanında vеrgiyığan). 
баскетбол и. вəрз. basketbol (əl ilə oynanılan top oyunu). 
баскетболәвон и. вəрз. basketbolçu. 
басмач (ҹ. басмачон) и. basmaç. 
басмачәти и. basmaçlıq. 
бастард(он) и. биол. bastard(lar) (müxtəlif növlərə yaxud cinslərə 

mənsub orqanizmlərin cütləşdirilməsindən alınan nəsil). 
басте и. 1 bağlama; 2 düzәltmә. 
басте-басте з. 1 bağlaya-bağlaya, bağlayaraq; 2 düzәldә-

düzәldә, düzәldәrәk. 
бастеј ф. 1 bağlamaq; бəј бастеј qapını bağlamaq; бијə бастеј buz 

bağlamaq; димə бастеј qaysaq bağlamaq; кəрмə бастеј qartmaq 
bağlamaq; пос бастеј pas bağlamaq; щис бастеј his bağlamaq; уму 
бастеј ümid bağlamaq; 2 qalib gәlmәk, bağlamaq; ашығи бастеј 
aşığı bağlamaq; 3 bağlamaq, düzәltmәk; бə бастеј qapı düzəltmək; 
бастə бе и. bağlanılma, bağlanma; düzəldilmə; бастə беј ф. 
bağlanılmaq, bağlanmaq; düzəldilmək; *бастə быəбе bağlanmışdı; 
бастə быə bağlanıb; бастə быəбəј bağlansaydı; бастə бе bağlandı; 
бастə бејдə bağlanır; бастə бəбе bağlanacaq; бастə быə с. 
bağlanılmış, bağlanılan; düzəldilmiş, düzəldilən; бастə быə хəб. мəн. 
bağlanılmışdır, bağlanılıb; düzəldilmişdir, düzəldilib; ♥бастејдəм 
bağlayıram; бастејдəш bağlayırsan; бастејдə bağlayır; бастејдəмон 
bağlayırıq; бастејдəшон bağlayırsınız; бастејдəн bağlayırlar; 
бастејдəбим bağlayırdım; бастејдəбиш bağlayırdın; бастејдəбе 
bağlayırdı; бастејдəбимон bağlayırdıq; бастејдəбишон bağlayırdınız; 
бастејдəбин bağlayırdılar; əбастим bağlayardım; əбастиш 
bağlayardın; əбасти bağlayardı; əбастимон bağlayardıq; əбастишон 
bağlayardınız; əбастин bağlayardılar; бастыме bağladım; басте 
bağladın; бастыше bağladı; бастымоне bağladıq; бастоне bağladınız; 
бастышоне bağladılar; бастəниним bağlamalıyam; бастəниниш 
bağlamalısan; бастəнине bağlamalıdır; бастəнинимон bağlamalıyıq; 
бастəнинишон bağlamalısınız; бастəнинин bağlamalıdırlar; 
бастəнинбим bağlamalıydım; бастəнинбиш bağlamalıydın; 
бастəнинбе bağlamalıydı; бастəнинбимон bağlamalıydıq; 
бастəнинбишон bağlamalıydınız; бастəнинбин bağlamalıydılar; 
бастəнин бим bağlamalı oldum; бастəнин биш bağlamalı oldun; 
бастəнин бе bağlamalı oldu; бастəнин бимон bağlamalı olduq; 
бастəнин бишон bağlamalı oldunuz; бастəнин бин bağlamalı 
oldular; бастəмбəј bağlasaydım; бастəбəј bağlasaydın; бастəшбəј 
bağlasaydı; бастəмонбəј bağlasaydıq; бастəонбəј bağlasaydınız; 
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бастəшонбəј bağlasaydılar; бəбастем bağlayaram; бəбастеш 
bağlayarsan; бəбасте bağlayar; бəбастемон bağlayarıq; бəбастешон 
bağlayarsınız; бəбастен bağlayarlar; быбастым bağlayım; быбаст 
bağla; быбасты bağlasın; быбастəмон bağlayaq; быбастəн bağlayın; 
быбастын bağlasınlar; быбастом bağlasam; быбастош bağlasan; 
быбасто bağlasa; быбастомон bağlasaq; быбастошон bağlasanız; 
быбастон bağlasalar; ♥бастејдəним bağlamıram; бастејдəниш 
bağlamırsan; бастејдəни bağlamır; бастејдəнимон bağlamırıq; 
бастејдəнишон bağlamırsınız; бастејдəнин bağlamırlar; 
бастејдəныбим bağlamırdım; бастејдəныбиш bağlamırdın; 
бастејдəныбе bağlamırdı; бастејдəныбимон bağlamırdıq; 
бастејдəныбишон bağlamırdınız; бастејдəныбин bağlamırdılar; 
нəбастим bağlamazdım; нəбастиш bağlamazdın; нəбасти 
bağlamazdı; нəбастимон bağlamazdıq; нəбастишон bağlamazdınız; 
нəбастин bağlamazdılar; бастəнинним bağlamamalıyam; 
бастəнинниш bağlamamalısan; бастəнинни bağlamamalıdır; 
бастəниннимон bağlamamalıyıq; бастəниннишон bağlamamalısınız; 
бастəниннин bağlamamalıdırlar; бастəнинныбим bağlamamalıydım; 
бастəнинныбиш bağlamamalıydın; бастəнинныбе bağlamamalıydı; 
бастəнинныбимон bağlamamalıydıq; бастəнинныбишон 
bağlamamalıydınız; бастəнинныбин bağlamamalıydılar; бастəнин 
ныбим bağlamalı olmadım; бастəнин ныбиш bağlamalı olmadın; 
бастəнин ныбе bağlamalı olmadı; бастəнин ныбимон bağlamalı 
olmadıq; бастəнин ныбишон bağlamalı olmadınız; бастəнин ныбин 
bağlamalı olmadılar; бастəмнəбəј bağlamasaydım; бастəнəбəј 
bağlamasaydın; бастəшнəбəј bağlamasaydı; бастəмоннəбəј 
bağlamasaydıq; бастəоннəбəј bağlamasaydınız; бастəшоннəбəј 
bağlamasaydılar; нибəбастем bağlamaram; нибəбастеш 
bağlamazsan; нибəбасте bağlamaz; нибəбастемон bağlamarıq; 
нибəбастешон bağlamazsınız; нибəбастен bağlamazlar; ныбастым 
bağlamayım; мəбаст bağlama; ныбасты bağlamasın; мəбастəмон 
bağlamayaq; мəбастəн bağlamayın; ныбастын bağlamasınlar; 
ныбастом bağlamasam; ныбастош bağlamasan; ныбасто bağlamasa; 
ныбастомон bağlamasaq; ныбастошон bağlamasanız; ныбастон 
bağlamasalar. 

бастемон и. 1 bağlanış; 2 bağlılıq. 
бастә и. bәnd, su bәndi. 
бастә с. bağlı, bağlanmış, bağlanan; düzәldilmiş, düzәldilәn; 

бастə бə bağlı qapı. 
бастә хəб. мəн. bağlamısan; düzәltmisәn. 
бастәј (ҹ. бастәјон) и. зывон. bağlayıcı; табејəти бастəјон 

tabelilik bağlayıcıları; бетабејəти бастəјон tabesizlik bağlayıcıları. 
бастәнә и. bağlama (şeir forması). 
бастәнин с. bağlamalı, bağlayası. 
бастәр и. qurd; сыпə-бастəр it-qurd. 
бастәсә з. bağlayarkәn. 
бастовније и. bağlatma, bağlatdırma. 
бастовније-бастовније з. bağlada-bağlada, bağladaraq, 

bağlatdıra-bağlatdıra, bağlatdıraraq. 
бастовнијеј ф. bağlatmaq, bağlatdırmaq; бастовнијə бе и. 

bağlatdırılma; бастовнијə беј ф. bağlatdırılmaq; *бастовнијə быəбе 
bağlatdırılmışdı; бастовнијə быə bağlatdırılıb; бастовнијə быəбəј 
bağlatdırılsaydı; бастовнијə бе bağlatdırıldı; бастовнијə бејдə 
bağlatdırılır; бастовнијə бəбе bağlatdırılacaq; бастовнијə быə с. 
bağlatdırılmış, bağlatdırılan; бастовнијə быə хəб. мəн. 
bağlatdırılmışdır, bağlatdırılıb. 

бастовнијә с. bağlatdırılmış, bağlatdırılan. 
бастовнијә хəб. мəн. bağlatdırmısan. 
бастовнијәнин с. bağlatdırmalı, bağlatdırası. 
бастовнијәсә з. bağlatdırarkәn. 
бат и. batma; бат кардеј batırmaq; бат беј ф. batmaq; бат быə с. 

batmış, batan; бат быə хəб. мəн. batmışdır, batıb. 
баталист и. batalist (döyüş mənzərələrini тəsvir еdən rəssam). 
баталјон и. batalyon. 
батарејә I и. batareya (cib fənəri və s. üçün). 
батарејә II и. batareya (1 bir neçə top və ya minaatandan ibarət 

hissə; 2 тех. bir-birinə birləşdirilmiş bir neçə elektrik elementi və 
akkumlyatorlar sırası). 

батарејәвон и. batareyaçı. 
батарејәјн с. batareyalı. 
батат и. бот. batat (şirin kartof). 

батиал с. геол. batial; батиалə зонə batial zona (dünya okeanının 
dayaz və dərin zonaları arasındakı zona). 

батил и. batil; ружəм батил бе orucum batil oldu. 
батиметријә и. геол. batimetriya (sualтı rеlyеф haqqında еlm). 
батиметрик с. геол. batimetrik; батиметрикə хəритон batimetrik 

хəritələr. 
батин и. batin. 
батинә с. batini. 
батискаф и. batiskaf (okeanoqrafik və s. tədqiqatlar üçün özüüzən 

aparat). 
батисфер и. batisfer (dənizin dərin qatlarını tədqiq etmək üçün 

xüsusi kamera). 
бат кардеј ф. batırmaq. 
бат кардә беј ф. batırılmaq. 
бат кардә быә с. batırılmış, batırılan. 
бат кардә быә хəб. мəн. batırılmışdır, batırılıb. 
батон и. baton (1 uzunsоv ağ чörəк; 2 uzunsоv şокоlad, şirni). 
баттерфлеј и. batterфley (xüsusi üzmə üsulu). 
бафтә и. bafta. 
бафтәәбофт и. baftatoxuyan. 
бафтәјн с. baftalı. 
бахтәвәр с. bәxtәvәr; бахтəвəр беј ф. bəxtəvər olmaq; бахтəвəр 

быə с. bəxtəvər olmuş, bəxtəvər olan; бахтəвəр быə  хəб. мəн. 
bəxtəvər olmuşdur, bəxtəvər olub; бахтəвəр кардеј ф. bəxtəvər 
etmək; бахтəвəр кардə беј ф. bəxtəvər edilmək; бахтəвəр кардə быə 
с. bəxtəvər edilmiş, bəxtəvər edilən; бахтəвəр кардə быə хəб. мəн. 
bəxtəvər edilmişdir, bəxtəvər edilib. 

бахтәвәр-бахтәвәр з. bәxtәvәrcәsinә. 
бахтәвәрәти и. bәxtәvәrlik. 
бахтәвәрәтику и. bәxtәvәrlikdәn; бахтəвəрəтику гəп жəјдəш! 

bəхtəvərlikdən danışırsan! 
бафтәвон и. baftaçı. 
бафтәвонәти и. baftaçılıq. 
бахш I (ҹ. бахшон)  и. pay, bәxş. бахш кардеј ф. paylamaq, 

bölüşdürmək, bölüşmək; бахш кардə беј ф. paylanmaq, 
bölüşdürülmək; бахш кардə быə с. paylanmış, bölüşdürülmüş. 

бахш кардə быə хəб. мəн. paylanmışdır, bölüşdürülmüşdür; бахш 
кардовнијеј ф. paylatdırmaq, paylaşdırtmaq, böldürmək; бахш 
кардовнијə беј ф. paylatdırılmaq, paylaşdırılmaq, böldürülmək; бахш 
кардовнијə быə с. paylatdırılmış, paylaşdırılmış, böldürülmüş, 
paylatdırılan, paylaşdırılan, bölüşdürülən; бахш кардовнијə быə хəб. 
мəн. paylatdırılmışdır, paylaşdırılmışdır, böldürülmüşdür, 
paylatdırılıb, paylaşdırılıb, bölüşdürülüb. 

бахш II и. hissә, bölüm; бахш бе и. bölünmə; бахш беј ф. 
bölünmək; бахшбыə с. bölünən, bölünmüş; бахш быə хəб. мəн. 
bölünüb, bölünmüşdür. 

бахш-бахш з. pay-pay.  
бахше и. bağışlama. 
бахше-бахше з. 1 bağışlaya-bağışlaya, bağışlayaraq; 2 hәdiyyә 

edә-edә (edәrәk). 
бахшеј ф. 1 bağışlamaq; быбахш мыни məni bağışla; быбахшəн 

bağışlayın; 2 hәdiyyә etmәk; бахшејдəм бəты ын китоби bu kitabı 
sənə hədiyyə edirəm; бахшə бе хəб. мəн. bağışlandı; бахшə бе и. 
bağışlanma; бахшə беј ф. bağışlanmaq;  *бахшə быəбе 
bağışlanmızdı; бахшə быə bağışlanıb; бахшə быəбəј bağışlansaydı; 
бахшə бе bağışlandı; бахшə бејдə bağışlanır; бахшə бəбе 
bağışlanacaq; бахшə быə с. bağışlanmış, bağışlanan; бахшə быə хəб. 
мəн. bağışlanmışdır; ♥бахшејдəм bağışlayıram; бахшејдəш 
bağışlayırsan; бахшејдə bağışlayır; бахшејдəмон bağışlayırıq; 
бахшејдəшон bağışlayırsınız; бахшејдəн bağışlayırlar; бахшејдəбим 
bağışlayırdım; бахшејдəбиш bağışlayırdın; бахшејдəбе bağışlayırdı; 
бахшејдəбимон bağışlayırdıq; бахшејдəбишон bağışlayırdınız; 
бахшејдəбин bağışlayırdılar; əбахшим bağışlayardım; əбахшиш 
bağışlayardın; əбахши bağışlayardı; əбахшимон bağışlayardıq; 
əбахшишон bağışlayardınız; əбахшин bağışlayardılar; бахшыме 
bağışladım; бахше bağışladın; бахшыше bağışladı; бахшымоне 
bağışladıq; бахшоне bağışladınız; бахшышоне bağışladılar; 
бахшəнинбим bağışlamalıydım; бахшəнинбиш bağışlamalıydın; 
бахшəнинбе bağışlamalıydı; бахшəнинбимон bağışlamalıydıq; 
бахшəнинбишон bağışlamalıydınız; бахшəнинбин bağışlamalıydılar; 
бахшəнин бим bağışlamalı oldum; бахшəнин биш bağışlamalı 
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oldun; бахшəнин бе bağışlamalı oldu; бахшəнин бимон bağışlamalı 
olduq; бахшəнин бишон bağışlamalı oldunuz; бахшəнин бин 
bağışlamalı oldular; бахшəмбəј bağışlasaydım; бахшəбəј 
bağışlasaydın; бахшəшбəј bağışlasaydı; бахшəмонбəј bağışlasaydıq; 
бахшəонбəј bağışlasaydınız; бахшəшонбəј bağışlasaydılar; 
быбахшым bağışlayım; быбахш bağışla; быбахшы bağışlasın; 
быбахшəмон bağışlayaq; быбахшəн bağışlayın; быбахшын 
bağışlasınlar; быбахшом bağışlasam; быбахшош bağışlasan; 
быбахшо bağışlasa; быбахшомон bağışlasaq; быбахшон 
bağışlasanız; быбахшон bağışlasalar; бəбахшем bağışlayaram; 
бəбахшеш bağışlayarsan; бəбахше bağışlayar; бəбахшемон 
bağışlayarıq; бəбахшешон bağışlayarsınız; бəбахшен bağışlayarlar; 
♥бахшејдəним bağışlamıram; бахшејдəниш bağışlamırsan; 
бахшејдəни bağışlamır; бахшејдəнимон bağışlamırıq; 
бахшејдəнишон bağışlamırsınız; бахшејдəнин bağışlamırlar; 
бахшејдəныбим bağışlamırdım; бахшејдəныбиш bağışlamırdın; 
бахшејдəныбе bağışlamırdı; бахшејдəныбимон bağışlamırdıq; 
бахшејдəныбишон bağışlamırdınız; бахшејдəныбин bağışlamırdılar; 
нəбахшим bağışlamazdım; нəбахшиш bağışlamazdın; нəбахши 
bağışlamazdı; нəбахшимон bağışlamazdıq; нəбахшишон 
bağışlamazdınız; нəбахшин bağışlamazdılar; ныбахшыме 
bağışlamadım; ныбахше bağışlamadın; ныбахшыше bağışlamadı; 
ныбахшымоне bağışlamadıq; ныбахшоне bağışlamadınız; 
ныбахшышоне bağışlamadılar; бахшəнинныбим 
bağışlamamalıydım; бахшəнинныбиш bağışlamamalıydın; 
бахшəнинныбе bağışlamamalıydı; бахшəнинныбимон 
bağışlamamalıydıq; бахшəнинныбишон bağışlamamalıydınız; 
бахшəнинныбин bağışlamamalıydılar; бахшəнин ныбим bağışlamalı 
olmadım; бахшəнин ныбиш bağışlamalı olmadın; бахшəнин ныбе 
bağışlamalı olmadı; бахшəнин ныбимон bağışlamalı olmadıq; 
бахшəнин ныбишон bağışlamalı olmadınız; бахшəнин ныбин 
bağışlamalı olmadılar; бахшəмнəбəј bağışlamasaydım; бахшəнəбəј 
bağışlamasaydın; бахшəшнəбəј bağışlamasaydı; бахшəмоннəбəј 
bağışlamasaydıq; бахшəоннəбəј bağışlamasaydınız; бахшəшоннəбəј 
bağışlamasaydılar; ныбахшым bağışlamayım; мəбахш bağışlama; 
ныбахшы bağışlamasın; мəбахшəмон bağışlamayaq; мəбахшəн 
bağışlamayın; ныбахшын bağışlamasınlar; ныбахшом bağışlamasam; 
ныбахшош bağışlamasan; ныбахшо bağışlamasa; ныбахшомон 
bağışlamasaq; ныбахшон bağışlamasanız; ныбахшон bağışlamasalar; 
нибəбахшем bağışlamaram; нибəбахшеш bağışlamarsan; 
нибəбахше bağışlamaz; нибəбахшемон bağışlamarıq; 
нибəбахшешон bağışlamazsınız; нибəбахшен bağışlamazlar. 

бахшә (ҹ. бахшон) и. 1 bәxşiş, pay; идəбахшə bayrampayı; 2 
bölgü; 3 bölmә, paylaşdırma; бахшə кардеј bölmək, paylaşdırmaq; 
4 bölük; ды бахшə iki bölük; бахшə дој ф. pay vermək; бахшə доə 
беј ф. pay verilmək; бахшə доə быə с. pay verilmiş (verilən); бахшə 
доə быə хəб. мəн. pay verilmişdir (verilib). 

бахшәкә и. bölәn, bölücü, bölüşdürücü, bölüşdürәn, paylayan, 
paylayıcı. 

бахшәнин с. 1 bağışlanmalı, bağışlanası; бахшəнинə гыно 
bağışlanmalı günah; 2 paylanmalı, paylanası. 

бахшәсә з. bağışlayarkәn, paylayarkәn. 
бахшныбејәти и. bölünmәzlik. 
бахшныбә с. bölünmәz, bölünmәyәn. 
бахшовније и. böldürtmә. 
бахшовнијеј ф. böldürtmәk. 
бахшпо и. 1 pay; 2 bölgü; бахшпо кардеј ф. 1 paylaşdırmaq;  2 

bölmək; бахшпо кардə беј ф. 1 paylaşdırılmaq; 2  bölünmək; бахшпо 
кардə быə с. 1 paylaşdırılmış, paylaşdırılan; 2 bölünmüş, bölünən; 
бахшпо кардə быə хəб. мəн. 1 paylaşdırılmışdır, paylaşdırılıb; 2 
bölünmüşdür, bölünüb. 

бахшсојб и. payçı, pay sahibi. 
баһадур и. bahadır, qәhrәman, pәhlivan. 
баһадурәти и. bahadırlıq, qәhrәmanlıq, pәhlivanlıq. 
баһәм з. bәhәm, bәrabәr. 
баҹ и. bac; баҹ дој ф. bac vermək; баҹ доə беј ф. bac verilmək; 

баҹ доə быə с. bac verilmiş, bac verilən; баҹ доə быə хəб. мəн. bac 
verilmişdir, bac verilib; баҹ сəј ф. bac almaq; баҹ сə беј ф. bac 
alınmaq; баҹ сə быə с. bac alınmış, bac alınan; баҹ сə быə хəб. мəн. 
bac alınmışdır, bac alınıb 

баҹгир с. hәdә-qorxu, şantaj vә s. yollarla başqasından pul 
qoparan. 

баҹәнәғ (ҹ. баҹәнәғон) baх: һәмзомо. 
баҹәнәғәти и. bacanaqlıq. 
баҹ-хәроҹ и. bac-xәrac. 
баш  с. üstün; башə одəм üstün adam; баш омеј üstün gəlmək. 
башгырд  (ҹ. башгырдон) и. başqırd (xalq); башгырдə зывон с. 

başqırd dili. 
башгырди з. başqırd dilindә, başqırdca. 
башәти и. üstünlük. 
бе I - «B» hәrfinin adı. 
бе II хəбə мəн. oldu; чич бе? nə oldu? сə бе başa çatdı, oldu. 
бе III хəбə мəн. idi, -di; əвəн омəбе o da gəlmişdi (gəlmiş idi); 

гылəј щестбе, гылəј ныбе biri var idi, biri yoх idi. 
бе IV и. bişmә; хорəки бе хörəyin bişməsi.  
бе V и. хəбə мəн. bişdi; хорəк бе хörək bişdi. 
бе VI -sız, -siz, bi- inkarlıq şəkilçiləri ilə ifadə olunur; бемәхә 

fәrsiz; беағыл biağıl, ağılsız. 
беабру с. 1 abırsız, biabır, biabırçı; беабрујə одəм abırsız adam; 2 

tәrbiyәsiz, nәzakәtsiz, utanmaz. 
беабру-беабру з. abırsız-abırsız, biabırcasına, abırsızcasına; 

беабру-беабру сыхан кардеј abırsız-abırsız danışmaq. 
беабрујәти и. abırsızlıq, biabırlıq, biabırçılıq, әdәbsizlik, 

tәrbiyәsizlik, nәzakәtsizlik; беабрујəти кардеј ф. abırsızlıq etmək, 
biabırlıq etmək, biabırçılıq etmək; беабрујəти кардə беј ф. abırsızlıq 
edilmək, biabırlıq edilmək, biabırçılıq edilmək; беабрујəти кардə быə 
с. abırsızlıq edilmiş, biabırlıq edilmiş, biabırçılıq edilmiş, abırsızlıq 
edilən, biabırlıq edilən, biabırçılıq edilən; беабрујəти кардə быə хəб. 
мəн. abırsızlıq edilmişdir, biabırlıq edilmişdir, biabırçılıq edilmişdir. 

беаваз с. avazsız. 
беавазәти и. avazsızlıq. 
беаваријә с. avariyasız. 
беавә с. buludsuz. 
беавәти и. buludsuzluq. 
беавлод с. 1 qohumsuz; 2 övladsız. 
беавлодәти и. 1 qohumsuzluq; 2 övladsızlıq. 
беағыл с. ağılsız, biәql. 
беағыл-беағылә с. ağılsız-ağılsız; беағыл-беағылə щəрəкəтон 

ağılsız-ağılsız hərəkətlər. 
беағыл-беағыли з. ağılsız-ağılsız, ağılsızcasına; беағыл-беағыли 

щəрəкəт кардеј ağılsız-ağılsız hərəkət etmək  
беағыләти и. ağılsızlıq. 
беадәт с. adәtsiz. 
беазот с. azotsuz; беазотə маддə azotsuz maddə. 
беазотбе и. azotsuzlaşma. 
беајб с. eyibsiz, nöqsansız, bieyb. 
беајбәти и. eyibsizlik, nöqsansızlıq, bieyblik. 
беалд с. hiylәsiz, mәkrsiz, kәlәksiz. 
беаләф с. otsuz. 
беаләфәти и. otsuzluq. 
беалкагол с. alkaqolsuz. 
беангыштә с. barmaqsız. 
беамбонә с. boşluqsuz. 
беанғыр с. aşqarsız, qatqısız, qarışıqsız; xalis. 
беандом с. bәdәnsiz, әndamsız. 
беандомәти и. bәdәnsizlik, әndamsızlıq. 
беаннәғ с. qanacaqsız. 
беаннәғәти и. qanacaqsızlıq.  
беапостроф с. apostrofsuz. 
беар с. arsız, biar; беар бе и. arsızlama; беар беј ф. arsızlamaq; 

беар быə с. arsızlamış, arzıslaşan; беар быə хəб. мəн. arsızlamışdır, 
arzıslaşıb. 

беар-беарә с. arsız-arsız; беар-беарə одəмон arsız-arsız adamlar. 
беар-беари з. arsız-arsız, arsızcasına, arsızlıqla; беар-беари 

сыреј arsız-arsız gülmək. 
беарәти и. arsızlıq, biarlıq. 
беасп с. atsız. 
беаспәти и. atsızlıq. 
беастә с. sümüksüz. 
беастовә с. ulduzsuz. 
беасфалт с. asфaltsız. 



44 
БЕАҺӘНГ 

 
 

беаһәнг с. ahәngsiz; беаһəнг карде и. ahəngsizləşdirmə; беаһəнг 
кардеј ф. ahəngsizləşdirmək; беаһəнг кардə бе и. ahəngsizləşdirilmə; 
беаһəнг кардə беј ф. ahəngsizləşdirilmək; беаһəнг кардə быə с. 
ahəngsizləşdirilmiş, ahəngsizləşdirilən; беаһəнг кардə быə хəб. мəн. 
ahəngsizləşdirilmişdir, ahəngsizləşdirilib. 

беаһәнгәкә и. ahәngsizlәşdirici, ahәngsizlәşdirәn. 
беаһәнгәти и. ahәngsizlik. 
беашмард с. saysız. 
бебалкон с. balkonsuz. 
бебанд I  с. dağsız; бебандə мəзə dağsız sahə. 
бебанд II с. buğumsuz. 
бебанд III с. bәndsiz. 
бебандерол с. banderolsuz. 
бебастәј с. bağlayıcısız; бебастəјнə кафтə ҹумлə bağlayıcısız 

mürəkkəb cümlə. 
бе-бе I з. 1 ola-ola, olaraq, buluna-buluna, bulunaraq; бə щəшə 

жəше, бəјку пул бе-бе onda pul ola-ola, boyun olmadı; 2 baş verә-
verә (verәrәk). 

бе-бе II з. bişә-bişә; певыло бејдəбе чəј əтыр хорəк бе-бе хörək 
bişə-bişə onun ətri yayılırdı. 

бебә с. qapısız. 
бебәв с. qaşsız. 
бебәвәти и. qaşsızlıq. 
бебәдән с. 1 bәdәnsiz; 2 мəҹ. arığ, cansız. 
бебәј ə. onsuz. 
бебәјән ə. onsuz da. 
бебәрәкәт с. bәrәkәtsiz. 
бебәрәкәтәти и. bәrәkәtsizlik. 
бебәробәрәти и. bәrabәrsizlik. 
бебәромә с. gәlirsiz. 
бебәромәти и. gәlirsizlik. 
бебәсарәт с. bәsirәtsiz. 
бебәсарәтәти и. bәsirәtsizlik. 
бебәфо с. vәfasız, bivәfa. 
бебәфоәти и. vәfasızlıq, bivәfalıq; *де бебəфоəти vəfasızcasına, 

vəfasızlıqla. 
бебәхјә с. baxyasız. 
бебәхт с. bәxtsiz. 
бебәхтәти и. bәxtsizlik. 
бебәһәр с. bәhәrsiz, barsız, mәhsulsuz, bәhrәsiz. 
бебәһәрәти и. bәhәrsizlik, barsızlıq, mәhsulsuzluq, bәhrәsizlik. 
бебәһр с. mayasız, maya tutmayan. 
бебәһрәти  и. mayasızlıq. 
бебәш с. zirvәsiz. 
бебилет с. biletsiz. 
бебилетәти и. biletsizlik. 
бебывә с. qardaşsız. 
бебывәти и. qardaşsızlıq. 
бебығ с. bığsız. 
бебығәти и. bığsızlıq. 
бебыјә с. bax:  бебывә. 
бебыјәти и. bax:  бебывәти. 
бебылх с. tәmizürәkli, safürәkli. 
бебылхәти и. tәmizürәklilik, safürәklilik. 
бебын с. dibsiz. 
бебынәти и. dibsizlik. 
бебыримон с. kәsәrsiz, aciz. 
бебыримонәти и. kәsәrsizlik, acizlik. 
бебо с. yüksüz. 
бебовә с. inamsız. 
бебовәти с. inamsızlıq. 
бебоә с. qardaşsız. 
бебоәти I и. yüksüzlük. 
бебоәти II и. bax:  бебывәти. 
беболт с. boltsuz. 
бебоҹ-хәроҹ с. bac-xәracsız. 
бебу с. qoxusuz, iysiz. 
бебујәти и. qoxusuzluq, iysizlik. 
бебукә с. burunsuz. 
бебунд с. kinsiz. 
бебундәти и. kinsizlik. 

беваваз с. külәksiz. 
бевавазәти и. külәksizlik. 
беванг с. sәssiz. 
бевангәти и. sәssizlik. 
беваннә с. vannasız. 
беварде и. çıxartma, çәkmә. 
беварде-беварде з. çıxarda-çıxarda, çıxardaraq; çәkә-çәkә, 

çәkәrәk (diş və s.). 
бевардеј ф. çıxartmaq, çәkmәk; дандон бевардеј diş çəkmək; 

доме беварде ыштə дандон öz dişimi çəkdirdim; бевардə беј ф. 
çıxardılmaq, çəkdirilmək; *бевардə быəбе çıхardılmışdı; бевардə 
быə çıхardılıb; бевардə быəбəј çıхardılsaydı; бевардə бе çıхardıldı; 
бевардə бејдə  çıхardılır; бевардə бəбе çıхardılar; бевардə быə с. 
çıxardılmış, çıxardılan, çəkdirilmiş, çəkdirilən; бевардə быə хəб. мəн. 
çıxardılmışdır, çıxardılıb, çəkdirilmişdir, çəkdirilib; ♥бевардејдəм 
çıхardıram; бевардејдəш çıхardırsan; бевардејдə çıхardır; 
бевардејдəмон çıхardırıq; бевардејдəшон çıхardırsınız; бевардејдəн 
çıхardırlar; бевардејдəбим çıхardırdıq; бевардејдəбиш çıхardırdın; 
бевардејдəбе çıхardırdı; бевардејдəбимон çıхardırdıq; 
бевардејдəбишон çıхardırdınız; бевардејдəбин çıхardırdılar; 
бевардəмбе çıхartmışdım; бевардəбе çıхartmışdın; бевардəшбе 
çıхartmışdı; бевардəмонбе çıхartmışdıq; бевардəонбе çıхartmışdınız; 
бевардəшонбе çıхartmışdılar; бевардыме çıхartım; беварде 
çıхartdın; бевардыше çıхartdı; бевардымоне çıхartdıq; бевардыоне 
çıхartdınız; бевардышоне çıхartdılar; бевардəмбəј çıхartsaydım; 
бевардəбəј çıхartsaydın; бевардəшбəј çıхartsaydı; бевардəмонбəј 
çıхartsaydıq; бевардəонбəј çıхartsaydınız; бевардəшонбəј 
çıхartsaydılar; бевардəнинбим çıхartmalıydım; бевардəнинбиш 
çıхartmalıydın; бевардəнинбе çıхartmalıydı; бевардəнинбимон 
çıхartmalıydıq; бевардəнинбишон çıхartmalıydınız; бевардəнинбин 
çıхartmalıydılar; бевардəнин бим çıхartmalı oldum; бевардəнин 
биш çıхartmalı oldun; бевардəнин бе çıхartmalı oldu; бевардəнин 
бимон çıхartmalı olduq; бевардəнин бишон çıхartmalı oldunuz; 
бевардəнин бин çıхartmalı oldular; бевардəнинимбəн 
çıхartmalıyammış; бевардəнинишбəн çıхartmalısanmış; 
бевардəнинебəн çıхartmalıymış; бевардəнинимонбəн 
çıхartmalıyıqmış; бевардəнинишонбəн çıхartmalısınızmış; 
бевардəнининбəн çıхartmalıymışlar; бебəвардем çıхardaram; 
бебəвардеш çıхardarsan; бебəварде çıхardar; бебəвардемон 
çıхardarıq; бебəвардешон çıхardarsınız; бебəварден çıхardarlar; 
бевардəниним çıхartmalıyam; бевардəниниш çıхartmalısan; 
бевардəнине çıхartmalıdır; бевардəнинимон çıхartmalıyıq; 
бевардəнинишон çıхartmalısınız; бевардəнинин çıхartmalıdırlar; 
бевардым (бевəм) çıхardım; бевə çıхart; беварды çıхartsın; 
бевардəмон (бевəмон) çıхardaq; бевардəн (бевəн) çıхardın; 
бевардын (бевəн) çıхartsınlar; бевардом çıхartsam; бевардош 
çıхartsan; бевардо çıхartsa; бевардомон çıхartsaq; бевардошон 
çıхartsanız; бевардон çıхartsalar; ♥бевардејдəним çıхartmıram; 
бевардејдəниш çıхartmırsan; бевардејдəни çıхartmır; 
бевардејдəнимон çıхartmırıq; бевардејдəнишон çıхartmırsınız; 
бевардејдəнин çıхartmırlar; бевардејдəныбим çıхartmırdıq; 
бевардејдəныбиш çıхartmırdın; бевардејдəныбе çıхartmırdı; 
бевардејдəныбимон çıхartmırdıq; бевардејдəныбишон 
çıхartmırdınız; бевардејдəныбин çıхartmırdılar; бевардəмныбе 
çıхartmamışdım; бевардəныбе çıхartmamışdın; бевардəшныбе 
çıхartmamışdı; бевардəмонныбе çıхartmamışdıq; бевардəонныбе 
çıхartmamışdınız; бевардəшонныбе çıхartmamışdılar; бенывардыме 
çıхartmadım; беныварде çıхartmadın; бенывардыше çıхartmadı; 
бенывардымоне çıхartmadıq; бенывардыоне çıхartmadınız; 
бенывардышоне çıхartmadılar; бевардəмнəбəј çıхartmasaydım; 
бевардəнəбəј çıхartmasaydın; бевардəшнəбəј çıхartmasaydı; 
бевардəмоннəбəј çıхartmasaydıq; бевардəоннəбəј çıхartmasaydınız; 
бевардəшоннəбəј çıхartmasaydılar; бевардəнинныбим 
çıхartmamalıydım; бевардəнинныбиш çıхartmamalıydın; 
бевардəнинныбе çıхartmamalıydı; бевардəнинныбимон 
çıхartmamalıydıq; бевардəнинныбишон çıхartmamalıydınız; 
бевардəнинныбин çıхartmamalıydılar; бевардəнин ныбим 
çıхartmalı olmadım; бевардəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; 
бевардəнин ныбе çıхartmalı olmadı; бевардəнин ныбимон 
çıхartmalı olmadıq; бевардəнин ныбишон çıхartmalı olmadınız; 
бевардəнин ныбин çıхartmalı olmadılar; бевардəниннимбəн 
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çıхartmamalıyammış; бевардəниннишбəн çıхartmamalısanmış; 
бевардəниннијебəн çıхartmamalıymış; бевардəниннимонбəн 
çıхartmamalıyıqmış; бевардəниннишонбəн çıхartmamalısınızmış; 
бевардəниннинбəн çıхartmamalıymışlar; бенибəвардем 
çıхartmaram; бенибəвардеш çıхardatmazsan; бенибəварде 
çıхartmaz; бенибəвардемон çıхartmarıq; бенибəвардешон 
çıхardartmazsınız; бенибəварден çıхartmazlar; бевардəнинним 
çıхartmamalıyam; бевардəнинниш çıхartmamalısan; бевардəнинни 
çıхartmamalıdır; бевардəниннимон çıхartmamalıyıq; 
бевардəниннишон çıхartmamalısınız; бевардəниннин 
çıхartmamalıdırlar; бенывардым (бенывəм) çıхartmayım; бемəвə 
çıхartma; беныварды çıхartmasın; бемəвардəмон (бемəвəмон) 
çıхartmayaq; бемəвардəн (бемəвəн) çıхartmayın; бенывардын 
(бенывəн) çıхartmasınlar; бенывардом çıхartmasam; бенывардош 
çıхartmasan; бенывардо çıхartmasa; бенывардомон çıхartmasaq; 
бенывардошон çıхartmasanız; бенывардон çıхartmasalar. 

бевардә с. çıxarmış, çıxaran, çәkdirmiş, çәkdirәn. 
бевардә хəб. мəн. çıxarmısan, çәkdirmisәn. 
бевардәнин с. çıxarılmalı, çıxartmalı, çıxarılası, çıxardılası, 

çәkdirilmәli, çәkdirilәsi. 
бевардәсә з. çıxararkәn, çәkdirәrkәn. 
беварис с. varissiz, vәrәsәsiz, bivaris. 
беварисәти и. varissizlik, vәrәsәsizlik, bivarislik. 
беватт с. физ.  vattsız; беваттə ҹəрəјон vattsız cərəyan. 
бевахт з. 1 vaxtsız; 2 gec. 
бевахт-бевәдә з. vaxtsız-vәdәsiz. 
бевахтәти и. vaxtsızlıq, vәdәsizlik. 
беваһимә с. vahimәsiz. 
беваһимәти и. vahimәsizlik. 
беваште и. 1 qabarma; 2 sıçrama, atılma (bayıra). 
беваште-беваште з. 1 qabara-qabara, qabararaq; 2 sıçraya-

sıçraya, sıçrayaraq, atıla-atıla, atılaraq (bayıra). 
беваштеј ф. 1 qabarmaq; 2 sıçramaq, atılmaq (bayıra); 

♥беваштејдə qabarır; беваштејдəбе qabarırdı; беваштəбе 
qabarmışdı; беваште qabardı; бејəвашти qabarardı; беваштəнинбе 
qabarmalıydı; беваштəнин бе qabarmalı oldu; беваштəјбəн 
qabarıbmış; беваштəнинебəн qabarmalıymış; бебəваште qabaracaq; 
беваштəнине qabarmalıdır; бевашты qabarsın; бевашто qabarsa; 
♥беваштејдəни qabarmır; беваштејдəныбе qabarmırdı; 
беваштəныбе qabarmamışdı; бенываште qabarmadı; бенəвашти 
qabarmazdı; беваштəнинныбе qabarmamalıydı; беваштəнин ныбе 
qabarmalı olmadı; беваштəнијбəн qabarmayıbmış; 
беваштəниннијебəн qabarmamalıymış; бенибəваште qabarmayacaq; 
беваштəнинни qabarmamalıdır; бенывашты qabarmasın; 
бенывашто qabarmasa. 

беваштә с. 1 qabarmış, qabaran; 2 sıçramış, sıçrayan, atılmış, 
atılan (bayıra).  

беваштә хəб. мəн. 1 qabarıb; 2 sıçrayıb, atılıb (bayıra). 
беваштәнин с. 1 qabarmalı, qabarası; 2 sıçramalı, 

sıçrayası, atılmalı, atılası (bayıra).  
беваштәсә з. 1 qabararkәn; 2 sıçrayarkәn, atılarkәn (bayıra). 
бевеҹ с. vecsiz. 
бевеҹәти и. vecsizlik. 
бевәдә с. vәdәsiz; бевəдə паспорт vədəsiz pasport. 
бевәдәти и. vәdәsizlik. 
бевәзифә с. vәzifәsiz. 
бевәзифәти и. vәzifәsizlik. 
бевәзн I с. vәznsiz, ritmsiz. 
бевәзн II с. vәznsiz, yüngül. 
бевәзнәти I и. vәznsizlik, ritmsizlik. 
бевәзнәти II и. vәznsizlik, yüngüllük. 
бевәјәреч с. bax:  бевәјәро. 
бевәјәро с. cehizsiz. 
бевәјәроәти и. cehizsizlik. 
бевәјуәро с. bax:  бевәјәро. 
бевәколәт с. vәkalәtsiz. 
бевәомә с. gәlәcәksiz. 
бевәрдыш с. vәrdişsiz. 
бевәрдышәти и. vәrdişsizlik. 
бевәрәғә с. vәrәqәsiz. 
бевәрәсә с. vәrәsәsiz. 

бевәрәсәти и. vәrәsәsizlik. 
бевәсә с. girişsiz, müqәddimәsiz. 
бевәтән с. vәtәnsiz. 
бевәтәнәти и. vәtәnsizlik. 
бевәҹ с. pis, yaramaz, yönsüz, bivec; *Бевəҹə кој чанə тəмиз 

быкош, чəј риз бəманде Pis işi nə qədər təmizləsən, onun izi qalar; 
Бевəҹə һани бə шə ови бəвотен Pis yuxunu suya danışarlar; Бевəҹə 
одəм əве ки, дустыш ни Pis adam odur ki, dostu yoxdur (At. sözü). 

бевәҹ-бевәҹә с. yaramaz-yaramaz; бевəҹ-бевəҹə одəмон 
yaramaz-yaramaz adamlar. 

бевәҹ-бевәҹи з. yaramazcasına; бевəҹ-бевəҹи дымжон дој 
yaramazcasına söymək. 

бевәҹәти и. pislik, yaramazlıq, yönsüzlük, biveclik. 
бевәҹи и. pislik, yaramazlıq; бевəҹи кардеј ф. pislik etmək, 

yaramazlıq etmək; бевəҹи кардə беј ф. pislik edilmək, yaramazlıq 
edilmək; бевəҹи кардə быə с. pislik edilmiş, yaramazlıq edilmiş; 
бевəҹи кардə быə хəб. мəн. pislik edilmişdir, yaramazlıq edilmişdir. 

бевәшә с. yanacaqsız. 
бевәшәти и. yanacaqsızlıq. 
бевир с. yaddaşsız, hafizәsiz. 
бевирәти с. yaddaşsızlıq, hafizәsizlik. 
бевитамин с. vitaminsiz. 
бевитаминәти и. vitaminsizlik. 
бевишә с. meşәsiz. 
бевишәти с. meşәsizlik. 
бевиҹдон с. vicdansız, bivicdan. 
бевиҹдонәти и. vicdansızlıq, bivicdanlıq. 
бевыни с. burunsuz. 
бевырә (ҹ. бевырон и.) с. yersiz; бевырə сыхан yersiz söz. 
бевырә-бевырә з. yersiz-yersiz. 
бевырәти и. yersizlik. 
бевыҹуд с. vücudsuz. 
бево с. yelsiz; бевоə щəво yelsiz hava. 
бевокыр с. yelkәnsiz; бевокырə гəми yelkənsiz gəmi. 
бевокырәти и. yelkәnsizlik. 
бевоситә(јн) с. vasitәsiz; бевоситə(јнə) hol грəм. vasitəsiz hal. 
бевоситәти и. vasitәsizlik. 
бевонә с. bәhanәsiz; bax:  беманә. 
бевош с. yağışsız. 
бевош-вәшә с. yağıntısız. 
бевошәти и. yağışsızlıq. 
бевуғар с. vüqarsız. 
бевуғарәти и. vüqarsızlıq. 
бегардыш с. döngәsiz, dolanbacsız, dönümsüz. 
бегафијә с. qafiyәsiz. 
бегафијәти и. qafiyәsizlik. 
бегемот и. зоол. begemot (Tropik Afrikanın şirin su hövzələrində 

yaşayan iri məməli heyvan). 
бегәп с. sözsüz. 
бегәтым с. hәcmsiz, tutumsuz. 
бегида с. qidasız. 
бегидати и. qidasızlıq. 
бегиј с. boyunsuz, qısa boyunlu. 
бегирәвә с. kәmfürsәt. 
бегирәвәти и. kәmfürsәtlik. 
бегылвонә с. qaynaqsız. 
бегымон с. bigüman, gümansız. 
бегымонәти и. bigümanlıq, gümansızlıq. 
бегынијеј ф. şişmәk, qabarmaq; бегынијə бə нав мерди луз 

kişinin qarnı şişib qabağa çıхıb; диво бегынијə divar qabarıb. 
бегыно с. günahsız. 
бегыно-бегыно з. günahsızcasına. 
бегыноәти и. günahsızlıq. 
бегомруг с. gömrüksüz. 
бегонијә и. бот. beqoniya (dekorativ bitki). 
бегујән с. yelinsiz. 
бегули з. aşkar. 
бегули кардеј ф. üzә çıxartmaq, aşkara çıxarmaq, üzünә 

demәk. 
бегуш с. qulaqsız. 
беғаб с. qabsız. 
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беғабилјәт с. qabiliyyәtsiz. 
беғабилјәт-беғабилјәти з. qabiliyyәtsizcәsinә. 
беғабилјәтәти и. qabiliyyәtsizlik. 
беғаз с. qazsız; беғазбе и. qazsızlaşma; беғаз беј ф. qazsızlaşmaq; 

беғаз быə с. qazsızlaşmış, qazsızlaşan; беғаз быə хəб. мəн. 
qazsızlaşmışdır, qazsızlaşıb; беғазкарде и. qazsızlaşdırma; беғаз 
кардеј ф. qazsızlaşdırmaq; беғаз кардə бе и. qazsızlaşdırılma; беғаз 
кардə беј ф. qazsızlaşdırılmaq; беғаз кардə быə с. qazsızlaşdırılmış, 
qazsızlaşdırılan; беғаз кардə быə хəб. мəн. qazsızlaşdırılmışdır, 
qazsızlaşdırılıb. 

беғајдә с. qaydasız. 
беғајдәти и. qaydasızlıq. 
беғалмәғал с. qalmaqalsız. 
беғалмәғаләти и. qalmaqalsızlıq. 
беғанде и. qovma, çıxartma. 
беғанде-беғанде з. qova-qova, qovaraq, çıxarda-çıxarda, 

çıxardaraq. 
беғандеј ф. qovmaq, çıxartmaq; кəо беғандеј evdən qovmaq 

(çıхartmaq); беғандə беј ф. qovulmaq, çıxarılmaq; *беғандə быəбе 
qovulmuşdu; беғандə быə qovulub; беғандə быəбəј qovulsaydı; 
беғандə бе qovuldu; беғандə бејдə qovulur; беғандə бəбе qovulacaq; 
беғандə быə с. qovulmuş, çıxarılmış; qovulan, çıxarılan; беғандə быə 
хəб. мəн. qovulmuşdur, çıxarılmışdır; ♥беғандејдəм çıхardıram; 
беғандејдəш çıхardırsan; беғандејдə çıхardır; беғандејдəмон 
çıхardırıq; беғандејдəшон çıхardırsınız; беғандејдəн çıхardırlar; 
беғандејдəбим çıхardırdıq; беғандејдəбиш çıхardırdın; беғандејдəбе 
çıхardırdı; беғандејдəбимон çıхardırdıq; беғандејдəбишон 
çıхardırdınız; беғандејдəбин çıхardırdılar; беғандəмбе çıхartmışdım; 
беғандəбе çıхartmışdın; беғандəшбе çıхartmışdı; беғандəмонбе 
çıхartmışdıq; беғандəонбе çıхartmışdınız; беғандəшонбе 
çıхartmışdılar; беғандыме çıхartdım; беғанде çıхartdın; беғандыше 
çıхartdı; беғандымоне çıхartdıq; беғандыоне çıхartdınız; 
беғандышоне çıхartdılar; беғандəмбəј çıхartsaydım; беғандəбəј 
çıхartsaydın; беғандəшбəј çıхartsaydı; беғандəмонбəј çıхartsaydıq; 
беғандəонбəј çıхartsaydınız; беғандəшонбəј çıхartsaydılar; 
беғандəнинбим çıхartmalıydım; беғандəнинбиш çıхartmalıydın; 
беғандəнинбе çıхartmalıydı; беғандəнинбимон çıхartmalıydıq; 
беғандəнинбишон çıхartmalıydınız; беғандəнинбин 
çıхartmalıydılar; беғандəнин бим çıхartmalı oldum; беғандəнин биш 
çıхartmalı oldun; беғандəнин бе çıхartmalı oldu; беғандəнин бимон 
çıхartmalı olduq; беғандəнин бишон çıхartmalı oldunuz; беғандəнин 
бин çıхartmalı oldular; беғандəнинимбəн çıхartmalıyammış; 
беғандəнинишбəн çıхartmalısanmış; беғандəнинебəн 
çıхartmalıymış; беғандəнинимонбəн çıхartmalıyıqmış; 
беғандəнинишонбəн çıхartmalısınızmış; беғандəнининбəн 
çıхartmalıymışlar; бебəғандем çıхardaram; бебəғандеш çıхardarsan; 
бебəғанде çıхardar; бебəғандемон çıхardarıq; бебəғандешон 
çıхardarsınız; бебəғанден çıхardarlar; беғандəниним çıхartmalıyam; 
беғандəниниш çıхartmalısan; беғандəнине çıхartmalıdır; 
беғандəнинимон çıхartmalıyıq; беғандəнинишон çıхartmalısınız; 
беғандəнинин çıхartmalıdırlar; беғандым çıхardım; беғанд çıхart; 
беғанды çıхartsın; беғандəмон çıхardaq; беғандəн çıхardın; 
беғандын çıхartsınlar; беғандом çıхartsam; беғандош çıхartsan; 
беғандо çıхartsa; беғандомон çıхartsaq; беғандошон çıхartsanız; 
беғандон çıхartsalar; ♥беғандејдəним çıхartmıram; беғандејдəниш 
çıхartmırsan; беғандејдəни çıхartmır; беғандејдəнимон çıхartmırıq; 
беғандејдəнишон çıхartmırsınız; беғандејдəнин çıхartmırlar; 
беғандејдəныбим çıхartmırdıq; беғандејдəныбиш çıхartmırdın; 
беғандејдəныбе çıхartmırdı; беғандејдəныбимон çıхartmırdıq; 
беғандејдəныбишон çıхartmırdınız; беғандејдəныбин 
çıхartmırdılar; беғандəмныбе çıхartmamışdım; беғандəныбе 
çıхartmamışdın; беғандəшныбе çıхartmamışdı; беғандəмонныбе 
çıхartmamışdıq; беғандəонныбе çıхartmamışdınız; беғандəшонныбе 
çıхartmamışdılar; бенығандыме çıхartmadım; бенығанде 
çıхartmadın; бенығандыше çıхartmadı; бенығандымоне 
çıхartmadıq; бенығандыоне çıхartmadınız; бенығандышоне 
çıхartmadılar; беғандəмнəбəј çıхartmasaydım; беғандəнəбəј 
çıхartmasaydın; беғандəшнəбəј çıхartmasaydı; беғандəмоннəбəј 
çıхartmasaydıq; беғандəоннəбəј çıхartmasaydınız; беғандəшоннəбəј 
çıхartmasaydılar; беғандəнинныбим çıхartmamalıydım; 
беғандəнинныбиш çıхartmamalıydın; беғандəнинныбе 

çıхartmamalıydı; беғандəнинныбимон çıхartmamalıydıq; 
беғандəнинныбишон çıхartmamalıydınız; беғандəнинныбин 
çıхartmamalıydılar; беғандəнин ныбим çıхartmalı olmadım; 
беғандəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; беғандəнин ныбе çıхartmalı 
olmadı; беғандəнин ныбимон çıхartmalı olmadıq; беғандəнин 
ныбишон çıхartmalı olmadınız; беғандəнин ныбин çıхartmalı 
olmadılar; беғандəниннимбəн çıхartmamalıyammış; 
беғандəниннишбəн çıхartmamalısanmış; беғандəниннијебəн 
çıхartmamalıymış; беғандəниннимонбəн çıхartmamalıyıqmış; 
беғандəниннишонбəн çıхartmamalısınızmış; беғандəниннинбəн 
çıхartmamalıymışlar; бенибəғандем çıхartmaram; бенибəғандеш 
çıхardatmazsan; бенибəғанде çıхartmaz; бенибəғандемон 
çıхartmarıq; бенибəғандешон çıхartmazsınız; бенибəғанден 
çıхartmazlar; беғандəнинним çıхartmamalıyam; беғандəнинниш 
çıхartmamalısan; беғандəнинни çıхartmamalıdır; беғандəниннимон 
çıхartmamalıyıq; беғандəниннишон çıхartmamalısınız; 
беғандəниннин çıхartmamalıdırlar; бенығандым çıхartmayım; 
бемəвə çıхartma; бенығанды çıхartmasın; бемəғандəмон  
çıхartmayaq; бемəғандəн  çıхartmayın; бенығандын çıхartmasınlar; 
бенығандом çıхartmasam; бенығандош çıхartmasan; бенығандо 
çıхartmasa; бенығандомон çıхartmasaq; бенығандошон 
çıхartmasanız; бенығандон çıхartmasalar. 

беғандә с. qovmuş, qovan, çıxarmış, çıxaran. 
беғандә хəб. мəн. qovmusan, çıxartmısan. 
беғандәнин с. qovulmalı, çıxarılmalı, qovulası, çıxarılası. 
беғандәсә з. qovarkәn, çıxararkәn. 
беғандовније и. qovdurma, çıxartdırma. 
беғандовније-беғандовније з. qovdura-qovdura, qovduraraq, 

çıxartdıra-çıxartdıra, çıxartdıraraq. 
беғандовнијеј ф. qovdurmaq, çıxartdırmaq; кəо беғандовнијеј 

evdən qovdurmaq (çıхartdırmaq); беғандовнијə беј ф. qovdurulmaq, 
çıxartdırılmaq; беғандовнијə быə с. qovdurulmuş, qovdurulan, 
çıxartdırılmış, çıxartdırılan; беғандовнијə быə хəб. мəн. 
qovdurulmuşdur, qovdurulub, çıxartdırılmışdır, çıxartdırılıb. 

беғандовнијә с. qovdurmuş, qovduran, çıxartdırmış, 
çıxartdıran. 

беғандовнијә хəб. мəн. qovdurmusan, çıxartdırmısan. 
беғандовнијәнин с. qovdurmalı, çıxartdırmalı, qovdurası, 

çıxartdırası. 
беғандовнијәсә з. qovdurarkәn, çıxartdırarkәn. 
беғанун с. qanunsuz, biqanun. 
беғанунәти и. qanunsuzluq, biqanunluq. 
беғафил з. beqafil, biqafil. 
беғејд с. qeydsiz. 
беғејд-бешәрт с. qeydsiz-şәrtsiz. 
беғәбоһәт с. qәbahәtsiz. 
беғәбоһәтәти и. qәbahәtsizlik. 
беғәдәр с. qәdәrsiz, nәhayәtsiz. 
беғәдр с. biqәdr. 
беғәдрәти и. biqәdrlik. 
беғәзәнҹ с. qazancsız. 
беғәзәнҹәти и. qazancsızlıq. 
беғәзо с. qәzasız. 
беғәзоәти и. qәzasızlıq. 
беғәјғу с. qayğısız. 
беғәјғуәти и. qayğısızlıq. 
беғәјд с. qeydsiz, qayğısız, biqeyd. 
беғәјд-беғәјди з. qeydsizcәsinә. 
беғәјдәти и. qeydsizlik, qayğısızlıq, biqeydlik. 
беғәјлә с. qarasız, başqarasız, aşqarasız. 
беғәләт с. sәhvsiz, qәlәtsiz. 
беғәм с. qәmsiz, biqәm; беғəмə жимон biqəm həyat. 
беғәмәти и. qәmsizlik, biqәmlik. 
беғәрәз с. qәrәzsiz, biqәrәz. 
беғәрәз-беғәрәзи з. qәrәzsizcә, qәrәzsizcәsinә. 
беғәрәзәти и. qәrәzsizlik, biqәrәzlik. 
беғәрор с. qәrarsız, biqәrar. 
беғәрорәти и. qәrarsızlıq, biqәrarlıq. 
беғәсд с. qәsdsiz. 
беғәсди и. qәsdsizlik. 
беғәтијәт с. qәtiyyәtsiz. 
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беғәтијәтәти и. qәtiyyәtsizlik. 
беғыбон с. qurbansız. 
беғыввә с. qüvvәsiz. 
беғыввәт с. qüvvәtsiz. 
беғыввәтәти и. qüvvәtsizlik. 
беғыввәти и. qüvvәsizlik. 
беғылығ с. qılıqsız; беғылығə одəм qılıqsız adam. 
беғылығәти и. qılıqsızlıq. 
беғыјмәт с. qiymәtsiz; беғыјмəт кардеј qiymətsizləşdirmək. 
беғыјмәтәти и. qiymәtsizlik. 
беғындәғ с. qundaqsız, bәlәksiz. 
беғыноәт с. qәnaәtsiz. 
беғыноәтәти и. qәnaәtsizlik. 
беғырјәт с. qeyrәtsiz. 
беғырјәт-беғырјәти з. qeyrәtsizcәsinә, qeyrәtsizliklә. 
беғырјәтәти и. qeyrәtsizlik. 
беғудрәт с. qüdrәtsiz. 
беғудрәтәти и. qüdrәtsizlik. 
беғулоғә с. грəм. şәkilçisiz.  
беғунҹ с. quncsuz. 
беғурб с. hörmәtsiz, dәyәrsiz. 
беғурб-беғурби з. hörmәtsizcәsinә, dәyәrsizcәsinә. 
беғурбәти и. hörmәtsizlik, dәyәrsizlik. 
беғуссә с. qüssәsiz; беғуссə одəм qüssəsiz adam. 
беғуссәти и. qüssәsizlik. 
беғусур с. qüsursuz. 
беғусурәти и. qüsursuzluq. 
бедаве с. davasız. 
бедавејәти и. davasızlıq. 
бедаве-шаве с. davasız-şavasız. 
бедајнә с. elçisiz. 
бедалғә с. dalğasız. 
бедалғәти и. dalğasızlıq. 
бедамғә с. bax:  бедоғәжә. 
бедамәр с. damarsız. 
бедамәрәти и. damarsızlıq. 
бедамон с. bidәrman, bidәva, dәrmansız. 
бедандон с. dişsiz. 
бедандонәти и. dişsizlik. 
бедар с. шаир. bidar, yuxusuz. 
бедарәти и. шаир. bidarlıq, yuxusuzluq. 
бедард с. dәrdsiz. 
бедард-беғәм с. dәrdsiz-qәmsiz. 
бедардәти и. dәrdsizlik. 
бедард-сәр с. dәrdsiz-sәrsiz. 
бедаст с. әlsiz. 
бедастәвуз с. arqumentsiz, dәlilsiz, әsassız. 
бедастәвузәти и. arqumentsizlik, dәlilsizlik, әsassızlıq. 
бедастәк с. kömәkçisiz. 
бедастәти и. әlsizlik. 
бедаст-по с. әlsiz-ayaqsız. 
бедаст-поәти и. әlsiz-ayaqsızlıq. 
бедаст-почә с. bax: бедаст-по. 
бедаст-почәти и. bax: бедаст-поәти.  
бедејн с. mәsuliyyәtsiz. 
бедејнәти и. mәsuliyyәtsizlik. 
бедеформасијә с. deformasiyasız. 
бедәво с. bidәva, müalicәolunmaz, sağalmaz. 
бедәво-дамон с. davasız-dәrmansız;  bax:  әнәди. 
бедәвоәти и. davasızlıq. 
бедәдә с. dәdәsiz. 
бедәдәти и. dәdәsizlik. 
бедәјнә с. yengәsiz. 
бедәјонәт с. bidәyanәt, dәyanәtsiz. 
бедәлил с. dәlilsiz. 
бедәлиләти и. dәlilsizlik. 
бедәлил-бесыбут с. dәlilsiz-sübutsuz. 
бедәм с. dәmsiz; бедəмə чај dəmsiz çay. 
бедәмох с. bidamaq, damaqsız. 
бедәрәҹә с. dәrәcәsiz. 
бедәррокә с. dәrrakәsiz. 

бедәррокәти и. dәrrakәsizlik. 
бедәрс с. dәrssiz. 
бедивак с. dişiciksiz. 
бедилчәг с. dilçәksiz. 
бедилчәгәти и. dilçәksizlik. 
бедим с. üzsüz, üzlüksüz; бедимə пəни üzsüz pendir. 
бедин с. dinsiz. 
бедин-бедини з. dinsizcәsinә, dinsizcә. 
бединәти и. dinsizlik. 
бедиплом с. diplomsuz. 
бедипломәти и. diplomsuzluq. 
бедыбанди с. ayaqqabısız. 
бедығғәт с. diqqәtsiz. 
бедығғәтәти и. diqqәtsizlik. 
бедыл с. ürәksiz. 
бедылә с. içsiz (kətə və s.). 
бедыминә с. ikincisiz, tәk. 
бедоғәжә с. damğasız. 
бедож с. ağrısız; бедож карде и. ağrısızlaşdırma; бедож кардеј ф. 

ağrısızlaşdırmaq; бедож кардə бе и. ağrısızlaşdırılma; бедож кардə 
беј ф. ağrısızlaşdırılmaq; бедож кардə быə с. ağrısızlaşdırılmış, 
ağrısızlaşdırılan; бедож кардə быə хəб. мəн. ağrısızlaşdırılmışdır, 
ağrısızlaşdırılıb. 

бедожәкә с. тəб. ağrısızlaşdırıcı, ağrısızlaşdıran. 
бедожәти и. ağrısızlıq. 
бедојәнә с. vergisiz. 
бедол с. dölsüz; бедол беј dölsüzləşmək; бедол кардеј 

dölsüzləşdirmək, dölsüzləndirmək; бедол кардə беј 
dölsüzləşdirilmək, dölsüzləndirilmək; бедол кардə быə 
dölsüzləşdirilmiş, dölsüzləndirilmiş, dölsüzləşdirilən, dölsüzləndirilən. 

бедоләти и. dölsüzlük. 
бедон с. dәnsiz. 
бедонәти и. dәnsizlik. 
бедонә с. bidanә, dәnәsiz (meyvə). 
бедос с. qılçıqsız; бедосə гандым qılçıqsız buğda. 
бедосәти и. qılçıqsızlıq. 
беду с. yalansız. 
бедудкәш с. bacasız. 
бедујәвул с. tüstüsüz. 
бедум с. quyruqsuz.  
бедумбәлә с. yedәksiz. 
бедумә с. quyruqsuz; бедумə пəс quyruqsuz qoyun. 
бедумәти и. quyruqsuzluq. 
бееғвол с. talesiz. 
бееғволәти и. talesizlik. 
беезым с. odunsuz. 
беезымәти и. odunsuzluq.  
беејһом с. eyhamsız. 
беелм с. bielm, elmsiz. 
беелмәти и. bielmlik, elmsizlik. 
беепо с. döşәmәsiz. 
беерж с. dәyәrsiz. 
беержәти и. dәyәrsizlik. 
беетибо с. bietibar, etibarsız. 
беетибо-беетибо з. etibarsızcasına, etibarsızlıqla. 
беетибоәти и. bietibarlıq, etibarsızlıq. 
беетиғод с. etiqadsız. 
беетиғодәти и. etiqadsızlıq. 
беетимод с. bietimad, etimadsız. 
беетимод-беетимоди з. etimadsızcasına; беетимод-беетимоди 

ебеј etimadsızcasına yanaşmaq. 
беетимодәти и. bietimadlıq, etimadsızlıq. 
беетино с. etinasız. 
беетино-беетино з. etinasızlıqla, etinasızcasına. 
беетиноәти и. etinasızlıq. 
беетироз с. etirazsız. 
бееһтијоҹ с. ehtiyacsız. 
бееһтијоҹәти и. ehtiyacsızlıq. 
бееһтиром с. ehtiramsız. 
бееһтиром-бееһтироми з. ehtiramsızcasına, ehtiramsızlıqla. 
бееһтиромәти и. ehtiramsızlıq. 
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бееһтирос с. ehtirassız. 
бееһтиросәти и. ehtirassızlıq. 
беешғ с. eşqsiz. 
беәвәз с. әvәzsiz, biәvәz. 
беәвәзәти и. әvәzsizlik, biәvәzlik. 
беәғидә с. әqidәsiz. 
беәғидәти и. әqidәsizlik. 
беәғыл с. uşaqsız. 
беәғыләти и. uşaqsızlıq. 
беәғрәбо с. әqrәbasız. 
беәғрәбоәти и. әqrәbasızlıq. 
беәдәб с. әdәbsiz, biәdәb. 
беәдәб-беәдәбә с. әdәbsiz-әdәbsiz, biәdәb-biәdәb; беəдəб-

беəдəбə щəрəкəтон ədəbsi-ədəbsiz hərəkətlər. 
беәдәб-беәдәби з. әdәbsizcәsinә, әdәbsizliklә, biәdәbcәsinә; 

беəдəб-беəдəби щəрəкəт кардеј ədəbsizcəsinə hərəkət etmək. 
беәдәбәти и. әdәbsizlik, biәdәblik. 
беәдо с. әdasız. 
беәдоәти и. әdasızlıq. 
беәдовәт с. әdavәtsiz. 
беәдовәтәти и. әdavәtsizlik. 
беәдоләт с. әdalәtsiz. 
беәдоләтәти и. әdalәtsizlik; де беəдолəтəти ədalətsizcəsinə, 

ədalətsizcə. 
беәзәлә с. әzәlәsiz. 
беәзјәт с. әziyyәtsiz. 
беәзјәтәти и. әziyyәtsizlik. 
беәзм с. әzmsiz. 
беәзмәти и. әzmsizlik. 
беәзоб с. әzabsız. 
беәј з. onsuz; чымы ныбуме беəј и ружəн! onsuz mənim bir 

günüm də olmasın! 
беәјвон с. eyvansız. 
беәјән з. onsuz da; беəјəн əмə бардејдəмон ыштə мыборизə 

onsuz da biz öz mübarizəmizi aparırıq. 
беәләм с. әlәmsiz. 
беәләмәти и. әlәmsizlik. 
беәлифбо с. әlifbasız. 
беәлифбоәти и. әlifbasızlıq. 
беәловә с. әlavәsiz. 
беәлоғә с. әlaqәsiz. 
беәлоғәти и. әlaqәsizlik. 
беәлоҹ с. әlacsız, biәlac. 
беәлоҹәти и. әlacsızlıq, biәlaclıq. 
беәлоҹәтику з. әlacsızlıqdan. 
беәмәл с. biәmәl, әmәlsiz. 
беәмнијәт с. әmniyyәtsiz. 
беәмнијәтәти и. әmniyyәtsizlik. 
беәмон с. amansız, biaman. 
беәмон-беәмони з. amansızlıqla, amansızcasına. 
беәмонәти и. amansızlıq, biamanlıq; де беəмонəти (беəмон-

беəмони) amansızlıqla. 
беәнгәл с. bax:  беишкил.  
беәнгәләти и. bax:  беишкиләти. 
беәндишә с. әndişәsiz. 
беәндишәти и. әndişәsizlik. 
беәндозә с. әndazәsiz. 
беәндозәти и. әndazәsizlik. 
беәнҹом с. biәncam, әncamsız. 
беәрзыш с. bax:  беерж. 
беәрзышәти и. bax:  беержәти.  
беәсә I з. olarkәn, baş verәrkәn, baş; Ланконəдə беəсə шим осə 

ғандыме Машаллə маму Lankonda olan baş Maşalla əmiyə baş 
çəkdim.  

беәсә II з. bişәrkәn. 
беәсәр с. әsәrsiz, izsiz, izsiz-soraqsız, әsәr-әlamәtsiz, itib-batmış. 
беәсыл с. biәsl, әsilsiz. 
беәсыләти и. biәsillik, әsilsizlik. 
беәсыл-нәсәб с. әsil-nәsәbsiz. 
беәсыл-нәсәбәти и. әsil-nәsәbsizlik. 
беәсыл-нәҹобәт с. әsil-nәcabәtsiz. 

беәсыл-нәҹобәтәти и. әsil-nәcabәtsizlik. 
беәсос с. әsassız. 
беәсосәти и. әsassızlıq. 
беәтыр с. әtirsiz. 
беәхлоғ с. әxlaqsız. 
беәхлоғәти и. әxlaqsızlıq. 
беәһмијәт с. әhәmiyyәtsiz. 
беәһмијәтәти и. әhәmiyyәtsizlik. 
беәһоли с. әhalisiz. 
беәһолијәти с. әhalisizlik. 
бежен с. arvadsız. 
беженәти и. arvadsızlıq. 
бежәјәнә с. vurğusuz. 
бежәјәнәти с. vurğusuzluq. 
бежәне и. sәpmә, uçuqlama (bədənin). 
бежәне-бежәне з. sәpә-sәpә, sәpәrәk, uçuqlaya-uçuqlaya, 

uçuqlayaraq (bədən). 
бежәнеј ф. sәpmәk, uçuqlamaq (bədən); бежəнəше чəј дими 

onun üzü səpib; ♥бежəнəшбе səpmişdi; бежəнəшныбе səpməmişdi; 
бежəнејдə səpir; бежəнејдəни səpmir; бежəнəше səpib; бежəнəшни 
səpməyib; бебəжəне səpər; бенибəжəне səpməz; бежəнəнинбе 
səpməliydi; бежəнəнинныбе səpməməliydi; бежəнəнин бе səpməli 
oldu; бежəнəнин ныбе səpməli olmadı; бежəнəшбəј səpsəydi; 
бежəнəшнəбəј səpməsəydi; бежəны səpsin; беныжəны səpməsin; 
бежəно səpsə; беныжəно səpməsə. 

бежәнә и. isbirә, sәpgi, uçuq.  
бежәнә с. sәpmiş, sәpәn, uçuqlamış, uçuqlayan; бежəнə дим 

səpmiş üz. 
бежәнәјн с. isbirәli. 
бежәнәнин с. sәpmәli, uçuqlamalı, sәpәsi, uçuqlayası (bədən.) 
бежәнәсә з. sәpәrkәn, uçuqlayarkәn. 
безамбонә с. qovuqsuz. 
безәвол с. bizaval, zavalsız. 
безәволәти и. zavalsızlıq. 
безәмин с. torpaqsız, yersiz, mülksüz. 
безәминәти с. torpaqsızlıq, yersizlik, mülksüzlük. 
безәминә с. zәminsiz, әsassız. 
безәминәјнәти и. zәminsizlik, әsassızlıq. 
безәрәр с. zәrәrsiz. 
безәрәрәти и. zәrәrsizlik. 
безәрфәт(и) с. zarafatsız. 
безәһә с. zәhәrsiz. 
безәһәти и. zәhәrsizlik. 
безәһмәт с. zәhmәtsiz. 
безиддијәт с. ziddiyyәtsiz. 
безиддијәтәти и. ziddiyyәtsizlik. 
безизәгард с. бот. erkәkciksiz. 
безијон с. ziyansız. 
безијонәти с. ziyansızlıq. 
безик с. qığılcımsız. 
безил с. közsüz. 
безывон с. dilsiz. 
безывонәти и. dilsizlik. 
безынәј с. biliksiz. 
безынәјәти и. biliksizlik. 
безо с. ödsüz; безоə одəм ödsüz adam. 
безо и. bezar, bizar; безо мəкə мыни! məni bizar etmə!; безо бе и. 

bezarlaşma, bezmə; безо беј ф. bezarlaşmaq, bezmək; безо быə с. 
bezarlaşmış, bezmiş, bezarlaşan, bezən; безо быə хəб. мəн. 
bezarlaşmışdır, bezmişdir, bezarlaşıb, bezib; безо карде и. bezarlama; 
безо кардеј ф. bezarlamaq; безо кардə бе и. bezarlatma; безо кардə 
беј ф. bezarlatmaq; безо кардə быə с. bezarlanmış, bezarlanan; безо 
кардə быə хəб. мəн. bezarlanmışdır, bezarlanıb. 

безобитә с. zabitәsiz. 
безобитәјнәти и. zabitәsizlik. 
безоәкә с. bezikdirici. 
безоәкәти и. bezikdiricilik. 
безоәти и. bezarlıq, bizarlıq.  
безу с. gücsüz. 
безујәти и. gücsüzlük. 
беибрәт с. bax:  бепанд. 
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беибтидо с. ibtidasız. 
беиғрор с. biiqrar, iqrarsız, etibarsız. 
беиғрорәти и. biiqrarlıq, iqrarsızlıq, etibarsızlıq.  
беиғтидор с. iqtidarsız. 
беиғтидорәти и. iqtidarsızlıq. 
беиддо с. iddiasız. 
беиддоәти и. iddiasızlıq. 
беидејә с. ideyasız. 
беидејәти и. ideyasızlıq. 
беидорә с. idarәsiz, idarәolunmayan. 
беидорәти и. idarәsizlik, idarәolunmazlıq. 
беидрок с. idraksız. 
беидрокәти и. idraksızlıq. 
беиззәтс. izzәtsiz. 
беизым с. bax:  беезым. 
беизн с. biizn, iznsiz, icazәsiz.  
беизоһ с. izahsız. 
беизтироб с. iztirabsız. 
беизтиробәти и. iztirabsızlıq. 
беилгор с. biilqar, dostluqda sәdaqәtli olmayan. 
беилгорәти и. biilqarlıq. 
беилиг с. iliksiz. 
беилләт с. illәtsiz. 
беилләтәти и. illәtsizlik. 
беилтифот с. iltifatsız. 
беилтифотәти и. iltifatsızlıq. 
беилһом с. ilhamsız. 
беилһомәти и. ilhamsızlıq. 
беимдод с. imdadsız. 
беимдодәти и. imdadsızlıq. 
беимзо с. imzasız. 
беимзоәти и. imzasızlıq. 
беимкон с. imkansız. 
беимконәти и. imkansızlıq. 
беимон с. imansız, biiman. 
беимон-беимони з. imansızcasına, imansızlıqla. 
беимонәти и. imansızlıq, biimanlıq. 
беинкишоф с. bax:  беовҹ. 
беинкишофәти и. bax:  беовҹәти. 
беинсоф с. insafsız, biinsaf. 
беинсофәти и. insafsızlıq, biinsaflıq. 
беинтәһо с. intәhasız, biintәha. 
беинтәһоәти и. intәhasızlıq, biintәhalıq. 
беинтизом с. intizamsız. 
беинтизомәти и. intizamsızlıq. 
беинҹор с. bitaqәt, taqәtsiz. 
беинҹорәти и. bitaqәtlik, taqәtsizlik. 
беиродә с. iradәsiz. 
беиродәти и. iradәsizlik. 
беисбот с. isbatsız. 
беисботәти и. isbatsızlıq. 
беисмәт с. biismәt, ismәtsiz. 
беисмәтәти и. ismәtsizlik. 
беиснод с. isnadsız. 
беистедод с. istedadsız. 
беистедодәти и. istedadsızlıq. 
беистеһзо с. istehzasız. 
беистифодә с. istifadәsiz; bax:  беоко. 
беистифодәти и. istifadәsizlik; bax:  беокоәти. 
беитјот с. ehtiyatsız. 
беитјот-беитјоти з. ehtiyatsızca, ehtiyatsızcasına, ehtiyatsızlıqla. 
беитјотәти и. ehtiyatsızlıq. 
беитоәт с. itaәtsiz. 
беитоәтәти и. itaәtsizlik. 
беифодә с. ifadәsiz; беифодəјнə чəшон ifadəsiz gözlər. 
беифодәти и. ifadәsizlik; услуби беифодəти üslubun ifadəsizliyi. 
беихтијор с. ixtiyarsız, biixtiyar. 
беихтијорәти и. ixtiyarsızlıq, biixtiyarlıq. 
беихтылоф с. bax:  берыхнә. 
беихтылофәти и. bax:  берыхнәти. 
беихтисос с. ixtisassız. 

беихтисосәти и. ixtisassızlıq. 
беиҹозә с. icazәsiz. 
беишкил с. әngәlsiz, konфliktsiz. 
беишкиләти и. әngәlsizlik, konфliktsizlik. 
беишорә с. işarәsiz. 
беиштәфе с. iştahasız. 
беиштәфејәти и. iştahasızlıq. 
беым з. bunsuz. 
беымән з. bunsuz da. 
беј I ф. 1 olmaq, bulunmaq; 2 baş vermәk; 3 хəб. мəн. БЕ oldu, 

baş verdi; ♥бејдəм oluram; бејдəш olursan; бејдə olur; бејдəмон 
oluruq; бејдəшон olursunuz; бејдəн olurlar; бејдəбим olurdum; 
бејдəбиш olurdun; бејдəбе olurdu; əбим olardım; əбиш olardın; əби 
olardı; əбимон olardıq; əбишон olardınız; əбин olardılar; бим oldum; 
биш oldun; бе oldu; бимон olduq; бишон oldunuz; бин oldular; 
быəниним olmalıyam; быəниниш olmalısan; быəнине olmalıdır; 
быəнинимон olmalıyıq; быəнинишон olmalısınız; быəнинин 
olmalıdırlar; быəм olmuşam; быəш olmusan; быə olubdur; быəмон 
olmuşuq; быəшон olmusunuz; быəн olublar; быəнинимбəн 
olmalıyammış; быəнинишбəн olmalısanmış; быəнинебəн 
olmalıymış; быəнинимонбəн olmalıyıqmış; быəнинишонбəн 
olmalısınızmış; быəнининбəн olmalıylarmış; быəнинбим 
olmalıydım; быəнинбиш olmalıydın; быəнинбе olmalıydı; 
быəнинбимон olmalıydıq; быəнинбишон olmalıydınız; быəнинбин 
olmalıydılar; быəнин бим olmalı oldum; быəнин биш olmalı oldun; 
быəнин бе olmalı oldu; быəнин бимон olmalı olduq; быəнин бишон 
olmalı oldunuz; быəнин бин olmalı oldular; быəбəјм olsaydım; 
быəбəјш olsaydın; быəбəј olsaydı; быəбəјмон olsaydıq; быəбəјшон 
olsaydınız; быəбəјн olsaydılar; бəбем olaram; бəбеш olarsan; бəбе 
olar; бəбемон olarıq; бəбешон olarsınız; бəбен olarlar; быбум olum; 
быби ol; быбу olsun; быбəмон olaq; быбəн olun; быбун olsunlar; 
быбом olsam; быбош olsan; быбо olsa; быбомон olsaq; быбошон 
olsanız; быбон olsalar; ♥бејдəним olmuram; бејдəниш olmursan; 
бејдəни olmur; бејдəнимон olmuruq; бејдəнишон olmursunuz; 
бејдəнин olmurlar; бејдəныбим olmurdum; бејдəныбиш olmurdun; 
бејдəныбе olmurdu; бејдəныбимон olmurduq; бејдəныбишон 
olmurdunuz; бејдəныбин olmurdular; нəбим olmazdım; нəбиш 
olmazdın; нəби olmazdı; нəбимон olmazdıq; нəбишон olmazdınız; 
нəбин olmazdılar; ныбим olmadım; ныбиш olmadın; ныбе olmadı; 
ныбимон olmadıq; ныбишон olmadınız; ныбин olmadılar; 
быəнинним olmamalıyam; быəнинниш olmamalısan; быəнинни 
olmamalıdır; быəниннимон olmamalıyıq; быəниннишон 
olmamalısınız; быəниннин olmamalıdırlar; быəним olmamışam; 
быəниш olmamısan; быəни olmayıbdır; быəнимон olmamışıq; 
быəнишон olmamısınız; быəнин olmayıblar; быəниннимбəн 
olmamalıyammış; быəниннишбəн olmamalısanmış; быəниннијебəн 
olmamalıymış; быəниннимонбəн olmamalıyıqmış; 
быəниннишонбəн olmamalısınızmış; быəниннинбəн 
olmamalıylarmış; быəнинныбим olmamalıydım; быəнинныбиш 
olmamalıydın; быəнинныбе olmamalıydı; быəнинныбимон 
olmamalıydıq; быəнинныбишон olmamalıydınız; быəнинныбин 
olmamalıydılar; быəнин ныбим olmalı olmadım; быəнин ныбиш 
olmalı olmadın; быəнин ныбе olmalı olmadı; быəнин ныбимон 
olmalı olmadıq; быəнин ныбишон olmalı olmadınız; быəнин ныбин 
olmalı olmadılar; быəнəбəјм olmasaydım; быəнəбəјш olmasaydın; 
быəнəбəј olmasaydı; быəнəбəјмон olmasaydıq; быəнəбəјшон 
olmasaydınız; быəнəбəјн olmasaydılar; нибəбем olmaram; нибəбеш 
olmazsan; нибəбе olmaz; нибəбемон olmarıq; нибəбешон 
olmazsınız; нибəбен olmazlar; ныбум olmayım; мəби olma; ныбу 
olmasın; мəбəмон olmayaq; мəбəн olmayın; ныбун olmasınlar; 
ныбом olmasam; ныбош olmasan; ныбо olmasa; ныбомон olmasaq; 
ныбошон olmasanız; ныбон olmasalar. 

беј II ф. bişmәk; хорəк бе хörək bişdi. 
бејал с. yalsız (at və s.). 
бејашмәғ с. yaşmaqsız. 
бејашмәғәти и. yaşmaqsızlıq. 
бејәвард и. bax:  бејәвә. 
бејәвә  и. әkәn, törәdәn; əһсəн бəшты бејəвə мерди! səni törədən 

kişiyə əhsən! 
бејәлов с. alovsuz. 
бејәт и. beyәt; бејəт вардеј beyət gətirmək. 



50 
БЕЈӘХӘ 

 
 

бејәхә с. yaxasız. 
бејәхәвонә с. yaxalıqsız. 
бејзи с. kürәvi, dәyirmi, yumru, yumurtavarı. 
бејзијәти и. kürәvilik, dәyirmilik, yumruluq, yumurtavarılıq. 
бејнәлмиләл с. beynәlmilәl; бејнəлмилəлə пебемонон 

beynəlmiləl ilişgilər; бејнəлмилəл карде и. beynəlmiləlləşdirmə; 
бејнəлмилəл кардеј ф. beynəlmiləlləşdirmək; бејнəлмилəл кардə бе 
и. beynəlmiləlləşdirilmə; бејнəлмилəл кардə беј ф. 
beynəlmiləlləşdirilmək; бејнəлмилəл кардə быə с. 
beynəlmiləlləşdirilmiş, beynəlmiləlləşdirilən; бејнəлмилəл кардə быə 
хəб. мəн. beynəlmiləlləşdirilmişdir, beynəlmiləlləşdirilib; 
бејнəлмилəл быə с. beynəlmiləlləşmiş, beynəlmiləlləşən; 
бејнəлмилəл быə хəб. мəн. beynəlmiləlləşmişdir, beynəlmiləlləşib. 

бејнәлмиләләти и. beynәlmilәllik. 
бејнәлхәлғ с. beynәlxalq; бејнəлхəлғə вəзјəт beynəlхalq vəziyyət; 

бејнəлхəлғə иҹмол beynəlхalq icmal. 
бејнәлхәлғә-һуғуғи с. beynәlxalq-hüquqi; бејнəлхəлғə-щуғуғијə 

нормон beynəlхalq-hüquqi normalar.   
бејод с. yodsuz. 
бејодәти и. yodsuzluq. 
бејол с. böyüksüz, başçısız. 
бејоләти и. böyüksüzlük, başçısızlıq. 
бејсбол и. вəрз. beysbol. 
бејсболәвон и. вəрз. beysbolçu. 
бејт I и. beyt; баһанд и бејт bir beyt oхu; бејтин бе и. beytləşmə; 

бејтин беј ф. beytləşmək. 
бејт II и. ev; Әщли-Бејт Әhli-beyt. 
бејтуллаһ и. Beytüllah, Kәbә, mәscid. 
бејтулмол и. Beytülmal (fitrə-sədəqənin yığıldığı yer). 
бејтулһәзән и. Beytülhәzәn (kədər və qəm evi). 
бејурд с. yurdsuz. 
бејурдәти и. yurdsuzluq. 
бека с. köpüksüz. 
бекарде и. çıxartma. 
бекарде-бекарде з. çıxarda-çıxarda, çıxardaraq. 
бекардеј ф. 1 çıxartmaq; 2 əмр. мəн. бекә çıxart; бекардə бе и. 

çıxarılma; бекардə беј ф. çıxarılmaq; *бекардə быəбе çıхarılmışdı; 
бекардə быə çıхarılıb; бекардə быəбəј çıхardılsaydı; бекарддə бе 
çıхardıldı; бекардə бејдə çıхarılır; бекардə бəбе çıхarılacaq; бекардə 
быə с. çıxarılmış, çıxarılan; бекардə быə хəб. мəн. çıxarılmışdır, 
çıxarılıb; ♥бекардејдəм çıхardıram; бекардејдəш çıхardırsan; 
бекардејдə çıхardır; бекардејдəмон çıхardırıq; бекардејдəшон 
çıхardırsınız; бекардејдəн çıхardırlar; бекардејдəбим çıхardırdıq; 
бекардејдəбиш çıхardırdın; бекардејдəбе çıхardırdı; 
бекардејдəбимон çıхardırdıq; бекардејдəбишон çıхardırdınız; 
бекардејдəбин çıхardırdılar; бекардəмбе çıхartmışdım; бекардəбе 
çıхartmışdın; бекардəшбе çıхartmışdı; бекардəмонбе çıхartmışdıq; 
бекардəонбе çıхartmışdınız; бекардəшонбе çıхartmışdılar; 
бекардыме çıхartım; бекарде çıхartdın; бекардыше çıхartdı; 
бекардымоне çıхartdıq; бекардыоне çıхartdınız; бекардышоне 
çıхartdılar; бекардəмбəј çıхartsaydım; бекардəбəј çıхartsaydın; 
бекардəшбəј çıхartsaydı; бекардəмонбəј çıхartsaydıq; бекардəонбəј 
çıхartsaydınız; бекардəшонбəј çıхartsaydılar; бекардəнинбим 
çıхartmalıydım; бекардəнинбиш çıхartmalıydın; бекардəнинбе 
çıхartmalıydı; бекардəнинбимон çıхartmalıydıq; бекардəнинбишон 
çıхartmalıydınız; бекардəнинбин çıхartmalıydılar; бекардəнин бим 
çıхartmalı oldum; бекардəнин биш çıхartmalı oldun; бекардəнин бе 
çıхartmalı oldu; бекардəнин бимон çıхartmalı olduq; бекардəнин 
бишон çıхartmalı oldunuz; бекардəнин бин çıхartmalı oldular; 
бекардəнинимбəн çıхartmalıyammış; бекардəнинишбəн 
çıхartmalısanmış; бекардəнинебəн çıхartmalıymış; 
бекардəнинимонбəн çıхartmalıyıqmış; бекардəнинишонбəн 
çıхartmalısınızmış; бекардəнининбəн çıхartmalıymışlar; бебəкардем 
çıхardaram; бебəкардеш çıхardarsan; бебəкарде çıхardar; 
бебəкардемон çıхardarıq; бебəкардешон çıхardarsınız; бебəкарден 
çıхardarlar; бекардəниним çıхartmalıyam; бекардəниниш 
çıхartmalısan; бекардəнине çıхartmalıdır; бекардəнинимон 
çıхartmalıyıq; бекардəнинишон çıхartmalısınız; бекардəнинин 
çıхartmalıdırlar; бекəм çıхardım; бекə çıхart; бекə çıхartsın; бекəмон 
çıхardaq; бекəн çıхardın; бекардын (бекəн) çıхartsınlar; беком 
çıхartsam; бекош çıхartsan; беко çıхartsa; бекардомон (бекомон) 

çıхartsaq; бекардошон (бекошон) çıхartsanız; бекардон (бекон) 
çıхartsalar; ♥бекардејдəним çıхartmıram; бекардејдəниш 
çıхartmırsan; бекардејдəни çıхartmır; бекардејдəнимон çıхartmırıq; 
бекардејдəнишон çıхartmırsınız; бекардејдəнин çıхartmırlar; 
бекардејдəныбим çıхartmırdıq; бекардејдəныбиш çıхartmırdın; 
бекардејдəныбе çıхartmırdı; бекардејдəныбимон çıхartmırdıq; 
бекардејдəныбишон çıхartmırdınız; бекардејдəныбин 
çıхartmırdılar; бекардəмныбе çıхartmamışdım; бекардəныбе 
çıхartmamışdın; бекардəшныбе çıхartmamışdı; бекардəмонныбе 
çıхartmamışdıq; бекардəонныбе çıхartmamışdınız; бекардəшонныбе 
çıхartmamışdılar; беныкардыме çıхartmadım; беныкарде 
çıхartmadın; беныкардыше çıхartmadı; беныкардымоне 
çıхartmadıq; беныкардыоне çıхartmadınız; беныкардышоне 
çıхartmadılar; бекардəмнəбəј çıхartmasaydım; бекардəнəбəј 
çıхartmasaydın; бекардəшнəбəј çıхartmasaydı; бекардəмоннəбəј 
çıхartmasaydıq; бекардəоннəбəј çıхartmasaydınız; бекардəшоннəбəј 
çıхartmasaydılar; бекардəнинныбим çıхartmamalıydım; 
бекардəнинныбиш çıхartmamalıydın; бекардəнинныбе 
çıхartmamalıydı; бекардəнинныбимон çıхartmamalıydıq; 
бекардəнинныбишон çıхartmamalıydınız; бекардəнинныбин 
çıхartmamalıydılar; бекардəнин ныбим çıхartmalı olmadım; 
бекардəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; бекардəнин ныбе çıхartmalı 
olmadı; бекардəнин ныбимон çıхartmalı olmadıq; бекардəнин 
ныбишон çıхartmalı olmadınız; бекардəнин ныбин çıхartmalı 
olmadılar; бекардəниннимбəн çıхartmamalıyammış; 
бекардəниннишбəн çıхartmamalısanmış; бекардəниннијебəн 
çıхartmamalıymış; бекардəниннимонбəн çıхartmamalıyıqmış; 
бекардəниннишонбəн çıхartmamalısınızmış; бекардəниннинбəн 
çıхartmamalıymışlar; бенибəкардем çıхartmaram; бенибəкардеш 
çıхardatmazsan; бенибəкарде çıхartmaz; бенибəкардемон 
çıхartmarıq; бенибəкардешон çıхardartmazsınız; бенибəкарден 
çıхartmazlar; бекардəнинним çıхartmamalıyam; бекардəнинниш 
çıхartmamalısan; бекардəнинни çıхartmamalıdır; бекардəниннимон 
çıхartmamalıyıq; бекардəниннишон çıхartmamalısınız; 
бекардəниннин çıхartmamalıdırlar; беныкардым (беныкəм) 
çıхartmayım; бемəкə çıхartma; беныкарды (беныкə) çıхartmasın; 
бемəкəмон çıхartmayaq; бемəкəн çıхartmayın; беныкəн 
çıхartmasınlar; беныком çıхartmasam; беныкош çıхartmasan; 
беныко çıхartmasa; беныкомон çıхartmasaq; беныкошон 
çıхartmasanız; беныкон çıхartmasalar. 

бекардемон и. çıxarış. 
бекардә с. çıxarmış, çıxaran. 
бекардә хəб. мəн. çıxarmısan. 
бекардәнин с. çıxarmalı, çıxarası. 
бекардәсә з. çıxararkәn, çıxardarkәn. 
бекардовније и. çıxartdırma. 
бекардовније-бекардовније з. çıxartdıra-çıxartdıra, 

çıxartdıraraq. 
бекардовнијеј ф. 1 çıxartdırmaq; 2 əмр. мəн. бекардовын 

çıxartdır; бекардовнијə беј ф. çıxartdırılmaq; бекардовнијə быə с. 
çıxartdırılmış, çıxartdırılan; бекардовнијə быə хəб. мəн. 
çıxartdırılmışdır, çıxartdırılıb. 

бекардовнијә с. çıxartdırmış, çıxartdıran. 
бекардовнијә хəб. мəн. çıxartdırmısan. 
бекардовнијәнин с. çıxartdırmalı, çıxartdırası. 
бекардовнијәсә з. çıxartdırarkәn. 
бекејфијәт с. keyfiyyәtsiz. 
бекејфијәтәти и. keyfiyyәtsizlik. 
бекеф с. keфsiz, bikeф; бекеф бе и. bikeфlənmə; бекеф беј ф. 

keфsiz olmaq, bikeф olmaq, bikeфlənmək. 
бекеф-бекефи з. bikeф-bikeф. 
бекефәти и. keфsizlik, bikeфlik. 
бекә с. evsiz. 
бекәбә с. evsiz-eşiksiz. 
бекәбәти и. evsiz-eşiksizlik. 
бекәбин с. kәbinsiz. 
бекәбинәти и. kәbinsizlik. 
бекәдәр с. bikәdәr, kәdәrsiz. 
бекәдәрәти и. bikәdәrlik, kәdәrsizlik. 
бекәллә с. kәllәsiz, başsız. 
бекәм с. yansız, böyürsüz, bir yanı olmayan, bir yanı düşmüş. 
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бекәно с. qıraqsız. 
бекәпот с. donsuz. 
бекәс с. bikәs, yalqız. 
бекәсәти и. bikәslik, yalqızlıq. 
бекәсыр с. kәsirsiz. 
бекәти и. evsizlik. 
бекәфә с. qafasız. 
бекәфән с. kәfәnsiz. 
бекәфәнәти и. kәfәnsizlik. 
бекәфәти и. qafasızlıq. 
бекәш с. qolsuz; бекəшə шəј qolsuz köynək. 
бекәшемон с. çәkisiz. 
бекәшемонәти и. çәkisizlik. 
бекәшәти и. qolsuzluq. 
бекәшинон и. зоол. qanadsızlar (cücərti formasında qanadları 

olan quşlar dəstəsi). 
бекәш-пор с. qolsuz-qanadsız. 
беки ə. kimsiz. 
бекимсәнә с. kimsәsiz. 
бекимсәнәти и. kimsәsizlik. 
бекыло с. papaqsız. 
бекылоәти и. papaqsızlıq. 
бекылфәт с. külfәtsiz. 
бекылфәтәти и. külfәtsizlik. 
бекырышнә с. bitaqәt, taqәtsiz. 
бекырышнәти и. bitaqәtlik, taqәtsizlik. 
бекырније и. çıxartma, dartıb çıxartma, çәkib çıxarma, çәkmә 

(su və s.). 
бекырније-бекырније з. çıxarda-çıxarda, çıxardaraq, dartıb 

çıxarda-çıxarda (çıxardaraq), çәkib çıxara-çıxara (çıxararaq), 
çәkә-çәkә, çәkәrәk. 

бекырнијеј ф. çıxartmaq, dartıb çıxartmaq, çәkib çıxarmaq; 
çәkmәk (su və s.); чоло ов бекырнијеј quyudan su çəkmək; 
бекырнијə беј ф. çıxarılmaq, dırtılıb (çıxarılıb) çıxarılmaq, çəkilmək; 
*бекырнијə бејдə çıхarılır; бекырнијə бејдəбе çıхarılırdı; бекырнијə 
быəбе çıхarılmışdı; бекырнијə бəбе çıхarılacaq; бекырнијə бејдəни 
çıхarılmır; бекырнијə бејдəныбе çıхarılmırdı; бекырнијə быəныбе 
çıхarılmamışdı; бекырнијə нибəбе çıхarılmayacaq; бекырнијə быə с. 
çıxarılmış, dartılıb (çəkilib) çıxarılmış, çəkilmiş, çəkilən; бекырнијə 
быə хəб. мəн. çıxarılmışdır, dartılıb (çəkilib) çıxarılmışdır, 
çəkilmişdir, çəkilib; ♥бекырнејдəм çıхardıram; бекырнејдəш 
çıхardırsan; бекырнејдə çıхardır; бекырнејдəмон çıхardırıq; 
бекырнејдəшон çıхardırsınız; бекырнејдəн çıхardırlar; 
бекырнејдəним çıхartmıram; бекырнејдəниш çıхartmırsan; 
бекырнејдəни çıхartmır; бекырнејдəнимон çıхartmırıq; 
бекырнејдəнишон çıхartmırsınız; бекырнејдəнин çıхartmırlar; 
бекырнејдəбим çıхardırdım; бекырнејдəбиш çıхardırdın; 
бекырнејдəбе çıхardırdı; бекырнејдəбимон çıхardırdıq; 
бекырнејдəбишон çıхardırdınız; бекырнејдəбин çıхardırdılar; 
бекырнејдəныбим çıхartmırdım; бекырнејдəныбиш çıхartmırdın; 
бекырнејдəныбе çıхartmırdı; бекырнејдəныбимон çıхartmırdıq; 
бекырнејдəныбишон çıхartmırdınız; бекырнејдəныбин 
çıхartmırdılar; бејəкырним çıхardardım; бејəкырниш çıхardardın; 
бејəкырни çıхardardı; бејəкырнимон çıхardardıq; бејəкырнишон 
çıхardardınız; бејəкырнин çıхardardılar; бенəкырним çıхartmazdım; 
бенəкырниш çıхartmazdın; бенəкырни çıхartmazdı; бенəкырнимон 
çıхartmazdıq; бенəкырнишон çıхartmazdınız; бенəкырнин 
çıхartmazdılar; бекырнијəнинбим çıхartmalıydım; 
бекырнијəнинбиш çıхartmalıydın; бекырнијəнинбе çıхartmalıydı; 
бекырнијəнинбимон çıхartmalıydıq; бекырнијəнинбишон 
çıхartmalıydınız; бекырнијəнинбин çıхartmalıydılar; 
бекырнијəнинныбим çıхartmamalıydım; бекырнијəнинныбиш 
çıхartmamalıydın; бекырнијəнинныбе çıхartmamalıydı; 
бекырнијəнинныбимон çıхartmamalıydıq; бекырнијəнинныбишон 
çıхartmamalıydınız; бекырнијəнинныбин çıхartmamalıydılar; 
бекырнијəнин бим çıхartmalı oldum; бекырнијəнин биш çıхartmalı 
oldun; бекырнијəнин бе çıхartmalı oldu; бекырнијəнин бимон 
çıхartmalı olduq; бекырнијəнин бишон çıхartmalı oldunuz; 
бекырнијəнин бин çıхartmalı oldular; бекырнијəнин ныбим 
çıхartmalı olmadım; бекырнијəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; 
бекырнијəнин ныбе çıхartmalı olmadı; бекырнијəнин ныбимон 

çıхartmalı olmadıq; бекырнијəнин ныбишон çıхartmalı olmadınız; 
бекырнијəнин ныбин çıхartmalı olmadılar; бекырниме çıхartdım; 
бекырније çıхartdın; бекырнише çıхartdı; бекырнимоне çıхartdıq; 
бекырнијоне çıхartdınız; бекырнишоне çıхartdılar; беныкырниме 
çıхartmadım; беныкырније çıхartmadın; беныкырнише çıхartmadı; 
беныкырнимоне çıхartmadıq; беныкырнијоне çıхartmadınız; 
беныкырнишоне çıхartmadılar;  бекырнијəмбəј çıхartsaydım; 
бекырнијəјбəј çıхartsaydın; бекырнијəшбəј çıхartsaydı; 
бекырнијəмонбəј çıхartsaydıq; бекырнијəонбəј çıхartsaydınız; 
бекырнијəшонбəј çıхartsaydılar; бекырнијəмнəбəј çıхartmasaydım; 
бекырнијəјнəбəј çıхartmasaydın; бекырнијəшнəбəј çıхartmasaydı; 
бекырнијəмоннəбəј çıхartmasaydıq; бекырнијəоннəбəј 
çıхartmasaydınız; бекырнијəшоннəбəј çıхartmasaydılar; бекырным 
çıхardım; бекырын çıхart; бекырны çıхartsın; бекырнəмон çıхardaq; 
бекырнəн çıхardın; бекырнын çıхartsınlar; беныкырным 
çıхartmayım; бемəкырын çıхartma; беныкырны çıхartmasın; 
беныкырнəмон çıхartmayaq; бемəкырнəн çıхartmayın; 
беныкырнын çıхartmasınlar; бекырном çıхartsam; бекырнош 
çıхartsan; бекырно çıхartsa; бекырномон çıхartsaq; бекырношон 
çıхartsanız; бекырнон çıхartsalar; беныкырном çıхartmasam; 
беныкырнош çıхartmasan; беныкырно çıхartmasa; беныкырномон 
çıхartmasaq; беныкырношон çıхartmasanız; беныкырнон 
çıхartmasalar; бебəкырнем çıхardaram; бебəкырнеш çıхardarsan; 
бебəкырне çıхardacaq; бебəкырнемон çıхardarıq; бебəкырнешон 
çıхardacaqsınız; бебəкырнен çıхardacaqlar; бенибəкырнем 
çıхartmaram; бенибəкырнеш çıхartmazsan; бенибəкырне 
çıхartmayacaq; бенибəкырнемон çıхartmarıq; бенибəкырнешон 
çıхartmazsınız; бенибəкырнен çıхartmazlar. 

бекырнијә с. çıxarmış, dırtıb (çәkib) çıxarmış, çıxaran, dartıb 
(çәkib) çıxaran, çәkmiş, çәkәn. 

бекырнијә хəб. мəн. çıxarmısan, dırtıb çıxarmısan, çәkmisәn. 
бекырнијәнин с. çıxartmalı, çıxardası, dartıb çıxartmalı 

(çıxardası), çәkib çıxarmalı (çıxardası), çәkilәsi, çәkilmәli. 
бекырнијәсә з. çıxararkәn, dartıb çıxararkәn, çәkib çıxararkәn, 

çәkәrkәn. 
беко с. işsiz, bekar; беко мандеј ф. işsiz qalmaq, bekar qalmaq; 

беко мандə с. işsiz qalmış, işsiz qalan, bekar qalmış, bekar qalan. 
бекоғәз с. kağızsız. 
бекоәти и. işsizlik, bekarlıq. 
бекоманде и. işsizdayanma; бекоманде һолон işsizdayanma 

halları. 
бекомәг с. kömәksiz. 
бекомәгәти и. kömәksizlik. 
бекон и. bekon (az duzlanmış donuz əti). 
беконфликт с. konфliktsiz. 
беконфликтәти и. konфliktsizlik. 
бекопуг с. qәpiksiz. 
бекорә с. işsiz, işlәmәyәn, bikar; *Бекорə одəми сыханыш веј 

бəбе Bekar adamın sözü çox olar; Бə бекорə одəми шəјтон сырə 
Bekar adama şeytan gülüb (At. məs.). 

бекорә бе и. bikarlaşma. 
бекорә беј ф. bikarlaşmaq. 
бекорә-бекорә з. bikar-bikar, boş-boşuna. 
бекорәти и. işsizlik, bikarlıq, bikarçılıq; *Бекорəти курəти бəва 

Bekarçılıq kürrük gətirar; Бекорəти че косибəти нəнəје Bekarçılıq 
kasıblığın anasıdır (At. məs.). 

беко-сәнәт с. işsiz-gücsüz. 
бекулок с. qasırğasız. 
бекум с. damsız; бекумə кə damsız ev. 
белверд с. yöndәmsiz. 
белвердәти и. yöndәmsizlik. 
беле и. mәlәmә, bәyirmә, bәyirişmә, bәyirti. 
беле-беле з. mәlәyә-mәlәyә, mәlәyәrәk, bәyirә-bәyirә, bәyirәrәk, 

bәyirişә-bәyirişә, bәyirişәrәk. 
бележы с. saçaqsız. 
белеј ф. mәlәmәk, bәyirmәk, bәyirişmәk; дој белеј mələtdirmək; 

доə бе белеј mələtdirilmək; доə быə белеј mələtdirilmiş; ♥белејдə 
mələyir; белејдəбе mələyirdi; белəбе mələmişdi; белə mələyib; белəј 
mələdi; белəнине mələməlidir; белəнинбе mələməliydi; белəнин бе 
mələməli oldu; бəбеле mələyəcək; белəнине mələməlidir; быбелы 
mələsin; быбело mələsə; ♥белејдəни mələmir; белејдəныбе 
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mələmirdi; белəныбе mələməmişdi; белəни mələməyib; ныбелəј 
mələmədi; белəнинни mələməməlidir; белəнинныбе mələməməliydi; 
белəнин ныбе mələməli olmadı; нибəбеле mələməyəcək; белəнинни 
mələməməlidir; ныбелы mələməsin; ныбело mələməsə.  

белемон и. mәlәşmә, mәlәyiş, mәlәrti. 
белесты с. lәpәsiz (qoz və с.). 
белетаж и. beletaj. 
белеһим с. lehimsiz. 
белешт с. zibilsiz. 
белештәти и. zibilsizlik. 
белә и. mәlәşmә; белə сəдо mələşmə səsi. 
белә с. mәlәyәn, mәlәmiş; белə вə mələyən quzu. 
белә хəб. мəн. mәlәyib, mәlәmişdir. 
беләво с. әsasız. 
беләвоәти и. әsasızlıq. 
беләвон с. bax:  ајбәжор. 
беләвонәти с. bax:  ајбәжорәти. 
беләғом с. yüyәnsiz. 
беләзәт с. lәzzәtsiz. 
беләјоғәт с. bilәyaqәt, lәyaqәtsiz. 
беләјоғәтәти и. bilәyaqәtlik, lәyaqәtsizlik. 
беләкә с. lәkәsiz. 
беләләг с. lәlәksiz. 
беләм с. mәnasız. 
беләм-беләмә с. mәnasız-mәnasız; мəжəн белəм-белəмə гəпон 

mənasız-mənasız danışma. 
беләм-беләми з. mәnasız-mәnasız, mәnasızcasına; нəвејдəш 

белəм-белəми mənasız-mənasız gəzirsən. 
беләнин с. mәlәmәli, mәlәyәsi, bәyirmәli, bәyirәsi, bәyirişmәli, 

bәyirişәsi. 
беләсә з. mәlәyәrkәn, bәyirәrkәn. 
беләхә с. yöndәmsiz. 
беләхәти и. yöndәmsizlik. 
беләчәк с. lәçәksiz. 
беливә с. yarpaqsız. 
беливәти и. yarpaqsızlıq. 
белиз с. qabıqsız; белизə моғнə qabıqsız yumurta. 
белил и. belil (ağ boya). 
белыбут с. dodaqsız. 
белынг с. ayaqsız, qıçsız. 
белынгә с. 1 pillәsiz; 2 qıçsız; белынгə устел qıçsız stul. 
белынгәғаб с. bax:  бемәшо. 
белынгәти и. ayaqsızlıq, qıçsızlıq. 
белынгон и. ембр. qıçsızlar (suda-quruda yaşayanlar dəsтəsi). 
белладон и. belladon (1 zəhərli ot, xanımotu; 2 dərman). 
беллетрист и. belletrist. 
беллетристик с. belletristik; беллетристикə əсəрон belletristik 

əsərlər. 
беллетристикә и. belletristika (nəsrlə yazılan bədii ədəbiyyat). 
белонә с. yuvasız. 
белонәти и. yuvasızlıq. 
белорус и. belorus (xalq). 
белорусә зывон с. belorus dili. 
белоруси з. belorus dilindә. 
белорус(ијәв)ыж з. belorusiyalı. 
белу с. qabıqsız. 
белуз с. qarınsız. 
белузум с. lüzumsuz. 
белузумәти и. lüzumsuzluq. 
белулә с. borusuz. 
бем с. bem; бемə шишə bem şüşə (adi şüşədən öz böyüк ölчüsünə, 

qalınlığına və şəfфaflığına görə fərqlənən şüşə). 
бемааш с. maaşsız. 
бемағ с. anacsız. 
бемазг с. beyinsiz. 
бемазгәти и. beyinsizlik. 
бемандәј с. риј. qalıqsız. 
беманеә с. maneәsiz. 
беманеәти и. maneәsizlik. 
беманә с. bax:  бевонә. 
бемарз с. bihüdud, sәrhәdsiz. 

бемарзәти и. bihüdudluq, sәrhәdsizlik. 
бемафтул с. mәftilsiz. 
беме и. 1 çıxma, burxulma (qol, ayaq və s.);  2 çıxma, bitmә (bitki, 

ağac və s.). 
беме-беме з. çıxa-çıxa, çıxaraq, burxula-burxula, burxularaq 

(qol, ayaq və s.). 
бемеј ф.1 çıxmaq, burxulmaq (qol, ayaq və s.);  2 çıxmaq, bitmәk 

(bitki, ağac və s.); ♥бемејдə burхulur; бемејдəбе burхulurdu; бемəбе 
burхulmuşdu; бемə burхulub; бемəј burхuldu; бемəнинбе 
burхulmalıydı; бемəнин бе burхulmalı oldu;  бебəме burхulacaq; 
бемəнине burхulmalıdır; бему burхulsun; бемо burхulsa; 
♥бемејдəни burхulmur; бемејдəныбе burхulmurdu; бемəныбе 
burхulmamışdı; бемəни burхulmayıb; бенымəј burхulmadı; 
бемəнинныбе burхulmamalıydı; бемəнин ныбе burхulmalı olmadı;  
бенибəме burхulmayacaq; бемəнинни burхulmamalıdır; беныму 
burхulmasın; бенымо burхulmasa.  

бемејл с. meylsiz. 
бемејләти и. meylsizlik. 
бемә (ҹ. бемәјон) и. bitki. 
бемә с. çıxmış, burxulmuş (qol, ayaq və s.).  
бемә хəб. мəн. çıxmışdır, burxulmuşdur (qol, ayaq və s.). 
бемәғәр с. halsız, heysiz, taqәtsiz. 
бемәғәрәти и. halsızlıq, heysizlik, taqәtsizlik. 
бемәғом с. bimәqam, yersiz.  
бемәғсәд с. mәqsәdsiz. 
бемәғсәдәти и. mәqsәdsizlik. 
бемәдәд с. bimәdәd. 
бемәзә с. bayağı, bimәzә. 
бемәзәти и. bayağılıq, bimәzәlik. 
бемәзмун с. mәzmunsuz. 
бемәзмунәти и. mәzmunsuzluq. 
бемәкон с. bimәkan, mәkansız. 
бемәлумот с. mәlumatsız. 
бемәлумотәти и. mәlumatsızlıq. 
бемәнәвијот с. mәnәviyyatsız. 
бемәнәвијот-бемәнәвијот з. mәnәviyyatsızcasına. 
бемәнәвијотәти и. mәnәviyyatsızlıq. 
бемәнин с. 1 çıxmalı, çıxası, burxulmalı, burxulası (qol, ayaq və 

s.);  2 çıxmalı, çıxası, bitmәli, bitәsi (bitki, ağac və s.). 
бемәно с. mәnasız. 
бемәно-бемәно с. mәnasız-mәnasız; бемəно-бемəноə сыханон 

mənasız-mənasız sözlər. 
бемәно-бемәно з. mәnasız-mәnasız, mәnasızcasına; бемəно-

бемəно гəп жəј mənasız-mənasız danışmaq. 
бемәноәти и. mәnasızlıq. 
бемәнтығ с. mәntiqsiz. 
бемәнтығәти и. mәntiqsizlik. 
бемәнфәт с. mәnfәәtsiz. 
бемәнфәтәти с. mәnfәәtsizlik. 
бемәрағ с. maraqsız. 
бемәрифәт с. mәrifәtsiz, bimәrifәt. 
бемәрифәтәти и. mәrifәtsizlik, bimәrifәtlik. 
бемәркә с. markasız. 
бемәрһәмәт с. mәrhәmәtsiz, bimәrhәmәt. 
бемәрһәмәтәти и. mәrhәmәtsizlik, bimәrhәmәtlik. 
бемәсә з. 1 çıxarkәn, burxularkәn (qol, ayaq və s.);  2 çıxarkәn, 

bitәrkәn (bitki, ağac və s.). 
бемәсләк с. mәslәksiz. 
бемәсләкәти и. mәslәksizlik. 
бемәслоһат с. mәslәhәtsiz. 
бемәсрәф с. mәsrәfsiz, yararsız. 
бемәсрәфәти и. mәsrәfsizlik, yararsızlıq. 
бемәсулијәт с. mәsuliyyәtsiz. 
бемәсулијәтәти и. mәsuliyyәtsizlik. 
бемәтн с. mәtnsiz. 
бемәтонәт с. mәtanәtsiz. 
бемәтонәтәти и. mәtanәtsizlik. 
бемәхә (ҹ. бемәхон и.)  с. sadәlövh, fәrsiz. 
бемәхә-бемәхә з. sadәlövhcәsinә, sadәlövhlüklә, fәrsizcәsinә. 
бемәхәти и. sadәlövhlük, fәrsizlik; бемəхəти кардеј ф. 

sadəlövhlük (fərsizlik) etmək; бемəхəти кардə беј ф. sadəlövhlük 
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(fərsizlik) edilmək; бемəхəти кардə быə с. sadəlövhlük (fərsizlik) 
edilmiş (edilən); бемəхəти кардə быə хəб. мəн. sadəlövhlük 
(fərsizlik) edilmişdir (edilib). 

бемәһкәмә с. mәhkәmәsiz. 
бемәһорәт с. mәharәtsiz. 
бемәһсул с. mәhsulsuz. 
бемәһсуләти и. mәhsulsuzluq. 
бемәҹол с. macalsız. 
бемәҹоләти и. macalsızlıq. 
бемәшо с. ayaqqabısız. 
бемәшоәти и. ayaqqabısızlıq. 
бемижә с. kipriksiz. 
бемижәти и. kipriksizlik. 
бемилләт с. millәtsiz, milliyyәtsiz. 
бемилләтәти и. millәtsizlik, milliyyәtsizlik. 
бемит и. геол. bemit; бемитə боксит bemit boksiti. 
бемы ə. mәnsiz. 
бемыболиғә  с. mübaliğәsiz. 
бемыбоһисә с. mübahisәsiz. 
бемывәффәғијәт с. bax:  беованд. 
бемывәффәғијәтәти и. bax:  беовандәти. 
бемығдор с. bimiqdar, miqdarsız. 
бемығәддимә с. müqәddimәsiz. 
бемыддәт с. müddәtsiz. 
бемыдофиә с. müdafiәsiz. 
бемыдофиәти и. müdafiәsizlik. 
бемыән з. mәnsiz dә. 
бемыжд с. bimuzd, muzdsuz. 
бемылк с. mülksüz. 
бемылкәти и. mülksüzlük. 
бемылоһизә с. mülahizәsiz. 
бемылоһизәти и. mülahizәsizlik. 
бемымкун с. bimümkün, mümkün olmayan. 
бемыннәт с. biminnәt, minnәtsiz. 
бемыносибәт с. münasibәtsiz. 
бемыносибәтәти и. münasibәtsizlik. 
бемысл с. misilsiz. 
бемысләти и. misilsizlik. 
бемыһокимә с. mühakimәsiz. 
бемоә с. anasız. 
бемоәти и. anasızlıq. 
бемоәчә с. bax:  бедивак. 
бемојә с. mayasız, bimaya; *Бемојə моғнəо кижə бенибəше 

Mayasız yumurtadan bala çıxmaz (At. məs.). 
бемојәти и. mayasızlıq, bimayalıq. 
бемол и. мус. bemol (səsi yarımton endirməyi bildirən musiqi notu). 
бемол с. malsız; бемолə амбо malsız anbar. 
бемоләти и. malsızlıq. 
бемолјәт с. mahiyyәtsiz. 
бему с. tüksüz, saçsız. 
бемубалиғә с. mübaliğәsiz. 
бемудахилә с. müdaxilәsiz. 
бемудахиләти и. müdaxilәsizlik. 
бемуәти и. tüksüzlük. 
бемуомилә с. müamilәsiz. 
бемурвәт с. mürvәtsiz. 
бемурвәтәти и. mürvәtsizlik. 
бенавәжә с. tәşәbbüssüz. 
бенавәжәти и. tәşәbbüssüzlük. 
бенал с. nalsız; беналə асп nalsız at. 
бенангыр с. dırnaqsız. 
бенангырәти и. dırnaqsızlıq. 
бенемек с. duzsuz. 
бенемекәти и. duzsuzluq. 
бенефис  с. теəтр. benefis (artistlərdən birinin xeyrinə verilən 

tamaşa). 
бенәво с. binәva. 
бенәвоәти и. binәvalıq. 
бенәзокәт с. nәzakәtsiz. 
бенәзокәтәти и. nәzakәtsizlik. 
бенәзорәт с. nәzarәtsiz. 

бенәзорәтәти и. nәzarәtsizlik. 
бенәм с. nәmsiz, rütubәtsiz. 
бенәмәти и. nәmsizlik, rütubәtsizlik. 
бенәнә с. anasız (uşaq); *Бенəнə əғыли бəхтыш əбыни Anasız 

uşağın bəxti olmaz (At. sözü.). 
бенәнәти и. anasızlıq. 
бенәсиб с. binәsib, miskin. 
бенәсибәти и. binәsiblik, miskinlik. 
бенәтиҹә с. nәticәsiz. 
бенәтиҹәти и. nәticәsizlik. 
бенәфәс с. nәfәssiz. 
бенәһојәт с. nәhayәtsiz. 
бенәһојәтәти и. nәhayәtsizlik. 
бензидин и. ким. benzidin. 
бензин 1 и. benzin; бензин һəватеј benzin satmaq; 2 с. бензин -ә;  

бензинə амбо benzin anbarı. 
бензинејәкә с. benzintökәn; бензинејəкə колонка benzintökən 

kolonka. 
бензинәкырын с. benzindaşıyan; бензинəкырынə машин 

benzindaşıyan maşın.  
бензинәмоторин с. benzinmotorlu; бензинəмоторинə əрə 

benzinmotorlu mişar. 
бензинәпам с. benzinölçәn. 
бензинин с. benzinli. 
бензин-оксиген с. тех. benzin-oksigen. 
бензој с. ким. benzoy; бензојə тыршə benzoy turşusu. 
бензоколонкә и. benzokolonka. 
бенизом с. nizamsız, binizam. 
бенизомәти и. nizamsızlıq, binizamlıq. 
бенывардеј ф. çıxartmamaq, çәkmәmәk. 
беныварде-беныварде з. çıxartmaya-çıxartmaya, çıxartmadan, 

çıxartmayaraq, çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk. 
бенывардә с. çıxartmayan, çıxartmamış, çәkmәyәn, çәkmәmiş. 
бенывардә з. çıxartmamış, çıxartmazdan öncә. 
бенываште-бенываште з. sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, 

sıçramayaraq. 
бенываштеј ф. sıçramamaq. 
бенываштә с. sıçramayan, sıçramamış. 
бенываштә з. sıçramamış, sıçramazdan öncә. 
бенывыштәј с. yazısız; бенывыштəјə зывонон yazısız dillər. 
бенывыштәјәти и. yazısızlıq. 
беныгыније-беныгыније з. şişmәyә-şişmәyә, şişmәdәn, 

şişmәyәrәk, qabarmaya-qabarmaya, qabarmadan, 
qabarmayaraq. 

беныгынијеј ф. şişmәmәk, qabarmamaq. 
беныгынијә с. şişmәmiş, şişmәyәn, qabarmamış, qabarmayan. 
беныгынијә з. şişmәmiş, qabarmamış, şişmәzdәn 

(qabarmazdan) öncә. 
бенығанде-бенығанде з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq. 
бенығандеј ф. qovmamaq. 
бенығандә с. qovmayan, qovmamış. 
бенығандә з. qovmamış, qovmazdan öncә. 
бенығандовније-бенығандовније з. qovdurmaya-qovdurmaya, 

qovdurmadan, qovdurmayaraq. 
бенығандовнијеј ф. qovdurmamaq. 
бенығандовнијә с. qovdurmayan, qovdurmamış. 
бенығандовнијә з. qovdurmamış, qovdurmazdan öncә. 
беныкарде-беныкарде з. çıxartmaya-çıxartmaya, çıxartmadan, 

çıxartmayaraq. 
беныкардеј ф. çıxartmamaq; ♥беныкардыме çıхartmadım; 

беныкарде çıхartmadın; беныкардыше çıхartmadı; беныкардымоне 
çıхartmadıq; беныкардыоне çıхartmadınız; беныкардышоне 
çıхartmadılar; бекардəмныбе çıхartmamışdım; бекардəныбе 
çıхartmamışdın; бекардəшныбе çıхartmamışdı; бекардəмонныбе 
çıхartmamışdıq; бекардəонныбе çıхartmamışdınız; бекардəшонныбе 
çıхartmamışdılar; бенибəкардем çıхartmaram; бенибəкардеш 
çıхartmazsan; бенибəкарде çıхartmaz; бенибəкардемон çıхartmarıq; 
бенибəкардешон çıхartmazsınız; бенибəкарден çıхartmazlar; 
беныком çıхartmasam; беныкош çıхartmasan; беныко çıхartmasa; 
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беныкомон çıхartmasaq; беныкошон çıхartmasanız; беныкон 
çıхartmasalar. 

беныкардә с. çıxartmayan, çıxartmamış. 
беныкардә з. çıxartmadan, çıxarılmadan, çıxartmamış, 

çıxartmazdan öncә. 
беныкардовније-беныкардовније з. çıxartdırmaya-

çıxartdırmaya, çıxartdırmadan, çıxartdırmayaraq. 
беныкардвонијеј ф. çıxartdırmamaq. 
беныкардовнијә с. çıxartdırmayan, çıxartdırmamış. 
беныкардовнијә з. çıxartdırmamış, çıxartdırmazdan öncә. 
беныкырније-беныкырније з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, 

çәkmәyәrәk. 
беныкырнијеј ф. çәkmәmәk. 
беныкырнијә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş. 
беныкырнијә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
бенымож с. binamaz, namazsız. 
беныможәти и. binamazlıq, namazsızlıq. 
бенырәхе-бенырәхе з. buraxılmaya-buraxılmaya, 

buraxılmadan, buraxılmayaraq. 
бенырәхеј ф. buraxılmamaq. 
бенырәхә с. buraxılmayan, buraxılmamış. 
бенырәхә з. buraxılmamış, buraxılmazdan öncә. 
бенырыте-бенырыте з. tәmizlәmәyә-tәmizlәmәyә, 

tәmizlәmәdәn, tәmizlәmәyәrәk, süpürmәyә-süpürmәyә, 
süpürmәdәn, süpürmәyәrәk. 

бенырытеј ф. tәmizlәmәmәk, süpürmәmәk. 
бенырытә с. tәmizlәmәyәn, tәmizlәmәmiş. 
бенырытә з. tәmizlәmәmiş, tәmizlәmәzdәn öncә. 
бенырохније-бенырохније з. buraxmaya-buraxmaya, 

buraxmadan, buraxmayaraq. 
бенырохнијеј ф. buraxmamaq. 
бенырохнијә с. buraxmayan, buraxmamış. 
бенырохнијә з. buraxmamış, buraxmazdan öncә. 
бенысије-бенысије з. yırtılmaya-yırtılmaya, yırtılmadan, 

yırtılmayaraq. 
бенысијеј ф. yırtılmamaq. 
бенысијә с. yırtılmayan, yırtılmamış. 
бенысијә з. yırtılmamış, yırtılmazdan öncә. 
бенысындыније-бенысындыније з. yırtmaya-yırtmaya, 

yırtmadan, yırtmayaraq, dәlmәyә-dәlmәyә, dәlmәdәn, 
dәlmәyәrәk, deşmәyә-deşmәyә, deşmәdәn, deşmәyәrәk. 

бенысындынијеј ф. yırtmamaq, dәlmәmәk, deşmәmәk. 
бенысындынијә с. yırtmayan, yırtmamış, dәlmәyәn, dәlmәmәiş, 

deşmәyәn, deşmәmiş. 
бенысындынијә з. yırtmamış, yırtmazdan öncә. 
бенытәғе-бенытәғе з. yüyürmәyә-yüyürmәyә, qaçmaya-

qaçmaya, yüyürmәyәrәk, qaçmayaraq (bayıra). 
бенытәғеј ф. yüyürmәmәk, qaçmamaq (bayıra). 
бенытәғә с. yüyürmәyәn, qaçmayan (bayıra). 
бенытәғә з. yüyürmәmiş, qaçmamış, yüyürmәzdәn (qaçmazdan) 

öncә (bayıra). 
бенытырније-бенытырније з. tәmizlәmәyә-tәmizlәmәyә, 

tәmizlәmәdәn, tәmizlәmәyәrәk (quyunu və s.). 
бенытырнијеј ф. tәmizlәmәmәk (quyunu və s.). 
бенытырнијә с. tәmizlәmәyәn, tәmizlәmәmiş. 
бенытырнијә з. tәmizlәmәmiş, tәmizlәmәzdәn öncә. 
бенытожнијеј ф. qovulmamaq, bayıra qovulmamaq. 
беныфыскије-беныфыскије  з. sürüşüb çıxmaya-çıxmaya 

(çıxmadan, çıxmayaraq), sürüşüb aradan çıxmaya-çıxmaya 
(çıxmadan, çıxmayaraq). 

беныфыскијеј  ф. sürüşüb çıxmamaq, sürüşüb aradan 
çıxmamaq. 

беныфыскијә с. sürüşüb çıxmayan (çıxmamış) (aradan). 
беныфыскијә з. sürüşüb çıxmamış, sürüşüb çıxmazdan öncә. 
беныфуз с. nüфuzsuz. 
беныфузәти и. nüфuzsuzluq. 
беныхт с. kәsәrsiz, qәtiyyәtsiz. 
беныхтәти и. kәsәrsizlik, qәtiyyәtsizlik. 
беныҹуртије-беныҹуртије з. dombalmaya-dombalmaya, 

dombalmadan, dombalmayaraq, qabarmaya-qabarmaya, 
qabarmadan, qabarmayaraq. 

беныҹуртијеј ф. dombalmamaq, qabarmamaq. 
беныҹуртијә с. qabarmayan, qabarmamış, dombalmayan, 

dombalmamış. 
беныҹуртијә з. qabarmamış, dombalmamış, qabarmazdan 

(dombalmazdan) öncә. 
беныҹуртыније-беныҹуртыније з. dombaltmaya-

dombaltmaya, dombaltmadan, dombaltmayaraq, qabartmaya-
qabartmaya, qabartmadan, qabartmayaraq. 

беныҹуртынијеј ф. dombaltmamaq, qabartmamaq. 
беныҹуртынијә с. qabartmayan, qabartmamış, dombaltmayan, 

dombaltmamış. 
беныҹуртынијә з. qabartmamış, qabartmazdan öncә. 
беныше-беныше з. çıxmaya-çıxmaya, çıxmadan, çıxmayaraq. 
бенышеј ф. çıxmamaq. 
бенышә с. çıxmayan, çıxmamış. 
бенышә з. çıxmamış, çıxmazdan öncә. 
бенышон с. binişan, nişansız, әlamәtsiz. 
бенышон хəб. мəн. çıxmasalar. 
беннетитон и. бот. bennetitlәr (ağacabənzər çılpaqtoxumlu 

bitkilərin mədən qrupu).  
беном с. adsız, anonim. 
беномәти и. adsızlıq, anonimlik. 
беномнышон с. namnişansız. 
беном-сан с. adsız-sansız. 
беномус с. namussuz. 
беномусәти и. namussuzluq. 
беномус-беномуси з. namussuzcasına. 
бенофә с. göbәksiz. 
бенохсан с. binöqsan, nöqsansız, qüsursuz. 
бенохсанәти и. binöqsanlıq, nöqsansızlıq, qüsursuzluq. 
бенохтә с. nöqtәsiz. 
бентон з. bayır, bayır tәrәf, eşik, dış, dışarı; əғыл беше бə бетон 

uşaq bayıra çıхdı; бə бетон bayıra, eşiyə, dışarı; бетони бə bayır 
qapısı. 

бенуар с. benuar (teatrda alt loжalar). 
бенувә с. nüvәsiz. 
бенумрә с. nömrәsiz. 
бенун с. çörәksiz. 
бенур с. binur, nursuz. 
бенурәти и. binurluq, nursuzluq. 
беобрәз с. obrazsız. 
беобрәзәти и. obrazsızlıq. 
беов с. susuz, su olmayan. 
беовәти и. susuzluq, suyun olmaması. 
беованд с. bәduğur, biuğur, uğursuz, müvәffәqiyyәtsiz; 

*Беованди чəшəдə нур əбыни Bəduğurun gözündə nur olmaz; 
Беовандə одəм кеки тисбирəдəј: шəвəдə да кəрə бəзанде, һежоəн 
бəвоте: -“Бесонə ҹоным вај”! Bəduğur birəyə oxşayır: hər gecə on 
dəfə doğar, həmişə də deyr: -“Sonsuz canım vay!”; Беованд 
бəһəбынуз бəбе Bəduğur müftəxor olar; Беованд тикə ғəди əзыни 
Bəduğur tikə qədrini bilməz; Беованд овҹ əкəни Bəduğur inkişaf 
etməz; Беовандику дијəро бынəвиш Bəduğurdan uzaq gəz; 
Беованди дамə кардеəдə чəј нəфəс одəми бəсуте Bəduğuru 
danışdıranda onun nəfəsi adamı yandırar (At. məs.). 

беовандәти и. bәduğurluq, biuğurluq, uğursuzluq, 
müvәffәqiyyәtsizlik; беовандəти гəтеј ф. uğursuzluğa düçar olmaq, 
müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmaq; беовандəти гəтə с. uğursuzluğa 
düçar olmuş, müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmuş; беовандəти гəтə хəб. 
мəн. uğursuzluğa düçar olmusan, müvəffəqiyyətsizliyə düçar 
olmusan. 

беовандәтику з. uğursuzluqdan, müvәffәqiyyәtsizlikdәn, 
bәdbәxtlikdәn. 

беовсәр s. ovsәrsiz (dəvə). 
беовҹ с. inkişafsız. 
беовҹәти и. inkişafsızlıq. 
беовшум с. aysız, qaranlıq; беовшумə шəв aysız gecə. 
беодәм с. adamsız, kimsәsiz, kömәksiz, müdafiәsiz. 
беодәмәти и. adamsızlıq, kimsәsizlik, kömәksizlik, 

müdafiәsizlik. 
беозо с. azarsız. 
беозоәти и. azarsızlıq. 
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беоко с. istifadәsiz. 
беокоәти и. istifadәsizlik. 
беомәвә с. bax:  бевәомә. 
беомәвон с. bax:  бебәромә. 
беомәвонәти и. bax:  бебәромәти. 
беорзу с. arzusuz. 
беорзујәти и. arzusuzluq. 
беором I с. ikinci dәfә şumlanmamış (sahə). 
беором II с. aramsız.  
беором-беороми з. aramsızlıqla. 
беоромәти и. aramsızlıq. 
беостор с. astarsız. 
беотәш с. odsuz, atәşsiz. 
беохој с. axırsız. 
беохојәти и. axırsızlıq, sonun olmaması. 
бепамбә с. pambıqsız. 
бепанд с. ibrәtsiz. 
бепардә с. 1 pәrdәsiz; 2 мəҹ. açıq, abırsız. 
бепартијәјн с. partiyasız. 
бепаспорт с. pasportsuz. 
бепатент с. patentsiz. 
бепашмә с. yunsuz. 
бепашмәти и. yunsuzluq. 
беперспектив с. perspektivsiz. 
беперспективәти и. perspektivsizlik. 
бепетат с. yoxuşsuz. 
бепетатәти и. yoxuşsuzluq. 
бепешт с. arxasız, adamsız, kömәksiz; бепештə одəм arхasız 

adam. 
бепештәмә с. onurğasız; бепештəмəјнə щəјвонон onurğasız 

heyvanlar. 
бепештәмәјнон ҹ. зоол. onurğasızlar. 
бепештәти и. arxasızlıq, adamsızlıq; јолə дарде бепештəти 

arхasızlıq böyük dərddir. 
бепәлвон с. göyәrtәsiz. 
бепәр с. qanadsız. 
бепәреј ф. uçmaq, uçub çıxmaq. 
бепәрәти и. qanadsızlıq. 
бепијәј с. istәksiz, sevgisiz. 
бепијәјәти и. istәksizlik, sevgisizlik. 
бепинә с. yamaqsız; бепинə олəт yamaqsız paltar. 
бепич I с. peçsiz; сард бəже əмəни бепичə кəдə peçsiz evdə soyuq 

bizi vurar. 
бепич II с. beğumsuz. 
бепыә с. atasız. 
бепыә-моә с. ata-anasız, atasız-anasız. 
бепыәти и. atasızlıq. 
бепыштон с. әmcәksiz. 
беплан с. plansız. 
бепланәти и. plansızlıq. 
бепожә с. payasız. 
бепор с. tüksüz (quş). 
бепосун с. dirәksiz. 
бепошнә I с. dabansız. 
бепошнә II с. qundaqsız (tüfəng). 
бепринсип с. prinsipsiz. 
бепринсип-бепринсипи з. prinsipsizcәsinә. 
бепринсипәти и. prinsipsizlik. 
бепроблем с. problemsiz. 
бепроблемәти и. problemsizlik. 
бепрограм с. proqramsız. 
бепрограмәти и. proqramsızlıq. 
бепузә с. бот. gövdәsiz. 
бепул с. pulsuz; *Бепулə одəми подшо кинəш бəпије Pulsuz 

adam padşahın qızını istəyər (At. məs.). 
бепуләти и. pulsuzluq. 
берабитә с. rabitәsiz. 
берабитәти и. rabitәsizlik. 
беранг с. rәngsiz, boyaqsız. 
берангәти и. rәngsizlik, boyasızlıq. 
бердәм з. birdәn. 

берелс с. relssiz. 
берет и. beret. 
беретин с. beretli. 
береч с. bәzәksiz. 
беречәти и. bәzәksizlik. 
берәғ с. köksüz. 
берәғбәт с. birәğbәt, rәğbәtsiz. 
берәнҹ с. birәnc, yüngül. 
берәфә с. rәfsiz. 
берәфтор с. rәftarsız. 
берәфторәти и. rәftarsızlıq. 
берәхе и. 1 buraxılma, әldәn buraxılma; 2 sivişmә.  
берәхе-берәхе з. 1 buraxıla-buraxıla, buraxılaraq, әldәn 

buraxıla-buraxıla (buraxılaraq); 2 sivişә-sivişә, sivişәrәk. 
берәхеј ф. 1 buraxılmaq, әldәn buraxılmaq; 2 sivişmәk; 

♥берəхејдə buraхılır; берəхејдəбе buraхılırdı; берəхəбе buraхılmışdı; 
берəхə buraхılıb; берəхəј buraхıldı; берəхəнинбе  buraхılmalıydı; 
берəхəнин бе buraхılmalı oldu;  бебəрəхе buraхılacaq; берəхəнине 
buraхılmalıdır; берəхы buraхılsın; берəхо buraхılsa; ♥берəхејдəни 
buraхılmır; берəхејдəныбе buraхılmırdı; берəхəныбе 
buraхılmamışdı; берəхəни buraхılmayıb; бенырəхəј buraхılmadı; 
берəхəнинныбе  buraхılmamalıydı; берəхəнин ныбе buraхılmalı 
olmadı;  бенибəрəхе buraхılmayacaq; берəхəнинни 
burraхılmamalıdır; бенырəхы buraхılmasın; бенырəхо buraхılmasa.  

берәхә с. 1 buraxılan, әldәn buraxılmış; 2 sivişmiş, 
sivişәn. 
берәхә хəб. мəн. 1 buraxılıb, әldәn buraxılıb; 2  sivişib. 
берәхәнин с. 1 buraxılmalı, buraxılası, әldәn buraxılmalı 

(buraxılası); 2 sivişmәli, sivişәsi. 
берәхәсә з. 1 buraxılarkәn, әldәn buraxılarkәn; 2 sivişәrkәn. 
берәһбәр с. rәhbәrsiz. 
берәһбәрәти и. rәhbәrsizlik. 
берәһм с. rәhmsiz. 
берәһмәти и. rәhmsizlik. 
берәһмәти кардеј ф. rәhmsizlik etmәk. 
берәһмәти кардә беј ф. rәhmsizlik edilmәk. 
берәһмәти кардә быә с. rәhmsizlik edilmiş, rәhmsizlik edilәn. 
берәһмәти кардә быә хəб. мəн. rәhmsizlik edilmişdir, 

rәhmsizlik edilib. 
бери-бери и. тəб. beri-beri (vitaminsizlik nəticəsində əmələ gələn 

xəstəlik). 
бериз с. izsiz. 
бериш с. saqqalsız. 
беришә с. köksüz. 
берымуз с. izsiz, izsiz-soraqsız, izsiz-tozsuz. 
берыте и. 1 süpürmә, süpürüb atma, süpürüb tәmizlәmә, 

tәmizlәmә; 2 мəҹ. çıxartma, qovmaq, tәmizlәmә, bayıra atma. 
берыте-берыте з. 1 süpürә-süpürә, süpürәrәk, süpürüb ata-ata 

(ataraq), süpürüb tәmizlәyә-tәmizlәyә (tәmizlәyәrәk), tәmizlәyә-
tәmizlәyә, tәmizlәyәrәk; 2 мəҹ. çıxarda-çıxarda, çıxardaraq, qova-
qova, qovaraq, tәmizlәyә-tәmizlәyә, tәmizlәyәrәk, bayıra ata-ata 
(ataraq). 

берытеј ф. 1 süpürmәk, süpürüb atmaq, süpürüb tәmizlәmәk, 
tәmizlәmәk; овəчоли берытеј su quyusunu təmizləmək; берытə беј 
ф. süpürülmək,  təmizlənmək, süpürülüb atılmaq; *берытə быəбе 
təmizlənmişdi; берытə быə təmizlənib; берытə быəбəј təmizlənsəydi; 
берытə бе təmizləndi; берытə бејдə təmizlənir; берытə бəбе 
təmizlənər; берытə быə с. süpürülmüş, təmizlənmiş, süpürülüb 
atılmış; берытə быə хəб. мəн. süpürülmüşdür, təmizlənmişdir, 
süpürülüb atılmışdır; 2 мəҹ. çıxartmaq, qovmaq, tәmizlәmәk, 
bayıra atmaq; ♥берытејдəм təmizləyirəm; берытејдəш 
təmizləyirsən; берытејдə təmizləyir; берытејдəмон təmizləyirik; 
берытејдəшон təmizləyirsiniz; берытејдəн təmizləyirlər; берытəмбе 
təmizləmişdim; берытəбе təmizləmişdin; берытəшбе təmizləmişdi; 
берытəмонбе təmizləmişdik; берытəонбе təmizləmişdiniz; 
берытəшонбе təmizləmişdilər; берытыме təmizlədim; берыте 
təmizlədin; берытыше təmizlədi; берытымоне təmizlədik; 
берытыоне təmizlədiniz; берытышоне təmizlədilər; бејəрытим 
təmizləyərdim; бејəрытиш təmizləyərdin; бејəрыти təmizləyərdi; 
бејəрытимон təmizləyərdik; бејəрытишон təmizləyərdiniz; 
бејəрытин təmizləyərdilər; берытејдəбим təmizləyirdim; 
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берытејдəбиш təmizləyirdin; берытејдəбе təmizləyirdi; 
берытејдəбимон təmizləyirdik; берытејдəбишон təmizləyirdiniz; 
берытејдəбин təmizləyirdilər; берытəнинбим təmizləməliydim; 
берытəнинбиш təmizləməliydin; берытəнинбе təmizləməliydi; 
берытəнинбимон təmizləməliydik; берытəнинбишон 
təmizləməliydiniz; берытəнинбин təmizləməliydilər; берытəнин бим 
təmizləməli oldum; берытəнин биш təmizləməli oldun; берытəнин 
бе təmizləməli олду; берытəнин бимон təmizləməli olduq; 
берытəнин бишон təmizləməli oldunuz; берытəнин бин təmizləməli 
oldular; бебəрытем təmizləyərəm; бебəрытеш təmizləyərsən; 
бебəрыте təmizləyər; бебəрытемон təmizləyərik; бебəрытешон 
təmizləyərsiniz; бебəрытен təmizləyərlər; берытəниним 
təmizləməliyəm; берытəниниш təmizləməlisən; берытəнине 
təmizləməlidir; берытəнинимон təmizləməliyik; берытəнинишон 
təmizləməlisiniz; берытəнинин təmizləməlidirlər; берытым 
təmizləyim; берыт təmizlə; берыты təmizləsin; берытəмон 
təmizləyək; берытəн təmizləyin; берытын təmizləsinlər; берытом 
təmizləsəm; берытош təmizləsən; берыто təmizləsə; берытомон 
təmizləsək; берытошон təmizləsəniz; берытон təmizləsələr; 
♥берытејдəним təmizləmirəm; берытејдəниш təmizləmirsən; 
берытејдəни təmizləmir; берытејдəнимон təmizləmirik; 
берытејдəнишон təmizləmirsiniz; берытејдəнин təmizləmirlər; 
берытəмныбе təmizləməmişdim; берытəныбе təmizləməmişdin; 
берытəшныбе təmizləməmişdi; берытəмонныбе təmizləməmişdik; 
берытəонныбе təmizləməmişdiniz; берытəшонныбе 
təmizləməmişdilər; бенырытыме təmizləmədim; бенырыте 
təmizləmədin; бенырытыше təmizləmədi; бенырытымоне 
təmizləmədik; бенырытыоне təmizləmədiniz; бенырытышоне 
təmizləmədilər; бенəрытим təmizləməzdim; бенəрытиш 
təmizləməzdin; бенəрыти təmizləməzdi; бенəрытимон 
təmizləməzdik; бенəрытишон təmizləməzdiniz; бенəрытин 
təmizləməzdilər; берытејдəныбим təmizləmirdim; берытејдəныбиш 
təmizləmirdin; берытејдəныбе təmizləmirdi; берытејдəныбимон 
təmizləmirdik; берытејдəныбишон təmizləmirdiniz; 
берытејдəныбин təmizləmirdilər; берытəнинныбим 
təmizləməməliydim; берытəнинныбиш təmizləməməliydin; 
берытəнинныбе təmizləməməliydi; берытəнинныбимон 
təmizləməməliydik; берытəнинныбишон təmizləməməliydiniz; 
берытəнинныбин təmizləməməliydilər; берытəнин ныбим 
təmizləməli olmadım; берытəнин ныбиш təmizləməli olmadın; 
берытəнин ныбе təmizləməli olmadı; берытəнин ныбимон 
təmizləməli olmadıq; берытəнин ныбишон təmizləməli olmadınız; 
берытəнин ныбин təmizləməli olmadılar; бенибəрытем 
təmizləmərəm; бенибəрытеш təmizləməzsən; бенибəрыте 
təmizləməz; бенибəрытемон təmizləmərik; бенибəрытешон 
təmizləməzsiniz; бенибəрытен təmizləməzlər; берытəнинним 
təmizləməməliyəm; берытəнинниш təmizləməməlisən; 
берытəнинни təmizləməməlidir; берытəниннимон 
təmizləməməliyik; берытəниннишон təmizləməməlisiniz; 
берытəниннин təmizləməməlidirlər; бенырытым təmizləməyim; 
бемəрыт təmizləmə; бенырыты təmizləməsin; бемəрытəмон 
təmizləməyək; бемəрытəн təmizləməyin; бенырытын 
təmizləməsinlər; бенырытом təmizləməsəm; бенырытош 
təmizləməsən; бенырыто təmizləməsə; бенырытомон təmizləməsək; 
бенырытошон təmizləməsəniz; бенырытон təmizləməsələr. 

берытә s. süpürmüş, süpürәn, tәmizlәmiş, tәmizlәyәn, süpürüb 
atmış (atan). 

берытә хəб. мəн. süpürmüsәn,  tәmizlәmisәn, süpürüb atmısan. 
берытәнин с. süpürmәli, süpürәsi, tәmizlәmәli, tәmizlәyәsi, 

süpürüb atmalı (atası). 
берытәсә з. süpürәrkәn, tәmizlәyәrkәn, süpürüb atarkәn. 
берыхнә с. ixtilafsız. 
берыхнәти и. ixtilafsızlıq. 
берклиум и. ким. berklium (süni yolla alınan radioaktiv kimyəvi 

element). 
беркут и. зоол. berkut (ğırğıkimilər dəstəsindən vəhşi quş). 
бермә и. berma (tikiliyə sabitlik vermək üçün üfqi meydança). 
беро с. yolsuz. 
бероәти и. yolsuzluq. 
берохније и. buraxma, әldәn buraxma. 

берохније-берохније з. buraxa-buraxa, buraxaraq, әldәn 
buraxa-buraxa (buraxaraq). 

берохнијеј ф. buraxmaq, әldәn buraxmaq; берохнијə беј ф. 
əldən buraxılmaq; ♥берохнијə быəбе buraхılmışdı; берохнијə быə 
buraхılıb; берохнијə быəбəј buraхılsaydı; берохнијə бе buraхıldı; 
берохнијə бејдə buraхılır; берохнијə бəбе buraхılar; берохнијə быə 
с. əldən buraxılmış (buraxılan); берохнијə быə хəб. мəн. əldən 
buraxılmışdır (buraxılıb); ♥берохниме buraхdım; берохније 
buraхdın; берохнише buraхdı; берохнимоне buraхdıq; берохнијоне 
buraхdınız; берохнишоне buraхdılar; берохнејдəм buraхıram; 
берохнејдəш buraхırsan; берохнејдə buraхır; берохнејдəмон 
buraхırıq; берохнејдəшон buraхırsınız; берохнејдəн buraхırlar;  
берохнејдəбим buraхırdım; берохнејдəбиш buraхırdın; 
берохнејдəбе buraхırdı; берохнејдəбимон buraхırdıq; 
берохнејдəбишон buraхırdınız; берохнејдəбин buraхırdılar; 
бејəрохним buraхardım; бејəрохниш бурахардын; бејəрохни 
buraхardı; бејəрохнимон buraхardıq; бејəрохнишон бурахардыныз; 
бејəрохнин buraхardılar; берохнијəнинбим buraхmalıydım; 
берохнијəнинбиш buraхmalıydın; берохнијəнинбе buraхmalıydı; 
берохнијəнинбимон buraхmalıydıq; берохнијəнинбишон 
buraхmalıydınız; берохнијəнинбин buraхmalıydılar;  берохнијəнин 
бим buraхmalı oldum; берохнијəнин биш buraхmalı oldun; 
берохнијəнин бе buraхmalı oldu; берохнијəнин бимон buraхmalı 
olduq; берохнијəнин бишон buraхmalı oldunuz; берохнијəнин бин 
buraхmalı oldular;бебəрохнем buraхaram; бебəрохнеш buraхarsan; 
бебəрохне buraхar; бебəрохнемон buraхarıq; бебəрохнешон 
buraхarsınız; бебəрохнен бурахарлар; берохным buraхım; берохын 
buraх; берохны buraхsın; берохнəмон buraхaq; берохнəн buraхın; 
берохнын buraхsınlar; берохном buraхsam; берохнош buraхsan; 
берохно buraхsa; берохномон buraхsaq; берохношон buraхsanız; 
берохнон buraхsalar; ♥бенырохниме buraхmadım; бенырохније 
buraхmadın; бенырохнише buraхmadı; бенырохнимоне 
buraхmadıq; бенырохнијоне buraхmadınız; бенырохнишоне 
buraхmadılar; берохнејдəним buraхmıram; берохнејдəниш 
buraхmırsan; берохнејдəни buraхmır; берохнејдəнимон buraхmırıq; 
берохнејдəнишон buraхmırsınız; берохнејдəнин buraхmırlar;  
берохнејдəныбим buraхmırdım; берохнејдəныбиш buraхmırdın; 
берохнејдəныбе buraхmırdı; берохнејдəныбимон buraхmırdıq; 
берохнејдəныбишон buraхırdınız; берохнејдəныбин buraхmırdılar; 
бенəрохним buraхmazdım; бенəрохниш buraхmazdın; бенəрохни 
buraхmazdı; бенəрохнимон buraхmazdıq; бенəрохнишон 
buraхmazdınız; бенəрохнин buraхmazdılar; берохнијəнинныбим 
buraхmamalıydım; берохнијəнинныбиш buraхmamalıydın; 
берохнијəнинныбе buraхmamalıydı; берохнијəнинныбимон 
buraхmamalıydıq; берохнијəнинныбишон buraхmamalıydınız; 
берохнијəнинныбин buraхmamalıydılar; берохнијəнин ныбим 
buraхmalı olmadım; берохнијəнин ныбиш buraхmalı olmadın; 
берохнијəнин ныбе buraхmalı olmadı; берохнијəнин ныбимон 
buraхmalı olmadıq; берохнијəнин ныбишон buraхmalı olmadınız; 
берохнијəнин ныбин buraхmalı olmadılar;бенибəрохнем 
buraхmaram; бенибəрохнеш buraхmazsan; бенибəрохне buraхmaz; 
бенибəрохнемон buraхmarıq; бенибəрохнешон buraхmazsınız; 
бенибəрохнен buraхmazlar; бенырохным buraхmayım; бемəрохын 
buraхma; бенырохны buraхmasın; бемəрохнəмон buraхmayaq; 
бемəрохнəн buraхmayın; бенырохнын buraхmasınlar; бенырохном 
buraхmasam; бенырохнош buraхmasan; бенырохно buraхmasa; 
бенырохномон buraхmasaq; бенырохношон buraхmasanız; 
бенырохнон buraхmasalar. 

берохнијә с. buraxmış, әldәn buraxmış, buraxan, әldәn 
buraxan. 

берохнијә хəб. мəн. buraxmısan, әldәn buraxmısan. 
берохнијәнин с. buraxmalı, buraxası, әldәn buraxmalı 

(buraxası). 
берохнијәсә з. buraxarkәn, әldәn buraxarkәn. 
бероһатәти и. rahatsızlıq. 
бероһати 1 и. rahatsızlıq; 2 и. rahatsız. 
берујә с. зоол. bağırsaqsız. 
берујән с. yağsız. 
беруф с. ruhsuz. 
беруфәти и. ruhsuzluq. 
бесапејә с. bax:  бепетат. 
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бесапејәти и. bax:  бепетатәти. 
бесә с. başsız, bisәr, beyinsiz. 
бесәбәб с. sәbәbsiz. 
бесәбәбәти и. sәbәbsizlik. 
бесәбын с. saysız-hesabsız. 
бесәбот с. bisәbat, sәbatsız.  
бесәботәти и. bisәbatlıq, sәbatsızlıq.  
бесәбр с. sәbrsiz. 
бесәбрәти и. sәbrsizlik. 
бесәвод с. savadsız. 
бесәвод-бесәводи з. savadsızcasına. 
бесәводәти и. savadsızlıq. 
бесәдо с. sәssiz, bisәda. 
бесәдоәти и. sәssizlik, bisәdalıq. 
бесәјвон с. yiyәsiz. 
бесәјвонәти и. yiyәsizlik. 
бесәккә с. başçısız, öndәrsiz, başsız, rәhbәrsiz. 
бесәккәти и. başçısızlıq, öndәrsizlik, başsızlıq, rәhbәrsizlik. 
бесәлеғә с. sәliqәsiz. 
бесәлеғәти и. sәliqәsizlik. 
бесәлоһијәт с. sәlahiyyәtsiz. 
бесәлоһијәтәти и. sәlahiyyәtsizlik. 
бесәмәрә с. bisәmәr, sәmәrәsiz. 
бесәмәрәти и. bisәmәrlik, sәmәrәsizlik. 
бесәнәд с. sәnәdsiz. 
бесәнәдәти и. sәnәdsizlik. 
бесәпочә с. başsız-ayaqsız. 
бесәрәнҹом с. bisәrәncam, sәrәncamsız. 
бесәрыштә с. sәriştәsiz. 
бесәрыштәти и. sәriştәsizlik. 
бесәти и. başsızlıq, beyinsizlik. 
бесәһв с. sәhvsiz. 
бесәһвәти и. sәhvsizlik. 
бесәһн  с. bax:  бепәлвон. 
бесије и.yırtılma, deşilmә.  
бесије-бесије з. yırtıla-yırtıla, yırtılaraq, deşilә-deşilә, deşilәrәk. 
бесијеј ф. yırtılmaq, deşilmәk; ♥бесијəбе yırtılmışdı; бесијəныбе 

yırtılmamışdı; бесијејдə yırtılır; бесијејдəни yırtılmır; бесијə yırtılıb; 
бесијəни yırtılmayıb; бебəсије yırtılar; бенибəсије yırtılmaz; 
бесијəнинбе yırtılmalıydı; бесијəнинныбе yırtılmamalıydı; 
бесијəјбəн yırtılıbmış; бесијəнијбəн yırtılmayıbmış; бесијəбəј 
yırtılsaydı; бесијəнəбəј yırtılmasaydı; беси yırtıl; бемəси yırtılma; 
бесијо yırtılsa; бенысијо yırtılmasa. 

бесијә с. yırtılmış, yırtıq, deşilmiş, yırtılan, deşilәn. 
бесијә хəб. мəн. yırtılıb, yırtıqdır, deşilib. 
бесијәнин с. yırtılmalı, deşilmәli, yırtılası, deşilәsi. 
бесијәсә з. yırtılarkәn, deşilәrkәn. 
бесилоһ с. silahsız. 
бесилоһәти и. silahsızlıq. 
бесим с. simsiz. 
бесимо с. simasız. 
бесимоәти и. simasızlıq. 
бесинә с. döşsüz (yastı, kiçik döşlü). 
бесистем с. sistemsiz. 
бесистемәти и. sistemsizlik. 
бесыбут с. sübutsuz. 
бесыбутәти и. sübutsuzluq. 
бесығ с. daşsız; бесығə холесистит тəб. daşsız хolesistit. 
бесындыније и. yırtma, deşmә, dәlmә, yırtıb-dağıtma. 
бесындыније-бесындыније з. yırta-yırta, yırtaraq, deşә-deşә, 

deşәrәk, dәlә-dәlә, dәlәrәk, yırtıb-dağıda-dağıda (dağıdaraq). 
бесындынијеј ф. yırtmaq, deşmәk, dәlmәk, yırtıb-dağıtmaq; 

бесындынијə беј ф. yırtılmaq, deşilmək, yırtılıb-dağıdılmaq; 
*бесындынијə бејдə yırtılır; бесындынијə бејдəбе yırtılırdı; 
бесындынијə быəбе yırtılmışdı; бесындынијə бəбе yırtılacaq; 
бесындынијə быə с. yırtılmış, deşilmiş, yırtılan, deşilən; 
бесындынијə быə хəб. мəн. yırtılmışdır, deşilmişdir, yırtılıb, deşilib; 
♥бесындынејдəм yırtıram; бесындынејдəш yırtırsan; бесындынејдə 
yırtır; бесындынејдəмон yırtırıq; бесындынејдəшон yırtırsınız; 
бесындынејдəн yırtırlar; бесындынејдəбим yırtırdım; 
бесындынејдəбиш yırtırdın; бесындынејдəбе yırtırdı; 

бесындынејдəбимон yırtırdıq; бесындынејдəбишон yırtırdınız; 
бесындынејдəбин yırtırdılar;бесындыниме yırtdım; бесындыније 
yırtdın; бесындынише yırtdı; бесындынимоне yırtdıq; 
бесындынијоне yırtdınız; бесындынишоне yırtdılar; бејəсындыним 
yırtardım; бејəсындыниш yırtardın; бејəсындыни yırtardı; 
бејəсындынимон yırtardıq; бејəсындынишон yırtardınız; 
бејəсындынин yırtardılar; бесындынијəмбе yırtmışdım; 
бесындынијəбе yırtmışdın; бесындынијəшбе yırtmışdı; 
бесындынијəмонбе yırtmışdıq; бесындынијəонбе yırtmışdınız; 
бесындынијəшонбе yırtmışdılar; бесындынијəнинбим 
yırtmalıydım; бесындынијəнинбиш yırtmalıydın; 
бесындынијəнинбе yırtmalıydı; бесындынијəнинбимон 
yırtmalıydıq; бесындынијəнинбишон yırtmalıydınız; 
бесындынијəнинбин yırtmalıydılar; бесындынијəнин бим yırtmalı 
oldum; бесындынијəнин биш yırtmalı oldun; бесындынијəнин бе 
yırtmalı oldu; бесындынијəнин бимон yırtmalı olduq; 
бесындынијəнин бишон yırtmalı oldunuz; бесындынијəнин бин 
yırtmalı oldular; бесындынијəмбəј yırtsaydım; бесындынијəбəј 
yırtsaydın; бесындынијəшбəј yırtsaydı; бесындынијəмонбəј 
yırtsaydıq; бесындынијəонбəј yırtsaydınız; бесындынијəшонбəј 
yırtsaydılar; бесындыным yırtım; бесындын yırt; бесындыны 
yırtsın; бесындынəмон yırtaq; бесындынəн yırtın; бесындынын 
yırtsınlar; бесындыном yırtsam; бесындынош yırtsan; бесындыно 
yırtsa; бесындыномон yırtsaq; бесындыношон yırtsanız; 
бесындынон yırtsalar; бебəсындынем yırtaram; бебəсындынеш 
yırtarsan; бебəсындыне yırtar; бесындынијəниним yırtmalıyam; 
бесындынијəниниш yırtmalısan; бесындынијəнине yırtmalıdır; 
бесындынијəнинимон yırtmalıyıq; бесындынијəнинишон 
yırtmalısınız; бесындынијəнинин yırtmalıdırlar; ♥бесындынејдəним 
yırtmıram; бесындынејдəниш yırtmırsan; бесындынејдəни yırtmır; 
бесындынејдəнимон yırtmırıq; бесындынејдəнишон yırtmırsınız; 
бесындынејдəнин yırtmırlar; бесындынејдəныбим yırtmırdım; 
бесындынејдəныбиш yırtmırdın; бесындынејдəныбе yırtmırdı; 
бесындынејдəныбимон yırtmırdıq; бесындынејдəныбишон 
yırtmırdınız; бесындынејдəныбин yırtmırdılar;бенысындыниме 
yırtmadım; бенысындыније yırtmadın; бенысындынише yırtmadı; 
бенысындынимоне yırtmadıq; бенысындынијоне yırtmadınız; 
бенысындынишоне yırtmadılar; бенəсындыним yırtmazdım; 
бенəсындыниш yırtmazdın; бенəсындыни yırtmazdı; 
бенəсындынимон yırtmazdıq; бенəсындынишон yırtmazdınız; 
бенəсындынин yırtmazdılar; бесындынијəмныбе yırtmamışdım; 
бесындынијəныбе yırtmamışdın; бесындынијəшныбе yırtmamışdı; 
бесындынијəмонныбе yırtmamışdıq; бесындынијəонныбе 
yırtmamışdınız; бесындынијəшонныбе yırtmamışdılar; 
бесындынијəнинныбим yırtmamalıydım; бесындынијəнинныбиш 
yırtmamalıydın; бесындынијəнинныбе yırtmamalıydı; 
бесындынијəнинныбимон yırtmamalıydıq; 
бесындынијəнинныбишон yırtmamalıydınız; 
бесындынијəнинныбин yırtmamalıydılar; бесындынијəнин ныбим 
yırtmalı olmadım; бесындынијəнин ныбиш yırtmalı olmadın; 
бесындынијəнин ныбе yırtmalı olmadı; бесындынијəнин ныбимон 
yırtmalı olmadıq; бесындынијəнин ныбишон yırtmalı olmadınız; 
бесындынијəнин ныбин yırtmalı olmadılar; бесындынијəмнəбəј 
yırtmasaydım; бесындынијəнəбəј yırtmasaydın; 
бесындынијəшнəбəј yırtmasaydı; бесындынијəмоннəбəј 
yırtmasaydıq; бесындынијəоннəбəј yırtmasaydınız; 
бесындынијəшоннəбəј yırtmasaydılar; бенысындыным yırtmayım; 
бемəсындын yırtma; бенысындыны yırtmasın; бемəсындынəмон 
yırtmayaq; бемəсындынəн yırtmayın; бенысындынын yırtmasınlar; 
бенысындыном yırtmasam; бенысындынош yırtmasan; 
бенысындыно yırtmasa; бенысындыномон yırtmasaq; 
бенысындыношон yırtmasanız; бенысындынон yırtmasalar; 
бенибəсындынем yırtmaram; бенибəсындынеш yırtmazsan; 
бенибəсындыне yırtmaz; бесындынијəнинним yırtmamalıyam; 
бесындынијəнинниш yırtmamalısan; бесындынијəнинни 
yırtmamalıdır; бесындынијəниннимон yırtmamalıyıq; 
бесындынијəниннишон yırtmamalısınız; бесындынијəниннин 
yırtmamalıdırlar. 

бесындынијә с. yırtmış, yırtan, deşmiş, deşәn, dәlmiş, dәlәn, 
yırtıb-dağıtmış (dağıdan). 
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бесындынијә хəб. мəн. yırtmısan, deşmisәn, dәlmisәn, yırtıb-
dağıtmısan. 

бесындынијәнин с. yırtmalı, yırtası, deşmәli, deşәsi, dәlmәli, 
dәlәsi, yırtıb-dağıtmalı (dağıdası). 

бесындынијәсә з. yırtarkәn, deşәrkәn, dәlәrkәn, yırtıb-
dağıdarkәn. 

бесыхан с. sözsüz. 
бесогнә с. kölgәsiz. 
бесојб с. sahibsiz. 
бесојбәти и. sahibsizlik. 
бесон с. sonsuz, övladsız; *Бесонə одəм си əбыни дынјо молику. 
бесонәти и. sonsuzluq, övladsızlıq. 
беспирт с. spirtsiz. 
бесубјект с. subyektsiz. 
бесубјектәти и. subyektsizlik. 
бесужет с. süjetsiz. 
бесужетәти и. süjetsizlik. 
бесур с. әzazil, qәddar. 
бесурәти и. әzazillik, qәddarlıq. 
бесурәт с. bisurәt, surәtsiz. 
бесурәти и. әzazillik. 
бесутемон с. bax:  бевәшә. 
бесутемонәти и. bax:  бевәшәти. 
бетағәт с. bitaqәt, taqәtsiz.  
бетағәтәти и. bitaqәtlik, taqәtsizlik. 
бетале с. bax:  бееғвол. 
беталејәти и. bax:  бееғволәти. 
бетамә с. tamahsız. 
бетамәти и. tamahsızlıq. 
бетара с. tarasız. 
бетариф с. tarifsiz. 
бетарых с. tarixsiz. 
бетарс с. qorxusuz. 
бетарсәти и. qorxusuzluq. 
бетарсларз с. qorxusuz-hürküsüz. 
бетахсыр с. günahsız, bitәqsir, taxsırsız. 
бетахсырәти и. günahsızlıq, bitәqsirlik, taxsırsızlıq. 
бета-шуон  и. beta-şüalar. 
бетәғе и. yüyürmә, qaçma (bayıra). 
бетәғе-бетәғе з. yüyürә-yüyürә, qaça-qaça, yüyürәrәk, qaçaraq  

(bayıra). 
бетәғеј ф. bayıra yüyürmәk, qaçıb çıxmaq, yüyürüb çıxmaq. 
бетәғә с. yüyürәn, çıxan (bayıra). 
бетәғә хəб. мəн. yüyürüb, çıxıb (bayıra). 
бетәғәнин с. yüyürmәli, qaçası (bayıra). 
бетәғәсә з. yüyürәrkәn, qaçarkәn (bayıra). 
бетәдбир с. tәdbirsiz. 
бетәдбирәти и. tәdbirsizlik. 
бетәм с. 1 tamsız, dadsız; 2 bayağı. 
бетәм-бетәми з. bayağılıqla, bayağıcasına. 
бетәмәнно с. tәmәnnasız, bitәmәnna. 
бетәмәнноәти и. tәmәnnasızlıq, bitәmәnnalıq. 
бетәмәти и. tamsızlıq, dadsızlıq. 
бетәмту с. dadsız-tamsız. 
бетәносуб с. tәnasübsüz. 
бетәносубәти и. tәnasübsüzlük. 
бетәнхо с. tavanasız, sәrvәtsiz. 
бетәнхоәти и. tavanasızlıq, sәrvәtsizlik. 
бетәпәр с. tәpәrsiz. 
бетәпәрәти и. tәpәrsizlik. 
бетәр з. betәr; бомы ым бетəре мардесə bu mənimçün ölümdən 

betərdir. 
бетəрбе и. betərləşmə. 
бетəр беј ф. betərləşmək. 
бетәрбијә с. tәrbiyәsiz, bitәrbiyә. 
бетәрбијәти и. tәrbiyәsizlik, bitәrbiyәlik. 
бетәрәддуд с. bitәrәddüd, tәrәddüdsüz. 
бетәрәф с. bitәrәf; бетəрəфбе и. bitərəfləşmə; бетəрəф беј ф. 

bitərəfləşmək; бетəрəф-бетəрəфи з. bitərəfcə, bitərəfcəsinə; бетəрəф 
быə с. bitərəfləşmiş, bitərəfləşən; бетəрəф быə хəб. мəн. 
bitərəfləşmişdir, bitərəfləşib; бетəрəфкарде и. bitərəfləşdirmə; 

бетəрəф кардеј ф. bitərəfləşdirmək;  бетəрəф кардə бе и. 
bitərəfləşdirilmə; бетəрəф кардə беј ф. bitərəfləşdirilmək; бетəрəф 
кардə быə с. bitərəfləşdirilmiş, bitərəfləşdirilən; бетəрəф кардə быə 
хəб. мəн. bitərəfləşdirilmişdir, bitərəfləşdirilib. 

бетәрәфәкә с. bitәrәflәşdirici, bitәrәflәşdirәn. 
бетәрәфәти и. bitәrәflik. 
бетәриғәт с. bitәriqәt. 
бетәртиб с. tәrtibsiz, yöndәmsiz. 
бетәртибәти и. tәrtibsizlik. yöndәmsizlik. 
бетәсир с. tәsirsiz. 
бетәсирәти и. tәsirsizlik. 
бетәхир с. tәxirsiz. 
бетәһсил с. tәhsilsiz. 
бетәһсиләти и. tәhsilsizlik. 
бетәҹрубә с. tәcrübәsiz. 
бетәҹрубәти и. tәcrübәsizlik. 
бетәшәббус  с. bax:  бенавәжә. 
бетәшәббусәти и. bax:  бенавәжәти. 
бетәшрифот с. tәşrifatsız. 
бетәшрифотәти и. tәşrifatsızlıq. 
бетифанг с. tüfәngsiz. 
бетифангәти и. tüfәngsizlik. 
бетырније и. 1 çıxartma, daşıyıb çıxartma, boşaltma; 2 

tәmizlәmә. 
бетырније-бетырније з. 1 çıxarda-çıxarda, çıxardaraq, daşıyıb 

çıxarda-çıxarda (çıxardaraq), boşalda-boşalda, boşaldaraq; 2 
tәmizlәyә-tәmizlәyә, tәmizlәyәrәk. 

бетырнијеј ф. 1 çıxartmaq, daşıyıb çıxartmaq, boşaltmaq; 2 
tәmizlәmәk; чоли ови бетырнијеј quyunun suyunu təmizləmək; 
бетырнијə беј ф. 1 çıxarılmaq, daşınıb çıxarılmaq; 2 təmizlənmək 
(quyu və s.); ♥бетырнијə быəбе çıхardılmışdı; бетырнијə быə 
çıхardılıb; бетырнијə быəбəј çıхardılsaydı; бетырнијə бе çıхardıldı; 
бетырнијə бејдə çıхardılır; бетырнијə бəбе çıхardılar; бетырнијə 
быə с. 1 çıxarılmış, daşınıb çıxarılmış; 2 təmizlənmiş (quyu və s.); 
бетырнијə быə хəб. мəн. 1 çıxarılmışdır, daşınıb çıxarılmışdır; 2 
təmizlənmişdir (quyu və s.); ♥бетырнејдəм çıхardıram; бетырнејдəш 
çıхardırsan; бетырнејдə çıхardır; бетырнејдəмон çıхardırıq; 
бетырнејдəшон çıхardırsınız; бетырнејдəн çıхardırlar; 
бетырнејдəним çıхartmıram; бекырнејдəниш çıхartmırsan; 
бетырнејдəни çıхartmır; бетырнејдəнимон çıхartmırıq; 
бетырнејдəнишон çıхartmırsınız; бетырнејдəнин çıхartmırlar; 
бетырнејдəбим çıхardırdım; бетырнејдəбиш çıхardırdın; 
бетырнејдəбе çıхardırdı; бетырнејдəбимон çıхardırdıq; 
бетырнејдəбишон çıхardırdınız; бетырнејдəбин çıхardırdılar; 
бетырнејдəныбим çıхartmırdım; бетырнејдəныбиш çıхartmırdın; 
бетырнејдəныбе çıхartmırdı; бетырнејдəныбимон çıхartmırdıq; 
бетырнејдəныбишон çıхartmırdınız; бетырнејдəныбин 
çıхartmırdılar; бејəтырним çıхardardım; бејəтырниш çıхardardın; 
бејəтырни çıхardardı; бејəтырнимон çıхardardıq; бејəтырнишон 
çıхardardınız; бејəтырнин çıхardardılar; бенəтырним çıхartmazdım; 
бенəтырниш çıхartmazdın; бенəтырни çıхartmazdı; бенəтырнимон 
çıхartmazdıq; бенəкырнишон çıхartmazdınız; бенəтырнин 
çıхartmazdılar; бетырнијəнинбим çıхartmalıydım; 
бетырнијəнинбиш çıхartmalıydın; бетырнијəнинбе çıхartmalıydı; 
бетырнијəнинбимон çıхartmalıydıq; бетырнијəнинбишон 
çıхartmalıydınız; бетырнијəнинбин çıхartmalıydılar; 
бетырнијəнинныбим çıхartmamalıydım; бетырнијəнинныбиш 
çıхartmamalıydın; бетырнијəнинныбе çıхartmamalıydı; 
бетырнијəнинныбимон çıхartmamalıydıq; бетырнијəнинныбишон 
çıхartmamalıydınız; бетырнијəнинныбин çıхartmamalıydılar; 
бетырнијəнин бим çıхartmalı oldum; бетырнијəнин биш çıхartmalı 
oldun; бетырнијəнин бе çıхartmalı oldu; бетырнијəнин бимон 
çıхartmalı olduq; бетырнијəнин бишон çıхartmalı oldunuz; 
бетырнијəнин бин çıхartmalı oldular; бетырнијəнин ныбим 
çıхartmalı olmadım; бетырнијəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; 
бетырнијəнин ныбе çıхartmalı olmadı; бетырнијəнин ныбимон 
çıхartmalı olmadıq; бетырнијəнин ныбишон çıхartmalı olmadınız; 
бетырнијəнин ныбин çıхartmalı olmadılar; бетырниме çıхartdım; 
бетырније çıхartdın; бетырнише çıхartdı; бетырнимоне çıхartdıq; 
бетырнијоне çıхartdınız; бетырнишоне çıхartdılar; бенытырниме 
çıхartmadım; бенытырније çıхartmadın; бенытырнише çıхartmadı; 
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бенытырнимоне çıхartmadıq; бенытырнијоне çıхartmadınız; 
бенытырнишоне çıхartmadılar;  бетырнијəмбəј çıхartsaydım; 
бетырнијəјбəј çıхartsaydın; бекырнијəшбəј çıхartsaydı; 
бетырнијəмонбəј çıхartsaydıq; бетырнијəонбəј çıхartsaydınız; 
бетырнијəшонбəј çıхartsaydılar; бетырнијəмнəбəј çıхartmasaydım; 
бетырнијəјнəбəј çıхartmasaydın; бетырнијəшнəбəј çıхartmasaydı; 
бетырнијəмоннəбəј çıхartmasaydıq; бетырнијəоннəбəј 
çıхartmasaydınız; бетырнијəшоннəбəј çıхartmasaydılar; бетырным 
çıхardım; бетырын çıхart; бетырны çıхartsın; бетырнəмон çıхardaq; 
бетырнəн çıхardın; бетырнын çıхartsınlar; бенытырным 
çıхartmayım; бемəтырын çıхartma; бенытырны çıхartmasın; 
бенытырнəмон çıхartmayaq; бемəтырнəн çıхartmayın; 
бенытырнын çıхartmasınlar; бетырном çıхartsam; бетырнош 
çıхartsan; бетырно çıхartsa; бетырномон çıхartsaq; бетырношон 
çıхartsanız; бетырнон çıхartsalar; бенытырном çıхartmasam; 
бенытырнош çıхartmasan; бенытырно çıхartmasa; бенытырномон 
çıхartmasaq; бенытырношон çıхartmasanız; бенытырнон 
çıхartmasalar; бебəтырнем çıхardaram; бебəтырнеш çıхardarsan; 
бебəтырне çıхardacaq; бебəтырнемон çıхardarıq; бебəтырнешон 
çıхardacaqsınız; бебəтырнен çıхardacaqlar; бенибəтырнем 
çıхartmaram; бенибəтырнеш çıхartmazsan; бенибəтырне 
çıхartmayacaq; бенибəтырнемон çıхartmarıq; бенибəтырнешон 
çıхartmazsınız; бенибəтырнен çıхartmazlar. 

бетырнијә с. 1 çıxartmış, çıxaran, daşıyıb çıxartmış (çıxaran), 
boşaltmış, boşaldan; 2 tәmizlәmiş, tәmizlәyәn. 

бетырнијә хəб. мəн. 1 çıxartmısan, daşıyıb çıxartmısan, 
boşaltmısan; 2 tәmizlәmisәn. 

бетырнијәнин с. 1 çıxartmalı, çıxardası, daşıyıb çıxartmalı 
(çıxardası), boşaltmalı (boşaldası); 2 tәmizlәmәli, tәmizlәyәsi (quyu 
və s.). 

бетырнијәсә з. 1 çıxararkәn, daşıyıb çıxararkәn, boşaldarkәn; 2 
tәmizlәyәrkәn (quyunu və s.). 

бетобјә с. tayfasız. 
бетобјәти и. tayфasızlıq. 
бетов с. bitab, tabsız, dözümsüz. 
бетовәти и. bitablıq, tabsızlıq, dözümsüzlük. 
бетожнијеј ф. qovmaq, bayıra qovmaq; uşaqları bayıra qovmaq; 

бетожнијə беј ф. qovulmaq, bayıra qovulmaq; бетожнијə быə с. 
qovulmuş, bayıra qovulmuş; бетожнијə быə хəбə мəн. qovulmuşdur, 
bayıra qovulmuşdur. 

бетојфә с. bax:  бетобјә. 
бетојфәти и. bax:  бетобјәти. 
бетон и. beton (tikinti materialı); осынə-бетон dəmir-beton. 
бетонбахшәкә и. betonbölüşdürücü. 
бетонејәкә с. betontökәn. 
бетонәвон и. betonçu. 
бетонәвонәти и. betonçuluq. 
бетонәдә з. bayırda, dışarıda, eşikdә. 
бетонәдә и. betonda. 
бетонәкырын с. betondaşıyan. 
бетонин с. betonlu; бетонин карде и. betonlama; бетонин кардеј 

ф. betonlamaq; бетонин кардə бе и. betonlanma; бетонин кардə беј 
ф. betonlanmaq; бетонин кардə быə с. betonlanmış, betonlanan; 
бетонин кардə быə хəб. мəн. betonlanmışdır, betonlanıb; бетонин 
кардовније и. betonlatma; бетонин кардовнијеј ф. betonlatmaq; 
бетонин кардовнијə бе и. betonlatdırılma; бетонин кардовнијə беј 
ф. betonlatdırılmaq; бетонин кардовнијə быə с. betonlatdırılmış, 
betonlaşdırılan; бетонин кардовнијə быə хəб. мəн. 
betonlatdırılmışdır, betonlaşdırılıb. 

бетоно з. bayırdan, dışarıdan, eşikdәn. 
бетонростәкә и. betonqaldırıcı. 
бетончаәдә и. betonqarışdıran, betonqarışdırıcı. 
бетум с. 1 toxumsuz; 2 mayasız. 
бетумәти и. 1 toxumsuzluq; 2 mayasızlıq. 
беузр с. üzrsüz, biüzr. 
беумжән с. qarışıqsız. 
беуму (ҹ. беумујон и.)  с. ümidsiz. 
беуму беј ф. ümidsiz olmaq. 
беумуәти и. ümidsizlik. 
бефабулә с. fabulasız. 
бефаиз с. faizsiz. 

бефел с. hiylәsiz, mәkrsiz. 
бефеләти и. hiylәsizlik, mәkrsizlik. 
бефәғәрә с. fәqәrәsiz. 
бефәмилијә с. familiyasız. 
бефәолијәт с. fәaliyyәtsiz. 
бефәолијәтәти и. fәaliyyәtsizlik. 
бефәр с. fәrsiz, bifәr; бефəрə авлод fərsiz övlad. 
бефәрғ с. fәrqsiz. 
бефәрғәти и. fәrqsizlik. 
бефәрәти и. fәrsizlik. 
бефәросәт с. fәrasәtsiz, bifәrasәt. 
бефәросәтәти и. fәrasәtsizlik, bifәrasәtlik. 
бефәсон с. fasonsuz. 
бефәфо с. duyğusuz, intuisiyasız. 
бефәфоәти и. duyğusuzluq, intuisiyasızlıq. 
бефикир с. fikirsiz. 
бефикирәти и. fikirsizlik. 
бефикфам с. yaddaşsız, hafizәsiz, huşsuz, yayğın. 
бефикфамәти и. yaddaşsızlıq, hafizәsizlik, huşsuzluq, yayğınlıq. 
бефыскије и. sivişmә, siyrilmә.  
бефыскије-бефыскије з. sivişә-sivişә, sivişәrәk, siyrilә-siyrilә, 

siyrilәrәk. 
бефыскијеј ф. sivişmәk, siyrilmәk; бефыскијəјм чəј дасто, 

витим onun əlindən sivişib qaçdım. 
бефыскијә с. sivişmiş, sivişәn, siyrilmiş, siyrilәn. 
бефыскијә хəб. мəн. sivişib, siyrilib. 
бефыскијәнин с. sivişmәli, siyrilmәli. 
бефыскијәсә з. sivişәrkәn, siyrilәrkәn. 
бефојдә с. faydasız, bifaydә. 
бефојдәти и. faydasızlıq, bifaydalıq. 
беформә с. formasız. 
беформәти и. formasızlıq. 
бефосилә с. fasilәsiz. 
бефосиләти и. fasilәsizlik. 
беханбоз с. şәriksiz. 
беханбозәти и. şәriksizlik. 
бехарактер с. xaraktersiz. 
бехарактерәти и. xaraktersizlik. 
бехәбә с. xәbәrsiz, bixәbәr. 
бехәбәти и. xәbәrsizlik, bixәbәrlik. 
бехәј с. xeyirsiz; бехəјə одəм хeyirsiz adam.  
бехәјәти и. xeyirsizlik. 
бехәјонәт с. bixәyanәt, xәyanәtsiz, sadiq. 
бехәтәр с. xәtәrsiz, bixәtәr; сəфə бехəтəр! səfərin хətərsiz! 
бехәтәрәти и. bixәtәrlik. 
бехәто с. bixәta, xәtasız, tәhlükәsiz. 
бехыванд  с. yiyәsiz, sahibsiz. 
бехывандәти  и. yiyәsizlik, sahibsizlik. 
бехыдо с. allahsız. 
бехыдоәти и. allahsızlıq. 
бехыјзон с. ailәsiz. 
бехыјзонәти и. ailәsizlik. 
бехышмәт с. zövqsüz, bizövq. 
бехышмәтәти и. zövqsüzlük, bizövqlük. 
бехол-хычә с. qolsuz-budaqsız. 
бехун с. qansız. 
бехунәти и. qansızlıq. 
беһ и. beh; бещ сəј beh almaq; беһ дој ф. beh vermək, behləşmək; 

беһ доə беј ф. beh verilmək; беһ доə быə с. beh verilmiş, beh verilən; 
беһ доə быə хəб. мəн. beh verilmişdir, beh verilib. 

беһаләт  с. bax:  беһол. 
беһан с. yuxusuz. 
беһанәти и. yuxusuzluq. 
беһанһыт с. yuxusuz. 
беһанһытәти и. yuxusuzluq. 
беһафизә с. hafizәsiz. 
беһафизәти и. hafizәsizlik. 
беһбуд и. behbud. 
беһәвәс с. hәvәssiz. 
беһәвәсәти и. hәvәssizlik. 
беһәво с. havasız. 
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беһәвоәти и. havasızlıq. 
беһәд с. hәdsiz. 
беһәд-беһисоб с. hәdsiz-hesabsız. 
беһәд-беһыдуд с. hәdsiz-hüdudsuz. 
беһәјо с. hәyasız, bihәya. 
беһәјо-беһәјо с. hәyasız-hәyasız; бещəјо-бещəјоə одəмон 

həyasız-həyasız adamlar. 
беһәјо-беһәјо з. hәyasız-hәyasız, hәyasızcasına; бещəјо-бещəјо 

сыреј həyasızcasına gülmək. 
беһәјоәти и. hәyasızlıq, bihәyalıq. 
беһәмјоз с. acıtmasız. 
беһәмро с. yoldaşsız. 
беһәмроәти и. yoldaşsızlıq. 
беһәрәкәт с. hәrәkәtsiz. 
беһәрәкәтәти и. hәrәkәtsizlik. 
беһәсбәһс с. mübahisәsiz. 
беһәх с. haqsız. 
беһәхәти и. haqsızlıq. 
беһәх-һисоб с. haqsız-hesabsız. 
беһәшјә с. haşiyәsiz, yelәnsiz. 
беһилә с. hiylәsiz. 
беһиммәт с. bihümmәt, gücsüz, kömәksiz, arxasız. 
беһин с. behli. 
беһисоб с. 1 bihisab, hesabsız; 2 әdalәtsiz. 
беһисобәти и. bihisablıq. 
беһисс с. hissiz, bihiss. 
беһиссијот с. hissiyyatsız. 
беһиссијотәти и. hissiyyatsızlıq. 
беһишт и. bax:  вәјшт. 
беһиштонә с. bax:  вәјштонә. 
беһыдуд  с. hüdudsuz. 
беһынә с. hünәrsiz, bihünәr; *Беһынə одəми зывон дыроз бəбе 

Hünərsiz adamın dili uzun olar (At. sözü). 
беһынәти и. hünәrsizlik, bihünәrlik. 
беһыр с. dumansız; bax:  покә. 
беһырдәбо с. bax:  бевәјәро. 
беһырдән с. bax:  беәғыл. 
беһырдәнәти и. bax:  беәғыләти. 
беһырәти и. dumansızlıq. 
беһыҹә с. hecasız. 
беһоди с. ehtiyatsız. 
беһодијәти и. ehtiyatsızlıq. 
беһол с. halsız, bihal. 
беһоләти и. halsızlıq, bihallıq. 
беһол-әһвол с. hal-әhvalsız. 
беһудә с. bihudә, әbәs, uğursuz. 
беһудәти и. bihudәlik, әbәslik, uğursuzluq. 
беһузур с. bihüzur, diqqәtsiz. 
беһукмәт с. hökumәtsiz. 
беһукмәтәти и. hökumәtsizlik. 
беһурмәт с. hörmәtsiz, sayğısız, bihörmәt. 
беһурмәтәти и. hörmәtsizlik, sayğısızlıq, bihörmәtlik, 

bihörmәtçilik. 
беһуш с. huşsuz, bihuş, bayğın. 
беһуш-беһуши з. bihuşanә, bihuş-bihuş. 
беһушдари и. bihuşdarı. 
беһушәкә с. bihuşedici. 
беһушәти и. huşsuzluq, bihuşluq, bayğınlıq. 
бечадрә с. çadrasız. 
бечәм с. biüsul, üsulsuz. 
бечәп с. avarsız (qayıq). 
бечәх с. tәkәrsiz. 
бечәш с. 1 gözsüz; 2 qaşsız (üzük). 
бечәшәти и. 1 gözsüzlük; 2 qaşsızlıq (üzük). 
бечиз с. miskin, әlsiz-ayaqsız. 
бечиз-бечизә с. miskin-miskin; бечиз-бечизə одəмон miskin-

miskin adamlar. 
бечиз-бечизи з. miskincәsinә; бечиз-бечизи дəмускије мандеј 

miskincəsinə qısılıb qalmaq. 
бечизәти и. miskinlik, әlsiz-ayaqsızlıq. 
бечорә с. çarәsiz, biçarә. 

бечорәти и. çarәsizlik, biçarәlik. 
бечорт с. yöndәmsiz, görkәmsiz. 
бечорт-бечорти з. yöndәmsizcәsinә. 
бечортәти и. yöndәmsizlik, görkәmsizlik. 
беҹәвоб с. cavabsız. 
беҹәвобәти и. cavabsızlıq. 
беҹәзо с. cәzasız. 
беҹәзоәти и. cәzasızlıq. 
беҹәсорәт с. bax: беҹигә. 
беҹәсорәтәти и. bax:  беҹигәти. 
беҹәфтә с. cәftәsiz. 
беҹигә с. cәsarәtsiz. 
беҹигәти и. cәsarәtsizlik. 
беҹилд с. cildsiz. 
беҹинс с. cinssiz, cins olmayan. 
беҹинсәти и. cinssizlik. 
беҹисим с. cisimsiz. 
беҹисимәти и. cisimsizlik. 
беҹыл с. çulsuz. 
беҹылав с. cilovsuz. 
беҹыләришә с. qәlsәmәsiz. 
беҹо с. nahaq, bica; беҹоə сыхан nahaq söz. 
беҹо-беҹо з. nahaq-nahaq, bica-bica. 
беҹон с. cansız, bican. 
беҹонәти и. cansızlıq. 
беҹурт с. domba, dәmbәrә, dombalan. 
беҹуртәти и. 1 qabarıqlıq; 2 dombalıq, dәmbәrәlik, donbalanlıq. 
беҹуртије и. 1 qabarma; 2 dombalma.  
беҹуртије-беҹуртије з. 1 qabara-qabara, qabararaq; 2 

dombala-dombala, dombalaraq. 
беҹуртијеј ф. 1 qabarmaq; 2 dombalmaq; ♥беҹуртијəбе 

qabarmışdı; беҹуртијејдəбе qabarırdı; беҹуртијəј qabardı; 
беҹуртијəјбəн qabarıbmış; беҹуртијəнинбе qabarmalıydı; 
беҹуртијəнин бе qabarmalı oldu; беҹуртијејдə qabarır; бебəҹуртије 
qabaracaq; беҹуртијəнине qabarmalıdır; беҹуртијы qabarsın; 
беҹуртијо qabarsa; ♥беҹуртијəныбе qabarmamışdı; 
беҹуртијејдəныбе qabarmırdı; беныҹуртијəј qabarmadı; 
беҹуртијəнијбəн qabarmayıbmış; беҹуртијəнинныбе 
qabarmamalıydı; беҹуртијəнин ныбе qabarmalı olmadı; 
беҹуртијејдəни qabarmır; бенибəҹуртије qabarmayacaq; 
беҹуртијəнинни qabarmamalıdır; беныҹуртијы qabarmasın; 
беныҹуртијо qabarmasa. 

беҹуртијә с. 1 qabaran, qabarmış; 2 dombalan, dombal. 
беҹуртијә хəб. мəн. 1 qabarıb; 2 dombalıb. 
беҹуртијәнин с. 1 qabarmalı, qabarası; 2 dombalmalı, 

dombalası. 
беҹуртијәсә з. 1 qabararkәn; 2 dombalarkәn. 
беҹуртијәчәш с. dombagöz, dombagözlü, dәmbәrәgöz, 

dәmbәrәgözlü, dombalangöz, qurbağagöz. 
беҹуртијәчәшәти и. dombagözlülük, dәmbәrәgözlülük, 

dombalangözlülük. 
беҹуртыније и. 1 qabartma; 2 dombaltma. 
беҹуртыније-беҹуртыније з. 1 qabarda-qabarda, qabardaraq; 

2 dombalda-dombalda, dombaldaraq. 
беҹуртынијеј ф. 1 qabartmaq; 2 dombaltmaq; беҹуртынијə беј 

ф. 1 qabardılmaq; 2 dombaldılmaq; *беҹуртынијə быəбе 
qabardılmışdı; беҹуртынијə быə qabardılıb; беҹуртынијə быəбəј 
qabardılsaydı; беҹуртынијə бе qabardıldı; беҹуртынијə бејдə 
qabardılır; беҹуртынијə бəбе qabardılar; беҹуртынијə быə с. 1 
qabardılmış, qabardılan; 2 dombaldılmış, dombaldılan; беҹуртынијə 
быə хəб. мəн. 1 qabardılmışdır, qabardılıb; 2 dombaldılmışdır, 
dombaldılıb; ♥беҹуртынејдəм qabardıram; беҹуртынејдəш 
qabardırsan; беҹуртынејдə qabardır; беҹуртынејдəмон qabardırıq; 
беҹуртынејдəшон qabardırsınız; беҹуртынејдəн qabardırlar; 
беҹуртынејдəбим qabardırdım; беҹуртынејдəбиш qabardırdın; 
беҹуртынејдəбе qabardırdı; беҹуртынејдəбимон qabardırdıq; 
беҹуртынејдəбишон qabardırdınız; беҹуртынејдəбин qabardırdılar; 
беҹуртынијəмбе qabartmışdım; беҹуртынијəбе qabartmışdı; 
беҹуртынијəшбе qabartmışdı; беҹуртынијəмонбе qabartmışdıq; 
беҹуртынијəонбе qabartmışdınız; беҹуртынијəшонбе 
qabartmışdılar; беҹуртыниме qabartdım; беҹуртыније qabartdın; 
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беҹуртынише qabartdı; беҹуртынимоне qabartdıq; беҹуртынијоне 
qabartdınız; беҹуртынишоне qabartdılar; бебəҹуртынем 
qabardaram; бебəҹуртынеш qabardarsan; бебəҹуртыне qabardar; 
бебəҹуртынемон qabardarıq; бебəҹуртынешон габардарсыныз; 
бебəҹуртынен qabardarlar; беҹуртыным qabardım; беҹуртын 
qabart; беҹуртыны qabartsın; беҹуртынəмон qabardaq; беҹуртынəн 
qabardın; беҹуртынын qabartsınlar; беҹуртыном qabartsam; 
беҹуртынош qabartsan; беҹуртыно qabartsa; беҹуртыномон 
qabartsaq; беҹуртыношон qabartsanız; беҹуртынон qabartsalar; 
♥беҹуртынејдəним qabartmıram; беҹуртынејдəниш qabartmırsan; 
беҹуртынејдəни qabartmır; беҹуртынејдəнимон qabartmırıq; 
беҹуртынејдəнишон qabartmırsınız; беҹуртынејдəнин qabartmırlar; 
беҹуртынејдəныбим qabartmırdım; беҹуртынејдəныбиш 
qabartmırdın; беҹуртынејдəныбе qabartmırdı; 
беҹуртынејдəныбимон qabartmırdıq; беҹуртынејдəныбишон 
qabartmırdınız; беҹуртынејдəныбин qabartmırdılar; 
беҹуртынијəмныбе qabartmamışdım; беҹуртынијəныбе 
qabartmamışdı; беҹуртынијəшныбе qabartmamışdı; 
беҹуртынијəмонныбе qabartmamışdıq; беҹуртынијəонныбе 
qabartmamışdınız; беҹуртынијəшонныбе qabartmamışdılar; 
беныҹуртыниме qabartmadım; беныҹуртыније qabartmadın; 
беныҹуртынише qabartmadı; беныҹуртынимоне qabartmadıq; 
беныҹуртынијоне qabartmadınız; беныҹуртынишоне qabartmadılar; 
бенибəҹуртынем qabartmaram; бенибəҹуртынеш qabartmazsan; 
бенибəҹуртыне qabartmaz; бенибəҹуртынемон qabartmarıq; 
бенибəҹуртынешон qabartmazsınız; бенибəҹуртынен qabartmazlar; 
беныҹуртыным qabartmayım; бемəҹуртын qabartma; беныҹуртыны 
qabartmasın; бемəҹуртынəмон qabartmayaq; бемəҹуртынəн 
qabartmayın; беныҹуртынын qabartmasınlar; беныҹуртыном 
qabartmasam; беныҹуртынош qabartmasan; беныҹуртыно 
qabartmasa; беныҹуртыномон qabartmasaq; беныҹуртыношон 
qabartmasanız; беныҹуртынон qabartmasalar. 

беҹуртынијә с. 1 qabartmış, qabardan; 2 dombaltmış, 
dombaldan. 

беҹуртынијә хəб. мəн. 1 qabartmısan; 2 dombaltmısan. 
беҹуртынијәнин с. 1 qabartmalı, qabardası; 2 dombaltmalı, 

dombaldası. 
беҹуртынијәсә з. 1 qabardarkәn; 2 dombaldarkәn. 
бешбәтәр с. beşbetәr. 
беше и. çıxma, bitmә. 
беше-беше з. çıxa-çıxa, çıxaraq, bitә-bitә, bitәrәk. 
бешеј ф. 1 çıxmaq; кəо бешеј evdən çıхmaq; коо бешеј işdən 

çıхmaq; бə дим бешеј üzə çıхmaq; лык бешеј çiban çıхmaq; тəј 
бешеј boş çıхmaq; бешə беј ф. çıxılmaq; *бешə быəбе çıхılmışdı; 
бешə быə çıхılıb; бешə быəбəј çıхılsaydı; бешə бе çıхıldı; бешə 
бејдə çıхılır; бешə бəбе çıхılar; бешə быə с. çıxılmış, çıxılan; бешə 
быə хəб. мəн. çıxılmışdır, çıxılıb; 2 bitmәk; доон бешəбин дылəдə 
həyətdə ağaclar bitmişdilər; ♥бешејдəм çıхıram; бешејдəш çıхırsan; 
бешејдə çıхır; бешејдəмон çıхırıq; бешејдəшон çıхırsınız; бешејдəн 
çıхırlar; бешејдəним çıхmıram; бешејдəниш çıхmırsan; бешејдəни 
çıхmır; бешејдəнимон çıхmırıq; бешејдəнишон çıхmırsınız; 
бешејдəнин çıхmırlar; бешејдəбим çıхırdım; бешејдəбиш çıхırdın; 
бешејдəбе çıхırdı; бешејдəбимон çıхırdıq; бешејдəбишон çıхırdınız; 
бешејдəбин çıхırdılar; бешејдəныбим çıхmırdım; бешејдəныбиш 
çıхmırdın; бешејдəныбе çıхmırdı; бешејдəныбимон çıхmırdıq; 
бешејдəныбишон çıхmırdınız; бешејдəныбин çıхmırdılar; бешим 
çıхdım; бешиш çıхdın; беше çıхdı; бешимон çıхdıq; бешишон 
çıхdınız; бешин çıхdılar; бенышим çıхmadım; бенышиш çıхmadın; 
беныше çıхmadı; бенышимон çıхmadıq; бенышишон çıхmadınız; 
бенышин çıхmadılar; бешəнинбим çıхmalıydım; бешəнинбиш 
çıхmalıydın; бешəнинбе çıхmalıydı; бешəнинбимон çıхmalıydıq; 
бешəнинбишон çıхmalıydınız; бешəнинбин çıхmalıydılar; 
бешəнинныбим çıхmamalıydım; бешəнинныбиш çıхmamalıydın; 
бешəнинныбе çıхmamalıydı; бешəнинныбимон çıхmamalıydıq; 
бешəнинныбишон çıхmamalıydınız; бешəнинныбин 
çıхmamalıydılar; бешəнин бим çıхmalı oldum; бешəнин биш 
çıхmalı oldun; бешəнин бе çıхmalı oldu; бешəнин бимон çıхmalı 
olduq; бешəнин бишон çıхmalı oldunuz; бешəнин бин çıхmalı 
oldular; бешəнин ныбим çıхmalı olmadım; бешəнин ныбиш çıхmalı 
olmadın; бешəнин ныбе çıхmalı olmadı; бешəнин ныбимон çıхmalı 
olmadıq; бешəнин ныбишон çıхmalı olmadınız; бешəнин ныбин 

çıхmalı olmadılar; бејəшим çıхardım; бејəшиш çıхardın; бејəши 
çıхardı; бејəшимон çıхardıq; бејəшишон çıхardınız; бејəшин 
çıхardılar; бенəшим çıхmazdım; бенəшиш çıхmazdın; бенəши 
çıхmazdı; бенəшимон çıхmazdıq; бенəшишон çıхmazdınız; 
бенəшин çıхmazdılar; бејəшимбəн çıхarammış; бејəшишбəн 
çıхarsanmış; бејəшијбəн çıхarmış; бејəшимонбəн çıхarıqmış; 
бејəшишонбəн çıхarsınızmış; бејəшинбəн çıхarmışlar; бенəшимбəн 
çıхmarammış; бенəшишбəн çıхmazsanmış; бенəшијбəн çıхmazmış; 
бенəшимонбəн çıхmarıqmış; бенəшишонбəн çıхmazsınızmış; 
бенјəшинбəн çıхmazmışlar; бешум çıхım; беши çıх; бешу çıхsın; 
бешəмон çıхaq; бешəн çıхın; бешун çıхsınlar; бенышум çıхmayım; 
бемəши çıхma; бенышу çıхmasın; бемəшəмон çıхmayaq; бемəшəн 
çıхmayın; бенышун çıхmasınlar; бешом çıхsam; бешош çıхsan; 
бешо çıхsa; бешомон çıхsaq; бешошон çıхsanız; бешон çıхsalar; 
бенышом çıхmasam; бенышош çıхmasan; бенышо çıхmasa; 
бенышомон çıхmasaq; бенышошон çıхmasanız; бенышон 
çıхmasalar; бебəшем çıхaram; бебəшеш çıхarsan; бебəше çıхar; 
бебəшемон çıхarıq; бебəшешон çıхarsınız; бебəшен çıхarlar; 
бенибəшем çıхmaram; бенибəшеш çıхmazsan; бенибəше çıхmaz; 
бенибəшемон çıхmarıq; бенибəшешон çıхmazsınız; бенибəшен 
çıхmazlar. 

бешемон и. çıxış; артисти бешемон artistin çıхışı. 
бешемон с. çıxışlıq; бешемонə щол грəм. çıхışlıq hal. 
бешенҹән з. çıxan kimi. 
бешә с. 1 çıxan, çıxmış; 2 bitәn, bitmiş. 
бешә хəб. мəн. 1 çıxıb, çıxmışdır; 2, bitib, bitmişdir. 
бешәјә с. qabıqsız. 
бешәк с. şәksiz, bişәk, şübhәsiz, qәti. 
бешәкәс и. çıxan şәxs. 
бешәлә с. yüksüz. 
бешәнин с. çıxmalı, çıxası. 
бешәрәф с. şәrәfsiz, bişәrәf. 
бешәрәфәти и. şәrәfsizlik, bişәrәflik. 
бешәро и. çıxış. 
бешәрт с. şәrtsiz. 
бешәсә з. çıxarkәn; бəо бешəсə qapıdan çıхarkən. 
бешәфғәт с. şәfqәtsiz. 
бешәфғәтәти и. şәfqәtsizlik. 
бешәхс с. şәxssiz. 
бешәхсәти и. şәxssizlik. 
бешәҹо з. çıxarkәn, çıxan yerdә. 
бешәҹо и. bax:  бешәро. 
бешикил с. şәkilsiz. 
бешикиләдә с. bax:  беғулоғә. 
бешилинон и. зоол. bığcıqsızlar (ibtidai qanadsız həşaratlar). 
бешишә с. aynasız, şüşәsiz. 
бешыт с. südsüz. 
бешытәти и. südsüzlük. 
бешојвој с. sevincsiz, fәrәhsiz. 
бешојвојәти и. sevincsizlik, fәrәhsizlik. 
бешох с. buynuzsuz. 
бешохәти и. buynuzsuzluq. 
бешу с. әrsiz; бешујə жен ərsiz arvad. 
бешујәти и. әrsizlik. 
бешубһә с. şübhәsiz. 
бешумар с. bişümar, saysız-hesabsız. 
бешуур с. şüursuz. 
бешуурәти и. şüursuzluq. 
бә  и. qapı; кəјбə ev qapısı; бəј кујеј qapını döymək; бəј дастəк 

qapı dəstəyi; илајə бə birlay qapı; бəјку тожнијеy qapıdan qovmaq. 
бә ə. o; бывот бə одəми o adama de; бə вырəдə o yerdə; бə кəдə o 

evdə. 
бә –da, -dә şəkilçiləri ilə ifadə olunur;  бə пе yuхarıda; бə жи 

aşağıda. 
бә yönlük hal şəkilçisi; шим бə кə evə getdim; бывот бəмы mənə 

de. 
бә təkrar yolu ilə əmələ gələn mürəkkəb sözlərdə birləşdirici element 

rolunu oynayır: кәбәкә evbәev, сорбәсор ilbәil və s. 
бә -ca, -cә zərf şəkilçisi; бә уруси rusca; бә тырки türkcә. 
бә indiki davamedici zaman şəkilçisi «-dadır»;  бә гәпе 

danışmaqdadır; бә које işlәmәkdәdir. 
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бә əд. ilә; бə номе ad ilədir. 
бә zaman bildirən sözləri zərfləşdirən önqoşma;  бә руж gündüz; 

бә шәв  gecә, gecәlәr. 
бәбе хəб. мəн. 1 ola bilәr; бəбе ки, жыго быбу ola bilər ki, belə 

olsun; 2 olar, olacaq; жыгоəн бəбе? belə də olar?; маштə бəбе ын ко 
bu iş sabah olacaq. 

бәбә и. bәbә, körpә. 
бә-бә з. qapı-qapı; бə-бə нəвеј qapı-qapı gəzmək. 
бәбәзоклә и. зоол. quru qurbağası. 
бәбәк и. анат. bәbәk. 
бәбол и. babal; бəчымы гиј чəј бəбол onun babalı mənim 

boynuma. 
бәбол с. yazıq; чиче чə бəболə əғыли гыно? o yazıq uşağın günahı 

nədir?  
бәболәжә (ҹ. бәболәжәон и.)  с. yazıqca, bәdbәxtcә. 
бәбол-бәболи з. yazıq-yazıq, yazıqcasına. 
бәболәти и. yazıqlıq. 
бәболи и. yazıqlıq. 
бәболи омеј ф. yazıqlığı gәlmәk. 
бәв (ҹ. бәвон и.)  и. анат. qaş; сијобəв qaraqaş, бəвон пегəтеј 

qaşları almaq; бəвон дој пегəтеј qaşları aldırmaq. 
бәвәдә з. onda; бəвəдə бəвотем бəты onda sənə deyərəm. 
бәви ə. bax: бәј. 
бәвин с. qaşlı; пындə бəвинə одəм sıх qaşlı adam. 
бәв(ы)рә з. ora. 
бәв(ы)рәдә з. orada. 
бәвон ə. onlara; бəвон бывотəн ки… onlara deyin ki…  
бә΄вон и. qapıçı; бəвони гəтыше лəп qapıçı topu tutdu. 
бә΄вонәти и. qapıçılıq. 
бәвсәј и. qaşalma. 
бәг и. bәy; Дəдə бəг Толыш Dədə bəy Talış; тожəбəг təzəbəy; 

*Манде манде, ше бə бəги Qaldı-qaldı, bəyə ərə getdi (At. məs.). 
бәггол и. baqqal. 
бәгголә дукон и. baqqal dükanı. 
бәгәбалә и. bәy balası; бəнə бəгəбалə жимон кардеј bəy balası 

kimi yaşamaq. 
бә гәвон егынијеј ф. ağızlara düşmәk. 
бәгәм əд. mәgәr, bәyәm. 
бәгәм и. bәyәnmә, bәyәniş; бəгəм карде и. bəyənmə; бəгəм кардеј 

ф. bəyənmək; бəгəм кардə бе и. bəyənilmə; бəгəм кардə беј ф. 
bəyənilmək; бəгəм кардə быə с. bəyənilmiş, bəyənilən; бəгəм кардə 
быə хəб. мəн. bəyənilmişdir, bəyənilib; бəгəм кардовније и. 
bəyəndirmə; бəгəм кардовнијеј ф. bəyəndirmək; бəгəм кардовнијə 
бе и. bəyəndirilmə; бəгəм кардовнијə беј ф. bəyəndirilmək; бəгəм 
кардовнијə быə с. bəyəndirilmiş, bəyəndirilən; бəгəм кардовнијə 
быə хəб. мəн. bəyəndirilmişdir, bəyəndirilib; бəгəм ныкарде и. 
bəyənməmə; бəгəм ныкардеј ф. bəyənməmək.  

бәгәрә I и. тар. bәqәrә (quyudan nefti və ya suyu xüsusi fırlanan 
qurğunun köməyi ilə çıxaran fəhlə). 

бәгәрә II и. дини Bәqәrә (Quranda surənin adı). 
бә´гәте и. етногр. qapıbasması.  
бәгәте´ хəб. мəн. tutar; ын ғаб бəгəте 10 литр ов bu qab 10 litr 

su tutar.  
бәгәти и. bәylik. 
бәг-хан и. bәy-xan. 
бәд I с. pis, bәd; бəдə хəбə bəd xəbər. 
бәд II с. küsülü; əмə бəдимон дејəвон biz onlarla küsülüyük; бəд 

мандеј ф. küsülü qalmaq; бəд беј ф. küsülü olmaq, küsmək. 
бәд-III  bəzi mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi kimi mənfiliyi göstərir:  

бәдбәхт, бәдгымон və s.  
бәдаваз с. bәdavaz, pis avazlı. 
бәдаје с. bәdaye, bәdii; бəдаје теəтр bədaye teatrı. 
бәдајепәрәст с. bәdayepәrәst, estet. 
бәдајепәрәстәти и. bәdayepәrәstlik, estetizm (1 incəsənətdə ideya 

məzmununa biganə qalaraq, formanı önə çəkən istiqamət; 2 
estetikliyə, gözəlliyə meyl). 

бәдандом с. bәdәndam, eybәcәr (fiqur). 
бәдандомәти и. bәdәndamlıq, eybәcәrlik. 
бәдбатин с. bәdbatin, qәrәzli; бəдбатинə одəм bədbatin insan. 
бәдбатинәти и. bәdbatinlik, qәrәzlilik. 
бәдбеһисоб с. bәdbihesab. 

бәдбеһисобәти  и. bәdbihesablıq. 
бәдбәхт (ҹ. бәдбәхтон и.)  с. bәdbәxt. 
бәдбәхт-бәдбәхти з. bәdbәxtanә, bәdbәxtcәsinә. 
бәдбәхтәти и. bәdbәxtlik, bәdbәxtçilik. 
бәдбәхтәтику з. bәdbәxtlikdәn. 
бәдвинд с. bәdbin; бəдвиндə одəм bədbin adam; бəдвинд бе и. 

bədbinləşmə; бəдвинд беј ф. bədbinləşmək; бəдвинд быə с. 
bədbinləşmiş, bədbinləşən; бəдвинд быə хəб. мəн. bədbinləşmişdir, 
bədbinləşib; бəдвинд карде и. bədbin etmə; бəдвинд кардеј ф. 
bədbin etmək; бəдвинд кардə бе и. bədbin edilmə; бəдвинд кардə беј 
ф. bədbin edilmək; бəдвинд кардə быə с. bədbin edilmiş, bədbin 
edilən; бəдвинд кардə быə хəб. мəн. bədbin edilmişdir, bədbin edilib; 
бəдвинд кардовније и. bədbin etdirmə; бəдбин кардовнијеј ф. 
bədbin etdirmək; бəдвинд кардовнијə бе и. bədbin etdirilmə; 
бəдвинд кардовнијə беј ф. bədbin etdirilmək; бəдвинд кардовнијə 
быə с. bədbin etdirilmiş, bədbin etdirilən; бəдвинд кардовнијə быə 
хəб. мəн. bədbin etdirilmişdir, bədbin etdirilib. 

бәдвинд-бәдвиндә с. bәdbin-bәdbin; бəдвинд-бəдвиндə дијəнон 
bədbin-bədbin nəzərlər. 

бәдвинд-бәдвинди с. bәdbin-bәdbin; бəдвинд-бəдвинди гəп жəј 
bədbin-bədbin danışmaq. 

бәдвиндәти и. bәdbinlik. 
бәдвож (ҹ. бәдвожон и.)  с. bәdsüxәn, bәd söz danışan. 
бәдвожәти и. bәdsüxәnlik; бəдвожəти кардеј ф. bədsüxənlik 

etmək; бəдвожəти кардə беј ф. bədsüxənlik edilmək; бəдвожəти 
кардə быə с. bədsüxənlik edilmiş, bədsüxənlik edilən; бəдвожəти 
кардə быə хəб. мəн. bədsüxənlik edilmişdir, bədsüxənlik edilib. 

бәдгымон с. bәdgüman; бəдгымон беј ф. bədgüman olmaq. 
бәдгымонәти и. bәdgümanlıq, bәdgümançılıq. 
бәдғәдәм с. bәdqәdәm, qәdәmsiz, ayağıağır; bax:  гонпо. 
бәдғәдәмәти и. bәdqәdәmlik, qәdәmsizlik, ayağıağırlıq; bax: 

гонпоәти. 
бәдғылығ и. bәdqılıq; bax:  бәдсулук. 
бәдғылығәти и. bәdqılıqlıq; bax:  бәдсулукәти. 
бәдеғвол с. bәdiqbal. 
бәдеғволәти и. bәdiqballıq. 
бәдетиғод с. bәdetiqad. 
бәдетиғодәти и. bәdetiqadlıq.  
бәдә навсых. sәbәbindәn, әlindәn; Дудук марде бəдə вəши, 

Һолыш ныбе бəдə тəши Düdük öldü acından, Halı yox idi 
susuzlugdan (Talış folkloru). 

бәдәбәд и. bәdәbәd. 
бәдәбәдәдә з. bәdәbәddә, bәd ayaqda. 
бәдәви (ҹ. бәдәвијон и.)  с. bәdәvi; бəдəвијə əрəб bədəvi ərəb. 
бәдәвијәти и. bәdәvilik. 
бәдәзә с. әtiacı. 
бәдәзәти и. әtiacılıq. 
бәдәләғы и. bax:  потәләғы. 
бәдәмәл с. bәdәmәl, әxlaqsız. 
бәдәмәләти и. bәdәmәllik, әxlaqsızlıq. 
бәдән 1 и. bәdәn; одəмə бəдəн insan bədəni; хəшə бəдəн sağlam 

bədən; 2 с. бәдән -ә; бəдəнə сохтемон bədən quruluşu; бəдəнə 
речини bədən gözəlliyi. 

бәдәннымо с. bәdәnnüma, hündür dik ayna; бəдəннымо овəјнə 
bədənnüma güzgü. 

бәдәсыл с. bәdәsil. 
бәдәсыләти и. bәdәsillik. 
бәдәти I и. küsülülük, küskünlük. 
бәдәти II и. bәdlik, pislik, uğursuzluq, bәdbәxtlik. 
бәдәтику з. bәdlikdәn, bәdbәxtlikdәn. 
бәдәфкор с. bәdәfkar, sui-qәsdçi. 
бәдәфкорәти и. bәdәfkarlıq, sui-qәsdçilik. 
бәдәхлоғ с. bәdәxlaq. 
бәдәхлоғәти и. bәdәxlaqlıq. 
бәдәхшон с. bәdәxşan, çiçәklәnәn.  
бәдәһвол с. bәdәhval, qәmli, kәdәrli. 
бәдәһволәти и. bәdәhvallıq, qәmlilik, kәdәrlilik. 
бәдәһәво с. bәdhava. 
бәдәчәш с. bәdgöz. 
бәдзот с. bәdzat. 
бәдзотәти и. bәdzatlıq. 
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бәди I и. küsülülük. 
бәди II и. pislik. 
бәди з. ardımca, ardınca, dalımca, dalınca, doğru; бој бəди мы 

mənim ardımca gəl; шејдəн бəди ты sənin ardınca gedirlər; ше бəди 
кəј evə doğru getdi. 

бәдигә з. sonra; и саати бəдигə bir saatdan sonra. 
бәдии с. bәdii; бəдиијə əдəбијот bədii ədəbiyyat. 
бәдиијәти и. bәdiilik. 
бәдиијот и. bәdiiyyat. 
бәдијәнды з. dalbadal, bir-birinin ardınca, ardıcıl. 
бәдимон с. bәdiman. 
бәдимонәти и. bәdimanlıq. 
бәдкәш с. pis tale, acı tale. 
бәдләкәр с. bәdlәkәr. 
бәдләкәрәти с. bәdlәkәrlik. 
бәдмәзһәб с. bәdmәzhәb. 
бәдмәзһәбәти и. bәdmәzhәblik. 
бәдмәссәб с. bax:  бәдмәзһәб. 
бәдмәссәбәти и. bax:  бәдмәзһәбәти. 
бәдмиҹоз с. bәdmәcaz. 
бәдмиҹозәти и. bәdmәcazlıq. 
бәдмышк и. бот. bәdmüşk. 
бәднал с. bәdnal. 
бәднәзәр с. bәdnәzәr. 
бәднәзәрәти и. bәdnәzәrlik. 
бәднәсиб с. nәsibsiz, bәdnәsib. 
бәднәсибәти и. nәsibsizlik, bәdnәsiblik. 
бәднәфәс с. bәdnәfәs. 
бәднәфәсәти и. bәdnәfәslik. 
бәднијәт с. bәdniyyәt. 
бәднијәтәти и. bәdniyyәtlik. 
бәдном с. bәdnam; бəдном беј ф. bədnam olmaq; бəдном быə с. 

bədnam olmuş, bədnam olan; бəдном быə хəб. мəн. bədnam 
olmuşdur, bədnam olub; бəдном кардеј ф. bədnam etmək; бəдном 
кардə беј ф. bədnam edilmək; бəдном кардə быə с. bədnam edilmiş, 
bədnam edilən; бəдном кардə быə хəб. мəн. bədnam edilmişdir, 
bədnam edilib. 

бәдномәти и. bәdnamlıq, bәdnamçılıq. 
бәдоһәт и. bәdahәt, aydınlıq, mübahisәsizlik, ekspromt. 
бәдоһәтән з. bәdahәtәn, ekspromt. 
бәдр с. bәdr, on dördgünlük ay. 
бәдрәфтор с. bәdrәftar. 
бәдрәфторәти и. bәdrәftarlıq. 
бәдружгор с. bәdruzigar, dözülmәz hәyat. 
бәдсыфәт с. bәdsifәt. 
бәдсыфәтәти и. bәdsifәtlik. 
бәдсыхан с. bax:  бәдвож. 
бәдсулук с. bәdrәftar, bәdqılıq. 
бәдсулукәти и. bәdrәftarlıq, bәdqılıqlıq. 
бәдсурәт с. bәdsurәt. 
бәдсурәтәти и. bәdsurәtlik. 
бәдтале с. bәdtale. 
бәдталејәти и. bәdtalelik. 
бәдтинәт с. bәdtinәt. 
бәдтинәтәти и. bәdtinәtlik. 
бәдфол с. bәdfal. 
бәдфоләти и. bәdfallıq. 
бәдхарҹ с. bәdxәrc. 
бәдхарҹәти и. bәdxәrclik. 
бәдхәбә с. bәdxәbәr. 
бәдхәбәти и. bәdxәbәrlik. 
бәдхо (ҹ. бәдхоон и.)  с. bәdxah; бəдхоə одəм bədхah adam. 
бәдхоәти и. bәdxahlıq; бəдхоəти кардеј ф. bədxahlıq etmək; 

бəдхоəти кардə беј ф. bədxahlıq edilmək; бəдхоəти кардə быə с. 
bədxahlıq edilmiş, bədxahlıq edilən; бəдхоəти кардə быə хəб. мəн. 
bədxahlıq edilmişdir, bədxahlıq edilib. 

бәдхосјәт с. bәdxasiyyәt. 
бәдхосјәтәти и. bәdxasiyyәtlik. 
бәдху (ҹ. бәдхујон и.)  с. bәdxu. 
бәдхујәти и. bәdxuluq. 
бәдһејбәт с. bәdheybәt. 

бәдһејбәтәти и. bәdheybәtlik. 
бәдһејкәл с. bәdheykәl. 
бәдһејкәләти и. bәdheykәllik. 
бәдһәрәкәт с. bәdhәrәkәt. 
бәдһәрәкәтәти и. bәdhәrәkәtlik. 
бәдһәх с. bәdhaqq. 
бәдһәхәти и. bәdhaqlıq. 
бәдһисоб с. bәdhesab. 
бәдһисобәти и. bәdhesablıq. 
бәдһовсәлә с. bәdhövsәlә. 
бәдһовсәләти и. bәdhövsәlәlik. 
бәдһол с. bәdhal. 
бәдһоләти и. bәdhallıq. 
бәдчәш с. bәdgöz. 
бәдчәшәти и. bәdgözlük. 
бәдҹинс с. bәdcins. 
бәдшикил с. bәdşәkil. 
бәдшикиләти и. bәdşәkillik. 
бәдшукум с. bәdşüküm. 
бәдшукумәти и. bәdşükümlük. 
бәжапә з. o tayda, o sahildә. 
бәжән a. dönüm; и бəжəн bir dönüm. 
бә жи з. aşağıya; еши бə жи aşağıya düş; bax:  сару. 
бәззоз и. канə. bәzzaz. 
бәззозәти и. канə. bәzzazlıq. 
бәззозијә и. канə. bәzzaziyyә. 
бә и вырә з. bir yerdә, bir yerә. 
бә и гәв з. bir ağıza. 
бә ијәнды ə. bir-birinә, bir-birinizә, bir-birimizә.  
бә и сә з. birbaşa. 
бә иҹо з. birlikdә. 
бәј з. гəп. bax:  бәке. 
бәј (ҹ. бәвон)  ə. ona. 
бәјәнды з. bir-birinә. 
бәјәндыгынејәти и. qarışıqlıq, dolaşıqlıq. 
бәјәндыгынејәти и. qarışıqlıq, dolaşıqlıq. 
бәјәндыәжән и. qarışdıran, qarışdırıcı. 
бәјәндыжә с. qatma-qarışıq; бəјəнды гынијеј ф. bir-birinə 

dəymək, qarışmaq, dolaşıq düşmək; бəјəнды жə бе и. qarışdırılma, 
bir-birinə vurulma, dolaşdırılma; бəјəнды жə беј ф. qarışdırılmaq, bir-
birinə vurulmaq, dolaşdırılmaq; бəјəнды жə быə с. qarışdırılmış, 
qarışdırılan, bir-birinə vurulmuş, bir-birinə vurulan, dolaşdırılmış, 
dolaşdırılan; бəјəнды жə быə хəб. мəн. qarışdırılmışdır, qarışdırılıb, 
bir-birinə vurulmuşdur, bir-birinə vurulub, dolaşdırılmışdır, 
dolaşdırılıb; бəјəнды жəј ф. 1 qarışdırmaq, bir-birinə vurmaq, 
dolaşdırmaq; 2 bax: чадој. 

бәјжи (ҹ. бәјжијон и.) с. diri, sağ; бəјжијə һолəдə diri halda 
(halında); бəјжијə одəм diri adam.  

бәјжибе и. dirilmə; бəјжи беј ф. dirilmək; бəјжи-бəјжи з. diri-diri, 
diricə, diriciyəz, dirigözlü; бəјжи быə с. dirilmiş, dirilən; бəјжи быə 
хəб. мəн. dirilmişdir, dirilib; бəјжикарде и. diriltmə; бəјжи кардеј ф. 
diriltmək; бəјжикардəбе и. dirildilmə; бəјжи кардə беј ф. dirildilmək; 
бəјжи кардə быə с. dirildilmiş, dirildilən; бəјжи кардə быə хəб. мəн. 
dirildilmişdir, dirildilib. 

бәјжиәзанд с. diridoğan (1 зоол. diri balalar doğan; бəјжиəзандə 
мојон diridoğan balıqlar;  2  бот. ana bətnində böyüməyə qadir olan 
tum verən bitkilər). 

бәјжиәкә и. dirildici, dirildәn. 
бәјжизанде и. зоол. diridoğma (rüşeymin ana orqanizminin 

daxilində inkişaf etdiyi nəsilartırma üsulu). 
бәјжијәти и. dirilik, sağlıq; бəјжијəти вахтонəдə sağlıq 

vaхtlarında. 
бәјжиныбә с. dirilmәz. 
бәјжипебырније и. тəб. diriyarma (diri heyvanlar üzərində 

əməliyyat aparılması). 
бәјзодә и. bәyzadә. 
бәјзодәти и. bәyzadәlik. 
бәјку з. qapıdan; чəмə бəјку bizim qapıdan. 
бәјку ə. onda; бəјку һесте нохəши onda хəstəlik var. 
бәјн с. qapılı. 
бәјон и. bәyan; бəјон кардеј bəyan etmək. 
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бәјонгор и. ifadәçi. 
бәјонномә и. bәyannamә; бəјонномə ғəбул кардеј bəyannamə 

qəbul etmək. 
бәјонот и. bәyanat;  бəјонот дој bəyanat vermək. 
бәк-букә и. ağız-burun; бəк-букə дəрыжнијеј ağız-burnunu 

dağıtmaq. 
бәке з. hara, harada, haraya; бəке шəбиш? hara getmişdin? 

бəкебиш? haradaydın? бəке бəшеш? haraya gedəcəksən?; ты бəке, 
ыврə бəке? sən hara, bura hara? 

бәки ə. kimә; бəки бывотым ын дарди? bu dərdi kimə deyim? 
бә ковырә з. haraya; бə коврə шејдəш? haraya gedirsən? 
бәкташи и. bәktaşi (XV əsrdə Iranda yaranmış müsəlman дини 

sektası). 
бәкташијәти и. bәktaşilik, bәktaşi sektasına aid olma. 
бәлағәт и. bәlağәt, natiqlik sәnәti; де бəлағəти bəlağətlə. 
бәлағәтин с. bәlağәtli. 
бәлағәтинәти и. bәlağәtlilik. 
бә латә гыније ифодə. әrşә çәkilmә; һани бə латə гыније 

yuxunun ərşə çəkilməsi. 
бәлғәм и. 1 bәlğәm; 2 bax: һәхту. 
бәлғәмварде и. bәlğәmgәtirmә. 
бәлғәмин с. bәlğәmli; бəлғəминə ту bəlğəmli tüpürcək. 
бәлғәммиҹоз с. bәlğәmmәcaz, qaşqabaqlı.  
бәле əd. bәli. 
бәле-бәле əd. bәli-bәli; бəле-бəле вотеј bəli-bəli demək, hə-hə 

demək, təsdiq etmək. 
бәлекот с. duzlu, çox duzlu; хорəк бəлекоте хörək çoх duzludur. 
бәлел и. бот. palıd. 
бәлелҹо и. palıdlıq. 
бәлет (ҹ. бәлетон и.)  и. darvaza, alaqapı, doqqaz; bax: побә. 
бәлетго и. darvaza yeri. 
бәлетәмо и. doqqazın sütunu. 
бәлетин с. darvazalı, alaqapılı, doqqazlı. 
бәләд с. bәlәd; бəлəдбе и. bələdləşmə, bələdolma; бəлəд беј ф. 

bələdləşmək, bələd olmaq; бəлəд быə с. bələdləşmiş, bələdləşən; 
бəлəд быə хəб. мəн. bələdləşmişdir, bələdləşib; бəлəд карде и. 
bələdləmə, bələd etmə; бəлəд кардеј ф. bələdləmək, bələd etmək; 
бəлəд кардə бе и. bələdlənmə, bələd etdirmə, tanıtdırma; бəлəд кардə 
беј ф. bələdlənmək, bələd etdirmək, tanıtdırmaq; бəлəд кардə быə с. 
bələdləndirilmiş, bələd etdirilmiş, tanıtdırılmış, bələdləndirilən, bələd 
etdirilən, tanıtdırılan; бəлəд кардə быə хəб. мəн. bələdləndirilmişdir, 
bələd etdirilmişdir, tanıtdırılmışdır, bələdləndirilib, bələd etdirilib, 
tanıtdırılıb. 

бәләдәвон и. bәlәdçi. 
бәләдәвонәти и. bәlәdçilik. 
бәләдәти и. bәlәdlik. 
бәләдијә и. bәlәdiyyә; бəлəдијə идорə bələdiyyə idarəsi; 

бəлəдијəјнкарде и. bələdiyyələşdirmə; бəлəдијəјн кардеј ф. 
bələdiyyələşdirmək; бəлəдијəјн кардə бе и. bələdiyyələşdirilmə; 
бəлəдијəјн кардə беј ф. bələdiyyələşdirilmək; бəлəдијəјн кардə быə 
с. bələdiyyələşdirilmiş, bələdiyyələşdirilən; бəлəдијəјн кардə быə 
хəб. мəн. bələdiyyələşdirilmişdir, bələdiyyələşdirilib. 

бәләдијәт и. bәlәdiyyәt, tanışlıq, bilmә. 
бәлим и. çәltik samanı. 
бәлкәм вəсə. сых. bәlkә; бəлкəм оме нызнəјм bəlkə gələ 

bilmədim. 
бәлкәмән вəсə. сых. bәlkә dә; бəлкəмəн омəјм bəlkə də gəldim. 
бәлли с. bәlli; бəллијə које bəlli işdir; бəлли беј ф. bəlli olmaq; 

бəлли быə с. bəlli olmuş (olan); бəлли быə хəб. мəн. bəlli olmuşdur 
(olub). 

бәллијәти и. bәllilik. 
бәло и. bәla; бəло дим дој bəla üz vermək; *Ныкаштым бəло, 

быдывым бəло. 
бәлобәсә с. başıbәlalı. 
бәлобәсәти и. başıbәlalıq. 
бәлојн (ҹ. бәлојнон и.)  с. bәlalı; бəлојнə сорон bəlalı illər. 
бәлокәш (ҹ. бәлокәшон и.)  с. bәlakeş; бəлокəшə одəм bəlakeş 

adam. 
бәм и. мус. bәm (ən aşağı kişi səsi); бəм карде и. bəmləşdirmə; бəм 

кардеј ф. bəmləşdirmək; бəм кардə бе и. bəmləşdirilmə; бəм кардə 
беј ф. bəmləşdirilmək;  бəм кардə быə с. bəmləşdirilmiş, 

bəmləşdirilən; бəм кардə быə хəб. мəн. bəmləşdirilmişdir, 
bəmləşdirilib; бəмбе и. bəmləşmə; бəм беј ф. bəmləşmək; бəм быə с. 
bəmləşmiş, bəmləşən; бəм быə хəб. мəн. bəmləşmişdir, bəmləşib. 

бәме и. ağlama. 
бәме-бәме з. ağlaya-ağlaya, ağlayaraq. 
бәмеј ф. ağlamaq; сыре-сыре бəмеј gülə-gülə ağlamaq; зо-зо 

бəмеј zar-zar ağlamaq, hönkür-hönkür ağlamaq; дыли пекырније-
пекырније бəмеј içini çəkə-çəkə ağlamaq, için-için ağlamaq; 
♥бəмејдəм ağlayıram; бəмејдəш ağlayırsan; бəмејдə ağlayır; 
бəмејдəмон ağlayırıq; бəмејдəшон ağlayırsınız; бəмејдəн ağlayırlar; 
бəмејдəбим ağlayırdım; бəмејдəбиш ağlayırdın; бəмејдəбе ağlayırdı; 
əбəмим ağlayardım; əбəмиш ağlayardın; əбəми ağlayardı; əбəмимон 
ağlayardıq; əбəмишон ağlayardınız; əбəмин ağlayardılar; бəмəјм 
ağladım; бəмəјш ağladın; бəмəј ağladı; бəмəјмон ağladıq; бəмəјшон 
ağladınız; бəмəјн ağladılar; бəмəниним ağlamalıyam; бəмəниниш 
ağlamalısan; бəмəнине ağlamalıdır; бəмəнинимон ağlamalıyıq; 
бəмəнинишон ağlamalısınız; бəмəнинин ağlamalıdırlar; бəмəм 
ağlamışam; бəмəш ağlamısan; бəмə ağlayıbdır; бəмəмон ağlamışıq; 
бəмəшон ağlamısınız; бəмəн ağlayıblar; бəмəнинимбəн 
ağlamalıyammış; бəмəнинишбəн ağlamalısanmış; бəмəнинебəн 
ağlamalıymış; бəмəнинимонəбəн ağlamalıyıqmış; бəмəнинишонбəн 
ağlamalısınızmış; бəмəнининбəн ağlamalıylarmış; бəмəнинбим 
ağlamalıydım; бəмəнинбиш ağlamalıydın; бəмəнинбе ağlamalıydı; 
бəмəнинбимон ağlamalıydıq; бəмəнинбишон ağlamalıydınız; 
бəмəнинбин ağlamalıydılar; бəмəнин бим ağlamalı oldum; бəмəнин 
биш ağlamalı oldun; бəмəнин бе ağlamalı oldu; бəмəнин бимон 
ağlamalı olduq; бəмəнин бишон ağlamalı oldunuz; бəмəнин бин 
ağlamalı oldular; бəмəбəјм ağlasaydım; бəмəбəјш ağlasaydın; 
бəмəбəј ağlasaydı; бəмəбəјмон ağlasaydıq; бəмəбəјшон 
ağlasaydınız; бəмəбəјн ağlasaydılar; бəбəмем ağlayaram; бəбəмеш 
ağlayarsan; бəбəме ağlayar; бəбəмемон ağlayarıq; бəбəмешон 
ağlayarsınız; бəбəмен ağlayarlar; быбəмым ağlayım; быбəм ağla; 
быбəмы ağlasın; быбəмəмон ağlayaq; быбəмəн ağlayın; быбəмын 
ağlasınlar; быбəмом ağlasam; быбəмош ağlasan; быбəмо ağlasa; 
быбəмомон ağlasaq; быбəмошон ağlasanız; быбəмон ağlasalar; 
♥бəмејдəним ağlamıram; бəмејдəниш ağlamırsan; бəмејдəни 
ağlamır; бəмејдəнимон ağlamırıq; бəмејдəнишон ağlamırsınız; 
бəмејдəнин ağlamırlar; бəмејдəныбим ağlamırdım; бəмејдəныбиш 
ağlamırdın; бəмејдəныбе ağlamırdı; бəмејдəныбимон ağlamırdıq; 
бəмејдəныбишон ağlamırdınız; бəмејдəныбин ağlamırdılar; 
нəбəмим ağlamazdım; нəбəмиш ağlamazdın; нəбəми ağlamazdı; 
нəбəмимон ağlamazdıq; нəбəмишон ağlamazdınız; нəбəмин 
ağlamazdılar; ныбəмəјм ağlamadım; ныбəмəјш ağlamadın; ныбəмəј 
ağlamadı; ныбəмəјмон ağlamadıq; ныбəмəјшон ağlamadınız; 
ныбəмəјн ağlamadılar; бəммəнинним ağlamamalıyam; 
бəммəнинниш ağlamamalısan; бəммəнинни ağlamamalıdır; 
бəммəниннимон ağlamamalıyıq; бəммəниннишон ağlamamalısınız; 
бəмəниннин ağlamamalıdırlar; бəмəним ağlamamışam; бəмəниш 
ağlamamısan; бəмəни ağlamayıbdır; бəмəнимон ağlamamışıq; 
бəмəнишон ağlamamısınız; бəмəнин ağlamayıblar; бəмəниннимбəн 
ağlamamalıyammış; бəмəниннишбəн ağlamamalısanmış; 
бəмəниннијебəн ağlamamalıymış; бəмəниннимонəбəн 
ağlamamalıyıqmış; бəмəниннишонбəн ağlamamalısınızmış; 
бəмəниннинбəн ağlamamalıylarmış; бəмəнинныбим 
ağlamamalıydım; бəмəнинныбиш ağlamamalıydın; бəмəнинныбе 
ağlamamalıydı; бəмəнинныбимон ağlamamalıydıq; 
бəмəнинныбишон ağlamamalıydınız; бəмəнинныбин 
ağlamamalıydılar; бəмəнин ныбим ağlamalı olmadım; бəмəнин 
ныбиш ağlamalı olmadın; бəмəнин ныбе ağlamalı olmadı; бəмəнин 
ныбимон ağlamalı olmadıq; бəмəнин ныбишон ağlamalı olmadınız; 
бəмəнин ныбин ağlamalı olmadılar; бəмəнəбəјм ağlamasaydım; 
бəмəнəбəјш ağlamasaydın; бəмəнəбəј ağlamasaydı; бəмəнəбəјмон 
ağlamasaydıq; бəмəнəбəјшон ağlamasaydınız; бəмəнəбəјн 
ağlamasaydılar; нибəбəмем ağlamaram; нибəбəмеш ağlamazsan; 
нибəбəме ağlamaz; нибəбəмемон ağlamarıq; нибəбəмешон 
ağlamazsınız; нибəбəмен ağlamazlar; ныбəмым ağlamayım; мəбəм 
ağlama; ныбəмы ağlamasın; мəбəмəмон ağlamayaq; мəбəмəн 
ağlamayın; ныбəмын ağlamasınlar; ныбəмом ağlamasam; ныбəмош 
ağlamasan; ныбəмо ağlamasa; ныбəмомон ağlamasaq; ныбəмошон 
ağlamasanız; ныбəмон ağlamasalar. 

бәмә  с. ağlayan, ağlağan, ağlar; бəмə əғыл ağlayan uşaq.  
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бәмә ə. bizә; бəмə быдəн сыхан bizə söz verin. 
бәмә и. ağlayış, ağlaşma; омејдə бəмə сəдо ağlaşma səsi gəlir. 
бәмә хəб. мəн. ağlayıb, ağlayıbdır, ağlamışdır. 
бә мәјдон бешеј ф. meydana çıxmaq. 
бәмәјнгәв с. 1 ağlağan; бəмəјнгəвə əғыл ağlağan uşaq; 2 zarıyan, 

şikayәtlәnәn, hәmişә taleyindәn gileylәnәn. 
бәмәјнгәвәти и. ağlağanlıq. 
бәмәку ə. bizdә; бəмəку һесте жыго гылəј адəт bizdə belə bir adət 

var. 
бәмәнин с. ağlamalı, ağlayası; бəмəнинə вəзјəт ağlamalı vəziyyət. 
бәмәсә з. ağlayarkәn. 
бәмә-сырә и. ağlar-gülәr. 
бәмәһон ə. bizlәrә; бəмəһон веј вахте мəлуме… bizlərə çoхdan 

aydındır... 
бәмә-шивән и. ağlayış, ağlaşma; бəмə-шивəн кардеј ф. ağlaşmaq, 

ağlaşma qurmaq. 
бәмы ə. mәnә; бəмы һəлə бывота… mənə bir de görüm... 
бәмыку ə. mәndә; бəмыку һесте жыго гылəј хосјəт məndə belə 

bir хasiyyət var. 
бәмынәдә ə. mәndә; бəмынəдə мост мо кардəшонни ки! məndə 

qatıq çalmayıblar ki! 
бәмынән ə. mәnә dә; бəмынəн нејəни! mənə də yoх da! 
-бән xəbər şəkilçisi -imiş, -miş; əвејбəн o imiş; омејдəјбəн 

gəlirmiş; һежо быми бандебəн elə buna bənd imiş; тынишбəн sən 
imişsən. 

бәнав з. qabaq, öncә; да сор чыми бəнав on il bundan öncə. 
бәнг и. бот. dәlibәng, bәngotu, bәng, hәşiş, dilotu, badbadı; бəнг 

һардеј dilotu yemək. 
бәнги с. nәşәxor. 
бәнгијәти и. nәşәxorluq. 
бәнгир и. bәngi, tiryәk çәkәn. 
бәнг-сәбзә и. мус. Bank-sәbzә (muğamın gedişlərindən biri).  
бәнд I и. bәnd, maddә; чы сəнəди иминə бəндəдə вотə бејдə ки... 

bu sənədin birinci bəndində deyilir ki... 
бәнд II и. bәnd (şeirdə); и бəнд шер bir bənd şeir. 
бәнд III и. bәnd; овə бəнд su bəndi. 
бәнд IV и. aşiq, bәnd; бəндим aşiqəm. 
бәнд-бәнд з. bәnd-bәnd, maddә-maddә. 
бәнд-бәрә и. bәnd-bәrә; пеш бимон бəнд-бəрə bənd-bərəni aşdıq. 
бәндә (ҹ. бәндон) и. bәndә; Хыдо бəндə Allah bəndəsi. 
бәндәр и.1 liman, bәndәr, ticarәt limanı; гəмијон омəјн бə 

бəндəр gəmilər limana gəldilər; 2 keçid. 
бәндәрго и. bәndәrgah. 
бәндәти и. bәndәlik, bәndәçilik; бəндəти быкə бə Хыдо! Allaha 

bəndəlik et! 
бәндивон и. bәndivan; бəндивон беј bəndivan olmaq, gözləyə-

gözləyə qalmaq.   
бәнем  хəб. мəн. baxdım, gördüm; baxdım ki, gördüm ki, baxıb 

gördüm ki; бəнем ə шылə пəсəн егынијə шејдə че гəлə думо 
baхdım ki, o aхsaq qoyun da düşüb sürünün dalınca gedir. 

бәнә з. kimi; бəнə бəј onun kimi; бəнə бəги bəy kimi. 
бәнә ноинсофон з. insafsızcasına. 
бәнә бенамусон з. namussuzcasına. 
бәнә беовандон з. tәrslikdәn, bәdbәxtlikdәn. 
бәнә боә з. qardaşcasına, qardaş kimi. 
бәниз bax:  дијән. 
бәнк и. мал. bank (iri maliyyə müəssisəsi). 
бәнкәгәт и. banktutan (kart oyununda). 
бәнкдор и. bankir. 
бәнкдорәти и. bankirlik.  
бәнкә (ҹ. бәнкон)  и. banka. 
бәнно (ҹ. бәннон)  и. bәnna. 
бәнноәти и. bәnnalıq. 
бәож с. qapısıaçıq, qonaqpәrvәr. 
бәонә с. qapılıq; бəонə тахтə qapılıq taхta. 
бәпе əд. gәrәk; бышум бəпе gərək gedəm.  
бә пе з. 1 yuxarıda; ки һесте бə пе? yuхarıda kim var? 2 
yuxarıya; рост быби бə пе yuхarıya qalх; 3 çırmalama, 

çırmalanma; почон бə пе кардеј balaqlarını çırmalamaq, 
çırmalanmaq. 

бә-пенҹә и. qapı-pәncәrә. 

бәпештә з. sonra, ardınca, dalınca, etibarәn; нəфо һарде 
бəпештə nahar edəndən sonra; чəј бəпештə əв дəше бə дылə ondan 
sonra (onun ardınca) o, içəri girdi; ты бој чəј бəпештə sən onun 
dalınca gəl; чы ружику бəпештə bu gündən etibarən. 

бәрбәр I и. bәrbәr (xalq). 
бәрбәр II и. bәrbәr, dәllәk. 
бәрбәрә зывонон и. bәrbәr dillәri. 
бәрбәрәти и. bәrbәrlik, dәllәklik. 
бәрбәрхонә и. bәrbәrxana. 
бәрбәт и. мус. bәrbәt (qədim simli musiqi aləti). 
бәрбод с. bәrbad; бəрбодə мəһол bərbad ölkə; бəрбод кардеј ф. 

bərbad etmək; бəрбод кардə с. bərbad edən, dağıdan; бəрбод кардə 
беј ф. bərbad edilmək, dağıdılmaq; бəрбод кардə быə с. bərbad 
edilmiş, bərbad edilən; бəрбод кардə быə хəб. мəн. bərbad 
edilmişdir, bərbad edilib; бəрбод беј ф. bərbad olmaq. 

бәрбод-бәрбоди з. bәrbadca. 
бәрбодәти и. bәrbadlıq. 
бәрго и. yolağzı, bәrә. 
бәрғ и. bәrq, parıltı. 
бәрғәрор и. bәrqәrar; бəрғəрор беј ф. qərarlaşmaq, bərqərar 

olmaq; бəрғəрор быə с. qərarlaşmış, bərqərar olmuş; бəрғəрор быə 
хəб. мəн. qərarlaşmışdır, bərqərar olmuşdur; бəрғəрор кардеј ф. 
qərarlaşdırmaq, bərqərar etmək; бəрғəрор кардə беј ф. 
qərarlaşdırılmaq, bərqərar edilmək; бəрғəрор кардə быə с. 
qərarlaşdırılmış, bərqərar edilmiş, qərarlaşdırılan, bərqərar edilən; 
бəрғəрор кардə быə хəб. мəн. qərarlaşdırılmışdır, bərqərar edilmişdir, 
qərarlaşdırılıb, bərqərar edilib. 

бәрғәсд с. bәrqәsd, bilә-bilә. 
бәрдашт и. мус. Bәrdaşt (muğamın giriş hissəsinin adı). 
бәрдошт с. varlı; бəрдошт беј ф. varlanmaq; бəрдошт кардеј ф. 

varlandırmaq; бəрдошт кардə беј ф. varlandırılmaq; бəрдошт кардə 
быə с. varlandırılmış, varlandırılan; бəрдошт кардə быə хəб. мəн. 
varlandırılmışdır, varlandırılıb. 

бәрдоштәти и. varlılıq. 
бәрә (ҹ. бәрон)  I и. bәrә, yolağzı. 
бәрә II и. bәrә; Ланконо бə Әнзəли ко кардə бəрə Lankondan 

Әnzəliyə işləyən bərə. 
бәрә III и. bәrә, pusqu (ovda); бəрəдə ныштеј bərədə (pusquda) 

oturmaq. 
бәрәвон (ҹ. бәрәвонон)  и. bәrәçi, bәrәsürәn. 
бәрәвонәти и. bәrәçilik. 
бәрәкаллаһ н. bәrәkallah. 
бәрәкәт и. bәrәkәt; бəрəкəт нозил быбу бəшмə сурфə! süfrənizə 

bərəkət nazil olsun! 
бәрәкәтдо с. bәrәkәtli; бəрəкəтдо быбу! bərəkətli olsun! 
бәрәкәтдоәти и. bәrәkәtlilik. 
бәрәкәтин с. bәrәkәtli; бəрəкəтинə зəмин bərəkətli torpaq. 
бәрәкәтинәти и. bәrәkәtlilik.  
бәрәкәтманд с. bәrәkәtli; бəрəкəтманд бəбе һəлолə ғəзəнҹ halal 

qazanc bərəkətli olar. 
бәрәкәтмандәти и. bәrәkәtlilik. 
бәрәкс з. bәrәks, әksinә. 
бәр(ә)сим и. kandar, astana, asitan. 
бәрәһуд з. dar; бомы бəрəһуд быə кə ev mənim üçün darlaşıb. 
бәрзәх I и. ҹоғр. bәrzәx (iki su hövzəsi arsındakı quru sahəsi); bax:  

латә. 
бәрзәх II и. дини. bәrzәx (1 ruhların cənnət və cəhənnəm arasında 

yerləşdiyi yer; 2 мəҹ. cəhənnəm). 
бә рык з. acıqca, acığa; азəн бомем бəчəј рык onun acığına mən 

də gələrəm; bax:  бабә рыки. 
бәрк с. bәrk; бəркə зəмин bərk torpaq; бəрк карде и. bərkitmə; 

бəрк кардеј ф. bərkitmək; бəрк кардə бе и. bərkidilmə; бəрк кардə 
беј ф. bərkidilmək; бəрк кардə быə с. bərkidilmiş, bərkidilən; бəрк 
кардə быə хəб. мəн. bərkidilmişdir, bərkidilib; бəрк кардовније и. 
bərkitdirmə; бəрк кардовнијеј ф. bərkitdirmək; бəрк бе и. bərkimə; 
бəрк беј ф. bərkimək; бəрк быə с. bərkimiş, bərkiyən; бəрк быə хəб. 
мəн. bərkimişdir, bərkiyib.  

бәрк-бәрки з. bәrk-bәrk; бəрк-бəрки дəчык bərk-bərk yapış. 
бәркгәпәжән 1 и. рабитə. bәrkdanışan; еғрорə магнитинə 

бəркгəпəжəн sabit maqnitli bərkdanışan; 2 s. bәrkdanışan; 
бəркгəпəжəн bərkdanışan (adam). 
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бәркәдә з. ucadan; бəркəдə гəп жəј ucadan danışmaq. 
бәркәкә с. bәrkidici, bәrkidәn. 
бәркәкәти и. bәrkidicilik, bәrkidәnlik. 
бәркәмол 1 з. bәrkәmal, tam, bütövlüklә; 2 с. sağlam. 
бәркәсә с. başıbәrk. 
бәркәсәти и. başıbәrklik. 
бәркәти и. bәrklik. 
бәркәхәлитәјн с. тех. bәrkxәlitәli. 
бәрки и. bәrklik, bәrk, bәrk-boş; əзыниш чымы ғəди, еныгынош 

бə бəрки bərkə-boşa düşməsən, mənim qədrimi bilməzsən. 
бәркиәдә и. тех. bәrklikverici. 
бәркиәпам и. тех. bәrklikölçәn. 
бәрмалә с. aşkar, açıq, açıqdan, açıqdan-açığa, açıq-aşkar; 

бəрмалə гəп açıq söhbət; бəрмалə гəп жəј açıq danışmaq; бəрмалə 
беј ф. aşkar olmaq, (üstü) açılmaq. 

бәрмаләти и. aşkarlıq, açıqlıq, açıq-aşkarlıq. 
бәрни и. bәrni. 
бәрномә и. proqram, manifest. 
бәробәр с. bәrabәr; бəробəр бе и. bərabərləşmə; бəробəр беј ф. 

bərabərləşmək, bərabər olmaq; бəробəр быə с. bərabərləşmiş, 
bərabərləşən; бəробəр быə с. bərabərləşmişdir, bərabərləşib; 
бəробəрə улгујəдə bərabər ölçüdə; бəробəрə потенсиалинə димə 
bərabər potensiallı səth; бəробəр карде и. bərabərləşdirmə; бəробəр 
кардеј ф. bərabərləşdirmək, bərabər etmək; бəробəр кардə бе и. 
bərabərləşdirilmə; бəробəр кардə беј ф. bərabərləşdirilmək, bərabər 
edilmək; бəробəр кардə быə с. bərabərləşdirilmiş, bərabər edilmiş, 
bərabərləşdirilən, bərabər edilən; бəробəр кардə быə хəб. мəн. 
bərabərləşdirilmişdir, bərabər edilmişdir, bərabərləşdirilib, bərabər 
edilib; бəробəр кардовније и. bərabərləşdirtmə; бəробəр кардовнијеј 
ф. bərabərləşdirtmək. 

бәробәр-бәробәри з. bәrabәrcә. 
бәробәрәвон и. bәrabәrçi. 
бәробәрәвонәти и. bәrabәrçilik. 
бәробәрәгырин и. зоол. bәrabәrayaqlı; бəробəрəгыринə 

гангəлохшəрон bərabərayaqlı хərçəngkimilər (ali xərçəngkimilər 
dəstəsi). 

бәробәрәгыринон и. зоол. bәrabәrayaqlılar. 
бәробәрәгулин с. bәrabәrbucaqlı; бəробəрəгулинə сегул 

bərabərbucaqlı üçbucaq. 
бәробәрәғырмоҹинон с. бот. bәrabәrqamçılılar. 
бәробәрәдимин с. һəнд. bәrabәrüzlü. 
бәробәрәдонәјн с. геол. bәrabәrdәnәli; бəробəрəдонəјнə 

сохтемон bərabərdənəli quruluş. 
бәробәрәкә с. bәrabәrlәşdirici, bәrabәrlәşdirәn. 
бәробәрәкәти и. bәrabәrlәşdiricilik. 
бәробәрәкәшемонин с. bәrabәrçәkili. 
бәробәрәкәшин с. тех. bәrabәrqollu; бəробəрəкəшинə линг 

bərabərqollu ling. 
бәробәрәмәсофәјн с. bәrabәrmәsafәli. 
бәробәрәмижәјн с. зоол. bәrabәrkirpikli; бəробəрəмижəјнə 

инфузорон bərabərkirpikli infuzorlar. 
бәробәрәмижәјнон и. зоол. bәrabәrkirpiklilәr. 
бәробәрәпәрин с. тех. bәrabәrqanadlı; бəробəрəпəринə мəртəбə 

bərabərqanadlı mərtəbə. 
бәробәрәпәринон и. зоол. bәrabәrqanadlılar (sorucu həşaratlar 

dəstəsi). 
бәробәрәспорин с. бот. bәrabәrsporlu; бəробəрəспоринə велон 

bərabərsporlu qıjılar. 
бәробәрәспоринон и. бот. bәrabәrsporlular. 
бәробәрәтәрәфин с. bәrabәrtәrәfli. 
бәробәрәтијәјн с. тех. bәrabәroxlu. 
бәробәрәтовин с. физ. bәrabәrsürәtli; бəробəрəтовинə һəрəкəт 

bərabərsürətli hərəkət. 
бәробәрәтонин с. риј. bәrabәryanlı.  
бәробәрәти и. bәrabәrlik; че хəлғон һуғуға бəробəрəти 
хalqların hüquq bərabərliyi.  
бәробәрәузвин с. bәrabәrüzvlü. 
бәробәрәулгујн с. риј. bәrabәrölçülü; бəробəрəулгујнə фигурон 

bərabərölçülü fiqurlar. 
бәробәрәһосилотин с. bәrabәrhasilatlı. 
бәробәрәһуғуғин с. bәrabәrhüquqlu. 

бәробәри и. bәrabәrlik. 
бәробәри з. bәrabәrindә; че кəј бəробəри evin bərabərində. 
бәроәт и. bәraәt; бəроəт дој ф. bəraət vermək, bəraətləndirmək; 

бəроəт доə беј ф. bəraət verilmək, bəraətləndirilmək; бəроəт доə быə 
с. bəraət verilmiş, bəraət verilən; бəроəт доə быə хəб. мəн. bəraət 
verilmişdir, bəraət verilib. 

бәроәтәдә с. bәraәtverici. 
бәроитјот з. ehtiyat üçün, bәrayi-ehtiyat. 
бәро(ји) з. bәrayi; бəроји-итјот bərayi-ehtiyat, ehtiyat üçün. 
бәромә и. gәlir. 
(бә)рости з. doğrudan, doğrudan da. 
бәрпо и. bәrpa. 
бәрповон и. bәrpaçı. 
бәрпоәкә и. bәrpaedici. 
бәрпобе и. bәrpaolunma. 
бәрр-бијобон и. bәrr-biyaban, sәhra. 
бәртәрәф и. bәrtәrәf; нырəсəјон бəртəрəф кардеј çatışmazlıqları 

bərtərəf etmək (aradan qaldırmaq, ləğv etmək). 
бәруж  з. gündüz, gündüzlәr. 
бәрһәх и. bәrhaqq. 
бәршидә и. dirçәlmә; бəршидə кардеј ф. dirçəlmək. 
бәс əд. bәs; бочи номəјш бəс? bəs niyə gəlmədin? 
бәсаләт и. bәsalәt, qәhrәmanlıq, igidlik. 
бәсарәт и. bәsirәt, bәsarәt, basarat; бəсарəт бастə беј ф. bəsirəti 

bağlanmaq; бəсарəт бастə быə с. bəsirəti bağlanmış; бəсарəт бастə 
быə хəб. мəн. bəsirəti bağlanmışdır; бəсарəти бастеј ф. bəsirəti 
bağlamaq. 

бәсарәтин с. bәsirәtli, gәlәcәyi görәn, qabağı görәn. 
бәсарәтинәти и. bәsirәtlilik, gәlәcәyi görәnlik, qabağı görәnlik. 
бәсә 1 -dan, -dәn şəkilçiləri ilə ifadə olunur; аз јолим бəсə бəјсə 

mən ondan böyüyəm; 2 əд. görә; бəсə тысə егыним бə даве sənə 
görə davaya düşdüm. 

бә сә з. 1 başa; кыло бə сə ној papaq başa qoymaq; 2 başına; 
ыштəнбəсə özbaşına; 3 o başa; быши бə сə o başa get; бə сə ној ф. 1 
başa qoymaq; 2 o başa qoymaq, o başda qoymaq; 1 бə сə ноə беј ф. 
başa qoyulmaq; 2 o başa qoyulmaq, o başda qoyulmaq; бə сə ноə быə 
с. 1 başa qoyulmuş; 2 o başa qoyulmuş, o başda qoyulmuş; бə сə ноə 
быə хəб. мəн. 1 başa qoyulmuşdur;  2 o başa qoyulmuşdur, o başda 
qoyulmuşdur; бə сə омеј ф. başa gəlmək; бошмə бə чанд сə омəј ын 
кə? bu ev sızə neçəyə başa gəldi?; бə сə омə с. başa gəlmiş; бə сə омə 
хəб. мəн. başa gəlmişdir; бошмə бə чанд сə омə ын кə? bu ev sızə 
neçəyə başa gəlib? 

бә сәпо з. bax:  сәпо. 
бәсәти и. başınalıq, qanunsuzluq, anarxiya. 
бәсирәт и. bax:  бәсарәт. 
бәсит с. bәsit; бəсит бе и. bəsitləşmə, bəsitlənmə; бəсит беј ф. 

bəsitləşmək, bəsitlənmək; бəсит быə с. bəsitləşmiş, bəsitləşən; бəсит 
быə хəб. мəн. bəsitləşmişdir, bəsitləşib; бəсит карде и. bəsitləşdirmə, 
bəsitləndirmə; бəсит кардеј ф. bəsitləşdirmək, bəsitləndirmək; бəсит 
кардə бе и. bəsitləşdirilmə, bəsitləndirilmə; бəсит кардə беј ф. 
bəsitləşdirilmək, bəsitləndirilmək; бəсит кардə быə с. bəsitləşdirilmiş, 
bəsitləndirilən; бəсит кардə быə хəб. мəн. bəsitləşdirilmişdir, 
bəsitləndirilib. 

бәситәкә с. bәsitlәşdirici, bәsitlәyәn. 
бәситәкәти и. bәsitlәşdiricilik, bәsitlәyәnlik. 
бәситәти и. bәsitlik. 
бәст и. bәst, sığınacaq; бə бəст ныштеј bəstə oturmaq, sığınacaq 

istəmək. 
бәстә с. bәstә, hündür olmayan (boy).  
бәстәболо с. bәstәboy, bәstәboylu (adam). 
бәстә и. bәstә, musiqi kompozisiyası, mahnı, melodiya; бəстə 

карде и. bəstələmə; бəстə кардеј ф. bəstələmək; бəстə кардə бе и. 
bəstələnmə; бəстə кардə беј ф. bəstələnmək; бəстə кардə быə с. 
bəstələnmiş, bəstələnən; бəстə кардə быə хəб. мəн. bəstələnmişdir, 
bəstələnib. 

бәстәәкә и. bәstәlәyici, bәstәlәyәn. 
бәстәкор и. bәstәkar. 
бәстәкорәти и. bәstәkarlıq. 
бәстонә и. bax:  бәр(ә)сим. 
бәстәнигор и. мус. Bәstәnigar («Çahargah» muğamının əsas 

hissələrindən biri). 
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бәт и. зоол. qaz; сипијə бəт ağ qaz. 
бәтғәзинон и. зоол. qazkimilәr (suda üzən quşlar dəstəsi). 
бәтәр з. betәr. 
бәты ə. sәnә. 
бәтыку ə. sәndә. 
бәткәш и. 1 kәrpic divarı kosmetika etmә (ilkin formasında bətkəş 

malın buynuzundan düzəldilərdi və qadınlar baş ağrısını götürmək 
üçün onu banka yerinə öz alnına qoyar, bu zaman onun izi, yəni naxışı 
alında qalardı); 2 bu işlә mәşğul olan adam. 

бәтн и. bәtn; моə бəтнəдə ana bətnində. 
бәтникукәно с. bәtndәnkәnar. 
бәфо и. vәfa. 
бәфодор с. vәfadar, vәfakar. 
бәфодорәти и. vәfadarlıq, vәfakarlıq. 
бәфојн (ҹ. бәфојнон и.) с. vәfalı. 
бәфојнәти и. vәfalılıq. 
бәфоманд с. vәfalı, vәfadar. 
бәфомандәти и. vәfalılıq, vәfadarlıq. 
бәхт и. bәxt. 
бәхтәбәхт з. bәxtәbәxt. 
бәхтијор с. bәxtiyar, bәxtәvәr, xoşbәxt. 
бәхтијорәти и. bәxtiyarlıq, bәxtәvәrlik, xoşbәxtlik. 
бәхтијори и. мус. Bәxtiyari («Humayun» muğamının şöbələrindən 

biri). 
бәхтијоријон и. Bәxtiyarilәr (Iranın cənubunda tayfa). 
бәхтин с. bәxtli. 
бәхтинәти и. bәxtlilik. 
бәхтманд с. bәxtli. 
бәхтмандәти и. bәxtlilik. 
бәһ n. bah, bәh; бəһ, чы əҹəбе! bah, nə əcəbdir! 
бәһаи и. bәhai (bahaizm tərəfdarı). 
бәһаијәти и. bәhailik (Islam диниndə təriqət). 
бәһ-бәһ н. bәh-bәh, bah-bah. 
бәһәбынуз с. müфtәxor. 
бәһәбынузәти и. müфtәxorluq. 
бә һәмдигә з. birlikdә, (sizinlә) birlikdә, birgә; Имом сəвоб 

быдə! -Бə һəмдигə! Imam savab versin! – Sizinlə birgə! 
бәһәр и. bәhәr, mәhsul, bar, bәhrә. 
бәһәрин с. mәhsullu, bәhәrli, barlı, bәhrәli. 
бәһәринәти и. mayalılıq, bәhәrlilik. 
бәһәрманд с. bәhәrli, barlı, mәhsullu, bәhrәli. 
бәһәрмандәти и. bәhәrlilik, barlılıq, mәhsulluluq, bәhrәlilik. 
бәһи (ҹ. бәһијон) и. зоол. iri qırğı, bildirçinçalan (qırğıkimilər 

dəstəsindən vəhşi quş). 
бәһјә и. baxya, tikmә, naxış; бəһјə жəј ф. baxyalamaq; бəһјə жə 

беј ф. baxyalanmaq; бəһјə жə быə с. baxyalanmış, baxyalanan; бəһјə 
жə быə хəб. мəн. baxyalanmışdır, baxyalanıb. 

бәһјәјн с. baxyalı. 
бәһр I и. əдəб. bәhr (şeirdə). 
бәһр II и. maya, mayalanma (mal-heyvanın); бəһр гəтеј ф. 

mayalanmaq; бəһр гəтə беј ф. mayalandırılmaq; бəһр гəтə быə с. 
mayalandırılmış, mayalandırılan; бəһр гəтə быə хəб. мəн. 
mayalandırılmışdır, mayalandırılıb; бəһр дој ф. mayalandırmaq; бəһр 
доə беј ф. mayalandırılmaq; бəһр доə быə с. mayalandırılmış, 
mayalandırılan; бəһр доə быə хəб. мəн. mayalandırılmışdır, 
mayalandırılıb. 

бәһрә и. тар. bәhrә, xәrac (mülkədarların kəndlilərdən yığdığı 
natural vergi). 

бәһрәвард с. bәhrәvar (yığılmış məhsuldan öz payını alan, 
məhsulda payı olan). 

бәһрин с. mayalı, bәhәrli. 
бәһри-тәвил и. əдəб. bәhri-tәvil (əruz vəznində yazılan şeir 

forması). 
бәһрманд с. mayalı. 
бәһрмандәти и. mayalılıq. 
бәһр-нур и. мус. Bәhr-nur (1 «Humayun» muğamında «Bayatı-

əcəm» və «Şahnaz» arasında gediş; 2 «Rast-pəncgah»da «Uşvaq»dan 
sonrakı gediş). 

бәһс и. bәhs; бəһс карде и. bəhs etmə, bəhsləşmə; бəһс кардеј ф. 
bəhs etmək, bəhsləşmək; бəһс кардə бе и. bəhs edilmə; бəһс кардə 

беј ф. bəhs edilmək; бəһс кардə быə с. bəhs edilmiş, bəhs edilən; 
бəһс кардə быə хəб. мəн. bəhs edilmişdir, bəhs edilib. 

бәһсәбәһс и. yarış, bәhsәbәhs. 
бә чанд aш. neçәyә; бə чанде? neçəyədir? 
бәчәј ə. onun; аз вотыме бəчəј пыə... mən onun atasına dedim... 
бәчәј горә b. ona görә.  
бәчәј горә ки b. ona görә ki. 
бәчәм з. ehtiyatla; бəчəм быром машини maşını ehtiyatla sür. 
бәчи ə. nәyә; бəчи гəрəке бы дыжди кə? bu boyda ev nəyə 

gərəkdir? 
бәчи bax:  бочи. 
бәҹәғын з. 1 olan kimi; вахтым бəҹəғын бомем шымə кəј vaхtım 

olan kimi sizə gələrəm; 2 olsa, olsa da; зу бəҹəғын чич бəзнеш 
карде бəмы? gücün olsa da neyləyə bilərsən mənə? 

бәҹәһәнным n. bәcәhәnnәm, cәhәnnәmә. 
бәш и. zirvә, baş; банди бəш dağın zirvəsi; дој бəшəдə ağacın 

başında. 
бәшә и. mәhsul, taxıl; тожə бəшə təzə məhsul. 
бәшәв з. gecә, gecәlәr. 
бәшәв-бәруж з. gecә-gündüz. 
бәшәр и. bәşәr. 
бәшәри с. bәşәri. 
бәшәријәт и. bәşәriyyәt. 
бәшәрт б. bәşәrta, bu şәrtlә ki… 
бәшмә ə. sizә. 
бәшорәт и. bәşarәt, xeyir xәbәr, şad xәbәr. 
бәшошәт и. bәşaşәt, üzügülәrlik; şadyanalıq. 
бәштә ə. özünә, özümә; бəштə ыштəни özü özünə; ыштəн-бəштə 

öz-özünə; бəштə омеј özünə gəlmək; бəштə ајб зынеј özünə ayıb 
bilmək; бəштə бо кардеј özünə yük etmək; бəштə дијə кардыме 
овəјнəдə güzgüdə özümə baхdım; бəштə вардеј ф. özünə gətirmək, 
ayıltmaq; бəштə вардə беј ф. özünə gətirilmək, ayıldılmaq; бəштə 
вардə быə с. özünə gətirilmiş, ayıldılmış, ayıldılan; бəштə вардə быə 
хəб. мəн. özünə gətirilmişdir, ayıldılmışdır, ayıldılıb. 

бәштәсә з. başlı-başına, özbaşına. 
бәштәсәти и. başlı-başınalıq, özbaşınalıq. 
бәшты ə. sәnin. 
бәштымболо и. qәdd-qamәt. 
би I и. bayır, dış, dişarı, eşik, çöl; бијəдə нəвеј bayırda gəzmək; 

беши бə би bayıra (eşiyə) çıх; бə би bayıra, eşiyə; бə би шодој 
bayıra atmaq; bax:  бентон. 

би II и. bax:  бип. 
биб и. bax:  бип. 
бибәр и. bibәr. 
бибәрин с. bibәrli. 
биби и. bibi (atanın bacısı). 
бибивәју и. bibigәlini. 
бибизоә и. bibioğlu. 
бибикинә и. bibiqızı. 
бибиле и. bibiciyәz (müraciətdə).   
бибима и. bibican (müraciətdə). 
бибинәвә и. bibinәvәsi. 
бибиро и. bibiyolu (toyda gəlinin bibisinə bəyin verdiyi hədiyyə). 
бибишујә и. bibinin әri. 
бибкинә и. зоол. buynuzlu cüllüt. 
библијә и. Bibliya. 
библиограф и. biblioqraf. 
библиографијә и. biblioqrafiya. 
библиолог и. biblioloq (bibliologiya mütəxəssisi). 
библиологијә и. bibliologiya, kitabşünaslıq. 
библиоман и. biblioman, kitabsevәn, kitab hәvәskarı. 
библиоманијә и. bibliomaniya, kitab hәvәskarlığı. 
библиотерапијә и. тəб. библ. biblioterapiya (kitab oxumaqla 

müalicə). 
библиофил и. bibliofil, kitabsevәn, kitabyığan. 
бигәвәр и. бот. bigәvәr, yabanı quşqonmaz. 
бигонә с. biganә, yad; бигонə одəм biganə adam; бигонə бе и. 

biganələnmə, biganələşmə; бигонə беј ф. biganələnmək, 
biganələşmək. 

бигонәти и. biganәlik. 
бигуди и. biqudi. 
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бидәт и. bidәt; бидəт кардеј ф. bidət etmək. 
бидод c. 1 bidad, rәhmsiz; 2 и. мус. «Humayun» muğamında 

kәdәr bildirәn gediş. 
бидон и. bidon. 
биз и. biz; биз егəтеј biz batırmaq; биз дəкујеј bizləmək. 
биз-биз з. biz-biz; мујоным биз-биз бин tüklərim biz-biz oldu. 
бизанс 1 и. тар. Bizans (dövlətin adı); 2 с. бизанс -ә/и; Бизанси 

мəдəнијəт Bizans mədəniyyəti. 
бизансыж з. тар. bizanslı. 
бизансшынос и. bizansşünas. 
бизансшыносәти и. bizansşünaslıq (tarixin Bizansı öyrənən 

şöbəsi). 
бизбукә с. bizburun; бизбукə шым bizburun çarıq. 
биздум и. зоол. bizquyruq (kiçik bağırsaq qurdu). 
бизәтык и. зоол. bizdimdik. 
бизнес и. biznes. 
бизнесмен и. bizmesmen, iş adamı. 
бизон и. зоол. bizon (vəhşi Şimali Amerika öküzü). 
бизохшәр с. bizoxşar, bizvarı. 
бијә хəб. мəн. gәtir; бијəн gətirin. 
бијә əд. al; бијə, ымəн ышты... al, bu da sənin... 
бијә и. buz; бијон buzlar; бијə бастеј ф. buzlamaq, buzlaşmaq, buz 

bağlamaq; бијə бастə с. buzlamış, buzlaşmış, buz bağlamış; бијə 
бастə бе и. buzlanma; бијə бастə беј ф. buzlanmaq; бијə бастə быə 
с. buzlanmış, buzlanan; бијə бастə быə хəб. мəн. buzlanmışdır, 
buzlanıb. 

бијәарышт 1 и. buzqıran; атомə бијəарышт atom buzqıranı; 2 
бијәарышт -ә; бијəарыштə донанмə buzqıran donanma. 
бијәбанд и. buzdağı, aysberq. 
бијәбасте и. buzlama, buzlaşma. 
бијәбыр и. buzkәsәn (buz axını zamanı buzları parçalamaq üçün 

üçbucaq şəklində körpü özülü). 
бијәвон и. bax: бијәәһват. 
бијәвонә и. buzluq (ərzaq məhsullarını saxlamaq üçün xüsusi şkaf 

yaxud otaq); вағон-бијəвонə vaqon-buzluq. 
бијәвонәти и. buzçuluq, buz satma. 
би`јәдә з. eşikdә, dışarıda, bayırda; бијəдə һəнəк кардеј bayırda 

(eşikdə) oynamaq. 
бијә`дә и. buzda. 
бијәәһват и. buzsatan. 
бијәјн с. buzlu; Кобəсонə Бијəјнə океан Şimal Buzlu okeanı. 
бијәјнәти и. buzluluq, buzluluq dәrәcәsi. 
бијәку 1 и. buzlaq; 2 с. бијәку -јә; бијəкујə рəсон buzlaq 

bitkiləri; бијəкујə довр buzlaq dövrü. 
бијәкужијәдә с. buzlaqaltı; бијəкужијəдə овон геол. buzlaqaltı 

sular. 
бијәкушынос и. buzlaqşünas, buzlaqşünaslıq mütәxәssisi. 
бијәкушыносәти и. buzlaqşünaslıq (fiziki coğrafiyanın buzun 

təbiətini öyrənməklə məşğul olan şöbəsi). 
бијән əd. alın; бијəн, ымəн шымə пул alın, bu da sizin pul. 
бијән хəб. мəн. gәtirsinlәr; gәtirin. 
бијәофәје и. ҹоғр. buzәmәlәgәlmә. 
бијәпетокон и. buzyaran (buz axını zamanı körpüləri buzun 

zərbəsindən qoruyan qurğu). 
бијәру и. buzaxını. 
бијәсохт и. buzqayıran, buzhazırlayan. 
бијәтәвә и. buz baltası (alpinist baltası). 
бијәхонә и. buzxana. 
бијәхонәвон и. buzxanaçı, buzxana fәhlәsi. 
бијәшығ и. qırov. 
бијо з. bayırdan, dışarıdan, eşikdәn. 
бијобон и. biyaban, sәhra. 
бијон и. бот. biyan. 
бијонҹо и. бот. biyanlıq, biyan bitәn yer. 
бијор и. тар. biyar. 
биквадрат 1 и. риј. bikvadrat (hər hansı bir ədədin dördüncü 

misli); 2 с. биквадрат -ә; биквадратə тəнлик bikvadrat tənlik. 
бил с. lal, axmaz, axarsız; билə ов lal (aхarsız) su; 2 durğun, atil, 

әtalәtli. 
билвоситә з. bilvasitә, dolayısı. 
билвоситәјн с. bilvasitәli. 

билгә и. bәlgә (savaş zamanı özünü zərbədən qorumaq məqsədilə 
ələ dolanan paltar ya dəri). 

билдапарат и. bildaparat, fototeleqraf (teleqram, şəkil vermək 
üçün aparat). 

билет и. bilet. 
билетәһват и. biletsatan. 
билетидијәәкә и. biletәbaxan. 
билетосәәкә и. biletyoxlayan. 
билә и. qardaş (adətən nəvazişlə kiçik qardaşa müraciətlə işlədilir). 
биләкс  б. bilәks, әksinә. 
биләле и. qardaşım, qardaş, qardaşcığazım (nəvazişlə müraciət). 
биләма  и. qardaşcığaz (nəvazişlə). 
биләнг и. анат. bilәk. 
биләсыво и. Bilәsuvar (Talış rayonlarından birinin adı). 
биләсывож з. bilәsuvarlı. 
биләти и. 1 lallıq, axarsızlıq; 2 durğunluq, atillik; билəти сорон 

durğunluq illəri. 
били и. зоол. ördәk. 
били балә и. зоол. ördәk balası. 
билиттифоғ з. bilittifaq, birlikdә, birgә. 
билихтијор з. bilixtiyar, könüllü, öz arzusu ilә. 
билјард и. bilyard. 
билјардәвон и. bilyardçı. 
билјардхонә и. bilyardxana. 
билл и. bill. 
биллаһ н. billah.  
биллион и. риј. billion. 
биллур и. billur, büllur. 
биллурәти и. billurluq, büllurluq. 
билмизә с. bulaşıq; билмизə кардеј bulaşdırmaq. 
билмизәти и. bulaşıqlıq. 
биловоситә з. bilavasitә. 
билоистисно з. bilaistisna, istisnasız. 
билоихтијор з. bilaixtiyar, özündәn asılı olmadan. 
билоором с. bilaaram, фasilәsiz. 
билотәхир з. bilatәxir. 
бим хəб. мəн. oldum; аз бим чəвон кəдə mən onların evində 

oldum. 
-бим birinci şəxsin təkini ifadə edən mənsubiyyət şəkilçisi; аз 

шəбим бə ди mən kəndə getmişdim; омəбим gəlmişdim. 
бимар с. bimar, xәstә. 
бимарәти и. bimarlıq, xәstәlik. 
бимарыстон и. bimarıstan, xәstәxana. 
бимархонә и. bimarxana, xәstәxana, bimarıstan. 
бимбиз з. bimbiz. 
бина и. bina. 
бинар с. риј. физ.  ким. binar, ikili, iki hissәdәn ibarәt; бинарə 

ибəј binar birləşmə. 
бини вəсə сых. gör; бини əв чич вотејдə gör o nə deyir. 
бино и. başlanğıc, başlanış, әvvәl, tәmәl; бино бе и. başlanma; 

бино беј ф. başlanmaq; бино быə с. başlanmış, başlanan; бино быə 
хəб. мəн. başlanmışdır, başlanıb; бино карде и. başlama; бино кардеј 
ф. başlamaq, girişmək, təməlini qoymaq; бино кардə с. başlayan, 
başlanan; бино кардə бе и. başlanma; бино кардə беј ф. başlanmaq, 
təməli qoyulmaq; бино кардə быə с. başlanmış, başlanan; бино кардə 
быə хəб. мəн. başlanmışdır, başlanıb; бино кардовније и. başlatma; 
бино кардовнијеј ф. başlatmaq; бино кардовнијə бе и. başlanılma; 
бино кардовнијə беј ф. başlanılmaq; бино кардовнијə быə с. 
başlanılmış, başlanılan; бино кардовнијə быə хəб. мəн. 
başlanılmışdır, başlanılıb. 

биногузор и. binaguzar. 
биногузорәти и. binaguzarlıq. 
биноәкә и. başlayan, bani, tәmәl qoyan. 
бинокл и. binokl. 
бином и. риј. binom, ikihәdli. 
бинт и. bint; бинт пепуштеј bint sarımaq, bintləmək. 
бинтин с. bintli. 
био- bio- («bioloжi» sözünə uyğun gələn mürəkkəb sözlərin birinci 

hissəsi); биокимјә biokimya və s. 
биограф и. bioqraf. 
биографијә и. bioqrafiya. 
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биографик с. bioqrafik;  биографикə очерк bioqrafik oçerk. 
биолог и. хыс. bioloq. 
биологизм и. bioloqizm (ictimai hadisələri bioloжi prinsiplərlə 

izah etməkdən ibarət qeyri-elmi təmayül). 
биологијә и. biologiya. 
биоложи с. bioloji;  биоложијə метод bioloji metod. 
биосфер и. астр. biosfer (Yer üzündə həyat olan sahə). 
бип и. бот. heyva. 
биполјар с. bipolyar; биполјарə һуҹејрон bipolyar hüceyrələr (iki 

zoğlu əsəb hüceyrələri). 
биржә и. birja. 
биржәвон и. birjaçı. 
биржәвонәти и. birjaçılıq. 
биржәкукәно с. birjadankәnar.  
биркә и. о.р. авиа.  birka (üzərində nömrə və yazı olub baqaжa 

bağlanan lövhəcik). 
бирун и. канə birun. 
бируни и. канə (evin) xarici tәrәfi.  
бис! н. bis! (hər hansı bir şeyin təkrar olunmasını tələb edən səs). 
бисквит и. biskvit. 
бисмиллаһ и. дини bismillah. 
бисот и. büsat.  
бисотин с. büsatlı. 
бит и. bit (kompyuterdə sıfırlar və vahidlər). 
битик и. bitik, mәktub, çek; ҹоди-битик cadu-bitik. 
битов с. bütöv. 
битовәти и. bütövlük. 
биф и. бот. bax:  бип. 
бифштекс и. bifşteks.  
бичколә с. çoxbilmiş (adətən cavan qızlara və gəlinlərə deyilir). 
бичколәти и. çoxbilmişlik. 
биҹ с. 1 bic; биҹə əғыл bic uşaq; биҹə шив bic zoğ; 2 
çoxbilmiş. 
биҹ-биҹә с. bic-bic; биҹ-биҹə сыханон bic-bic sözlər. 
биҹ-биҹи з. bic-bic; биҹ-биҹи сыреј bic-bic gülmək. 
биҹәбалә и. bicbala. 
биҹәк и. бот. зоол. bicәk, gizliqovuşma (1heyvanın vaxtı 

çatmamış doğduğu bala; 2 ağacların dibində tökülən meyvədən, 
tökülən dəndən bitən bic zoğlar). 

биҹәләк с. çoxbilmiş, bic, hiylәgәr. 
биҹәләкәти и. çoxbilmişlik, biclik, hiylәgәrlik. 
биҹәти и. biclik; биҹəти кардеј ф. biclik etmək; биҹəти кардə 1 с. 

biclik edən; биҹəти кардə одəм biclik edən adam; 2 хəб. мəн. biclik 
etmisən; биҹəти кардə беј ф. biclik edilmək; биҹəти кардə быə с. 
biclik edilmiş, biclik edilən; биҹəти кардə быə хəб. мəн. biclik 
edilmişdir, biclik edilib. 

биҹәчәм с. bicsayaq, bicsayağı. 
биҹор и. bicar, düyü sahәsi. 
биши и. ашб. qurabiyә. 
бы ə. bu; бы вырəдə bu yerdə; бы дəмəдə bu dəmdə; бы тон bu 

yana. 
быбо хəб. мəн. olsa; ышты вотəј быбо sən deyən olsa. 
быбо-быбо arə sıх. olsa-olsa. 
быбу хəб. мəн. olsun; Хыдо вотəј быбу Allah deyən olsun. 
быв с. itigözlü, itigörәn. 
бывә (ҹ. бывон) и. 1 qardaş; 2 bax:  боә; быјә. 
бывәли bax:  боәли; быјәли. 
бывотәмон вəсə сых. 1 deyәk; бывотəмон, ты һəхəдəш… deyək, 

sən haqlısan…;  2 deyәk ki, tutalım ki; бывотəмон, ты ныдызде, 
бəс чокнə бе рујəн? deyək ki, sən oğurlamadın, bəs yağ necə oldu?; 
бывотəмон, ты нибомеш… deyək ki, sən gəlməyəcəksən… 

бывәти и. bax:  боәти; быјәти. 
бығ (ҹ. бығон)  и. bığ; бығ огəтеј ф. bığ saxlamaq, bığlanmaq; 

бығ огəтə с. bığ saxlayan; бығ огəтə беј ф. bığ saxlanılmaq. 
бығвоније и. bağırtma. 
бығвоније-бығвоније з. bağırda-bağırda, bağırdaraq. 
бығвонијеј ф. bağırtmaq. 
бығвонијә с. bağırtmış, bağırdan. 
бығвонијә хəб. мəн. bağırtmısan. 
бығвонијәнин с. bağırtmalı, bağırdası. 
бығвонијәсә з. bağırdarkәn. 

бығе и. bağırma. 
бығе-бығе з. bağıra-bağıra, bağıraraq. 
бығеј ф. bağırmaq; ♥бығејдəм bağırıram; бығејдəш bağıdırsan; 

бығејдə bağırır; бығејдəмон bağırırıq; бығејдəшон bağırırsınız; 
бығејдəн bağırırlar; бығејдəбим bağırırdım; бығејдəбиш bağırırdın; 
бығејдəбе bağırırdı; бығејдəбимон bağırırdıq; бығејдəбишон 
bağırırdınız; бығејдəбин bağırırdılar; бығəјм bağırdım; бығəјш 
bağırdın; бығəј bağırdı; бығəјмон bağırdıq; бығəјшон bağırdınız; 
бығəјн bağırdılar; əбығим bağırardım; əбығиш bağırardın; əбығи 
bağırardı; əбығимон bağırardıq; əбығишон bağırardınız; əбығин 
bağırardılar; бығəбим bağırmışdım; бығəбиш bağırmışdın; бығəбе 
bağırmışdı; бығəбимон bağırmışdıq; бығəбишон bağırmışdınız; 
бығəбин bağırmışdılar; бығəбəјм bağırsaydım; бығəбəјш 
bağırsaydın; бығəбəј bağırsaydı; бығəбəјмон bağırsaydıq; 
бығəбəјшон bağırsaydınız; бығəбəјн bağırsaydılar; бығəниним 
bağırmalıyam; бығəниниш bağırmalısan; бығəнине bağırmalıdır; 
бығəнинимон bağırmalıyıq; бығəнинишон bağırmalısınız; 
бығəнинин bağırmalıdırlar; бығəнинбим bağırmalıydım; 
бығəнинбиш bağırmalıydın; бығəнинбе bağırmalıydı; 
бығəнинбимон bağırmalıydıq; бығəнинбишон bağırmalıydınız; 
бығəнинбин bağırmalıydılar; бығəнин бим bağırmalı oldum; 
бығəнин биш bağırmalı oldun; бығəнин бе bağırmalı oldu; бығəнин 
бимон bağırmalı olduq; бығəнин бишон bağırmalı oldunuz; бығəнин 
бин bağırmalı oldular; быбығым bağırım; быбығ bağır; быбығы 
bağırsın; быбығəмон bağıraq; быбығəн bağırın; быбығын 
bağırsınlar; быбығом bağırsam; быбығош bağırsan; быбығо bağırsa; 
быбығомон bağırsaq; быбығошон bağırsanız; быбығон bağırsalar; 
бəбығем bağıraram; бəбығеш bağırarsan; бəбығе bağırar; 
бəбығемон bağırarıq; бəбығешон bağırarsınız; бəбығен bağırarlar; 
♥бығејдəним bağırmıram; бығејдəниш bağırmırsan; бығејдəни 
bağırmır; бығејдəнимон bağırmırıq; бығејдəнишон bağırmırsınız; 
бығејдəнин bağırmırlar; бығејдəныбим bağırmırdım; 
бығејдəныбиш bağırmırdın; бығејдəныбе bağırmırdı; 
бығејдəныбимон bağırmırdıq; бығејдəныбишон bağırmırdınız; 
бығејдəныбин bağırmırdılar; ныбығəјм bağırmadım; ныбығəјш 
bağırmadın; ныбығəј bağırmadı; ныбығəјмон bağırmadıq; 
ныбығəјшон bağırmadınız; ныбығəјн bağırmadılar; нəбығим 
bağırmazdım; нəбығиш bağırmazdın; нəбығи bağırmazdı; 
нəбығимон bağırmazdıq; нəбығишон bağırmazdınız; нəбығин 
bağırmazdılar; бығəныбим bağırmamışdım; бығəныбиш 
bağırmamışdın; бығəныбе bağırmamışdı; бығəныбимон 
bağırmamışdıq; бығəныбишон bağırmamışdınız; бығəныбин 
bağırmamışdılar; бығəнəбəјм bağırmasaydım; бығəнəбəјш 
bağırmasaydın; бығəнəбəј bağırmasaydı; бығəнəбəјмон 
bağırmasaydıq; бығəнəбəјшон bağırmasaydınız; бығəнəбəјн 
bağırmasaydılar; бығəнинним bağırmamalıyam; бығəнинниш 
bağırmamalısan; бығəнинни bağırmamalıdır; бығəниннимон 
bağırmamalıyıq; бығəниннишон bağırmamalısınız; бығəниннин 
bağırmalıdırlar; бығəнинныбим bağırmamalıydım; бығəнинныбиш 
bağırmamalıydın; бығəнинныбе bağırmamalıydı; бығəнинныбимон 
bağırmamalıydıq; бығəнинныбишон bağırmamalıydınız; 
бығəнинбин bağırmamalıydılar;бығəнин ныбим bağırmalı olmadım; 
бығəнин ныбиш bağırmalı olmadın; бығəнин ныбе bağırmalı 
olmadı; бығəнин ныбимон bağırmalı olmadıq; бығəнин ныбишон 
bağırmalı olmadınız; бығəнин ныбин bağırmalı olmadılar; ныбығым 
bağırmayım; мəбығ bağırma; ныбығы bağırmasın; мəбығəмон 
bağırmayaq; мəбығəн bağırmayın; ныбығын bağırmasınlar; 
ныбығом bağırmasam; ныбығош bağırmasan; ныбығо bağırmasa; 
ныбығомон bağırmasaq; ныбығошон bağırmasanız; ныбығон 
bağırmasalar; нибəбығем bağırmaram; нибəбығеш bağırmazsan; 
нибəбығе bağırmaz; нибəбығемон bağırmarıq; нибəбығешон 
bağırmazsınız; нибəбығен bağırmazlar. 

бығә и. bağırtı, bağırış. 
бығә с. bağırmış, bağıran. 
бығә хəб. мəн. bağırıb. 
бығәгыринон и. зоол. bığayaqlılar (bığcıqları xatırladan ayaqları 

olan ibtidai xərçəngkimilər dəstəsi). 
бығәнин с. bağırmalı, bağırası. 
бығәрујән и. bığyağı. 
бығәсә з. bağırarkәn. 
бығәсырә и. bığaltı gülüş, tәbәssüm. 
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бығин с. bığlı. 
бығыш с. 1 yekәbığ, bığıbәy, bığıburma; 2 и. Bığlı baba (folk.). 
бығперышт с. bığeşәn. 
бығһабығ и. bağırışma; бығһабығ кардеј ф. bağırışmaq. 
быдә əмр. мəн. ver; быдə бəмы ə коғəзи o kağızı mənə ver. 
быдә əд. qoy;; быдə бо qoy gəlsin; быдə бышум бə вəјə qoy toya 

gedim; быдə быбу qoy olsun. 
быдәм и. hәri; быдəм кардеј ф. hərisini vermək; быдəм кардə беј 

ф. hərisi verilmək; быдəм кардə быə с. hərisi verilmiş, hərisi verilən; 
быдəм кардə быə хəб. мəн. hərisi verilmişdir, hərisi verilib. 

быдән əмр. мəн. verin, versinlәr; быдəн чəмə ғарзи! bizim borcu 
verin! 

быдән əд. qoyun; быдəн дəвардо əв qoyun o keçsin. 
быә I с. olmuş, olan; быə əһволот olmuş əhvalat; быə које olan 

işdir.  
быә II с. bişmiş, bişәn, bişkin. 
быә I хəб. мəн. olmuşdur, olubdur, olub; кејнə быə ын ко? bu iş 

haçan olmuşdur? 
быә II хəб. мəн. bişib, bişibdir, bişmişdir (xörək). 
быәбе I хəб. мəн. olmuşdu. 
быәбе II хəб. мəн. bişmişdi. 
быәбәј I хəб. мəн. olsaydı. 
быәбәј II хəб. мəн. bişsәydi. 
быәнин I с. olmalı, olası; быəнинə ко olmalı iş. 
быәнин II с. bişmәli, bişәsi. 
быәнинбе I  хəб. мəн. olmalıydı. 
быәнинбе II  хəб. мəн. bişmәliydi. 
быәнине I  хəб. мəн. olmalıdır, olasıdır. 
быәнине II  хəб. мəн. bişmәlidir. 
быәсә I з. olarkәn; дијəдə быəсə kənddə olarkən. 
быәсә II з. bişәrkәn. 
быәти I и. olum, olmaqlıq. 
быәти II и. bişkinlik. 
быжапә з. bu tayda, bu sahildә. 
быж-быж и. bıj-bıj. 
быжән-быги и. vur-çatlasın. 
быжән-быжән и. vurhavur, vur-çatlasın. 
быжжә и. bıjıltı. 
быжи н. yaşa. 
быжијәмон н. yaşayaq. 
быжијән н. yaşayın. 
быжијы н.  yaşasın; быжијы чəмə хəлғ! yaşasın bizim хalq! 
быжијым н. yaşayım.  
быжијын н. yaşasınlar. 
быжијо хəб. мəн. yaşasa. 
быжијом хəб. мəн. yaşasam. 
быжијомон хəб. мəн. yaşasaq. 
быжијон хəб. мəн. yaşasalar. 
быжијошон хəб. мəн. yaşasanız. 
быз (ҹ. бызон) и. зоол. keçi; *Бызи шох бəј гони əкəни; Бə 

бызишон воте, зымыстон омејдə, воте һозым бо ларзе; Бызи сə 
һəјəдə, ыштə шохи дəбəсује бə гəлəвони лəво. 

бызанг и. зоол. eşşәk arısı, mozalan. 
бызбыр: бызбыр кардеј ф. başı keçi kimi qırxmaq/pis günә 

qoymaq. 
бызәвон и. çoban, keçiotaran. 
бызәвонәти и. çobanlıq. 
бызәк и. küzә. 
бызәкә и. bardaq, balaca küzә. 
бызәму и. qәzil, keçi tükü. 
бызәмујн с. qәzilli, tüklü. 
бызын хəб. мəн. 1 bil, bil ki; 2 demәli. 
бызриш и. 1 бот. qatırquyruğu, pәrpәtöyün; 2 с. keçisaqqal. 
бызришиғәзинон и. бот. qatırquyruğukimilәr. 
бызул и. bilmәcә. 
бызун и. bax:  бызәвон. 
бызунәти и. bax:  бызәвонәти. 
быјә и. 1 qardaş; 2 bax:  боә; бывә. 
быјә беј ф. qardaş olmaq, qardaşlaşmaq. 
быјә быә с. qardaş olmuş, qardaşlaşmış. 
быјә быә хəб. мəн. qardaş olmuşdur, qardaşlaşmışdır. 

быјәли bax:  боәли; бывәли. 
быјәти и. qardaşlıq. 
быјо и. 1 qamış pәrdә; 2 taxıl saxlamaq üçün qamış sәbәt. 
быјон и. büryan; быјон кардеј büryan etmək. 
быланг и. ağac yaba. 
былбыл и. зоол. bülbül; *Былбыл ыштə пијə чиј баһо, чок 

баһанде Bülbül öz istədiyini yesə, yaxşı oxuyar (At. məs.). 
былғуртә с. çeynәmәdәn; былғуртə кардеј ф. çeynəmədən 

udmaq; былғуртə кардə беј ф. çeynənmədən udulmaq; былғуртə 
кардə быə с. çeynənmədən udulmuş, çeynənmədən udulan; былғуртə 
кардə быə хəб. мəн. çeynənmədən udulmuşdur  (udulub). 

быләбунә и. бот. bәdyan (zəhərli ot). 
былина и. əдəб. bılina (qədim rus xalq epik mahnısı). 
былыв  əмр. мəн. tәrpәn; былывəн tərpənin; былывым tərpənim; 

былывы tərpənsin, былывəмон tərpənək; былывын tərpənsinlər 
былынд с. hündür, bülәnd, dik. 
былындәпошнә с. dikdaban. 
былындәти  и. hündürlük. 
былынди и. hündürlük, diklik. 
былындијәдә  з. hündürdә, hündürlükdә. 
былындијо  з. hündürdәn, hündürlükdәn. 
былмурт с. toppuz, şişkin, gombul, kök. 
былмуртәти  и. toppuzluq, şişkinlik, gömbulluq. 
былх и. kin, küdurәt.  
былхин с. kinli, küdurәtli. 
былхинәти и. kinlilik, küdurәtlilik. 
быманд əмр. мəн. dayan, dur. 
бымандәмон хəб. мəн. duraq, dayanaq. 
бымандән хəб. мəн. durun, dayanın. 
быманды хəб. мəн. dursun, dayansın. 
бымандым хəб. мəн. durum, dayanım. 
бымандын хəб. мəн. dursunlar, dayansınlar. 
бымандо хəб. мəн. dursa, dayansa. 
бымандом хəб. мəн. dursam, dayansam. 
бымандомон хəб. мəн. dursaq, dayansaq. 
бымандон хəб. мəн. dursalar, dayansalar. 
бымандошон хəб. мəн. dursanız, dayansanız. 
бымәс-мәмәс з. eşidәr-eşitmәz. 
быми ə. buna; быми чич вотејдəш? buna nə deyirsən? быми дијə 

быкə һəлə! buna hələ bir baх! Быми чич бəвотен? buna nə demək 
olar?  

быми əмр. мəн. öl! canın çıxsın! 
быми-бәј  ə. buna-ona; едаштыше даст быми-бəј buna-ona əl 

uzatdı (açdı). 
бымијеј ф. ölmәk. 
бымијән ə. buna da; бымијəн шукур! buna da şükür! 
бымијән əмр. мəн. ölün! 
бымијон и. ölmüşlәr, keçәnlәr; Хыдо рəһмəт быкə ышты 

бымијон! Allah sənin ölənlərinə rəhmət etsin! 
бын ə. шаир. bu. 
бын и. dib, alt; һалəбын dağdibi; ғəзəнəбын qazandibi. 
бынбыни и. torta, xılt. 
бындын əмр мəн. bax:  быманд. 
бынә (ҹ. бынон) I и. kök; бынə ғанде и. binalanma, kökatma; 

бынə ғандеј ф. binalanmaq, kök atmaq; бынə бекардеј риј. kök 
çıхarmaq. 

бынә III и. altlıq. 
бынә III и. baş; и бынə пијоз bir baş soğan. 
бынә IV и. damazlıq. 
бынә əмр. мəн. qoy; бынə бə зəмин qoy yerə. 
бынәдә з. dibindә, dibdә. 
бынәјн с. binalı, köklü. 
бынәк и. cırtdan ağac. 
бынәкә и. 1 ağackötük; 2 мəҹ. balacaboy kök adam. 
бынәкор и. 1 qazmaq, qazandibi; бынəкор бастеј qazmaqlanmaq; 

2 bax:  кунзир; *Бынəкор һардəкəси вəјəдə вош бəвој Qazmaq 
yeyənin toyunda yağış yağar (At. sözü). 

бынәкорин с. 1 qazmaqlı; 2 bax:  кунзирин. 
бынәкорохшәр с. qazmaqoxşar, qazmaqşәkilli, qazmağabәnzәr; 

бынəкорохшəрə маддон qazmaqşəkilli maddələr. 
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бынәми и. 1 altlıq, diblik; 2 dәyirmanın alt daşı; 3 bax:  бынјо; 
4 bax:  пичәнә. 

бынәмизроб и. altmizrab. 
бынән əмр. мəн. qoyun; бынəн бə зəмин ыштə шəлə öz yükünüzü 

yerə qoyun. 
бынәпам и. dibölçәn. 
бынәрәғ и. kökümsov, ana kök. 
бынәришә и.  бот. kök yumrusu (kartofda və s.). 
бынәсәпе и. dibüstü (su hövzəsinin dibində olan); бынəсəпе мојон 

зоол. dibüstü balıqlar (dibdə, suyun aşağı qatlarında yaşayan 
balıqlar). 

бынәчә и. özül, tәmәl; бынəчə ноə беј ф. özülü qoyulmaq, təməli 
qoyulmaq; бынəчə ноə быə с. özülü qoyulmuş, təməli qoyulmuş; 
бынəчə ноə быə хəб. мəн. özülü qoyulmuşdur, təməli qoyulmuşdur; 
бынəчə ној ф. özül qoymaq, təməl qoymaq. 

бынијо и. altlıq, diblik (həsir qazan altlığı). 
бынику з. dibdәn, dibindәn. 
бынин с. dibli. 
быныпе з. dibindәn, yerli-dibli, kökündәn. 
бынычыпо з. dibindәn, yerli-dibli, kökündәn. 
быно з. 1 altdan; 2 dibdәn. 
быноврә и. binәçә, bünövrә. 
быноврәку з. bünövrәdәn. 
быно-пеј с. yerli-dibli. 
бынпејәрыт и. д. т. dibdolduran (kənd təs. aləti). 
быр и. kol, tikan. 
быр-быр з. tikanlı. 
бырбырин с. tikanlı. 
бырбук и. şeypur (keçmişdə bırbuku buynuzdan düzəldər və onun 

vasitəsilə vacib xəbərləri camaata car çəkərdilər). 
бырбукәжән и. şeypurçalan, carçı. 
быргезы и. hәyәt süpürgәsi. 
бырәбын и. бот. bellevaliya.  
бырәдиго и. Boradigah (Talışın qədim kəndlərindən 

birinin adı). 
бырәжән I и. meşin, müşәmbә. 
бырәжән II и. dәhrә. 
бырәкәно з. tikanlıq kәnarı, tikanlığın әtrafı. 
бырәһи и. tikanlıq. 
бырз и. düyü; бырз каштеј düyü əkmək; бырз выжнијеј дцйц 

арытламаг; бырзə һəлим дцйц щялими. 
бырзәбыр и. зоол. danadişi. 
бырзәвон и. düyüçü. 
бырзәвонәти и. düyüçülük. 
бырзыш и. yüksәklik, ucalıq. 
быриғәдә и. briqada. 
быриғәдир и. briqadir. 
быриғәдирәти и. briqadirlik; быриғəдирəти кардеј ф. briqadirlik 

etmək; быриғəдирəти кардə беј ф. briqadirlik edilmək; 
быриғəдирəти кардə быə с. briqadirlik edilmiş, briqadirlik edilən; 
бырғəдирəти кардə быə вахтəдə briqadirlik edilən (edilmiş) vaхtda; 
быриғəдирəти кардə быə хəб. мəн. briqadirlik edilmişdir, briqadirlik 
edilib. 

бырије и. kәsilmә, dayanma. 
бырије-бырије з. kәsilә-kәsilә, kәsilәrәk, dayana-dayana, 

dayanaraq. 
быријеј ф. kәsilmәk, dayanmaq; туми быријеј toхumu kəsilmək;  

♥быријејдə  kəsilir; быријејдəбе kəsilirdi; быријəбе kəsilmişdi; 
əбыри kəsilərdi; быријəј kəsildi; быријə kəsilib; быријəјбəн  
kəsilibmiş; быријəнинбе kəsilməliydi; быријəнин бе  kəsilməli oldu; 
бəбырије  kəsilər; быријəнине kəsilməlidir; быбыријы kəsilsin; 
быбыријо kəsilsə; ♥быријејдəни  kəsilmir; быријејдəныбе 
kəsilmirdi; быријəныбе kəsilməmişdi; нəбыри kəsilməzdi; 
ныбыријəј kəsilmədi; быријəни kəsilməyib; быријəнијбəн  
kəsilməyibmiş; быријəнинныбе kəsilməməliydi; быријəнин ныбе  
kəsilməli olmadı; нибəбырије  kəsilməz; быријəнинни 
kəsilməməlidir; ныбыријы kəsilməsin; ныбыријо kəsilməsə. 

быријә с. kәsilәn, dayanan. 
быријә хəб. мəн. kәsilib, dayanıb. 
быријәгуш с. qulağıkәsik; быријəгушə кутилə qulağıkəsik küçük. 
быријәнин с. kәsilmәli, dayanmalı, kәsilәsi, dayanası. 

быријәсә з. kәsilәrkәn, dayanarkәn. 
быримон I и. kәsiliş, kәsim. 
быримон II и. kәsәr, qәtiyyәt, nüфuz. 
быримонин с. kәsәrli, qәtiyyәtli, nüфuzlu. 
быримонинәти и. kәsәrlilik, qәtiyyәtlilik, nüфuzluluq. 
бырин с. tikanlı, kollu. 
быринәти и. tikanlılıq, kolluluq. 
бырынҹ I и. bürünc. 
бырынҹ II и. бот. bax:  бырз. 
быркет и. бот. tikanlıq, cәngәllik, cәngәl. 
бырније и. biçmә, kәsmә. 
бырније-бырније I з. biçә-biçә, biçәrәk, kәsә-kәsә, kәsәrәk. 
бырнијеј ф. kәsmәk, biçmәk (paltar və s.); олəт бырнијеј paltar 

kəsmək (biçmək); ангыштə бырнијеј barmağı kəsmək; бырнијə бе и. 
biçilmə, kəsilmə; бырнијə беј ф. biçilmək, kəsilmək (paltar);  
*бырнијə быəбе kəsilmişdi; бырнијə бе kəsildi; бырнијə бејдə 
kəsilir; бырнијə бəбе kəsiləcək; бырнијə быə с. biçilmiş, biçilən, 
kəsilmiş, kəsilən; бырнијə быə хəб. мəн. biçilmişdir, biçilib, 
kəsilmişdir, kəsilib; *олəтəбырын paltarkəsdi; ♥бырнејдəм kəsirəm; 
бырнејдəш kəsirsən; бырнејдə kəsir; бырнејдəмон kəsirik; 
бырнејдəшон kəsirsiniz; бырнејдəн kəsirlər; бырнејдəбим kəsirdim; 
бырнејдəбиш kəsirdin; бырнејдəбе kəsirdi; бырнејдəбимон 
kəsirdik; бырнејдəбишон kəsirdiniz; бырнејдəбин kəsirdilər; 
бырниме kəsdim; бырније kəsdin; бырнише kəsdi; бырнимоне 
kəsdik; бырнијоне kəsdinizz; бырнишоне kəsdilər; əбырним 
kəsərdim; əбырниш kəsərdin; əбырни kəsərdi; əбырнимон kəsərdik; 
əбырнишон kəsərdinizz; əбыринин kəsərdilər; бырнијəмбəј 
kəssəydim; бырнијəбəј kəssəydin; бырнијəшбəј kəssəydi; 
бырнијəмонбəј kəssəydik; бырнијəонбəј kəssəydinizz; 
бырнијəшонбəј kəssəydilər; бырнијəнинбим kəsməliydim; 
бырнијəнинбиш kəsməliydin; бырнијəнинбе kəsməliydi; 
бырнијəнинбимон kəsməliydik; бырнијəнинбишон kəsməliydinizz; 
бырнијəнинбин kəsməliydilər; бырнијəнин бим kəsməli oldum; 
бырнијəнин биш kəsməli oldun; бырнијəнин бе kəsməli oldu; 
бырнијəнин бимон kəsməli olduq; бырнијəнин бишон kəsməli 
oldunuz; бырнијəнин бин kəsməli oldular; бəбырнем kəsərəm; 
бəбырнеш kəsərsən; бəбырне kəsər; бəбырнемон kəsərik; 
бəбырнешон kəsərsiniz; бəбырнен kəsərlər; бырнијəниним 
kəsməliyəm; бырнијəниниш kəsməlisən; бырнијəнине kəsməlidir; 
бырнијəнинимон кəсмəлијик; бырнијəнинишон kəsməlisiniz; 
бырнијəнинин kəsməlidirlər; быбырным kəsim; быбырын kəs; 
быбырны kəssin; быбырнəмон кəсəк; быбырнəн kəsin; быбырнын 
kəssinlər; быбырном kəssəm; быбырнош kəssən; быбырно kəssə; 
быбырномон kəssək; быбырношон kəssəniz; быбырнон kəssələr; 
♥бырнејдəним kəsmirəm; бырнејдəниш kəsmirsən; бырнејдəни 
kəsmir; бырнејдəнимон кəсмирик; бырнејдəнишон kəsmirsiniz; 
бырнејдəнин kəsmirlər; бырнејдəныбим kəsmirdim; 
бырнејдəныбиш kəsmirdin; бырнејдəныбе kəsmirdi; 
бырнејдəныбимон kəsmirdik; бырнејдəныбишон kəsmirdinizz; 
бырнејдəныбин kəsmirdilər; ныбырниме kəsmədim; ныбырније 
kəsmədin; ныбырнише kəsmədi; ныбырнимоне kəsmədik; 
ныбырнијоне kəsmədinizz; ныбырнишоне kəsmədilər; нəбырним 
kəsməzdim; нəбырниш kəsməzdin; нəбырни kəsməzdi; нəбырнимон 
kəsməzdik; нəбырнишон kəsməzdinizz; нəбыринин kəsməzdilər; 
бырнијəмнəбəј kəsməsəydim; бырнијəнəбəј kəsməsəydin; 
бырнијəшнəбəј kəsməsəydi; бырнијəмоннəбəј kəsməsəydik; 
бырнијəоннəбəј kəsməsəydinizz; бырнијəшоннəбəј kəsməsəydilər; 
бырнијəнинныбим kəsməməliydim; бырнијəнинныбиш 
kəsməməliydin; бырнијəнинныбе kəsməməliydi; 
бырнијəнинныбимон kəsməməliydik; бырнијəнинныбишон 
kəsməməliydinizz; бырнијəнинныбин kəsməməliydilər; бырнијəнин 
ныбим kəsməli olmadım; бырнијəнин ныбиш kəsməli olmadın; 
бырнијəнин ныбе kəsməli olmadı; бырнијəнин ныбимон kəsməli 
olmadıq; бырнијəнин ныбишон kəsməli olmadınız; бырнијəнин 
ныбин kəsməli olmadılar; нибəбырнем kəsmərəm; нибəбырнеш 
kəsməzsən; нибəбырне kəsməz; нибəбырнемон kəsmərik; 
нибəбырнешон kəsməzsiniz; нибəбырнен kəsməzlər; 
бырнијəнинним kəsməməliyəm; бырнијəнинниш kəsməməlisən; 
бырнијəнинни kəsməməlidir; бырнијəниннимон kəsməməliyik; 
бырнијəнинниишон kəsməməlisiniz; бырнијəниннин 
kəsməməlidirlər; ныбырным kəsməyim; мəбырын kəsmə; ныбырны 
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kəsməsin; мəбырнəмон kəsməyək; мəбырнəн kəsməyin; ныбырнын 
kəsməsinlər; ныбырном kəsməsəm; ныбырнош kəsməsən; ныбырно 
kəsməsə; ныбырномон kəsməsək; ныбырношон kəsməsəniz; 
ныбырнон kəsməsələr. 

бырнијемон и. kәsiliş, kәsim. 
бырнијә с. kәsәn, kәsmiş, kәsici, biçmiş, biçәn; бырнијə дилəгон 

kəsici alətlər. 
бырнијә хəб. мəн. kәsmisәn, biçmisәn. 
бырнијәнин с. kәsmәli, biçmәli, kәsәsi, biçәsi (paltar və s.). 
бырнијәсә з. kәsәrkәn, biçәrkәn (paltar); 
бырт-бырт и. deyinmә, mırtıldama; бырт-бырт кардеј ф. 

deyinmək, mırtıldamaq; бырт-бырт кардə с. deyinən, mırtıldanan. 
бырһоз 1 и. heykәl; бырһоз тошеј ф. heykəl yonmaq; бырһоз 

тошə с. heykəl yonan; бырһоз тошə беј ф. heykəl yonulmaq; бырһоз 
тошə быə с. heykəl yonulmuş (yonulan); бырһоз тошə быə хəб. мəн. 
heykəl yonulmuşdur (yonulub); 2 с. azman, nәhәng. 

бырһозәти и. azmanlıq, nәhәnglik. 
бырҹ I и. bürc. 
бырҹ II и. bürc (qədim şəhərlərdə mühasirə qalası). 
бырҹије и. 1 qıvrılma 2 büzüşmә. 
бырҹије-бырҹије з. 1 qıvrıla-qıvrıla, qıvrılaraq; 2 büzüşә-

büzüşә, büzüşәrәk. 
бырҹијеј ф. 1 qıvrılmaq; 2 büzüşmәk; ♥бырҹијəбим 

qıvrılmışdım, büzüşmüşdüm; бырҹијəбиш qıvrılmışdın, 
büzüşmüşdün; быриҹијəбе qıvrılmışdı, büzüşmüşdü; бырҹијəбимон 
qıvrılmışdıq,  büzüşmüşdük; бырҹијəбин qıvrılmışdılar, 
büzüşmüşdülər; бырҹијəјм qıvrıldım, büzüşdüm; бырҹијəјш 
qıvrıldın, büzüşdün; бырҹијəј qıvrıldı, büzüşdü; бырҹијəјмон 
qıvrıldıq, büzüşdük; бырҹијəјшон qıvrıldınız, büzüşdünüz; 
бырҹијəбəјм qıvrılsaydım, büzüşsəydim; бырҹијəбəјш qıvrılsaydın, 
büzüşsəydin;  бырҹијəбəј qıvrılsaydı, büzüşsəydi; бырҹијəбəјмон 
qıvrılsaydıq, büzüşsəydik; бырҹијəбəјшон qıvrılsaydınız, 
büzüşsəydinizz;  бырҹијəбəјн qıvrılsaydılar, büzüşsəydilər; 
бырҹијəнинбим qıvrılmalıydım, büzüşməliydim; бырҹијəнинбиш 
qıvrılmalıydın, büzüşməliydin; бырҹијəнинбе qıvrılmalıydı, 
büzüşməliydi; бырҹијəнинбимон qıvrılmalıydıq, büzüşməliydik; 
бырҹијəнинбишон qıvrılmalıydınız, büzüşməliydinizz; 
бырҹијəнинбин qıvrılmalıydılar, büzüşməliydilər; бырҹијəнин бим 
qıvrılmalı oldum, büzüşməli oldum; бырҹијəнин биш qıvrılmalı 
oldun, büzüşməli  oldun; бырҹијəнин бе qıvrılmalı oldu, büzüşməli 
oldu; бырҹијəнин бимон qıvrılmalı olduq, büzüşməli olduq; 
бырҹијəнин бишон qıvrılmalı oldunuz, büzüşməli oldunuz; 
бырҹијəнин бин qıvrılmalı oldular, büzüşməli oldular; бырҹијəјн 
qıvrıldılar, büzüşdülər; бырҹијејдəм qıvrılıram, büzüşürəm; 
бырҹијејдəш qıvrılırsan, büzüşürsən; бырҹијејдə qıvrılır, büzüşür; 
бырҹијејдəмон qıvrılırıq, büzüşürük; бырҹијејдəшон qıvrılırsınız, 
büzüşürsünüz; бырҹијејдəн qıvrılırlar, büzüşürlər; бəбырҹијем 
qıvrılaram, büzüşərəm; бəбырҹијеш qıvrılarsan, büzüşərsən; 
бəбырҹије qıvrılar, büzüşər; бəбырҹијемон qıvrılarıq, büzüşərik; 
бəбырҹијешон qıvrılarsınız, büzüşərsiniz; бəбырҹијен qıvrılarlar, 
büzüşərlər; бырҹијəниним qıvrılmalıyam, büzüşməliyəm; 
бырҹијəниниш qıvrılmalısan, büzüşməlisən; бырҹијəнине 
qıvrılmalıdır, büzüşməlidir; бырҹијəнинимон qıvrılmalıyıq, 
büzüşməliyik; бырҹијəнинишон qıvrılmalısınız, büzüşməlisiniz; 
бырҹијəнинин qıvrılmalıdırlar, büzüşməlidirlər; быбырҹијом 
qıvrılsam, büzüşsəm; быбырҹијош qıvrılsan, büzüşsən; быбырҹијо 
qıvrılsa, büzüşsə; быбырҹијомон qıvrılsaq, büzüşsək; 
быбырҹијошон qıvrılsanız, büzüşsəniz; быбырҹијон qıvrılsalar, 
büzüşsələr; быбырҹијым qıvrılım, büzüşüm; быбырҹи qıvrıl, büzüş; 
быбырҹы qıvrılsın, büzüşsün; быбырҹијəмон qıvrılaq, бцзцшəк; 
быбырҹијəн qıvrılın, büzüşün; быбырҹијын qıvrılsınlar, büzüşsünlər; 
♥бырҹијəныбим qıvrılmamışdım, büzüşməşdim; бырҹијəныбиш 
qıvrılmamışdın, büzüşməmişdin; быриҹијəныбе qıvrılmamışdı, 
büzüşməmişdi; бырҹијəныбимон qıvrılmamışdıq,  büzüşməmişdik; 
бырҹијəныбин qıvrılmamışdılar, büzüşməmişdilər; ныбырҹијəјм 
qıvrılmadım, büzüşmədim; ныбырҹијəјш qıvrılmadın, büzüşmədin; 
ныбырҹијəј qıvrılmadı, büzüşmədi; ныбырҹијəјмон qıvrılmadıq, 
büzüşmədik; ныбырҹијəјшон qıvrılmadınız, бцзцшмədinizз; 
ныбырҹијəјн qıvrılmadılar, büzüşmədilər; бырҹијəнəбəјм 
qıvrılmasaydım, büzüşməsəydim; бырҹијəнəбəјш qıvrılmasaydın, 
büzüşməsəydin; бырҹијəнəбəј qıvrılmasaydı, büzüşməsəydi; 

бырҹијəнəбəјмон qıvrılmasaydıq, büzüşməsəydik; бырҹијəнəбəјшон 
qıvrılmasaydınız, büzüşməsəydinizz; бырҹијəнəбəјн qıvrılmasaydılar, 
büzüşməsəydilər; бырҹијəнинныбим qıvrılmamalıydım, 
büzüşməməliydim; бырҹијəнинныбиш qıvrılmamalıydın, 
büzüşməməliydin; бырҹијəнинныбе qıvrılmamalıydı, 
büzüşməməliydi; бырҹијəнинныбимон qıvrılmamalıydıq, 
büzüşməməliydik; бырҹијəнинныбишон qıvrılmamalıydınız, 
büzüşməməliydinizz; бырҹијəнинныбин qıvrılmamalıydılar, 
büzüşməməliydilər; бырҹијəнин ныбим qıvrılmalı olmadım, 
büzüşməli olmadım; бырҹијəнин ныбиш qıvrılmalı olmadın, 
büzüşməli  olmadın; бырҹијəнин ныбе qıvrılmalı olmadı, büzüşməli 
olmadı; бырҹијəнин ныбимон qıvrılmalı olmadıq, büzüşməli 
olmadıq; бырҹијəнин ныбишон qıvrılmalı olmadınız, büzüşməli 
olmadınız; бырҹијəнин ныбин qıvrılmalı olmadılar, büzüşməli 
olmadılar; бырҹијејдəним гыврылмырам, büzüşmürəm; 
бырҹијејдəниш qıvrılmırsan, büzüşmürsən; бырҹијејдəни qıvrılmır, 
büzüşmür; бырҹијејдəнимон qıvrılmırıq, büzüşmürük; 
бырҹијејдəнишон qıvrılmırsınız, büzüşmürsünüz; бырҹијејдəнин 
qıvrılmırlar, büzüşmürlər; нибəбырҹијем qıvrılmaram, büzüşmərəm; 
нибəбырҹијеш qıvrılmazsan, büzüşməzsən; нибəбырҹије qıvrılmaz, 
büzüşməz; нибəбырҹијемон qıvrılmarıq, büzüşmərik; 
нибəбырҹијешон qıvrılmazsınız, büzüşməzsiniz; нибəбырҹијен 
qıvrılmazlar, büzüşməzlər; бырҹијəнинним qıvrılmamalıyam, 
büzüşməməliyəm; бырҹијəнинниш qıvrılmamalısan, 
büzüşməməlisən; бырҹијəнинни qıvrılmamalıdır, büzüşməməlidir; 
бырҹијəниннимон qıvrılmamalıyıq, büzüşməməliyik; 
бырҹијəниннишон qıvrılmamalısınız, büzüşməməlisiniz; 
бырҹијəниннин qıvrılmamalıdırlar, büzüşməməlidirlər; ныбырҹијом 
qıvrılmasam, büzüşməsəm; ныбырҹијош qıvrılmasan, büzüşməsən; 
ныбырҹијо qıvrılmasa, büzüşməsə; ныбырҹијомон qıvrılmasaq, 
büzüşməsək; ныбырҹијошон qıvrılmasanız, büzüşməsəniz; 
ныбырҹијон qıvrılmasalar, büzüşsməsələr; ныбырҹијым 
qıvrılmayım, büzüşməyim; мəбырҹи qıvrılma, büzüşmə; ныбырҹы 
qıvrılmasın, büzüşməsin; мəбырҹијəмон qıvrılmayaq, büzüşməyək; 
мəбырҹијəн qıvrılmayın, büzüşməyin; ныбырҹијон qıvrılmasınlar, 
büzüşməsinlər. 

бырҹијә с. 1 qıvrılan, qıvrılmış; 2 büzüşәn, büzüşmüş. 
бырҹијә хəб. мəн. 1 qıvrılıb, qıvrılmışdır; 2 büzüşüb, 

büzüşmüşdür. 
бырҹијәнин с. 1 qıvrılmalı, qıvrılası; 2 büzüşmәli, büzüşәsi. 
бырҹијәсә з. 1 qıvrılarkәn; 2 büzüşәrkәn. 
бырҹыније с. kәsmә (şaxta). 
бырҹыније-бырҹыније з. kәsә-kәsә, kәsәrәk (şaxta).  
бырҹынијеј ф. kәsmәk; шəхтə бырҹынејдə şaхta kəsir; 

♥бырҹынејдə  kəsir; бырҹынејдəбе kəsirdi; бырҹынијəшбе 
kəsmişdi; əбырҹыни kəsərdi; бырҹынише kəsdi; бырҹынијəше 
kəsib; бырҹынијəшејбəн  kəsibmiş; бырҹынијəнинбе kəsməliydi; 
бырҹынијəнин бе  kəsməli oldu; бəбырҹыне  kəsər; бырҹынијəнине 
kəsməlidir; быбырҹыны kəssin; быбырҹыно kəssə; ♥бырҹынејдəни  
kəsmir; бырҹынејдəныбе kəsmirdi; бырҹынијəшныбе kəsməmişdi; 
нəбырҹыни kəsməzdi; ныбырҹынише kəsmədi; бырҹынијəшни 
kəsməyib; бырҹынијəшнијебəн  kəsməyibmiş; бырҹынијəнинныбе 
kəsməməliydi; бырҹынијəнин ныбе  kəsməli olmadı; нибəбырҹыне  
kəsməz; бырҹынијəнинни kəsməməlidir; ныбырҹыны kəsməsin; 
ныбырҹыно kəsməsə. 

бырҹынијә с. kәsmiş, kәsәn (şaxta, soyuq). 
бырҹынијәнин с. kәsmәli, kәsәsi. 
бырҹынијәсә з. kәsәrkәn (şaxta). 
бысә-бәсә з. bu baş-o başa.  
быск и. 1 şiş (kabab və s.); 2 qıra (təndirdən çörək çıxarmaq üçün); 

нунəбыск irfidə (çörəyi təndirə yapmaq aləti). 
быскә и. mıx, ilişik, qәnarә, qırmaq; бə быскə гынијеј ф. ilişmək; 

бə быскə гынијə с. ilişmiş, ilişən; бə быскə гынијə хəб. мəн. 
ilişmişdir, ilişib. 

быскәкечә и. әrsin. 
быскәм и. ? (ağac). 
быт и. büt, sәnәm. 
бытго и. büt qoyulan yer. 
бытә и. 1 tәpә, tәpәlik, qalxaq, dımırcıq; 2 bazı; молон чардејдəн 

бытəдə mallar bazıda otlayırlar. 
бытәјн с. tәpәli, qalxaqlı (yer). 
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бытәјнәти и. tәpәlilik, qalxaqlılıq (yer). 
быткәр и. bütgәr, büt hazırlayan vә satan adam. 
бытпәрәст и. bütpәrәst.  
бытпәрәстәти и. bütpәrәstlik. 
бытхонә и. bütxanә. 
быхи и. buxarı. 
быхов и. buxov; bax:  побанд; быхов жəј ф. buxovlamaq, buxov 

vurmaq; быхов жə беј ф. buxovlanmaq, buxov vurulmaq; быхов жə 
быə с. buxovlanmış, buxovlanan, buxov vurulmuş (vurulan); быхов 
жə быə хəб. мəн. buxovlanmışdır, buxovlanıb, buxov vurulmuşdur 
(vurulub). 

быховин с. buxovlu. 
быхор и. 1 buxar; 2 isti; быхоре istidir. 
быхорбахшәкә и. buxarpaylayan. 
быхорәпам и. физ.  buxarölçәn. 
быхорин с. buxarlı. 
быхорәсохт и. ким. buxartörәdәn (апарат). 
быхорхонә и. buxarxana. 
быһами n. buyur; быһамијəн buyurun. 
быһами-быһами и. buyur-buyur; быһами-быһами кардеј buyur-

buyur etmək. 
быһтон и. böhtan; быһтон вотеј ф. böhtan demək, böhtan 

söyləmək; быһтон вотə беј ф. böhtan deyilmək, böhtan söylənmək; 
быһтон вотə быə с. böhtan deyilmiş, böhtan söylənilmiş; быһтон 
вотə быə хəб. мəн. böhtan deyilmişdir, böhtan söylənilmişdir; быһтон 
ғандеј ф. böhtan atmaq, şərləmək; быһтон ғандə беј ф. böhtan 
atılmaq, şərlənmək; быһтон ғандə быə с. böhtan atılmış, şərlənmiş; 
быһтон ғандə быə хəб. мəн. böhtan atılmışdır, şərlənmişdir. 

быһтонәвонәти и. böhtançılıq. 
бычыми ə. bunun; бычыми боло дијəкəј һəлə! bunun boyuna 

hələ bir baх! 
бычыми горә(нә) б. buna görә, bu sәbәbdәn. 
бычыми горә(нә)н б. buna görә dә, bu sәbәbdәn dә. 
бычыми горыш б. buna görә, bu sәbәbdәn. 
бычыми горышән б. buna görә dә, bu sәbәbdәn dә. 
бычымиро б. bunun üçün, buna görә. 
бычымироән б. bunun üçün dә, buna görә dә. 
быште и. qovurma. 
быштеј ф. qovurmaq; гамыштə быштеј qovurğa qovurmaq; 

быштə беј ф. qovurulmaq; быштə быə с. qovurulmuş, qovurulan; 
быштə быə хəб. мəн. qovurulmuşdur, qovurulub; ♥быштејдəм 
qovururam; быштејдəш qovurursan; быштејдə qovurur; 
быштејдəмон qovururuq; быштејдəшон qovurursunuz; быштејдəн 
qovururlar; быштејдəбим qovururdum; быштејдəбиш qovururdun; 
быштејдəбе qovururdu; быштејдəбимон qovururduq; 
быштејдəбишон qovururdunuz; быштејдəбин qovururdular; 
быштыме qovurdum; быште qovurdun; быштыше qovurdu; 
быштымоне qovurduq; быштыоне qovurdunuz; быштышоне 
qovurdular; əбыштим qovurardım; əбыштиш qovurardın; əбышти 
qovurardı; əбыштимон qovurardıq; əбыштишон qovurardınız; 
əбыштин qovurardılar; быштəмбе qovurmuşdum; быштəбе 
qovurmuşdun; быштəшбе qovurmuşdu; быштəмонбе qovurmuşduq; 
быштəонбе qovurmuşdunuz; быштəшонбе qovurmuşdular; 
быштəмбəј qovursaydım; быштəбəј qovursaydın; быштəшбəј 
qovursaydı; быштəмонбəј qovursaydıq; быштəонбəј qovursaydınız; 
быштəшонбəј qovursaydılar; быштəниним qovurmalıyam; 
быштəниниш qovurmalısan; быштəнине qovurmalıdır; 
быштəнинимон qovurmalıyıq; быштəнинишон qovurmalısınız; 
быштəнинин qovurmalıdırlar; быштəнинбим qovurmalıydım; 
быштəнинбиш qovurmalıydın; быштəнинбе qovurmalıydı; 
быштəнинбимон qovurmalıydıq; быштəнинбишон qovurmalıydınız; 
быштəнинбин qovurmalıydılar; быштəнин бим qovurmalı oldum; 
быштəнин биш qovurmalı oldun; быштəнин бе qovurmalı oldu; 
быштəнин бимон qovurmalı olduq; быштəнин бишон qovurmalı 
oldunuz; быштəнин бин qovurmalı oldular; быбыштым qovurum; 
быбышт qovur; быбышты qovursun; быбыштəмон qovuraq; 
быбыштəн qovurun; быбыштын qovursunlar; быбыштом qovursam; 
быбыштош qovursan; быбышто qovursa; быбыштомон qovursaq; 
быбыштошон qovursanız; быбыштон qovursalar; бəбыштем 
qovuraram; бəбыштеш qovurarsan; бəбыште qovurar; бəбыштемон 
qovurarıq; бəбыштешон qovurarsınız; бəбыштен qovurarlar; 

♥быштејдəним qovurmuram; быштејдəниш qovurmursan; 
быштејдəни qovurmur; быштејдəнимон qovurmuruq; 
быштејдəнишон qovurmursunuz; быштејдəнин qovurmurlar; 
быштејдəныбим qovurmurdum; быштејдəныбиш qovurmurdun; 
быштејдəныбе qovurmurdu; быштејдəныбимон qovurmurduq; 
быштејдəныбишон qovurmurdunuz; быштејдəныбин 
qovurmurdular; ныбыштыме qovurmadım; ныбыште qovurmadın; 
ныбыштыше qovurmadı; ныбыштымоне qovurmadıq; ныбыштыоне 
qovurmadınız; ныбыштышоне qovurmadılar; нəбыштим 
qovurmazdım; нəбыштиш qovurmazdın; нəбышти qovurmazdı; 
нəбыштимон qovurmazdıq; нəбыштишон qovurmazdınız; 
нəбыштин qovurmazdılar; быштəмныбе qovurmamışdım; 
быштəныбе qovurmamışdın; быштəшныбе qovurmamışdı; 
быштəмонныбе qovurmamışdıq; быштəонныбе qovurmamışdınız; 
быштəшонныбе qovurmamışdılar; быштəмнəбəј qovurmasaydım; 
быштəнəбəј qovurmasaydın; быштəшнəбəј qovurmasaydı; 
быштəмоннəбəј qovurmasaydıq; быштəоннəбəј qovurmasaydınız; 
быштəшоннəбəј qovurmasaydılar; быштəнинним qovurmamalıyam; 
быштəнинниш qovurmamalısan; быштəнинни qovurmamalıdır; 
быштəниннимон qovurmamalıyıq; быштəниннишон 
qovurmamalısınız; быштəниннин qovurmalıdırlar; быштəнинныбим 
qovurmamalıydım; быштəнинныбиш qovurmamalıydın; 
быштəнинныбе qovurmamalıydı; быштəнинныбимон 
qovurmamalıydıq; быштəнинныбишон qovurmamalıydınız; 
быштəнинбин qovurmamalıydılar; быштəнин ныбим qovurmalı 
olmadım; быштəнин ныбиш qovurmalı olmadın; быштəнин ныбе 
qovurmalı olmadı; быштəнин ныбимон qovurmalı olmadıq; 
быштəнин ныбишон qovurmalı olmadınız; быштəнин ныбин 
qovurmalı olmadılar; ныбыштым qovurmayım; мəбышт qovurma; 
ныбышты qovurmasın; мəбыштəмон qovurmayaq; мəбыштəн 
qovurmayın; ныбыштын qovurmasınlar; ныбыштом qovurmasam; 
ныбыштош qovurmasan; ныбышто qovurmasa; ныбыштомон 
qovurmasaq; ныбыштошон qovurmasanız; ныбыштон qovurmasalar; 
нибəбыштем qovurmaram; нибəбыштеш qovurmazsan; нибəбыште 
qovurmaz; нибəбыштемон qovurmarıq; нибəбыштешон 
qovurmazsınız; нибəбыштен qovurmazlar.  

быштә и. qovurma; qovurğa. 
быштә с. qovuran, qovurmuş. 
быштә хəб. мəн. qovurmusan. 
быштәвоа и. quru qar. 
быштәнин с. qovurmalı, qovurası. 
быштәсә з. qovurarkәn. 
бланк и. blank. 
бланкғәзинә с. blankvarı. 
бланкет и. һуғ. blanket; бланкетə һуғуғə нормə blanket hüquq 

norması. 
блиндаж и. һəрби. blindaj (müdafiə qurğusu). 
блинт и. нəшр. blint (qaynar preslə cildlərdə sıxma). 
блок I и. blok (dövlətlərin, siyasi partiyaların, müxtəlif sosial 

qrupların ittifaqı). 
блок II и. физ. mех. blok (1ağırlıq qaldıran sadə maşın; 2 bu 

maşının diskdən (çarxdan) ibarət hissəsi; 3 asma lampaları, pərdələri 
qaldırmaq və endirmək, qapıları avtomatik açıb bağlamaq üçün 
mexanizm; 4 bir neçə eyniadlı hissələrdən ibarət maşın qovşağı).  

блок III и. blok (1 инш. hazır konstruksiya; 2 инш. bir podyezddə 
yerləşən mənzillər qrupu). 

блок IV и. вəрз. blok; блок ној blok qoymaq (voleybolda). 
блокадә и. blokada (1 сиј. hər hansı bir dövlətin siyasi və iqtisadi 

cəhətdən təcrid edilməsi; 2 һəрби. şəhəri və s. ətraf aləmdən ayırmaq 
üçün onun mühasirəyə alınması; 3  тəб. hər hansı bir orqanın 
funksiyalarının bağlanması). 

блокдәкыште и. тех. bloksıxma. 
блокәбаст с. тех. полигр. blokbağlayan. 
блокәкә с. bloklayıcı. 
блокин с. bloklu. 
блокинәти и. blokluq, blokluluq. 
блокиратор и. раб. blokirator (bir теlефоn хəттində iкi 

теlефоn abоnеnтinin isтifadə етməsinə imкan vеrən qurğu). 
блокировкә и. blokirovka (1 о.-р. qatarların hərəkətinin mexaniki 

tənzimlənməsi üçün siqnal qurğuları sistemi; 2 раб. blokiratorların 
qurulması). 
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блокнот и. bloknot. 
блокнотин с. bloknotlu; блокнотинə каталог библ. bloknotlu 

kataloq. 
бо (ҹ. боон) и. yük; бо жəј yük vurmaq, yükləmək; бо жəј ф. 

yükləmək; бо жə беј ф. yüklənmək; бо жə быə с. yüklənmiş, 
yüklənən; бо жə быə хəб. мəн. yüklənmişdir, yüklənib. 

бо- əd. üçün, çün; бомы mənim üçün; бо кəј ev üçün. 
бо 1 əмр. мəн. gәlsin; бом gəlim; боəмон gələk; бој gəl; боəн 

gəlin; бон gəlsinlər; 2 оrzu şiк. gәlsә; бом gəlsəm; бомон gəlsək; 
бош gəlsən; бошон gəlsəniz; бо gəlsə; бон gəlsələr. 

боа и. зоол. boa (1 isti ölkələrdə yaşayan iri ilan; 2 xəz şərf, 
yaxalıq). 

боб и. bab, tay; ышты боб ни sənin babın deyil. 
бобәрчин и yemәkpaylayan, ofisiant. 
бобәрчинәти и yemәkpaylayanlıq, ofisiantlıq. 
боблә и. бот. qarağac (qara qarağac); боблə до qarağac ağacı. 
бобләғәзинон и. бот. qarağackimilәr.  
бобо (ҹ. бобон) и. baba. 
бобојн с. babalı, babası olan. 
бобокумандә с. babadanqalma. 
бобосил и. тəб. babasil. 
бобосилин с. тəб. babasilli. 
бобот с. babat; бобот беј ф. babatlaşmaq; бобот быə с. 

babatlaşmış, babatlaşan; бобот быə хəб. мəн. babatlaşmışdır, 
babatlaşıb; бобот карде и. babatlaşdırma; бобот кардеј ф. 
babatlaşdımaq; бобот кардə бе и. babatlaşdırılma; бобот кардə беј ф. 
babatlaşdırılmaq; бобот кардə быə с. babatlaşdırılmış, babatlaşdırılan; 
бобот кардə быə хəб. мəн. babatlaşdırılmışdır, babatlaşdırılıb. 

боботбе и. babatlaşma. 
бобот-боботи з. babatca. 
боботи и. babatlıq. 
бовә и. inam; де бовə inamla; бовə карде-карде з. inanaraq, inana-

inana; бовə кардеј ф. inanmaq; бовə кардə беј ф. inanılmaq; бовə 
кардə быə с. inanılmış, inanılan; бовə кардə быə хəб. мəн. 
inanılmışdır, inanılıb; бовə кардовнијеј ф. inandırmaq; бовə 
кардовнијə беј ф. inandırılmaq; бовə кардовнијə быə с. inandırılmış, 
inandırılan; бовə кардовнијə быə хəб. мəн. inandırılmışdır, 
inandırılıb. 

бовәәкә и. inanan. 
бовәјн с. inamlı, inandırıcı. 
бовәјнәти с. inamlılıq, inandırıcılıq. 
бовәкардәни с. inanılası, inanmalı, inandırıcı. 
бовәманд с. inamlı. 
бовәмандәти и. inamlılıq. 
бовәныкардә з. inanmadan. 
бовәныкардәни с. inanılmaz, ağlabatmaz, ağlagәlmәz. 
бовәныкә с. inanmaz. 
бовәныкәти и. inanmazlıq. 
бовније и. ağlatma. 
бовније-бовније з. ağlada-ağlada, ağladaraq. 
бовнијеј ф. ağlatmaq; бовнијə беј ф. ağladılmaq; *бовнијə быəбе 

ağladılmışdı; бовнијə быə ağladılıb; бовнијə быəбəј ağladılsaydı; 
бовнијə бе ağladıldı; бовнијə бејдə ağladılır; бовнијə бəбе ağladılar; 
бовнијə быə с. ağladılmış, ağladılan; бовнијə быə хəб. мəн. 
ağladılmışdır, ağladılıb; ♥бовнејдəм ağladıram; бовнејдəш 
ağladırsan; бовнејдə ağladır; бовнејдəмон ağladırıq; бовнејдəшон 
ağladırsınız; бовнејдəн ağladırlar; бовнејдəбим ağladırdım; 
бовнејдəбиш ağladırdın; бовнејдəбе ağladırdı; əбовним ağladardım; 
əбовниш ağladardın; əбовни ağladardı; əбовнимон ağladardıq; 
əбовнишон ağladardınız; əбовнин ağladardılar; бовниме ağlatdım; 
бовније ağlatdın; бовнише ağlatdı; бовнимоне ağlatdıq; бовнијоне 
ağlatdınız; бовнишоне ağlatdılar; бовнијəниним ağlatmalıyam; 
бовнијəниниш ağlatmalısan; бовнијəнине ağlatmalıdır; 
бовнијəнинимон ağlatmalıyıq; бовнијəнинишон ağlatmalısınız; 
бовнијəнинин ağlatmalıdırlar; бовнијəме ağlatmışam; бовнијə 
ağlatmısan; бовнијəше ağladıbdır; бовнијəмоне ağlatmışıq; 
бовнијəоне ağlatmısınız; бовнијəшоне ağladıblar; бовнијəнинимбəн 
ağlatmalıyammış; бовнијəнинишбəн ağlatmalısanmış; 
бовнијəнинебəн ağlatmalıymış; бовнијəнинимонəбəн 
ağlatmalıyıqmış; бовнијəнинишонбəн ağlatmalısınızmış; 
бовнијəнининбəн ağlatmalıylarmış; бовнијəнинбим ağlatmalıydım; 

бовнијəнинбиш ağlatmalıydın; бовнијəнинбе ağlatmalıydı; 
бовнијəнинбимон ağlatmalıydıq; бовнијəнинбишон ağlatmalıydınız; 
бовнијəнинбин ağlatmalıydılar; бовнијəнин бим ağlatmalı oldum; 
бовнијəнин биш ağlatmalı oldun; бовнијəнин бе ağlatmalı oldu; 
бовнијəнин бимон ağlatmalı olduq; бовнијəнин бишон ağlatmalı 
oldunuz; бовнијəнин бин ağlatmalı oldular; бовнијəмбəј 
ağlatsaydım; бовнијəбəј ağlatsaydın; бовнијəшбəј ağlatsaydı; 
бовнијəмонбəј ağlatsaydıq; бовнијəонбəј ağlatsaydınız; 
бовнијəшонбəј ağlatsaydılar; бəбовнем ağladaram; бəбовнеш 
ağladarsan; бəбовне ağladar; бəбовнемон ağladarıq; бəбовнешон 
ağladarsınız; бəбовнен ağladarlar; быбовным ağladım; быбовын 
ağlat; быбовны ağlatsın; быбовнəмон ağladaq; быбовнəн ağladın; 
быбовнын ağlatsınlar; быбовном ağlatsam; быбовнош ağlatsan; 
быбовно ağlatsa; быбовномон ağlatsaq; быбовношон ağlatsanız; 
быбовнон ağlatsalar; ♥бовнејдəним ağlatmıram; бовнејдəниш 
ağlatmırsan; бовнејдəни ağlatmır; бовнејдəнимон ağlatmırıq; 
бовнејдəнишон ağlatmırsınız; бовнејдəнин ağlatmırlar; 
бовнејдəныбим ağlatmırdım; бовнејдəныбиш ağlatmırdın; 
бовнејдəныбе ağlatmırdı; бовнејдəныбимон ağlatmırdıq; 
бовнејдəныбишон ağlatmırdınız; бовнејдəныбин ağlatmırdılar; 
нəбовним ağlatmazdım; нəбовниш ağlatmazdın; нəбовни 
ağlatmazdı; нəбовнимон ağlatmazdıq; нəбовнишон ağlatmazdınız; 
нəбовнин ağlatmazdılar; ныбовниме ağlatmadım; ныбовније 
ağlatmadın; ныбовнише ağlatmadı; ныбовнимоне ağlatmadıq; 
ныбовнијоне ağlatamadınız; ныбовнишоне ağlatmadılar; 
бовнијəнинним ağlatmamalıyam; бовнијəнинниш ağlatmamalısan; 
бовнијəнинни ağlatmamalıdır; бовнијəниннимон ağlatmamalıyıq; 
бовнијəниннишон ağlatmamalısınız; бовнијəниннин 
ağlatmamalıdırlar; бовнијəмни ağlatmamışam; бовнијəни 
ağlatmamısan; бовнијəшни ağlatmayıbdır; бовнијəмонни 
ağlatmamışıq; бовнијəонни ağlatmamısınız; бовнијəшонни 
ağlatmayıblar; бовнијəниннимбəн ağlatmamalıyammış; 
бовнијəниннишбəн ağlatmamalısanmış; бовнијəниннијебəн 
ağlatmamalıymış; бовнијəниннимонбəн ağlatmamalıyıqmış; 
бовнијəниннишонбəн ağlatmamalısınızmış; бовнијəниннинбəн 
ağlatmamalıylarmış; бовнијəнинныбим ağlatmamalıydım; 
бовнијəнинныбиш ağlatmamalıydın; бовнијəнинныбе 
ağlatmamalıydı; бовнијəнинныбимон ağlatmamalıydıq; 
бовнијəнинныбишон ağlatmamalıydınız; бовнијəнинныбин 
ağlatmamalıydılar; бовнијəнин ныбим ağlatmalı olmadım; 
бовнијəнин ныбиш ağlatmalı olmadın; бовнијəнин ныбе ağlatmalı 
olmadı; бовнијəнин ныбимон ağlatmalı olmadıq; бовнијəнин 
ныбишон ağlatmalı olmadınız; бовнијəнин ныбин ağlatmalı 
olmadılar; бовнијəмнəбəј ağlatmasaydım; бовнијəнəбəј 
ağlatmasaydın; бовнијəнəшбəј ağlatmasaydı; бовнијəмоннəбəј 
ağlatmasaydıq; бовнијəоннəбəј ağlatmasaydınız; бовнијəшоннəбəј 
ağlatmasaydılar; нибəбовнем ağlatmaram; нибəбовнеш ağlatmazsan; 
нибəбовне ağlatmaz; нибəбовнемон ağlatmarıq; нибəбовнешон 
ağlatmazsınız; нибəбовнен ağlatmazlar; ныбовным ağlatmayım; 
мəбовын ağlatma; ныбовны ağlatmasın; мəбовнəмон ağlatmayaq; 
мəбовнəн ağlatmayın; ныбовнын ağlatmasınlar; ныбовном 
ağlatmasam; ныбовнош ağlatmasan; ныбовно ağlatmasa; 
ныбовномон ağlatmasaq; ныбовношон ağlatmasanız; ныбовнон 
ağlatmasalar. 

бовнијә с. ağlatmış, ağladan. 
бовнијә хəб. мəн. ağlatmısan. 
бовнијәнин с. ağlatmalı, ağladası. 
бовнијәсә з. ağladarkәn. 
боғ (ҹ. боғон)  и. bağ; боғ еғандеј bağ salmaq. 
боғ-боғот и. bağ-bağat. 
боғ-боғотин с. bağ-bağatlı. 
боғ-боғчә и. bağ-bağça. 
боғ-боғчәјн с. bağ-bağçalı. 
боғбон и. bağban; боғбонəти кардеј ф. bağbanlıq etmək; 

боғбонəти кардə беј ф. bağbanlıq edilmək; боғбонəти кардə быə с. 
bağbanlıq edilmiş (edilən); боғбонəти кардə быə хəб. мəн. bağbanlıq 
edilmişdir (edilib). 

боғбонәти и. bağbanlıq; боғбонəти кардеј bağbanlıq etmək. 
боғ-бустон и. bağ-bostan. 
боғ-бустонин с. bağ-bostanlı. 
боғеғанде и. bağsalma. 
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боғејәғанд и. bağsalan. 
боғә с. bağlıq; боғə вырə bağlıq yer, bağ yeri. 
боғәвон и. bağçı, bağçılıq mütәxәssisi. 
боғәвонәти и. bağçılıq; боғəвонəти кардеј ф. bağçılıqla məşğul 

olmaq; боғəвонəти кардə беј ф. bağçılıqla məşğul olunmaq; 
боғəвонəти кардə быə с. bağçılıqla məşğul olunmuş (olunan); 
боғəвонəти кардə быə хəб. мəн. bağçılıqla məşğul olunmuşdur 
(olunub). 

боғыстон и. bağıstan. 
боғпәрәст с. bağpәrәst. 
боғпәрәстәти и. bağpәrәstlik. 
боғчә (ҹ. боғчон) и. bağça. 
боғчә-боғ и. bağça-bağ. 
боғчә-боғин с. bağça-bağlı. 
боғчәвон и. bağçaçı. 
боғчәвонәти и. bağçakarlıq, bağçaçılıq. 
боғчәјн с. bağçalı; боғчəјнə со bağçalı həyət. 
боғчәпәрәст с. bağçapәrәst. 
боғчәпәрәстәти и. bağçapәrәstlik. 
боғҹо и. bağ yeri, bağlıq. 
бод и. bad; бə бод дој ф. bada vermək; бə бод доə беј ф. bada 

verilmək; бə бод доə быə с. bada verilmiş, bada verilən; бə бод доə 
быə хəб. мəн. bada verilmişdir, bada verilib; бə бод шеј ф. bada 
getmək; бə бод шə с. bada getmiş, bada gedən. 

бодә и. badә; бо чикисə сəғи бодə рост кардеј kiminsə sağlığına 
badə qaldirmaq. 

бодәпәрст с. badәpәrst, badәnuş. 
бодәпәрәстәти и. badәpәrstlik. 
бодәхор с. badәxor. 
бодәхорәти и. badәxorluq. 
боди-сәбо и. badi-sәba. 
боди-сәмум и. badi-sәmum. 
боди-фино и. badi-fәna. 
боди-хәроҹ и. badi-xәrac. 
бодымҹон и. бот. badımcan; *Һич мелыəн һардејдəни јавə 

бодымҹони Pis badımcani heç qurd da yemir (At. məs.). 
бодымҹонзизәјнон и.  бот. badımcançiçәklilәr; 

бодымҹонзизəјнон семонə badımcançiçəklilər fəsiləsi. 
бодымҹони с. badımcanı (rəng). 
бодјә и. badya. 
бод-һәво и. bad-hava. 
боә I и. qardaş; јолə боə böyük qardaş; рукə боə kiçik qardaş; 

доғмə боə doğma qardaş; боə дард qardaş dərdi; боə беј ф. 
qardaşlaşmaq; боə быə с. qardaşlaşmış, qardaşlaşan; боə быə шəһрон 
qardaşlaşan şəhərlər; боə быə хəб. мəн. qardaşlaşmışdır, qardaşlaşıb; 
*Боə марде пешт барыште, балə марде дыл ебəғанде Qardaşın 
ölümü bel qırar, balanın ölümü ürək ağrıdar; Боəмон – гушəмон ҹо 
Qardaşıq, kisəmiz ayrı; Боəм бəвəдə боəј, гирəм демы дуст быбо 
Qardaşım onda mənə qardaş olar ki, mənə dost olsun; Боə че боə 
пеште Qardaş qardaşa arxadır (At. sözü). 

боә II и. bәkmәz, doşab; һындəмоə боə qara pırnıq doşabı; тујə боə 
tut bəhməzi. 

боәбе и. qardaşlaşma. 
боәғәзинә з. qardaşcasına; боəғəзинə жијеј qardaşcasına 

yaşamaq. 
боәзо и. qardaşoğlu. 
боәзоәти и. qardaşoğluluq. 
боәли и. 1 qardaşlıq, ögey qardaş; 2 qardaşcıq, qardaşcığaz 

(əzizləmə mənasında); 2 bax: шујәзо; жензоә. 
боәма и. 1 qardaşcığaz; 2 овард. мəн. qardaşım. 
боәнәвә и. qardaşnәvәsi. 
боәти и. qardaşlıq; боəти кардеј qardaşlıq etmək. 
боәчәм с. qardaşsayaq. 
божен и. qardaşarvadı. 
боженәти и. qardaşarvadılıq. 
боз с. boz (rəng). 
боз и. зоол. şahin, qızılquş. 
боз - «baz» mənasını verən sözəmələgətirən hissəcik; пəрəндəбоз 

quşbaz; ашбоз aşbaz; вылбоз gülbaz. 
бозбаш и. ашб. bozbaş. 

бозбашонә с. bozbaşlıq, bozbaşa yarayan, bozbaş üçün nәzәrdә 
tutulan. 

бозғәзинон и. зоол. qızılquşkimilәr, şahinkimilәr. 
бозғон и. bax:  дастине. 
бозәбалә и. зоол. şahin balası. 
бозәманг и. bozay (qışın son ayı, - fevralın 21-dən martın 21-dək). 
бози I и. kәlәk; бози омеј ф. kələk gəlmək; бози омə с. kələk gələn 

(gəlmiş); бози омə хəб. мəн. kələk gəlib (gəlmişdir). 
бози II и. bax:  гив. 
бозијә и.  boziyә (ənənəyə görə, hər ilin axır çərşənbə günü səhər 

tezdən adətən cavan oğlanlar əllərinə balta alıb meyvə ağaclarının 
dibinə «boziyə» gələrək, «meyvə gətirin!» deyə onları «qorxudurlar»). 

бозиҹә и. gәlincik, kukla. 
бозләвун с. bozaraq. 
бозләвунәти и. bozaraqlıq. 
бозтәһәр с. boztәhәr, bozumtul. 
бозтәһәрәти и. boztәhәrlik, bozumtulluq.  
бој əд. gәl, gәlsәnә; бој, бошамон бə иврə gəl, birlikdə gedək; бој, 

ды мəртəбə быкəмон ышты кəј gəlsənə, sənin evini iki mərtəbə 
edək.  

бој əмр. мəн. gәl; ијо бој! bura gəl!  
бојати и. мус. bayatı. 
бојати-гаҹәр и. мус. Bayatı-Qacar («Şur» və «Şüştər» 

muğamlarının əsas gedişlərindən biri). 
бојати-әрәбон и. мус. Bayatı-Ərәban («Şüştər»də gediş). 
бојати-әҹәм и. мус. bax:  бојати-тырк. 
бојати-исфоһон и. мус. Bayatı-Isфahan (12 əsas muğamdan biri). 
бојати-кырд и. мус. Bayatı-Kürd (müstəqil ifa olunan muğam). 
бојати-раҹе и. мус. Bayatı-Race («Şur»da bir gediş). 
бојати-сәрәнҹ и. мус. Bayatı-Sәrәnc (muğamda motiv). 
бојати-тырк и. мус. Bayatı-Türk («Şur»un tərkibində muğam). 
бојати-һиҹоз и. мус. Bayatı-Hicaz (muğamda motiv). 
бојати-шаһноз и. мус. Bayatı-Şahnaz (muğamda motiv). 
бојати-широз и. мус. Bayatı-Şiraz (yeddi əsas muğamdan biri). 
бојдәғ и. bayraq; рост быкəмон Толыши бојдəғи Talışın 

bayrağını qaldıraq. 
бојдәғдор и. bayraqdar, bayraqçı. 
бојдәғдорәти и. bayraqdarlıq. 
бојдәғәкырын и. bayraqdaşıyan. 
бојдәғин с. bayraqlı; толышон бојдəғин бешəбин бə ҹадон 

talışlar küçələrə bayraqlı çıхmışdılar.  
бојдәғчә и. bayraqcıq.  
бојкот и. boykot (1 bir şəxs, təşkilat, firma və s. ilə əlaqəni 

kəsməkdən ibarət iqtisadi və siyasi mübarizə üsulu; 2 seçkilərdə 
iştirak etməkdən boyun qaçırma). 

бојкотәвон и. boykotçu. 
бокәш с. yükdaşıyan; бокəшə машин yükdaşıyan maşın. 
боки ə. kimin üçün, kiminçün. 
бокинә и. qardaşqızı. 
боклә и. бот. paxla. 
бокс I и. вəрз. boks (xüsusi qayda ilə yumruq döyüşü). 
бокс II и. тəб. boks (xəstəni təcridolunmuş halda saxlamaq üçün 

palata). 
бокс III и. boks (kişi saç vurmaq qaydası). 
боксәвон и. вəрз. boksçu. 
боксәвонәти и. вəрз. boksçuluq.  
боксили б. guya, guya ki. 
боксит и. геол. boksit (alümin filizi). 
бокситит и. геол. boksitit. 
боксјор и. вəрз. boksyor, boksçu. 
боксјорәти и. вəрз. boksyorluq, boksçuluq. 
боку и. Bakı. 
бокузукә и. тəб. bax: аденоид; бокузукə бешу ышты 

хыртəчолəдə! sənin udlaq badamcığın şişsin! (qarğış). 
бол с. bol, bollu; бол беј ф. bollaşmaq; бол быə с. bollaşmış, 

bollaşan; бол быə хəб. мəн. bollaşmışdır, bollaşıb; бол кардеј ф. 
bollatmaq; бол кардə беј ф. bollanmaq; бол кардə быə с. bollanmış, 
bollanan; бол кардə быə хəб. мəн. bollanmışdır, bollanıb; бол 
кардовније и. bollaşdırma; бол кардовнијеј ф. bollaşdırmaq; бол 
кардовнијə бе и. bollaşdırılma; бол кардовнијə беј ф. bollaşdırılmaq; 
бол кардовнијə быə с. bollaşdırılmış, bollaşdırılan; бол кардовнијə 
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быə хəб. мəн. bollaşdırılmışdır, bollaşdırılıb; болə мəһсул bol 
məhsul. 

болбе и. bollaşma. 
бол-болә с. bol-bol; бол-болə вəдон bol-bol vədlər. 
бол-боли з. bol-bol, bollu-bollu, bolluca; бол-боли вəд дој 

bolluca vəd vermək. 
болгар и. bolqar (xalq); болгарə зывон с. bolqar dili. 
болгари з. bolqarca, bolqar dilindә; болгари сыхан кардеј bolqar 

dilində danışmaq. 
болғошнә и. kәmәnd. 
болеро и. bolero (ispan rəqsi). 
болеро и. bolero (qısa qadın üst koftası). 
боләру и. Balharı çayı (Talışda çay adı). 
боли и. bolluq. 
болы-пур з. bol-bol, gen-bol. 
болы-пури и. bolluq, gen-bolluq. 
болышнә и. yastıq, balış, balınc. 
болышнәдим и. yastıqüzü, balışüzü. 
болкарде и. bollatma. 
бол кардә бе и. bollanma. 
боло I и. boy, qamәt, qәdd, gәrdәn; боло ғандеј ф. boy atmaq, 

böyümək, boylanmaq, boylaşmaq; ғырбон бəшты боло! sənin 
boyuna qurban! боло дој boy vermək; боло дој нəби истили нығылə 
выронəдə  sututarın dərin yerlərində boy vermək olmurdu. 

боло II и. bәtn; моə болоəдə ana bətnində; *əғылбəболо hamilə, 
boylu. 

болоғанде и. böyümә, boyatma, boylanma, boylaşma. 
болоәпам и. boyölçәn (cihaz). 
боло(јн) с. boylu; дыждəболо(јн) iriboylu. 
болт и. bolt. 
болтәбыр и. boltkәsәn. 
болтәку и. boltdöyәn (maşın). 
болтоәкә и. boltaçan. 
бомбә (ҹ. бомбон)  и. bomba; бомбə ғандеј ф. bombaatmaq, 

bombalamaq; бомбə ғандə бе и. bombalanma; бомбə ғандə беј ф. 
bombalanmaq; бомбə ғандə быə с. bombalanmış, bombalanan; бомбə 
ғандə быə хəб. мəн. bombalanmışdır, bombalanıb; бомбə ғандовније 
и. bombalatma; бомбə ғандовнијеј ф. bombalatmaq; бомбə 
ғандовнијə бе и. bombalandırılma; бомбə ғандовнијə беј ф. 
bombalandırılmaq; бомбə ғандовнијə быə с. bombalandırılmış, 
bomabalandırılan; бомбə ғандовнијə быə хəб. мəн. 
bombalandırılmışdır, bomabalandırılıb; бомбə шодој ф. bomba 
atmaq; бомбə шодоə беј ф. bomba atılmaq; бомбə шодоə быə с. 
bomba atılmış (atılan); бомбə шодоə быə хəб. мəн. bomba atılmışdır 
(atılıb). 

бомбәвон и. bombaçı. 
бомбәвонәти и. bombaçılıq. 
бомбәғанде и. bombaatma, bombalama. 
бомбәејәкә и. bombatökәn, bombardmançı. 
бомбәәғанд и. bombaatan. 
бомбәәкырын и. bombadaşıyan. 
бомбәохшәр с. bombaoxşar, bombaşәkilli. 
бомбәрдмон и. bombardman; бомбəрдмон кардеј ф. 

bombardman etmək; бомбəрдмон кардə беј ф. bombardman 
edilmək; бомбəрдмон кардə быə с. bombardman edilmiş (edilən); 
бомбəрдмон кардə быə хəб. мəн. bombardman edilmişdir (edilib).  

бомбәрдмонәвон и. bombardmançı. 
бон (ҹ. бонон) и. 1 ban, çardaq; 2 kuzov, ban (maşında, arabada). 
бонәдә з. banda, çardaqda. 
бонисә з. banda, çardaqda. 
бонәгәв и. banağzı, çardaqağzı, banın qapısı, çardağın qapısı. 
бонәкулә и. tavan. 
бони и. banu, xanım; Фəрəбони Fərəbanu; Шəрəбони Şərəbanu. 
бонификасијә и. һуғ. bonifikasiya (alqı-satqı müqavilələrində 

keyfiyyətə görə əlavə). 
бор I и. bel (тalışlarda uzun saпlı və uzun ağızlı хüsusi bеl). 
бор II и. ким. bor (kim. element). 
бор III и. ким. bor, burğu (diş həkimlərinin işlətdiyi polad burğu). 
боран и. boran. 
борани и.  бот. boranı, balqabaq; боранијə пыло boranı aşı. 
боранин с. boranlı; боранинə һəво boranlı hava. 

борасит и. ким. borasit (susuz borat qrupundan mineral). 
боратон и. ким. boratlar (bor turşusunun duzları). 
боргес и. нəшр. borges (nəşriyyat şrifti). 
борғоз с. qudurğan. 
борғозәти и. qudurğanlıq. 
бордјур и. bordyur, haşiyә, köbә. 
бордум и. bel sapı. 
бореал с. ҹоғр. boreal (şimal); бореалə иғлим boreal iqlim. 
борәшум и. borla şumlama. 
борин с. ким. borlu; боринə шишə borlu şüşə. 
бормашин и. тəб. тех. bormaşın (diş həkimlərinin işlətdiyi burğu 

maşını). 
борт и. bort (gəminin, avtomobilin, bilyardın, paltarın və  s. yanı, 

kənarı). 
…бортин с. …bortlu (mürəkkəb sözlərin ikinci hissəsi); дыбортин 

ikibortlu. 
ботмеханих и. bortmexanik (təyyarə mexaniki). 
бортмыһәндис и. bortmühәndis. 
борут 1 и. barıt; һышкə борут quru barıt; 2 с. борут -ә; борутə 

чəллəг barıt çəlləyi. 
борутдон и. barıtqabı. 
борутохшәр с. barıtoxşar. 
борутхонә и. barıtxana, barıt hazırlanan yer. 
борш и. borş; борш патеј borş bişirmək. 
боршонә с. borşluq; боршонə кəлəм borşluq kələm. 
босман и. bosman (gəmidə növbətçi komandirin köməkçisi). 
босманәти и. bosmanlıq. 
ботаник и. botanik. 
ботаникә и. botanika, nәbatat. 
ботаники с. botaniki. 
боти и. botı (boğazlı qaloş); əғылə боти uşaq botısı. 
ботинкә и. botinka, çәkmә.  
бофте и. toxuma. 
бофте-бофте з. toxuya-toxuya, toxuyaraq. 
бофтевон и. toxucu. 
бофтевонәти и. toxuculuq. 
бофтеј ф. toxumaq; бофтə беј toxunmaq; бофтə быə s. toxunmuş, 

toxunan; бофтə быə хəб. мəн. toxunmuşdur, toxunub; холчə бофтеј 
хalça toхumaq; ♥бофтејдəм toхuyuram; бофтејдəш toхuyursan; 
бофтејдə toхuyur; бофтејдəмон toхuyuruq; бофтејдəшон 
toхuyursunuz; бофтејдəн toхuyurlar; бофтејдəбим toхuyurdum; 
бофтејдəбиш toхuyurdun; бофтејдəбе toхuyurdu; əбофтим 
toхuyardım; əбофтиш toхuyardın; əбофти toхuyardı; əбофтимон 
toхuyardıq; əбофтишон toхuyardınız; əбофтин toхuyardılar; 
бофтыме toхudum; бофте toхudun; бофтыше toхudu; бофтымоне 
toхuduq; бофтыоне toхudunuz; бофтышоне toхudular; бофтəниним 
toхumalıyam; бофтəниниш toхumalısan; бофтəнине toхumalıdır; 
бофтəнинимон toхumalıyıq; бофтəнинишон toхumalısınız; 
бофтəнинин toхumalıdırlar; бофтəме toхumuşam; бофтə toхumusan; 
бофтəше toхuyubdur; бофтəмоне toхumuşuq; бофтəоне 
toхumusunuz; бофтəшоне toхuyublar; бофтəнинимбəн 
toхumalıyammış; бофтəнинишбəн toхumalısanmış; бофтəнинебəн 
toхumalıymış; бофтəнинимонəбəн toхumalıyıqmış; 
бофтəнинишонбəн toхumalısınızmış; бофтəнининбəн 
toхumalıylarmış; бофтəнинбим toхumalıydım; бофтəнинбиш 
toхumalıydın; бофтəнинбе toхumalıydı; бофтəнинбимон 
toхumalıydıq; бофтəнинбишон toхumalıydınız; бофтəнинбин 
toхumalıydılar; бофтəнин бим toхumalı oldum; бофтəнин биш 
toхumalı oldun; бофтəнин бе toхumalı oldu; бофтəнин бимон 
toхumalı olduq; бофтəнин бишон toхumalı oldunuz; бофтəнин бин 
toхumalı oldular; бофтəмбəј toхusaydım; бофтəбəј toхusaydın; 
бофтəшбəј toхusaydı; бофтəмонбəј toхusaydıq; бофтəонбəј 
toхusaydınız; бофтəшонбəј toхusaydılar; бəбофтем toхuyaram; 
бəбофтеш toхuyarsan; бəбофте toхuyar; бəбофтемон toхuyarıq; 
бəбофтешон toхuyarsınız; бəбофтен toхuyarlar; быбофтым 
toхuyum; быбофт toхu; быбофты toхusun; быбофтəмон toхuyaq; 
быбофтəн toхuyun; быбофтын toхusunlar; быбофтом toхusam; 
быбофтош toхusan; быбофто toхusa; быбофтомон toхusaq; 
быбофтошон toхusanız; быбофтон toхusalar; ♥бофтејдəним 
toхumuram; бофтејдəниш toхumursan; бофтејдəни toхumur; 
бофтејдəнимон toхumuruq; бофтејдəнишон toхumursunuz; 
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бофтејдəнин toхumurlar; бофтејдəныбим toхumurdum; 
бофтејдəныбиш toхumurdun; бофтејдəныбе toхumurdu; 
бофтејдəныбимон toхumurduq; бофтејдəныбишон toхumurdunuz; 
бофтејдəныбин toхumırdular; нəбофтим toхumazdım; нəбофтиш 
toхumazdın; нəбофти toхumazdı; нəбофтимон toхumazdıq; 
нəбофтишон toхumazdınız; нəбофтин toхumazdılar; ныбофтыме 
toхumadım; ныбофте toхumadın; ныбофтыше toхumadı; 
ныбофтымоне toхumadıq; ныбофтыоне toхumadınız; 
ныбофтышоне toхumadılar; бофтəнинним toхumamalıyam; 
бофтəнинниш toхumamalısan; бофтəнинни toхumamalıdır; 
бофтəниннимон toхumamalıyıq; бофтəниннишон toхumamalısınız; 
бофтəниннин toхumamalıdırlar; бофтəмни toхumamışam; бофтəни 
toхumamısan; бофтəшни toхumayıbdır; бофтəмонни toхumamışıq; 
бофтəонни toхumamısınız; бофтəшонни toхumayıblar; 
бофтəниннимбəн toхumamalıyammış; бофтəниннишбəн 
toхumamalısanmış; бофтəниннијебəн toхumamalıymış; 
бофтəниннимонбəн toхumamalıyıqmış; бофтəниннишонбəн 
toхumamalısınızmış; бофтəниннинбəн toхumamalıylarmış; 
бофтəнинныбим toхumamalıydım; бофтəнинныбиш 
toхumamalıydın; бофтəнинныбе toхumamalıydı; бофтəнинныбимон 
toхumamalıydıq; бофтəнинныбишон toхumamalıydınız; 
бофтəнинныбин toхumamalıydılar; бофтəнин ныбим toхumalı 
olmadım; бофтəнин ныбиш toхumalı olmadın; бофтəнин ныбе 
toхumalı olmadı; бофтəнин ныбимон toхumalı olmadıq; бофтəнин 
ныбишон toхumalı olmadınız; бофтəнин ныбин toхumalı olmadılar; 
бофтəмнəбəј toхumasaydım; бофтəнəбəј toхumasaydın; 
бофтəнəшбəј toхumasaydı; бофтəмоннəбəј toхumasaydıq; 
бофтəоннəбəј toхumasaydınız; бофтəшоннəбəј toхumasaydılar; 
нибəбофтем toхumaram; нибəбофтеш toхumazsan; нибəбофте 
toхumaz; нибəбофтемон toхumarıq; нибəбофтешон toхumazsınız; 
нибəбофтен toхumazlar; ныбофтым toхumayım; мəбофт toхuma; 
ныбофты toхumasın; мəбофтəмон toхumayaq; мəбофтəн 
toхumayın; ныбофтын toхumasınlar; ныбофтом toхumasam; 
ныбофтош toхumasan; ныбофто toхumasa; ныбофтомон 
toхumasaq; ныбофтошон toхumasanız; ныбофтон toхumasalar. 

бофтә с. toxuyan; гујəве бофтə жен corab toхuyan qadın. 
бофтә хəб. мəн. toxumusan. 
бофтәкәс и. toxuyan (şəxs). 
бофтәнин с. toxumalı, toxuyası. 
бофтәсә з. toxuyarkәn. 
бохт и. uduzulma, baxtalama, uduzulmuş pul, oyun vә s.; 

дəбохтеј uduzmaq. 
бохчә и. bağlı, bağlama, bağlanc; бохчə карде boğçalama; бохчə 

кардеј boğçalamaq; бохчə кардə беј boğçalanmaq; бохчə кардə быə 
с. boğçalanmış, boğçalanan; бохчə кардə быə хəб. мəн. 
boğçalanmışdır, boğçalanıb. 

боһо з. baha; боһо бə сə омеј baha başa gəlmək; боһо тəмом беј 
baha oturmaq; боһо бе bahalaşma; боһо беј bahalaşmaq; боһо быə s. 
bahalaşmış, bahalaşan, bahalanan; боһо быə хəб. мəн. bahalaşmışdır, 
bahalaşıb, bahalanıb; боһо карде bahalandırma; боһо кардеј 
bahalandırmaq; боһо кардə беј bahalandırılmaq; боһо кардə быə s. 
bahalandırılmış, bahalandırılan; боһо кардə быə хəб. мəн. 
bahalandırılmışdır, bahalandırılıb; боһо кардовније bahalatma; боһо 
кардовнијеј bahalatmaq; боһо кардовнијə беј bahalatdırmaq; боһо 
кардовнијə быə s. bahalatdırılmış, bahalatdırılan; боһо кардовнијə 
быə хəб. мəн. bahalatdırılmışdır, bahalatdırılıb. 

боһовон с. bahacıl, bahaçı. 
боһојн с. bahalı; боһојнə мол bahalı mal. 
боһојнәти и. bahaçılıq, bahalıq. 
боһор и. bahar. 
боһоријјә и. əдəб. bahariyyә, bahar nәğmәsi. 
боһорыстон и. baharıstan, güllü-çiçәkli diyar. 
боһран и. böhran. 
боһранин с. böhranlı.  
боһранинәти и. böhranlılıq.  
бочи з. niyә. 
бочи ки з. niyә ki. 
бочисә з. nәdәnsә, nәyә görәsә. 
бо чичи з. nәyә görә, nә üçün. 
бочкә и. boçka, çәllәk. 
бочкәвон и. boçkaçı, çәllәkçi. 

бочкәвонәти и. boçkaçılıq, çәllәkçilik. 
бочкәәсохт и. boçkaqayıran. 
бочкәохшәр с. boçkaşәkilli, boçkaoxşar. 
бошәк и. зоол. xırda qırğı, dovşancıl, kәrkincәk. 
бошәкәбалә и. зоол. qırğıbalası. 
бошәкиғәзинон и. зоол. qırğıkimilәr. 
брәзилијә и. Braziliya. 
брәзилијәвыж з. braziliyalı. 
брәк и. brak (keyfiyyətsiz məhsul). 
брәкәвон и. brakçı. 
брәһмән и. brәhmәn (Hindistanda brəhmən kastasına mənsub olan 

adam). 
брәһмәнәти и. brәhmәnlik. 
брәһмәнизм и. brәhmәnizm. 
брилјант и. brilyant. 
брилјантин с. brilyantlı. 
британијәвыж з. britaniyalı. 
брынзә и. brınza (qoyun pendiri). 
брокер и. broker. 
брокерәти и. brokerlik. 
бром и. ким. brom (kimyəvi element). 
брон и. bron (bir şeydən istifadə etmək hüququ verən sənəd). 
бронкарде и. bronlaşdırma. 
бронх и. bronx. 
бронхит и. тəб. bronxit (bronxların selikli qişasının iltihabı). 
брошурә и. broşüra (kitabça). 
брунет с. brünet, qarasaçlı. 
брус и. bax: буруз. 
брутто с. brutto (malın tara ilə birlikdə çəkisi). 
бу I и. aramat, qoxu, әtir; вылə бу gül qoхusu. 
бу II и. iy; бу пегəтеј ф. iy götürmək; бу кардеј iyləmək; выли бу 

кардеј gülü iyləmək; бу кардə беј   iylənilmək; бу кардə быə с. 
iylənilmiş, iylənilən; бу кардə быə хəб. мəн. iylənilmişdir, iylənilib; 2 
iylәnmәk; бу дој iy vermək;  гужди бу кардəше ət iylənmişdir; бу 
кардə s. iylənən, iylənmiş, qoxumuş; бу кардовнијеј iylətmək; бу 
кардовнијə беј iylətdirmək; бу кардовнијə быə с. iylədilmiş, 
iylədilən; бу кардовнијə быə хəб. мəн. iylədilmişdir, iylədilib; бу доə 
с. iy verən, iyli, iylənən, qoxulu. 

-бу bəzi sözlərin sonunda gəlib, «görәsәn» mənasını verən hissəcik; 
омәјбу? – görәsәn gәldimi?; һардәнинебу? – görәsәn yemәlidir? 

-бу  «быбу» felinin bəzi sözlərin sonunda gələn hissəciyi; хəробəбу 
ышты кə! sənin evin хaraba qalsın! 

-бу -sa, -sə şəkilçisi; бомејбу gələcəksə, бəһабу yeyəcəksə. 
буб(ә) с. bub, qaynar (uşağın dilində). 
бублик и. bublik (halqa şəklində qoğal). 
бубликәвон и. bublikçi. 
бубон и. тəб. bubon (qasıqda limfa vəzilərinin iltihabı). 
бугәләмун с. buqәlәmun. 
бугәләмунәти и. buqәlәmunluq. 
буғ и. buğ; буғ бешеј buğ çıxmaq; буғ бешə s. buğ çıxan; буғ 

бешə buğ çıxıbdır. 
буғә (ҹ. буғон) и. buğa. 
буғхонә и. buğxana. 
буд  с. әla, yaxşı; Шəғол баһарде гамəки буди Yemişin əlasını 

çaqqal yeyər (At. sözü)  
буддизм и. buddizm (budda дини). 
буддист и. buddist, buddizm tәrфdarı. 
будуғон и. buduqlar (Azərbaycan respublikasının şimal-şərqində 

xalq); Будуғə зывон buduq dili. 
будуғи з. buduqca; будуғи сыхан кардеј buduqca danışmıq. 
будҹә (ҹ. будҹон) и. мали. büdcә. 
буж и. тəб. buj, mil (boruşəkilli orqanları – qida borusunu və s. 

tədqiq etmək üçün mil). 
бужовә с. şәvә, aqat, zil qara, qapqara. 
бужпевоније и. bujsalma, buj ilә müayinә etmә. 
бузыне и. физиол. iybilmә, qoxubilmә. 
бузмә и. büzmә. 
бузмәјн с. büzmәli. 
бузмәјнәти и. büzmәlilik. 
буј и. buy, siqnal üzgәci (dənizdə, göldə lövbər salınan yeri və ya 

təhlükəli yerləri göstərən üzücü nişan). 
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бује-бује и. 1 iy götürmә; 2 məҹ. avaralanma; бује-бује кардеј 1) 
iy götürmək; 2) avaralanmaq. 

бујәвулә и. qoxuluq, üфunәt, kәskin qoxu. 
бујәвулә доә с. iylәnәn, üфunәt iyi verәn, üфunәt iylәnәn. 
бујәвуләјн с. üфunәtli. 
букет и. buket; букет бастеј buket bağlamaq. 
букә и. burun; bax:  выни. 
букәбәпе с. 1 burnudik; 2 мəҹ. lovğa, tәkәbbürlü, dikbaş, 

tәşәxxüslü. 
букәбәпејәти и. burnudiklik; lovğalıq, tәkәbbürlülük, dikbaşlıq, 

tәşәxxüslülük. 
букәвонә и. 1 buruntaq, ağızlıq; 2 burun qayışı (yüyəndə); 

*букəвонə жəј 1) buruntaq taхmaq; 2) мəҹ. cilovlamaq; 3) мəҹ. 
susdurmaq. 

букәјн с. burunlu. 
букинист и. bukinist, köhnә kitablar satan. 
букинистәти и. bukinistlik. 
букинистик с. bukinistik; букинистикə китобə каталог 

bukinistik kitab kataloqu. 
буксир и. buksir, yedәk, yedәk işi. 
бул и. bul (çayda, suda balığı vurmaq üçün üç haçalı qarpun). 
булвар и. bulvar; дыјокəно булвар dənizkənarı bulvar.  
булдозер и. buldozer (1 тех. təbəqə dəmiri əymək, ştamplamaq və 

s. əməliyyat üçün dəzgah; 2 d.т. torpağı hamarlamaq və kəsəyi əzib 
xırdalamaq üçün traktora qoşulan alət). 

булдозерәвон и. buldozerçi. 
булдозерәвонәти и. buldozerçilik. 
булјон и. bax: гуждов; кагə булјон bax: кагов. 
булкә и. bulka. 
булкәвон и. bulkaçı. 
булкәвонәти и. bulkaçılıq. 
булкәәпат и. bulkabişirәn. 
булкәәһват и. bulkasatan. 
буллетен и. bülleten (1 seçki zamanı namizədlərin siyahısı olan və 

seçki qutusuna salınan vərəqə; 2 qısa, rəsmi məlumat; 3 müxtəlif 
idarə və ya müəssisələr tərəfindən dövraşırı nəşr edilən əsərlərin adı; 
4 xəstəlik vərəqəsi). 

буллә и. 1 dolaq, yumaq; əриш буллə кардеј arğac dolamaq; 2 
burğuc; и буллə bir burğuj; буллə кардеј dolamaq, yumaqlamaq; 
буллə кардə беј dolanmaq, yumaqlanmaq; буллə кардə быə s. 
dolanmış, yumaqlanmış; буллə кардə быə хəб. мəн. dolanmışdır, 
yumaqlanmışdır. 

булләәкә с. yumaqlayan, yumaqlayıcı. 
булул и. büllur; сипијə булул ağappaq büllur. 
бум I и. вəрз. bum (üfiqi tir); гимнастикə бум gimnastika bumu. 
бум II и. иғт. сиј. bum (süni canlanma, hay-küy); иғтисадијə бум 

iqtisadi bum; сијасијə бум siyasi bum. 
бум III  и. torpaq; Тум че бəги, бум че бəги! Dən bəyin, torpaq 

bəyin! (At. sözü). 
бумажник и. bumajnik (pul və ya sənədləri qoymaq üçün kiçik cib 

kisəsi). 
бумеранг и. bumeranq (Avsтraliya qəbilələrinin ağac silahı). 
бумәку и. döyәnәk; астə бумəку sтоm. sümük döyənəyi; бумəку 

беј döyənək olmaq, döyənəklənmək; бумəку быə s. döyənək olmuş, 
döyənəklənmiş; бумəку быə хəб. мəн. döyənək olmuşdur, 
döyənəklənmişdir.  

бумәкугыринон и. зоол. döyәnәkayaqlılar (cütdırnaqlılar 
dəstəsindən məməlilər yarımdəstəsi). 

бумәкујн с. döyәnәkli; бумəкујнə лынгон döyənəkli ayaqlar. 
бумәларзә и. zәlzәlә. 
бумәмивә и. meyvәkök. 
бумәришә и. бот. yerkökü. 
бумәсеф и. бот. kartof. 
буми с. yerli, hәmyerli. 
бумијәвәшә и. tәbii qaz. 
бумијәти и. yerlilik. 
бумијәтум и. бот., bax:  бумәсеф. 
бумыж с. yerli; бумыжə əһоли yerli əhali. 
бумыжәти и. yerliçilik. 
бумыжпәрәст с. yerlipәrәst. 
бумыжпәрәстәти и. yerlipәrәstlik. 

бунгар и. bunqar (musiqi aləti). 
бунд и. kin, kinayә; бунд гəтеј ф. kin saxlamaq. 
бундин с. kinli, kinayәli. 
бундинәти и. kinlilik, kinayәlilik. 
бункер и. bunker (1 kombaynın dən yığılan yeri; 2 kömür anbarı; 3 

betonlaşdırılmış sığınacaq). 
бункерәвон и. bunkerçi. 
бунт и. bunt, qiyam; бунт рост кардеј bunt qaldırmaq. 
бунтәвон и. buntçu, qiyamçı. 
бунтәвонәти и. buntçuluq, qiyamçılıq. 
бунум a.с. görüm; бунум əв чич вотејдə görüm o nə deyir. 
бур I и. тех. bur, burov (qazıma maşını); бур дој burmaq, 

qanırmaq; билəнги бур дој biləyini burmaq (qanırmaq); бур доə беј 
burulmaq, qanırılmaq; бур доə быə s. burulmuş, burulan, qanırılmış, 
qanırılan; бур доə быə хəб. мəн. burulmuşdur, burulub, qanırılmışdır, 
qanırılıb. 

бур II и. тар. bur, burlar (Afrikanın cənubunda məskunlaşmış 
Avropa müstəmləkəçilərinin varisləri). 

буре и. böyürmә, bәyirmә. 
буре-буре 1 з. böyürә-böyürә; 2 и. böyürüşmә; емандəбе че 

зандəгон буре-буре inəklərin böyürüşməsi yayılmışdı. 
буреј ф. böyürmәk, bәyirmәk (inək); ♥бурејдəбе bəyirirdi; 

бурəбе bəyirmişdi; бурејдəјбəн bəyirirmiş; бурəј  bəyirdi; бурəбəј 
bəyirsəydi; бурəнинбе bəyirməliydi; бурəнин бе bəyirməli oldu; 
бəбуре bəyirəcək; бурəнине bəyirməlidir; быбуры bəyirsin; быбуро 
bəyirsə; ♥бурејдəныбе bəyirmirdi; бурəныбе bəyirməmişdi; 
бурејдəнијбəн bəyirmirmiş; ныбурəј  bəyirmədi; бурəнəбəј 
bəyirməsəydi; бурəнинныбе bəyirməməliydi; бурəнин ныбе 
bəyirməli olmadı; нибəбуре bəyirməyəcək; бурəнинни 
bəyirməməlidir; ныбуры bəyirməsin; ныбуро bəyirməsə. 

бурет и. тəб. büret (dərəcələrə bölünmüş şüşə boru). 
бурә и. böyürmә, bәyirti; бурə дəғандеј böyürtmək, bəyirtmək 
бурә с. böyürmüş, böyürәn, bәyirmiş, bәyirәn. 
бурә хəб. мəн. böyürüb, bәyirib. 
бурә-бурә и. böyürüşmә, bәyirişmә; бурə-бурə емандеј 

böyürüşmək, bəyirişmək. 
бурәнин с. böyürmәli, bәyirmәli, böyürәsi, bәyirәsi (inək). 
бурәсә з. böyürәrkәn, bәyirәrkәn (inək).  
буржуа (ҹ. буржуон)  и. burjua. 
буржуа-демократик с. burjua-demokratik. 
буржуазијә и. burjuaziya. 
буржуј и. гəп. ниф. burjuy. 
бурзә и. зоол. burza (kisəli heyvanların kisəsi). 
бурјат и. buryat (xalq). 
бурјати з. buryatca. 
бурмә с. buruq; и бурмə му bir buruq saç. 
бурмәҹ и. axtalanmış qoç. 
буро и. büro; һəво буро hava bürosu. 
бурократ и. bürokrat. 
бурократизм и. bürokratizm. 
бурократијә и. bürokratiya. 
бурократик с. bürokratik; бурократикə сохтемон bürokratik 

quruluş. 
буруғ и. buruq; натə буруғ neft buruğu. 
буруғәвон и. buruqçu. 
буруғәвонәти и. buruqçuluq. 
буруғәканд и. buruqqazan. 
буруғин с. buruqlu. 
буруз I и. tir, dirәk, диниş. 
буруз II  и. biruz; буруз дој ф. büruzə vermək; ыштə норозијəти 

буруз дој öz narazılığını büruzə vermək.  
бурушт и. bacarıq. 
буруштин и. bacarıqlı. 
буруштинәти и. bacarıqlılıq. 
бусә и. шаир.  busә; бусə сəј busə almaq. 
буст и. bax:  нимтән. 
бустон и. bostan. 
бустонә с. bostanlıq; бустонə мəзə bostanlıq sahə. 
бустонәвон и. bostançı. 
бустонәвонәти и. bostançılıq; бустонəвонəти кардеј ф. 

bostançılıq etmək, bostançılıqla məşğul olmaq; бустонəвонəти кардə 
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беј ф. bostançılıqla məşğul olunmaq; бустонəвонəти кардə быə с. 
bostançılıq edilmiş, bostançılıq edilən; бустонəвонəти кардə быə 
хəб. мəн. bostançılıq edilmişdir, bostançılıq edilib. 

бутан и. ким. butan (qaz). 
бутафор и. butafor (səhnə ləvazimatı hazırlayan usta).  
бутафоријә и. butaforiya (1 teatr tamaşası üçün lazım olan şeylər; 

2 göz aldatmaq üçün düzəldilən şeylər). 
бутерброд и. buterbrod. 
бутирометр и. ким. butirometr (südün yağlılığını ölçmək üçün 

cihaz). 
бутә и. buta, qönçә. 
бутә-бутә з. buta-buta. 
бутәјн с. butalı. 
бутулкә и. butulka. 
буфер и. bufer (1 parovozda, vaqonda, topda və s.-də təkanın, 

zərbənin gücünü azaltmaq üçün yaylı mexanizm; 2 мəҹ. iki vuruşan 
tərəf arasında qalan dövlət və s.). 

буфет и. bufet. 
буфетәвон и. bufetçi. 
буфетәвонәти и. bufetçilik. 
бухағ и. buxaq. 
бухтә и. buxta. 
бухур и. buxur (aromatlı qətran). 
бухурдон и. buxurdan, buxur yandırmaq üçün qab. 
бухурәкул и. бот. buxurkolu. 
бухурәвыл и. бот. bax:  бухурәкул. 
буҹурғәд и. bucurqad. 
буҹурғәдәвон и. bucurqadçı. 
буҹҹә и. ovuc; и буҹҹə bir ovuc; буҹҹə кардеј ф. ovuclamaq; 

буҹҹə кардə с. ovuclayan, ovuclamış; буҹҹə кардə хəб. мəн. 
ovuclamısan; буҹҹə кардə беј ф. ovuclanmaq; буҹҹə кардə быə с. 
ovuclanmış, ovuclanan; буҹҹə кардə быə хəб. мəн. ovuclanmışdır, 
ovuclanıb. 

бушлат и. buşlat (matros mahud kurtkası). 
бушмен и. buşmen (Cənubi Afrika xalqı). 
 

В 
 
в  v (Talış əlifbasının üçüncü hərfi). 
вабәзијод з. artıqlamasilә, bolluca. 
ваваз и. külәk. 
вавазин с. külәkli; вавазинə һəво küləkli hava. 
вавазинәти и. külәklilik. 
вавејла и. vaveyla. 
вагир и. vagir, mәrsiyәxan. 
вагирә и. vagirә (mərsiyənin nəqarətinin kollektiv ifa olunması). 
вагирәти и. vagirlik. 
вагиф с. канə. vaqif, bәlәd, sәriştәli, xәbәrdar, bilici, savadlı, 

bilgili, bilikli. 
вагифәти и. канə. vaqiflik, bәlәdlik, sәriştәlilik, xәbәrdarlıq, 

bilicilik, savadlılıq, bilgililik, biliklilik. 
вағ  и. canavar, boz qurd; *Вағи ыштə хуш һарде, вəши марде 

Canavar öz xasiyyətindən əl çəkdi, acından öldü (At. sözü). 
вағе и. vaqe; вағе беј  и. vaqe olmaq. 
вағеә и. vaqiә, yuxu, yuxugörmә. 
вағеән вəсə сых. vaqeәn, hәqiqәtәn, hәqiqәtdә. 
вағзал и. vağzal. 
вағзаләгырдој с. vağzalyanı. 
вағзали и. мус. vağzalı (xalq rəqsi). 
вағон и. vaqon. 
вағон-амбулаторијә и. vaqon-ambulatoriya. 
вағон-бијәхонә и. vaqon-buzxana. 
вағон-вағон з. vaqon-vaqon. 
вағон-дукон и. vaqon-dükan. 
вағонет(кә) и. vaqonet(ka) (kiçik vaqon yaxud yük daşımaq üçün 

platforma).  
вағонетәром и. vaqonetsürәn. 
вағонәвон и. vaqonçu. 
вағонәром и. vaqonsürәn. 

вағонәсохт и. vaqonqayıran. 
вағонәшышт и. vaqonyuyan. 
вағонижијәдә с. тех. vaqonaltı. 
вағонинә с. vaqonluq; и вағонинə бо bir vaqonluq yük. 
вағонирујәнәжән и. vaqonyağlayan. 
вағон-километр и. vaqon-kilometr. 
вағон-кино и. vaqon-kino. 
вағон-китобхонә и. vaqon-kitabxana. 
вағон-клуб и. vaqon-klub. 
вағоноәнә и. vaqonqoşan. 
вағононој и. vaqonqoşma. 
вағон-паровоз с. vaqon-parovoz. 
вағонпечыније и. vaqonquraşdırma. 
вағон-ресторан и. vaqon-restoran. 
вағон-систерн и. vaqon-sistern. 
вағонсохте и. vaqonqayırma. 
вағончә и. vaqonça, vaqoncıq. 
вағонҹоәкә и. vaqonayıran. 
вадар и. vadar. вадар бе и. vadarolma; вадар беј ф. vadar olmaq; 

вадар быə с. vadar olmuş, vadar olan; вадар быə хəб. мəн. vadar 
olmuşdur, vadar olub; вадар карде и. vadaretmə; вадар кардеј ф. 
vadar etmək; вадар кардə с. vadar edən (etmiş); вадар кардə хəб. 
мəн. vadar etmisən; вадар кардə беј ф. vadar edilmək; вадар кардə 
быə с. vadar edilmiş (edilən); вадар кардə быə хəб. мəн. vadar 
edilmişdir (edilib); вадар кардə бе и. vadar edilmə. 

вадәҹыланд с. söz saxlaya bilmәyәn, sirsaxlamaz. 
вади и. vadi. 
вадовније и. buraxdırma, boşlatma. 
вадовније-вадовније з. buraxdıra-buraxdıra, boşlada-boşlada, 

buraxdıraraq, boşladaraq. 
вадовнијеј ф. buraxdırmaq, boşlatmaq; вадовнијə беј ф. 

buraxdırılmaq, boşlatdırılmaq; вадовнијə быə с. buraxdırılmış, 
buraxdırılan, boşlatdırılmış, boşlatdırılan; вадовнијə быə хəб. мəн. 
buraxdırılmışdır, boşlatdırılıb. 

вадовнијә с. buraxdırmış, buraxdıran, boşlatmış, boşladan. 
вадовнијә хəб. мəн. buraxdırmısan, boşlatmısan. 
вадовнијәнин с. buraxdırmalı, buraxdırası, boşlatmalı, 

boşladası. 
вадовнијәсә з. buraxdırarkәn, boşladarkәn. 
вадоә с. buraxmş, buraxan, boşlamış, boşlayan. 
вадоә хəб. мəн. buraxmısan, boşlamısan.  
вадоәкәс и. boşlayan, buraxan (şəxs). 
вадоәнин с. buraxmalı, boşlamalı, buraxası, boşlayası. 
вадоәсә з. buraxarkәn, boşlayarkәn. 
вадоз с. һидр. vadoz; вадозə овон vadoz sular (öz mənşəyinə görə 

atmosfer rütubəti və dayaz sututarlarla əlaqədar olan sular). 
вадој ф. buraxmaq, boşlamaq; пул вадој pul buraхmaq; вадə чəј 

сəј boşla (buraх) onun başın; вадə чымы дасти mənim əlimi buraх; аз 
ҹојлинə ванибəдом тыни mən səni tək buraхmaram; вадоə бе и. 
buraxılma, boşlanma; вадоə беј ф. buraxılmaq, boşlanmaq; *вадоə 
быəбе buraхılmışdı; вадоə быə buraхılıb; вадоə быəбəј buraхılsaydı; 
вадоə бе buraхıldı; вадоə бејдə buraхılır; вадоə бəбе buraхılar; вадоə 
быə с. buraxılmış, boşlanmış, buraxılan, boşlanan; вадоə быə хəб. 
мəн. buraxılmışdır, boşlanmışdır, buraxılıb, boşlanıb; ♥вадојдəм 
buraхıram; вадојдəш buraхırsan; вадојдə buraхır; вадојдəмон 
buraхırıq; вадојдəшон buraхırsınız; вадојдəн buraхırlar; вадојдəбим 
buraхırdım; вадојдəбиш buraхırdın; вадојдəбе buraхırdı; 
вадојдəбимон buraхırdıq; вадојдəбишон buraхırdınız; вадојдəбин 
buraхırdılar; вадоəмбе buraхmışdım; вадоəбе buraхmışdın; 
вадоəшбе buraхmışdı; вадоəмонбе buraхmışdıq; вадоəонбе 
buraхmışdınız; вадоəшонбе buraхmışdılar; вадоме buraхdım; вадој 
buraхdın; вадоше buraхdı; вадомоне buraхdıq; вадооне buraхdınız; 
вадошоне buraхdılar; ваəдəјм buraхardım; ваəдəјш buraхardın; 
ваəдəј buraхardı; ваəдəјмон buraхardıq; ваəдəјшон buraхardınız; 
ваəдəјн buraхardılar; вадоəмбəј buraхsaydım; вадоəбəј buraхsaydın; 
вадоəшбəј buraхsaydı; вадоəмонбəј buraхsaydıq; вадоəонбəј 
buraхsaydınız; вадоəшонбəј buraхsaydılar; вадоəнинбим 
buraхmalıydım; вадоəнинбиш buraхmalıydın; вадоəнинбе 
buraхmalıydı; вадоəнинбимон buraхmalıydıq; вадоəнинбишон 
buraхmalıydınız; вадоəнинбин buraхmalıydılar; вадоəнин бим 
buraхmalı oldum; вадоəнин биш buraхmalı oldun; вадоəнин бе 
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buraхmalı oldu; вадоəнин бимон buraхmalı olduq; вадоəнин бишон 
buraхmalı oldunuz; вадоəнин бин buraхmalı oldular; 
вадоəнинимбəн buraхmalıyammış; вадоəнинишбəн 
buraхmalısanmış; вадоəнинебəн buraхmalıymış; вадоəнинимонбəн 
buraхmalıyıqmış; вадоəнинишонбəн buraхmalısınızmış; 
вадоəнининбəн buraхmalıymışlar; вабəдом buraхaram; вабəдош 
buraхarsan; вабəдо buraхar; вабəдомон buraхarıq; вабəдошон 
buraхarsınız; вабəдон buraхarlar; вадоəниним buraхmalıyam; 
вадоəниниш buraхmalısan; вадоəнине buraхmalıdır; вадоəнинимон 
buraхmalıyıq; вадоəнинишон buraхmalısınız; вадоəнинин 
buraхmalıdırlar; вадəм buraхım; вадə buraх; вадə buraхsın; вадəмон 
buraхaq; вадəн buraхın; вадəн buraхsınlar; вадом buraхsam; вадош 
buraхsan; вадо buraхsa; вадомон buraхsaq; вадошон buraхsanız; 
вадон buraхsalar; ♥вадојдəним buraхmıram; вадојдəниш 
buraхmırsan; вадојдəни buraхmır; вадојдəнимон buraхmırıq; 
вадојдəнишон buraхmırsınız; вадојдəнин buraхmırlar; 
вадојдəныбим buraхmırdım; вадојдəныбиш buraхmırdın; 
вадојдəныбе buraхmırdı; вадојдəныбимон buraхmırdıq; 
вадојдəныбишон buraхmırdınız; вадојдəныбин buraхmırdılar; 
вадоəмныбе buraхmamışdım; вадоəныбе buraхmamışdın; 
вадоəшныбе buraхmamışdı; вадоəмонныбе buraхmamışdıq; 
вадоəонныбе buraхmamışdınız; вадоəшонныбе buraхmamışdılar; 
ваныдоме buraхmadım; ваныдој buraхmadın; ваныдоше buraхmadı; 
ваныдомоне buraхmadıq; ваныдооне buraхmadınız; ваныдошоне 
buraхmadılar; ванəдəјм buraхmazdım; ванəдəјш buraхmazdın; 
ванəдəј buraхmazdı; ванəдəјмон buraхmazdıq; ванəдəјшон 
buraхmazdınız; ванəдəјн buraхmazdılar; вадоəмнəбəј 
buraхmasaydım; вадоəнəбəј buraхmasaydın; вадоəшнəбəј 
buraхmasaydı; вадоəмоннəбəј buraхmasaydıq; вадоəоннəбəј 
buraхmasaydınız; вадоəшоннəбəј buraхmasaydılar; вадоəнинныбим 
buraхmamalıydım; вадоəнинныбиш buraхmamalıydın; 
вадоəнинныбе buraхmamalıydı; вадоəнинныбимон 
buraхmamalıydıq; вадоəнинныбишон buraхmamalıydınız; 
вадоəнинныбин buraхmamalıydılar; вадоəнин ныбим buraхmalı 
olmadım; вадоəнин ныбиш buraхmalı olmadın; вадоəнин ныбе 
buraхmalı olmadı; вадоəнин ныбимон buraхmalı olmadıq; вадоəнин 
ныбишон buraхmalı olmadınız; вадоəнин ныбин buraхmalı 
olmadılar; вадоəниннимбəн buraхmamalıyammış; вадоəниннишбəн 
buraхmamalısanmış; вадоəниннијебəн buraхmamalıymış; 
вадоəниннимонбəн buraхmamalıyıqmış; вадоəниннишонбəн 
buraхmamalısınızmış; вадоəниннинбəн buraхmamalıymışlar; 
ванибəдом buraхmaram; ванибəдош buraхmazsan; ванибəдо 
buraхmaz; ванибəдомон buraхmarıq; ванибəдошон buraхmazsınız; 
ванибəдон buraхmazlar; вадоəнинним buraхmamalıyam; 
вадоəнинниш buraхmamalısan; вадоəнинни buraхmamalıdır; 
вадоəниннимон buraхmamalıyıq; вадоəниннишон 
buraхmamalısınız; вадоəниннин buraхmamalıdırlar; ваныдəм 
buraхmayım; вамəдə buraхma; ваныдə buraхmasın; вамəдəмон 
buraхmayaq; вамəдəн buraхmayın; ваныдəн buraхmasınlar; 
ваныдом buraхmasam; ваныдош buraхmasan; ваныдо buraхmasa; 
ваныдомон buraхmasaq; ваныдошон buraхmasanız; ваныдон 
buraхmasalar. 

вадој-вадој з. buraxa-buraxa, buraxaraq, boşlaya-boşlaya, 
boşlayaraq. 

вадомон и. buraxılış; вадомонə имтоһонон buraхılış imtahanları; 
манги 1-дə бəбе ружномə «Шəвнышт»и вадомон «Şəvnışt» 
qəzetinin buraхılışı ayın 1-də olacaq. 

ваәдә и. buraxıcı, buraxan. 
ваз с. vәhşi. 
ваз и. vaz; ваз дəвардеј ф. vaz keçmək; ваз дəвардə беј ф. vaz 

keçilmək; ваз дəвардə быə с. vaz keçilmiş, vaz keçilən; ваз дəвардə 
быə хəб. мəн. vaz keçilmişdir, vaz keçilib. 

вазеһ с. vazeh, açıq, aydın; вазеһə гəп vazeh söhbət. 
вазеһәти и. vazehlik. 
вазә и. vaza. 
вазәру и. Talışda çay adı. 
вазәхуг и. зоол. qaban, çöl donuzu. 
вазилә и. fıştırıq; вазилə жəј ф. fıştırıq çalmaq; вазилə жə беј ф. 

fıştırıq çalınmaq; вазилə жə быə с. fıştırıq çalınmış (çalınan); вазилə 
жə быə хəб. мəн. fıştırıq çalınmışdır (çalınıb); вазилə жəкəс и. fıştırıq 
çalan. 

ваиз и. vaiz. 
ваизәти и. vaizlik; ваизəти кардеј ф. vaizlik etmək; ваизəти кардə 

беј ф. vaizlik edilmək; ваизəти кардə быə с. vaizlik edilmiş, vaizlik 
edilən; ваизəти кардə быə хəб. мəн. vaizlik edilmişdir (edilib). 

вај и. vay, fәlakәt, müsibәt, bәdbәxtlik; быныштым бəшты вај! 
sənin vayına oturum! 

вај I н. vay; вај, əв гыније! vay, o yıхıldı! вај, дəдəм вај! vay, 
dədəm vay! 

вај II н. bıy, buy; вај, омəј ки əв! bıy, o gəldi ki! 
вајбәсә с. vaylı, hüznlü. 
вајбәсәти и. vaylılıq, hüznlülük. 
вај-вај н. vay-vay, bay-bay, buy-buy; вај-вај! чы јавə бе! vay-

vay! nə pis oldu! 
вај-вај и. vayıltı; вај-вај карде и. vayıldama, vayıldanma; вај-вај 

кардеј ф. vayıldamaq, vayıldanmaq; вај-вај кардə бе и. vayıldaşma; 
вај-вај кардə беј ф. vayıldaşmaq; вај-вај кардə быə с. vayıldaşmış, 
vayıldaşan. 

вајночор с. vaynaçar; вајночор мандеј vaynaçar qalmaq, çıхılmaz 
vəziyyətdə qalmaq. 

вај-һәрој и. vay-haray. 
вај-шивән и. vay-şivәn. 
вакансијә и. vakansiya (idarələrdə və s. boş, tutulmamış yer, 

vəzifə). 
вакант с. vakant (boş, açıq, tutulmamış yer, vəzifə). 
вакуометр и. тех. vakuometr (qazın təzyiqini ölçən cihaz). 
вакуум и. тех. физ.  vakuum (qazın seyrəklik halı). 
вакуумин с. vakuumlu. 
вакуумметр и. тех. vakuummetr (seyrək qazların təzyiqini ölçən 

cihaz). 
вал и. тех. val (fırlanan silindr); нијəнҹəнəјнə вал dirsəkli val. 
валај и. valay, valaylama; валај жəј ф. valaylamaq; валај жə беј 

ф. valaylanmaq; валај жə быə с. valaylanmış, valaylanan; валај жə 
быə хəб. мəн. valaylanmışdır, valaylanıb. 

валент с. ким. vavlent; валентə ибəјон valent birləşmələri. 
валентәти и. ким. valentlik (bir atomun, hidrogenin və ya 

birvalentli başqa bir elementin neçə atomu ilə birləşə biləcəyini və ya 
onun neçə atomunuəvəz edə biləcəyini göstərən ədəd). 

…валентин -valentli (mürəkkəb sözlərin ikinci hissəsi);  
дывалентинə елемент ikivalentli element. 

валеһ с. valeh; валеһ кардеј valeh etmək; валеһ мандеј valeh 
qalmaq. 

валеһәкә с. valehedәn, valehedici; И. Мəммəдови валеһəкə сəдо 
I. Məmmədovun valehedici səsi. 

валеһәкәти и. valehedicilik, valehedәnlik. 
валеһәти и. valehlik. 
валеһонә з. valehanә. 
вали и. vali, qubernator; Гафгази вали Qafqaz valisi. 
валид и. ata. 
валидејн и. valideyn. 
валидејнәти и. valideynlik. 
валидә и. ana. 
валидол и. тəб. validol (sakitləşdirici dərman). 
валијәти и. valilik, qubernatorluq. 
валин с. vallı; валинə осјо vallı dəyirman. 
валјутә и. valyuta (1 bir ölkədə qəbul olunmuş pul sistemi; 2 xarici 

ölkə pulu; 3 dəyər, qiymət). 
валјутәвон и. valyutaçı (valyuta möhtəkiri); ғызылə валјутə qızıl 

valyuta; валјутə сијосəт valyuta siyasəti; валјутə мəзəннə valyutə 
məzənnəsi; валјутə фонд valyuta fondu; валјутə дəгишкардə 
мəнтəғə valyutə dəyişdirmə məntəqəsi. 

валјутәвонәти и. valyutaçılıq (valyuta möhtəkirliyi). 
валлаһ n. Vallah; Валлаһ, ду вотејдəним! Vallah, yalan demirəm! 
валлаһ-Биллаһ н. Vallah-Billah; Валлаһ-Биллаһ, жəго ни! 

Vallah-Billah, elə deyil! 
валлаһи н. Vallahi. 
валлаһи-Биллаһи н. Vallahi-Billahi. 
валохшәр с. valşәkilli. 
валохшәрәти и. valşәkillilik. 
валс и. мус. vals; валс рахс кардеј vals rəqs etmək. 
вам з. vam; и вамəдə bir vamda; вамəдə патеј vamda bişirmək.  
вам-вами з. asta-asta, yavaş-yavaş, tәdriclә. 
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вамиг и. мус. Vamiq (12 əsas muğamdan əlavə qədim zərb 
muğamı). 

вамысибәт и. vamüsibәt. 
вампир и. зоол. vampir, yarasa. 
ванадиум и. ким. vanadium (kim. elem.); ванадиумə тыршə 

vanadium turşusu. 
ванадиумин с. vanadiumlu; ванадиуминə пуло vanadiumlu 

polad. 
ванг и. sәda, sәs; ванг карде и. səsləmə, çağırma; ванг кардеј ф. 

səsləmək, çağırmaq; ванг кардə бе и. səslənmə, çağırılma; ванг кардə 
беј ф. səslənmək, çağırılmaq; ванг кардə быə с. səslənmiş, səslənən, 
çağırılmış, çağırılan; ванг кардə быə хəб. мəн. səslənmişdir, səslənib, 
çağırılmışdır, çağırılıb; ванг кардəкəс и. səsləyən şəxs; де ванги 
бəмеј ucadan ağlamaq. 

вангбәванг з. sәsә-sәsә; вангбəванг дој səs-səsə vermək. 
вангбәсә и. sәsini batırma; вангбəсə кардеј səsini batırmaq (çox 

bərkdən danışmaqla). 
вангәкә и. sәslәyәn, çağıran. 
вангин с. sәsli. 
вангы-вож и. sәs-sәmir. 
вангывос и. 1 sәs-küy; 2 mәlәşmә. 
ванг-вож и. sәs-küy, sәs-sәmir. 
вандал и. vandal, vәhşi, barbar (mədəniyyət abidələrini dağıdan, 

məhv edən adam). 
вандалон и. vandallar (V əsrin ortalarında Roma imperiyasını 

istila və onun mədəniyyət abidələrini məhv etmiş qədim german 
qəbilələrindən biri); вандалон певышкынишоне Ромə vandallar 
Romanı dağıtdılar. 

вандализм и. vandalizm; vәhşilik, barbarlıq, mәdәniyyәtsizlik 
(mədəniyyət abidələrinin amansızcasına dağıdılması, məhv edilməsi). 

ванә и. önlük. 
ваныдој ф. buraxmamaq.  
ваныдој-ваныдој з. buraxmaya-buraxmaya, buraxmadan, 

buraxmayaraq.  
ваныдоә с. buraxmayan, buraxmamış. 
ваныдоә  з. buraxmamış, buraxmazdan öncә. 
ваннә и. vanna; ваннə ғəбул кардеј vanna qəbul etmək; лынгə 

ваннə ayaq vannası; һəшијə ваннə günəş vannası. 
ваннәјн с. vannalı. 
варан и. зоол. bax:  гәрнә. 
ва(р)г и. зоол. qurd, canavar. 
варгәдиз и. Yardımlı (Тalış rayоnlarından birinin 

dəyişdirilməzdən qabaqкı adı; hərfi mənası: «Qurd aşırımı»). 
варгәдизыж з. yardımlılı. 
варде и. gәtirmә. 
варде-барде и. apar-gәtir. 
варде-варде з. gәtirә-gәtirә, gәtirәrәk. 
вардеј ф. gәtirmәk; дој вардеј gətirtmək, gətirtdirmək; вардə беј 

ф. gətirilmək; *вардə быəбе gətirilmişdi; вардə быə gətirilib; вардə 
быəбəј gətirilsəydi; вардə бе gətirildi; вардə бејдə gətirilir; вардə 
бəбе gətirilər; вардə быə с. gətirilmiş, gətirilən; вардə быə хəб. мəн. 
gətirilmişdir, gətirilib; ♥вардејдəм gətirirəm; вардејдəш gətirirsən; 
вардејдə gətirir; вардејдəмон gətiririk; вардејдəшон gətirirsiniz; 
вардејдəн gətirirlər; вардејдəбим gətirirdim; вардејдəбиш gətirirdin; 
вардејдəбе gətirirdi; вардејдəбимон gətirirdik; вардејдəбишон 
gətirirdinizz; вардејдəбин gətirirdilər; вардəмбе gətirmişdim; 
вардəбе gətirmişdin; вардəшбе gətirmişdi; вардəмонбе gətirmişdik; 
вардəонбе gətirmişdinizz; вардəшонбе gətirmişdilər; вардыме 
gətirdim; варде gətirdin; вардыше gətirdi; вардымоне gətirdik; 
вардыоне gətirdinizz; вардышоне gətirdilər; əвəјм gətirərdim; əвəјш 
gətirərdin; əвəј gətirərdi; əвəјмон gətirərdik; əвəјшон gətirərdinizz; 
əвəјн gətirərdilər; вардəмбəј gətirsəydim; вардəбəј gətirsəydin; 
вардəшбəј gətirsəydi; вардəмонбəј gətirsəydik; вардəонбəј 
gətirsəydinizz; вардəшонбəј gətirsəydilər; вардəнинбим 
gətirməliydim; вардəнинбиш gətirməliydin; вардəнинбе 
gətirməliydi; вардəнинбимон gətirməliydik; вардəнинбишон 
gətirməliydinizz; вардəнинбин gətirməliydilər; вардəнин бим 
gətirməli oldum; вардəнин биш gətirməli oldun; вардəнин бе 
gətirməli oldu; вардəнин бимон gətirməli olduq; вардəнин бишон 
gətirməli oldunuz; вардəнин бин gətirməli oldular; вардəнинимбəн 
gətirməliyəmmiş; вардəнинишбəн gətirməlisənmiş; вардəнинебəн 

gətirməliymiş; вардəнинимонбəн gətirməliyikmiş; 
вардəнинишонбəн gətirməlisinizmiş; вардəнининбəн 
gətirməliymişlər; бəвардем (бəвам) gətirərəm; бəвардеш (бəваш) 
gətirərsən; бəварде (бəва) gətirər; бəвардемон (бəвамон) gətirərik; 
бəвардешон (бəвашон) gətirərsiniz; бəварден (бəван) gətirərlər; 
вардəниним gətirməliyəm; вардəниниш gətirməlisən; вардəнине 
gətirməlidir; вардəнинимон gətirməliyik; вардəнинишон 
gətirməlisiniz; вардəнинин gətirməlidirlər; бывəм gətirim; бывə 
gətir; бывə gətirsin; бывəмон gətirək; бывəн gətirin; бывəн 
gətirsinlər; бывом gətirsəm; бывош gətirsən; быво gətirsə; бывомон 
gətirsək; бывошон gətirsəniz; бывон gətirsələr; ♥вардејдəним 
gətirmirəm; вардејдəниш gətirmirsən; вардејдəни gətirmir; 
вардејдəнимон gətirmirik; вардејдəнишон gətirmirsiniz; 
вардејдəнин gətirmirlər; вардејдəныбим gətirirdim; вардејдəныбиш 
gətirmirdin; вардејдəныбе gətirmirdi; вардејдəныбимон gətirmirdik; 
вардејдəныбишон gətirmirdinizz; вардејдəныбин gətirmirdilər; 
вардəмныбе gətirməmişdim; вардəныбе gətirməmişdin; 
вардəшныбе gətirməmişdi; вардəмонныбе gətirməmişdik; 
вардəонныбе gətirməmişdinizz; вардəшонныбе gətirməmişdilər; 
нывардыме gətirmədim; ныварде gətirmədin; нывардыше gətirmədi; 
нывардымоне gətirmədik; нывардыоне gətirmədinizz; 
нывардышоне gətirmədilər; нəвəјм gətirməzdim; нəвəјш 
gətirməzdin; нəвəј gətirməzdi; нəвəјмон gətirməzdik; нəвəјшон 
gətirməzdinizz; нəвəјн gətirməzdilər; вардəмнəбəј gətirməsəydim; 
вардəнəбəј gətirməsəydin; вардəшнəбəј gətirməsəydi; 
вардəмоннəбəј gətirməsəydik; вардəоннəбəј gətirməsəydinizz; 
вардəшоннəбəј gətirməsəydilər; вардəнинныбим gətirməməliydim; 
вардəнинныбиш gətirməməliydin; вардəнинныбе gətirməməliydi; 
вардəнинныбимон gətirməməliydik; вардəнинныбишон 
gətirməməliydinizz; вардəнинныбин gətirməməliydilər; вардəнин 
ныбим gətirməli olmadım; вардəнин ныбиш gətirməli olmadın; 
вардəнин ныбе gətirməli olmadı; вардəнин ныбимон gətirməli 
olmadıq; вардəнин ныбишон gətirməli olmadınız; вардəнин ныбин 
gətirməli olmadılar; вардəниннимбəн gətirməməliyəmmiş; 
вардəниннишбəн gətirməməlisənmiş; вардəниннијебəн 
gətirməməliymiş; вардəниннимонбəн gətirməməliyikmiş; 
вардəниннишонбəн gətirməməlisinizmiş; вардəниннинбəн 
gətirməməliymişlər; нибəвардем (нибəвам) gətirmərəm; 
нибəвардеш (нибəваш) gətirməzsən; нибəварде (нибəва) gətirməz; 
нибəвардемон (нибəвамон) gətirmərik; нибəвардешон 
(нибəвашон) gətirməzsiniz; нибəварден (нибəван) gətirməzlər; 
вардəнинним gətirməməliyəm; вардəнинниш gətirməməlisən; 
вардəнинни gətirməməlidir; вардəниннимон gətirməməliyik; 
вардəниннишон gətirməməlisiniz; вардəниннин gətirməməlidirlər; 
нывəм gətirməyim; мəвə gətirmə; нывə gətirməsin; мəвəмон 
gətirməyək; мəвəн gətirməyin; нывəн gətirməsinlər; нывом 
gətirməsəm; нывош gətirməsən; ныво gətirməsə; нывомон 
gətirməsək; нывошон gətirməsəniz; нывон gətirməsələr. 

варденҹән з. 1 kәtirәn kimi; варденҹəн быдə чəј дəрси! kətirən 
kimi onun dərsini ver!; 2 gәtirmәkdәnsә; əј варденҹəн, бијə ыштə 
зоə onu gətirməkdənsə, öz oğlunu gətir. 

вардеҹәғын з. gәtirincә; вардəҹəғын бəки зијон бəкардеш? 
gətirincə kimə ziyan vurarsan? 

вардә с. gәtirmiş, gәtirәn. 
вардә хəб. мəн. gәtirmisәn. 
вардәкәс и. gәtirәn, gәtirәn şәxs. 
вардәнә и. vәrdәnә; вардəнə жəј ф. vərdənələmək. 
вардәнин с. gәtirmәli, gәtirәsi. 
вардәсә з. gәtirәrkәn. 
вардәчу и. hәsir, palaz vә kilim toxunan dәzgahın hissәlәrindәn 

birinin adı. 
вардовније и. gәtizdirmә.  
вардовније-вардовније з. gәtizdirә-gәtizdirә, gәtizdirәrәk.  
вардовнијеј ф. gәtizdirmәk; вардовнијə беј ф. gətizdirilmək; 

вардовнијə быə с. gətizdirilmiş, gətizdirilən; вардовнијə быə хəб. 
мəн. gətizdirilmişdir, gətizdirilib.  

вардовнијә с. gәtizdirmiş, gәtizdirәn.  
вардовнијә хəб. мəн. gәtizdirmisәn.  
вардовнијәнин с. gәtizdirilәsi, gәtizdirilmәli. 
вардовнијәсә з. gәtizdirәrkәn.  
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варз и. yoğurma, yoğurum, yoğuruş; варз дој ф. yoğurmaq; варз 
доə беј ф. yoğurulmaq; варз доə быə с. yoğurulmuş, yoğurulan; варз 
доə быə хəб. мəн. yoğurulmuşdur, yoğurulub; варз доəкəс и. 
yoğuran. 

варзәдә и. yoğuran, yoğurucu. 
варзыније и. 1 yoğurma; 2 eşmә. 
варзыније-варзыније з. 1 yoğura-yoğura, yoğuraraq; 2 eşә-eşә, 

eşәrәk. 
варзынијеј ф. 1 yoğurmaq; 2 eşmәk; варзынијə беј ф. 1 

yoğurulmaq; 2 eşilmək; варзынијə быə с. 1 yoğurulmuş, yoğurulan; 2 
eşilmiş, eşilən; ♥варзынејдəм yoğururam; варзынејдəш yoğurursan; 
варзынејдə yoğurur; варзынејдəмон yoğururuq; варзынејдəшон 
yoğurursunuz; варзынејдəн yoğururlar; варзынејдəбим yoğururdum; 
варзынејдəбиш yoğururdun; варзынејдəбе yoğururdu; 
варзынејдəбимон yoğururduq; варзынејдəбишон yoğururdunuz; 
варзынејдəбин yoğururdular; варзынијəмбе yoğurmuşdum; 
варзынијəбе yoğurmuşdun; варзынијəшбе yoğurmuşdu; 
варзынијəмонбе yoğurmuşduq; варзынијəонбе yoğurmuşdunuz; 
варзынијəшонбе yoğurmuşdular; варзыниме yoğurdum; варзыније 
yoğurdun; варзынише yoğurdu; варзынимоне yoğurduq; 
варзынијоне yoğurdunuz; варзынишоне yoğurdular; варзыним 
yoğurardım; варзыниш yoğurardın; варзыни yoğurardı; варзынимон 
yoğurardıq; варзынишон yoğurardınız; варзынин yoğurardılar; 
варзынијəмбəј yoğursaydım; варзынијəбəј yoğursaydın; 
варзынијəшбəј  yoğursaydı; варзынијəмонбəј  yoğursaydıq; 
варзынијəонбəј  yoğursaydınız; варзынијəшонбəј  yoğursaydılar; 
варзынијəнинбим yoğurmalıydım; варзынијəнинбиш 
yoğurmalıydın; варзынијəнинбе yoğurmalıydı; варзынијəнинбимон 
yoğurmalıydıq; варзынијəнинбишон yoğurmalıydınız; 
варзынијəнинбин yoğurmalıydılar; варзынијəнин бим yoğurmalı 
oldum; варзынијəнин биш yoğurmalı oldun; варзынијəнин бе 
yoğurmalı oldu; варзынијəнин бимон yoğurmalı olduq; 
варзынијəнин бишон yoğurmalı oldunuz; варзынијəнин бин 
yoğurmalı oldular; варзынијəнинимбəн yoğurmalıyammış; 
варзынијəнинишбəн yoğurmalısanmış; варзынијəнинебəн 
yoğurmalıymış; варзынијəнинимонбəн yoğurmalıyıqmış; 
варзынијəнинишонбəн yoğurmalısınızmış; варзынијəнининбəн 
yoğurmalıymışlar; бəварзынем yoğuraram; бəварзынеш yoğurarsan; 
бəварзыне yoğurar; бəварзынемон yoğurarıq; бəварзынешон 
yoğurarsınız; бəварзынен yoğurarlar; варзынијəниним 
yoğurmalıyam; варзынијəниниш yoğurmalısan; варзынијəнине 
yoğurmalıdır; варзынијəнинимон yoğurmalıyıq; варзынијəнинишон 
yoğurmalısınız; варзынијəнинин yoğurmalıdırlar; быварзыным 
yoğurum; быварзын yoğur; быварзыны yoğurun; быварзынəмон 
yoğuraq; быварзынəн yoğurun; быварзынын yoğursunlar; 
быварзыном yoğursam; быварзынош yoğursan; быварзыно 
yoğursa; быварзыномон yoğursaq; быварзыношон yoğursanız; 
быварзынон yoğursalar; ♥варзынејдəним yoğurmuram; 
варзынејдəниш yoğurmursan; варзынејдəни yoğurmur; 
варзынејдəнимон yoğurmuruq; варзынејдəнишон yoğurmursunuz; 
варзынејдəнин yoğurmurlar; варзынејдəныбим yoğurmurdum; 
варзынејдəныбиш yoğurmurdun; варзынејдəныбе yoğurmurdu; 
варзынејдəныбимон yoğurmurduq; варзынејдəныбишон 
yoğurmurdunuz; варзынејдəныбин yoğurmurdular; варзынијəмныбе 
yoğurmamışdım; варзынијəныбе yoğurmamışdın; варзынијəшныбе 
yoğurmamışdı; варзынијəмонныбе yoğurmamışdıq; 
варзынијəонныбе yoğurmamışdınız; варзынијəшонныбе 
yoğurmamışdılar; ныварзыниме yoğurmadım; ныварзыније 
yoğurmadın; ныварзынише yoğurmadı; ныварзынимоне 
yoğurmadıq; ныварзынијоне yoğurmadınız; ныварзынишоне 
yoğurmadılar; нəварзыним yoğurmazdım; нəварзыниш 
yoğurmazdın; нəварзыни yoğurmazdı; нəварзынимон yoğurmazdıq; 
нəварзынишон yoğurmazdınızнəварзынин yoğurmazdılar; 
варзынијəмнəбəј yoğurmasaydım; варзынијəнəбəј yoğurmasaydın; 
варзынијəшнəбəј yoğurmasaydı; варзынијəмоннəбəј 
yoğurmasaydıq; варзынијəоннəбəј yoğurmasaydınız; 
варзынијəшоннəбəј  yoğurmasaydılar; варзынијəнинныбим 
yoğurmamalıydım; варзынијəнинныбиш yoğurmamalıydın; 
варзынијəнинныбе yoğurmamalıydı; варзынијəнинныбимон 
yoğurmamalıydıq; варзынијəнинныбишон yoğurmamalıydınız; 
варзынијəнинныбин yoğurmamalıydılar; варзынијəнин ныбим 

yoğurmalı olmadım; варзынијəнин ныбиш yoğurmalı olmadın; 
варзынијəнин ныбе yoğurmalı olmadı; варзынијəнин ныбимон 
yoğurmalı olmadıq; варзынијəнин ныбишон yoğurmalı olmadız; 
варзынијəнин ныбин yoğurmalı olmadılar; варзынијəниннимбəн 
yoğurmamalıyammış; варзынијəниннишбəн yoğurmamalısanmış; 
варзынијəниннијебəн yoğurmamalıymış; варзынијəниннимонбəн 
yoğurmamalıyıqmış; варзынијəниннишонбəн yoğurmamalısınızmış; 
варзынијəниннинбəн yoğurmamalıymışlar; нибəварзынем 
yoğurmaram; нибəварзынеш yoğurmazsan; нибəварзыне yoğurmaz; 
нибəварзынемон yoğurmarıq; нибəварзынешон yoğurmazsınız; 
нибəварзынен yoğurmazlar; варзынијəнинним yoğurmamalıyam; 
варзынијəнинниш yoğurmamalısan; варзынијəнинни 
yoğurmamalıdır; варзынијəниннимон yoğurmamalıyıq; 
варзынијəниннишон yoğurmamalısınız; варзынијəниннин 
yoğurmamalıdırlar; ныварзыным yoğurmayım; мəварзын yoğurma; 
ныварзыны yoğurmasın; мəварзынəмон yoğurmayaq; мəварзынəн 
yoğurmayın; ныварзынын yoğurmasınlar; ныварзыном 
yoğurmasam; ныварзынош yoğurmasan; ныварзыно yoğurmasa; 
ныварзыномон yoğurmasaq; ныварзыношон yoğurmasanız; 
ныварзынон yoğurmasalar. 

варзынијә с. 1 yoğurmuş, yoğuran; 2 eşmiş, eşәn. 
варзынијә хəб. мəн. 1 yoğurmusan; 2 eşmisәn. 
варзынијәнин с. 1 yoğurmalı, yoğurası; 2 eşmәli, eşәsi. 
варзынијәсә з. 1 yoğurarkәn; 2 eşәrkәn. 
варзонә с. yoğurumluq; и варзонə ордə bir yoğurumluq un. 
вариант и. variant (bir mətnin, planın, layihənin və s. dəyişmiş 

şəkli); че нахшə вариант layihənin variantı; дебутə вариант шащм. 
debüt variantı. 

вариасијә и. variasiya (1 bir musiqi mövzusunun melodik və ritmik 
cəhəti; əsas musiqi mövzusunun müxtəlif variantlarda təkrarlanması; 
2 биол. heyvanların və bitkilərin əsas tipinin dəyişməsi). 

вариасијәјн с. variasiyalı; че рəсон вариасијəјнə һəрəкəт  бот. 
bitkilərin variasiyalı hərəkəti. 

вариасион с. риј. variasion; вариасионə статистикə variasion 
statistika. 

вариатор и. тех. variator (maşının optimal sürət reжimini təmin 
edən qurğu). 

варид  и. varid; варид беј varid olmaq. 
варидот и. varidat. 
варијот и. variyyat, sәrvәt, var-dövlәt. 
варијотин с. variyyatlı, zәngin. 
варијотинәти и. variyyatlılıq, zәnginlik. 
варис и. varis. 
варисәти и. varislik, vәrәsәlik. 
васваси с. vasvası. 
васвасијәти и. vasvasılıq. 
васил и. vasil; бə ҹəһəнным васил кардеј cəhənnəmə vasil etmək. 
вассал и. vassal, asılı. 
вассаләти и. vassallıq, asılılıq (1 тар. özündən daha güclü 

feodaldan asılı olan feodal; 2 daha güclü dövlətdən asılı olan dövlət; 
3 мəҹ. ümumiyyətlə başqasından asılı olan adam, təşkilat və s.). 

вате и. 1 tәpmә, basma; 2 мəҹ. döymә, әzişdirmә; 3 мəҹ. dәrisini 
soyma. 

вате-вате з. 1 tәpә-tәpә, tәpәrәk, basa-basa, basaraq (keçə); 2 
мəҹ. döyә-döyә, döyәrәk, әzişdirә-әzişdirә, әzişdirәrәk; 3 мəҹ. 
dәrisini soya-soya (soyaraq). 

ватеј ф. 1 tәpmәk, basmaq; нəмə ватеј keçə təpmək; 2 мəҹ. 
döymәk, әzişdirmәk; 3 мəҹ. dәrisini soymaq; ватə беј ф. 1 
təpilmək; 2 мəҹ. döyülmək, əzişdirilmək; 3 мəҹ. dərisi soyulmaq; ватə 
быə с. 1 təpilmiş, təpilən; 2 мəҹ. döyülmüş, əzişdirilmiş, döyülən, 
əzişdirilən; 3 мəҹ. dərisi soyulmuş (soyulan); ватə быə хəб. мəн. 1 
təpilmişdir, təpilib; 2 мəҹ. döyülmüşdür, əzişdirilmişdir, döyülüb, 
əzişdirilib; 3 мəҹ. dərisi soyulmuşdur (soyulub); ♥ватејдəм təpirəm; 
ватејдəш təpirsən; ватејдə təpir; ватејдəмон təpirik; ватејдəшон 
təpirsiniz; ватејдəн təpirlər; ватејдəбим təpirdim; ватејдəбиш 
təpirdin; ватејдəбе təpirdi; ватејдəбимон təpirdik; ватејдəбишон 
təpirdiniz; ватејдəбин təpirdilər; ватəмбе təpmişdim; ватəбе 
təpmişdin; ватəшбе təpmişdi; ватəмонбе təpmişdik; ватəонбе 
təpmişdiniz; ватəшонбе təpmişdilər; ватыме təpdim; вате təpdin; 
ватыше təpdi; ватымоне təpdik; ватыоне təpdinizz; ватышоне 
təpdilər; əватим təpərdim; əватиш təpərdin; əвати təpərdi; əватимон 
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təpərdik; əватишон təpərdinizz; əватин təpərdilər; ватəмбəј 
təpsəydim; ватəбəј təpsəydin; ватəшбəј təpsəydi; ватəмонбəј 
təpsəydik; ватəонбəј təpsəydinizz; ватəшонбəј təpsəydilər; 
ватəнинбим təpməliydim; ватəнинбиш təpməliydin; ватəнинбе 
təpməliydi; ватəнинбимон təpməliydik; ватəнинбишон 
təpməliydiniz; ватəнинбин təpməliydilər; ватəнин бим təpməli 
oldum; ватəнин биш təpməli oldun; ватəнин бе təpməli oldu; 
ватəнин бимон təpməli olduq; ватəнин бишон təpməli oldunuz; 
ватəнин бин təpməli oldular; ватəнинимбəн təpməliyəmmiş; 
ватəнинишбəн təpməlisənmiş; ватəнинебəн təpməliymiş; 
ватəнинимонбəн təpməliyikmiş; ватəнинишонбəн təpməlisinizmiş; 
ватəнининбəн təpməliymişlər; бəватем təpərəm; бəватеш təpərsən; 
бəвате təpər; бəватемон təpərik; бəватешон təpərsiniz; бəватен 
təpərlər; ватəниним təpməliyəm; ватəниниш təpməlisən; ватəнине 
təpməlidir; ватəнинимон təpməliyik; ватəнинишон təpməlisiniz; 
ватəнинин təpməlidirlər; быватым təpim; быват təp; бываты təpsin; 
быватəмон təpək; быватəн təpin; быватын təpsinlər; быватом 
təpsəm; быватош təpsən; бывато təpsə; быватомон təpsək; 
быватошон təpsəniz; быватон təpsələr; ♥ватејдəним təpmirəm; 
ватејдəниш təpmirsən; ватејдəни təpmir; ватејдəнимон təpmirik; 
ватејдəнишон təpmirsiniz; ватејдəнин təpmirlər; ватејдəныбим 
təpmirdim; ватејдəныбиш təpmirdin; ватејдəныбе təpmirdi; 
ватејдəныбимон təpmirdik; ватејдəныбишон təpmirdiniz; 
ватејдəныбин təpmirdilər; ватəмныбе təpməmişdim; ватəныбе 
təpməmişdin; ватəшныбе təpməmişdi; ватəмонныбе təpməmişdik; 
ватəонныбе təpməmişdiniz; ватəшонныбе təpməmişdilər; ныватыме 
təpmədim; нывате təpmədin; ныватыше təpmədi; ныватымоне 
təpmədik; ныватыоне təpmədiniz; ныватышоне təpmədilər; нəватим 
təpərdim; нəватиш təpməzdin; нəвати təpməzdi; нəватимон 
təpməzdik; нəватишон təpməzdiniz; нəватин təpməzdilər; 
ватəмнəбəј təpməsəydim; ватəнəбəј təpməsəydin; ватəшнəбəј 
təpməsəydi; ватəмоннəбəј təpməsəydik; ватəоннəбəј təpməsəydiniz; 
ватəшоннəбəј təpməsəydilər; ватəнинныбим təpməməliydim; 
ватəнинныбиш təpməməliydin; ватəнинныбе təpməməliydi; 
ватəнинныбимон təpməməliydik; ватəнинныбишон 
təpməməliydiniz; ватəнинныбин təpməməliydilər; ватəнин ныбим 
təpməli olmadım; ватəнин ныбиш təpməli olmadın; ватəнин ныбе 
təpməli olmadı; ватəнин ныбимон təpməli oladıq; ватəнин 
ныбишон təpməli olmadınız; ватəнин ныбин təpməli olmadılar; 
ватəниннимбəн təpməməliyəmmiş; ватəниннишбəн 
təpməməlisənmiş; ватəниннијебəн təpməməliymiş; 
ватəниннимонбəн təpməməliyikmiş; ватəниннишонбəн 
təpməməlisinizmiş; ватəниннинбəн təpməməliymişlər; нибəватем 
təpmərəm; нибəватеш təpməzsən; нибəвате təpməz; нибəватемон 
təpmərik; нибəватешон təpməzsiniz; нибəватен təpməzlər; 
ватəнинним təpməməliyəm; ватəнинниш təpməməlisən; ватəнинни 
təpməməlidir; ватəниннимон təpməməliyik; ватəниннишон 
təpməməlisiniz; ватəниннин təpməməlidirlər; ныватым təpməyim; 
мəват təpmə; нываты təpməsin; мəватəмон təpməyək; мəватəн 
təpməyin; ныватын təpməsinlər; ныватом təpməsəm; ныватош 
təpməsən; нывато təpməsə; ныватомон təpməsək; ныватошон 
təpməsəniz; ныватон təpməsələr. 

ватә с. tәpәn, tәpmiş; намə ватə жен keçə təpən qadın. 
ватә хəб. мəн. tәpmisәn. 
ватәнин с. 1 tәpmәli, tәpәsi, basmalı, basası; ватəнинə нəмə 

təpməli keçə; 2 мəҹ. döymәli, döyәsi, әzişdirmәli, әzişdirәsi; 3 
мəҹ.dәrisi soyulmalı (soyulası). 

ватәсә з. 1 tәpәrkәn, basarkәn (keçə); 2 мəҹ. döyәrkәn, 
әzişdirәrkәn; 3 мəҹ. dәrisini soyarkәn. 

ватман и. vatman (çertyoж kağızı). 
ватт и. ел.-тех. vatt (elektrik və ya mexaniki güc ölçü vahidi).  
ваттметр и. ел.-тех. vattmetr (elektrik dövrəsinin müəyyən 

hissəsində sərf edilən gücü göstərmək üçün aparat). 
ватт-саат и. тех. vatt-saat (3600 vatt-saniyəyə bərabər olan 

elektrik enerjisi vahidi). 
ватт-санијә и. тех. vatt-saniyә (bir vatt gücündə olan elektrik 

cərəyanının bir saniyədə hasil etdiyi enerji). 
вафли и. vafli (üzərində dama-dama naxışları olan nazik peçenye). 
вафлијәвон и. vafliçi. 
вахсеј n. vaxsey, Ilahi! 

вахт и. vaxt; һар вахт hər vaхt; хəјли вахте шејдəним бə ди хeyli 
vaхtdır kəndə getmirəm; дəвардə вахтон keçmiş vaхtlar; вошвəшə 
вахт yağmurlu vaхt. 

вахт-бевахт з. vaxtbivaxt, vaxtsız-vәdәsiz. 
вахтбәвахт з. vaxtbavaxt, müntәzәm. 
вахтбәмијон з. vaxtaşırı, dövri (surәtdә). 
вахтбәмијонәти и. vaxtaşırılıq, dövrilik. 
вахте хəб. мəн. vaxtdır; вахте, бошамон бо вəју vaхtdır, gəlin 

üçün gedək. 
вахтә и. vaxta, növbә; növbә çәkәn dәstә. 
вахтәдә з. vaxtında, vaxtda; вахтəдə вотəмбе бəты vaхtında sənə 

demişdim; мыəјјəн кардə быə вахтəдə müəyyən edilmiş vaхtda. 
вахтәкәш с. vaxtәçәkәn; вахтəкəшə дыјовон vaхtaçəkən dənizçi. 
вахтәмыжд с. vaxtamuzd. 
вахтәмыждәвон и. vaxtamuzdçu. 
вахтәмыждәти и. vaxtamuzdluq. 
вахтәпам и. vaxtölçәn, xronometr. 
вахти вахтәдә з. vaxtlı vaxtında. 
вахтин с. vaxtlı; вахтинə ғоллығ vaхtlı qulluq; вахтинə əмонəт 

vaхtlı əmanət. 
вахто-бәвахт з. vaxtdan-vaxta. 
ваһә и. vahә. 
ваһимә и. vahimә; ваһимə егəтеј ф. vahimələnmək, vahimə 

basmaq. 
ваһимәјн с. 1 vahimәli; 2 bax:  зызд. 
ваһимәјнәти и. 1 vahimәlilik; 2 bax:  зыздәти. 
ваш-вуш и. vaş-vuş. 
вашгерд и. vaşgerd (tərkibində qızıl olan qumu yumaq üçün 

aparat). 
ваште и. 1 atılma; 2 sıçrama; 3  hoppanma; 4 tullanma.  
ваште-ваште з. 1 atıla-atıla, atılaraq; 2  sıçraya-sıçraya, 

sıçrayaraq; 3 hoppana-hoppana, hoppanaraq; 4 tullana-tullana, 
tullanaraq. 

ваштеј ф. 1 atılmaq; 2 sıçramaq; 3 hoppanmaq; 4  tullanmaq; 
♥ваштејдəм atılıram; ваштејдəш atılırsan; ваштејдə atılır; 
ваштејдəмон atılırıq; ваштејдəшон atılırsınız; ваштејдəн atılırlar; 
ваштејдəбим atılırdım; ваштејдəбиш atılırdın; ваштејдəбе atılırdı; 
ваштејдəбимон atılırdıq; ваштејдəбишон atılırdınız; ваштејдəбин 
atılırdılar; ваштəбим atılmışdım; ваштəбиш atılmışdın; ваштəбе 
atılmışdı; ваштəбимон atılmışdıq; ваштəбишон atılmışdınız; 
ваштəбин atılmışdılar; ваштим atıldım; ваштиш atıldın; ваште atıldı; 
ваштимон atıldıq; ваштишон atıldınız; ваштин atıldılar; əваштим 
atılardım; əваштиш atılardın; əвашти atılardı; əваштимон atılardıq; 
əваштишон atılardınız; əваштин atılardılar; ваштəбəјм atılsaydım; 
ваштəбəјш atılsaydın; ваштəбəј atılsaydı; ваштəбəјмон atılsaydıq; 
ваштəбəјшон atılsaydınız; ваштəбəјн atılsaydılar; ваштəнинбим 
atılmalıydım; ваштəнинбиш atılmalıydın; ваштəнинбе atılmalıydı; 
ваштəнинбимон atılmalıydıq; ваштəнинбишон atılmalıydınız; 
ваштəнинбин atılmalıydılar; ваштəнин бим atılmalı oldum; 
ваштəнин биш atılmalı oldun; ваштəнин бе atılmalı oldu; ваштəнин 
бимон atılmalı olduq; ваштəнин бишон atılmalı oldunuz; ваштəнин 
бин atılmalı oldular; ваштəнинимбəн atılmalıyammış; 
ваштəнинишбəн atılmalısanmış; ваштəнинебəн atılmalıymış; 
ваштəнинимонбəн atılmalıyıqmış; ваштəнинишонбəн 
atılmalısınızmış; ваштəнининбəн atılmalıymışlar; бəваштем 
atılaram; бəваштеш atılarsan; бəваште atılar; бəваштемон atılarıq; 
бəваштешон atılarsınız; бəваштен atılarlar; ваштəниним 
atılmalıyam; ваштəниниш atılmalısan; ваштəнине atılmalıdır; 
ваштəнинимон atılmalıyıq; ваштəнинишон atılmalısınız; 
ваштəнинин atılmalıdırlar; бываштым atılım; бывашт atıl; бывашты 
atılsın; бываштəмон atılaq; бываштəн atılın; бываштын atılsınlar; 
бываштом atılsam; бываштош atılsan; бывашто atılsa; бываштомон 
atılsaq; бываштошон atılsanız; бываштон atılsalar; ♥ваштејдəним 
atılmıram; ваштејдəниш atılmırsan; ваштејдəни atılmır; 
ваштејдəнимон atılmırıq; ваштејдəнишон atılmırsınız; ваштејдəнин 
atılmırlar; ваштејдəныбим atılmırdım; ваштејдəныбиш atılmırdın; 
ваштејдəныбе atılmırdı; ваштејдəныбимон atılmırdıq; 
ваштејдəныбишон atılmırdınız; ваштејдəныбин atılmırdılar; 
ваштəныбим atılmamışdım; ваштəныбиш atılmamışdın; ваштəныбе 
atılmamışdı; ваштəныбимон atılmamışdıq; ваштəныбин 
atılmamışdınız; ваштəныбин atılmamışdılar; нываштим atılmadım; 
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нываштиш atılmadın; нываште atılmadı; нываштимон atılmadıq; 
нываштишон atılmadınız; нываштин atılmadılar; нəваштим 
atılmazdım; нəваштиш atılmazdın; нəвашти atılmazdı; нəваштимон 
atılmazdıq; нəваштишон atılmazdınız; нəваштин atılmazdılar; 
ваштəнəбəјм atılmasaydım; ваштəнəбəјш atılmasaydın; ваштəнəбəј 
atılmasaydı; ваштəнəбəјмон atılmasaydıq; ваштəнəбəјшон 
atılmasaydınız; ваштəнəбəјн atılmasaydılar; ваштəнинныбим 
atılmamalıydım; ваштəнинныбиш atılmamalıydın; ваштəнинныбе 
atılmamalıydı; ваштəнинныбимон atılmamalıydıq; 
ваштəнинныбишон atılmamalıydınız; ваштəнинныбин 
atılmamalıydılar; ваштəнин ныбим atılmalı olmadım; ваштəнин 
ныбиш atılmalı olmadın; ваштəнин ныбе atılmalı olmadı; ваштəнин 
ныбимон atılmalı oladıq; ваштəнин ныбишон atılmalı olmadınız; 
ваштəнин ныбин atılmalı olmadılar; ваштəниннимбəн 
atılmamalıyammış; ваштəниннишбəн atılmamalısanmış; 
ваштəниннијебəн atılmamalıymış; ваштəниннимонбəн 
atılmamalıyıqmış; ваштəниннишонбəн atılmamalısınızmış; 
ваштəниннинбəн atılmamalıymışlar; нибəваштем atılmaram; 
нибəваштеш atılmazsan; нибəваште atılmaz; нибəваштемон 
atılmarıq; нибəваштешон atılmazsınız; нибəваштен atılmazlar; 
ваштəнинним atılmamalıyam; ваштəнинниш atılmamalısan; 
ваштəнинни atılmamalıdır; ваштəниннимон atılmamalıyıq; 
ваштəниннишон atılmamalısınız; ваштəниннин atılmamalıdırlar; 
нываштым atılmayım; мəвашт atılma; нывашты atılmasın; 
мəваштəмон atılmayaq; мəваштəн atılmayın; нываштын 
atılmasınlar; нываштом atılmasam; нываштош atılmasan; нывашто 
atılmasa; нываштомон atılmasaq; нываштошон atılmasanız; 
нываштон atılmasalar. 

ваштемон и. sıçrayış, tullanış, hoppanış. 
ваштә  с. 1 atılan, tullanan, sıçrayan, hoppanan;  2 atılmış, 

sıçramış, hoppanmış, tullanmış.  
ваштә с. yersiz; ваштə сыхан yersiz söz. 
ваштә хəб. мəн. sıçramışdır, tullanmışdır, hoppanmışdır, 

atılmışdır. 
ваштәнә и. зоол. çәyirtkә. 
ваштәнин с. 1 atılmalı, atılası; 2 sıçramalı, sıçrayası; 3 

hoppanmalı, hoppanası; 4  tullanmalı, tullanası. 
ваштәсә з. 1 atılarkәn; 2 sıçrayarkәn; 3 hoppanarkәn; 4  

tullanarkәn. 
ваштым и. бот. vişnә; ваштымə до и. бот. vişnə ağacı. 
ваштовније и. 1 hoppandırma, hoppandırtma; 2  tullandırma. 
ваштовније-ваштовније з. 1 hoppandıra-hoppandıra, 

hoppandıraraq, hoppandırda-hoppandırda, hoppandırdaraq; 2  
tullandıra-tullandıra, tullandıraraq. 

ваштовнијеј ф. 1 hoppandırmaq, hoppandırtmaq; 2  
tullandırmaq; ваштовнијə беј ф. 1 hoppandırılmaq; 2  
tullandırılmaq; ваштовнијə быə с. 1 hoppandırılmış, hoppandırılan; 2  
tullandırılmış, tullandırılan; ваштовнијə быə хəб. мəн. 1 
hoppandırılmışdır, hoppandırılıb; 2  tullandırılmışdır, tullandırılıb. 

ваштовнијә с. 1 hoppandırmış, hoppandıran; 2  tullandırmış, 
tullandıran. 

ваштовнијә хəб. мəн. 1 hoppandırmısan; 2  tullandırmısan. 
ваштовнијәнин с. 1 hoppandırmalı, hoppandırası, 

hoppandırtmalı, hoppandırdası; 2  tullandırmalı, tullandırası. 
ваштовнијәсә з. 1 hoppandırarkәn; 2  tullandırarkәn. 
вев с. dul; вев мандеј ф. dul qalmaq, dullaşmaq; вев мандə с. dul 

qalmış, dul qalan; вев мандə хəб. мəн. dul qalmışdır, dul qalıb; вевə 
жен с. dul qadın; вевə мерд с. dul kişi. 

вевәти и. dulluq. 
вегетариан и. vegetarian (ət yeməyən adam). 
вегетарианәти и. vegetarianlıq (heyvan mənşəli qida məhsullarını 

rədd edən qida sistemi). 
вегетасијә и. бот. физиол. vegetasiya (bitkinin cücərməsi, boy 

atması və yetişməsi). 
вегетатив и. vegetativ (orqanizmlərin inkişaf və qidalanmasına aid 

olan). 
ведизм и. vedizm (qədim hindlilərin  дини ). 
ведон и. vedlәr (hindlilərin  e.ə. II minilliyə aid qədim müqəddəs 

kitabı). 
ведрә и. vedrә; и ведрə ов bir vedrə su. 
ведрәбәведрә з vedrәbәvedrә. 

ведрә-ведрә з vedrә-vedrә. 
ведрәәсохт и. vedrәqayıran. 
ведрәјн с. vedrәlik. 
ведрәчә и. vedrәcik. 
вез и. çubuq; де вези çubuqla; де вези кујеј çubuqlamaq. 
веј с. çox, çoxlu; веј кардеј ф. çoxaltmaq, bollaşdırmaq; веј кардə 

беј ф. çoxaldılmaq, bollaşdırılmaq; веј кардə быə с. çoxaldılmış, 
bollaşdırılmış, çoxaldılan, bollaşdırılan; веј кардə быə хəб. мəн. 
çoxaldılmışdır, bollaşdırılmışdır, çoxaldılıb, bollaşdırılıb; веј беј ф. 
çoxalmaq, artmaq; веј быə с. çoxalmış, artmış, çoxalan, artan; веј быə 
хəб. мəн. çoxalmışdır, artmışdır, çoxalıb, artıb; веј вахте з. çoxdandır, 
xeyli vaxtdır; веј вахти з. 1 çox vaxt; бə кə омејдəни һич веј вахти 
çoх vaхt heç evə gəlmir; 2 çoxdankı, xeyli vaxtın; веј вахти һодисəј 
çoхdankı hadisədir (хeyli vaхtın hadisəsidir); веј вахтику з. çoxdan; 
веј вахтику жыго çoхdan bəri. 

веј-веј с. çoxlu, çoxlu-çoxlu; веј-вејə одəмон çoхlu-çoхlu adamlar. 
веј-вејни з. bolluca, çoxluca; веј-вејни сыреј çoхluca gülmək. 
вејвырәјн с. çoxyerli. 
вејвож с. çoxdanışan. 
вејвожәти и. çoxdanışanlıq. 
вејгулин с. риј. çoxbucaqlı. 
вејдимин с. çoxüzlü. 
вејдиминәти и. çoxüzlülük. 
вејәбәм с. çoxağlayan, ağlağan. 
вејәбәмејәти и. ağlağanlıq. 
вејәғылин с. çoxuşaqlı; вејəғылинə хыјзон çoхuşaqlı ailə. 
вејәжи с. çoxyaşayan, çoxyaşlı, çoxyaşar. 
вејәзын с. çoxbilmiş. 
вејәзынәти и. çoxbilmişlik. 
вејән a.с. çox da; вејəн əв вотејдə… çoх da o deyir… 
вејәпи с. çoxistәyәn. 
вејәсыр и. çoxgülәn. 
вејәти и. çoxluq. 
вејәһә с. çoxyeyәn. 
вејәһәти и. çoxyeyәnlik. 
вејженин с. çoxarvadlı. 
вејженинәти и. çoxarvadlılıq. 
вејзәминин с. çoxtorpaqlı. 
вејзизәјн с. çoxçiçәkli. 
вејзизәјнәти и. çoxçiçәklilik. 
вејзывонин с. çoxdilli. 
вејзывонинәти и. çoxdillilik. 
вејл с. veyl; вејл бе и. veylləşmə; вејл беј ф. veylləşmək; вејл быə 

с. veylləşmiş, veylləşən; вејл быə хəб. мəн. veylləşmişdir, veylləşib. 
вејлатин с. çoxqatlı. 
вејл-вејл з. veyl-veyl. 
вејләти и. veyllik; вејлəти карде и. veyllənmə; вејлəти кардеј ф. 

veyllənmək. 
вејливәјн с. çoxyarpaqlı. 
вејмәзәјн с. çoxsahәli. 
вејмәнојн с. çoxmәnalı. 
вејмәнојнәти и. çoxmәnalılıq. 
вејмәртәбә с. çoxmәrtәbә, çoxmәrtәbәli. 
вејмилјонин с. çoxmilyonlu. 
вејмилләтин с. çoxmillәtli. 
вејнәсә ə. çoxları; çox hallarda, bir çox hallarda, әksәr hallarda. 
вејни a. 1 çoxu; одəмон вејни adamların çoхu; 2 çoxları; вејни 

жыго зынејдəн… çoхları belə bilirlər…; 3 çoxluq; вејни вотејдə 
чəмə сыхани çoхluq bizim sözümüzü deyir. 

вејни и. çoxluq; вејни вотејдə чəмə сыхани çoхluq bizim 
sözümüzü deyir. 

вејрангин с. çoxrәngli. 
вејрангинәти и. çoxrәnglilik. 
вејрәғәмин с. çoxrәqәmli. 
вејрәғәминәти и. çoxrәqәmlilik. 
вејсеријәјн с. çoxseriyalı. 
вејсә веј a. çoxdan çox. 
вејсәдојн с. çoxsәsli. 
вејсәдојнәти и. çoxsәslilik. 
вејсимин с. çoxsimli. 
вејсыханәкә с. çoxdanışan. 
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вејһи с. çoxtarlalı. 
вејһијәти и. çoxtarlalılıq. 
вејһыҹәјн с. çoxhecalı. 
вејһыҹәјнәти и. çoxhecalılıq. 
вејсорин с. çoxillik. 
вејтәрәфин с. çoxtәrәfli. 
вејтиражин с. çoxtirajlı. 
вејхычәјн с. çoxbudaqlı. 
вејһәддин с. риј. çoxhәdli. 
вејһыҹәјн с. çoxhecalı. 
вејҹилдин с. çoxcildli. 
вејшикилин с. çoxşәkilli. 
вејшикилинәти и. çoxşәkillilik. 
век и. биол. böyrәk; чəпə век sol böyrək; ростə век sağ böyrək; 

веки елашкијеј böyrək sallanması. 
векәсығ с. böyrәkdaşı. 
векиғәзинә  с. böyrәyәbәnzәr, böyrәkvarı. 
векин с. böyrәkli. 
векохшәр с. böyrәyoxşar. 
вексел и. мал. veksel (borc sənədi). 
вектор и. физ.  риј. vektor (1 miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət; 

məs., sürət, təcil, qüvvət; 2 bu kəmiyyətin qrafik təsviri).  
векториал с. физ. риј. vektorial; векториалə мəзə vektorial sahə. 
вел и.  бот. ayıdöşәyi, qıjı. 
велгард с. avara. 
велгардәти и. avaralıq, avaraçılıq. 
велғәзинон и. бот. ayıdöşәyikimilәr. 
веләсипед и. velosiped. 
веләсипедәвон и. velosipedçi. 
велјар и. зывон. velyar, damaqarxası; велјарə сəдо velyar 

(damaqarхası) səs. 
велјарбе и. зывон. velyarlaşma (dilin arхa hisəsinin damaq 

arхasına тərəf qaldırılması nəтicəsində səsin dəyişməsi). 
велобол и. вəрз. velobol (velosipedlə top oyunu). 
велодром и. velodrom (velosiped yarışları üçün meydança). 
велотрек и. вəрз. velotrek (veloidmanı üçün meydança). 
велҹо и. qıjılıq, qıjı bitәn yer. 
венерә I и. астр. Venera, Zöhrә ulduzu (Yerə yaxın olan ikinci 

planet). 
венерә II и. Venera (1 qədim Roma əsatirində: sevgi və gözəllik 

ilahəsi; 2 мəҹ. gözəl, dilbər, sənəm). 
венеролог и. veneroloq. 
венероложи с. veneroloji; венероложијə диспансер veneroloji 

dispanser. 
венерологијә и. тəб. venerologiya (zöhrəvi xəstəliklər və onları 

müalicə üsullarından bəhs edən elm). 
венә и. vena (qanı orqanlardan ürəyə gətirən damar). 
венәохариҹ с. тəб. venadanxaric; венəохариҹə нəркоз 

venadanхaric narkoz. 
венәдыләтонә с. тəб. venadaxili; венəдылəтонə нəркоз 

venadaхili narkoз. 
вензел и. venzel, monoqramma (ad və familiyaların baş 

hərflərinin bir-birinə keçirilərək qəşəng yazılışı). 
вентилјатор и. ventilyator, yellәyәn (havatəmizləyən, havanı 

dəyişən aparat). 
веранда и. veranda, şüşәbәnd, eyvan (üstüörtülü balkon); 

верандəдə ныштеј verandada oturmaq. 
верандәјн с. verandalı; верандəјнə кə verandalı ev. 
вербал с. дипл. verbal (şifahi, dilcavabı, imzasız); вербалə нотə 

verbal (imzasız) nota.  
верды(ғ) и. зоол. bildirçin. 
вердығбоз с. bildirçinbaz, bildirçin saxlayan. 
вердығбозәти и. bildirçinbazlıq. 
верә и. зоол. fәrә. 
вери и. бот. dağkeşnişi. 
верст и. verst (1. 1,05 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü; 2 verst 

ağacı; yolda hər versti göstərən dirək); вистверст iyirminci kilometr. 
верстак и. verstak (dülgər, çilingər və с. işləri üçün iş stolu).  
верстәһисоб и. versthesabı. 
верстин с. verstlik. 

вертикал 1 и. vertikal (vertikal xətt); 2 с. вертикал -ә; вертикалə 
гул vertikal bucaq. 

вертикал-мәһә с. тех. vertikal-burğu. 
вертикал-окырније с. тех. vertikal-dartma. 
вертикал-дыләтош с. тех. vertikal-içyonuş. 
вертикаләти и. vertikallıq. 
вертикал-тәрош с. тех. vertikal-torna. 
вертикал-фрез с. тех. vertikal-frez. 
вертодром и. vertodrom (vertolyotların uçuş və enmə 

meydançası). 
вертолјот и. vertolyot; бə вертолјот пеныште vertolyota minmək. 
вертолјотәсохт и. vertolyotqayıran.  
вертолјотсохте и. vertolyotqayırma. 
вертолјотәвон и. vertolyotçu. 
верф и. verf (gəmilərin tikilməsi və təmiri üçün istehsal müəssisəsi). 
вест и. vest (1 дыјо. qərb, qərb istiqaməti; 2 метеор. qərb küləyi). 
вест-зуд-вест и. дыјо. метеор. vest-züd-vest (qərb-cənub-qərb). 
вестибулјар с. vestibulyar; вестибулјарə апарəт vestibulyar 

aparat (iç qulaqda: bədənin müvazinətini nizama salan əsəblər); 
вестибулјарə систем vestibulyar sistem (əsəb sisteminin vestibulyar 
aparatı idarə edən hissəsi). 

вестибул bax: сәрсәро.  
вестибулометријә и. тəб. vestibulometriya. 
ветеран и. veteran (1 qoca, təcrübəli əsgər; 2 qocaman xadim). 
ветеранәти и. veteranlıq. 
вето и. hуғ. veto (1 qanunvеrən оrqanların qərarını dayandırmaq və 

ya ləğv етməк hüququ; 2 qadağan, qadağan етmə). 
ветчинә и. vetçina (qaxac edilmiş donuz əti, donuz budu). 
веҹ и. vec; бəчымы веҹəн ни mənim vecimə də deyil; бə вəҹ омеј 

vecə gəlmək; бə веҹ сəј vecinə almaq. 
веш и. bәhәr, döllәnmә, mayalanma; веш гəтеј ф. bəhər tutmaq, 

mayalanmaq, döllənmək. 
вә I и. qabaq, üz, qәnşәr, ön, qarşı, fasad; вə гəтыме шим üz 

tutub getdim; мəктəби вə məktəbin qarşısı; кəј вəдə һестбе гылəј 
тујə до evin qabağında bir tut ağacı var idi; вəдə дəзоны омеј 
qarşısında diz çökmək; вəдə мандеј qarşısında durmaq; вəдə мəғсəд 
ној qarşısında məqsəd qoymaq; бə вə qarşıya; * və ној daraşmaq, 
başlamaq; вə ноше бо һарде јeməјə daraşdı. 

вә (ҹ. вәон) II и. quzu, qoyunun balası. 
вә III и. vәr, sıra (biçində); *вə гəтеј ф. 1 daraşmaq; 2 üz tutmaq; 

вə гəтыме шим üz tutub getdim. 
вә IV и. arşın (yana açılmış sol əlin barmağının ucundan burunun 

ucuna qədər olan məsafə); и вə парчə bir arşın parça. 
вә V и. qucaq, qoyun; и вə езым bir qucaq odun; бə вə гəтеј 

qucağa almaq, qoynuna almaq. 
вә VI и. ağız, әrәfә; идəвə bayram ağzı. 
вәбанд и. qәnşәrlik, önlük.  
вәбандәнә с. beşikbağı, bәlәkbağı, qundaqbağı, bağırdaq. 
вәбандәнә дәбастеј ф. bağırdaqlamaq (uşağı beşikdə). 
вәбастә с. vabәstә, asılı. 
вәбастәти и. vabәstәlik, asılılıq. 
вәбәвә I з. vәrbәvәr, tәdricәn, ardıcıl. 
вәбәвә II з. qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya, qәnşәrdә; вəбəвə 

ныштеј qənşərdə oturmaq; вəбəвə оме и. qabaqlaşma, qarşılaşma, 
üzbəüz gəlmə; вəбəвə омеј ф. qabaqlaşmaq, qarşılaşmaq, üzbəüz 
gəlmək; вəбəвə омə с. qabaq-qabağə gələn, qarşı-qarşıya gələn, 
qarşılaşan, üzbəüz gələn; вəбəвə омə ғатəрон qarşı-qarşıya gələn 
(qarşılaşan) qatarlar. 

вәбәгостон с. tәrsinә, әksinә; вəбəгостон мандеј tərsinə 
dayanmaq. 

вәбәпешт з. dal-qabaq; шəј вəбəпешт танкардеј köynəyi 
dalqabaq geyinmək. 

вәбо и. тəб. vәba; вəбо епидемијə vəba epidemiyası. 
вәбојн с. vәbalı; вəбојнə нохəшин vəbalı хəstə. 
вәвон и. quzuotaran, quzuçu. 
вәвонәти и. quzuçuluq. 
вәгиј и. döşlük, önlük. 
вәғ и. зоол. vağ; зардə вəғ sarı vağ, vağcıq; дыждə сипијə вəғ iri 

ağ vağ; гəдə сипијə вəғ kiçik ağ vağ; бозə вəғ boz vağ; рəшə вəғ 
kürən vağ.   

вәғын з. oralarda. 
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вәғон и. зоол. vağlar (uzunqıçlar dəstəsindən quşlar ailəsi). 
вәғф и. дини. vәqf (məscidlərə və дини  idarələrə bağışlanan, 

verilən yer və ya əmlak); вəғфə зəминон vəqf torpaqları. 
вәғфијә и. bax:  вәгфномә. 
вәғфномә и. vәqфnamә (vəqf edilmiş əmlakın sənədi). 
вәғфијот и. vәqfiyyat, vәqf kimi bağışlanan әmlak. 
вәд  (ҹ. вәдон)  и. vәd; бə вырə роснијə быə вəд yerinə yetirilmiş 

vəd. 
вәдасти з. әl altında, yaxın; вəдасти бынə дилəги aləti əl altında 

qoy. 
вә дој гәтеј ф. daraşdırmaq. 
вәдә з. qabaqda, qarşıda, öndә, önündә; bax: навәдә. 
вәдә и. vәdә; вəдəш омəј рəсəј vədəsi gəlib çatdı; вəдə дој vədə 

vermək, vədələşmək; вəдə сəј vədəsi alınmaq; вəдə доə беј vədə 
verilmək; вəдə доə быə vədə verilmiş (verilən); вəдə сəј ф. vədə 
almaq, dəvət etmək, təklif etmək; вəдə сə беј ф. vədə alınmaq, dəvət 
olunmaq, təklif olunmaq; вəдə сə быə с. vədə alınmış, dəvət olunmuş, 
təklif olunmuş (olunan);вəдə сə быə хəб. мəн. vədə alınmışdır, dəvət 
olunmuşdur, təklif olunmuşdur (olunub). 

вәдәво и. mövsümi külәk.  
вәдәдә з. vәdәsindә, müddәtindә. 
вәдәјн с. vәdәli, dәvәtli; вəдəјнə ғонəғəти dəvətli qonaqlıq. 
вәдәмандәј и. bax: вишмандә. 
вәдим з. üz tәrәf, qabaq tәrәf, fasad. 
вәдихылоф с. vәdәxilaf. 
вәдихылофәти и. vәdәxilaflıq. 
вәжәлә и. бот. ayısoğanı. 
вәз и. vәz. 
вәзарәт и. nazirlik; тəһсилə вəзарəт təhsil nazirliyi. 
вәзарәтхонә и. vәzarәtxana, Nazirlәr Kabineti. 
вәзәри и. bax: зијәлә. 
вәзәријәт и. cәfәngiyyat, әndә-mәndә; вəзəријəт вотеј ф. 

cəfəngiyat demək; вəзəријəт вотəкəс и. cəfəngiyat deyən; вəзəријəт 
вотə беј ф. cəfəngiyat deyilmək; вəзəријəт вотə быə с. cəfəngiyat 
deyilmiş (deyilən); вəзəријəт вотə быə хəб. мəн. cəfəngiyat 
deyilmişdir (deyilib). 

вәзәх и. зоол. qurbağa. 
вәзәхәвыл и. бот. vodokras (ot).  
вәзәхәчәш с. qurbağagöz. 
вәзәхҹо и. qurbağalıq, qurbağa olan yer. 
вәзи (ҹ. вәзијон) и. анат. vәzi; дылəтонə секресијə вəзијон daхili 

sekresiya vəziləri. 
вәзин с. vәzili. 
вәзир и. 1 vәzir; 2 nazir. 
вәзир-вәкил и. vәzir-vәkil. 
вәзир-вузәра и. vәzir-vüzәra. 
вәзирәти и. 1 vәzirlik; 2 nazirlik. 
вәзифә и. vәzifә; толышə гəнҹон вəзифə talış gənclərinin vəzifəsi; 

вəзифə гəтеј ф. vəzifə tutmaq; вəзифə гəтə беј ф. vəzifə tutulmaq; 
вəзифə гəтəкəс и. vəzifə tutan; вəзифəдə быəкəс и. vəzifədə olan;  
*Вəзифə че һəмоми фитəје Vəzifə hamam fitəsidir (At. sözü). 

вәзифәјн с. vәzifәli. 
вәзифәпәрәст с. vәzifәpәrәst. 
вәзифәпәрәстәти и. vәzifәpәrәstlik. 
вәзјәт и. vәziyyәt; че Һəши ијəн Овшуми вəјнə вəзјəт Günəşin və 

Ayın qarşılıqlı vəziyyəti; бејнəлхəлғə вəзјəт beynəlхalq vəziyyət; 
иғтисодијə вəзјəт iqtisadi vəziyyət; сијосијə вəзјəт siyasi vəziyyət; 
иҹтимоијə вəзјəт ictimai vəziyyət; хыјзони вəзјəт ailə vəziyyəti; 
һəрбијə вəзјəт hərbi vəziyyət. 

вәзн I и. əдəб. vәzn; əрузə вəзн əruz vəzni. 
вәзн II и. ağırlıq, çәki, vәzn. 
вәзнә и. vәznә. 
вәзнәвонә с. vәznәlik. 
вәзнәјн с. vәznәli; вəзнəјнə чыхо vəznəli çuхa. 
вәзнин I с. vәznli, ritmik. 
вәзнин II с. ağır, vәznli. 
вәзнинәти I и. vәznlilik, ritmiklik. 
вәзнинәти II и. ağırlıq, vәznlilik. 
вәјгәтеныбејәти и. qabağıalınmazlıq. 
вәјгәтеныбә и. qabağıalınmaz. 

вәјә 1 и. toy; вəјə кардеј toy etmək; 2 с. toyluq; вəјə кəлə toyluq 
dana; вəјə олəт toyluq paltar, toy paltarı; *Вəјəн бо каги јасе; Вəјəдə 
бəбəме, јасəдə бəсыре. 

вәјәванд и. toyçular dәstәsi, toy sahibi, toy-büsat. 
вәјә-којә и. toy-düyün. 
вәјәреч и. cehiz. 
вәјәро и. bax:  вәјәреч. 
вәјәһард и. toy yemәyi;  вəјəһардон быбу! sizin yeməyiniz 

toylarda yeyilsin! (alqış). 
вәјәшәлә и. toypayı. 
вәјку з. qarşıdan. 
вәјнә з. 1 әleyhinә, qarşı, әks, zidd, ziddinә, qarşı-qarşıya; бə  

Һəши вəјнə Günəşə qarşı; бə нохəши вəјнə хəstəliyə qarşı; бə овəјзи 
вəјнə selə qarşı; вəјнə омеј qarşı-qarşıya gəlmək; вəјнə гəп жəј 
ziddinə danışmaq; вəјнə ној ф. qarşı-qarşıya qoymaq, qarşılaşdırmaq; 
вəјнə ноə беј ф. qarşı-qarşıya qoyulmaq, qarşılaşdırılmaq; вəјнə ноə 
быə с. qarşı-qarşıya qoyulmuş (qoyulan), qarşılaşdırılmış, 
qarşılaşdırılan; вəјнə ноə быə хəб. мəн. qarşı-qarşıya qoyulmuşdur 
(qoyulub), qarşılaşdırılmışdır, qarşılaşdırılıb; вəјнə оме и. qarşı-
qarşıya gəlmə, qarşılaşma; вəјнə омеј ф. qarşı-qarşıya gəlmək, 
qarşılaşmaq; вəјнə омə с. qarşı-qarşıya gələn, qarşılaşan; вəјнə омə 
хəб. мəн. qarşı-qarşıya gəlib, qarşılaşıb; вəјнə омə ғатəрон qarşı-
qarşıya gələn qatarlar; вəјнə омə дустон…  qarşılaşan dostlar...; 2 
qarşılıqlı; вəјнə мыносибəтон qarşılıqlı münasibətlər; вəјнə 
пебемонон qarşılıqlı ilişgilər; вəјнə меһиббəт qarşılıqlı məhəbbət; 
вəјнə нифрəт qarşılıqlı nifrət; вəјнə комəг qaşılıqlı yardım; вəјнə 
вəдастəти qarşılıqlı asılılıq; вəјнə етимод qarşılıqlı etimad; вəјнə 
фаме qarşılıqlı anlaşma; 3 qarşılı. 

вәјнәвириски и. астр. әksparıltı. 
вәјнәво и. qәnşәrlik (yonucu dəzgahda). 
вәјнәғануни с. qanunazidd, qanunaqarşı.  
вәјнә-зәрбә и. әks-zәrbә. 
вәјнә-иддо и. әks-iddia. 
вәјнә-кәшемон и. әks-çәki. 
вәјнәманде и. qarşıdurma. 
вәјнә-маневр и. әks-manevr. 
вәјнә-рабитә и. әks-rabitә. 
вәјнә-релс и. о.-р. әks-rels. 
вәјнә-тәблиғот и. әks-tәbliğat. 
вәјнә-тәдбир и. әks-tәdbir. 
вәјнә-тәзјығ и. әks-tәzyiq. 
вәјнә-тәклиф и. әks-tәklif. 
вәјнә-тәсир и. әks-tәsir. 
вәјнәти и. 1 qarşılıqlıq; розибе вəјнəти razılığın qarşılıqlığı; 2 

qarşılıq; че урусə сыханон толышијəдə вəјнəти rus sözlərinin 
talışca qarşılığı; ыме бəчымы чоки кардə вəјнəти? mənim 
yaхşılığımın qarşılığı budur?; 3 әkslik; че фикирон вəјнəти fikirlərin 
əksliyi. 

вәјнә-һәнәк и. вəрз. әks-oyun. 
вәјнә-һәрәкәт и. әks-hәrәkәt. 
вәјнә-һыҹум и. әks-hücum. 
вәјнә-һозымон и. әks-hazırlıq. 
вәјнә-ҹәвоб и. әks-cavab. 
вәјнә-ҹәрәјон и. әks-cәrәyan. 
вәјонә и. toyluq; вəјонə олəт toyluq paltar; вəјонə ғоч toyluq qoç. 
вәјсәныбејәти и. qarşısıalınmazlıq. 
вәјсәныбә с. qarşısıalınmaz; вəјсəныбə орзу qarşısıalınmaz arzu. 
вәју, вәву и. gәlin; *Вəју чəј егынијə кə вəју бəка Gəlini onun 

düşdüyü ev gəlin edər; Тожə вəју мавлə ов сəрин бəбе Təzə gəlinin 
bardağının suyu sərin olar (At. sözü). 

вәјуәвыл и. бот. qaymaqçiçәyi. 
вәјуәбо//вәјуәво//вәјуәро и. cehiz. 
вәјуәти, вәвујәти и. gәlinlik; вəјуəти кардеј gəlinlik etmək. 
вәјшт и. cәnnәt. 
вәкил и. vәkil. 
вәкиләти и. vәkillik. 
вәкко и. зоол. qağayı. 
вәколәт и. vәkalәt, sәlahiyyәt. 
вәколәтномә и. vәkalәtnamә. 
вәкум  и. günlük (evin, aynəbəndin qabağında vurulur). 
вәл и. д.т. vәl. 
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вәлашк и. göbәkbaşı. 
вәлвәлә и. vәlvәlә. 
вәлә а. qucaq; и вəлə алəф bir qucaq ot. 
вәлә и. bәtn. 
вәлә с. yonulmamış, yontalanmamış, rәndәlәnmәmiş, 

işlәnmәmiş; вəлə тахтə yontalanmamış taхta.  
вәләд и. övlad, vәlәd, uşaq. 
вәләззалин и. vәlәzzalin. 
вәләзо c. ilkin, ilk; вəлəзоə вош ilk yağış (payızın əvvəlində yağan 

ilk yağış). 
вәләзоәти и. ilkinlik. 
вәләјәбыр с. xeyirsöylәmәz. 
вәләјәбырәти и. xeyirsöylәmәzlik. 
вәләмир и. бот. vәlәmir, yulafca. 
вәли б. vәli, amma, lakin. 
вәлиәһд и. vәliәhd. 
вәлиәһдәти и. vәliәhdlik. 
вәлокә и. tabağ (düyü və s. arıtlanan tabağ). 
вәмум и. bәrәmum. 
вән и. бот. vәn, göyrüş; вəнə до göyrüş ağacı. 
вән с. tünd göy, göm-göy, göyümtraq, kәl ağı (rəng). 
вәнго и. 1 qucaq, qoyun; и вəнго езым bir qucaq odun; дəвəнго 

гəтеј qoynuna almaq, boynuna sarılmaq; qucaqlamaq; бə вəнго гəтеј 
qucağa almaq; тəбиəти вəнгоəдə təbiətin qoynunda; 2 qolac, qulac. 

вәнго-вәнго з. qucaq-qucaq; qulac-qulac, qolac-qolac. 
вәнгонә и. 1 qucaq, qoyun; бə вəнгонə гəтеј qucaqlamaq, 

qoynuna almaq; 2 qulac, qolac; и вəнгонə му bir qulac tük. 
вәнәкафте и. зоол. 1 çöl göyәrçini; 2 göy göyәrçin. 
вәнәш с. bej; вəнəшə ранг bej rəngi; вəнəшə пəс bej rəngli qoyun. 
вәнәшә и. бот. bәnövşә. 
вәнәшәзор и. bәnövşәzar, bәnövşәlik. 
вәнәшәјн с. bәnövşәli. 
вәнәшәҹо и. bәnövşәlik. 
вәнҹин и. 1 saqqız; вəнҹин ҹујеј ф. saqqız çeynəmək; вəнҹин ҹујə 

беј ф. saqqız çeynənilmək; вəнҹин ҹујə быə с. saqqız çeynənilmiş 
(çeynənilən); вəнҹин ҹујə быə хəб. мəн. saqqız çeynənilmişdir 
(çeynənilib);  вəнҹин ҹујəкəс и. saqqız çeynəyən; 2 qәtran; вəнҹин 
дəсујеј ф. qətran sürtmək, qətran çəkmək; вəнҹин дəсујə беј ф. 
qətran sürtülmək, qətran çəkilmək; вəнҹин дəсујə быə с. qətran 
çəkilmiş, qətran sürtülmüş (sürtülən); вəнҹин дəсујə быə хəб. мəн. 
qətran çəkilmişdir, qətran sürtülmüşdür (sürtülüb). 

вәнҹинин с. qәtranlı. 
вәо з. qabaqdan, öndәn, irәlidәn; *и вəо bir yerdən, topdan. 
вәомә з. gәlәcәk, gәlәn; вəомə ружон gələn (gələcək) günlər; 

вəомə һафтə gələn həftə; вəомə манг gələn il; вəомə сор gələn il. 
вәомәјәвинд и. gәlәcәyi görәn. 
вәр bax:  вә III. 
вәрдывонә и. tutuquşu kimi tәkrar; вəрдывонə кардеј ф. 

tutuquşu kimi təkrar etmək; вəрдывонə кардə беј ф. tutuquşu kimi 
təkrar edilmək; вəрдывонə кардə быə с. tutuquşu kimi təkrar edilmiş 
(edilən); вəрдывонə кардə быə хəб. мəн. tutuquşu kimi təkrar 
edilmişdir (edilib). 

вәрдыш и. vәrdiş; вəрдыш кардеј ф. vərdiş etmək; вəрдыш кардə 
беј ф. vərdiş edilmək; вəрдыш кардə быə с. vərdiş edilmiş (edilən); 
вəрдыш кардə быə хəб. мəн. vərdiş edilmişdir (edilib); вəрдыш 
кардəкəс и. vərdiş edən, vərdişkar. 

вәрдышәжә с. vәrdişkar, vәrdişli; вəрдышəжə беј ф. vərdişkar 
olmaq; вəрдышəжə быə с. vərdişkar olmuş, vərdişkar olan; 
вəрдышəжə быə хəб. мəн. vərdişkar olmuşdur, vərdişkar olub. 

вәрдышәжәти и. vәrdişkarlıq. 
вәрдышин с. vәrdişli. 
вәрдышкор с. bax:  вәрдышәжә; вəрдышкор беј ф. bax:  

вәрдышәжә беј. 
вәрдышкорәти и. bax:  вәрдышәжәти. 
вәрәвони и. vurnuxma; вəрəвони кардеј vurnuхmaq. 
вәрәвурд и. varavurd, hәrtәrәfli götür-qoy etmә, müzakirә 

etmә; вəрəвурд кардеј ф. varavurdlamaq, hərtərəfli götür-qoy etmək, 
müzakirə etmək. 

вәрәвури и. vurnuxma, dümәlәnmә, çalışma, әllәşmә; вəрəвури 
кардеј ф. vurnuxmaq, dümələnmək, çalışmaq, əlləşmək; вəрəвури 
карде-карде з. vurnuxa-vurnuxa, dümələnə-dümələnə. 

вәрәғ и. vәrәq; сипијə вəрəғ ağ vərəq; быдə и вəрəғ коғəз bir 
vərəq kağız ver; вəрəғ кардеј ф. vərəqləmək; вəрəғ кардə беј ф. 
vərəqlənmək; вəрəғ кардə быə с. vərəqlənmiş, vərəqlənən; вəрəғ 
кардə быə хəб. мəн. vərəqlənmişdir, vərəqlənib. 

вәрәғбәвәрәғ з. vәrәqbәvәrәq. 
вәрәғ-вәрәғ з. vәrәq-vәrәq. 
вәрәғә и. vәrәqә; учотə вəрəғə uçot vərəqəsi; рој вəрəғə yol 

vərəqəsi; нохəши вəрəғə хəstəlik vərəqəsi. 
вәрәғәјн с. vәrәqәli. 
вәрәғохшәр с. vәrәqşәkilli. 
вәрәғтәпенәкә и. vәrәqyayan. 
вәрәғтәпенкарде и. vәrәqyayma. 
вәрәғшатәкә и. vәrәqәyәn. 
вәрәғштампәкә и. vәrәqştamplayan. 
вәрәмәжә c. tutqun, pәrt, mәyus, dilxor, mütәәssir, sarsılmış;  

вəрəмəжə беј pərt, məyus, dilxor, mütəəssir olmaq, sarsılmaq. 
вәрәмәжәти и. tutqunluq, pәrtlik, mәyusluq, dilxorluq, 

mütәәssirlik, ruh düşkünlüyü. 
вәрәсә и. vәrәsә. 
вәрәсәти и. vәrәsәlik. 
вәрәсот и. vәrәsat, miras, irs. 
вәрз и. yöndәm. 
вәрзин с. yöndәmli. 
вәрзинәти и. yöndәmlilik. 
вәрзыш и. idman; вəрзыш кардеј ф. idman etmək. 
вәрзышгор и. idmançı. 
вәрзышгорәти и. idmançılıq. 
вәрмәшил и. vermişel. 
вәрмәшилин и. vermişelli. 
вәросәт и. vәrasәt. 
вәррә и. sәs-küy, hay-küy, qışqırıq. 
вәррәјн с. sәs-küylü, hay-küylü. 
вәррәмә з. bir yerdәn, bir ucdan, topdan. 
вәрсәғе и. cәfәngiyyat. 
вәс де «беј», «кардеј» бə иҹо; bәs; вəс беј bəs olmaq; вəс кардеј 

bəs etmək, çatışmaq. 
вәс и. bәslik, yetәrlik, çatışma. 
вәсаил и. кaнə. vәsail, sәbәb, bәhanә. 
вәсашмард и. yetәrsay, kvorum. 
вәсвәсә и. vәsvәsә; вəсвəсə дылəдə беј vəsvəsə içində olmaq. 
вәсвәсәвон с. vәsvәsәçi. 
вәсвәсәвонәти и. vәsvәsәçilik. 
вәсвәсәјн с. vәsvәsәli.  
вәсвәсәјнәти  и. vәsvәsәlilik. 
вәсе хəб. мəн. 1 bәsdir, yetәr; вəсе, дангы карде чымы сə! bəsdir, 

mənim başımı dəng etdin!; 2 çatışıb. 
вәсеғә и. vәsiqә. 
вәсеғәјн с. vәsiqәli. 
вәсә и. 1 giriş, müqәddimә; 2 başlanğıc. 
вәсәныбејәти и. qarşısıalınmazlıq. 
вәсәныбә с. qarşısıalınmaz. 
вәсәт и. vәsәt, orta; зило бə вəсəт дəвардеј мус. zildən vəsətə 

keçmək. 
вәсәти и. bәslik, yetәrlik. 
вәси и. bәs; ыштə вəси пегəтеј öz bəsini götürmək. 
вәсилә и. vәsilә. 
вәсјәт и. vәsiyyәt. 
вәсјәтәкә и. vәsiyyәtçi. 
вәсјәтномә и. vәsiyyәtnamә. 
вәсл и. vәsl; бə вəсл рəсеј vəslə yetişmək. 
вәслә и. 1 tikә, parça, hissә; 2 тех. qursa. 
вәслә-вәслә с. tikә-tikә, parça-parça, hissә-hissә; вəслə-вəслə 

нунон tikə-tikə (parça-parça, hissə-hissə) çörəklər. 
вәслә-вәслә з. tikә-tikә, parça-parça, hissә-hissә; вəслə-вəслə 

кардеј tikə-tikə etmək, parça-parça etmək, hissə-hissə etmək. 
вәсмә и. vәsmә; бə бəвон вəсмə дəсујеј qaşlara vəsmə yaхmaq. 
вәсмәјн с. vәsmәli; вəсмəјнə бəв vəsməli qaş. 
вәсоит и. vәsait. 
вәсоитин с. vәsaitli. 
вәсотәт и. һуғ.vәsatәt. 
вәсотәтәвон и. vәsatәtçi. 
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вәссәлом и. vәssәlam; зынејдəним, вəссəлом bilmirəm, vəssəlam. 
вәсф и. vәsf; вəсф кардеј ф. vəsf etmək; вəсф кардə беј ф. vəsf 

edilmək; вəсф кардə быə с. vəsf edilmiş, vəsf edilən; вəсф кардə быə 
хəб. мəн. vəsf edilmişdir, vəsf edilib. 

вәсфәкә и. vәsfedәn, vәsfedici. 
вәсфи с. vәsfi; вəсфијə анализ vəsfi analiz. 
вәсфи-һол и. vәsfi-hal. 
вәсфномејәти и. vәsfәgәlmәzlik.  
вәсфномә с. vәsfәgәlmәz.  
вәтеј ф. 1. bәrqәrar olmaq, möhkәmlәnmәk, bәrpa olmaq, 

düzәlmәk, qurulmaq, әmәlә gәlmәk; 2 müәyyәnlәşmәk, 
sabitlәşmәk, özünü tutmaq, müәyyәn şәklә düşmәk, formalaşmaq; 
чəј сəдо һəлə вəтəни onun səsi hələ formalaşmamışdır. 

вәтә: вәтә пыло с. tam dәm almış, özünü tutmuş plov. 
вәтәгә и. vәtәgә. 
вәтәгәвон и. vәtәgәçi. 
вәтәгәвонәти и. vәtәgәçilik. 
вәтәд и. мус. vәtәd (takt vurğuları).  
вәтән и. vәtәn; инə Вəтəн ana Vətən;  һа инə Вəтəн! ey ana Vətən! 
вәтәндош и. vәtәndaş; bax:  шәһрванд. 
вәтәндошәти и. vәtәndaşlıq; bax:  шәһрвандәти. 
вәтәндуст с. vәtәnpәrvәr. 
вәтәндустәти и. vәtәnpәrvәrlik. 
вәтәнәпи с. vәtәnsevәr. 
вәтәнин с. vәtәnli. 
вәтәнпәрвәр с. vәtәnpәrvәr; bax:  покәвон. 
вәтәнпәрвәрәти и. vәtәnpәrvәrlik; bax:  покәвонәти. 
вәтәнпәрәст с. vәtәnpәrәst. 
вәтәнпәрәстәти и. vәtәnpәrәstlik. 
вәтәнпије и. vәtәnsevmә. 
вәтәнпијәти и. vәtәnsevәrlik. 
вәтәр и. vәtәr; bax:  рәғ. 
вәтәрин с. vәtәrli. 
вәтон з. qabaq, ön, irәli. 
вәфот и. vәfat; вəфот кардеј ф. vəfat etmək; вəфот кардə с. vəfat 

etmiş, vəfat edən (adam). 
вәх и. vaq (səs təqlidi). 
вәх-вәх и. vaqqıltı (ördək səsi); вəх-вəх кардеј ф. vaqqıldamaq. 
вәхә с. vaqqıldayan. 
вәхм и. дини, bax:  вәғф; вəхм кардеј vəqf etmək, bağışlamaq, 

ehsan etmək. 
вәһалынки б. halbuki. 
вәһданијот и. vәhdaniyyәt, tәkallahlılıq, monoteizm. 
вәһдәт и. vәhdәt. 
вәһј и. vәhy. 
вәһм и. şiş, bәdxassәli şiş;  вəһм сəварды ышты дыл! sənin ürəyin 

şişsin! 
вәһшәт и. vәhşәt. 
вәһшәтин с. vәhşәtli. 
вәһши с. bax:  вәшјән; вəһши беј ф. bax: вәшјән беј; вəһши 

быə с. bax: вәшјән быә. 
вәһшијәти и. bax: вәшјәнәти. 
вәчә I и. pöhrә; вəчə жəј pöhrələnmək; мешə вəчə küyül. 
вәчә II и. oğlaq, çәpiş. 
вәчә дыјо и. laqun (dənizdən ayrılmış kiçik göl). 
вәчәти и. dıbırlıq, çәpişlik. 
вәҹ и. kar; vec; бə вəҹ омеј vəcə gəlmək, yaramaq; kara gəlmək; 

вəҹи гынијеј yaramamaq, vecdən çıхmaq; вəҹи ғандеј yararsız hala 
salmaq; вəҹ гəтеј ф. yaramaq, yönləşmək; вəҹ кардеј ф. yaramaq; 
вəҹ кардə с. yarayan; вəҹ беј ф. yaramaq. 

вәҹд и. vәcd; бə вəҹд омеј vəcdə gəlmək. 
вәҹдин с. vәcdli. 
вәҹијә и. бот. kaktus. 
вәҹин с. yararlı, istifadәlik, yönlü. 
вәҹномә с. yaramaz, karagәlmәz; вəҹномə чијон yaramaz şeylər. 
вәҹомә с. karagәlәn, yönlü, yarayan, yararlı, yaramış. 
вәҹомәј и. karagәlәn, yönlü, yarayan, yararlı. 
вәҹһ и. vәch; де вəҹһи vəchlə. 
вәш и. yanğın, od; выжори вəш гəтəше сутејдə! bazar od tutub 

yanır!; вəш ноше мəһол! aləmi yandırdı!; вəш гəтеј ф. odlanmaq, 
alovlanmaq, od tutmaq, yanmaq; вəш гəтə с. yanan, odlanan, 

alovlanan, yanan; вəш гəтə хəб. мəн. yanmısan, odlanmısan, 
alovlanmısan; вəш ној ф. alovlandırmaq, odlandırmaq, yandırmaq; 
вəш ноə с. alovlandıran, alovlandırıcı, odlandırıcı; вəш ноə хəб. мəн. 
alovlandırmısan, odlandırmısan; вəш ноə беј ф. alovlandırılmaq, 
odlandırılmaq, yandırılmaq; вəш ноə быə с. alovlandırılmış, 
odlandırılmış, yandırılmış, yandırılan; вəш ноə быə хəб. мəн. 
alovlandırılmışdır, odlandırılmışdır, yandırılmışdır, yandırılıb. 

вәше и. yanma, alovlanma, odlanma; вəше окышијеј ф. yanıb 
sönmək. 

вәше-вәше з. yana-yana, yanaraq, alovlana-alovlana, 
alovlanaraq, odlana-odlana, odlanaraq. 

вәшеј ф. yanmaq, alovlanmaq, odlanmaq; ♥вəшејдəм yanıram; 
вəшејдəш yanırsan; вəшејдə yanır; вəшејдəмон yanırıq; вəшејдəшон 
yanırsınız; вəшејдəн yanırlar; вəшејдəбим yanırdım; вəшејдəбиш 
yanırdın; вəшејдəбе yanırdı; вəшејдəбимон yanırdıq; вəшејдəбишон 
yanırdınız; вəшејдəбин yanırdılar; вəшəбим yanmışdım; вəшəбиш 
yanmışdın; вəшəбе yanmışdı; вəшəбимон yanmışdıq; вəшəбишон 
yanmışdınız; вəшəбин yanmışdılar; вəшəјм yandım; вəшəјш yandın; 
вəшəј yandı; вəшəјмон yandıq; вəшəјшон yandınız; вəшəјн yandılar; 
əвəшим yanardım; əвəшиш yanardın; əвəши yanardı; əвəшимон 
yanardıq; əвəшишон yanardınız; əвəшин yanardılar; вəшəбəјм 
yansaydım; вəшəбəјш yansaydın; вəшəбəј yansaydı; вəшəбəјмон 
yansaydıq; вəшəбəјшон yansaydınız; вəшəбəјн yansaydılar; 
вəшəнинбим yanmalıydım; вəшəнинбиш yanmalıydın; вəшəнинбе 
yanmalıydı; вəшəнинбимон yanmalıydıq; вəшəнинбишон 
yanmalıydınız; вəшəнинбин yanmalıydılar; вəшəнин бим yanmalı 
oldum; вəшəнин биш yanmalı oldun; вəшəнин бе yanmalı oldu; 
вəшəнин бимон yanmalı olduq; вəшəнин бишон yanmalı oldunuz; 
вəшəнин бин yanmalı oldular; вəшəнинимбəн yanmalıyammış; 
вəшəнинишбəн yanmalısanmış; вəшəнинебəн yanmalıymış; 
вəшəнинимонбəн yanmalıyıqmış; вəшəнинишонбəн 
yanmalısınızmış; вəшəнининбəн yanmalıymışlar; бəвəшем yanaram; 
бəвəшеш yanarsan; бəвəше yanar; бəвəшемон yanarıq; бəвəшешон 
yanarsınız; бəвəшен yanarlar; вəшəниним yanmalıyam; вəшəниниш 
yanmalısan; вəшəнине yanmalıdır; вəшəнинимон yanmalıyıq; 
вəшəнинишон yanmalısınız; вəшəнинин yanmalıdırlar; бывəшым 
yanım; бывəш yan; бывəшы yansın; бывəшəмон yanaq; бывəшəн 
yanın; бывəшын yansınlar; бывəшом yansam; бывəшош yansan; 
бывəшо yansa; бывəшомон yansaq; бывəшошон yansanız; 
бывəшон yansalar; ♥вəшејдəним yanmıram; вəшејдəниш 
yanmırsan; вəшејдəни yanmır; вəшејдəнимон yanmırıq; 
вəшејдəнишон yanmırsınız; вəшејдəнин yanmırlar; вəшејдəныбим 
yanmırdım; вəшејдəныбиш yanmırdın; вəшејдəныбе yanmırdı; 
вəшејдəныбимон yanmırdıq; вəшејдəныбишон yanmırdınız; 
вəшејдəныбин yanmırdılar; вəшəныбим yanmamışdım; вəшəныбиш 
yanmamışdın; вəшəныбе yanmamışdı; вəшəныбимон yanmamışdıq; 
вəшəныбин yanmamışdınız; вəшəныбин yanmamışdılar; нывəшəјм 
yanmadım; нывəшəјш yanmadın; нывəшəј yanmadı; нывəшəјмон 
yanmadıq; нывəшəјшон yanmadınız; нывəшəјн yanmadılar; 
нəвəшим yanmazdım; нəвəшиш yanmazdın; нəвəши yanmazdı; 
нəвəшимон yanmazdıq; нəвəшишон yanmazdınız; нəвəшин 
yanmazdılar; вəшəнəбəјм yanmasaydım; вəшəнəбəјш yanmasaydın; 
вəшəнəбəј yanmasaydı; вəшəнəбəјмон yanmasaydıq; вəшəнəбəјшон 
yanmasaydınız; вəшəнəбəјн yanmasaydılar; вəшəнинныбим 
yanmamalıydım; вəшəнинныбиш yanmamalıydın; вəшəнинныбе 
yanmamalıydı; вəшəнинныбимон yanmamalıydıq; 
вəшəнинныбишон yanmamalıydınız; вəшəнинныбин 
yanmamalıydılar; вəшəнин ныбим yanmalı olmadım; вəшəнин 
ныбиш yanmalı olmadın; вəшəнин ныбе yanmalı olmadı; вəшəнин 
ныбимон yanmalı oladıq; вəшəнин ныбишон yanmalı olmadınız; 
вəшəнин ныбин yanmalı olmadılar; вəшəниннимбəн 
yanmamalıyammış; вəшəниннишбəн yanmamalısanmış; 
вəшəниннијебəн yanmamalıymış; вəшəниннимонбəн 
yanmamalıyıqmış; вəшəниннишонбəн yanmamalısınızmış; 
вəшəниннинбəн yanmamalıymışlar; нибəвəшем yanmaram; 
нибəвəшеш yanmazsan; нибəвəше yanmaz; нибəвəшемон yanmarıq; 
нибəвəшешон yanmazsınız; нибəвəшен yanmazlar; вəшəнинним 
yanmamalıyam; вəшəнинниш yanmamalısan; вəшəнинни 
yanmamalıdır; вəшəниннимон yanmamalıyıq; вəшəниннишон 
yanmamalısınız; вəшəниннин yanmamalıdırlar; нывəшым 
yanmayım; мəвəш yanma; нывəшы yanmasın; мəвəшəмон 
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yanmayaq; мəвəшəн yanmayın; нывəшын yanmasınlar; нывəшом 
yanmasam; нывəшош yanmasan; нывəшо yanmasa; нывəшомон 
yanmasaq; нывəшошон yanmasanız; нывəшон yanmasalar. 

вәшә и. yanacaq. 
вәшә с. yanar, yanan, alovlanan, odlanan. 
вәшә хəб. мəн. yanmışdır, yanıb, yanıbdır. 
вәшәбанд и. vulkan, yanardağ. 
вәшәвон и. yanğınsöndürәn. 
вәшәг и. зоол. vaşaq (pişik fəsiləsindən yırtıcı heyvan). 
вәшәнин с. yanmalı, alovlanmalı, odlanmalı, yanası, alovlanası, 

odlanası. 
вәшәпос и. bax:  ғонғә. 
вәшәсә з. yanarkәn, alovlanarkәn, odlanarkәn. 
вәши и. aclıq; вəшиме acmışam; вəшије acmısan; вəшише acıbdır; 

вəшимоне acmışıq; вəшијоне acmısınız; вəшишоне acmışlar; 
вəшимбе acmışdım; вəшибе acmışdın; вəшишбе acmışdı; 
вəшимонбе acmışdıq; вəшијонбе acmışdınız; вəшишонбе 
acmışdılar; вəшимебəн acmışammış; вəшијебəн acmısanmış; 
вəшишебəн acmışımış; вəшимонебəн acmışıqmış; вəшијонебəн 
acmısınızmış; вəшишонебəн acmışlarmış; вəши бəгəтем acacağam; 
вəши бəгəтеш acacaqsan; вəши бəгəте acacaq; вəши бəгəтемон 
acacağıq; вəши бəгəтешон acacaqsınız; вəши бəгəтен acacaqlar; 
вəши гəтəнинбим acmalıydım; вəши гəтəнинбиш acmalıydın; вəши 
гəтəнинбе acmalıydı; вəши гəтəнинбимон acmalıydıq; вəши 
гəтəнинбишон acmalıydınız; вəши гəтəнинбин acmalıydılar; вəши 
гəтə с. acmış, acan; вəши гəтə хəб. мəн. acmısan; вəши мандеј ф. ac 
qalmaq; вəши мандə с. ac qalan (qalmış); вəши мандə хəб. мəн. ac 
qalıb (qalmışdır); *Вəши золыме Aclıq zalımdır; Вəшијə каг һанəдə 
чинə бəвинде Ac toyuq yuxuda yarma görər; Вəшијə чəш ғəбəдə си 
бəбе Ac göz qəbirdə doyar; Вəшије, вəшнə быжəн, тəшије – тəшнə 
Acmısansa aclıqdan danış, susuzsansa, susuzluqdan danış (At. sözü).  

вәши-вәши з. ac-acına. 
вәши гәте и. acma. 
вәши гәтеј ф. acmaq. 
вәшијәләвәсә з. acqarına. 
вәшијәти и. aclıq. 
вәши-тәши з. ac-susuz, ac-yalavac, ac-lәlöyün. 
вәшјән (ҹ. вәшјәнон и.) с. 1 ac; 2 vәhşi; вəшјəнə һəјвон vəhşi 

heyvan; вəшјəн бе и. vəhşiləşmə; вəшјəн беј ф. vəhşiləşmək; вəшјəн 
быə с. vəhşiləşmiş, vəhşiləşən; вəшјəн быə хəб. мəн. vəhşiləşmişdir, 
vəhşiləşib. 

вәшјәнәти и. vәhşilik. 
вәшјәни и. aclıq; вəшјəни егыније aclıq düşdü; вəшјəни 

дəвонијеј ф. aclıq keçirtmək. 
вәшокышт с. yanğınsöndürәn; вəшокыштə машин 

yanğınsöndürən maşın. 
вәшонә и. qoz çırpmaq üçün uzun şüvül.  
взвод и. һəрби. vzvod; и взвод сəрбоз bir vzvod əsgər. 
ви I с. bağlı, yumulu, yumuq, qapalı, örtülü; вијə иҹлос qapalı 

iclas; вијə стəдион qapalı stadion; вијə выжор örtülü bazar; ви бе и. 
bağlanma, yumulma, qapanma, örtülmə; ви беј ф. bağlanmaq, 
yumulmaq, qapanmaq, örtülmək; ви быə  с. bağlanmış, qapanmış, 
yumulmuş, örtülmüş; bağlanan, qapanan, yumulan, örtülən; ви быə 
чəшон qapanmış (qapanan) gözlər; ви быə  хəб. мəн. bağlanmışdır, 
qapanmışdır, yumulmuşdur, örtülmüşdür; bağlanıb, qapanıb, yumulub, 
örtülüb; ви карде и. örtmə, yumma, qapama, bağlama; ви кардеј ф. 
örtmək, yummaq, qapamaq, bağlamaq; ви кардə бе и. örtülmə, 
yumulma, qapanma, bağlanma; ви кардə беј ф. örtülmək, yumulmaq, 
qapanmaq, bağlanmaq; ви кардə быə с. örtülmüş, yumulmuş, 
qapanmış, bağlanmış; ви кардə быə хəб. мəн. örtülmüşdür, 
yumulmuşdur, qapanmışdır, bağlanmışdır; ви кардовније и. örtürtmə, 
yumdurma, qapadılma, bağlanma; ви кардовнијеј  ф. örtdürmək, 
yumdurmaq, qapatmaq, bağlatmaq; ви кардвонијə  с. örtdürən, 
qapayan, yumduran, bağladan; ви кардовнијə бе  и. örtürülmə, 
yumdurulma, qapatdırılma, bağladılma; ви кардовнијə беј  ф. 
örtürülmək, yumdurulmaq, qapatdırılmaq, bağladılmaq; ви 
крадовнијə быə  с. örtdürülmüş, yumdurulmuş, bağladılmış, 
qapatdırılmış; örtdürülən, yumdurulan, bağladılan, qapatdırılan; ви 
крадовнијə быə  хəб. мəн. örtdürülmüşdür, yumdurulmuşdur, 
bağladılmışdır, qapatdırılmışdır; örtdürülüb, yumdurulub, bağladılıb, 
qapatdırılıb. 

ви II с. bulaşıq; вијə олəт bulaşıq paltar; ви бе и. bulaşma; ви беј 
ф. bulaşmaq; ви быə с. bulaşmış, bulaşan; ви быə олəт bulaşmış 
paltar; ви быə хəб. мəн. bulaşmışdır, bulaşıb; ви карде и. bulama, 
bulaşdırma; ви кардеј ф. bulamaq, bulaşdırmaq; ви кардə бе и. 
bulanma, bulaşdırılma; ви кардə беј ф. bulanmaq, bulaşdırılmaq; ви 
кардə быə с. bulanmış, bulaşan, bulaşdırılan, bulaşdırılmış; ви кардə 
быə хəб. мəн. bulanmışdır, bulaşıb, bulaşdırılıb, bulaşdırılmışdır; ви 
кардовније и. bulaşdırtma; ви кардовнијеј ф. bulaşdırtmaq; ви 
кардвонијə с. bulaşdıran, bulaşdırıcı; ви кардовнијə бе и. 
bulaşdırılma; ви кардовнијə беј ф. bulaşdırılmaq; ви кардвонијə быə 
с. bulaşdırılmış, bulaşdırılan; ви кардвонијə быə хəб. мəн. 
bulaşdırılmışdır, bulaşdırılıb. 

ви и. бот. söyüd; вијə до söyüd ağacı. 
виадук и. архит. viaduk (gediş-gəliş üçün dərə, yol və s. üstündən 

çəkilən körpü). 
 вибрасија и. vibrasiya, titrәyiş, titrәmә. 
вибрасијәәкә с. тех. vibrasiyaedici. 
вибрасијәһәмушәкә и. тех. vibrasiyasöndürәn. 
вибратор и. тех. vibrator (ritmik titrəyiş əmələ gətirən aparat). 
вивариум и. зоол. vivarium (heyvanları təbii şəraitə yaxın bir 

şəraitdə saxlamaq üçün bina). 
видео и. video. 
видеокассет и. videokasset.   
видеоклип и. videoklip. 
видеомагнитофон и. videomaqnitofon. 
видеонывыштәј и. videoyazı. 
видеопират и. videopirat. 
видеопиратәти и. videopiratlıq (videofilmlərin qeyri-qanuni 

çoxaldılması və göstərilməsi). 
видеосалон и. videosalon. 
видеосигнал и. videosiqnal (televiziya və fototeleqrafiyada təsvir 

siqnalları). 
видеотекә и. videoteka (videofilmləri yığan və saxlayan müəssisə, 

habelə həmin külliyyatın özü). 
видеотелефон и. раб. videotelefon. 
видо и. vida, vidalaşma; охонə видо дəғиғон son vida dəqiqələri; 

видо вотеј ф. vidalaşmaq, vida demək. 
виәкә и. qapayıcı. 
виз и. бот. qoz; визə до qoz ağacı; виз арыштеј qoz sındırmaq; 

визə торт qoz tortu. 
визарышт и. 1 зоол. qozquşu; 2 qozqıran. 
визә и. viza (1 icazənamə, rüsxətnamə; 2 icazə qeydi); визə дој viza 

vermək; визə сəј viza almaq; бə сəнəдон визə ној sənədlərə viza 
qoymaq; визə дој ној ф. vizalatmaq; визə доə бе ној ф. 
vizalandırılmaq; визə доə быə ној с. vizalandırılmış, vizalandırılan; 
визə доə быə ној хəб. мəн. vizalandırılmışdır, vizalandırılıb; визə ноə 
бе и. vizalanma; визə ноə беј ф. vizalanmaq; визə ноə быə с. 
vizalanmış, vizalanan; визə ноə быə хəб. мəн. vizalanmışdır, 
vizalanıb. 

визәбоғ и. qozluq, qoz bağı. 
визәдылә и. qoziçi, lәpә. 
визәјн с. vizalı. 
визәлесты и. qoz lәpәsi. 
визәрынә и. qoz yığımı mövsümü; *Визи гырдə бəкан 

визəрынəдə. 
визәһи и. qozluq, qoz bağı. 
визин с. qozlu. 
визит и. vizit (1 görüş; 2 həkimin xəstə yanına gəlməsi). 
визиткә и. vizitka (rəsmi görüşlərdə geyinilən xüsusi biçimli 

sürtuk). 
визохшәр с. qozoxşar, qozşәkilli. 
визохшәрон и. бот. qozkimilәr (ləpəli bitkilər fəsiləsi). 
визуал с. vizual, görünәn; визуалə мышоһидон vizual 

müşahidələr. 
визҹо и. bax:  визәһи. 
вије и. burma (saçı və s.). 
вије-вије з. bura-bura, buraraq (saçı və s.). 
вијеј ф. burmaq (saçı və s.); вијə беј ф. burulmaq (saç və s.); вијə 

быə с. burulmuş, burulan (saç və s.); вијə быə хəб. мəн. burulmuşdur, 
burulub (saç və s.). 

вијә с. burmuş, buran (saç və s.). 
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вијә хəб. мəн. burmusan (saç və s.). 
вијәвон с. bәdbәxt, başıbәla; вијəвон беј ф. bədbəxt olmaq; 

вијəвон быə с. bədbəxt olmuş (olan); вијəвон быə хəб. мəн. bədbəxt 
olmuşdur (olub). 

вијәвонәти и. bәdbәxtlik. 
вијәвони и. bәdbәxtçilik; вијəвони виндеј bədbəхt etmək, aхırına 

çıхmaq. 
вијәгәв и. ağzıbağlı. 
вијәмуш и. бот. bәdmüşk, qaraqovaq. 
вијәнды и. qırpılma (göz); вијəнды беј qırpılmaq. 
вијәнин с. burmalı, burası (saçı və s.). 
вијәсә з. burarkәn (saçı və s.). 
вијәти и. bağlılıq, qapalılıq, örtülülük.  
вијовније и. burdurma (saçı və s.). 
вијовније-вијовније з. burdura-burdura, burduraraq (saçı və 

с.). 
вијовнијеј ф. burdurmaq (saçı və s.); вијовнијə беј ф. 

burdurulmaq (saç və s.); вијовнијə быə с. burdurulmuş, burdurulan 
(saç və s.); вијовнијə быə хəб. мəн. burdurulmuşdur, burdurulub (saç 
və s.). 

вијовнијә с. burdurmuş, burduran (saçı və s.). 
вијовнијә хəб. мəн. burdurmusan (saçı və s.). 
вијовнијәнин с. burdurmalı, burdurası (saçı və s.). 
вијовнијәсә з. burdurarkәn (saçı və s.). 
викар с. бот. зоол. vikar (müxtəlif arealları tutan yaxın növlü 

bitkilərə və heyvanlara aid olan). 
викари и. vikari (yepiskop müavini). 
викә и. бот. vika, çölnoxudu (yem otu). 
викинг и. тар. vikinq (1qədim Skandinaviya əsgəri; 2 dəniz 

qulduru). 
викторинә и. viktorina (ümumi bir mövzu ətrafında sual-cavab 

oyunu); викторинə дəвонијеј viktorina keçirmək. 
викторијә и. viktoriya (1iri çiyələk; 2 bir sıra iri və gözəl meyvə, 

tərəvəz, çiçək və s. növlərinin adı). 
викун и. зоол. vikun (dəvəкимilər dəsтəsindən vəhşi hеyvan). 
вилә I и. burum; дујəвилə tüstü burumu; Һа вилəкə, вилəкə, бəсə 

бони рахс мəкə! Tapmaca. Cavabı: Tüstü. 
вилә II и. kәlәf, yumaq, dükçә; вилə кардеј kələfləmək. 
виләсә и. kәlәfin ucu; вилəсə гин кардə одəм kələfin ucunu itirən 

adam. 
виләсәгин с. kәlәfin ucunu itirәn (adam). 
вили-вили з. ilim-ilim; вили-вили гин беј ilim-ilim itmək; вили-

вили нəвəјмон ilim-ilim aхtardıq. 
виллә и. villa (bağ içində tikilmiş qəşəng ev, imarət). 
вилот и. vilayәt; Толышə вилот Talış vilayəti. 
виндвож и. görüb-götürmә; виндвож кардеј görüb-götürmək. 
винде I и. görmә; винде ғабилјəт görmə qabiliyyəti. 
винде II и. tapma. 
винде бејдә (ки) арə сых. görünür, görünür ki; чыјо винде бејдə 

ки… buradan görünür ki…  
винде-винде I з. görә-görә, görәrәk, edә-edә, edәrәk. 
винде-винде II з. tapa-tapa, taparaq. 
виндеј I ф. görmәk, etmәk; нези виндеј yaхını görmək; дијəро 

виндеј uzağı görmək; чок əби əвони виндеј onları görmək yaхşı 
olardı; виндə беј ф. görülmək, edilmək; виндə быə хəб. мəн. 
görülmüşdür, edilmişdir, görülüb, edilib; виндə быə  с. görülmüş, 
edilmiş, görülən, edilən; ♥виндејдəм görürəm; виндејдəш görürsən; 
виндејдə görür; виндејдəмон görürük; виндејдəшон görürsünüz; 
виндејдəн görürlər; виндејдəбим görürdüm; виндејдəбиш görürdün; 
виндејдəбе görürdü; виндејдəбимон görürdük; виндејдəбишон 
görürdünüz; виндејдəбин görürdülər; виндыме gördüm; vinde 
gördün; виндыше gördü; виндымоне gördük; виндоне gördünüz; 
виндышоне gördülər; виндəме görmüşəm; виндə görmüsən; 
виндəше görüb; виндəмоне görmüşük; виндəоне görmüsünüz; 
виндəшоне görüblər; əвиндим görərdim; əвиндиш görərdin; əвинди 
görərdi; əвиндимон görərdik; əвиндишон görərdiniz; əвиндин 
görərdilər; виндəнинбим görməliydim; виндəнинбиш görməliydin; 
виндəнинбе görməliydi; виндəнинбимон görməliydik; 
виндəнинбишон görməliydiniz; виндəнинбин görməliydilər; 
виндəнин бим görməli oldum; виндəнин биш görməli oldun; 
виндəнин бе görməli oldu; виндəнин бимон görməli olduq; 

виндəнин бишон görməli oldunuz; виндəнин бин görməli oldular; 
виндəмбəј görsəydim; виндəбəј görsəydin; виндəшбəј görsəydi; 
виндəмонбəј görsəydik; виндəонбəј görsəydiniz; виндəшонбəј 
görsəydilər; бывиндым görüm; бывинд gör; бывинды görsün; 
бывиндəмон görək; бывиндəн görün; бывиндын görsünlər; 
бывиндом görsəm; бывиндош görsən; бывиндо görsə; бывиндомон 
görsək; бывиндошон görsəniz; бывиндон görsələr; бəвиндем 
görəcəyəm; бəвиндеш görəcəksən; бəвинде görəcək; бəвиндемон 
görəcəyik; бəвиндешон görəcəksiniz; бəвинден görəcəklər; 
виндəниним görməliyəm; виндəниниш görməlisən; виндəнине 
görməlidir; виндəнинимон görməliyik; виндəнинишон görməlisiniz; 
виндəнинин görməlidirlr; ♥виндејдəним görmürəm; виндејдəниш 
görmürsən; виндејдəни görmür; виндејдəнимон görmürük; 
виндејдəнишон görmürsünüz; виндејдəнин görmürlər; 
виндејдəныбим görmürdüm; виндејдəныбиш görmürdün; 
виндејдəныбе görmürdü; виндејдəныбимон görmürdük; 
виндејдəныбишон görmürdünüz; виндејдəныбин görmürdülər; 
нывиндыме görmədim; нывинде görmədin; нывиндыше görmədi; 
нывиндымоне görmədik; нывиндоне görmədiniz; нывиндышоне 
görmədilər; виндəмни görməmüşəm; виндəни görməmisən; 
виндəшни görməyib; виндəмонни görməmişik; виндəонни 
görməmisiniz; виндəшонни görməyiblər; нəвиндим görməzdim; 
нəвиндиш görməzdin; нəвинди görməzdi; нəвиндимон görməzdik; 
нəвиндишон görməzdiniz; нəвиндин görməzdilər; виндəнинныбим 
görməməliydim; виндəнинныбиш görməməliydin; виндəнинныбе 
görməməliydi; виндəнинныбимон görməməliydik; 
виндəнинныбишон görməməliydiniz; виндəнинныбин 
görməməliydilər; виндəнин ныбим görməli olmadım; виндəнин 
ныбиш görməli olmadın; виндəнин ныбе görməli olmadı; виндəнин 
ныбимон görməli olmadıq; виндəнин ныбишон görməli olmadınız; 
виндəнин ныбин görməli olmadılar; виндəмнəбəј görməsəydim; 
виндəнəбəј görməsəydin; виндəшнəбəј görməsəydi; виндəмоннəбəј 
görməsəydik; виндəоннəбəј görməsəydiniz; виндəшоннəбəј 
görməsəydilər; нывиндым görməyim; мəвинд görmə; нывинды 
görməsin; мəвиндəмон görməyək; мəвиндəн görməyin; нывиндын 
görməsinlər; нывиндом görməsəm; нывиндош görməsən; нывиндо 
görməsə; нывиндомон görməsək; нывиндошон görməsəniz; 
нывиндон görməsələr; нибəвиндем görməyəcəyəm; нибəвиндеш 
görməyəcəksən; нибəвинде görməyəcək; нəвиндемон görməyəcəyik; 
нибəвиндешон görməyəcəksiniz; нибəвинден görməyəcəklər; 
виндəнинним görməməliyəm; виндəнинниш görməməlisən; 
виндəнинни görməməlidir; виндəниннимон görməməliyik; 
виндəниннишон görməməlisiniz; виндəниннин görməməlidirlər. 

виндеј II ф. etmәk; ко виндеј iş görmək; виндыше ыштə ко, беше 
ше öz işini görüb çıхıb getdi. 

виндеј III ф. tapmaq; һəлəбəсə ко ни гин быə чиј виндеј itmiş 
şeyi tapmaq asan iş deyildir. виндə беј ф. tapılmaq; виндə быə с. 
tapılmış, tapılan; виндə быə хəб. мəн. tapılmışdır, tapılıb. 

виндемон I и. görünüş. 
виндемон II и. görüş; омəм дешмə бə виндемон sizinlə görüşə 

gəlmişəm.  
виндемон III  и. tapıntı. 
виндемон кардеј ф. görüşmәk. 
виндемон кардә с. 1 görüşәn; 2  görüşmüş. 
виндемон кардә хəб. мəн. görüşmüsәn. 
виндә I с. görәn, edәn; чымисə чок əбыни ышты виндə ко sən 

görən (edən) iş bundan artıq olmaz. 
виндә II с. 1 tapan;  виндə одəм tapan adam; 2 tapılmış, tapılan. 
виндә I хəб. мəн. görmüsәn, etmisәn. 
виндә II хəб. мəн. tapmısan. 
виндәј I и. görüntü. 
виндәј II и. tapıntı. 
виндәнин I с. görmәli, görәsi, görülәsi, edilmәli, edәsi, edilәsi; 

виндəнинə вырə görməli yer; виндəнинə ко edilməli iş. 
виндәнин II  с. tapılmalı, tapılası, tapmalı, tapası. 
виндәсә I з. görәrkәn, edәrkәn. 
виндәсә II з. taparkәn. 
винегрет и. vineqret (doğranmış tərəvəz, bəzən balıq yaxud ətdən 

hazırlanmış soyuq yemək). 
винеткә и. библ. vinetka (çap məmulatlarını bəzəmək üçün istifadə 

olunan qrafik bəzək). 
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винт и. vint. 
винтәбыр и. vintkәsәn. 
винтәдандонәјн с. тех. vintdişli. 
винтиғәзинә с. vintvarı, vintbәnzәr. 
винтин с. vintli; винтин карде и. vintləmə, vintlə bərkitmə; 

винтин кардеј ф. vintləmək, vintlə bərkitmək; винтин кардə бе и. 
vintlənmə, vintlə bərkidilmə; винтин кардə беј ф. vintlənmək, vintlə 
bərkidilmək; винтин кардə быə с. vintlənmiş, vintlə bərkidilmiş 
(bərkidilən); винтин кардə быə хəб. мəн. vintlənmişdir, vintlə 
bərkidilmişdir (bərkidilib). 

винтоәкә и. vintaçan, vintburan. 
винтохшәр с. vintәoxşar, vintşәkilli. 
вир и. yaddaş; бевир yaddaşsız. 
вирин с. yaddaşlı. 
виринәти и. yaddaşlılıq. 
виргул и. vergül; нохтəјнə виргул nöqtəli vergül; виргул ној 

vergül qoymaq. 
виргулиғәзинә с. vergülәbәnzәr. 
виргулин с. vergüllü. 
вирд и. tәkrar; вирд кардеј ф. təkrar etmək; вирд кардə с. təkrar 

edən; вирд кардə беј ф. təkrar edilmək; вирд кардə быə с. təkrar 
edilmiş (edilən); вирд кардə быə хəб. мəн. təkrar edilmişdir (edilib). 

вирискәјн с. parıltılı, parıldayan, parlaq, şölәli. 
вирискәјнәти и. parlaqlıq, şölәlilik. 
вириски и. parıltı, şölә. 
вириски доə с. parıldayan, par-par yanan, şölələnən. 
вириски дој ф. parıldamaq, par-par yanmaq, şölələnmək. 
вирон с. viran; виронə мəмлəкəт viran məmləkət. 
виронә и. viranә; бə виронə огордынијеј viranəyə döndərmək; 

Виронəдə алим веје, əмма ки, дəрəс ни! Viranədə alim çoх, amma 
ki, qanan yoхdur! (Ə. Nasir). 

виронәкә с. viranedici; виронəкə ҹанг dağıdıcı müharibə. 
виронәти и. viranәlik. 
виронәчәм с. viranәsayaq, viranәoxşar, viranәyәbәnzәr (yer). 
виронхонә и. viranxana. 
виртуоз с. virtuoz; usta, mahir sәnәtkar. 
виртуозәти и. virtuozluq, mәharәt, sәnәtkarlıq. 
вирус и. тəб. virus (yolxucu xəstəlik törədən mikrob). 
вирусәкырын и. тəб. virusdaşıyan. 
вирусәновын и. тəб. virusdaşıyan, virusgәzdirәn, virus 

daşıyıcısı. 
вирускырније и. тəб. virusdaşıma. 
вирусновније и. тəб. virusgәzdirmә. 
вирусин с. viruslu; вирусинə грип viruslu qrip.  
вирусолог и. virusoloq. 
вирусологијә и. virusologiya (viruslar haqqında elm). 
вирусохшәр с. virusoxşar. 
вис и. ip (həsir toxumaq üçün istifadə olunan bataqlıq otundan 

hazırlanır). 
висмут и. ким. vismut (kim. element). 
висмутит и. минер. vismutit (kükürdlü vismut, vismut şpatı). 
виссерал с. тəб. visseral (daxili orqanlara aid olan). 
вист a. iyirmi.  
вист-вист з.  iyirmi-iyirmi. 
вистминә a. iyirminci. 
вистружә с. iyirmigünlük; вистружə довр iyirmigünlük dövr. 
вистружнә с. iyirmigünlük; вистружнə əғыл iyirmigünlük uşaq. 
вистсорә с. iyirmiyaşar. 
вистсорнә с. iyirmiillik. 
витамин и. vitamin; витамин «В» «V» vitamini. 
витаминин и. vitaminli; витамининə хорəкон vitaminli хörəklər. 
витамининәти и. vitaminlilik. 
витаминоз и. vitaminoz. 
витаминологијә и. vitaminologiya. 
витвоније I и. qaçırtma, qaçırma. 
витвоније II и. әlәtmә. 
витвоније-витвоније I  з. qaçırda-qaçırda, qaçırdaraq, qaçıra-

qaçıra, qaçıraraq. 
витвоније-витвоније II з. әlәtdirә-әlәtdirә, әlәtdirәrәk. 
витвонијеј I ф. qaçırtmaq, qaçırmaq; кинə витвонијеј qız 

qaçırmaq; витвонијə бе и. qaçırdılma; витвонијə беј ф. qaçırdılmaq; 

витвонијə быə с. qaçırdılan, qaçırdılmış; витвонијə быə хəб. мəн. 
qaçırdılıb, qaçırdılmışdır; ♥витвонејдəм qaçırdıram; витвонејдəш 
qaçırdırsan; витвонејдə qaçırdır; витвонејдəмон qaçırdırıq; 
витвонејдəшон qaçırdırsınız; витвонејдəн qaçırdırlar; 
витвонејдəбим qaçırdırdım; витвонејдəбиш qaçırdırdın; 
витвонејдəбе qaçırdırdı; витвонејдəбимон qaçırdırdıq; 
витвонејдəбишон qaçırdırdınız; витвонејдəбин qaçırdırdılar; 
витвониме qaçırtdım; витвонише qaçırtdın; витвоније qaçırtdı; 
витвонимоне qaçırtdıq; витвонијоне qaçırtdınız; витвонишоне 
qaçırtdılar; əвитвоним qaçırdardım; əвитвониш qaçırdardın; 
əвитвони qaçırdardı; əвитвонимон qaçırdardıq; əвитвонишон 
qaçırdardınız; əвитвонин qaçırdardılar; витвонијəмбе qaçırtmışdım; 
витвонијəбе qaçırtmışdın; витвонијəшбе qaçırtmışdı; 
витвонијəмонбе qaçırtmışdıq; витвонијəонбе qaçırtmışdınız; 
витвонијəшонбе qaçırtmışdılar; витвонијəмбəј qaçırtsaydım; 
витвонијəбəј qaçırtsaydın; витвонијəшбəј qaçırtsaydı; 
витвонијəмонбəј qaçırtsaydıq; витвонијəонбəј qaçırtsaydınız; 
витвонијəшонбəј qaçırtsaydılar; витвонијəниним qaçırtmalıyam; 
витвонијəниниш qaçırtmalısan; витвонијəнине qaçırtmalıdır; 
витвонијəнинимон qaçırtmalıyıq; витвонијəнинишон 
qaçırtmalısınız; витвонијəнинин qaçırtmalıdırlar; витвонијəнин бим 
qaçırtmalı oldum; витвонијəнин биш qaçırtmalı oldun; 
витвонијəнин бе qaçırtmalı oldu; витвонијəнин бимон qaçırtmalı 
olduq; витвонијəнин бишон qaçırtmalı oldunuz; витвонијəнин бин 
qaçırtmalı oldular; бывитвоным qaçırdım; бывитвон qaçırt; 
бывитвоны qaçırtsın; бывитвонəмон qaçırdaq; бывитвонəн 
qaçırdın; бывитвонын qaçırtsınlar; бывитвоном qaçırtsam; 
бывитвонош qaçırtsan; бывитвоно qaçırtsa; бывитвономон 
qaçırtsaq; бывитвоношон qaçırtsanız; бывитвонон qaçırtsalar; 
бəвитвонем qaçırdaram; бəвитвонеш qaçırdarsan; бəвитвоне 
qaçırdar; бəвитвонемон qaçırdarıq; бəвитвонешон qaçırdarsınız; 
бəвитвонен qaçırdarlar; ♥витвонејдəним qaçırtmıram; 
витвонејдəниш qaçırtmırsan; витвонејдəни qaçırtmır; 
витвонејдəнимон qaçırtmırıq; витвонејдəнишон qaçırtmırsınız; 
витвонејдəнин qaçırtmırlar; витвонејдəныбим qaçırtmırdım; 
витвонејдəныбиш qaçırtmırdın; витвонејдəныбе qaçırtmırdı; 
витвонејдəныбимон qaçırtmırdıq; витвонејдəныбишон 
qaçırtmırdınız; витвонејдəныбин qaçırtmırdılar; нывитвониме 
qaçırtmadım; нывитвонише qaçırtmadın; нывитвоније qaçırtmadı; 
нывитвонимоне qaçırtmadıq; нывитвонијоне qaçırtmadınız; 
ныитвонишоне qaçırtmadılar; нəвитвоним qaçırtmazdım; 
нəвитвониш qaçırtmazdın; нəвитвони qaçırtmazdı; нəвитвонимон 
qaçırtmazdıq; нəвитвонишон qaçırtmazdınız; нəвитвонин 
qaçırtmazdılar; витвонијəмныбе qaçırtmamışdım; витвонијəныбе 
qaçırtmamışdın; витвонијəшныбе qaçırtmamışdı; 
витвонијəмонныбе qaçırtmamışdıq; витвонијəонныбе 
qaçırtmamışdınız; витвонијəшонныбе qaçırtmamışdılar; 
витвонијəмнəбəј qaçırtmasaydım; витвонијəнəбəј qaçırtmasaydın; 
витвонијəшнəбəј qaçırtmasaydı; витвонијəмоннəбəј qaçırtmasaydıq; 
витвонијəоннəбəј qaçırtmasaydınız; витвонијəшоннəбəј 
qaçırtmasaydılar; витвонијəнинним qaçırtmamalıyam; 
витвонијəнинниш qaçırtmamalısan; витвонијəнинни 
qaçırtmamalıdır; витвонијəниннимон qaçırtmamalıyıq; 
витвонијəниннишон qaçırtmamalısınız; витвонијəниннин 
qaçırtmamalıdırlar; витвонијəнин ныбим qaçırtmalı olmadım; 
витвонијəнин ныбиш qaçırtmalı olmadın; витвонијəнин ныбе 
qaçırtmalı olmadı; витвонијəнин ныбимон qaçırtmalı olmadıq; 
витвонијəнин ныбишон qaçırtmalı olmadınız; витвонијəнин ныбин 
qaçırtmalı olmadılar; нывитвоным qaçırtmayım; мəвитвон qaçırtma; 
нывитвоны qaçırtmasın; мəвитвонəмон qaçırtmayaq; мəвитвонəн 
qaçırtmayın; нывитвонын qaçırtmasınlar; нывитвоном qaçırtmasam; 
нывитвонош qaçırtmasan; нывитвоно qaçırtmasa; нывитвономон 
qaçırtmasaq; нывитвоношон qaçırtmasanız; нывитвонон 
qaçırtmasalar; нибəвитвонем qaçırtmaram; нибəвитвонеш 
qaçırdartmazsan; нибəвитвоне qaçırtmaz; нибəвитвонемон 
qaçırtmarıq; нибəвитвонешон qaçırtmazsınız; нибəвитвонен 
qaçırtmazlar. 

витвонијеј II  ф. әlәtdirmәk; витвонијə бе и. ələtdirmə; 
витвонијə беј ф. ələdilmək; витвонијə быə II с. ələdilmiş, ələdilən 
(un və s.); витвонијə быə хəб. мəн. ələdilmişdir, ələdilib (un və s.). 
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витвонијә I с. qaçırdan, qaçırmış, qaçıran; кинə витвонијə зоə 
qız qaçırdan oğlan. 

витвонијә II с. әlәdәn. 
витвонијә I хəб. мəн. qaçırtmısan, qaçırmısan. 
витвонијә II хəб. мəн. әlәtdirmisәn. 
витвонијәнин I с. qaçırtmalı, qaçırmalı, qaçırdası, qaçırası. 
витвонијәнин II с. әlәtdirmәli, әlәtdirәsi. 
витвонијәсә I з. qaçırdarkәn, qaçırarkәn. 
витвонијәсә II з. әlәtdirәrkәn. 
вите I и. qaçma, yüyürmә; вите ыштə ҹони рохнијеј qaçıb öz 

canını qurtarmaq. 
вите II и. әlәmә; вите бə охој бешеј ələyib aхırına çıхmaq. 
вите-вите I з. qaça-qaça, qaçaraq, yüyürә-yüyürә, yüyürәrәk, 

yüyürәk; вите-вите ше бəштə кə qaça-qaça getdi öz evinə. 
вите-вите II з. әlәyә-әlәyә, әlәyәrәk. 
витеј I ф. qaçmaq, yüyürmәk; бə 100 метрə витеј 100 metrə 

qaçmaq; де ҹадə витеј küçə ilə qaçmaq; кəо витеј evdən qaçmaq; 
соəдə витеј həyətdə qaçmaq; витə беј ф. qaçılmaq; витə быə с. 
qaçılmış, qaçılan; витə быə хəб. мəн. qaçılmışdır, qaçılıb; ♥витə 
быəбе qaçılmışdı; витə быə qaçılıb; витə быəбəј qaçılsaydı; витə бе 
qaçıldı; витə бејдə qaçılır; витə бəбе qaçılar;  

♥витејдəм qaçıram; витејдəш qaçırsan; витејдə qaçır; витејдəмон 
qaçırıq; витејдəшон qaçırsınız; витејдəн qaçırlar; витејдəбим 
qaçırdım; витејдəбиш qaçırdın; витејдəбе qaçırdı; витејдəбимон 
qaçırdıq; витејдəбишон qaçırdınız; витејдəбин qaçırdılar; витим 
qaçdım; витиш qaçdın; вите qaçdı; витимон qaçdıq; витишон 
qaçdınız; витин qaçdılar; əвитим qaçardım; əвитиш qaçardın; əвити 
qaçardı; əвитимон qaçardıq; əвитишон qaçardınız; əвитин 
qaçardılar; витəбим qaçmışdım; витəбиш qaçmışdın; витəбе 
qaçmışdı; витəбимон qaçmışdıq; витəбишон qaçmışdınız; витəбин 
qaçmışdılar; витəбəјм qaçsaydım; витəбəјш qaçsaydın; витəбəј 
qaçsaydı; витəбəјмон qaçsaydıq; витəбəјшон qaçsaydınız; витəбəјн 
qaçsaydılar; витəниним qaçmalıyam; витəниниш qaçmalısan; 
витəнине qaçmalıdır; витəнинимон qaçmalıyıq; витəнинишон 
qaçmalısınız; витəнинин qaçmalıdırlar; витəнин бим qaçmalı oldum; 
витəнин биш qaçmalı oldun; витəнин бе qaçmalı oldu; витəнин 
бимон qaçmalı olduq; витəнин бишон qaçmalı oldunuz; витəнин 
бин qaçmalı oldular; бывитым qaçım; бывит qaç; бывиты qaçsın; 
бывитəмон qaçaq; бывитəн qaçın; бывитын qaçsınlar; бывитом 
qaçsam; бывитош qaçsan; бывито qaçsa; бывитомон qaçsaq; 
бывитошон qaçsanız; бывитон qaçsalar; бəвитем qaçaram; бəвитеш 
qaçarsan; бəвите qaçar;  бəвитемон qaçarıq; бəвитешон qaçarsınız; 
бəвитен qaçarlar; ♥витејдəним qaçmıram; витејдəниш qaçmırsan; 
витејдəни qaçmır; витејдəнимон qaçmırıq; витејдəнишон 
qaçmırsınız; витејдəнин qaçmırlar; витејдəныбим qaçmırdım; 
витејдəныбиш qaçmırdın; витејдəныбе qaçmırdı; витејдəныбимон 
qaçmırdıq; витејдəныбишон qaçmırdınız; витејдəныбин 
qaçmırdılar; нывитим qaçmadım; нывитиш qaçmadın; нывите 
qaçmadı; нывитимон qaçmadıq; нывитишон qaçmadınız; нывитин 
qaçmadılar; нəвитим qaçmazdım; нəвитиш qaçmazdın; нəвити 
qaçmazdı; нəвитимон qaçmazdıq; нəвитишон qaçmazdınız; нəвитин 
qaçmazdılar; витəныбим qaçmamışdım; витəныбиш qaçmamışdın; 
витəныбе qaçmamışdı; витəныбимон qaçmamışdıq; витəныбишон 
qaçmamışdınız; витəныбин qaçmamışdılar; витəнəбəјм 
qaçmasaydım; витəнəбəјш qaçmasaydın; витəнəбəј qaçmasaydı; 
витəнəбəјмон qaçmasaydıq; витəнəбəјшон qaçmasaydınız; 
витəнəбəјн qaçmasaydılar; витəнинним qaçmamalıyam; 
витəнинниш qaçmamalısan; витəнинни qaçmamalıdır; 
витəниннимон qaçmamalıyıq; витəниннишон qaçmamalısınız; 
витəниннин qaçmamalıdırlar; витəнин ныбим qaçmalı olmadım; 
витəнин ныбиш qaçmalı olmadın; витəнин ныбе qaçmalı olmadı; 
витəнин ныбимон qaçmalı olmadıq; витəнин ныбишон qaçmalı 
olmadınız; витəнин ныбин qaçmalı olmadılar; нывитым qaçmayım; 
мəвит qaçma; нывиты qaçmasın; мəвитəмон qaçmayaq; мəвитəн 
qaçmayın; нывитын qaçmasınlar; нывитом qaçmasam; нывитош 
qaçmasan; нывито qaçmasa; нывитомон qaçmasaq; нывитошон 
qaçmasanız; нывитон qaçmasalar; нибəвитем qaçmaram; нибəвитеш 
qaçmazsan; нибəвите qaçmaz;  нибəвитемон qaçmarıq; 
нибəвитешон qaçmazsınız; нибəвитен qaçmazlar. 

витеј II ф. әlәmәk, әlәklәmәk, әlәkdәn keçirmәk (un); витə беј ф. 
ələnmək; витə быə с. ələnmiş, ələnən; витə быə хəб. мəн. ələnmişdir, 
ələnib. 

витемон I и. qaçış. 
витемон II и. әlәnmә, әlәniş. 
витә I с. qaçan, qaçmış; витə далғə qaçan dalğa; витə одəм qaçan 

adam.  
витә II с. 1 әlәyәn; ордə витə жен un ələyən qadın; 2 әlәnәn, 

әlәnmiş; витə ордə ələnmiş un. 
витә I хəб. мəн. qaçıb; һан-һытыш витə yuхusu qaçıb; рангыш 

витə rəngi qaçıb. 
витә II хəб. мəн. әlәmisәn. 
витәкәс I с. qaçan, qaçıcı; зиндоно витəкəс zindandan qaçan 

(adam).  
витәкәс II и. әlәyәn, әlәyici. 
витәнин I с. qaçmalı, qaçası, yüyürmәli, yüyürәsi. 
витәнин II с. әlәmәli, әlәyәsi, әlәkdәn keçirmәli (keçirәsi) (un). 
витәсә I з. qaçarkәn, yüyürәrkәn. 
витәсә II з. әlәyәrkәn, әlәklәyәrkәn, әlәkdәn keçirәrkәn (un). 
витраж и. vitraj (qapıya, pəncərəyə və s.-yə salınmış rəngli 

şüşələrdən düzəldilmiş şəkil və ya naxış). 
витрин и. bax: хәфәнг. 
витсе и. vitse, müavin. 
витсе-президент и. vitse-prezident (prezidentin müavini). 
витһавит и. qaçaqaç, qaçışma, qovdu-qaçdı; витһавит егыније 

qaçaqaç düşdü. 
виҹдон и. vicdan; де виҹдони vicdanla. 
виҹдонин с. vicdanlı. 
виҹдонинәти и. vicdanlılıq.  
вишә и. meşә. 
вишәбыр и. meşәqıran. 
вишәвыл и. бот. xәccәgülü, novruzgülü, qargülü. 
вишәеғанде и. meşәsalma. 
вишәвон и. meşәbәyi. 
вишәвонәти meşәbәyilik. 
вишә-дашт и. meşә-çöl. 
вишә кафте и. зоол. alabaxta. 
вишәкәно и. meşәkәnarı. 
вишәку и. meşәlik. 
вишәҹо и. ağaclıq, meşәlik. 
вишмандә с. qabaqdanqalan, artıq, qalıq, qabaqdan qalmış, 

tullantı; вишмандə кардеј ф. qabaqda saxlamaq; вишмандə кардə 
беј ф. qabaqda saxlanmaq; вишмандə кардə быə с. qabaqda 
saxlanmış (saxlanan); вишмандə кардə быə хəб. мəн. qabaqda 
saxlanmışdır (saxlanıb). 

вишнә и. бот. bax:  ваштым. 
вығанде и. göndәrmә, yola salma. 
вығанде-вығанде з.  göndәrә-göndәrә, göndәrәrәk, yola sala-

sala (salaraq). 
вығандеј ф. göndәrmәk, yola salmaq; пул вығандеј pul 

göndərmək; дајнə вығандеј elçi göndərmək; вығандə беј ф. 
göndərilmək, yola salınmaq; *вығандə быəбе göndərilmişdi; вығандə 
быə göndərilib; вығандə быəбəј göndərilsəydi; вығандə бе 
göndərildi; вығандə бејдə göndərilir; вығандə бəбе göndərilər; 
вығандə быə с. göndərilmiş, yola salınmış, göndərilən, yola salınan; 
вығандə быə хəб. мəн. göndərilmişdir, yola salınmışdır, göndərilib, 
yola salınıb; ♥вығандејдəм göndərirəm; вығандејдəш göndərirsən; 
вығандејдə göndərir; вығандејдəмон göndəririk; вығандејдəшон 
göndərirsiniz; вығандејдəн göndərirlər; вығандејдəбим göndərirdim; 
вығандејдəбиш göndərirdin; вығандејдəбе göndərirdi; 
вығандејдəбимон göndərirdik; вығандејдəбишон göndərirdiniz; 
вығандејдəбин göndərirdilər; вығандыме göndərdim; вығанде 
göndərdin; вығандыше göndərdi; вығандымоне göndərdik; 
вығандоне göndərdiniz; вығандышоне göndərdilər; əвғандим 
göndərərdim; əвғандиш göndərərdin; əвғанди göndərərdi; 
əвғандимон göndərərdik; əвғандишон göndərərdiniz; əвғандин 
göndərərdilər; вығандəмбе göndərmişdim; вығандəбе göndərmişdin; 
вығандəшбе göndərmişdi; вығандəмонбе göndərmişdik; 
вығандəонбе göndərmişdiniz; вығандəшонбе göndərmişdilər; 
вығандəмбəј göndərsəydim; вығандəбəј göndərsəydin; вығандəшбəј 
göndərsəydi; вығандəмонбəј göndərsəydik; вығандəонбəј 
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göndərsəydiniz; вығандəшонбəј göndərsəydilər; вығандəниним 
göndərməliydim; вығандəниниш göndərməliydin; вығандəнине 
göndərməlidir; вығандəнинимон göndərməliyik; вығандəнинишон 
göndərməlisiniz; вығандəнинин göndərməlidirlər; вығандəнин бим 
göndərməli oldum; вығандəнин биш göndərməli oldun; вығандəнин 
бе göndərməli oldu; вығандəнин бимон göndərməli olduq; 
вығандəнин бишон göndərməli oldunuz; вығандəнин бин 
göndərməli oldular; бывғандым göndərim; бывғанд göndər; 
бывғанды göndərsin; бывғандəмон göndərək; бывғандəн göndərin; 
бывғандын göndərsinlər; бывғандом göndərsəm; бывғандош 
göndərsən; бывғандо göndərsə; бывғандомон göndərsək; 
бывғандошон göndərsəniz; бывғандон göndərsələr; бəвығандем 
göndərərəm; бəвығандеш göndərərsən; бəвығанде göndərər; 
бəвығандемон göndərərik; бəвығандешон göndərərsiniz; 
бəвығанден göndərərlər; ♥вығандејдəним göndərmirəm; 
вығандејдəниш göndərmirsən; вығандејдəни göndərmir; 
вығандејдəнимон göndərmirik; вығандејдəнишон göndərmirsiniz; 
вығандејдəнин göndərmirlər; вығандејдəныбим göndərmirdim; 
вығандејдəныбиш göndərmirdin; вығандејдəныбе göndərmirdi; 
вығандејдəныбимон göndərmirdik; вығандејдəныбишон 
göndərmirdiniz; вығандејдəныбин göndərmirdilər; нывғандыме 
göndərmədim; нывғанде göndərmədin; нывғандыше göndərmədi; 
нывғандымоне göndərmədik; нывғандыоне göndərmədiniz; 
нывғандышоне göndərmədilər; нəвғандим göndərməzdim; 
нəвғандиш göndərməzdin; нəвғанди göndərməzdi; нəвғандимон 
göndərməzdik; нəвғандишон göndərməzdiniz; нəвғандин 
göndərməzdilər; вығандəмныбе göndərməmişdim; вығандəныбе 
göndərməmişdin; вығандəшныбе göndərməmişdi; вығандəмонныбе 
göndərməmişdik; вығандəонныбе göndərməmişdiniz; 
вығандəшонныбе göndərməmişdilər; вығандəмнəбəј 
göndərməsəydim; вығандəнəбəј göndərməsəydin; вығандəшнəбəј 
göndərməsəydi; вығандəмоннəбəј göndərməsəydik; вығандəоннəбəј 
göndərməsəydiniz; вығандəшоннəбəј göndərməsəydilər; 
вығандəнинним göndərməməliydim; вығандəнинниш 
göndərməməliydin; вығандəнинни göndərməməlidir; 
вығандəниннимон göndərməməliyik; вығандəниннишон 
göndərməməlisiniz; вығандəниннин göndərməməlidirlər; 
вығандəнин ныбим göndərməli olmadım; вығандəнин ныбиш 
göndərməli olmadın; вығандəнин ныбе göndərməli olmadı; 
вығандəнин ныбимон göndərməli olmadıq; вығандəнин ныбишон 
göndərməli olmadınız; вығандəнин ныбин göndərməli olmadılar; 
нывғандым göndərməyim; мəвғанд göndərmə; нывғанды 
göndərməsin; мəвғандəмон göndərməyək; мəвғандəн göndərməyin; 
нывғандын göndərməsinlər; нывғандом göndərməsəm; нывғандош 
göndərməsən; нывғандо göndərməsə; нывғандомон göndərməsək; 
нывғандошон göndərməsəniz; нывғандон göndərməsələr; 
нибəвығандем göndərmərəm; нибəвығандеш göndərməzsən; 
нибəвығанде göndərməz; нибəвығандемон göndərmərik; 
нибəвығандешон göndərməzsiniz; нибəвығанден göndərməzlər. 

вығандә с.  göndәrmiş, göndәrәn, yola salmış (salan). 
вығандә хəб. мəн. göndәrmisәn, yola salmısan. 
вығандәнин с. göndәrmәli, göndәrәsi, yola salmalı (salası, 

salınası). 
вығандәсә з.  göndәrәrkәn, yola salarkәn. 
вығандовније-вығандовније з.  göndәrdә-göndәrdә, 

göndәrdәrәk, yola saldıra-saldıra (saldıraraq). 
вығандовнијеј ф.  göndәrtmәk, yola saldırmaq; вығандовнијə 

беј ф. göndərtdirilmək; вығандовнијə быə с. göndərtdirilmiş, 
göndərtdirilən; вығандовнијə быə хəб. мəн. göndərtdirilmişdir, 
göndərtdirilib. 

вығандовнијә с.  göndәrtmiş, göndәrdәn, yola saldırmış 
(saldıran). 

вығандовнијә хəб. мəн.  göndәrtmisәn, yola saldırmısan. 
вығандовнијәнин с.  göndәrtmәli, göndәrdirilәsi, yola 

saldırmalı (salınası). 
вығандовнијәсә з.  göndәrdәrkәn, yola saldırarkәn. 
вығвоније и. çeynәmә, hәzm etmә. 
вығвоније-вығвоније з. çeynәyә-çeynәyә, çeynәyәrәk, hәzm 

edә-edә (edәrәk). 
вығвонијеј ф. çeynәmәk, hәzm etmәk; вығвонијə беј ф. 

çeynənmək, həzm edilmək; вығвонијə быə с. çeynənmiş, çeynənən, 

həzm edilmiş (edilən); вығвонијə быə хəб. мəн. çeynənmişdir, 
çeynənib, həzm edilmişdir (edilib); ♥вығвонејдəм çeynəyirəm; 
вығвонејдəш çeynəyirsən; вығвонејдə çeynəyir; вығвонејдəмон 
çeynəyirik; вығвонејдəшон çeynəyirsiniz; вығвонејдəн çeynəyirlər; 
вығвонејдəбим çeynəyirdim; вығвонејдəбиш çeynəyirdin; 
вығвонејдəбе çeynəyirdi; вығвонејдəбимон çeynəyirdik; 
вығвонејдəбишон çeynəyirdiniz; вығвонејдəбин çeynəyirdilər; 
вығвониме çeynədim; вығвоније çeynədin; вығвонише çeynədi; 
вығвонимоне çeynədik; вығвонијоне çeynədiniz; вығвонишоне 
çeynədilər; əвығвоним çeynəyərdim; əвығвониш çeynəyərdin; 
əвығвони çeynəyərdi; əвығвонимон çeynəyərdik; əвығвонишон 
çeynəyərdiniz; əвығвонин çeynəyərdilər; вығвонијəмбе 
çeynəmişdim; вығвонијəбе çeynəmişdin; вығвонијəшбе çeynəmişdi; 
вығвонијəмонбе çeynəmişdik; вығвонијəонбе çeynəmişdiniz; 
вығвонијəшонбе çeynəmişdilər; вығвонијəмбəј çeynəsəydim; 
вығвонијəбəј çeynəsəydin; вығвонијəшбəј çeynəsəydi; 
вығвонијəмонбəј çeynəsəydik; вығвонијəонбəј çeynəsəydiniz; 
вығвонијəшонбəј çeynəsəydilər; вығвонијəниним çeynəməliyəm; 
вығвонијəниниш çeynəməlisən; вығвонијəнине çeynəməlidir; 
вығвонијəнинимон çeynəməliyik; вығвонијəнинишон 
çeynəməlisiniz; вығвонијəнинин çeynəməlidirlər; вығвонијəнин 
бим çeynəməli oldum; вығвонијəнин биш çeynəməli oldun; 
вығвонијəнин бе çeynəməli oldu; вығвонијəнин бимон çeynəməli 
olduq; вығвонијəнин бишон çeynəməli oldunuz; вығвонијəнин бин 
çeynəməli oldular; бывығвоным çeynəyim; бывығвон çeynə; 
бывығвоны çeynəsin; бывығвонəмон çeynəyək; бывығвонəн 
çeynəyin; бывығвонын çeynəsinlər; бывығвоном çeynəsəm; 
бывығвонош çeynəsən; бывығвоно çeynəsə; бывығвономон 
çeynəsək; бывығвоношон çeynəsəniz; бывығвонон çeynəsələr; 
бəвығвонем çeynəyərəm; бəвығвонеш çeynəyərsən; бəвығвоне 
çeynəyər; бəвығвонемон çeynəyərik; бəвығвонешон çeynəyərsiniz; 
бəвығвонен çeynəyərlər; ♥вығвонејдəним çeynəmirəm; 
вығвонејдəниш çeynəmirsən; вығвонејдəни çeynəmir; 
вығвонејдəнимон çeynəmirik; вығвонејдəнишон çeynəmirsiniz; 
вығвонејдəнин çeynəmirlər; вығвонејдəныбим çeynəmirdim; 
вығвонејдəныбиш çeynəmirdin; вығвонејдəныбе çeynəmirdi; 
вығвонејдəныбимон çeynəmirdik; вығвонејдəныбишон 
çeynəmirdiniz; вығвонејдəныбин çeynəmirdilər; нывығвониме 
çeynəmədim; нывығвоније çeynəmədin; нывығвонише çeynəmədi; 
нывығвонимоне çeynəmədik; нывығвонијоне çeynəmədiniz; 
нывығвонишоне çeynəmədilər; нəвығвоним çeynəməzdim; 
нəвығвониш çeynəməzdin; нəвығвони çeynəməzdi; нəвығвонимон 
çeynəməzdik; нəвығвонишон çeynəməzdiniz; нəвығвонин 
çeynəməzdilər; вығвонијəмныбе çeynəməmişdim; вығвонијəныбе 
çeynəməmişdin; вығвонијəшныбе çeynəməmişdi; 
вығвонијəмонныбе çeynəməmişdik; вығвонијəонныбе 
çeynəməmişdiniz; вығвонијəшонныбе çeynəməmişdilər; 
вығвонијəмнəбəј çeynəməsəydim; вығвонијəнəбəј çeynəməsəydin; 
вығвонијəшнəбəј çeynəməsəydi; вығвонијəмоннəбəј 
çeynəməsəydik; вығвонијəоннəбəј çeynəməsəydiniz; 
вығвонијəшоннəбəј çeynəməsəydilər; вығвонијəнинним 
çeynəməməliyəm; вығвонијəнинниш çeynəməməlisən; 
вығвонијəнинни çeynəməməlidir; вығвонијəниннимон 
çeynəməməliyik; вығвонијəниннишон çeynəməməlisiniz; 
вығвонијəниннин çeynəməməlidirlər; вығвонијəнин ныбим 
çeynəməli olmadım; вығвонијəнин ныбиш çeynəməli olmadın; 
вығвонијəнин ныбе çeynəməli olmadı; вығвонијəнин ныбимон 
çeynəməli olmadıq; вығвонијəнин ныбишон çeynəməli olmadınız; 
вығвонијəнин ныбин çeynəməli olmadılar; нывығвоным 
çeynəməyim; мəвығвон çeynəmə; нывығвоны çeynəməsin; 
мəвығвонəмон çeynəməyək; мəвығвонəн çeynəməyin; нывығвонын 
çeynəməsinlər; нывығвоном çeynəməsəm; нывығвонош 
çeynəməsən; нывығвоно çeynəməsə; нывығвономон çeynəməsək; 
нывығвоношон çeynəməsəniz; нывығвонон çeynəməsələr; 
нибəвығвонем çeynəmərəm; нибəвығвонеш çeynəməzsən; 
нибəвығвоне çeynəməz; нибəвығвонемон çeynəmərik; 
нибəвығвонешон çeynəməzsiniz; нибəвығвонен çeynəməzlər. 

вығвонијә с. çeynәmiş, hәzm etmiş (edәn). 
вығвонијә хəб. мəн. çeynәmisәn, hәzm etmisәn. 
вығвонијәнин с. çeynәmәli, çeynәyәsi, hәzm etmәli (edәsi). 
вығвонијәсә з. çeynәyәrkәn, hәzm edәrkәn. 
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вығғә (вығ-вығ) и. qığıltı, cığıltı; вығ-вығ кардеј qığıldamaq, 
cığıldamaq (körpə). 

вығғәјн с. qığıltılı, cığıltılı. 
вығын з. burada, bu yerdә. 
вығын-вәғын з. bura-ora, burda-orda, orda burda. 
вығынәј з. buralarda, bu yerlәrdә. 
выж и. 1 ölçü; 2 yer; *дəвыжијеј yerləşmək; дəвыжнијеј 

yerləşdirmək. 
-выж  məkan bildirən  -lı, -li, -lu, -lü şəkilçiləri;  шилвовыж 

şilavarlı; лујəсəвыж luvəsərli;  русијəвыж rusiyalı; əмерикəвыж 
amerikalı. 

выжг с. seyrәk; выжг кардеј ф. seyrəltmək; выжг кардə беј ф. 
seyrəldilmək; выжг кардə быə с. seyrəldilmiş, seyrəldilən; выжг 
кардə быə хəб. мəн. seyrəldilmişdir, seyrəldilib. 

выжг-выжги з. tәkәm-seyrәk. 
выжгә и. 1 ara; 2 araboşluğu, mәsamә; 3 aralıq. 
выжгә-выжгә с. ara-ara, mәsamәli. 
выжгәјн с. mәsamәli. 
выжгәјнәти и. mәsamәlilik. 
выжги и. seyrәklik. 
выжгыније и. seyrәltmә; выжгынијə бе и. seyrəldilmə. 
выжгыније-выжгыније з. seyrәldә-seyrәldә, seyrәldәrәk. 
выжгынијеј ф. seyrәltmәk; выжгынијə беј ф. seyrəldilmək; 

*выжгынијə быəбе seyrəldilmişdi; выжгынијə быə seyrəldilib; 
выжгынијə быəбəј seyrəldilsəydi; выжгынијə бе seyrəldildi; 
выжгынијə бејдə seyrəldilir; выжгынијə бəбе seyrəldilər; 
выжгынијə быə с. seyrəldilmiş, seyrəldilən; выжгынијə быə хəб. 
мəн. seyrəldilmişdir, seyrəldilib. 

выжгынијә с. seyrәltmiş, seyrәldәn. 
выжгынијә хəб. мəн. seyrәltmisәn. 
выжгынијәнин с. seyrәltmәli, seyrәldәsi. 
выжгынијәсә з. seyrәldәrkәn. 
выжговније и. seyrәltdirmә. 
выжговније-выжговније  з. seyrәltdirә-seyrәltdirә, 

seyrәltdirәrәk. 
выжговнијеј ф. seyrәltdirmәk; выжговнијə беј ф. 

seyrəltdirilmək; выжговнијə быə с. seyrəltdirilmiş, seyrəltdirilən; 
выжговнијə быə хəб. мəн. seyrəltdirilmişdir, seyrəltdirilib. 

выжговнијә с. seyrәltdirmiş, seyrәltdirәn. 
выжговнијә хəб. мəн. seyrәltdirmisәn. 
выжговнијәнин с. seyrәltdirmәli, seyrәltdirilәsi. 
выжговнијәсә з. seyrәltdirәrkәn. 
выжә и. qarış; и выжə bir qarış. 
выжәбәвыжә з. qarış-qarış. 
выжә гәтеј: бә выжә гәтеј ф. qarışlamaq. 
выжын и. 1 seçim, seçki; 2 bax:  сәчын. 
выжније I и. arıtlama (düyü və s.). 
выжније II и. seçmә.  
выжније-выжније I з. arıtlaya-arıtlaya, -арытлайа, arıtlayaraq 

(düyü və s.). 
выжније-выжније II з. seçә-seçә, seçәrәk. 
выжнијеј I ф. arıtlamaq; бырз выжнијеј düyü arıtlamaq. 
выжнијеј II ф. seçmәk; депутат выжнијеј deputat seçmək; 

выжнијə беј I ф. arıtlanmaq; выжнијə беј II ф. seçilmək; *выжнијə 
быəбе seçilmişdi; выжнијə быə seçilib; выжнијə быəбəј seçilsəydi; 
выжнијə бе seçildi; выжнијə бејдə seçilir; выжнијə бəбе seçilər; 
выжнијə быə I с. arıtlanmış, arıtlanan; выжнијə быə II с. seçilmiş, 
seçilən, seçmə; выжнијə быə I хəб. мəн. arıtlanmışdır, arıtlanıb; 
выжнијə быə II хəб. мəн. seçilmişdir, seçilib; ♥выжнејдəм seçirəm; 
выжнејдəш seçirsən; выжнејдə seçir; выжнејдəмон seçirik; 
выжнејдəшон seçirsiniz; выжнејдəн seçirlər; выжнејдəбим 
seçirdim; выжнејдəбиш seçirdin; выжнејдəбе seçirdi; 
выжнејдəбимон seçirdik; выжнејдəбишон seçirdiniz; выжнејдəбин 
seçirdilər; əвыжним seçərdim; əвыжниш seçərdin; əвыжни seçərdi; 
əвыжнимон seçərdik; əвыжнишон seçərdiniz; əвыжнин seçərdilər; 
выжниме seçdim; выжније seçdin; выжнише seçdi; выжнимоне 
seçdik; выжнијоне seçdiniz; выжнишоне seçdilər; выжнијəнинбим 
seçməliydim; выжнијəнинбиш seçməliydin; выжнијəнинбе 
seçməliydi; выжнијəнинбимон seçməliydik; выжнијəнинбишон 
seçməliydiniz; выжнијəнинбин seçməliydilər; выжнијəнин бим 
seçməli oldum; выжнијəнин биш seçməli oldun; выжнијəнин бе 

seçməli oldu; выжнијəнин бимон seçməli olduq; выжнијəнин 
бишон seçməli oldunuz; выжнијəнин бин seçməli oldular; 
выжнијəмбəј seçsəydim; выжнијəбəј seçsəydin; выжнијəшбəј 
seçsəydi; выжнијəмонбəј seçsəydik; выжнијəонбəј seçsəydiniz; 
выжнијəшонбəј seçsəydilər; бəвыжнем seçərəm; бəвыжнеш 
seçərsən; бəвыжне seçər; бəвыжнемон seçərik; бəвыжнешон 
seçərsiniz; бəвыжнен seçərlər; выжнијəниним seçməliyəm; 
выжнијəниниш seçməlisən; выжнијəнине seçməlidir; 
выжнијəнинимон seçməliyik; выжнијəнинишон seçməlisiniz; 
выжнијəнинин seçməlidirlər; бывыжным seçim; бывыжын seç; 
бывыжны seçsin; бывыжнəмон seçək; бывыжнəн seçin; бывыжнын 
seçsinlər; бывыжном seçsəm; бывыжнош seçsən; бывыжно seçsə; 
бывыжномон seçsək; бывыжношон seçsəniz; бывыжнон seçsələr; 
♥выжнејдəним seçmirəm; выжнејдəниш seçmirsən; выжнејдəни 
seçmir; выжнејдəнимон seçmirik; выжнејдəнишон seçmirsiniz; 
выжнејдəнин seçmirlər; выжнејдəныбим seçmirdim; 
выжнејдəныбиш seçmirdin; выжнејдəныбе seçmirdi; 
выжнејдəныбимон seçmirdik; выжнејдəныбишон seçmirdiniz; 
выжнејдəныбин seçmirdilər; нəвыжним seçməzdim; нəвыжниш 
seçməzdin; нəвыжни seçməzdi; нəвыжнимон seçməzdik; 
нəвыжнишон seçməzdiniz; нəвыжнин seçməzdilər; нывыжниме 
seçmədim; нывыжније seçmədin; нывыжнише seçmədi; 
нывыжнимоне seçmədik; нывыжнијоне seçmədiniz; нывыжнишоне 
seçmədilər; выжнијəнинныбим seçməməliydim; выжнијəнинныбиш 
seçməməliydin; выжнијəнинныбе seçməməliydi; 
выжнијəнинныбимон seçməməliydik; выжнијəнинныбишон 
seçməməliydiniz; выжнијəнинныбин seçməməliydilər; выжнијəнин 
ныбим seçməli olmadım; выжнијəнин ныбиш seçməli olmadın; 
выжнијəнин ныбе seçməli olmadı; выжнијəнин ныбимон seçməli 
olmadıq; выжнијəнин ныбишон seçməli olmadınız; выжнијəнин 
ныбин seçməli olmadılar; выжнијəмнəбəј seçməsəydim; 
выжнијəнəбəј seçməsəydin; выжнијəшнəбəј seçməsəydi; 
выжнијəмоннəбəј seçməsəydik; выжнијəоннəбəј seçməsəydiniz; 
выжнијəшоннəбəј seçməsəydilər; нибəвыжнем seçmərəm; 
нибəвыжнеш seçməzsən; нибəвыжне seçməz; нибəвыжнемон 
seçmərik; нибəвыжнешон seçməzsiniz; нибəвыжнен seçməzlər; 
выжнијəнинним seçməməliyəm; выжнијəнинниш seçməməlisən; 
выжнијəнинни seçməməlidir; выжнијəниннимон seçməməliyik; 
выжнијəниннишон seçməməlisiniz; выжнијəниннин 
seçməməlidirlər; нывыжным seçməyim; мəвыжын seçmə; нывыжны 
seçməsin; мəвыжнəмон seçməyək; мəвыжнəн seçməyin; нывыжнын 
seçməsinlər; нывыжном seçməsəm; нывыжнош seçməsən; 
нывыжно seçməsə; нывыжномон seçməsək; нывыжношон 
seçməsəniz; нывыжнон seçməsələr. 

выжнијә I с. seçәn, seçmiş; выжнијə одəм seçən adam.  
выжнијә II с. arıtlayan, arıtlamış; бырз выжнијə жен düyü 

arıtlayan qadın. 
выжнијә I хəб. мəн. seçmisәn.  
выжнијә II хəб. мəн. arıtlamısan. 
выжнијәкәс I и. artılayan. 
выжнијәкәс II и. seçici, seçәn. 
выжнијәнин I с. arıtlamalı, arıtlayası. 
выжнијәнин II с. seçmәli, seçilәsi. 
выжнијәсә I з. arıtlayarkәn. 
выжнијәсә II з. seçәrkәn. 
выжор и. bazar; һафтə выжор həftə bazarı; китобə выжор kitab 

bazarı; дынјо выжор dünya bazarı. 
выжорго и. bazar meydanı. 
выжорә с. 1 bazarı, sadә, ucuz, satmaq üçün hazırlanmış; 2 

bazarlıq; мылки выжорə ғыјмəт mülkün bazarlıq qiyməti. 
выжорәко и. bazarlıq; һырдə выжорəко хırda bazarlıq; дыждə 

выжорəко böyük bazarlıq; выжорəко кардеј bazarlıq etmək. 
выз з. vaz; выз дəвардеј ф. vaz keçmək, sürətlə ötüb keçmək; выз 

дəвардə беј ф. vaz keçilmək, sürətlə ötüb keçilmək; выз дəвардə быə 
с. vaz keçilmiş, sürətlə ötüb keçilmiş (keçilən); выз дəвардə быə хəб. 
мəн. vaz keçilmişdir, sürətlə ötüb keçilmişdir (keçilib). 

выз-выз и. vız-vız, vızıltı; выз-выз кардеј ф. vızıldamaq; выз-выз 
кардə с. vızıldayan.  

выззә и. 1 vızıltı; 2 vıyıltı (külək); выззə дој  ф. 1 vızıldamaq; 2 
vıyıldamaq (külək); 3 мəҹ. səs salmaq, hay-küy salmaq; 4 мəҹ. 
mızıldamaq. 
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вызым и.  бот. qarağac (ağ qarağac); вызымə до qarağac ağacı. 
вызымғәзинон и.  бот. qarağackimilәr. 
вызмә с. kobud, köntöy. 
вызмәти и. kobudluq, köntöylük. 
вызһавыз и. vızhavız. 
выј-выј и. vıy-vıy, vıyıltı; выј-выј кардеј ф. vıyıldamaq. 
выјјә и. vıyıltı. 
выл и. gül. 
вылам с. ilığ; вылам беј ф. ilıqlanmaq, ilıqlaşmaq; вылам быə с. 

ilıqlanmış, ilıqlanan; вылам быə хəб. мəн. ilıqlanmışdır, ilıqlanıb; 
вылам кардеј ф. ilıqlaşdırmaq, ilıqlatmaq, ilıqlandırmaq; вылам 
кардə беј ф. ilıqlaşdırılmaq, ilıqlandırılmaq; вылам кардə быə с. 
ilıqlaşdırılmış, ilıqlandırılmış, ilıqlaşdırılan, ilıqlandırılan; вылам 
кардə быə хəб. мəн. ilıqlaşdırılmışdır, ilıqlandırılmışdır, ilıqlaşdırılıb, 
ilıqlandırılıb. 

выламәти и. ilıqlıq. 
вылами и. ilıqlıq. 
вилимтәһәр с. ilıqtәhәr. 
вылбәсә и. gülbәsәr (erkən xiyar). 
вылбоз с. gülbaz. 
вылбозәти и. gülbazlıq. 
выл-вәнәшә и. gül-çiçәk; выл-вəнəшə бу gül-çiçək ətri. 
выл-вәнәшәјн с. güllü-çiçәkli. 
выл-вылин с. güllü. 
вылдон и. güldan. 
выләвон и. gülçü. 
выләвонәти и. gülçülük. 
выләғаб и. gülqabı. 
выләдастә и. gül dәstәsi, buket. 
выләдошт и. gülsulayan. 
выләкашт и. gülәkәn. 
выләсогнә с. мəҹ. başdansovdu; вылəсогнə кардыше ғабон ше  

qabları başdansovdu yuyub getdi. 
выләпәрә и. gül lәçәyi. 
выләһват и. gülsatan. 
выләһи и. güllük, gül bağı. 
выләчамбә и. әklil. 
выләчангә и. bir әlçim gül.  
вылзор и. gülzar, gülzarlıq. 
выли и. qızartı, qızarıq. 
вылин с. güllü. 
вылинамтә с. güldәn ağır; вылинамтə сыхан güldən ağır söz. 
выло и. 1 dağıntı, dağılma; 2 с. dağınıq; вылобе и. dağılma; выло 

беј ф. dağılmaq; выло быə с. dağılmış, dağılan; выло быə хəб. мəн. 
dağılmışdır, dağılıb; выло кардеј ф. dağıtmaq; выло кардə с. 
dağıdan; выло кардə хəб. мəн. dağıtmısan; выло кардə бе и. 
dağıdılma; выло кардə беј ф. dağıdılmaq; выло кардə быə с. 
dağıdılmış, dağıdılan; выло кардə быə хəб. мəн. dağıdılmışdır, 
dağıdılıb; выло кардовнијеј ф. dağıtdırmaq; выло кардовнијə беј ф. 
dağıtdırılmaq; выло кардовнијə быə с. dağıtdırılmış, dağıtdırılan; 
выло кардовнијə быə хəб. мəн. dağıtdırılmışdır, dağıtdırılıb. 

вылобемон и. dağılış. 
вылов и. gülab. 
выловдон и. gülabdan. 
вылоәкә с. dağıdıcı, dağıdan. 
вылоәкәти и. dağıdıcılıq. 
вылоныбејәти и. dağıdılmazlıq. 
вылоныбә с. dağıdılmaz. 
вылпејәросын и. gülyetişdirәn. 
вылперосније и. gülyetişdirmә. 
вылхәтми и. бот. gülxәtmi. 
вылхонә и. gülxana, gül yetişdirilәn yer. 
вылҹо и. güllük. 
вымпел и. vımpel (1hərbi gəminin dor ağacına qaldırılan bayraq; 

2 dar üçbucaq bayraqcıq). 
выни и. burun; bax:  букә; выни пекырнијеј ф. burnunu çəkmək. 
вынијәпәрон и. burun pәrәlәri. 
вынијәрәғ и. анат. burun-udlaq, gәnzik; вынијəрəғи сијеј 

burundan qan açılması.  
вынијәтык и. burunucu. 

вынијәфышнә и. fınxırma, fınxırtı; аспə вынијəфышнə at 
fınхırtısı. 

вынијәфышнә кардеј ф. fınxırmaq. 
вәнијәһыл и. burun deşiyi. 
выр и. qıcama, qıcırtma; дандонон выр кардеј dişlərini qıcamaq.  
вырдандон с. dişlәri qabağa çıxan, әyri dişli (adam). 
вырә и. 1 yer; бомынəн быгəтиш гылəј вырə mənim üçün də bir 

yer tutarsan; иминə вырə birinci yer; охонə вырə sonuncu yer; 
жимонəдə ышты гəтə вырə həyatda sənin tutduğun yer; бə вырə 
егынијеј yerinə düşmək; бə вырə роснијеј yerinə yetirmək; вырə 
кардеј ф. yer etmək; вырə кардə беј ф. yer edilmək; вырə кардə быə 
с. yer edilmiş (edilən); вырə кардə быə хəб. мəн. yer edilmişdir 
(edilib); вырə гəтеј ф. yer tutmaq; вырə гəтə беј ф. yer tutulmaq; 
вырə гəтə быə с. yer tutulmuş (tutulan); вырə гəтə быə хəб. мəн. yer 
tutulmuşdur (tutulub); 2 yer, yataq; вырə оғандеј yer salmaq;  

вырәбәвырә з. yerbәyer; вырəбəвырə беј ф. yerbəyer olmaq; 
вырəбəвырə кардеј ф. yerbəyer etmək; вырəбəвырə кардə беј ф. 
yerbəyer edilmək; вырəбəвырə кардə быə с. yerbəyer edilmiş 
(edilən); вырəбəвырə кардə быə хəб. мəн. yerbəyer edilmişdir 
(edilib). 

вырәбәвырәо з. yerbәyerdәn. 
вырәбоз с. yerlibaz. 
вырәбозәти и. yerlibazlıq. 
вырә-вырә з. yer-yer. 
вырә-вырәо з. yer-yerdәn; əштин сəпо вырə-вырəо yer-yerdən 

ayağa qalхdılar. 
вырәдә I з. yerindә, yerli-yerindә; ыштə вырəдəј һарчи hər şey öz 

yerindədir. 
вырәдә II з. yerdә; һытə вырəдə yatdığı yerdə; роһати быə вырəдə 

rahatlıq olan yerdə; диј орəхə вырəдə kənd qurtaran yerdə. 
вырәдә пеşsıх. yerinә; ышты вырəдə sənin yerinə. 
вырәдәгиши и. yerdәyişmә. 
вырәәпам и. yerölçәn. 
вырәјн с. 1 yerli; 2 грəм. yerlik; вырəјнə һол yerlik hal. 
вырә-јурд и. гəп. yer-yurd; мəлум ни чəј вырə-јурд onun yer-

yurdu məlum deyil. 
вырәмәнзыл и.  sığınacaq, yaşayış yeri, ev-eşik, mәskәn. 
вырәш и. yeri; вырəш омəј-номəј yeri gəldi-gəlmədi. 
вырәше a.с. yeridir; вырəше, вотəниним yeridir, deməliyəm. 
вырәше вотәјнә a.с. yeridir deyәn, yeri gәlmişkәn. 
вырәш омә вотәјнә a.с. yeri gәlibdir deyәn. 
вырәпул и. yerpulu. 
вырәһәх и. yerhaqqı. 
вырығ и. umac; *Боштə вырығинə аш пате зынејдəни, бо ҹо 

кəси пыжə бырнејдə Özünə umac ova bilmir, başqasına əriştə kəsir 
(At. məs.). 

вырығин с. umaclı, umac; вырығинə аш umacaşı. 
выртивыло и. 1 darmadağın; 2 yeksan; выртивыло беј ф. 1 

darmadağın olmaq; 2 yeksan olmaq; выртивыло быə с. 1 darmadağın 
olmuş; 2 yeksan olmuş; выртивыло быə хəб. мəн. 1 darmadağın 
olmuşdur; 2 yeksan olmuşdur; выотивыло кардеј ф. 1 darmadağın 
etmək; 2 yeksan etmək; выртивыло кардə с. darmadağın edən, 
yeksanedici; выртивыло кардə беј ф. 1 darmadağın edilmək; 2 
yeksan edilmək; выртивыло кардə быə с. 1 darmadağın edilmiş 
(edilən); 2 yeksan edilmiş (edilən); выртивыло кардə быə хəб. мəн. 1 
darmadağın edilmişdir (edilib); 2 yeksan edilmişdir (edilib). 

выҹуд и. vücud. 
выҹудин с. vücudlu. 
выш и. бот. çәtәnә.  
вышәвон и. çәtәnәçi. 
вышәвонәти и. çәtәnәçilik. 
вышыл с. sallaq; вышылəгуш sallaqqulaq; вышылин чəј гушон 

onun qulaqları sallaqdır. 
вышк и. bacarıq. 
вышкә и. vışka, qüllә, buruq. 
вышкәпејәчын и. vışkaquraşdıran. 
вышкәпечыније и. vışkaquraşdırma. 
вышкәјн с. vışkalı. 
вышкије и. bacarma. 
вышкије-вышкије з. bacara-bacara, bacararaq, (gücü) çata-

çata (çataraq), öhdәsindәn gәlә-gәlә (gәlәrәk). 
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вышкијеј ф. bacarmaq, (gücü) çatmaq, öhdәsindәn gәlmәk; 
ышты вышкијə ко ни! sən bacaran iş deyil!; ♥вышкејдəм bacarıram; 
вышкејдəш bacarırsan; вышкејдə bacarır; вышкејдəмон bacarırıq; 
вышкејдəшон bacarırsınız; вышкејдəн bacarırlar; вышкејдəбим 
bacarırdım; вышкејдəбиш bacarırdın; вышкејдəбе bacarırdı; 
вышкејдəбимон bacarırdıq; вышкејдəбишон bacarırdınız; 
вышкејдəбин bacarırdılar; вышкијəбим bacarmışdım; вышкијəбиш 
bacarmışdın; вышкијəбе bacarmışdı; вышкијəбимон bacarmışdıq; 
вышкијəбишон bacarmışdınız; вышкијəбин bacarmışdılar; 
вышкијəјм bacardım; вышкијəјш bacardın; вышкијəј bacardı; 
вышкијəјмон bacardıq; вышкијəјшон bacardınız; вышкијəјн 
bacardılar; əвышким bacarardım; əвышкиш bacarardın; əвышки 
bacarardı; əвышкимон bacarardıq; əвышкишон bacarardınız; 
əвышкин bacarardılar; вышкијəбəјм bacarsaydım; вышкијəбəјш 
bacarsaydın; вышкијəбəј bacarsaydı; вышкијəбəјмон bacarsaydıq; 
вышкијəбəјшон bacarsaydınız; вышкијəбəјн bacarsaydılar; 
вышкијəнинбим bacarmalıydım; вышкијəнинбиш bacarmalıydın; 
вышкијəнинбе bacarmalıydı; вышкијəнинбимон bacarmalıydıq; 
вышкијəнинбишон bacarmalıydınız; вышкијəнинбин 
bacarmalıydılar; вышкијəнин бим bacarmalı oldum; вышкијəнин 
биш bacarmalı oldun; вышкијəнин бе bacarmalı oldu; вышкијəнин 
бимон bacarmalı olduq; вышкијəнин бишон bacarmalı oldunuz; 
вышкијəнин бин bacarmalı oldular; вышкијəнинимбəн 
bacarmalıyammış; вышкијəнинишбəн bacarmalısanmış; 
вышкијəнинебəн bacarmalıymış; вышкијəнинимонбəн 
bacarmalıyıqmış; вышкијəнинишонбəн bacarmalısınızmış; 
вышкијəнининбəн bacarmalıymışlar; бəвышкем bacararam; 
бəвышкеш bacararsan; бəвышке bacarar; бəвышкемон bacararıq; 
бəвышкешон bacararsınız; бəвышкен bacararlar; вышкијəниним 
bacarmalıyam; вышкијəниниш bacarmalısan; вышкијəнине 
bacarmalıdır; вышкијəнинимон bacarmalıyıq; вышкијəнинишон 
bacarmalısınız; вышкијəнинин bacarmalıdırlar; бывышкым bacarım; 
бывышк bacar; бывышкы bacarsın; бывышкəмон bacaraq; 
бывышкəн bacarın; бывышкын bacarsınlar; бывышком bacarsam; 
бывышкош bacarsan; бывышко bacarsa; бывышкомон bacarsaq; 
бывышкошон bacarsanız; бывышкон bacarsalar; ♥вышкејдəним 
bacarmıram; вышкејдəниш bacarmırsan; вышкејдəни bacarmır; 
вышкејдəнимон bacarmırıq; вышкејдəнишон bacarmırsınız; 
вышкејдəнин bacarmırlar; вышкејдəныбим bacarmırdım; 
вышкејдəныбиш bacarmırdın; вышкејдəныбе bacarmırdı; 
вышкејдəныбимон bacarmırdıq; вышкејдəныбишон bacarmırdınız; 
вышкејдəныбин bacarmırdılar; вышкијəныбим bacarmamışdım; 
вышкијəныбиш bacarmamışdın; вышкијəныбе bacarmamışdı; 
вышкијəныбимон bacarmamışdıq; вышкијəныбишон bacarmamışdı; 
вышкијəныбин bacarmamışdılar; нывышкијəјм bacarmadım; 
нывышкијəјш bacarmadın; нывышкијəј bacarmadı; нывышкијəјмон 
bacarmadıq; нывышкијəјшон bacarmadınız; нывышкијəјн 
bacarmadılar; нəвышким bacarmazdım; нəвышкиш bacarmazdın; 
нəвышки bacarmazdı; нəвышкимон bacarmazdıq; нəвышкишон 
bacarmazdınız; нəвышкин bacarmazdılar; вышкијəнəбəјм 
bacarmasaydım; вышкијəнəбəјш bacarmasaydın; вышкијəнəбəј 
bacarmasaydı; вышкијəнəбəјмон bacarmasaydıq; вышкијəнəбəјшон 
bacarmasaydınız; вышкијəнəбəјн bacarmasaydılar; 
вышкијəнинныбим bacarmamalıydım; вышкијəнинныбиш 
bacarmamalıydın; вышкијəнинныбе bacarmamalıydı; 
вышкијəнинныбимон bacarmamalıydıq; вышкијəнинныбишон 
bacarmamalıydınız; вышкијəнинныбин bacarmamalıydılar; 
вышкијəнин ныбим bacarmalı olmadım; вышкијəнин ныбиш 
bacarmalı olmadın; вышкијəнин ныбе bacarmalı olmadı; 
вышкијəнин ныбимон bacarmalı olmadıq; вышкијəнин ныбишон 
bacarmalı olmadınız; вышкијəнин ныбин bacarmalı olmadılar; 
вышкијəниннимбəн bacarmamalıyammış; вышкијəниннишбəн 
bacarmamalısanmış; вышкијəниннијебəн bacarmamalıymış; 
вышкијəниннимонбəн bacarmamalıyıqmış; вышкијəниннишонбəн 
bacarmamalısınızmış; вышкијəниннинбəн bacarmamalıymışlar; 
нибəвышкем bacarmaram; нибəвышкеш bacarmazsan; нибəвышке 
bacarmaz; нибəвышкемон bacarmarıq; нибəвышкешон 
bacarmazsınız; нибəвышкен bacarmazlar; вышкијəнинним 
bacarmamalıyam; вышкијəнинниш bacarmamalısan; вышкијəнинни 
bacarmamalıdır; вышкијəниннимон bacarmamalıyıq; 
вышкијəниннишон bacarmamalısınız; вышкијəниннин 

bacarmamalıdırlar; нывышкым bacarmayım; мəвышк bacarma; 
нывышкы bacarmasın; мəвышкəмон bacarmayaq; мəвышкəн 
bacarmayın; нывышкын bacarmasınlar; нывышком bacarmasam; 
нывышкош bacarmasan; нывышко bacarmasa; нывышкомон 
bacarmasaq; нывышкошон bacarmasanız; нывышкон bacarmasalar. 

вышкијә с. gücü çatan, bacaran, öhdәsindәn gәlәn; дəчык ыштə 
зу вышкијə кој! öz gücün çatan işdən yapış! 

вышкијә хəб. мəн. gücü çatıb, bacarıb, öhdәsindәn gәlib. 
вышкијәнин с. bacarmalı, bacarası, (gücü) çatmalı (çatası), 

öhdәsindәn gәlmәli (gәlәsi). 
вышкијәсә з. bacararkәn, (gücü) çatarkәn, öhdәsindәn 

gәlәrkәn. 
вышҹо и. çәtәnәlik, çәtәnә sahәsi. 
вјор  с. kula, yarılmamış, әlәngә; вјорə езым yarılmamış odun. 
во I и. hava; нохəшин мандејдəни и воəдə хəstə bir havada qalmır 

(vəziyyəti sabit deyil). 
во II и. 1 yel; 2 һава; во гынејдə yel əsir; дыјо во dəniz yeli; во 

жəј ф. 1 yel vurmaq, һава вурмаг; 2 yelpikləmək; во жə беј ф. 1 
yelpiklənmək; 2 yel vurulmaq; во жə быə с. 1 yelpiklənmiş, 
yelpiklənən; 2 yel vurulmuş (vurulan); во жə быə хəб. мəн. 1 
yelpiklənmişdir, yelpiklənib; 2 yel vurulmuşdur, yel vurulub. 

-вој a. qәdәr; камишəвој bir qədər, azacıq; сеглəвој üçə qədər; во 
гынијеј и. yel əsmək; во гынијə с. yel əsən; во гынијə тəрəф yel əsən 
tərəf; во доə бе жəј ф. yelpiklətdirmək; во доə быə жəј с. 
yelpiklətdirilmiş; во доə быə жəј хəб. мəн. yelpiklətdirilmişdir; во 
доə беј ф. yellədilmək; во доə быə с. yellədilmiş, yellədilən, 
tulazlanmış, tulazlanan; во доə быə хəб. мəн. yellədilmişdir, 
yellədilib, tulazlanmışdır, tulazlanıb; во дој ф. yellətmək, tulazlamaq; 
во дој жəј ф. 1. yelpiklətmək; 2 һава вурдурмаг (топа вə с.); во 
кардеј ф. şişmək, köpmək; во кардə с. şişən, köpən. 

во III и. yel, revmatizm. 
во IV и. köp; во кардеј köpmək. 
воа и. qar; воа војеј qar yağmaq; воа војејдə qar yağır; воа егəтеј 

qar basmaq.  
воабуҹҹә и. qartopu. 
воабуҹҹоне и. qartopu oyunu, qarlaşma; воəбуҹҹоне кардеј 

qartopu oynamaq, qarlaşmaq.  
воавуршә и. bax:  быштәвоа. 
воатәмизәкә и. qarkürüyәn, qartәmizlәyәn (maşın). 
воахор и. payızın sonu, qışın әvvәlindә yağan yağış. 
вовәжә и. yeltutan, yelçәkәn, yelçәkәr, yelbasan, yeldöyәn. 
вогәв с. ağzıyelli. 
вогәт с. yeltutan. 
водевил и. vodevil, mәzhәkә (yüngül komediya xarakterli pyes). 
водевиләвон и. vodevilçi, vodevil yazan. 
воә с. yağan; воə вош yağan yağış. 
воә хəб. мəн. yağıb, yağıbdır, yağmışdır; вош воə yağış yağıb. 
воәвард и. çöküntü (küləyin gətirdiyi torpaq yığını). 
воәварз и. taxılı yelәvermә. 
воәвыл и. бот. qargülü, qarçiçәyi. 
воә-вош и. qar-yağış. 
воәгәв и. yelağzı, yelçәkәn. 
воәгәт с. yelli, yeltutan (yer). 
воәғәзинә з. qarsayağı. 
воәәпам и. qarölçәn (qarın qalınlığını ölçən cihaz). 
воәжән и. yelpik. 
воәзанг с. zırrama, çәrәnçi. 
воәзангәти и. boşboğazlıq, çәrәnçilik. 
воәзанд  с. yüngülxasiyyәtli, dәmdәmәki, yelbeyin, yüngül. 
воәзандәти и. yüngülxasiyyәtlilik, dәmdәmәkilik, yelbeyinlik, 

yüngüllük. 
воәинҹи и. бот. yelәnciri (əncirin ilk iri meyvələri). 
воәјн с. qarlı; воəјнə руж qarlı gün. 
воәјнәти и. qarlıq, qarlılıq. 
воәлок и. qartәmizlәyәn.  
воәнин с. yağmalı, yağası. 
воәовәкә и. qarәridәn; бохорə воəовəкə buхar qarəridəni. 
воәогәте и. qarsaxlama (sahələrdə rütubəti saxlamaq üçün qarı 

süni yolla saxlama). 
воәохшәр с. qaraoxşar, qarabәnzәr. 
воәпејәспын и. ҹоғр. qarsovuran. 
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воәрес и. qartәmizlәmә (bərk qarda evlərə və s. yol açma). 
воәру I и. qar axını. 
воәру II и. bax:  воәлок.  
воәсә з. yağarkәn. 
воәсыхан с. boş söz, әlәşәn-gülәşәn söz.  
воәтожын и. yelqovan (küləyin istiqamətini göstərən fırlanan 

bayraqcıq). 
воәчол и. qarnaq. 
вож и. söhbәt; һəмвож həmsöhbət. 
-вој а. qәdәr; мангəвој бим дијəдə bir aya qədər kənddə oldum. 
војво и. yellәmә, qulaylama; војво дој ф. yelləmək, yelləndirmək, 

qulaylamaq. 
воје и. yağma. 
воје-воје з. yağa-yağa, yağaraq.  
војеј ф. yağmaq; ♥војдəбе yağırdı; воəбе yağmışdı; əвој 
yağardı; воəј yağdı; воəнинбе yağmalıydı; воəнин бе  yağmalı oldu; 

бəвој yağacaq; воəнине yağmalıdır; быво yağsın; быво yağsa; 
♥војдəныбе yağmırdı; воəныбе yağmamışdı; нəвој yağmazdı; 
нывоəј yağmadı; воəнинныбе yağmamalıydı; воəнин ныбе  yağmalı 
olmadı; нибəвој yağmayacaq; воəнинни yağmamalıdır; ныво 
yağmasın; ныво yağmasa. 

војемон и. yağma, yağıntı. 
вокабулә и. vokabula (1канə. əzbər öyrənmək üçün ana dilinə 

tərcümə edilmiş xarici söz; 2 lüğətdə: baş söz). 
вокал с. vokal; вокалə мусиғи vokal musiqisi. 
вокализ и. мус. vokaliz (sait səslərlə səs məşqi). 
вокализасијә и. vokalizasiya (1мус. sait səslərlə oxuma məşqi; 2 

зывон. samit səsin saitə keçməsi). 
вокализм и. зывон. vokalizm (dildə sait səslər sistemi). 
вокалист и. vokalist (1müğənni, oxuyan; 2 nəğmə müəllimi). 
вокыр и. yelkәn. 
вокырәвон и. yelkәnçi. 
вокырәдут и. yelkәntikәn. 
вокырин с. yelkәnli; вокыринə кулос yelkənli qayıq. 
волејбол и. вəрз. voleybol. 
волејболәвон  и. вəрз. voleybolçu. 
волејболәвонәти и. вəрз. voleybolçuluq. 
волә с. sütül  (sünbül); волə мəкə sütül qarğıdalı.  
волјунтаризм и. volyuntarizm. 
волјунтарист и. volyuntarist. 
волјутә и. volyuta. 
волт и. volt. 
волтин с. voltlu. 
волфрам и. ким. volфram. 
вонә с. turş; вонə овон turş sular (mədən suları). 
вонә и. bәhanә; bax:  манә; вонə вардеј ф. bəhanə gətirmək; вонə 

вардə с. bəhanə gətirən; вонə вардə беј ф. bəhanə gətirilmək; вонə 
вардə быə с. bəhanə gətirilmiş, bəhanə gətirilən; вонə вардə быə хəб. 
мəн. bəhanə gətirilmişdir, bəhanə gətirilib. 

вонәјн с. bәhanәli. 
вонәванд и. bәhanәçi. 
вонәвандәти и. bәhanәçilik. 
вони и. yerik; вони гəтеј ф. yerikləmək; вони гəтə с. yerikləyən, 

yerikləmiş. 
вонијә и. yeriklәmә. 
вонијәво и. yeriklәyәn qadının istәdiyi şey, yemәk vә s. 
воосјо и. yeldәyirmanı. 
вопәр и. badban, çәrpәlәng. 
вори и. ziyil; вори бекардеј ф. ziyil çıxartmaq; вори бекардə с. 

ziyil çıxaran (çıxarmış); вори бекардə хəб. мəн. ziyil çıxarmısan; 
вори бекардə беј ф. ziyil çıxarılmaq; вори бекардə быə с. ziyil 
çıxarılan (çıxarılmış); вори бекардə быə хəб. мəн. ziyil çıxarılıb 
(çıxarılmışdır); вори етəнеј ф. ziyil basmaq; вори етəнə с. ziyil 
basan. 

воријәаләф и. бот. ziyilotu. 
воријн с. ziyilli. 
воријнәти и. ziyillilik. 
восеј ф. bax:  буреј. 
восә и. movultu, bәyirti; зандəгоə восə inək bəyirtisi. 
воситә и. vasitә; мыборизə воситон mübarizə vasitələri. 
воситәвон и. vasitәçi. 

воситәвонәти и. vasitәçilik. 
воситәјн с. vasitәli. 
вот-вож и. 1 dedi-qodu; 2 deyib-danışma; вот-вож кардеј deyib 

danışmaq.  
вот-вожин с. dedi-qoduçu. 
вот-вожинәти и. dedi-qoduçuluq. 
вотвоније и. 1 dedirtmә; 2 qıldırma (namaz). 
вотвоније-вотвоније з. 1 dedirdә-dedirdә, dedirdәrәk; 2 

qıldıra-qıldıra, qıldıraraq (namaz). 
вотвонијеј ф. 1 dedirtmәk; 2 qıldırmaq (namaz); вотвонијə бе и. 

1 dedirtdirilmə; 2 qıldırılma (namaz); вотвонијə беј ф. 1 
dedirtdirilmək; 2 qıldırılmaq (namaz); вотвонијə быə с. 1 
dedirtdirilmiş, dedirtdirilən; 2 qıldırılmış, qıldırılan (namaz); 
вотвонијə быə хəб. мəн. 1 dedirtdirilmişdir, dedirtdirilib; 2 
qıldırılmışdır, qıldırılıb (namaz).  

вотвонијә с. 1 dedirtdirәn, dedirtdirmiş; 2 qıldırmış, qıldıran 
(namaz). 

вотвонијәнин с. 1 dedirtmәli, dedirdәsi; 2 qıldırmalı, qıldırılası 
(namaz). 

вотвонијәсә з. 1 dedirdәrkәn; 2 qıldırarkәn (namaz). 
воте и. 1 demә, söylәmә; 2 qılma (namaz). 
вотевон и. bildiriş; вотевонə вəрəғə  bildiriş vərəqəsi. 
воте-воте з. 1 deyә-deyә, deyәrәk, söylәyә-söylәyә, söylәyәrәk; 2 

qıla-qıla, qılaraq (namaz). 
воте-гәпжәј и. deyib-danışma. 
вотеј ф. 1 demәk, söylәmәk; вотə беј ф. 1 deyilmək, söylənmək; 2 

qılınmaq (namaz); вотə быə с. 1 deyilmiş, deyilən, söylənmiş, 
söylənən; 2 qılınmış, qılınan (namaz); вотə быə хəб. мəн. 1 
deyilmişdir, deyilib, söylənmişdir, söylənib; 2 qılınmışdır, qılınıb 
(namaz); сыхан вотеј söz demək; вотыме бəты sənə dedim; 
вотымехо бəты! sənə dedim axı! вотымеһа бəты! Ты гушы ныдој! 
sənə dedim ha! Sən qulaq asmadın!; 2 qılmaq; нымож вотеј namaz 
qılmaq; ♥вотејдəм deyirəm; вотејдəш deyirsən; вотејдə deyir; 
вотејдəмон deyirik; вотејдəшон deyirsiniz; вотејдəн deyirlər; 
вотејдəбим deyirdim; вотејдəбиш deyirdin; вотејдəбе deyirdi; 
вотејдəбимон deyirdik; вотејдəбишон deyirdiniz; вотејдəбин 
deyirdilər; вотəмбе demişdim; вотəбе demişdin; вотəшбе demişdi; 
вотəмонбе demişdik; вотəонбе demişdiniz; вотəшонбе demişdilər; 
вотыме dedim; воте dedin; вотыше dedi; вотымоне dedik; вотыоне 
dediniz; вотышоне dedilər; əвотим deyərdim; əвотиш deyərdin; 
əвоти deyərdi; əвотимон deyərdik; əвотишон deyərdiniz; əвотин 
deyərdilər; вотəмбəј desəydim; вотəбəј desəydin; вотəшбəј desəydi; 
вотəмонбəј desəydik; вотəонбəј desəydiniz; вотəшонбəј desəydilər; 
вотəнинбим deməliydim; вотəнинбиш deməliydin; вотəнинбе 
deməliydi; вотəнинбимон deməliydik; вотəнинбишон deməliydiniz; 
вотəнинбин deməliydilər; вотəнин бим deməli oldum; вотəнин биш 
deməli oldun; вотəнин бе deməli oldu; вотəнин бимон deməli olduq; 
вотəнин бишон deməli oldunuz; вотəнин бин deməli oldular; 
вотəнинимбəн deməliyəmmiş; вотəнинишбəн deməlisənmiş; 
вотəнинебəн deməliymiş; вотəнинимонбəн deməliyikmiş; 
вотəнинишонбəн deməlisinizmiş; вотəнининбəн deməliymişlər; 
бəвотем deyərəm; бəвотеш deyərsən; бəвоте deyər; бəвотемон 
deyərik; бəвотешон deyərsiniz; бəвотен deyərlər; вотəниним 
deməliyəm; вотəниниш deməlisən; вотəнине deməlidir; 
вотəнинимон deməliyik; вотəнинишон deməlisiniz; вотəнинин 
deməlidirlər; бывотым deyim; бывот de; бывоты desin; бывотəмон 
deyək; бывотəн deyin; бывотын desinlər; бывотом desəm; бывотош 
desən; бывото desə; бывотомон desək; бывотошон desəniz; 
бывотон desələr; ♥вотејдəним demirəm; вотејдəниш demirsən; 
вотејдəни demir; вотејдəнимон demirik; вотејдəнишон demirsiniz; 
вотејдəнин demirlər; вотејдəныбим demirdim; вотејдəныбиш 
demirdin; вотејдəныбе demirdi; вотејдəныбимон demirdik; 
вотејдəныбишон demirdiniz; вотејдəныбин demirdilər; вотəмныбе 
deməmişdim; вотəныбе deməmişdin; вотəшныбе deməmişdi; 
вотəмонныбе deməmişdik; вотəонныбе deməmişdiniz; 
вотəшонныбе deməmişdilər; нывотыме demədim; нывоте demədin; 
нывотыше demədi; нывотымоне demədik; нывотыоне demədiniz; 
нывотышоне demədilər; нəвотим deməzdim; нəвотиш deməzdin; 
нəвоти deməzdi; нəвотимон deməzdik; нəвотишон deməzdiniz; 
нəвотин deməzdilər; вотəмнəбəј deməsəydim; вотəнəбəј 
deməsəydin; вотəшнəбəј deməsəydi; вотəмоннəбəј deməsəydik; 



98 
ВОТЕВОН 

 
 
вотəоннəбəј deməsəydiniz; вотəшоннəбəј deməsəydilər; 
вотəнинныбим deməməliydim; вотəнинныбиш deməməliydin; 
вотəнинныбе deməməliydi; вотəнинныбимон deməməliydik; 
вотəнинныбишон deməməliydiniz; вотəнинныбин deməməliydilər; 
вотəнин ныбим deməli olmadım; вотəнин ныбиш deməli olmadın; 
вотəнин ныбе deməli olmadı; вотəнин ныбимон deməli olmadıq; 
вотəнин ныбишон deməli olmadınız; вотəнин ныбин deməli 
olmadılar; вотəниннимбəн deməməliyəmmiş; вотəниннишбəн 
deməməlisənmiş; вотəниннијебəн deməməliymiş; вотəниннимонбəн 
deməməliyikmiş; вотəниннишонбəн deməməlisinizmiş; 
вотəниннинбəн deməməliymişlər; нибəвотем (əвотним) demərəm; 
нибəвотеш (əвотниш) deməzsən; нибəвоте (əвотни) deməz; 
нибəвотемон (əвотнимон) demərik; нибəвотешон (əвотнишон) 
deməzsiniz; нибəвотен (əвотнин) deməzlər; вотəнинним 
deməməliyəm; вотəнинниш deməməlisən; вотəнинни deməməlidir; 
вотəниннимон deməməliyik; вотəниннишон deməməlisiniz; 
вотəниннин deməməlidirlər; нывотым deməyim; мəвот demə; 
нывоты deməsin; мəвотəмон deməyək; мəвотəн deməyin; нывотын 
deməsinlər; нывотом deməsəm; нывотош deməsən; нывото deməsə; 
нывотомон deməsək; нывотошон deməsəniz; нывотон deməsələr. 

вотевон и. bildiriş, bildiriş vәrәqәsi. 
вотемон и. deyiliş, deyiş; deyim tәrzi. 
воте-сыре и. deyib-gülmә. 
воте-сыреј ф. deyib-gülmәk. 
вотә с. 1 deyәn, demiş, söylәmiş, söylәyәn; сыхан вотə одəм söz 

deyən adam; 2 dediyim, dediyin, dediyi, dediyimiz, dediyiniz, 
dediklәri, söylәdiyim, söylәdiyin, söylәdiyi; чымы вотə одəм 
mənim dediyim adam; ышты вотə одəм sənin dediyin adam; чəј вотə 
одəм onun dediyi adam; чəмə вотə одəм bizim dediyimiz adam; 
шымə вотə одəм sizin dediyiniz adam; чəвон вотə одəм onların 
dediyi adam; 3 deyilәn; ыме Былəбанд вотə ди Bılaband deyilən 
kənd budur.  

вотә хəб. мəн. 1 demisәn, söylәmisәn; 2 qılmısan (namaz). 
вотәј и. deyәn, dediyim, dediyin, dediyi, söylәdiyim, söylәdiyin, 

söylәdiyi; dediyimiz, dediyiniz, dediyi; söylәdiyimiz, söylәdiyiniz, 
söylәdiyi; ышты вотəј sən deyən; чымы вотəј mən deyən; чымы 
вотəј əве ки... mənim dediyim odur ki... 

вотәјку и. deyәndәn, dediyindәn, söylәdiyindәn, söylәdiyimdәn; 
жыго бешејдə ышты вотəјку ки... sən deyəndən belə çıхır ki... 

вотәјнә ф. b. deyә, demişkәn, söylәmişkәn; ышты вотəјнə sən 
demişkən. 

вотәкәс и. 1 deyәn, söylәyәn; 2 qılan (namaz). 
вотәмәс с. sözәbaxan; вотəмəсə əғыл sözəbaхan uşaq. 
вотәмәсәти и. sözәbaxanlıq. 
вотәнин с. 1 demәli, deyәsi, deyilmәli, deyilәsi, söylәmәli, 

söylәyәsi; 2 qılmalı, qılası (namaz). 
вотәсә з. 1 deyәrkәn, söylәyәrkәn; 2 qılarkәn (namaz). 
вотә-сырә с. deyib-gülәn, deyәn-gülәn. 
воһид и. риј. vahid; памје воһид ölçü vahidi. 
воһидәти и. vahidlik. 
воҹиб с. vacib; воҹибə чијон vacib şeylər; воҹибə сыханон vacib 

sözlər; воҹибə ко vacib iş. 
воҹибәти и. vaciblik. 
воҹибин с. vacibli. 
воҹибинәти и. vaciblik. 
воҹибот и. vacibat. 
вош и. yağış; вош војдə yağış yağır; вош дəзынгијејдə yağış 

çisəyir; вош оманде yağış kəsdi; воши оһаштыше yağış dayandı; 
намə вош narın yağış; əвəсори вош yaz yağışı. 

вош- вәшә и. yağıntı, yağar, yağmur, çiskin, yağın, yağınlıq, 
çiskin. 

вош-вәшәјн с. yağışlı, yağıntılı, yağarlı, yağmurlu, çiskinli. 
вош-вәшәјнәти и. yağıntılıq, yağmurluluq, çiskinlik. 
вошәдә з. yağışda. 
вошәпам и. yağışölçәn. 
вошәрынә и. yağış mövsümü. 
вошику з. yağışdan; бə додимон вошику yağışdan dad çəkirik. 
вошин с. yağışlı, yağmurlu; вошинə руж yağışlı gün. 
вошинәти и. yağışlılıq, yağmurluluq. 
вошније и. yandırma, alışdırma. 

вошније-вошније з. yandıra-yandıra, yandıraraq, alışdıra-
alışdıra, alışdıraraq. 

вошнијеј ф. yandırmaq, alışdırmaq; ишығи вошнијеј işığı 
yandırmaq; вошнијə беј ф. yandırılmaq, alışdırılmaq; *вошнијə 
быəбе yandırılmışdı; вошнијə быə yandırılıb; вошнијə быəбəј 
yandırılsaydı; вошнијə бе yandırıldı; вошнијə бејдə yandırılır; 
вошнијə бəбе yandırılar; вошнијə быə с. yandırılmış, alışdırılmış, 
yandırılan, alışdırılan; вошнијə быə хəб. мəн. yandırılmışdır, 
alışdırılmışdır, yandırılıb, alışdırılıb; ♥вошнејдəм yandırıram; 
вошнејдəш yandırırsan; вошнејдə yandırır; вошнејдəмон yandırırıq; 
вошнејдəшон yandırırsınız; вошнејдəн yandırırlar; вошнејдəбим 
yandırırdım; вошнејдəбиш yandırırdın; вошнејдəбе yandırırdı; 
вошнејдəбимон yandırırdıq; вошнејдəбишон yandırırdınız; 
вошнејдəбин yandırırdılar; вошнијəмбе yandırmışdım; вошнијəбе 
yandırmışdın; вошнијəшбе yandırmışdı; вошнијəмонбе 
yandırmışdıq; вошнијəонбе yandırmışdınız; вошнијəшонбе 
yandırmışdılar; вошниме yandırdım; вошније yandırdın; вошнише 
yandırdı; вошнимоне yandırdıq; вошнијоне yandırdınız; 
вошнишоне yandırdılar; əвошним yandırardım; əвошниш 
yandırardın; əвошни yandırardı; əвошнимон yandırardıq; 
əвошнишон yandırardınız; əвошнин yandırardılar; вошнијəмбəј 
yandırsaydım; вошнијəбəј yandırsaydın; вошнијəшбəј yandırsaydı; 
вошнијəмонбəј yandırsaydıq; вошнијəонбəј yandırsaydınız; 
вошнијəшонбəј yandırsaydılar; вошнијəнинбим yandırmalıydım; 
вошнијəнинбиш yandırmalıydın; вошнијəнинбе yandırmalıydı; 
вошнијəнинбимон yandırmalıydıq; вошнијəнинбишон 
yandırmalıydınız; вошнијəнинбин yandırmalıydılar; вошнијəнин 
бим yandırmalı oldum; вошнијəнин биш yandırmalı oldun; 
вошнијəнин бе yandırmalı oldu; вошнијəнин бимон yandırmalı 
olduq; вошнијəнин бишон yandırmalı oldunuz; вошнијəнин бин 
yandırmalı oldular; вошнијəнинимбəн yandırmalıyammış; 
вошнијəнинишбəн yandırmalısanmış; вошнијəнинебəн 
yandırmalıymış; вошнијəнинимонбəн yandırmalıyıqmış; 
вошнијəнинишонбəн yandırmalısınızmış; вошнијəнининбəн 
yandırmalıymışlar; бəвошнем yandıraram; бəвошнеш yandırarsan; 
бəвошне yandırar; бəвошнемон yandırarıq; бəвошнешон 
yandırarsınız; бəвошнен yandırarlar; вошнијəниним yandırmalıyam; 
вошнијəниниш yandırmalısan; вошнијəнине yandırmalıdır; 
вошнијəнинимон yandırmalıyıq; вошнијəнинишон yandırmalısınız; 
вошнијəнинин yandırmalıdırlar; бывошным yandırım; бывошын 
yandır; бывошны yandırsın; бывошнəмон yandıraq; бывошнəн 
yandırın; бывошнын yandırsınlar; бывошном yandırsam; бывошнош 
yandırsan; бывошно yandırsa; бывошномон yandırsaq; 
бывошношон yandırsanız; бывошнон yandırsalar; ♥вошнејдəним 
yandırmıram; вошнејдəниш yandırmırsan; вошнејдəни yandırmır; 
вошнејдəнимон yandırmırıq; вошнејдəнишон yandırmırsınız; 
вошнејдəнин yandırmırlar; вошнејдəныбим yandırmırdım; 
вошнејдəныбиш yandırmırdın; вошнејдəныбе yandırmırdı; 
вошнејдəныбимон yandırmırdıq; вошнејдəныбишон yandırmırdınız; 
вошнејдəныбин yandırmırdılar; вошнијəмныбе yandırmamışdım; 
вошнијəныбе yandırmamışdın; вошнијəшныбе yandırmamışdı; 
вошнијəмонныбе yandırmamışdıq; вошнијəонныбе yandırmamışdı; 
вошнијəшонныбе yandırmamışdılar; нывошниме yandırmadım; 
нывошније yandırmadın; нывошнише yandırmadı; нывошнимоне 
yandırmadıq; нывошнијоне yandırmadınız; нывошнишоне 
yandırmadılar; нəвошним yandırmazdım; нəвошниш yandırmazdın; 
нəвошни yandırmazdı; нəвошнимон yandırmazdıq; нəвошнишон 
yandırmazdınız; нəвошнин yandırmazdılar; вошнијəмнəбəј 
yandırmasaydım; вошнијəнəбəј yandırmasaydın; вошнијəшнəбəј 
yandırmasaydı; вошнијəмоннəбəј yandırmasaydıq; вошнијəоннəбəј 
yandırmasaydınız; вошнијəшоннəбəј yandırmasaydılar; 
вошнијəнинныбим yandırmamalıydım; вошнијəнинныбиш 
yandırmamalıydın; вошнијəнинныбе yandırmamalıydı; 
вошнијəнинныбимон yandırmamalıydıq; вошнијəнинныбишон 
yandırmamalıydınız; вошнијəнинныбин yandırmamalıydılar; 
вошнијəнин ныбим yandırmalı olmadım; вошнијəнин ныбиш 
yandırmalı olmadın; вошнијəнин ныбе yandırmalı olmadı; 
вошнијəнин ныбимон yandırmalı olmadıq; вошнијəнин ныбишон 
yandırmalı olmadınız; вошнијəнин ныбин yandırmalı olmadılar; 
вошнијəниннимбəн yandırmamalıyammış; вошнијəниннишбəн 
yandırmamalısanmış; вошнијəниннијебəн yandırmamalıymış; 
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вошнијəниннимонбəн yandırmamalıyıqmış; вошнијəниннишонбəн 
yandırmamalısınızmış; вошнијəниннинбəн yandırmamalıymışlar; 
нибəвошнем yandırmaram; нибəвошнеш yandırmazsan; нибəвошне 
yandırmaz; нибəвошнемон yandırmarıq; нибəвошнешон 
yandırmazsınız; нибəвошнен yandırmazlar; вошнијəнинним 
yandırmamalıyam; вошнијəнинниш yandırmamalısan; 
вошнијəнинни yandırmamalıdır; вошнијəниннимон 
yandırmamalıyıq; вошнијəниннишон yandırmamalısınız; 
вошнијəниннин yandırmamalıdırlar; нывошным yandırmayım; 
мəвошын yandırma; нывошны yandırmasın; мəвошнəмон 
yandırmayaq; мəвошнəн yandırmayın; нывошнын yandırmasınlar; 
нывошном yandırmasam; нывошнош yandırmasan; нывошно 
yandırmasa; нывошномон yandırmasaq; нывошношон 
yandırmasanız; нывошнон yandırmasalar. 

вошнијә с. yandıran, alışdıran; yandırmış, alışdırmış. 
вошнијә хəб. мəн. yandırmısan, alışdırmısan. 
вошнијәнин с. yandırmalı, alışdırmalı, yandırası, alışdırası. 
вошнијәсә з. yandırarkәn, alışdırarkәn. 
вошо з. yağışdan; вошо бешеј yağışdan çıхmaq; вошо беше бə 

вошвəшə егынијеј yağışdan çıхıb yağmura düşmək. 
вошов и. ağsu, yağış suyu. 
вошонә и. yağmurluq, makintoş. 
воште и. aşının suyunu vermә, payını vermә, biabır etmә, bütün 

ayıblarını qabağına düzmә. 
воште-воште з. aşının suyunu verә-verә (verәrәk), payını verә-

verә (verәrәk), biabır edә-edә (edәrәk), bütün ayıblarını qabağına 
düzә-düzә (düzәrәk), aşının suyunu verә-verә (verәrәk). 

воштеј ф. aşının suyunu vermәk, payını vermәk, biabır etmәk, 
bütün ayıblarını qabağına düzmәk; фылонкəси һафтəдə 
роштыше, һəштəдə воштыше мы filankəs mənim bütün ayıblarımı 
mənim qabağıma düzdü, məni biabır etdi, aşımın suyunu verdi. 

воштә с. aşının suyunu vermiş (verәn, payını vermiş (verәn), 
biabır etmiş (edәn), bütün ayıblarını qabağına düzmüş (düzәn). 

воштә хəб. мəн. aşının suyunu vermisәn, payını vermisәn, biabır 
etmisәn, bütün ayıblarını qabağına düzmüsәn.  

воштәнин с. aşının suyunu vermәli, payını vermәli, biabır 
etmәli, bütün ayıblarını qabağına düzmәli. 

воштәсә з. aşının suyunu verәrkәn, payını verәrkәn, biabır 
edәrkәn, bütün ayıblarını qabağına düzәrkәn.  

вуғар и. vüqar; де вуғари vüqarla. 
вуғарин с. vüqarlı. 
вуғаринәти и. vüqarlılıq. 
вужи хəб. мəн. de, de ki; бəј вужи, ныгарды бəчəмə тəрəфон ona 

de ki, bizim tərəflərə hərlənməsin. 
вуј n. bıy. 
вулғар с. vulqar; вулғарбе и. vulqarlaşma; вулғар беј ф. 

vulqarlaşmaq; вулгар быə с. vulqarlaşmış, vulqarlaşan; вулғар быə 
хəб. мəн. vulqarlaşmışdır, vulqarlaşıb; вулғар-вулғари з. 
vulqarcasına; вулғаркарде и. vulqarlaşdırma; вулғар кардеј ф. 
vulqarlaşdırmaq; вулғар кардə бе и. vulqarlaşdırılma; вулғар кардə 
беј ф. vulqarlaşdırılmaq; вулғар кардə быə с. vulqarlaşdırılmış, 
vulqarlaşdırılan; вулғар кардə быə хəб. мəн. vulqarlaşdırılmışdır, 
vulqarlaşdırılıb. 

вулғарәти и. vulqarlıq. 
вулғаризә и. vulqarizә. 
вулғаризм и. зывон. əдəб. vulqarizm (ədəbi dildə işlənən qeyri-

ədəbi, kobud söz və ifadələr).  
вулкан и. bax:  вәшәбанд. 
вулканизасијә и. тех. vulkanizasiya (1möhkəmlətmək və 

elastiklik vermək üçün xam kauçuku və quttaperçi kükürdlə işləmə 
üsulu; 2 zədələnmiş avtomobilin kamera və şinlərini təmir etmə 
üsulu). 

вулканизатор и. vulkanizator (1vulkanizasiyə ustası; 2 
vulkanizasiya aparatı). 

вулканизаторәвон и. vulkanizatorçu. 
вулканизм и. геол. vulkanizm. 
вулканик с. геол. vulkanik; вулканикə банд vulkanik dağ. 
вулканит и. геол. vulkanit (vulkandan əmələ gəlmiş süxur). 
вулканоид и. геол. vulkanoid.  
вулканолог и. vulkanoloq, vulkanologiya mütәxәssisi. 

вулканологијә и. vulkanologiya (geologiyanın və fiziki 
coğrafiyanın vulkan hadisələrini öyrənən sahəsi). 

вулканостансијә и. vulkanostansiya. 
вулкан-сејсмик с. геол. vulkan-seysmik. 
вулуди и. sayıqlama; вулуди вотејдə фылонкəс filankəs 

sayıqlayır (ağzınagələni deyir). 
вури-вури и. çәk-çevir; бə вури-вури дəшеј çək-çevirə düşmək, 

narahat olmaq. 
вурмә и. bәd qüvvә. 
вуршә и. yarma; ҹəвə вуршə arpa yarması; гандымə вуршə buğda 

yarması; вуршə пыло yarma aşı; вуршə кардеј ф. yarmalamaq; 
вуршə кардə беј ф. yarmalanmaq; вуршə кардə быə с. yarmalanmış, 
yarmalanan; вуршə кардə быə хəб. мəн. yarmalanmışdır, 
yarmalananıb. 

вуршыније и. ovma, ovuşdurma. 
вуршыније-вуршыније з. ova-ova, ovaraq, ovuşdura-ovuşdura, 

ovuşduraraq. 
вуршынијеј ф. ovmaq, ovuşdurmaq; нуни дастəдə вуршынијеј 

çörəyi əlində ovmaq; вуршынијə беј ф. ovulmaq, ovuşdurulmaq; 
♥вуршынијə быəбе ovulmuşdu; вуршынијə быə ovulub; вуршынијə 
быəбəј ovulsaydı; вуршынијə бе ovuldu; вуршынијə бејдə ovulur; 
вуршынијə бəбе ovular; вуршынијə быə с. ovulmuş, ovuşdurulmuş, 
ovulan, ovuşdurulan; вуршынијə быə хəб. мəн. ovulmuşdur, 
ovuşdurulmuşdur, ovulub, ovuşdurulub; ♥вуршынејдəм ovuram; 
вуршынејдəш ovursan; вуршынејдə ovur; вуршынејдəмон ovuruq; 
вуршынејдəшон ovursunuz; вуршынејдəн ovurlar; вуршынејдəбим 
ovurdum; вуршынејдəбиш ovurdun; вуршынејдəбе ovurdu; 
вуршынејдəбимон ovurduq; вуршынејдəбишон ovurdunuz; 
вуршынејдəбин ovurdular; вуршыниме ovdum; вуршыније ovdun; 
вуршынише ovdu; вуршынимоне ovduq; вуршынијоне ovdunuz; 
вуршынишоне ovdular; əвуршыним ovardım; əвуршыниш ovardın; 
əвуршыни ovardı; əвуршынимон ovardıq; əвуршынишон ovardınız; 
əвуршынин ovardılar; вуршынијəмбе ovmuşdum; вуршынијəбе 
ovmuşdun; вуршынијəшбе ovmuşdu; вуршынијəмонбе ovmuşduq; 
вуршынијəонбе ovmuşdunuz; вуршынијəшонбе ovmuşdular; 
вуршынијəмбəј ovsaydım; вуршынијəбəј ovsaydın; вуршынијəшбəј 
ovsaydı; вуршынијəмонбəј ovsaydıq; вуршынијəонбəј ovsaydınız; 
вуршынијəшонбəј ovsaydılar; вуршынијəниним ovmalıyam; 
вуршынијəниниш ovmalısan; вуршынијəнине ovmalıdır; 
вуршынијəнинимон ovmalıyıq; вуршынијəнинишон ovmalısınız; 
вуршынијəнинин ovmalıdırlar; вуршынијəнин бим ovmalı oldum; 
вуршынијəнин биш ovmalı oldun; вуршынијəнин бе ovmalı oldu; 
вуршынијəнин бимон ovmalı olduq; вуршынијəнин бишон ovmalı 
oldunuz; вуршынијəнин бин ovmalı oldular; бывуршыным ovum; 
бывуршын ov; бывуршыны ovsun; бывуршынəмон ovaq; 
бывуршынəн ovun; бывуршынын ovsunlar; бывуршыном ovsam; 
бывуршынош ovsan; бывуршыно ovsa; бывуршыномон ovsaq; 
бывуршыношон ovsanız; бывуршынон ovsalar; бəвуршынем 
ovaram; бəвуршынеш ovarsan; бəвуршыне ovar; бəвуршынемон 
ovarıq; бəвуршынешон ovarsınız; бəвуршынен ovarlar; 
♥вуршынејдəним ovmuram; вуршынејдəниш ovmursan; 
вуршынејдəни ovmur; вуршынејдəнимон ovmuruq; 
вуршынејдəнишон ovmursunuz; вуршынејдəнин ovmurlar; 
вуршынејдəныбим ovmurdum; вуршынејдəныбиш ovmurdun; 
вуршынејдəныбе ovmurdu; вуршынејдəныбимон ovmurduq; 
вуршынејдəныбишон ovmurdunuz; вуршынејдəныбин ovmurdular; 
нывуршыниме ovmadım; нывуршыније ovmadın; нывуршынише 
ovmadı; ныуршынимоне ovmadıq; ныуршынијоне ovmadınız; 
нывуршынишоне ovmadılar; нəвуршыним ovmazdım; 
нəвуршыниш ovmazdın; нəвуршыни ovmazdı; нəвуршынимон 
ovmazdıq; нəвуршынишон ovmazdınız; нəвуршынин ovmazdılar; 
вуршынијəмныбе ovmamışdım; вуршынијəныбе ovmamışdın; 
вуршынијəшныбе ovmamışdı; вуршынијəмонныбе ovmamışdıq; 
вуршынијəонныбе ovmamışdınız; вуршынијəшонныбе 
ovmamışdılar; вуршынијəмнəбəј ovmasaydım; вуршынијəнəбəј 
ovmasaydın; вуршынијəшнəбəј ovmasaydı; вуршынијəмоннəбəј 
ovmasaydıq; вуршынијəоннəбəј ovmasaydınız; 
вуршынијəшоннəбəј ovmasaydılar; вуршынијəнинним 
ovmamalıyam; вуршынијəнинниш ovmamalısan; вуршынијəнинни 
ovmamalıdır; вуршынијəниннимон ovmamalıq; 
вуршынијəниннишон ovmamalısınız; вуршынијəниннин 
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ovmamalıdırlar; вуршынијəнин ныбим ovmalı olmadım; 
вуршынијəнин ныбиш ovmalı olmadın; вуршынијəнин ныбе 
ovmalı olmadı; вуршынијəнин ныбимон ovmalı olmadıq; 
вуршынијəнин ныбишон ovmalı olmadınız; вуршынијəнин ныбин 
ovmalı olmadılar; нывуршыным ovmayım; мəвуршын ovma; 
нывуршыны ovmasın; мəвуршынəмон ovmayaq; мəвуршынəн 
ovmayın; нывуршынын ovmasınlar; нывуршыном ovmasam; 
нывуршынош ovmasan; нывуршыно ovmasa; нывуршыномон 
ovmasaq; нывуршыношон ovmasanız; нывуршынон ovmasalar; 
нибəвуршынем ovmaram; нибəвуршынеш ovmazsan; 
нибəвуршыне ovmaz; нибəвуршынемон ovmarıq; 
нибəвуршынешон ovmazsınız; нибəвуршынен ovmazlar. 

вуршынијә с. ovmuş, ovan, ovuşdurmuş, ovuşduran. 
вуршынијә хəб. мəн. ovmusan, ovuşdurmusan. 
вуршынијәнин с. ovmalı, ovuşdurmalı, ovası, ovuşdurası. 
вуршынијәсә з. ovarkәn, ovuşdurarkәn. 
вуршонә с. yarmalıq; вуршонə гандым yarmalıq buğda. 
вусал и. vüsal. 
вусәт и. vüsәt. 
вусәтин с. vüsәtli. 
вусәтинәти и. vüsәtlilik. 
вуш н. vuş. 

Г 
 
г  q (Talış əlifbasının dördüncü hərfi). 
га б. gah. 
габарит и. qabarit, görkәm, әndazә. 
габаритин с. qabaritli. 
габој и. мус. qaboy (nəfəsli musiqi aləti). 
габојәжән и. мус. qaboyçalan. 
гавз и. qasıq.  
гавзбанд и. çarpaz, ilgәk (şalvarda). 
гавзијәли с. sәliqәsiz, pinti, geyiminә fikir vermәyәn (kişi). 
гавзијәлијәти и. sәliqәsizlik, pintilik, geyiminә fikir vermәmәk 

(kişidə). 
гагауз и. qaqauz (əsasən Moldaviyada yaşayan xalq). 
гагаузә зывон с. qaqauz dili. 
гагә и. yumurta (uşağın dlində). 
гагир с. 1 gәhgir, tәrs, harın; гагирə асп gəhgir at; 2 yaddaşsız. 
гагирәти и. 1 gәhgirlik, tәrslik, harınlıq; 2 yaddaşsızlıq. 
гајимә и. qayimә. 
гајкә и. тех. qayka; гајкə һачəр qayka açarı. 
гајкәбаст и. qaykabağlayan. 
гајкәбыр с. тех. qaykakәsәn, qaykayivaçan. 
галактикә и. астр. qalaktika (ulduzlar sistemi). 
галантерејә и. qalantereya, xırdavat. 
галантерејәвон и. qalantereyaçı, xırdavatçı, xırdavatsatan. 
галванизасија и. qalvanizasiya (1 fiz.  nədənsə qalvanik cərəyanın 

buraxılması; 2 тəб. zəif güclü və gərginlikli daimi cərəyanla müalicə 
üsulu). 

галванизм и. физ.  qalvanizm (alim Qalvani tərəfindən kəşf 
edilmiş elektrik hadisəsi). 

галваник с. qalvanik; галваникə мəрə qalvanik dövrə; галваникə 
гит qalvanik cüt. 

галванометр и. физ.  qalvanometr (zəif elektrik cərəyanını ölçmək 
üçün cihaz); мытлəғə галванометр mütləq qalvanometr; овəјнəјнə 
галванометр güzgülü qalvanometr; вибрасијə галванометр vibrasiya 
qalvanometri. 

галванометријә и. физ. qalvanometriya. 
галенит и. minеr. qalenit (qurquşun filizi). 
галерејә и. qalereya (1 коridоr, şüşəbənd, еyvan; 2 теaтrlarda: 

yuхarı yarus; 3 lağım, yеralтı yоl; 4 мəҹ. sıra, cərgə). 
галерејәјн с. qalereyalı; галерејəјнə бина qalereyalı bina. 
галет и. qalet (nazik qurudulmuş kökə, quru peçenye). 
галифе и. qalife (yuxarısı gen, aşağısı dar, çəkməyə salınan hərbi 

şalvar). 
галлисизм(он) и. зывон. qallisizm(lәr) (fransız dilindən 

götürülmüş söz və ifadələr). 

галлиум и. ким. qallium (gümüşü rəngli yumşaq metal, kimyəvi 
element). 

гам с. isti; гамə һəво isti hava; гам кардеј ф. qızdırmaq, istilətmək. 
гам кардə с. qızdıran, istilədən; гам кардə беј ф. qızdırılmaq, 
istiləndirmək; гам кардə быə с. qızdırılmış, istiləndirilmiş, qızdırılan, 
istiləndirilən; гам кардə быə хəб. мəн. qızdırılmışdır, 
istiləndirilmişdir, qızdırılıb, istiləndirilib. 

гамваәдә и. физ.  istilikburaxan. 
гам-гаминә с. isticә; ныштəм гам-гаминə вырəдə isticə yerdə 

oturmuşam. 
гамдәвон и. istikeçirәn. 
гаметон и.  бот. зоол. qametlәr (heyvan və bitkilərin cinsiyyət 

hüceyrələri). 
гамәк и.  бот. 1 yemiş, qovun, gәrmәk; 2 bax:  хавзә; јемиш; 

рангә; бабәкосә; сахтәк, зәлыпешт; роҹи; дастамбу; шәмомә. 
гамәдә с. istilikverәn. 
гамәкә с. qızdırıcı, qızdıran. 
гами и. istilik. 
гамивадоје и. istilikburaxma. 
гамидәвоније и. istilikötürmә, istilikkeçirmә. 
гамидәгишәкә и. istilikdәyişdirici. 
гамидәәвон и. istilikkeçirәn. 
гамидоје и. istilikvermә. 
гамиебарде и. istilikudma. 
гамиејәбә и. istilikudan. 
гамиәкырын и. istilikdaşıyıcı. 
гамиәпи с. istiliksevәn. 
гамижә и. 1 istivurma, günvurma; 2 sәpki (istidən); гамижə беј 

ф. 1 isti vurmaq, gün vurmaq; 2 səpmək (istidən); гамижə быə с. 1 
isti vurmuş, gün vurmuş; 2 səpmiş (istidən); гамижə быə хəб. мəн. 1 
isti vurmuşdur, gün vurmuşdur; 2 səpmişdir (istidən). 

гамиогәте и. istiliksaxlama. 
гамылә и. südlü undan hazırlanmış sıyıq. 
гамыштә и. bax:  быштә. 
гаммә I и. qamma (1musiqidə: aralarında müəyyən münasibət olan 

həmahəng səslər sırası; 2 rəssamlıqda: rənglər arasında uyğunluq, 
ahəng). 

гаммә II и. qamma (yunan əlifbasının üçüncü hərfi). 
гаммә-шуон и. физ. qamma-şüalar (radioaktiv maddələrin 

buraxdığı qısadalğalı elektromaqnit şüalanması). 
гамо и. istisu (mineral su ilə müalicəxana). 
гамов с. istisu (qaynar müalicəvi mineral su). 
гамофәје и. физ.  istilikyaratma, istiliktörәtmә, istitörәtmә. 
гамофәјә с. istilikyaradan, istiliktörәdәn, istiliktörәdici. 
гамофәјәти и. istiliktörәdicilik. 
гамус и. qamus (1 izahlı luğəт; 2 dilin büтün lекsiкasını əhaтə 

етməк məqsəдини  güdən lüğəт, теzarus; 3 еnsiкlопеdiya). 
гамхонә и. istixana (erkən göyərti, tərəvəz və gül yetişdirilən yer). 
гангәл и. зоол. әqrәb. 
гангли и. анат. qanqli (1 əsəb düyünü; 2 oynaq kisələrində əmələ 

gələn şiş). 
гангрен и. тəб. bax:  сим. 
гангренин с. тəб. bax:  симин. 
гангстер и. qanqster (ABŞ-da bandit). 
гангстеризм и. qanqsterizm, banditlik.  
гандым и. buğda; бедосə гандым qılçıqsız buğda; позə гандым 

payızlıq buğda; əвəсорə гандым yazlıq buğda; гандымə нун buğda 
çörəyi. 

гандымә и. itdirsәyi; гандымə бешеј itdirsəyi çıхmaq. 
гандымәвыл и.  бот. peyğәmbәrçiçәyi (açıq göy rəngli çöl 

çiçəyi). 
гантел и. вəрз. qantel (dəstəklə bir-biri ilə birləşdirilən dəmir və ya 

çuqun şardan ibarət gimnastika aləti). 
гард и. toz; гард рост кардеј toz qaldırmaq; гард кардеј ф. toz 

etmək, toz qaldırmaq; гард кардə с. toz edən, toz qaldıran; гард кардə 
беј ф. toz edilmək, toz qaldırılmaq; гард кардə быə с. toz edilmiş 
(edilən), toz qaldırılmış (qaldırılan); гард кардə быə хəб. мəн. toz 
edilmişdir (edilib), toz qaldırılmışdır (qaldırılıb); гард беј ф. toz 
olmaq; бə гард беј toza bulaşmaq. 

гарде и. 1 dönmә; *Толыши роəдə марде һесте, гарде ни! Talışın 
yolunda öldü var, döndü yoх!; 2 fırlanma. 
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гарде-гарде з. 1 dönә-dönә, dönәrәk; 2 fırlana-fırlana, 
fırlanaraq, hәrlәnә-hәrlәnә, hәrlәnәrәk. 

гардеәти и. dönüklük, dönәrlik. 
гардеј ф. 1 dönmәk, hәrlәnmәk; бə рост гардеј sağa dönmək; бə 

чəп гардеј sola dönmək; бə диј тəрəф гардеј kəndə tərəf dönmək; 
ыштə сыханику гардеј öz sözündən dönmək; 2 fırlanmaq; 
♥гардејдəм dönürəm; гардејдəш dönürsən; гардејдə dönür; 
гардејдəмон dönürük; гардејдəшон dönürsünüz; гардејдəн dönürlər; 
гардејдəбим dönürdüm; гардејдəбиш dönürdün; гардејдəбе 
dönürdü; гардејдəбимон dönürdük; гардејдəбишон dönürdünüz; 
гардејдəбин dönürdülər; гардəбим dönmüşdüm; гардəбиш 
dönmüşdün; гардəбе dönmüşdü; гардəбимон dönmüşdük; 
гардəбишон dönmüşdünüz; гардəбин dönmüşdülər; гардим döndüm; 
гардиш döndün; гарде döndü; гардимон döndük; гардишон 
döndünüz; гардин döndülər; əгардим dönərdim; əгардиш dönərdin; 
əгарди dönərdi; əгардимон dönərdik; əгардишон dönərdiniz; 
əгардин dönərdilər; гардəбəјм dönsəydim; гардəбəјш dönsəydin; 
гардəбəј dönsəydi; гардəбəјмон dönsəydik; гардəбəјшон 
dönsəydiniz; гардəбəјн dönsəydilər; гардəнинбим dönməliydim; 
гардəнинбиш dönməliydin; гардəнинбе dönməliydi; 
гардəнинбимон dönməliydik; гардəнинбишон dönməliydiniz; 
гардəнинбин dönməliydilər; гардəнин бим dönməli oldum; 
гардəнин биш dönməli oldun; гардəнин бе dönməli oldu; гардəнин 
бимон dönməli olduq; гардəнин бишон dönməli oldunuz; гардəнин 
бин dönməli  oldular; гардəнинимбəн dönməliyəmmiş; 
гардəнинишбəн dönməlisənmiş; гардəнинебəн dönməliymiş; 
гардəнинимонбəн dönməliyikmiş; гардəнинишонбəн 
dönməlisinizmiş; гардəнининбəн dönməliymişlər; бəгардем 
dönərəm; бəгардеш dönərsən; бəгарде dönər; бəгардемон dönərik; 
бəгардешон dönərsiniz; бəгарден dönərlər; гардəниним 
dönməliyəm; гардəниниш dönməlisən; гардəнине dönməlidir; 
гардəнинимон dönməliyik; гардəнинишон dönməlisiniz; 
гардəнинин dönməlidirlər; быгардым dönüm; быгард dön; быгарды 
dönsün; быгардəмон dönək; быгардəн dönün; быгардын dönsünlər; 
быгардом dönsəm; быгардош dönsən; быгардо dönsə; быгардомон 
dönsək; быгардошон dönsəniz; быгардон dönsələr; ♥гардејдəним 
dönmürəm; гардејдəниш dönmürsən; гардејдəни dönmür; 
гардејдəнимон dönmürük; гардејдəнишон dönmürsünüz; 
гардејдəнин dönmürlər; гардејдəныбим dönmürdüm; 
гардејдəныбиш dönmürdün; гардејдəныбе dönmürdü; 
гардејдəныбимон dönmürdük; гардејдəныбишон dönmürdünüz; 
гардејдəныбин dönmürdülər; гардəныбим dönməmişdim; 
гардəныбиш dönməmişdin; гардəныбе dönməmişdi; гардəныбимон 
dönməmişdik; гардəныбишон dönməmişdiniz; гардəныбин 
dönməmişdilər; ныгардим dönmədim; ныгардиш dönmədin; 
ныгарде dönmədi; ныгардимон dönmədik; ныгардишон 
dönmədiniz; ныгардин dönmədilər; нəгардим dönməzdim; 
нəгардиш dönməzdin; нəгарди dönməzdi; нəгардимон dönməzdik; 
нəгардишон dönməzdiniz; нəгардин dönməzdilər; гардəнəбəјм 
dönməsəydim; гардəнəбəјш dönməsəydin; гардəнəбəј dönməsəydi; 
гардəнəбəјмон dönməsəydik; гардəнəбəјшон dönməsəydiniz; 
гардəнəбəјн dönməsəydilər; гардəнинныбим dönməməliydim; 
гардəнинныбиш dönməməliydin; гардəнинныбе dönməməliydi; 
гардəнинныбимон dönməməliydik; гардəнинныбишон 
dönməməliydiniz; гардəнинныбин dönməməliydilər; гардəнин 
ныбим dönməli olmadım; гардəнин ныбиш dönməli olmadın; 
гардəнин ныбе dönməli olmadı; гардəнин ныбимон dönməli 
olmadıq; гардəнин ныбишон dönməli olmadınız; гардəнин ныбин 
dönməli olmadılar; гардəниннимбəн dönməməliyəmmiş; 
гардəниннишбəн dönməməlisənmiş; гардəниннијебəн 
dönməməliymiş; гардəниннимонбəн dönməməliyikmiş; 
гардəниннишонбəн dönməməlisinizmiş; гардəниннинбəн 
dönməməliymişlər; нибəгардем dönmərəm; нибəгардеш dönməzsən; 
нибəгарде dönməz; нибəгардемон dönmərik; нибəгардешон 
dönməzsiniz; нибəгарден dönməzlər; гардəнинним dönməməliyəm; 
гардəнинниш dönməməlisən; гардəнинни dönməməlidir; 
гардəниннимон dönməməliyik; гардəниннишон dönməməlisiniz; 
гардəниннин dönməməlidirlər; ныгардым dönməyim; мəгард 
dönmə; ныгарды dönməsin; мəгардəмон dönməyək; мəгардəн 
dönməyin; ныгардын dönməsinlər; ныгардом dönməsəm; ныгардош 

dönməsən; ныгардо dönməsə; ныгардомон dönməsək; ныгардошон 
dönməsəniz; ныгардон dönməsələr. 

гарддон и. бот. tozluq. 
гардемон и. dönüş, dönüm; dönüm tәrzi; *гардемонə нохтə 

dönüş nöqtəsi. 
гардероб и. qarderob (1 paltar şkafı; 2 paltarsoyunan yer). 
гардеробәвон и. qarderobçu. 
гардеробәвонәти и. qarderobçuluq. 
гардә с. 1 dönәn, dönük, dönmüş; гардə одəм dönük adam; 2 

fırlanan, fırlanmış, hәrlәnәn, hәrlәnmiş; 3 dönәr; гардə просес 
dönər proses. 

гардә хəб. мəн. 1 dönüb; 2 fırlanıb, hәrlәnib. 
гардәво и. qasırğa, burulğan. 
гардәвулә и. tozanaq. 
гардәлуд  и. бот. tozlanma; гардəлуд беј tozlanmaq; гардəлуд 

кардеј tozlandırmaq (bitkiləri). 
гардәнин с. 1 dönmәli, dönәsi, hәrlәnmәli, hәrlәnәsi; 2 

fırlanmalı, fırlanası. 
гардәсә з. 1 dönәrkәn, fırlanarkәn, hәrlәnәrkәn. 
гардин с. tozlu. 
гардинәти и. tozluluq. 
гардыш I и. dövr; и гардыш bir dövr; гардыш һардеј dövr etmək. 
гардыш II и. 1 dönüm, gәrdiş, dövr, dövran, dönәm, dolam; 2 

döngә, dolay, dönәcәk; гардыш һардеј ф. 1 dönmək; 2 fırlanmaq; 
гардыш һардə с. 1 dönən; 2 fırlanan.  

гардыш-гардыш з. dolanbac, dolama-dolama, dolam-dolam. 
гардышин с. döngәli, dolanbaclı. 
гардышинәти и. dolanbaclıq. 
гардов и. burulğan. 
гардпејәспын и. tozsoran (maşın). 
гард-хок и. toz-torpaq. 
гарчәндонә и. бот. gәnәgәrçәk. 
гаси bax: ғасбу. 
гастрал с. зоол. тəб. qastral; гастралə замбонə qastral boşluq; 

гастралə тумə qastral kisəcik.  
гастралгијә и. тəб. 1 qastralgiya (mədədə kəskin ağrılar); 2 bax: 

дыләкочә. 
гастрин и. тəб. qastrin (mədə çıxacağı selikli qişasının ifraz etdiyi 

qarmon). 
гастрит и. тəб. qastrit (mədənin selikli qişasının iltihabı); 

хроникијə гастрит хroniki qastrit. 
гастроентерит и. тəб. qastroenterit (mədənin və bağırsaqların 

iltihabı). 
гастроентеролог и. qastroenteroloq. 
гастроентерологијә и. тəб. qastroenterologiya (тəbabətin həzm 

sistеminin quruluşu və funкsiyalarını öyrənən bölməsi). 
гастрол и. qastrol (gəlmə artistlər truppası və ya müğənnilərin 

çıxışı).  
гастроләвон и. qastrolçu.  
гастроләвонәти и. qastrolçuluq. 
гастроном и. qastronom. 
гастрономијә и. qastronomiya (xüsusi hazırlıq tələb edən ərzaq 

məhsullarının ümumi adı). 
гастрономик с. qastronomik. 
гастроскоп и. тəб. qastroskop (mədəyə baxış keçirmək üçün alət). 
гастроскопијә и. тəб. qastroskopiya (qastroskop vasitəsilə mədə 

boşluğuna baxış). 
гафијә и. qafiyә; фелə гафијə feli qafiyə. 
гафијәбоз с. əдəб. гəп. qafiyәbaz. 
гафијәбозәти и. əдəб. qafiyәbazlıq. 
гафијәјн с. qafiyәli. 
гафијәпәрдоз с. qafiyәpәrdaz. 
гафијәпәрдозәти и. qafiyәpәrdazlıq. 
гафијәшынос и. qafiyәşünas. 
гафијәшыносәти и. qafiyәşünaslıq. 
гах-гах sədо тəғl. qax-qax. 
гвардијә и. qvardiya. 
гвардијәвон и. qvardiyaçı. 
гевә с. düyә; гевə пероснијеј düyə bəsləmək. 
гевәма и. düyәcә. 
гевәперосније и. düyәyetişdirmә. 
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гевындән и. dәmrov, qurdeşәnәyi. 
гевонә с. düyәlik. 
гежды и. gәyirmә, gәyirti; гежды сəј ф. gəyirmək. 
гезы и. süpürgә; намə гезы yumşaq süpürgə. 
гезыәвон и. süpürgәçi. 
гезыәвонәти и. süpürgәçilik. 
гел и. зоол. qel (bərk cisimlərin bəzi xüsusiyyətləri olan kolloid 

həlməşik). 
гелләш и.  бот. ağcaqayın.   
гемыж и. külәk, çovğun, boran; isti külәk, sәmum külәyi. 
генд 1 с. büzüşdürücü; гəвым генд бе римжə сефику dəyməmiş 

almadan ağzım büzüşdü; 2 и. turşutma; дијəни генд кардеј sir-
sifətini turşutmaq. 

генерал и. general. 
генераләти и. generallıq. 
генератор и. generator. 
генетик и. genetik, genetika mütәxәssisi. 
генетикә и. genetika. 
генҹ и. turşutma, turşuma; incitmә, incimә; дијəни генҹ кардеј 

sifətini turşutmaq; му генҹ ныкош! tükün də inciməsin! (alqış) 
генҹыво и. gәrnәşmә, qacınma. 
геодезијә и. geodeziya. 
геолог и. geoloq. 
геологијә и. geologiya. 
геоложи с. geoloji. 
геофизикә и. geofizika. 
гер и. зоол. dalğıc (quş); кавујə гер göy dalğıc; сыəсəгер 

qırmızıbaş dalğıc (ördək); гəдə сипијə гер balaca ağ dalğıc; алə гер 
ala dalğıc; зəлыһардə гер zəliyeyən dalğıҹ. 

герб и. gerb; довлəти герб dövlət gerbi. 
гергулул и. бот. xoruzgülü. 
гес и. 1 yapışma; 2 mayalanma (it barəsində); гес гынијеј ф. 1 

yapışmaq, yapışıb qopmamaq; 2 mayalanmaq (itlər haqqında); гес 
гынијə с. 1 yapışmış, yapışan; 2 mayalanan, mayalanmış (itlər); гес 
гынијə хəб. мəн. 1 yapışmışdır, yapışıb; 2 mayalanıb, mayalanmışdır 
(itlər). 

геш с. geniş, gen, enli; rahat. 
геш-геши з. gen-bol. 
гешәти и. genlik, genişlik, enlilik; роһатије кəј гешəти evin 

genişliyi rahatlıqdır. 
гешәчәм с. gentәhәr, geniştәhәr. 
геши и. genlik, genişlik, enlilik; чокə чије геши genişlik yaхşı 

şeydir. 
гешны и. бот. keşniş. 
гәв I и. qapaq, ağız, ağızlıq;  бынə че кывə гəви bankanın qapağını 

qoy. 
гәв II и. ağız; сыхан гəвəдə мандеј sözü ağzında qalmaq; гəви 

бастеј ağzını bağlamaq; гəви ви кардеј ağzını yummaq; *гəви бə аш 
омеј ağzı köpüklənmək; *Бевəҹə гəво чокə сыхан бенибəше Pis 
ağızdan yaxşı söz çıxmaz; Гəв пентонəдəј, лəвə жинтонəдə Ağız 
yuxarıdadır, qarın aşağıda; Гəвыш мост бырнејдəни Ağzı qatıq 
kəsmir (At. məs.). 

гәвбанд и. ağızlıq. 
гәвбаст и. ağızbağı. 
гәвбәгәв з. 1 ağızbaağız, ağız-ağız; 2 ağız-ağıza, ikilikdә, üzbәüz; 

гəвбəгəв дој ağız-ağıza vermək. 
гәв-гуш и. ağız-burun; гəв-гуши ҹујеј ağız-burnunu çeynəmək. 
гәв-гушин с. ağız-burunlu, sәliqәli, görkәmli. 
гәвданг с. zәvzәk, çәrәnçi. 
гәвдангәти и. çәrәnçilik, zәvzәklik. 
гәвдыр с. ağzıyırtıq, ağzıyarıq, ağzıcırıq. 
гәвдырәти и. ağzıyırtıqlıq, ağzıyarıqlıq, ağzıcırıqlıq. 
гәверәх с. 1 ağızabaxan; гəверəхə одəм ağızabaхan adam; 2 öz 

hәrәkәtlәrindә müstәqil olmayan (adam). 
гәвәвенҹә и. әsnәmә; гəвəвенҹə кардеј ф. əsnəmək. 
гәвәгәвә и. hay-küy, sәs-sәmir, sәs-küy. 
гәвәдә з. ağızda. 
гәвәдылә и. ağıziçi; гəвəдылə јарə ağıziçi yara. 
гәвәзә с. gәvәzә. 
гәвәзәти и. gәvәzәlik. 
гәвәзорә и. aralanma, bölünmә (kartof və s.). 

гәвәјарә и. ağızyarası. 
гәвән и. бот. gәvәn. 
гәвәтасыб и. ağızlaşma; гəвəтасыб кардеј ф.  ağızlaşmaq. 
гәвәзорә и. aralanma; гəвəзорə беј aralanmaq. 
гәвәҹәнг и. cәhәng; bax: ҹиәк. 
гәви a. bir ağız, azacıq, azca; гəви баһанд bir ağız oхu. 
гәвивиныкә, гәвивиныкардә з. ağızyummadan. 
гәвику з. ağızdan, şifahi. 
гәвин с. ağızlı. 
гәвипури з. 1 ağızdolusu; 2 şişirdәrәk, lovğalıqla. 
гәвирәсәј с. ağzınagәlәn. 
гәвисә  з. ağzından, ağzının üstündәn; гəвисə жəј ağzından 

vurmaq; жəме гылəј зор чəј гəвисə onun ağzının üstündən bir 
şapalaq vurdum.  

гәво з. 1 ağızdan, ağzından; бу омејдə чəј гəво onun ağzından iy 
gəlir; 2 şifahi; 3 әzbәr. 

гәвоәкә и. ağızaçan. 
гәвож с. ağzıaçıq. 
гәвожәти и. ağzıaçıqlıq. 
гәволә и. gәdik. 
гәвомәј и. ağzınagәlәn; гəвомəј вотеј ağzınagələni demək. 
гәвонә и. 1 ağızcıq; гəвонə һуҹејрон ağızcıq hüceyrələri; 2 baca, 

deşik, dәlik; 3 ağızlıq. 
гәвопурбыә с. ağızdandolma (qədim silah). 
гәвпур з. ağzıdolu. 
гәвһовужәкә и. тəб. ağızgenәldәn. 
гәвчәрәз и. çәrәz. 
гәв-чонә и. ağız-burun; ыштə гəв-чонə шат кардеј ağız-burnunu 

əymək. 
гәвчонә и. yamsılama, tәqlid; гəвчонə кардеј ф. yamsılamaq, 

təqlid etmək; гəвчонə кардə беј ф. yamsılanmaq, təqlid edilmək; 
гəвчонə кардə быə с. yamsılanmış, təqlid edilmiş (edilən); гəвчонə 
кардə быə хəб. мəн. yamsılanmışdır, təqlid edilmişdir (edilib). 

гәвшини и. ağızşirnisi. 
гәгә и. qağa, ata. 
гәгызо и. бот. bax:  дизәбынә.  
гәгыр  с. çırpı.  
гәд с. raxit. 
гәдә с. kiçik, balaca; гəдə кə balaca ev; гəдə чылə kiçik çillə. 
гәдә I и. зоол. mәdә, qursaq, qarın, içalat; гылəј ангыште пəјдо 

бе че кəлə гəдəдə dananın mədəsində bir üzük tapıldı. 
гәдә II и. eymә, eymәç. 
гәдәболо с. balacaboy. 
гәдәболојн с. balacaboylu. 
гәдәболојнәти и. balacaboyluluq.  
гәдә-гәдә 1 з. yavaş-yavaş, yavaşdan, yavaşca, yavaşca-yavaşca, 

astadan; гəдə-гəдə омəјм бешим бə кə yavaş-yavaş gəlib evə 
çatdım; гəдə-гəдə сыхан кардеј yavaşdan danışmaq; гəдə-гəдə сыхан 
быкə! yavaşdan danış! 2 с. balaca-balaca; гəдə-гəдə əғылон balaca-
balaca uşaqlar. 

гәдәгуг с. çürükçü, xırdaçı, dargöz. 
гәдәгугәти и. çürükçülük, xırdaçılıq, dargözlük. 
гәдәј з. bir balaca, yavaşca, azacıq, azca, kiçicik; гəдəј чəшкə 

мыни məni azca gözlə. 
гәдәјн с. qursaqlı. 
гәдәли с. balaca, kiçik; гəдəли бе и. balacalanma, balacalaşma, 

kiçilmə; гəдəли беј ф. balacalanmaq, balacalaşmaq, kiçilmək;  
гəдəли быə с. balacalanmış, balacalaşmış, kiçilmiş; гəдəли быə хəб. 
мəн. balacalanmışdır, balacalaşmışdır, kiçilmişdir; гəдəли карде и. 
balacalatma, balacalaşdırma, kiçiltmə; гəдəли кардеј ф. balacalatmaq, 
balacalaşdırmaq, kiçiltmək; гəдəли кардə бе и. balacalaşdırılma, 
kiçildilmə; гəдəли кардə беј ф. balacalaşdırılmaq, kiçildilmək; 
гəдəли кардə быə с. balacalaşdırılmış, balacalaşdırılan, kiçildilmiş, 
kiçildilən; гəдəли кардə быə хəб. мəн. balacalaşdırılmışdır, 
balacalaşdırılıb, kiçildilmişdir, kiçildilib; гəдəли кардовније и. 
balacalaşdırtma, kiçiltdirmə; гəдəли кардовнијеј ф. balacalaşdırtmaq, 
kiçiltdirmək; гəдəли кардовнијə бе и. balacalatdırılma, kiçiltdirilmə; 
гəдəли кардовнијə беј ф. balacalatdırılmaq, kiçiltdirilmək; гəдəли 
кардовнијə быə  с. balacalatdırılmış, balacalatdırılan, kiçiltdirilmiş, 
kiçiltdirilən; гəдəли кардовнијə быə  хəб. мəн. balacalatdırılmışdır, 
balacalatdırılıb, kiçiltdirilmişdir, kiçiltdirilib. 
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гәдәлиәкә с. kiçildici, kiçildәn. 
гәдәлијәти и. balacalıq, kiçiklik; чымы гəдəлијəти дуст mənim 

balacalıq dostum. 
гәдәсә с. kiçikbaş, başıkiçik. 
гәдик и. gәdik. 
гәдо и. gәda. 
гәдоәти и. gәdalıq. 
гәз и. arşın; и гəз bir arşın. 
гәз-гәз з. arşın-arşın. 
гәзет и. qәzet; bax:  ружномә. 
гәзетәһват и. qәzetsatan. 
гәзет-журнал и. qәzet-jurnal. 
гәзетоәгәт и. библ. qәzetsaxlayan. 
гәзәвон и. arşınmalçı. 
гәзәвонәти и. arşınmalçılıq. 
гәзәмол и. arşınmalı. 
гәзәмоләһват и. arşınmalçı. 
гәзәнә и. бот. gicitkәn; корəгəзəнə  бот. gicitkənanası, dalamaz 

gicitkən. 
гәзәпам и. arşınölçәn. 
гәзәһисоб з. arşınhesabı. 
гәзинә с. arşınlıq. 
гәл и. qılça, paça. 
гәле-гәле и. burcuxma, burcutma; гəле-гəле кардеј ф. 

burcutmaq, ayaqlarını sürüyə-sürüyə yerimək, ağır-ağır yerimək, basa-
basa yerimək; гəле-гəле кардə с. burcudan, ayaqlarını sürüyə-sürüyə 
yeriyən, ağır-ağır yeriyən, basa-basa yeriyən. 

гәлел и. şaqqıldaq. 
гәлә и. sürü (qoyun, keçi); *Гəлə нав бə коврə бышо, чəј думоəн 

жəго бəше Sürünün qabağı hara getsə, dalı la ora gedər (At. məs.). 
гәләвон и. çoban; bax:  шонә. 
гәләвонәти и. çobanlıq; гəлəвонəти кардеј ф. çobanlıq etmək; 

гəлəвонəти кардə беј ф. çobanlıq edilmək. 
гәләнышт и. örüşdә qoyun sürüsünün oturduğu yer. 
гәләфырс и. dırmaşa-dırmaşa ağaca çıxma; гəлəфырс кардеј 

dırmaşa-dırmaşa ağaca çıхmaq. 
гәлосконә и. qarmaq (quyudan su çıxarmaq, balıq tutmaq və s. 

üçün). 
гәлстук и. qalstuk; сыə гəлстук qırmızı qalstuk. 
гәлстукин с. qalstuklu; гəлстукинə зоə qalstuklu oğlan. 
гәм (ҹ. гәмон) и. addım; да гəм on addım; гəм жəј ф. addamaq, 

addım atmaq, addımlamaq; гəм жə беј ф. addanmaq, addım atılmaq, 
addımlanmaq; гəм жə быə с. addanmış, addım atılmış, addımlanmış; 
гəм жə быə хəб. мəн. addanmışdır, addım atılmışdır, addımlanmışdır; 
гəм шодој ф. addım atmaq; гəм шодоə беј ф. addım atılmaq; гəм 
шодоə быə с. addım atılmış (atılan); гəм шодоə быə хəб. мəн. addım 
atılmışdır (atılıb); гəм ғандеј ф. addım atmaq; гəм ғандə беј ф. addım 
atılmaq; гəм ғандə быə с. addım atılmış, addım atılan; гəм ғандə быə 
хəб. мəн. addım atılmışdır, addım atılıb; *Бə нав дијə ныкардə гəми, 
бə думо дијə ныкардə сыхани шомəдə Qabağa baxmamış addım, 
arxaya baxmadan sözü atma (At. məs.). 

гәмбәгәм з. addımbaaddım. 
гәм-гәм з. addım-addım. 
гәмә з. addımlıq; да гəмə ро on addımlıq yol. 
гәмәдә з. addımda; һар гəмəдə hər addımda. 
гәмәжән и. addımlayan. 
гәмәпам и. addımölçәn. 
гәмәро и. bax: рәд. 
гәмәсә з. addımbaşı; һар гəмəсə hər addımbaşı. 
гәми (ҹ. гәмијон) и. gәmi. 
гәми a. bir addım. 
гәмивон и. gәmiçi. 
гәмивонәти и. gәmiçilik. 
гәмин с. addımlı. 
гәмујә и. әl dәyirmanında taxıl tökülәn yer. 
гәнз и. зоол. ceyran. 
гәнҹ с. gәnc. 
гәнҹ и. xәzinә. 
гәнҹәти и. gәnclik. 
гәнҹин с. zәngin, varlı; гəнҹин беј ф. zənginləşmək; гəнҹин быə 

с. zənginləşmiş, zənginləşən; гəнҹин быə хəб. мəн. zənginləşmişdir, 

zənginləşib; гəнҹин кардеј ф. zənginləşdirmək; гəнҹин кардə с. 
zənginləşdirici, zənginləşdirən; гəнҹин кардə беј ф. 
zənginləşdirilmək; гəнҹин кардə быə с. zənginləşdirilmiş, 
zənginləşdirilən; гəнҹин кардə быə атоми пытыпоə бе 
zənginləşdirilmiş atomun hissələrə parçalanması; гəнҹин кардə быə 
хəб. мəн. zənginləşdirilmişdir, zənginləşdirilib. 

гәнҹинәти и. zәnginlik. 
гәп (ҹ. гәпон) и. danışıq; бə гəп бино кардеј danışığa başlamaq; 

…дəманде бо гəп жəј …danışmağa başladı; гəпə сифориш danışıq 
sifarişi; бə гəпон гуш дој danışıqlara qulaq asmaq; гəпон бино бе 
danışıqların başlanması; дипломатикə гəпон diplomatik danışıqlar; 
толышə гəпə зывон talış danışıq dili; ҹонинə гəпə зывон canlı 
danışıq dili; гəпə кабинə rab. danışıq kabinası; гəп жəј ф. danışmaq; 
толыши гəп жəј talışca danışmaq; гəп жə беј ф. danışılmaq; гəп жə 
быə с. danışılmış, danışılan; гəп жə быə хəб. мəн. danışılmışdır, 
danışılıb. 

гәпәжән и. danışan. 
гәпжемон и. danışıq; гəпжемонə китобчə danışıq kitabçası. 
гәпжәкәс и. danışan. 
гәппәр и. atmaca; гəппəр ғандеј atmaca atmaq. 
гәр и. budaq. 
гәраи и. мус. Qәrai («Rahab» muğamının şöbələrindən biri; 

«Dəşti» və «Bayatı-кürd» muğamlarında müstəqil еpizоd). 
гәр-гәр сəдо тəғл. qar-qar (alaqarğanın səsi). 
гәргиж с. başını itirmiş, gicәlmiş; гəргиж беј gicəlmək, başını 

itirmək. 
гәрдән и. gәrdәn; гəрдəни пекырнијеј gərdənini dartmaq, lovğalıq 

etmək. 
гәрдәнбәнд и. boyunbağı, hәmayil. 
гәрәк и. lazım, gәrәk; гəрəк беј ф. lazım olmaq, gərək olmaq; 

гəрəк быə с. lazım olan, gərək olan; гəрəк быə хəб. мəн. lazım olub, 
gərək olub. 

гәрәкин с. lazımlı, gәrәkli. 
гәрмон и. мус. qarmon. 
гәрмонәвон и. qarmonçu. 
гәрмонәвонәти и. qarmonçuluq. 
гәрмонәжән и. qarmonçalan. 
гәрмонәсохт и. qarmonqayıran. 
гәрнә и. зоол. kәrtәnkәlә. 
гәрнизон и. qarnizon.   
гәрнир и. qarnir. 
гәрнитур и. bax: даст II; мебелə гəрнитур mebel qarnituru (tam 

mebel dəsti). 
гәроп и. зоол. cürә, çöl ördәyi, yaşılbaş ördәk; фыштырығжə 

гəроп fitçi cürə; музангулə гəроп cırıldayan cürə; алə гəроп mərmər 
cürə.  

гәропчә и. зоол. yaşılbaş ördәyin balası. 
гәте и. 1 tutma; 2 yapışma; 3 qapma. 
гәтегәт и. tuthatut. 
гәте-гәте з. 1 tuta-tuta, tutaraq; 2 yapışa-yapışa, yapışaraq; 3 

qapa-qapa, qaparaq. 
гәтегыр и. davranış; бəмы хош омејдəни чəј гəтегыр onun 

davranışı mənim хoşuma gəlmir. 
гәтеј ф. 1 tutmaq; 2 yapışmaq; 3 qapmaq; 4 əмр. мəн. быгәт 1) 

yapış, tut; 2) qap; гəтə бе и. 1 tutulma; 2 qapılma; гəтə беј ф. 1 
tutulmaq; 2 qapılmaq; гəтə быə с. 1 tutulan; 2 qapılan; гəтə быə хəб. 
мəн. 1 tutulub; 2 qapılıb; ♥əгəтим tutardım; əгəтиш tutardın; əгəти 
tutardı; əгəтимон tutardıq; əгəтишон tutardınız; əгəтин tutardılar; 
гəтејдəбим tutardım; гəтејдəбиш tutardın; гəтејдəбе tutardı; 
гəтејдəбимон tutardıq; гəтејдəбишон tutardınız; гəтејдəбин 
tutardılar; гəтəнинбим tutmalıydım; гəтəнинбиш tutmalıydın; 
гəтəнинбе tutmalıydı; гəтəнинбимон tutmalıydıq; гəтəнинбишон 
tutmalıydınız; гəтəнинбин tutmalıydılar; гəтəнининимбəн 
tutmalıyammış; гəтəнинишбəн tutmalısannış; гəтəнинебəн 
tutmalıymış; гəтəнинимонбон tutmalıyıqmış; гəтəнинишонбəн 
tutmalısınızmış; гəтəнининбəн tutmalıymışlar; гəтејдəм tuturam; 
гəтејдəш tutursan; гəтејдəн tuturlar; гəтејдəмон tuturuq; гəтејдəшон 
tutursunuz; гəтејдəн tuturlar; бəгəтем tutaram; бəгəтеш tutarsan; 
бəгəте tutar; бəгəтемон tutarıq; бəгəтешон tutarsınız; бəгəтен 
tutarlar; гəтыме tutdum; гəте tutdun; гəтыше tutdu; гəтымоне tutduq; 
гəтыоне tutdunuz; гəтышоне tutdular; гəтəме tutmuşam; гəтə 
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tutmusan; гəтəше tutubdur; гəтəмоне tutmuşuq; гəтəоне tutmusunuz; 
гəтəшоне tutublar; гəтəмбе tutmuşdum; гəтəбе tutmuşdun; гəтəшбе 
tutmuşdu; гəтəмонбе tutmuşduq; гəтəонбе tutmuşdunuz; гəтəшонбе 
tutmuşdular; гəтəмебəн tutmuşammış; гəтəјбəн tutmusanmış; 
гəтəшејбəн tutubmuş; гəтəмонебəн tutmuşuqmuş; гəтəонебəн 
tutubsunuzmuş; гəтəшонебəн tutublarmış; əгəтимбəн tutarammış; 
əгəтишбəн tutarsanmış; əгəтијбəн tutarmış; əгəтимонбəн tutarmışıq; 
əгəтишонбəн tutarsınızmış; əгəтинбəн tutarlarmış; быгəтом tutsam; 
быгəтош tutsan; быгəто tutsa; быгəтомон tutsaq; быгəтошон 
tutsanız; быгəтон tutsalar; гəтəниним tutmalıyam; гəтəниниш 
tutmalısan; гəтəнине tutmalıdır; гəтəнинимон tutmalıyıq; 
гəтəнинишон tutmalısınız; гəтəнинин tutmalıdırlar; гəтəнин бим 
tutmalı oldum; гəтəнин биш tutmalı oldun; гəтəнин бе tutmalı oldu; 
гəтəнин бимон tutmalı olduq; гəтəнин бишон tutmalı oldunuz; 
гəтəнин бин tutmalı oldular; гəтəнин бəбем tutmalı olaram; гəтəнин 
бəбеш tutmalı olarsan; гəтəнин бəбе tutmalı olar; гəтəнин бəбемон 
tutmalı olarıq; гəтəнин бəбешон tutmalı olarsınız; гəтəнин бəбен 
tutmalı olarlar; гəтəнинимбəн tutmalıyammış; гəтəнинишбəн 
tutmalısanmış; гəтəнинебəн tutmalıymış; гəтəнинимонбəн 
tutmalıyıqmış; гəтəнинишонбəн tutmalısınızmış; гəтəнининбəн 
tutmalıymışlar; гəтəмбəј tutsaydım; гəтəбəј tutsaydın; гəтəшбəј 
tutsaydı; гəтəмонбəј tutsaydıq; гəтəонбəј tutsaydınız; гəтəшонбəј 
tutsaydılar; гəтəмебу tutmuşammı; гəтəбу tutmusanmı; гəтəшбу 
tutubmu; гəтəмонбу tutmuşuqmu; гəтəонбу tutmusunuzmu; 
гəтəшонбу tutublarmı; быгəтым tutum; быгəт tut; быгəты tutsun; 
быгəтəмон tutaq; быгəтəн tutun; быгəтын tutsunlar; ♥нəгəтим 
tutmazdım; нəгəтиш tutmazdın; нəгəти tutmazdı; нəгəтимон 
tutmazdıq; нəгəтишон tutmazdınız; нəгəтин tutmazdılar; 
гəтејдəныбим tutmurdum; гəтејдəныбиш tutmurdun; гəтејдəныбе 
tutmurdu; гəтејдəныбимон tutmurduq; гəтејдəныбишон 
tutmurdunuz; гəтејдəныбин tutmurdular; гəтəнинныбим 
tutmamalıydım; гəтəнинныбиш tutmamalıydın; гəтəнинныбе 
tutmamalıydı; гəтəнинныбимон tutmamalıydıq; гəтəнинныбишон 
tutmamalıydınız; гəтəнинныбин tutmamalıydılar; гəтəнининнимбəн 
tutmamalıyammış; гəтəниннишбəн tutmamalısannış; 
гəтəниннијебəн tutmamalıymış; гəтəниннимонбəн tutmamalıyıqmış; 
гəтəниннишонбəн tutmamalısınızmış; гəтəниннинбəн 
tutmamalıymışlar;  гəтејдəним tutmuram; гəтејдəниш tutmursan; 
гəтејдəнин tutmurlar; гəтејдəнимон tutmuruq; гəтејдəнишон 
tutmursunuz; гəтејдəнин tutmurlar; нибəгəтем tutmaram; нибəгəтеш 
tutmazsan; нибəгəте tutmaz; нибəгəтемон tutmarıq; нибəгəтешон 
tutmazsınız; нибəгəтен tutmazlar; ныгəтыме tutmadım; ныгəте 
tutmadın; ныгəтыше tutmadı; ныгəтымоне tutmadıq; ныгəтыоне 
tutmadınız; ныгəтышоне tutmadılar; гəтəмни tutmamışam; гəтəни 
tutmamısan; гəтəшни tutmayıb; гəтəмонни tutmamışıq; гəтəонни 
tutmamısınız; гəтəшонни tutmayıblar; гəтəмныбе tutmamışdım; 
гəтəныбе tutmamışdın; гəтəшныбе tutmamışdı; гəтəмонныбе 
tutmamışdıq; гəтəонныбе tutmamışdınız; гəтəшонныбе 
tutmamışdılar; гəтəмнијебəн tutmamışammış; гəтəнијбəн 
tutmamısanmış; гəтəшнијебəн tutmayıbmış; гəтəмоннијебəн 
tutmamışıqmış; гəтəоннијебəн tutmamısınızmış; гəтəшоннијебəн 
tutmayıblarmış; нəгəтимбəн tutmarammış; нəгəтишбəн 
tutmazsanmış; нəгəтијбəн tutmazmış; нəгəтимонбəн tutmazmışıq; 
нəгəтишонбəн tutmazsınızmış; нəгəтинбəн tutmazlarmış; ныгəтом 
tutmasam; ныгəтош tutmasan; ныгəто tutmasa; ныгəтомон tutmasaq; 
ныгəтошон tutmasanız; ныгəтон tutmasalar; гəтəнинним 
tutmamalıyam; гəтəнинниш tutmamalısan; гəтəнинни tutmamalıdır; 
гəтəниннимон tutmamalıyıq; гəтəниннишон tutmamalısınız; 
гəтəниннин tutmamalıdırlar; гəтəнин ныбим tutmalı olmadım; 
гəтəнин ныбиш tutmalı olmadın; гəтəнин ныбе tutmalı olmadı; 
гəтəнин ныбимон tutmalı olmadıq; гəтəнин ныбишон tutmalı 
olmadınız; гəтəнин ныбин tutmalı olmadılar; гəтəнин нибəбем 
tutmalı olmaram; гəтəнин нибəбеш tutmalı olmazsan; гəтəнин 
нибəбе tutmalı olmaz; гəтəнин нибəбемон tutmalı olmarıq; гəтəнин 
нибəбешон tutmalı olmazsınız; гəтəнин нибəбен tutmalı olmazlar; 
гəтəниннимбəн tutmamalıyammış; гəтəниннишбəн 
tutmamalısanmış; гəтəниннијебəн tutmamalıymış; гəтəниннимонбəн 
tutmamalıyıqmış; гəтəниннишонбəн tutmamalısınızmış; 
гəтəниннинбəн tutmamalıymışlar; гəтəмнəбəј tutmasaydım; 
гəтəнəбəј tutmasaydın; гəтəшнəбəј tutmasaydı; гəтəмоннəбəј 
tutmasaydıq; гəтəоннəбəј tutmasaydınız; гəтəшоннəбəј 

tutmasaydılar; гəтəмныбу tutmamışammı; гəтəныбу tutmamısanmı; 
гəтəшныбу tutmayıbmı; гəтəмонныбу tutmamışıqmı; гəтəонныбу 
tutmamışsınızmı; гəтəшонныбу tutmamışlarmı; ныгəтым tutmayım; 
мəгəт tutma; ныгəты tutmasın; мəгəтəмон tutmayaq; мəгəтəн 
tutmayın; ныгəтын tutmasınlar. 

гәтемон и. tutum, hәcm. 
гәтемонин с. tutumlu, hәcmli. 
гәтемонинәти и. tutumluluq, hәcmlilik. 
гәтә с. 1 tutan; 2 yapışan; 3 qapan. 
гәтә хəб. мəн. 1 tutmusan; 2 yapışmısan; 3 qapmısan. 
гәтәнин и. 1 tutmalı, tutası, tutulmalı, tutulası; 2 yapışmalı, 

yapışası; 3 qapmalı, qapası. 
гәтәсә з. 1 tutarkәn; 2 yapışarkәn; 3 qaparkәn. 
гәтым I и.  tutum, hәcm.  
гәтым II и. işğal, istila; гəтым кардеј ф. işğal etmək, istila etmək; 
гəтым кардə беј ф. işğal edilmək, istila edilmək; гəтым кардə быə 

с. işğal edilmiş, istila edilmiş (edilən); гəтым кардə быə хəб. мəн. 
işğal edilmişdir, istila edilmişdir (edilib). 

гәтымкор и. işğalçı, istilaçı. 
гәтымкорәти и. işğalçılıq, istilaçılıq. 
гәтымин с. tutumlu, hәcmli. 
гәтыминәти и. tutumluluq, hәcmlilik. 
гәҹ и. gәc, kirәc, alebastr. 
гәшт и. 1 var-gәl; 2 başmaqseyri; гəшт кардеј ф. 1 var-gəl etmək; 

2 başmaqseyrinə çıxmaq; гəшт кардə беј ф. 1 var-gəl edilmək; 2 
başmaqseyrinə çıxılmaq; гəшт кардə быə с. 1 var-gəl edilmiş, var-gəl 
edilən; 2 başmaqseyrinə çıxılmış, başmaqseyrinə çıxılan; гəшт кардə 
быə хəб. мəн. 1 var-gəl edilmişdir, var-gəl edilib; 2 başmaqseyrinə 
çıxılmışdır, başmaqseyrinə çıxılıb. 

гәшти I и. barmaqseyri; гəшти быкəм бом… barmaqseyri edib 
gəlim… 

гәшти II и. bax:  гәми. 
гәштивон и. gәmiçi; и. bax:  гәмивон. 
гәштивонәти и. gәmiçilik;  bax:  гәмивонәти. 
ги  и. tәqribәn 80-120 kq-a bәrabәr çәki vahidi. 
гив и. boyunduruq; бə гив дəбастеј boyunduruqlamaq. 
гиванд и. saman daşımaq üçün iri torşәkilli kisә. 
гивбанд и. dişlә, bazı. 
гивә и. yedәk. 
гивәбаст и. yedәkçi, qoşucu, qoşan. 
гивә чулә и. bax: ангыәчу. 
гивин с. boyunduruqlu. 
гиги и. çoban tütәyi. 
гида и. qida; гида сəј qidalanmaq; гида дој qidalandırmaq; гида 

доə беј qidalandırılmaq. 
гидаәдә с. qidaverici, qidalayıcı; гидаəдə рəғон qidalayıcı köklər. 
гидајн с. qidalı. 
гидајнәти и. qidalılıq. 
гиди н. gidi; гиди дынјо! gidi dünya!  
гиж с. gic; гижə пəс gic qoyun; гиж беј ф. 1 gicəlmək, gicləşmək; 

2 мəҹ. azmaq, yolunu azmaq, başını itirmək, azıb qalmaq; гиж быə с. 
gicəlmiş, gicləşmiş; гиж быə хəб. мəн. gicəlmişdir, gicləşmişdir; гиж 
кардеј ф. gicəltmək; гиж кардə беј ф. gicəldilmək; гиж кардə быə с. 
gicəldilmiş, gicəldilən; гиж кардə быə хəб. мəн. gicəldilmişdir, 
gicəldilib. 

гижбәсә с. gicbәsәr. 
гижбәсәти и. gicbәsәrlik. 
гиж-гижә с. gic-gic; гиж-гижə гəпон gic-gic söhbətlər. 
гиж-гижи з. gic kimi, gic-gic; гиж-гижи гəп жəј qic-qic danışmaq. 
гижә и. зоол. gәnә. 
гижәл с. dolaşıq. 
гижәлго и. gicgah; bax: әҹәлго. 
гижәти и. giclik. 
гижлә и. fırlanma, gicәlmә; сəм шејдə бə гижлə başım fırlanır 

(gicəlir). 
гижләәкә с. gicәllәndirici. 
гизал и. зоол. qizal, antilop.   
гиј (ҹ. гијон) и. 1 boyun; чəј бəбол манде ышты гијəдə onun 

babalı sənin boynunda qaldı; бə гиј гəтеј boynuna almaq; бə гиј ној 
boynuna qoymaq; бə гиј пегəтеј boynuna götürmək; дастбəгиј беј 
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boynuna sarılmaq; 2 boğaz; дырозəгиј uzunboğaz; дырозəгијə гујəве 
uzunboğaz corab. 

гијбәгиј и. boğazlaşma; гијбəгиј беј ф. boğazlaşmaq. 
гијбәкул с. boynubükük, boynuburuq, mәlul, mәhzun. 
гијбәкуләти и. boynubüküklük, boynuburuqluq, mәlulluq, 

mәhzunluq. 
гијегәт с. xәsis, simic. 
гијәбын и. boyunardı. 
гијәвәно и. boylanma, göz gәzdirmә; гијəвəно кардеј ф. 

boylanmaq, göz gəzdirmək. 
гијәвонә и. boyunluq, xalta (heyvanların boynuna taxmaq üçün 

kəmər). 
гијәвонәјн с. boyunluqlu, xaltalı. 
гијәгордын и. boylanma, yazıq-yazıq boylanma; гијəгордын 

кардеј boylanmaq, yazıq-yazıq boylanmaq. 
гијәжә и. bax: гижә. 
гијәжән с. әrincәk, әringәn. 
гијәжәнәти и. әrincәklik, әringәnlik, әrinmә; гијəжəнəти кардеј 

ф. ərinmək. 
гијәжәниғәзинон и. зоол. әrincәkimilәr. 
гијәжәнон и. зоол. әrincәklәr (natamamdişlilər dəstəsindən olan 

məməlilər ailəsi). 
гијәзу с. tәrs, inad. 
гијәзујәти и. tәrslik, inadkarlıq. 
гијәкәвок и. анат. peysәr, әnsә, boyunardı. 
гијән - 5 puda bәrabәr çәki vahidi. 
гијәрәғ и. boyunardı, peysәr, әnsә. 
гијозә (ҹ. гијозон) и. boyunbağı. 
гијомә и. dırnaq, dırnaq işarәsi («»). 
гилаби и. gilabı. 
гилгил и. бот. sassarapil.  
гилдани и. тар. gildani (qədim Babilistan sakini). 
гилә (ҹ. гилон) и. güvәn, hürgüc. 
гиләво и. gilavar (Kaspi dənizinin cənub-qərbindən əsən cənub 

küləyi). 
гиләјн с. güvәnli, hürgüclü. 
гиләк и. gilәk (xalq). 
гиләкә зывон с. gilәk dili. 
гиләки з. gilәkcә. 
гилиз и. giliz. 
гилозоизм и. фəлс. qilozoizm (materiyanın büsbütün canlı olması 

barədə fəlsəfi nəzəriyyə). 
гилос и.  бот. gilas; гилосə до gilas ağacı. 
гимназијә и. gimnaziya. 
гин и. bax: гәмујә. 
гин и. itik, itiş, itki; гин беј ф. itmək, itilmək; гин бе itdi; гин 

быби! itil!; гин быə с. itmiş, itən, itkin; гин быə хəб. мəн. itmişdir, 
itib; гин кардеј ф. itirmək; гин кардə беј ф. itirilmək; гин кардə быə 
с. itirilmiş, itirilən; гин кардə быə хəб. мəн. itirilmişdir, itirilib; гин 
кардовнијеј ф. itirtmək; гин кардовнијə с. itirdən; гин кардовнијə 
беј ф. itirdilmək; гин кардовнијə быə с. itirdilmiş, itirdilən; гин 
кардовнијə быə хəб. мəн. itirdilmişdir, itirdilib. 

гинеколог и. ginekoloq. 
гинекологијә и. ginekologiya. 
гинеколожи с. ginekoloji. 
гинә с. 1 orta; 2 gizli. 
гинәкә и. itikçi. 
гинәмех и. xırmanda ortada vurulan dirәk. 
гипс и. qips. 
гир и. güc, tәpәr, hal, gir; гири гынијеј gücdən düşmək; бə гир 

егынијеј girə düşmək. 
гирвәнкә и. girvәnkә (200 qrama bərabər ölçü vahidi). 
гирвәнкәјн и. girvәnkәlik. 
гирә и. qısqac. 
гирәвә и. girәvә, fürsәt. 
гирәјн с. qısqaclı. 
гирәм б. әgәr. 
гири и. 5 pud düyü ağırlığında ölçü vahidi. 
гирин с. güclü, dözümlü. 
гиринәти и. güclülük, dözümlülük. 
гиринҹ с. girinc. 

гиринҹәти и. girinclik. 
гирифтор и. giriftar, düçar; бə бəло гирифтор беј bəlaya giriftar 

olmaq. 
гирмо и. ağırlaşma (səpmiş yeri qaşımaq nəticəsində onun yerində 

yara əmələgəlmə).  
гиров и. girov. 
гит I с. cüt, qoşa; гит кардеј ф. cütləşdirmək, qoşalaşdırmaq; гит 

кардə с. cütləşdirən, qoşalaşdıran; гит кардə беј ф. cütləşdirilmək, 
qoşalaşdırılmaq; гит кардə быə с. cütləşdirilmiş, cütləşdirilən, 
qoşalaşdırılmış, qoşalaşdırılan; гит кардə быə хəб. мəн. 
cütləşdirilmişdir, cütləşdirilib, qoşalaşdırılmışdır, qoşalaşdırılıb. 

гит II и. şum, cüt; гит кардеј ф. şumlamaq; гит кардə с. şumlayan, 
cütcü; гит кардə беј ф. şumlanmaq; гит кардə быə с. şumlanmış, 
şumlanan; гит кардə быə хəб. мəн. şumlanmışdır, şumlanıb. 

гитарә и. мус. gitara (musiqi aləti). 
гитарәәжән и. gitaraçalan, gitaraçı. 
гит-гит з. cüt-cüt, qoşa-qoşa, qoşaq. 
гитә и. qitә, materik. 
гитәкә и. cütcü, şumlayan. 
гитәаспә с. qoşaatlı; гитəаспə əрəбə qoşaatlı araba. 
гитәзырно и. мус. qoşazurna. 
гитәнангырин с. qoşadırnaq, qoşadırnaqlı. 
гитәнангыринон и. зоол. qoşadırnaqlılar (məməlilər dəstəsi). 
гитәпәрин с. qoşaqanad, qoşaqanadlı. 
гитәпәринон и. зоол. qoşaqanadlılar (bir cüt qanadlı həşaratlar 

dəstəsi). 
гитәти и. qoşalıq, cütlük. 
гитәчәпин с. дыјо. qoşaavarlı. 
гитәшохин с. qoşabuynuz, qoşabuynuzlu. 
гити a. bir cüt; гити ним bir cüt yarım. 
гит-гитоне (гит-потоне) и. cüt-cüt oyunu (uşaq oyunu). 
гитов и. дыјо. qitov (yеlкənləri yığışdırmaq üчün ləvazimaт). 
гичә I и. qıça; и гичə ангы bir qıça üzüm. 
гичә II и. haça. 
гичәјн с. haçalı.  
гичәјнәти и. haçalılıq. 
гичә-гичә з. haça-haça. 
гичкә и. дыјо. qiçka (iti gedən yüngül qayıq). 
гиҹиг и. qıcıq. 
гиҹигин с. qıcıqlanan, әsәbi. 
гиҹигинәти и. qıcıqlılıq, qıcıqlandırıcılıq, әsәbilik. 
гывон с. gәrgin. 
гывонәти и. gәrginlik. 
гывони и. gәrginlik. 
гығ-гығ и. qığ-qığ, qığıltı (кörпə uşağın чıхardığı səslər); гығ-гығ 

кардеј ф. qığıldamaq. 
гығһагығ и. qığıldaşma. 
гыдым и. 1 düyün; гыдым һесте нуни дылəдə çörəyin içində 

düyün var; 2 анат. әrgәnlik. 
гызгә и. yonqar. 
гызгәјн с. qıvrım. 
гызгәјнсә с. qıvrımsaç, qıvrımbaş, qıvırcıqsaç, qıvırcıqsaçlı. 
гызгијеј ф. titrәmәk, әsmәk, ziyildәmәk, gizildәmәk. 
гызгијә с. әsәyәn, gizildәyәn, ziyildәyәn, әsәn. 
гызгин с. qıvrım, qıvırcıq, qıvırcıqlı. 
гызгинсә с. bax:  гызгәјнсә. 
гызгызә и. gizildәmә. 
гызгызәјн с. giziltili. 
гызгызије и. gizildәmә. 
гызгызије-гызгызије  з. gizildәyә-gizildәyә, gizildәyәrәk. 
гызгызијеј ф. gizildәmәk, ziyildәmәk; ♥гызгызејдə gizildəyir; 

гызгызејдəбе gizildəyirdi; əгызгызи gizildəyərdi; гызгызијəј 
gizildədi; гызгызијəнинбе gizildəməliydi; гызгызијəнин бе 
gizildəməli oldu; гызгызијəнинебəн gizildəməliymiş; əгызгызијбəн 
gizildəyərmiş; бəгызгызе gizildəyər; гызгызəнине gizildəməlidir; 
быгызгызы gizildəsin; быгызгызо gizildəsə; ♥гызгызејдəни 
gizildəmir; гызгызејдəныбе gizildəmirdi; нəгызгызи gizildəməzdi; 
ныгызгызијəј gizildəmədi; гызгызијəнинныбе gizildəməməliydi; 
гызгызијəнин ныбе gizildəməli olmadı; гызгызијəнинијебəн 
gizildəməməliymiş; нəгызгызијбəн gizildəməzmiş; нибəгызгызе 
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gizildəməz; гызгызəнинни gizildəməməlidir; ныгызгызы 
gizildəməsin; ныгызгызо gizildəməsə. 

гызгызијә с. gizildәmiş, gizildәyәn. 
гызгызијә хəб. мəн. gizildәyib. 
гызгызијәнин с. gizildәmәli, gizildәyәsi. 
гызгызијәсә з. gizildәyәrkәn. 
гыј и. bax: гиј. 
гыјә и. yaylaq; бə гыјə шеј yaylağa getmək, yaylaqlamaq. 
гыјәж (ҹ. гыјәжон) и. dağlı. 
гыјәјгынијәј и. boynusınmış (qarğış); ты гылəј гыјəјгынијəјш! 

sən bir boynusınmışsan! 
гыл (ҹ. гылон) и. gül, naxış. 
гылбофт и. naxış tikmә.  
гылвонә и. qaynaq; автогенə гылвонə avtoqen qaynağı; контактə 

гылвонə kontakt qaynağı; електрикə гылвонə elektrik qaynağı. 
гылвонәвон и. qaynaqçı. 
гылвонәвонәти и. qaynaqçılıq. 
гылвонәјн с. qaynaqlı; гылвонəјнə нал qaynaqlı tir. 
гылвонәти и. qaynaqlıq; че пуло гылвонəти poladın qaynaqlığı. 
гылвоније и. qaynatma. 
гылвоније-гылвоније з. qaynada-qaynada, qaynadaraq. 
гылвонијеј ф. qaynatmaq; ов гылвонијеј su qaynatmaq; 

гылвонијə бе и. qaynadılma; гылвонијə беј ф. qaynadılmaq; 
*гылвонијə быəбе qaynadılmışdı; гылвонијə быə qaynadılıb; 
гылвонијə быəбəј qaynadılsaydı; гылвонијə бе qaynadıldı; 
гылвонијə бејдə qaynadılır; гылвонијə бəбе qaynadılar; гылвонијə 
быə с. qaynadılmış, qaynadılan; гылвонијə быə хəб. мəн. 
qaynadılmışdır, qaynadılıb; ♥гылвонејдəм qaynadıram; гылвонејдəш 
qaynadırsan; гылвонејдə qaynadır; гылвонејдəмон qaynadırıq; 
гылвонејдəшон qaynadırsınız; гылвонејдəн qaynadırlar; 
гылвонејдəбим qaynadırdım; гылвонејдəбиш qaynadırdın; 
гылвонејдəбе qaynadırdı; гылвонејдəбимон qaynadırdıq; 
гылвонејдəбишон qaynadırdınız; гылвонејдəбин qaynadırdılar; 
гылвонијəмбе qaynatmışdım; гылвонијəбе qaynatmışdın; 
гылвонијəшбе qaynatmışdı; гылвонијəмонбе qaynatmışdıq; 
гылвонијəонбе qaynatmışdınız; гылвонијəшонбе qaynatmışdılar; 
гылвониме qaynatdım; гылвоније qaynatdın; гылвонише qaynatdı; 
гылвонимоне qaynatdıq; гылвонијоне qaynatdınız; гылвонишоне 
qaynatdılar; əгылвоним qaynadardım; əгылвониш qaynadardın; 
əгылвони qaynadardı; əгылвонимон qaynadardıq; əгылвонишон 
qaynadardınız; əгылвонин qaynadardılar; гылвонијəмбəј 
qaynatsaydım; гылвонијəбəј qaynatsaydın; гылвонијəшбəј 
qaynatsaydı; гылвонијəмонбəј qaynatsaydıq; гылвонијəонбəј 
qaynatsaydınız; гылвонијəшонбəј qaynatsaydılar; гылвонијəнинбим 
qaynatmalıydım; гылвонијəнинбиш qaynatmalıydın; 
гылвонијəнинбе qaynatmalıydı; гылвонијəнинбимон 
qaynatmalıydıq; гылвонијəнинбишон qaynatmalıydınız; 
гылвонијəнинбин qaynatmalıydılar; гылвонијəнин бим qaynatmalı 
oldum; гылвонијəнин биш qaynatmalı oldun; гылвонијəнин бе 
qaynatmalı oldu; гылвонијəнин бимон qaynatmalı olduq; 
гылвонијəнин бишон qaynatmalı oldunuz; гылвонијəнин бин 
qaynatmalı oldular; гылвонијəнинимбəн qaynatmalıyammış; 
гылвонијəнинишбəн qaynatmalısanmış; гылвонијəнинебəн 
qaynatmalıymış; гылвонијəнинимонбəн qaynatmalıyıqmış; 
гылвонијəнинишонбəн qaynatmalısınızmış; гылвонијəнининбəн 
qaynatmalıylarmış; бəгылвонем qaynadaram; бəгылвонеш 
qaynadarsan; бəгылвоне qaynadar; бəгылвонемон qaynadarıq; 
бəгылвонешон qaynadarsınız; бəгылвонен qaynadarlar; 
гылвонијəниним qaynatmalıyam; гылвонијəниниш qaynatmalısan; 
гылвонијəнине qaynatmalıdır; гылвонијəнинимон qaynatmalıyıq; 
гылвонијəнинишон qaynatmalısınız; гылвонијəнинин 
qaynatmalıdırlar; быгылвоным qaynadım; быгылвон qaynat; 
быгылвоны qaynatsın; быгылвонəмон qaynadaq; быгылвонəн 
qaynadın; быгылвонын qaynatsınlar; быгылвоном qaynatsam; 
быгылвонош qaynatsan; быгылвонон qaynatsa; быгылвономон 
qaynatsaq; быгылвоношон qaynatsanız; быгылвонон qaynatsalar; 
♥гылвонејдəним qaynatmıram; гылвонејдəниш qaynatmırsan; 
гылвонејдəни qaynatmır; гылвонејдəнимон qaynatmırıq; 
гылвонејдəнишон qaynatmırsınız; гылвонејдəнин qaynatmırlar; 
гылвонејдəныбим qaynatmırdım; гылвонејдəныбиш qaynatmırdın; 
гылвонејдəныбе qaynatmırdı; гылвонејдəныбимон qaynatmırdıq; 

гылвонејдəныбишон qaynatmırdınız; гылвонејдəныбин 
qaynatmırdılar; гылвонијəмныбе qaynatmamışdım; гылвонијəныбе 
qaynatmamışdın; гылвонијəшныбе qaynatmamışdı; 
гылвонијəмонныбе qaynatmamışdıq; гылвонијəонныбе 
qaynatmamışdınız; гылвонијəшонныбе qaynatmamışdılar; 
ныгылвониме qaynatmadım; ныгылвоније qaynatmadın; 
ныгылвонише qaynatmadı; ныгылвонимоне qaynatmadıq; 
ныгылвонијоне qaynatmadınız; ныгылвонишоне qaynatmadılar; 
нəгылвоним qaynatmazdım; нəгылвониш qaynatmazdın; нəгылвони 
qaynatmazdı; нəгылвонимон qaynatmazdıq; нəгылвонишон 
qaynatmazdınız; нəгылвонин qaynatmazdılar; гылвонијəмнəбəј 
qaynatmasaydım; гылвонијəнəбəј qaynatmasaydın; 
гылвонијəшнəбəј qaynatmasaydı; гылвонијəмоннəбəј 
qaynatmasaydıq; гылвонијəоннəбəј qaynatmasaydınız; 
гылвонијəшоннəбəј qaynatmasaydılar; гылвонијəнинныбим 
qaynatmamalıydım; гылвонијəнинныбиш qaynatmamalıydın; 
гылвонијəнинныбе qaynatmamalıydı; гылвонијəнинныбимон 
qaynatmamalıydıq; гылвонијəнинныбишон qaynatmamalıydınız; 
гылвонијəнинныбин qaynatmamalıydılar; гылвонијəнин ныбим 
qaynatmalı olmadım; гылвонијəнин ныбиш qaynatmalı olmadın; 
гылвонијəнин ныбе qaynatmalı olmadı; гылвонијəнин ныбимон 
qaynatmalı olmadıq; гылвонијəнин ныбишон qaynatmalı olmadınız; 
гылвонијəнин ныбин qaynatmalı olmadılar; гылвонијəниннимбəн 
qaynatmamalıyammış; гылвонијəниннишбəн qaynatmamalısanmış; 
гылвонијəниннијебəн qaynatmamalıymış; гылвонијəниннимонбəн 
qaynatmamalıyıqmış; гылвонијəниннишонбəн 
qaynatmamalısınızmış; гылвонијəниннинбəн qaynatmamalıymışlar; 
нибəгылвонем qaynatmaram; нибəгылвонеш qaynatmazsan; 
нибəгылвоне qaynatmaz; нибəгылвонемон qaynatmarıq; 
нибəгылвонешон qaynatmazsınız; нибəгылвонен qaynatmazlar; 
гылвонијəнинним qaynatmamalıyam; гылвонијəнинниш 
qaynatmamalısan; гылвонијəнинни qaynatmamalıdır; 
гылвонијəниннимон qaynatmamalıyıq; гылвонијəниннишон 
qaynatmamalısınız; гылвонијəниннин qaynatmamalıdırlar; 
ныгылвоным qaynatmayım; мəгылвон qaynatma; ныгылвоны 
qaynatmasın; мəгылвонəмон qaynatmayaq; мəгылвонəн 
qaynatmayın; ныгылвонын qaynatmasınlar; ныгылвоном 
qaynatmasam; ныгылвонош qaynatmasan; ныгылвоно qaynatmasa; 
ныгылвономон qaynatmasaq; ныгылвоношон qaynatmasanız; 
ныгылвонон qaynatmasalar.  

гылвонијә с. 1 qaynatmış, qaynadan; 2 soyutma; гылвонијə 
бумəсеф soyutma kartof; гылвонијə моғнə soyutma yumurta. 

гылвонијә хəб. мəн. qaynatmısan. 
гылвонијәнин с. qaynatmalı, qaynadası. 
гылвонијәсә з. qaynadarkәn. 
гылгыл и. бот. şinqil ağacı. 
гылгылин с. allı-güllü, güllü, naxışlı. 
гылдик и. бот. itburnu. 
гыле и. qaynama; гыле дəрəҹə qaynama dərəcəsi. 
гыле-гыле з. qaynaya-qaynaya, qaynar-qaynar; чај гыле-гыле 

пешомеј çayı qaynar-qaynar içmək. 
гылеј ф. qaynamaq; ♥гылејдə qaynayır; гылејдəбе qaynayırdı; 

əгыли qaynayardı; гылəј qaynadı; гылəнинбе qaynamalıydı; 
гылəнин бе qaynamalı oldu; гылəнинебəн qaynamalıymış; 
əгылијбəн qaynayarmış; бəгыле qaynayar; гылəнине qaynamalıdır; 
быгылы qaynasın; быгыло qaynasa; ♥гылејдəни qaynamır; 
гылејдəныбе qaynamırdı; нəгыли qaynamazdı; ныгылəј qaynamadı; 
гылəнинныбе qaynamamalıydı; гылəнин ныбе qaynamalı olmadı; 
гылəниннијебəн qaynamamalıymış; нəгылијбəн qaynamazmış; 
нибəгыле qaynamaz; гылəнинни qaynamamalıdır; ныгылы 
qaynamasın; ныгыло qaynamasa.  

гылә с. 1 qaynayan; гылə чајник qaynayan çaynik; 2 qaynamış; 
гылə ов qaynamış su; 3 qaynar; гылə ғəзəн qaynar qazan.  

гылә хəб. мəн. qaynayıb. 
гылә I и. gilә; чəши гылə gözün giləsi. 
гылә II и. бот. qoza; бəлелəгылə palıd qozası. 
гылә III и. dәnә, әdәd; и гылə сеф bir dənə alma; и гылə bir ədəd.   
гыләбәгылә з. bir-bir, birbәbir. 
гыләбәмијон з. ikibir, seyrәk, ala-seyrәk; гылəбəмијон беј ф. 

seyrəkləşmək; гылəбəмијон быə с. seyrəkləşmiş, seyrəkləşən; 
гылəбəмијон быə хəб. мəн. seyrəkləşmişdir, seyrəkləşib; 
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гылəбəмијон кардеј ф. seyrəkləşdirmək; гылəбəмијон кардə с. 
seyrəkləşdirən; гылəбəмијон кардə беј ф. seyrəkləşdirilmək; 
гылəбəмијон кардə быə с. seyrəkləşdirilmiş, seyrəkləşdirilən; 
гылəбəмијон кардə быə хəб. мəн. seyrəkləşdirilmişdir, 
seyrəkləşdirilib. 

гыләвыжын и. bir-bir seçmә, seçim; гылəвыжын кардеј ф. bir-
bir seçmək, yaxşısını seçmək. 

гылә-гылә з. bir-bir; гылə-гылə ашмардеј bir-bir saymaq. 
гыләј ə. 1 biri; гылəј вотејдə жыго... biri deyir belə...; 2 bir; гылəј 

одəм bir adam. 
гыләјән ə. biri dә; гылəјəн чə тоно омəј беше biri də o tərəfdən 

gəlib çıхdı. 
гыләјни ə. 1 biri; чəвонəдə гылəјни омəј беше onlardan biri gəlib 

çıхdı; 2 birisi; гылəјни нəғыл вотејдəбе... birisi nağıl danışırdı… 
гыләјнијән ə. biri dә, birisi dә. 
гыләјнику ə. birindәn, birisindәn; гылəјнику парсəјн… birindən 

(birisindən) soruşdular… 
гыләмивә и. бот. gilәmeyvә. 
гылә-мылә с. tәk-tük. 
гыләнин с. qaynamalı, qaynayası. 
гыләпошнә и. badalaq; bax: потәләғы. 
гыләсә з. qaynayarkәn. 
гыләти и. qaynarlıq. 
гыләчын и. bir-bir dәrmә (dәrilmә) (meyvəni); гылəчын кардеј 

bir-bir dərmək (meyvəni). 
гыли и. gil; гыли гəтеј ф. gil yoğurmaq, palçıq tutmaq (suvaq 

üçün); гыли гəтə беј ф. gil yoğurulmaq, palçıq tutulmaq; гыли гəтə 
быə с. gil yoğurulmuş, palçıq tutulmuş (tutulan); гыли гəтə быə хəб. 
мəн. gil yoğurulmuşdur, palçıq tutulmuşdur (tutulub). 

гылиз и. tüpürcәk, selik, ağız suyu. 
гылизәғуртә и. udqunma; гылизəғуртə кардеј ф. udqunmaq. 
гылијәзәмин с. giltorpaq. 
гылијәмалә и. gilli suvama. 
гылијн с. gilli; гылијнə мəзə gilli sahə, gillik. 
гылијнәти и. gillilik. 
гыличол и. gillik, gil çıxarılan yer, gil çalası. 
гылы и. bәbәk; чəши гылы göz bəbəyi. 
гылмә (ҹ. гылмон) и. tel, zülf (saç). 
гылмә-гылмә з. tel-tel, buruq, qıvrım-qıvrım, qıvırcıq; гылмə-

гылмə кардеј ф. tel-tel etmək, burmaq; гылмə-гылмə быə с. tel-tel 
olmuş, burulmuş; гылмə-гылмə быə хəб. мəн. tel-tel olmuşdur, 
burulmuşdur; гылмə-гылмə кардə беј ф. tel-tel edilmək, burulmaq; 
гылмə-гылмə кардə быə с. tel-tel edilmiş, burulmuş; гылмə-гылмə 
кардə быə хəб. мəн. tel-tel edilmişdir, burulmuşdur. 

гылмәјн с. qıvırcıqlı, qıvrıq, qıvrımlı, qıvrımsaç, buruqsaç; 
гылмəјн бе и. qıvrımlaşma; гылмəјн беј ф. qıvrımlaşmaq; гылмəјн 
быə с. qıvrımlaşmış, qıvrımlaşan; гылмəјн быə хəб. мəн. 
qıvrımlaşmışdır, qıvrımlaşıb; гылмəјн карде и. qıvrımlaşdırma; 
гылмəјн кардеј ф. qıvrımlaşdırmaq; гылмəјн кардə бе и. 
qıvrımlaşdırılma; гылмəјн кардə беј ф. qıvrımlaşdırılmaq; гылмəјн 
кардə быə с. qıvrımlaşdırılmış, qıvrımlaşdırılan; гылмəјн кардə быə 
хəб. мəн. qıvrımlaşdırılmışdır, qıvrımlaşdırılıb. 

гылмәјнәпашмәјн с. qıvrımyunlu. 
гылмәјнәти и. qıvrımlıq. 
гылмәјнриш с. qıvrımsaqqal, qıvrımsaqqallı. 
гылмәјнсә с. qıvırcıqsaç, qıvırcıqsaçlı, qıvırcıqtel, qıvırcıqtelli, 

qıvırcıqtük, qıvırcıqtüklü, qıvrımsaç, qıvrımsaçlı, buruqsaç, 
qıvrımbaş. 

гылмәјнсәти и. qıvırcıqsaçlıq, qıvırcıqsaçlılıq, qıvırcıqtellik, 
qıvırcıqtellilik, qıvırcıqtüklük, qıvırcıqtüklülük, qıvrımsaçlıq, 
qıvrımsaçlılıq, buruqsaçlıq, qıvrımbaşlıq. 

гылмон и. sututarın dәrin yeri; кəлон шејдəн тəсејдəн дијəсеј 
гылмононəдə kəllər gedib kəndin sututarının dərin yerlərində batırlar. 

гылов с. qaynar su.  
гылолә с. dәn-dәn edilmiş; гылолə мəкə dən-dən edilmiş 

qarğıdalı; гылолə кардеј dənləmək, dən-dən etmək. 
гылоф и. qılaf. 
гылофин с. qılaflı. 
гылофинәти и. qılaflılıq. 
гылпә и. bax: нубәјни. 

гылпитә и. әski dolaması (banka qoyanda neftə batırıb yandırmaq 
və qaşınan yerlərə sürtmək üçün). 

гылпынд с. bişmә, qaynama әrәfәsindә olan; хорəк гылпынде 
хörək bişmək üzrədir. 

гылфә и. külfә, külbә (təndirdə). 
гымб и. gumb (səs təqlidi); гымб, гыније бə зəмин gumb, yerə 

yıхıldı. 
гымб-гымб и. gumb-gumb. 
гымбә и. gumbultu. 
гымбәз и. günbәz. 
гымбәзин с. gümbәzli. 
гымбәт и. kurqan. 
гымбыз с. bax:  тыппыз. 
гымыз и. qımız (at südü). 
гымон и. güman; гымони омеј gümanı gəlmək. 
гымро с. gümrah. 
гымроәти и. gümrahlıq. 
гынг и. güng. 
гындә I и. lomba; и гындə ту bir lomba tüpürcək. 
гындә II и. bax: рујән. 
гыније и. 1 dәymә, yıxılma; 2 әsmә (külək). 
гыније-гыније з. 1 dәyә-dәyә, dәyәrәk, yıxıla-yıxıla, yıxılaraq; 2 

әsә-әsә, әsәrәk (külək). 
гынијеј ф. 1 dәymәk, yıxılmaq; бə хото гынијеј хətirə dəymək; 

бə доə пули гынијеј verilən pula dəymək; бə зəмин гынијеј yerə 
yıхılmaq; 2 әsmәk (külək, yel); во гынејдə yel əsir; ♥гынејдəм 
dəyirəm; гынејдəш dəyirsən; гынејдə dəyir; гынејдəмон dəyirik; 
гынејдəшон dəyirsiniz; гынејдəн dəyirlər; гынејдəбим dəyirdim; 
гынејдəбиш dəyirdin; гынејдəбе dəyirdi; гынејдəбимон dəyirdik; 
гынејдəбишон dəyirdiniz; гынејдəбин dəyirdilər; гынијəбим 
dəymişdim; гынијəбиш dəymişdin; гынијəбе dəymişdi; 
гынијəбимон dəymişdik; гынијəбишон dəymişdiniz; гынијəбин 
dəymişdilər; гыним dəydim; гыниш dəydin; гыније dəydi; гынимон 
dəydik; гынишон dəydiniz; гынјəјн dəydilər; əгыним dəyərdim; 
əгыниш dəyərdin; əгыни dəyərdi; əгынимон dəyərdik; əгынишон 
dəyərdiniz; əгынин dəyərdilər; гынијəбəјм dəysəydim; гынијəбəјш 
dəysəydin; гынијəбəј dəysəydi; гынијəбəјмон dəysəydik; 
гынијəбəјшон dəysəydiniz; гынијəбəјн dəysəydilər; гынијəнинбим 
dəyməliydim; гынијəнинбиш dəyməliydin; гынијəнинбе dəyməliydi; 
гынијəнинбимон dəyməliydik; гынијəнинбишон dəyməliydiniz; 
гынијəнинбин dəyməliydilər; гынијəнин бим dəyməli oldum; 
гынијəнин биш dəyməli oldun; гынијəнин бе dəyməli oldu; 
гынијəнин бимон dəyməli olduq; гынијəнин бишон dəyməli 
oldunuz; гынијəнин бин dəyməli oldular; гынијəнинимбəн 
dəyməliyəmmiş; гынијəнинишбəн dəyməlisənmiş; гынијəнинебəн 
dəyməliymiş; гынијəнинимонбəн dəyməliyikmiş; 
гынијəнинишонбəн dəyməlisinizmiş; гынијəнининбəн 
dəyməliymişlər; бəгынем dəyərəm; бəгынеш dəyərsən; бəгыне 
dəyər; бəгынемон dəyərik; бəгынешон dəyərsiniz; бəгынен dəyərlər; 
гынијəниним dəyməliyəm; гынијəниниш dəyməlisən; гынијəнине 
dəyməlidir; гынијəнинимон dəyməliyik; гынијəнинишон 
dəyməlisiniz; гынијəнинин dəyməlidirlər; быгыным dəyim; быгын 
dəy; быгыны dəysin; быгынəмон dəyək; быгынəн dəyin; быгынын 
dəysinlər; быгыном dəysəm; быгынош dəysən; быгыно dəysə; 
быгыномон dəysək; быгыношон dəysəniz; быгынон dəysələr; 
♥гынејдəним dəymirəm; гынејдəниш dəymirsən; гынејдəни dəymir; 
гынејдəнимон dəymirik; гынејдəнишон dəymirsiniz; гынејдəнин 
dəymirlər; гынејдəныбим dəymirdim; гынејдəныбиш dəymirdin; 
гынејдəныбе dəymirdi; гынејдəныбимон dəymirdik; 
гынејдəныбишон dəymirdiniz; гынејдəныбин dəymirdilər; 
гынијəныбим dəyməmişdim; гынијəныбиш dəyməmişdin; 
гынијəныбе dəyməmişdi; гынијəныбимон dəyməmişdik; 
гынијəныбишон dəyməmişdiniz; гынијəныбин dəyməmişdilər; 
ныгыним dəymədim; ныгыниш dəymədin; ныгыније dəymədi; 
ныгынимон dəymədik; ныгынишон dəymədiniz; ныгынин 
dəymədilər; нəгыним dəyməzdim; нəгыниш dəyməzdin; нəгыни 
dəyməzdi; нəгынимон dəyməzdik; нəгынишон dəyməzdiniz; 
нəгынин dəyməzdilər; гынијəнəбəјм dəyməsəydim; гынијəнəбəјш 
dəyməsəydin; гынијəнəбəј dəyməsəydi; гынијəнəбəјмон 
dəyməsəydik; гынијəнəбəјшон dəyməsəydiniz; гынијəнəбəјн 
dəyməsəydilər; гынијəнинныбим dəyməməliydim; 
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гынијəнинныбиш dəyməməliydin; гынијəнинныбе dəyməməliydi; 
гынијəнинныбимон dəyməməliydik; гынијəнинныбишон 
dəyməməliydiniz; гынијəнинныбин dəyməməliydilər; гынијəнин 
ныбим dəyməli olmadım; гынијəнин ныбиш dəyməli olmadın; 
гынијəнин ныбе dəyməli olmadı; гынијəнин ныбимон dəyməli 
olmadıq; гынијəнин ныбишон dəyməli olmadınız; гынијəнин 
ныбин dəyməli olmadılar; гынијəниннимбəн dəyməməliyəmmiş; 
гынијəниннишбəн dəyməməlisənmiş; гынијəниннијебəн 
dəyməməliymiş; гынијəниннимонбəн dəyməməliyikmiş; 
гынијəниннишонбəн dəyməməlisinizmiş; гынијəниннинбəн 
dəyməməliymişlər; нибəгынем (əгынним) dəymərəm; нибəгынеш 
(əгынниш) dəyməzsən; нибəгыне (əгынни) dəyməz; нибəгынемон 
(əгыннимон) dəymərik; нибəгынешон (əгыннишон) dəyməzsiniz; 
нибəгынен (əгыннин) dəyməzlər; гынијəнинним dəyməməliyəm; 
гынијəнинниш dəyməməlisən; гынијəнинни dəyməməlidir; 
гынијəниннимон dəyməməliyik; гынијəниннишон dəyməməlisiniz; 
гынијəниннин dəyməməlidirlər; ныгыным dəyməyim; мəгын 
dəymə; ныгыны dəyməsin; мəгынəмон dəyməyək; мəгынəн 
dəyməyin; ныгынын dəyməsinlər; ныгыном dəyməsəm; ныгынош 
dəyməsən; ныгыно dəyməsə; ныгыномон dəyməsək; ныгыношон 
dəyməsəniz; ныгынон dəyməsələr. 

гынијемон и. yıxılış; yıxılış tәrzi. 
гынијә с. 1 dәyәn; бə хото гынијə сыхан хətrə dəyən söz; 2 

yıxılan; гынијə до yıхılan ağac; 3 yıxıq, yıxılı; гынијə кə yıхıq ev; 
гынијə кəј сун yıхılı evin dirəyi; 4 әsәn; гынијə во əsən külək; 
*гынијə до yatır. 

гынијә хəб. мəн. 1 dәyib; 2 yıxılıb; 3 әsib. 
гынијәнин с. 1 dәymәli, dәyәsi, yıxılmalı, yıxılası; 2 әsmәli, әsәsi 

(külək). 
гынијәсә з. 1 dәyәrkәn, yıxılarkәn; 2 әsәrkәn (külək). 
гынијәти и. yıxıqlıq. 
гыно (ҹ. гынон) и. günah; гыно кардеј ф. günah etmək; гыно 

кардə с. günah edən, günah etmiş; гыно кардə беј ф. günah edilmək; 
гыно кардə быə с. günah edilmiş (edilən); гыно кардə быə хəб. мəн. 
günah edilmişdir (edilib). 

гынокор с. günahkar. 
гынокорәти и. günahkarlıq. 
гынҹәк и. 1 qönçә; 2 мəҹ. büzüşmüş adam; 3 мəҹ. boyu balaca 

adam, balacalaşmış adam. 
ғынҹәкин с. qönçәli. 
гынҹ-фынҹ и. әzilib-büzülmә, cilvә, qıncanma; де гынҹ-фынҹи 

сыхан кардеј əzilə-əzilə danışmaq; гынҹ-фынҹ кардеј ф. əzilib-
büzülmək, cilvələnmək, qıncanmaq. 

гып сəдо тəғл. gup; гып, гыније бə зəмин gup, dəydi yerə. 
гып-гып и. döyünmә, gup-gup, guppultu; де гып-гыпи guppultu 

ilə. 
гыппә и. guppultu, döyünmә; дылəгыппə ürək döyünməsi. 
гыр (ҹ. гырон) и. qılça, qıç, ayaq; гыроным дəжејдəн qılçalarım 

ağrıyır; гырон пепушијеј ayaqları dolaşmaq. 
гырғыз и. qırğız (xalq). 
гырғызи з. qırğızca, qırğız dilindә; гырғызи сыхан кардеј 

qırğızca danışmaq. 
гырд с. 1 yumru; гырд кардеј yumrulamaq; 2 yuvarlaq; гырдə 

амон yuvarlaq çiyinlər; гырдə əдəдон риј. yuvarlaq rəqəmlər. 
гырд з. tamam, әsla, qәti; гырд јодом бешə tamam yadımdan 

çıхıb; гырд ошко с. tamam aşkar, apaşkar; гырд соф с. tamam saf. 
гырд-гырдә с. yumruca. 
гырд-гырди з. dәyirmicә, yupyumru, girdәcә, yumruca. 
гырдә с. yumru, girdә, dәyirmi; гырдə миз dəyirmi stol; гырдə бе 

и. yığılma, yığışma, toplaşma, topalaşma; гырдə беј ф. yığışmaq, 
toplaşmaq, topalaşmaq, əhatəyə almaq, dövrəyə almaq; гырдə быə с. 
1 yığılmış, toplaşmış, topalaşmış, yığılan, toplaşan, topalaşan; 2 
yığılan; гырдə быə парчə yığılan parça; гырдə быə хəб. мəн. 1 
yığılmışdır, toplaşmışdır, topalaşmışdır, yığılıb, toplaşıb, topalaşıb; 2 
yığılıb; гырдə кардеј ф. 1 yığışdırmaq; 2 yıryığış etmək; 3 toplamaq, 
topalamaq; гырдə кардə беј ф. 1 yığışdırılmaq; 2 yıryığış edilmək; 3 
toplanmaq, topalanmaq; гырдə кардə быə с. 1 yığışdırılmış; 2 yıryığış 
edilmiş; yığılı; 3 toplanmış, toplanan, topalanmış, topalanan; гырдə 
кардə быə хəб. мəн. 1 yığışdırılmışdır; 2 yıryığış edilmişdir; 3 
toplanmışdır, toplanıb, topalanmışdır, topalanıb; гырдə кардовнијеј 

ф. yığdırmaq, yığdırtmaq, topalatmaq; гырдəкардəни с. yığıntı, 
yığılmalı, yığmalı. 

гырдәангыл и. düyün. 
гырдәбә с. yığma, yığılma, topalaşma. 
гырдәбынә с. yumrudib. 
гырдәбынәјн с. yumrudibli. 
гырдәве з. quruluşma, ayaqlarını öz altında yığılmış halda; 

гырдəве ныштеј ф. quruluşmaq (ayaqlarını öz altında yığılmış halda 
oturmaq). 

гырдәвул с. toplu; гырдəвулə исм грəм. toplu isim. 
гырдәвуләти и. topluluq. 
гырдәгәв с. dәyirmiağız, dәyirmiağızlı. 
гырдәгәвинон и. зоол. dәyirmiağızlılar, yuvarlaqağızlılar 

(balığaoxşar onurğalı heyvanlar sinfi). 
гырдәдимәкукә с. yumruyanaq. 
гырдәдимәкукәјн с. yumruyanaqlı. 
гырдәәкә с. yığışdıran, yığan, yığıcı, toplayan, topalayan. 
-гырдәәкә bəzi mürəkkəb sözlərin «yığan» mənasını verən ikinci 

hissəsi;  памбәгырдәәкә pambıqyığan. 
гырдәкарде и. yığım, yığma. 
гырдәкә əмр. мəн. yığışdır, yığ, topala, topla; гырдəкə ыштə 

шəлə-кулə! öz şələ-küləni yığışdır! 
гырдәливә с. dәyirmiyarpaq. 
гырдәмуҹилә и. qıvrılma, domuşma, yumalaq; гырдəмуҹилə беј 

ф. qıvrılmaq, domuşmaq; гырдəмуҹилə быə с. qıvrılmış, domuşmuş, 
domuşuq; гырдəмуҹилə быə хəб. мəн. qıvrılmışdır, domuşmuşdur. 

гырдәмивәјн с. бот. dәyirmimeyvәli. 
гырдә-мырдә с. totuq-motuq. 
гырдәпор с. dәyirmilәlәk, dәyirmilәlәkli. 
гырдәпорин с. bax: гырдәпор. 
гырдәпоринон и. зоол. dәyirmilәlәklilәr (dəniz balıqları dəstəsi). 
гырдәсә с. dәyirmibaş, girdәbaş, yumrubaş. 
гырдәсәти и. dәyirmibaşlıq, girdәbaşlıq, yumrubaşlıq. 
гырдәсыфәт с. yumrusifәt, girdәsifәt, dәyirmisifәt, dәyirmiüzlü. 
гырдәсыфәтәти и. yumrusifәtlik, girdәsifәtlik, dәyirmisifәtlik, 

dәyirmiüzlülük. 
гырдәти и. 1 dәyirmilik, yumruluq, girdәlik; 2 yuvarlaqlıq. 
гырдәһуҹејрәјн с. dәyirmihüceyrәli. 
гырдәчонә с. yumruçәnә. 
гырдәчонәјн с. yumruçәnәli. 
гырдәҹәл с. yığcam. 
гырдәҹәләти и. yığcamlıq. 
гырдыку и. yığışma, yıryığış; гырдыку кардеј ф. yığışmaq, 

yıryığış etmək; гырдыку кардə с. yığışan, yıryığış edən; гырдыку 
кардə беј ф. yığışılmaq, yıryığış edilmək; гырдыку кардə быə с. 
yığışılmış, yığışılan, yıryığış edilmiş (edilən); гырдыку кардə быə 
хəб. мəн. yığışılmışdır, yığışılıb, yıryığış edilib. 

гырдым и. qәsd, niyyәt, plan; фылонкəс бə гырдым-гырдыме 
filankəs nəyinsə qəsdindədir (nəsə planlaşdırır). 

гырдычып з. büsbütün, tamam, binәdәn, әsla, qәti. 
гырдләвун с. dәyirmisov, dәyirmitәhәr. 
гырдләвунәти и. dәyirmisovluq, dәyirmitәhәrlik. 
гырдо з. әtraf, kәnar. 
гырдов и. girdab, burulğan. 
гырдовеки с. тəб. böyrәkәtrafı; гырдовеки илтиһоб böyrəkətrafı 

iltihab. 
гырдо-гырдо з. dörd tәrәfindә, әtrafında. 
гырдозәмин с. yerәtrafı; гырдозəминə орбит yerətrafı orbit. 
гырдоовшуми с. ayәtrafı; гырдоовшуми атмосфер ayətrafı 

atmosfer. 
гырдож з. tamam açıq, apaçıq. 
гырдокәно и. әtraf, yan-yörә, yan-yön. 
гырдокәноәдә з. әtrafda, yan-yörәdә. 
гырдомәктәби с. mәktәbyanı. 
гырдошәһри с. şәhәrәtrafı. 
гырдул с. yumru, dәyirmi; гырдулə димəкукон yumru yanaqlar. 
гырдул-гырдулә с. yumru-yumru; гырдул-гырдулə тавон 

yumru-yumru qayalar. 
гырдуләсә с. yumrubaş, yumrubaşlı. 
гырдуләсәјн с. bax: гырдуләсә. 
гырдуләсәти и. yumrubaşlılıq. 
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гырдуләти и. dәyirmilik, yumruluq. 
гырдуләчәм с. yumruvarı. 
гырдуләчәмәти и. yumruvarılıq. 
гырәј и. giley, umu-küsü; гырəј кардеј ф. gileylənmək; bax: 

ногырәј кардеј; гырəј кардə беј ф. giley edilmək; bax: ногырәј 
кардә беј; гырəј кардə быə с. giley edilmiş; bax: ногырәј кардә 
быә; гырəј кардə быə хəб. мəн. giley edilmişdir; bax: ногырәј 
кардә быә. 

гырәјн с. gileyli; bax: ногырәј. 
гырәјнәти и. gileylilik; bax: ногырәјәти. 
гырәчангинон и. зоол. ayaqәllilәr (lemurlar yarımdəstəsindən 

məməlilər). 
гырәчәм и. bax: гыр. 
гырәчонон и. зоол. ayaqçәnәlәr (xərçəngkimilərdə qabaq sinə 

seqmentlərinin 1-3 ətrafları). 
гырәҹыләришәјнон и. зоол. ayağıqәlsәmәlilәr (xərçəngkimilər 

yarımdəstəsindən onurğasızlar dəstəsi). 
гырзин с. dәn-dәn; гырзинə пыло dən-dən olmuş plov. 
гырт-гырт и. qırt-qırt. 
гырҹ с. bürüşük, yumrulanmış; бəнə мори гырҹ беј ilan kimi 

yumrulanmaq. 
гырҹә с. büzüşmüş, yumrulanmış. 
гырҹәнә и. fırfıra, fırlanğıc. 
гырҹи 1 и. gürcü; 2 з. gürcü dilindә, gürcücә; гырҹи зывон с. 

gürcü dili. 
гырҹистон и. Gürcüstan. 
гыт и. kürsәk; бə гыт беј kürsəyə gəlmək (it, pişik, tülkü və s. 

heyvanlar haqqında); сыпə бə гыте it kürsəyə gəlir. 
гыты и. бот. burc, tumurcuq; гыты окарде и. burclama, 

tumurcuqlama; гыты окардеј ф. burclamaq, tumurcuqlamaq; гыты 
окардə с. burclamış, burclayan, tumurcuqlamış, tumurcuqlayan; гыты 
окардə бе и. burclanma, tumurcuqlanma; гыты окардə беј ф. 
burclanmaq, tumurcuqlanmaq; гыты окардə быə с. burclanmış, 
burclanan, tumurcuqlanmış, tumurcuqlanan; гыты окардə быə хəб. 
мəн. burclanmışdır, burclanıb, tumurcuqlanmışdır, tumurcuqlanıb. 

гышот с. bax: геш. 
гышотәти и. bax: гешәти. 
гышоти и. bax: геши. 
гладиатор и. тар. qladiator (Qədim Romada sirk səhnəsində 

döyüşən qul və ya hərbi əsir). 
гладиаторәти и. qladiatorluq. 
гладиолус и. бот. qladiolus (süsənkimilər fəsiləsindən dekorativ ot 

bitkisi). 
глазерит и. геол. qlazerit. 
гласны и. тар. qlasnı (Rusiyada inq. əv. şəhər dumasının üzvü).  
глобал с. qlobal; глобалə просесон qlobal proseslər. 
глобус и. qlobus. 
глоссари и. филол. qlossari (hər hansı bir, əsasən, qədim mətnə 

dair sözlər lüğəti). 
глоссит и. тəб. qlossit (dilin iltihabı). 
глоттис и. зоол. qlottis (cüllüт yarımfəsiləsindən quş cinsi). 
глоттогонијә и. зывон. qlottoqiniya (dillərin yaranması və inkişafı 

qanunları). 
глоттогоник с. qlottoqonik; глоттогоникə просес qlottoqonik 

proses. 
гномон и. физ.  qnomon (günəş saatı). 
гносеоложи с. фəлс. qneseoloji; идеализми гнесеоложијə ришон 

idealizmin qneseoloji kökləri. 
гносеологијә и. фəлс. qneseologiya (idrak nəzəriyyəsi). 
гну и. зоол. qnu (Afrika antilopunun cinsi). 
го I и. зоол.  heyvan, mal-qar, iri buynuzlu mal-qara. 
го II и.  yer; диго kənd yeri. 
гобәләк и. бот. göbәlәk. 
гобәләкәчәм с. göbәlәkvarı. 
гобур и. qobur; тапанчə гобур tapança qoburu. 
гобурин с. qoburlu. 
говон и. 1 malabaxan; 2 qoruqçu.  
говонәти и. 1 malabaxanlıq; 2 qoruqçuluq.  
говс и. qövs. 
говсәчәм с. qövsvarı. 
говсәчәмәти и. qövsvarılıq. 

говсин с. qövslü. 
гогурд и. kükürd. 
гогурдин с. kükürdlü. 
годул и. bardaq. 
годуш и. sәrnic, badya. 
гозывон и. bax: вәҹијә. 
гол I (ҹ. голон) и. göl.  
гол II н. qol (futbolda və s.). 
голарктикә и. ҹоғр. qolarktika (qurunun flora və zoocoğrafi 

sahəsi). 
голә и. gölmәçә. 
голыш (ҹ. голышон) и. 1 qolış (dağ talışı); maldar; 2 köçәri, 

tәrәkәmә. 
голышәти и. köçәrilik, tәrәkәmәlik. 
голоном с. физ. mех. qolonom; голономə рабитə qolonom rabitə; 

голономə системон qolonom sistemlər. 
голҹо и. göllük, göl çox olan yer. 
голшынос и. gölşünas. 
голшыносәти и. gölşünaslıq. 
гомруг и. gömrük. 
гомругхонә и. gömrükxana. 
гомуш и. зоол. camış. 
гомушәвон и. camışotaran. 
гомушәвонәти и. camışçılıq.  
гон с. ağır; гонə сығ ağır daş; гонə сигəзи ağır çuval; гонə 

одəм ağır adam, ağıryana adam; гон быəм ağırlaşmışam; гон беј ф. 1 
ağırlaşmaq; 2 iylənmək, ağırsamaq; гужд гон быə ət ağırsamışdır; гон 
быə с. 1 ağırlaşmış, ağırlaşan; 2 iylənmiş, iylənən, ağırsamış, 
ağırsayan; гон быə хəб. мəн. 1 ağırlaşmışdır, ağırlaşıb; 2 iylənmişdir, 
iylənib, ağırsamışdır, ağırsayıb. 

гонбылыв с. ağırtәrpәnәn, ağırtәrpәnişli. 
гонг и. qonq (zərb musiqi aləti); гонг жəј qonq çalmaq. 
гон-гонә с. ağır-ağır; гон-гонə шəлон ağır-ağır yüklər. 
гон-гони з. ağır-ağır, ağıryana; гон-гони пыјеј ağır-ağır yerimək. 
гондаст с. әliağır. 
гондастәти и. әliağırlıq. 
гондек и. дыјо. qondek, aşağı göyәrtә. 
гоневәш с. инш. ağırsönәn; гоневəшə əһəнг ağırsönən əhəng. 
гонәзәһм с. ağırzәhmli. 
гонәкә с. ağırlaşdıran, ağırlaşdırıcı. 
гонәләш с. ağırәndamlı. 
гонәләшәти и. ağırәndamlılıq. 
гонәмәс с. ağıreşidәn. 
гонәмәсәти и. ağıreşidәnlik, ağıreşitmә. 
гони с. ağırlıq, yük. 
гони кардеј ф. ağırlıq etmәk. 
гони кардә с. ağırlıq edәn (etmiş). 
гониростәкә и. ağırlıqqaldıran. 
гони-сывык и. ağır-yüngül. 
гони-сывыкәти и. ağır-yüngüllük. 
гонит и. тəб. qonit (diz oynağının iltihabı). 
гон кардеј ф. ağırlatmaq, ağırlaşdırmaq. 
гон кардә беј ф. ağırlaşdırılmaq. 
гон кардә быә с. ağırlaşdırılmış, ağırlandırılan. 
гон кардә быә хəб. мəн. ağırlaşdırılmışdır, ağırlandırılıb. 
гонлыве и. ağırtәrpәnmә. 
гонмәсе и. ağıreşitmә. 
гонорар и. qonorar (elmi, ədəbi və s. işlər üçün mükafat). 
гонорарин с. qonorarlı. 
гонпо I с. qaradaban, dabanıqara, ağırayaq, ayağıağır, 

ağırayaqlı, qәdәmsiz, bәdqәdәm; гоне ышты по sənin ayağın 
ağırdır. 

гонпо II с. hamilә; bax: әғылбәболо; һамилә. 
гонпоәти I и. ayağıağırlıq, qaradabanlıq. 
гонпоәти II и. hamilәlik; bax:  әғылбәболоәти; һамиләти. 
гон-сангин с. ağır-sәngin. 
гон-сангинәти и. ağır-sәnginlik. 
гонт и. һидромех. qont (hidrotexniki qurğularda və s. istifadə 

olunan pazşəkilli taxtalar). 
гонтәһәр с. ağırtәhәr. 
гонхосјәт с. ağırxasiyyәt, ağırxasiyyәtli. 
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гонхосјәтәти и. ağırxasiyyәtlik, ağırxasiyyәtlilik. 
гописә и. зоол. alaqanad, yoğundimdik bozca (quş). 
гопуз и. мус. qopuz (мус. aləti). 
гордыније и. döndәrmә, döndәriş, fırlatma, fırlanış, hәrlәmә. 
гордыније-гордыније з. döndәrә-döndәrә, fırlada-fırlada, 

hәrlәyә-hәrlәyә, döndәrәrәk, fırladaraq, hәrlәyәrәk. 
гордынијеј ф. döndәrmәk, fırlatmaq, fırlamaq, hәrlәmәk; 

гордынијə беј ф. döndərilmək, fırladılmaq, hərlədilmək; *гордынијə 
быəбе döndərilmişdi; гордынијə быə döndərilir; гордынијə быəбəј 
döndərilsəydi; гордынијə бе  döndərildi; гордынијə бејдə döndərilir; 
гордынијə бəбе  döndəriləcək; гордынијə быə с. döndərilmiş, 
fırladılmış, hərlədilmiş, döndərilən, fırladılan, hərlədilən; гордынијə 
быə хəб. мəн. döndərilmişdir, fırladılmışdır, hərlədilmişdir, 
döndərilib, fırladılıb, hərlədilib; ♥гордынејдəм döndərirəm; 
гордынејдəш döndərirsən; гордынејдə döndərir; гордынејдəмон 
döndəririk; гордынејдəшон döndərirsiniz; гордынејдəн döndərirlər; 
гордынејдəбим döndərirdim; гордынејдəбиш döndərirdin; 
гордынејдəбе döndərirdi; гордынејдəбимон döndərirdik; 
гордынејдəбишон döndərirdiniz; гордынејдəбин döndərirdilər; 
гордынијəмбе döndərmişdim; гордынијəбе döndərmişdin; 
гордынијəшбе döndərmişdi; гордынијəмонбе döndərmişdik; 
гордынијəонбе döndərmişdiniz; гордынијəшонбе döndərmişdilər; 
гордыниме döndərdim; гордыније döndərdin; гордынише döndərdi; 
гордынимоне döndərdik; гордынијоне döndərdiniz; гордынишоне 
döndərdilər; əгордыним döndərərdim; əгордыниш döndərərdin; 
əгордыни döndərərdi; əгордынимон döndərərdik; əгордынишон 
döndərərdiniz; əгордынин döndərərdilər; гордынијəмбəј 
döndərsəydim; гордынијəбəј döndərsəydin; гордынијəшбəј 
döndərsəydi; гордынијəмонбəј döndərsəydik; гордынијəонбəј 
döndərsəydiniz; гордынијəшбəј döndərsəydilər; гордынијəнинбим 
döndərməliydim; гордынијəнинбиш döndərməliydin; 
гордынијəнинбе döndərməliydi; гордынијəнинбимон 
döndərməliydik; гордынијəнинбишон döndərməliydiniz; 
гордынијəнинбин döndərməliydilər; гордынијəнин бим döndərməli 
oldum; гордынијəнин биш döndərməli oldun; гордынијəнин бе 
döndərməli oldu; гордынијəнин бимон döndərməli olduq; 
гордынијəнин бишон döndərməli oldunuz; гордынијəнин бин 
döndərməli oldular; гордынијəнинимбəн döndərməliyəmmiş; 
гордынијəнинишбəн döndərməlisənmiş; гордынијəнинебəн 
döndərməliymiş; гордынијəнинимонбəн döndərməliyikmiş; 
гордынијəнинишонбəн döndərməlisinizmiş; гордынијəнининбəн 
döndərməliymişlər; бəгордынем döndərərəm; бəгордынеш 
döndərərsən; бəгордыне döndərər; бəгордынемон döndərərik; 
бəгордынешон döndərərsiniz; бəгордынен döndərərlər; 
гордынијəниним döndərməliyəm; гордынијəниниш döndərməlisən; 
гордынијəнине döndərməlidir; гордынијəнинимон döndərməliyik; 
гордынијəнинишон döndərməlisiniz; гордынијəнинин 
döndərməlidirlər; быгордыным döndərim; быгордын döndər; 
быгордыны döndərsin; быгордынəмон döndərək; быгордынəн 
döndərin; быгордынын döndərsinlər; быгордыном döndərsəm; 
быгордынош döndərsən; быгордынон döndərsə; быгордыномон 
döndərsək; быгордыношон döndərsəniz; быгордынон döndərsələr; 
♥гордынејдəним döndərmirəm; гордынејдəниш döndərmirsən; 
гордынејдəни döndərmir; гордынејдəнимон döndərmirik; 
гордынејдəнишон döndərmirsiniz; гордынејдəнин döndərmirlər; 
гордынејдəныбим döndərmirdim; гордынејдəныбиш döndərmirdin; 
гордынејдəныбе döndərmirdi; гордынејдəныбимон döndərmirdik; 
гордынејдəныбишон döndərmirdinüz; гордынејдəныбин 
döndərmirdilər; гордынијəмныбе döndərməmişdim; гордынијəныбе 
döndərməmişdin; гордынијəшныбе döndərməmişdi; 
гордынијəмонныбе döndərməmişdik; гордынијəонныбе 
döndərməmişdiniz; гордынијəшонныбе döndərməmişdilər; 
ныгордыниме döndərmədim; ныгордыније döndərmədin; 
ныгордынише döndərmədi; ныгордынимоне döndərmədik; 
ныгордынијоне döndərmədiniz; ныгордынишоне döndərmədilər; 
нəгордыним döndərməzdim; нəгордыниш döndərməzdin; 
нəгордыни döndərməzdi; нəгордынимон döndərməzdik; 
нəгордынишон döndərməzdiniz; нəгордынин döndərməzdilər; 
гордынијəмнəбəј döndərməsəydim; гордынијəнəбəј 
döndərməsəydin; гордынијəшнəбəј döndərməsəydi; 
гордынијəмоннəбəј döndərməsəydik; гордынијəоннəбəј 

döndərməsəydiniz; гордынијəшоннəбəј döndərməsəydilər; 
гордынијəнинныбим döndərməməliydim; гордынијəнинныбиш 
döndərməməliydin; гордынијəнинныбе döndərməməliydi; 
гордынијəнинныбимон döndərməməliydik; гордынијəнинныбишон 
döndərməməliydiniz; гордынијəнинныбин döndərməməliydilər; 
гордынијəнин ныбим döndərməli olmadım; гордынијəнин ныбиш 
döndərməli olmadın; гордынијəнин ныбе döndərməli olmadı; 
гордынијəнин ныбимон döndərməli olmadıq; гордынијəнин 
ныбишон döndərməli olmadınız; гордынијəнин ныбин döndərməli 
olmadılar; гордынијəниннимбəн döndərməməliyəmmiş; 
гордынијəниннишбəн döndərməməlisənmiş; гордынијəниннијебəн 
döndərməməliymiş; гордынијəниннимонбəн döndərməməliyikmiş; 
гордынијəниннишонбəн döndərməməlisinizmiş; 
гордынијəниннинбəн döndərməməliymişlər; нибəгордынем 
döndərmərəm; нибəгордынеш döndərməzsən; нибəгордыне 
döndərməz; нибəгордынемон döndərmərik; нибəгордынешон 
döndərməzsiniz; нибəгордынен döndərməzlər; гордынијəнинним 
döndərməməliyəm; гордынијəнинниш döndərməməlisən; 
гордынијəнинни döndərməməlidir; гордынијəниннимон 
döndərməməliyik; гордынијəниннишон döndərməməlisiniz; 
гордынијəниннин döndərməməlidirlər; ныгордыным döndərməyim; 
мəгордын döndərmə; ныгордыны döndərməsin; мəгордынəмон 
döndərməyək; мəгордынəн döndərməyin; ныгордынын 
döndərməsinlər; ныгордыном döndərməsəm; ныгордынош 
döndərməsən; ныгордыно döndərməsə; ныгордыномон 
döndərməsək; ныгордыношон döndərməsəniz; ныгордынон 
döndərməsələr. 

гордынијә с. döndәrmiş, döndәrәn, fırlatmış, fırladan, hәrlәmiş, 
hәrlәyәn. 

гордынијә хəб. мəн. döndәrmisәn, fırlatmısan, hәrlәtmisәn, 
hәrlәmisәn.  

гордынијәнин с. döndәrmәli, döndәrәsi, fırlatmalı, fırladası, 
fırlamalı, fırlayası, hәrlәmәli, hәrlәyәsi. 

гордынијәсә з. döndәrәrkәn, fırladarkәn, fırlayarkәn, 
hәrlәyәrkәn. 

горелјеф и. сəнəт. qorelyef (hündür qabarıqlı hеyкəl, naхış). 
горә bax:  горәнә. 
горәндә и. mala, dırmıq; горəндə дој жəј ф. dırmıqlatdırmaq; 

горəндə доə бе жəј ф. dırmıqlatdırılmaq; горəндə доə быə жəј с. 
dırmıqlatdırılmış, dırmıqlatdırılan; горəндə доə быə жəј хəб. мəн. 
dırmıqlatdırılmışdır, dırmıqlatdırılıb; горəндə жəј ф. dırmıqlamaq; 
горəндə жə беј ф. dırmıqlanmaq; горəндə жə быə с. dırmıqlanmış, 
dırmıqlanan; горəндə жə быə хəб. мəн. dırmıqlanmışdır, dırmıqlanıb. 

горәнә əд. görә. 
горилла и. зоол. qorilla (insanabənzər iri meymun). 
горыш əд. bax: горәнә; бычыми горыш buna görə. 
госывор с. zırrama, kobud, qaba. 
госыворәти и. zırramalıq, kobudluq, qabalıq. 
госын и. gavahın. 
готик с. архит. qotik; готикə мəбəд qotik məbəd; готикə услуб 

qotik uslub. 
готикә и. архит. qotika (Orta əsrlər Avropasında arxitektura stili). 
гот(он) и. qotlar (qədim german tayfalarından biri); готə зывон 

qot dili. 
готрым и. тəб. paraliç. 
гофе и. beşik, yüyrük; гофе локнијеј beşik yırğalamaq. 
гофегушә и. beşik üçün yorğan-döşәk. 
гофекәрт и. етн. 1 beşikkәrtmә, deyiklәmә; 2 deyikli (uşaqları 

körpə ikən ad etmə). 
гофекәртәти и. deyiklilik. 
гофемелы и. зоол. taxtabiti. 
гофнә и. bax:  гофегушә. 
гоһал и. qahal (mal-qara üçün ağıl). 
гочә и. 1 arxac, küz (mal-qara üçün); 2 dam; бə гочə дəғандеј 

dama basmaq (mal-qaranı). 
гочәко и. qatıq çalmaq vә saxlamaq üçün saxsı qab. 
гравитасијә и. физ. геол. qravitasiya, cazibә. 
гравјурә и. qravüra (1 klişedən alınan şəkil; 2 üzərində şəkil 

qazılmış lövhəcik; 3  oymaçılıq sənəti). 
гравјурәвон и. qravüraçı. 
гравјурәвонәти и. qravüraçılıq. 
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градус и. qradus, dәrәcә (1 bucağın və ya qövsün 1/360-a bərabər 
чеvrəsi; 2 havanın, suyun, insan bədəninin теmпеraтurunun ölчü 
vahidi; 3 sıхlığın (möhкəmliyin) ölчü vahidi). 

граммофон и. qrammofon. 
гранит и. геол. qranit (bərk süxur). 
гранулә и. qranula, dәnә. 
граф и. qraf (baron titulundan yüksək zadəgan titulu). 
графа и. qrafa, sütun (kağız listin üzərində iki xətt arasındakı zolaq 

və ya sütun). 
графәти и. qraflıq. 
график с. qrafik; графикə нəҹимəсəнəт qrafik incəsənət. 
график и. qrafik (1 müхтəlif пrоsеsləri əyri хəтlərlə gösтərən 

diaqram, cədvəl; 2 nə zaman nə iş görüləcəyini gösтərən пlan). 
график и. qrafik (qrafika sahəsində çalışan rəssam). 
графикә и. qrafika (1 cizgi və şтriхlərlə şəкil чəкmə üsulu; 2 bu 

üsulla чəкilmiş şəкillər; 3 филол. hərфlərin şəкli). 
графин и. qrafin. 
графинјә и. qrafinya (qraf arvadı və ya qızı). 
графит и. минер. qrafit (mineral). 
графитин с. qrafitli. 
графитоидон и. геол. qrafitoidlәr. 
графолог и. qrafoloq (qrafologiya mütəxəssisi). 
графологијә и. qrafologiya (xəttinə görə adamın xasiyyətini təyin 

etmə üsulu). 
графоманијә и. тəб. qrafomaniya (yazıçılıq qabiliyyəti olmadığı 

halda yazıçılığa hədsiz həvəs göstərməkdən ibarət ruhi xəstəlik). 
графометријә и. һуғ. qrafometriya (kriminalistikanın xətti və 

onun tədqiqi metodlarını öyrənən sahəsi).  
грејпфрут и. бот. qreypfrut (sitruslar qrupundan subtropik meyvə 

ağacı və onun meyvəsi). 
гренаж и. barama toxumu tәdarükü. 
грәматик с. qrammatik; грəматикə фамəјон qrammatik 

məfhumlar. 
грәматикә и. qrammatika; Толышə зывони грəматикə Talış 

dilinin qrammatikası. 
грәматист и. qrammatist, qrammatika üzrә mütәxәssis. 
грим и. qrim; грим кардеј qrimləmək; грим кардовнијеј 

qrimlətmək; грим кардə беј qrimlənmək; грим кардə быə 
qrimləndirilmiş. 

гримәвон и. qrimçi, qrim edәn. 
гримин с. qrimli. 
грип и. тəб. qrip (kəskin infeksion xəstəlik); грип гəтеј qrip 

tutmaq. 
грипин с. тəб. qripli; грипинə нохəшин qripli хəstə. 
грипоз с. qripoz. 
грипохшәр с. тəб. qripoxşar; грипохшəрə вирус qripoхşar virus. 
гриф I и. qrif (üzərində imza olan möhür). 
гриф II и. qrif (1 antik əfsanələrdə: qartal başlı, aslan bədənli, 

qanadlı əjdaha; 2 зоол. keçəl kərkəs). 
грифел и. qrifel, daşqәlәm. 
грызи з. qrızca; грызи сыхан кардеј qrızca danışmaq. 
грызон и. qrızlar (Azərbaycanın Quba və Xaçmaz rayonlarının 

ərazisində yaşayan xalq).  
гроссмејстер и. qrossmeyster (1şahmat və dama ustalarına verilən 

yüksək ad; 2 тар. monax, rıtsar cəmiyyətlərinin başçısı). 
гроссмејстерәти и. qrossmeysterlik.  
груп и. 1 qrup, qruplaşma, dәstә; груп беј и. qruplaşmaq; груп 

быə с. qruplaşmış, qruplaşan; груп быə хəб. мəн. qruplaşmışdır, 
qruplaşıb; груп кардеј ф. qruplaşdırmaq; груп кардə беј ф. 
qruplaşdırılmaq; груп кардə быə с. qruplaşdırılmış, qruplaşdırılan; 
груп кардə быə хəб. мəн. qruplaşdırılmışdır, qruplaşdırılıb; 2: qan 
qrupu; хуни груп А+ müsbət A qan qrupu (yəni, A(II)Rh+; ikinci 
qrup, müsbət rezus); хуни груп А- mənfi A qan qrupu (yəni, A(II)Rh; 
ikinci qrup, mənfi rezus).  

групбоз с. qrupbaz. 
групбозәти и. qrupbazlıq. 
групәвон и. qrupçu. 
групәвонәти и. qrupçuluq. 
гуано и. quano (dəniz quşlarının peyini – gübrə). 
гуаш и. quaş (1tutqun sulu boya; 2 bu boya ilə çəkilən şəkil). 
губбә и. qübbә. 

губбәјн с. qübbәli. 
губернатор и. qubernator, vali. 
губернаторәти и. qubernatorluq, valilik. 
губернијә и. quberniya (bəzi ölкələrdə inzibaтi-ərazi vahidi). 
губрә и. gübrә; губрə дој gübrələmək; губрə доə беј gübrələnmək; 

губрə доə быə gübrələnmiş. 
губрәјн с. gübrәli. 
гуг и. buzov, buluğ; гугə пуст buzov dərisi. 
гуггулигу sədо тəғl. quqquluqu (xoruz). 
гугәвон и. buzovabaxan, buzovçu. 
гугәвонәти и. buzovçuluq. 
гугәм и. бот. göyәm. 
гугәчовын и. buzovotaran. 
гугин с. buzovlu; гугинə зандəго buzovlu inək. 
гуглә и. bax: гуг. 
гуд и. yığılma; гуд быбун ышты дастон! əllərin yığılsın! 
гудә и. qamış kisә (çəltik yığmaq üçün). 
гудоз и. güdaz; бə (чикисə) гудоз шеј (kiminsə) güdazına getmək. 
гудок и. qudok; паровози гудок parovoz qudoku. 
гудурмә и. bax: гуд.  
гужд и. әt; молə гужд mal əti; пəсə гужд qoyun əti; кəлə гужд 

dana əti; бызə гужд keçi əti; гомушə гужд camış əti; гужд гəтеј ф. 
ətə dolmaq, ət tutmaq; гужд кујеј ф. ət döymək; гужд куə беј ф. ət 
döyülmək; гужд кујə быə с. ət döyülmüş (döyülən); гужд кујə быə 
хəб. мəн. ət döyülmüşdür (döyülüb). 

гуждә  и. әt ağa (sümükləri tam bərkiməmiş uşaq). 
гуждәку и. әtçәkәn. 
гуждәһә и. әtyeyәn. 
гуждин с.  әtli. 
гуждинәти и.  әtlilik. 
гуждов и. işgәnә, әt suyu. 
гужднәһә с. әtyemiyәn, әtyemәz, vegeterian. 
гуждонә с. әtlik; гуждонə һəјвон ətlik heyvan. 
гужу-гужу-гужу n. dü-dü-dü (toyuqları çağırmaq üçün çıxarılan 

səslər). 
гузәк с. xarab; һəво гузəке hava хarabdır. 
гузәм и. güzәm (qoyunun payızda qırxılmış yunu). 
гузәшт и. güzәşt; гузəшт кардеј güzəşt etmək. 
гузор и. güzar. 
гузорон и. güzaran, ruzigar, dolanacaq; гузорон дəвонијеј 

güzaran keçirmək. 
гузоронин с. güzaranlı. 
гузорононә с. güzaranlıq. 
гуја əд. bax: боксили; ғәјмәнә. 
гујәве 1 и. corab; 2 с. corablıq; гујəвејə материал corablıq 

material. 
гујәвебәтан с. corablı, ayağıcorablı, corab geyinmiş. 
гујәвеәбофт и. corabtoxuyan. 
гујән и. yelin; пəсə гујəн qoyun yelini. 
гујәнин с. yelinli. 
гул I и. bucaq; сегул üçbucaq; чаргул dördbucaq, kvadrat. 
гул II и. 1 fırfıra, fırlanğıc; 2 мəҹ. oyun; гул гордынијеј ф. 1 

fırfıra fırlatmaq; 2 мəҹ. fala baxmaq; 3 мəҹ. ara vurmaq, şuluqluq 
salmaq, oyun açmaq; гул гордынијə беј ф. 1 fırfıra fırladılmaq; 2 
мəҹ. fala baxılmaq; 3 мəҹ. ara vurulmaq, şuluqluq salınmaq, oyun 
açılmaq; гул гордынијə быə с. 1 fırfıra fırladılmış; 2 мəҹ. fala 
baxılmış; 3 мəҹ. ara vurulmuş, şuluqluq salınmış (salınan), oyun 
açılmış (açılan); гул гордынијə быə хəб. мəн. 1 fırfıra fırladılmışdır; 
2 мəҹ.fala baxılmışdır; 3 мəҹ. ara vurulmuşdur, şuluqluq salınmışdır 
(salınıb), oyun açılmışdır (açılıb). 

гулгул и. oyun, hәngamә; гулгулон омəјн бəчымы сə! başıma 
oyunlar gəldi! гулгул сохтеј oyun çıхarmaq (açmaq). 

гулә и. 1 güvәc, bardaq, küp, küpә, bәrni; 2 dibçәk. 
гуләбәтин и. gülәbәtin. 
гуләвазә и. şirinlәşmә, әl-qol oynatma; əғыл есə-есə гулəвазə 

кардејдə uşaq indi-indi şirinləşir (körpə təzə əl-qol atanda deyilir). 
гуләвонә и. bucaqlıq (üçbucaq şəklində çertyoж yaxud ölçü aləti). 
гуләпам и. bucaqölçәn (alət). 
гули и. aşma, dIyIrlәnmә, yuvarlanma, yumalanma; гули беј ф. 

aşmaq, diyirlənmək, yuvarlanmaq, yumalanmaq; гули быə с. aşmış, 
diyirlənmiş, yuvarlanmış, yumalanmış; гули быə хəб. мəн. aşmışdır, 
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diyirlənmişdir, yuvarlanmışdır, yumalanmışdır; гули бе-бе з. 
yumalana-yumalana, aşa-aşa, yuvarlana-yuvarlana, diyirlənə-
diyirlənə; гули-гули беј ф. diyirlənmək, yuvarlanmaq, yumalanmaq; 
гули-гули быə с. diyirlənmiş, yuvarlanmış, yumalanmış; гули-гули 
кардеј ф. diyirlətmək, yuvarlatmaq, yumalatmaq; гули-гули кардə 
беј ф. diyirləndirmək, yuvarlandırmaq; гули-гули кардə быə с. 
diyirləndirilmiş, yuvarlandırılmış; гули-гули кардə быə хəб. мəн. 
diyirləndirilmişdir, yuvarlandırılmışdır; гули кардеј ф. diyirlətmək, 
yuvarlatmaq; гули кардə беј ф. diyirləndirilmək, yuvarlandırılmaq; 
гули кардə быə с. diyirləndirilmiş, yuvarlandırılmış; гули кардə быə 
хəб. мəн. diyirləndirilmişdir, yuvarlandırılmışdır. 

гулил и. rulon (lülə şəklində bükülmüş, sarınmış müşəmbə, kağız və 
s.). 

гулимпырт и. зоол. bilibitdan (quş). *Гулимпырт һытеəдə ыштə 
нынги рост бəка бə осмон, жыго бəзне, осмони əв огəтејдə 
Bilibitdan yatanda ayaqlarını göyə qaldırar, elə bilər ki, göyü o 
saxlayır (At. sözü). 

гулин с. bucaqlı. 
гулистон и. gülüstan. 
гуллә и. güllә; гуллə ғандеј ф. güllə atmaq, atışmaq; гуллə ғандə 

беј ф. güllə atılmaq; гуллə ғандə быə с. güllə atılmış (atılan); гуллə 
ғандə быə хəб. мəн. güllə atılmışdır (atılıb). 

гулләборон и. güllәbaran. 
гулләғанд и. güllәatan, atışan. 
гулләғанде и. atışma, güllәatma. 
гулләғандоне и. güllәatma, atışma. 
гулмех и. gülmıx. 
гулмәчә и. oyuncaq; гулмəчə тифанг oyuncaq tüfəng. 
гулохшәр с. bucaqşәkilli, bucaqoxşar. 
гулум и. анат. limфa. 
гулфышнә и. burulğan, burağan, qovana. 
гулфышнәјн с. burulğanlı. 
гумбара и. qumbara. 
гумуг и. qumuq (xalq).  
гумуги з. qumuqca, qumuq dilindә. 
гур с. gur; гурə ру gur çay; гурə сəдо gur səs. 
гур и. gor. 
гурбәгур с. gorbagor; гурбəгур беј ф. gorbagor olmaq; гурбəгур 

быə с. gorbagor olmuş (olan); гурбəгур быə хəб. мəн. gorbagor 
olmuşdur (olub). 

гур-гур и. gurultu, sәs-küy, hay-küy; гур-гур кардеј ф. 1 səs-küy 
salmaq; гур-гур мəкəн səs-küy salmayın; 2 guruldamaq; бə гур-гуре 
осмон göy guruldayır, göy guruldamaqdadır. 

гурәларзә и. ölümqabağı titrәtmә. 
гурәсығ и. başdaşı; бəштəным пыə гурəсығ! atamın başdaşına 

and olsun! 
гурәти и. gurluq. 
гурз и. gürz. 
гурзә и. зоол. gürzә. 
гуры-гымбәз з. әlli-ayaqlı; гуры-гымбəз гин беј əlli-ayaqlı itmək. 
гуррә и. gurultu. 
гуррәјн с. gurultulu. 
гуруһ и. güruh. 
гурһагур и. gurhagur. 
гуршат и. 1 leysan, abi-niysan, abi-leysan; 2 yaz yağışı. 
гутаб и. qutab. 
гутабәһват и. qutabsatan. 
гуҹили с. yalın, çılpaq, lüt, soyunmuş; гуҹилијə əғыл çılpaq uşaq; 

гырд гуҹили lüt-üryan, üryan, lümlüt; гуҹили беј ф. lütlənmək, 
soyunmaq; гуҹили быə с. lütlənmiş, lütlənən, soyunmuş, soyunan; 
гуҹили быə хəб. мəн. lütlənmişdir, lütlənib, soyunmuşdur, soyunub; 
гуҹили кардеј ф. soyundurmaq, lütləndirmək; гуҹили кардə беј ф. 
soyundurulmaq, lütləndirilmək; гуҹили кардə быə с. soyundurulmuş, 
lütləndirilmiş, soyundurulan, lütləndirilən; гуҹили кардə быə хəб. 
мəн. soyundurulmuşdur, lütləndirilmişdir, soyundurulub, lütləndirilib. 

гуҹили-гуҹили з. çılpaqcasına, yalınca, lüt-lüt. 
гуҹилијәти и. çılpaqlıq, yalınlıq, lütlük. 
гуш и. qulaq; гуш сəғандеј ф. qulaq vermək; һəвушгуш 

dovşanqulaq; гуши пур кардеј qulağını doldurmaq; гуш дој ф. qulaq 
asmaq, dinləmək; гуш доə беј ф. dinlənilmək; гуш доə быə с. 

dinlənilmiş, dinlənilən; гуш доə быə хəб. мəн. dinlənilmişdir, 
dinlənilib. 

гушбәванг з. qulağısәsdә; гушбəвангим qulağım səsdədir. 
гушбәсәдо з. bax:  гушбәванг. 
гушбыријә с. qulağıkәsik. 
гушеше и. тəб. qulaqbatma. 
гушә и. kisә; и гушə ғəнд bir kisə qənd. 
гушәбын с. тəб. qulaqaltı, qulaqdibi; гушəбынə вəз qulaqaltı 

vəz. 
гушәбыр и. гəп. qulaqkәsәn. 
гушәванг с. itieşidәn, yaxşıeşidәn. 
гушәвард с. qulağıaçıq, başıaçıq. 
гушәвардәти и. qulağıaçıqlıq, başıaçıqlıq. 
гушәзынҹә и. mәrcәk. 
гушәјн с. kisәli; гушəјнə һəјвонон kisəli heyvanlar. 
гушәк и. тəб. dolama (dırnaq şişməsi). 
гушәкәно с. qulaqәtrafı, qulaqyanı. 
гушәкырчәнә и. тəб. qulaq seyvanı. 
гушәләхә и. qulaqardı; гушəлəхə кардеј ф. qulaqardına vurmaq. 
гушәмалә и. qulaqburması, tәnbeh; гушəмалə дој tənbeh etmək. 
гушәпардә и. анат. qulaq pәrdәsi. 
гушәтык и. qulaqucu 
гушәһылә и. анат. qulaq deşiyi. 
гушидинҹ з. qulağıdinc. 
гушидинҹәти и. qulağıdinclik. 
гушин с. qulaqlı; гушинə кыло qulaqlı papaq. 
гушмәдә с. sözәbaxmaz, tәrs. 
гушовә (ҹ. гушовон) и. sırğa. 
гушонә и. qulaqlıq. 
гушонсә мандеј ф. göz-qulaq olmaq, sayıq olmaq. 

Ғ 
 
ғ  ğ (Talış əlifbasının beşinci hərfi). 
ғаб и. qab; осынə ғаб dəmir qab, дизə ғаб saхsı qab; *ғабшыштə 

ов qab suyu. 
ғаб-ғәҹәғ и. qab-qacaq, qab-qazan, qab-qaşıq. 
ғаб-ғәҹәғин с. qab-qacaqlı, qab-qazanlı, qab-qaşıqlı. 
ғабәвыжын и. qabseçәn (şüşə istehsalında). 
ғабәжән и. qablayıcı, qablayan, qablaşdırıcı. 
ғабәләмә и. qabları yumaq vә yığmaq üçün taxça. 
ғабәлышт и. qabyalayan. 
ғабәпәлетә (ҹ. ғабәпәлетон) и. qazanqapan, tutağac (qabı, 

qazanı ocağın üstündən götürmək üçün dəsmal). 
ғабәпәлу (ҹ. ғабәпәлујон) и. qab dәsmalı. 
ғабәтырын и. dulusçuluq alәti. 
ғабәшышт и. qabyuyan. 
ғабил с. qabil; ғабил бе и. qabilləşmə; ғабил беј ф. qabilləşmək. 
ғабиләти и. qabillik. 
ғабилијәт и. qabiliyyәt; де ғабилијəти qabiliyyətlə. 
ғабилијәтин с. qabiliyyәtli. 
ғабилијәтинәти и. qabiliyyәtlilik. 
ғавәр б. bәlkә. 
ғавз и. qәbiz; ғавз беј qəbiz olmaq. 
ғадир с. qadir; ғадирə Хыдо qadir Allah; ғадир беј qadir olmaq. 
ғадирәти и. qadirlik. 
ғаз I и. зоол. bax: бәт. 
ғаз II ким. qaz; сывыкə ғазон yüngül qazlar; тəбиијə ғаз təbii qaz; 

ғаз бе и. qazlaşma; ғаз беј ф. qazlaşmaq; ғаз карде и. qazlaşdırma; 
ғаз кардеј ф. qazlaşdırmaq; ғаз окырнијеј ф. qaz çəkmək, 
qazlaşdırmaq; ғаз окырнијə беј ф. qaz çəkilmək, qazlaşdırılmaq; ғаз 
окырнијə быə с. qaz çəkilmiş, qazlaşdırılmış, qazlaşdırılan; ғаз 
окырнијə быə хəб. мəн. qaz çəkilmişdir, qazlaşdırılmışdır, 
qazlaşdırılıb. 

ғазбахшәкә и. qazbölüşdürücü, qazpaylayan. 
ғазбахшкарде и. qazpaylama. 
ғазбејәкә и. qazçıxaran. 
ғазбекарде и. qazçıxarma. 
ғазбеше и. qazçıxma. 
ғазвадојәти и. тех. qazburaxıcılıq. 
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ғазваныдојәти и. тех. qazburaxmazlıq. 
ғазгырдәәкә и. qazyığan. 
ғаздәвонејәти и. qazkeçiricilik. 
ғаздәвоније и. qazkeçirmә. 
ғаздәнывоније и. qazkeçirmәzlik. 
ғаздәпорын и. тех. qaztutan. 
ғазегәт с. qazbasqılı; ғазегəтə режим qazbasqılı rejim. 
ғазејәбә и. тех. qazudan. 
ғазәанализатор и. qazanalizator (qaz qarışığında komponentlərin 

faiz nisbətini ölçmək üçün cihaz). 
ғазәвонәти и. qazçılıq, qaz saxlama. 
ғазәгылвонә и. qaz qaynağı. 
ғазәгылвонәвон и. qazqaynaqçısı. 
ғазәгылвонәвонәти и. qazqaynaqçılığı. 
ғазәғ и. qazaq; Зəпəрожје ғазəғ Zaparojye qazaqı. 
ғазәғанд и. qazatan (kimyəvi mərmilər atan silah). 
ғазәпам и. физ.  qazölçәn. 
ғазәпијоз и. бот. qazsoğanı. 
ғазәтәзјығин с. qaztәzyiqli. 
ғазәх и. qazax (xalq); ғазəхə зывон с. qazax dili. 
ғазәхи з. qazax dilindә. 
ғази и. qazi. 
ғази-ғази с. qazlı-qazlı. 
ғазиғәзинә с. тех. qazvarı. 
ғазијәти и. qazılıq. 
ғазин с. qazlı. 
ғазинәкә с. qazlaşdırıcı. 
ғазинәти и. qazlılıq. 
ғазолин и. qazolin (neftin destilləsindən alınan qaynar maddə, 

təmizlənməmiş benzin). 
ғазон I и. qazlar (qaz sözünün cəmi). 
ғазон II и. qazon (bağlarda, bağçalarda qısa və bərabər qırxılmış 

otlu meydança). 
ғазофәје и. тех. qazәmәlәgәlmә. 
ғазофәјәвон с. тех. qazәmәlәgәtirici. 
ғазохшәр с. qazaoxşar. 
ғазохшәрәти  и. qazaoxşarlıq.  
ғазпурәкә и. qazdoldurucu. 
ғазтәмизәкә и. qaztәmizlәyәn. 
ғазчаәдә и. тех. qazqarışdıran. 
ғазҹоәкә и. qazayırıcı (qurğu). 
ғаиб с. qaib. 
ғаибәти и. qaiblik, qiyabilik. 
ғаибонә з. qaibanә, qiyabi. 
ғајдә и. qayda. 
ғајдә-ғанун и. qayda-qanun; ғајдə-ғануни чəш кардеј qayda-

qanunu gözləmək; бə ғајдə-ғануни əмəл кардеј qayda-qanuna əməl 
etmək. 

ғајдәдә з. qaydasınca, qaydasında. 
ғајдәјн с. qaydalı. 
ғајдәјнәти и. qaydalılıq. 
ғајиб и. qayıb; ғајиб ној qayıb qoymaq. 
ғал I и. qal, dava, mübahisә, sәs-küy. 
ғал II с. qalın; ғалə вишə qalın meşə. 
ғал III с. mәşğul; ғал беј ф. məşğul olmaq; сəм ғале başım 

qarışıqdır (məşğuldur); ғал кардеј ф. məşğul etmək, əyləndirmək; ғал 
кардə с. məşğul edən, əyləndirən, məşğuledici, əyləndirici; ғал кардə 
беј ф. məşğul edilmək, əyləndirilmək; ғал кардə быə с. məşğul 
edilmiş, əyləndirilmiş, əyləndirilən; ғал кардə быə хəб. мəн. məşğul 
edilmişdir, əyləndirilmişdir, əyləndirilib. 

ғалғән и. бот. yulğun. 
ғалғәнҹо и. yulğunluq, yulğun bitәn yer. 
ғали I и. qәlәbәlik. 
ғали II и. mәşğulluq. 
ғали III и. qalınlıq. 
ғалиб с. qalib; ғалиб омеј ф. qalib gəlmək; ғалиб омə с. qalib 

gələn; qalib gəlmiş; ғалиб омə хəб. мəн. qalib gəlmişdir (gəlib). 
ғалибәти и. qaliblik. 
ғалибијәт и. qalibiyyәt. 
ғалибијәтин с. qalibiyyәtli. 
ғалибонә з. qalibanә, qalibcәsinә. 

ғалин с. qalın; ғалинə тахтə qalın taхta; ғалинə бијə qalın buz; 
ғалинə диво qalın divar; ғалинə авə qalın bulud; ғалинə саитон qalın 
saitlər; ғалинə самитон qalın samitlər; ғалин кардеј qalınlaşdırmaq, 
qalınlamaq; ғалин кардə беј qalınlanmaq; ғалин кардовнијеј 
qalınlatmaq; ғалин кардовнијə беј qalınlaşdırılmaq; ғалин беј ф. 
qalınlaşmaq; ғалин быə с. qalınlaşmış, qalınlaşan; ғалин быə хəб. 
мəн. qalınlaşmışdır, qalınlaşıb. 

ғалинбәв с. qalınqaş, qalınqaşlı. 
ғалинбәвәти и. qalınqaşlıq, qalınqaşlılıq. 
ғалин-ғалини с. qalınca, qalın-qalın. 
ғалинәдәмох с. зывон. qalındamaq, qalındamaqlı; ғалиндəмохə 

сəдо qalındamaqlı səs. 
ғалиндәмохинон и. зывон. qalındamaqlılar. 
ғалинәдиво с. qalındivar, qalındivarlı. 
ғалинәливә с. бот. qalınyarpaq, qalınyarpaqlı. 
ғалинәлыбут с. qalındodaq, qalındodaqlı; bax: шулин. 
ғалинәлу с. бот. qalınqabıq, qalınqabıqlı; ғалинəлујə лимо 

qalınqabıq limon. 
ғалинәпустин с. qalındәri, qalındәrili. 
ғалинәти и. qalınlıq; ғалинəти ишорə зывон. qalınlıq işarəsi; 

ғалинəти градијент геол. qalınlıq qradiyenti. 
ғалинәтык с. зоол. qalındimdik, qalındimdikli. 
ғалини и. qalınlıq; пусти ғалини dərinin qalınlığı. 
ғалиниәпам и. qalınlıqölçәn. 
ғалинипамјә с. qalınlıqölçәn; ғалинипамјə пəргор qalınlıqölçən 

pərgar. 
ғалмәғал и. qalmaqal; ижəн дəманде бə ғалмəғал yenə qalmaqala 

başladı; ғалмəғал егыније qalmaqal düşdü; ғалмəғал еғандеј 
qalmaqal salmaq; ғалмəғал еғандə беј qalmaqal salınmaq; мəнышт 
ғалмəғал егынијə вырəдə qalmaqal düşən yerdə oturma; бəрəкəт 
əбыни ғалмəғал егынијə хыјзонəдə qalmaqal düşən ailədə bərəkət 
olmaz. 

ғалмәғаләкә и. qalmaqalçı. 
ғалмәғаләкәти и. qalmaqalçılıq. 
ғалмәғалин с. qalmaqallı; ғалмəғалинə одəм qalmaqallı adam. 
ғалпәғ и. qalpaq; bax: кыло; шəвкыло gecə qalpağı. 
ғалпәғин с. qalpaqlı. 
ғалтәғ и. 1 qaltağ (yzhzraltlığı);  2 с. köhnә, tökülmüş (maşın və 

s.). 
ғалтәғәсохт и. qaltaqçı, qaltaq ustası. 
ғалтәғәсохтәти и. qaltaqçılıq. 
ғалтәғин с. qaltaqlı. 
ғалхән и. qalxan. 
ғалхәнохшәр с. qalxanoxşar, qalxanvarı, qalxanabәnzәr, 

qalxanşәkilli. 
ғалхәнохшәрәти и. qalxanoxşarlıq, qalxanvarılıq, 

qalxanabәnzәrlik, qalxanşәkillilik. 
ғалхәнин с. qalxanlı. 
ғанде и. 1 atışma, atma; 2 yıxma. 
ғанде-ғанде з. 1 ata-ata, ataraq, atışa-atışa, atışaraq; 2 yıxa-

yıxa, yıxaraq. 
ғандеј ф. 1 atmaq, atışmaq; гуллə ғандеј güllə atmaq; 2 yıxmaq; 

кə ғандеј ev yıхmaq; ғандə беј ф. 1 atılmaq; 2 yıxılmaq; *ғандə 
быəбе atılmışdı; ғандə быə atılıb; ғандə быəбəј atılsaydı; ғандə бе 
atıldı; ғандə бејдə atılır; ғандə бəбе atılar; ғандə быə с. 1 atılmış, 
atılan; 2 yıxılmış, yıxılan; ғандə быə хəб. мəн. 1 atılmışdır, atılıb; 2 
yıxılmışdır, yıxılıb; 3 bax: шодој; ♥ғандејдəм atıram; ғандејдəш 
atırsan; ғандејдə atır; ғандејдəмон atırıq; ғандејдəшон atırsınız; 
ғандејдəн atırlar; ғандејдəбим atırdım; ғандејдəбиш atırdın; 
ғандејдəбе atırdı; ғандејдəбимон atırdıq; ғандејдəбишон atırdınız; 
ғандејдəбин atırdılar; ғандыме atdım; ғанде atdın; ғандыше atdı; 
ғандымоне atdıq; ғандыоне atdınız; ғандышоне atdılar; əғандим 
atardım; əғандиш atardın; əғанди atardı; əғандимон atardıq; 
əғандишон atardınız; əғандин atardılar; ғандəмбе atmışdım; ғандəбе 
atmışdın; ғандəшбе atmışdı; ғандəмонбе atmışdıq; ғандəонбе 
atmışdınız; ғандəшонбе atmışdılar; ғандəмбəј atsaydım; ғандəбəј 
atsaydın; ғандəшбəј atsaydı; ғандəмонбəј atsaydıq; ғандəонбəј 
atsaydınız; ғандəшонбəј atsaydılar; ғандəниним atmalıyam; 
ғандəниниш atmalısan; ғандəнине atmalıdır; ғандəнинимон 
atmalıyıq; ғандəнинишон atmalısınız; ғандəнинин atmalıdırlar; 
ғандəнин бим atmalı oldum; ғандəнин биш atmalı oldun; ғандəнин 
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бе atmalı oldu; ғандəнин бимон atmalı olduq; ғандəнин бишон 
atmalı oldunuz; ғандəнин бин atmalı oldular; бығандым atım; 
бығанд at; бығанды atsın; бығандəмон ataq; бығандəн atın; 
бығандын atsınlar; бығандом atsam; бығандош atsan; бығандо atsa; 
бығандомон atsaq; бығандошон atsanız; бығандон atsalar; 
бəғандем ataram; бəғандеш atarsan; бəғанде atar; бəғандемон 
atarıq; бəғандешон atarsınız; бəғанден atarlar; ♥ғандејдəним 
atmıram; ғандејдəниш atmırsan; ғандејдəни atmır; ғандејдəнимон 
atmırıq; ғандејдəнишон atmırsınız; ғандејдəнин atmırlar; 
ғандејдəныбим atmırdım; ғандејдəныбиш atmırdın; ғандејдəныбе 
atmırdı; ғандејдəныбимон atmırdıq; ғандејдəныбишон atmırdınız; 
ғандејдəныбин atmırdılar; нығандыме atmadım; нығанде atmadın; 
нығандыше atmadı; нығандымоне atmadıq; нығандоне atmadınız; 
нығандышоне atmadılar; нəғандим atmazdım; нəғандиш atmazdın; 
нəғанди atmazdı; нəғандимон atmazdıq; нəғандишон atmazdınız; 
нəғандин atmazdılar; ғандəмныбе atmamışdım; ғандəныбе 
atmamışdın; ғандəшныбе atmamışdı; ғандəмонныбе atmamışdıq; 
ғандəонныбе atmamışdınız; ғандəшонныбе atmamışdılar; 
ғандəмнəбəј atmasaydım; ғандəнəбəј atmasaydın; ғандəшнəбəј 
atmasaydı; ғандəмоннəбəј atmasaydıq; ғандəоннəбəј atmasaydınız; 
ғандəшоннəбəј atmasaydılar; ғандəнинним atmamalıyam; 
ғандəнинниш atmamalısan; ғандəнинни atmamalıdır; 
ғандəниннимон atmamalıyıq; ғандəниннишон atmamalısınız; 
ғандəниннин atmamalıdırlar; ғандəнин ныбим atmalı olmadım; 
ғандəнин ныбиш atmalı olmadın; ғандəнин ныбе atmalı olmadı; 
ғандəнин ныбимон atmalı olmadıq; ғандəнин ныбишон atmalı 
olmadınız; ғандəнин ныбин atmalı olmadılar; нығандым atmayım; 
мəғанд atma; нығанды atmasın; мəғандəмон atmayaq; мəғандəн 
atmayın; нығандын atmasınlar; нығандом atmasam; нығандош 
atmasan; нығандо atmasa; нығандомон atmasaq; нығандошон 
atmasanız; нығандон atmasalar; нибəғандем atmaram; нибəғандеш 
atmazsan; нибəғанде atmaz; нибəғандемон atmarıq; нибəғандешон 
atmazsınız; нибəғанден atmazlar. 

ғандеғанд и. athaat. 
ғандемон и. atış. 
ғанденыбә с. yıxılmaz. 
ғандә с. 1 atan, atmış, atışan, atışmış; 2 yıxan, yıxmış, yıxıcı. 
ғандә хəб. мəн. 1 atmısan, atışmısan; 2 yıxmısan. 
ғандәкәс и. 1 atan; 2 yıxan; кəəғанд evyıхan. 
ғандәнин с. 1 atmalı, atası, atışmalı, atışası; 2 yıxmalı, yıxası. 
ғандәсә з. 1 atarkәn, atışarkәn; 2 yıxarkәn. 
ғандовније и. 1 atdırma, atışdırma; 2 yıxdırma. 
ғандовније-ғандовније з. 1 atdıra-atdıra, atışdıra-atışdıra, 

atdıraraq, atışdıraraq; 2 yıxdıra-yıxdıra, yıxdıraraq. 
ғандовнијеј ф. 1 atdırmaq, atışdırmaq; гуллə ғандовнијеј güllə 

atdırmaq; 2 yıxdırmaq; кə ғандовнијеј ev yıхdırmaq; ғандовнијə беј 
ф. 1 atdırılmaq, atışdırılmaq; 2 yıxdırılmaq; ғандовнијə быə с. 1 
atdırılmış, atdırılan, atışdırılmış, atışdırılan; 2 yıxdırılmış, yıxdırılan; 
ғандовнијə быə хəб. мəн. 1 atdırılmışdır, atdırılıb, atışdırılmışdır, 
atışdırılıb; 2 yıxdırılmışdır, yıxdırılıb. 

ғандовнијә с. 1 atdırmış, atdıran, atışdırmış, atışdıran; гуллə 
ғандовнијə одəм güllə atdıran adam; 2 yıxdırmış, yıxdıran. 

ғандовнијә хəб. мəн. 1 atdırmısan, atışdırmısan; 2 yıxdırmısan. 
ғандовнијәнин с. 1 atdırmalı, atdırası, atışdırmalı, atışdırası; 2 

yıxdırmalı, yıxdırası. 
ғандовнијәсә з. 1 atdırarkәn, atışdırarkәn; 2 yıxdırmalı. 
ғане и. qane. 
ғанеәкә с. qaneedici, qaneedәn. 
ғанеәкәти и. qaneedicilik. 
ғанығ и. qida. 
ғанығин с. qidalı. 
ғанығинәти и. qidalılıq. 
ғанун и. qanun; əсосə ғанун əsas qanun (konstitusiyə); сəчынə 

ғанун seçki qanunu; ғанунə нахшə qanun layihəsi; ғануннызне 
qanun bilməmə; ҹазибə ғанун cazibə qanunu; ғанунику кəно 
qanundan kənar; ғанун бе и. qanunlaşma; ғанун беј ф. qanunlaşmaq; 
ғанун карде и. qanunlaşdırma; ғанун кардеј ф. qanunlaşdırmaq; 
ғанун кардə бе и. qanunlaşdırılma; ғанун кардə беј ф. 
qanunlaşdırılmaq; ғанун кардə быə  с. qanunlaşdırılmış, 
qanunlaşdırılan; ғанун кардə быə  хəб. мəн. qanunlaşdırılmışdır, 
qanunlaşdırılıb. 

ғанун-ғајдә и. qanun-qayda. 
ғанундәгордын с. qanunpozan; ғанундəгордынə одəм 

qanunpozan adam. 
ғанундәгордынәти и. qanunpozanlıq. 
ғанунәдә с. qanunverici; ғанунəдə орган qanunverici orqan. 
ғанунәдәти и. qanunvericilik. 
ғанунәзын и. qanunçu, qanunbilәn. 
ғанунәзынәти и. qanunçuluq, qanunbilәnlik. 
ғануни с. qanuni; ғанунијə ко qanuni iş; ғануни бе и. 

qanuniləşmə; ғануни беј ф. qanuniləşmək; ғануни быə с. 
qanuniləşmiş, qanuniləşən; ғануни быə хəб. мəн. qanuniləşmişdir, 
qanuniləşib; ғануни карде ф. qanuniləşdirmə; ғануни кардеј ф. 
qanuniləşdirmək; ғануни кардə бе и. qanuniləşdirilmə; ғануни кардə 
беј ф. qanuniləşdirilmək; ғануни кардə быə с. qanuniləşdirilmiş, 
qanuniləşdirilən; ғануни кардə быə хəб. мəн. qanuniləşdirilmişdir, 
qanuniləşdirilib. 

ғанунизидд с. qanunazidd; ғанунизиддə һəрəкəт qanunazidd 
hərəkət. 

ғанунизиддәти и. qanunaziddlik. 
ғанунијәт и. qanuniyyәt. 
ғанунијәти и. qanunilik. 
ғануниујғун с. qanunauyğun. 
ғануниујғунәти и. qanunauyğunluq. 
ғануниујғунныбә с. qanunauyğunsuz, qanuniolmayan. 
ғануниујғунныбејәти и. qanunauyğunsuzluq. 
ғанунномә и. qanunnamә. 
ғанунпәрәст с. qanunpәrәst; ғанунпəрəстə одəм qanunpərəst 

adam. 
ғанунпәрәстәти и. qanunpәrәstlik. 
ғануншынос и. qanunşünas. 
ғануншыносәти и. qanunşünaslıq. 
ғанчур I и. seyrәk kolluq. 
ғанчур II и. 1 nehrәdә yağın yığılmasını yoxlamaq üçün çubuq; 2 

məҹ. sәbri tükәnmә, bezikmә, gözlәmәkdәn bezikmә; ғанчур беј 
səbri tükənmək, bezikmək,gözləməkdən bezikmək. 

ғапәғ и. qapaq. 
ғапәғин с. qapaqlı. 
ғаппәғап з. qabaq-qarşı, üz-üzә, üzbәüz; ғаппəғапə ғатəр qabaq-

qarşı qatar; ғаппəғап омеј ф. qabaqlaşmaq, üzbəüz (üz-üzə) gəlmək; 
ғаппəғап омə с. qabaqlaşan, üzbəüz (üz-üzə) gələn; ғаппəғап омə 
хəб. мəн. qabaqlaşıb, üzbəüz (üz-üzə) gəlib. 

ғаппоз и. qapaz; ғаппоз жəј ф. qapaz vurmaq, qapazlamaq; ғаппоз 
жə бе и. qapaz vurulma, qapazlanma; ғаппоз жə беј ф. qapaz 
vurulmaq, qapazlanmaq; ғаппоз жə быə с. qapaz vurulmuş, 
qapazlanmış, qapazlanan; ғаппоз жə быə хəб. мəн. qapaz 
vurulmuşdur, qapazlanmışdır, qapazlanıb. 

ғаппозбәсә с. başıqapazlı, qapazaltı, qapazlı. 
ғаппозбәсәти и. başıqapazlılıq, qapazaltılıq, qapazlılıq. 
ғарз и. borc; бə ғарз пул дој borca pul vermək; ғарзə пул borc pul; 

пыə-моə ғарз ata-ana borcu; ғарз доə с. borc verən; ғарз доə беј ф. 
borc verilmək; ғарз доə быə с. borc verilmiş (verilən); ғарз доə быə 
хəб. мəн. borc verilmişdir (verilib); ғарз дој ф. borc vermək; ғарз сəј 
ф. borc almaq; ғарз сə беј ф. borc alınmaq; ғарз сə быə с. borc 
alınmış (alınan); ғарз сə быə хəб. мəн. borc alınmışdır (alınıb). 

ғарзғулә и. borc-xәrc. 
ғарзәдә и. borcverәn, kreditor. 
ғарзәстән и. borcalan, debitor. 
ғарзхо и. borclu; ғарзхом borcluyam; гарзхош borclusan; ғарзхој 

borcludur; ғарзхомон borcluyuq; ғарзхошон borclusunuz; ғарзхон 
borcludurlar; ғарзхо беј ф. borclu olmaq; ғарзхо быə с. borclu olmuş, 
borclu olan; ғарзхо быə хəб. мəн. borclu olmuşdur, borclu olub. 
ғарзхо мандеј ф. borclu qalmaq; ғарзхо мандə с. borclu qalmış, 
borclu qalan; ғарзхо мандə хəб. мəн. borclu qalmışdır, borclu qalıb. 

ғарзхоәти и. borcluluq. 
ғарт и. qart, qabıq (başda və s.); ғарт ној qart bağlamaq. 
ғарт-ғурт и. qart-qurt (anlaşılmaz danışıq). 
ғартән с. qart; ғартəн беј ф. qartımaq; ғартəн быə с. qartımış, 

qartıyan; ғартəн быə хəб. мəн. qartımışdır, qartıyıb. 
ғартымә и. bax: бумәку. 
ғасбу б. bәlkә. 
ғасид и. qasid. 
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ғасидәти и. qasidlik. 
ғат и. qat; бијə ғат buz qatı; пијə ғат piy qatı; кəј иминə ғат evin 

birinci qatı (mərtəbəsi); пенə ғат üst qat; жинə ғат alt qat; мијонə ғат 
orta qat; дығат ikiqat; сеғат üçqat. ғат бе и. qatlanma; ғат беј ф. 
qatlanmaq; ғат быə с. qatlanmış, qatlanan; ғат быə хəб. мəн. 
qatlanmışdır, qatlanıb ғат карде и. qatlama; ғат кардеј ф. qatlamaq; 
ғат кардə бе и. qatlanılma; ғат кардə беј ф. qatlanılmaq; ғат кардə 
быə с. qatlanılmış, qatlanılan; ғат кардə быə хəб. мəн. qatlanılmışdır, 
qatlanılıb; ғат ноə беј ф. qat qoyulmaq, qat kəsilmək; ғат ној ф. qat 
qoymaq, qat kəsmək. 

ғатбәғат з. qatbaqat. 
ғат-ғат з. qat-qat. 
ғат-ғатәти и. qat-qatlıq 
ғатәкә и. полигр. qatlayıcı. 
ғатәр и. qatar. 
ғатәр-ғатәр з. qatar-qatar. 
ғатәрәбаст и. qatarbağlayan. 
ғатәрәсохт и. qatardüzәldәn. 
ғатығ I и. bax: мост. 
ғатығ II и. bax: ғәјлә. 
ғатығин с. bax: мостин. 
ғаткардәныбә с. qatlanılmamış, qatlanılmayan. 
ғатныбә с. qatlanmaz. 
ғатонә и. qatlaq (инш. nazik metal təbəqələr birləşdirilərkən əmələ 

gələn qaynaq yeri; 2 полигр. qatlama və cildləmə zamanı kağız 
listlərin qatlanma yeri). 

ғафил с. qafil. 
ғафил-ғафили з. qafilcәsinә. 
ғафиләти и. qafillik. 
ғашғә с. qaşqa. 
ғашғәти и. qaşqalıq. 
ғејд и. qeyd; ғејд кардеј qeyd etmək; ғејдə вəрəғə qeyd vərəqi; 

ғејдə китоб qeyd kitabı. 
ғејдкарде и. qeydetmә, qeydәalma. 
ғејдәвон и. qeydçi. 
ғејдәвонәти и. qeydçilik. 
ғејдәкә и. qeydedәn, qeydedici. 
ғејдин с. qeydli. 
ғејд-шәрт и. qeyd-şәrt; де ғејд-шəрти qeyd-şərtlə. 
ғејлу-ғал и. qilü-qal. 
ғејлу-ғалин с. qilü-qallı. 
ғејр с. qeyr, başqa, özgә. 
ғејри с. qeyri. 
ғејри-ади с. qeyri-adi. 
ғејри-адијәти и. qeyri-adilik. 
ғејри-антагонист с. qeyri-antaqonist. 
ғејри-бәдии с. qeyri-bәdii. 
ғејри-бәробәр с. qeyri-bәrabәr. 
ғејри-бәробәрәти и. qeyri-bәrabәrlik. 
ғејри-ғануни с. qeyri-qanuni. 
ғејри-ғанунијәти и. qeyri-qanunilik. 
ғејри-ғәноәтбахш с. qeyri-qәnaәtbәxş. 
ғејри-ғәноәтбахшәти и. qeyri-qәnaәtbәxşlik. 
ғејри-дәәвон с. qeyri-keçirici. 
ғејри-дәәвонәти и. qeyri-keçiricilik. 
ғејри-дырыст с. qeyri-dürüst. 
ғејри-дырыстәти и. qeyri-dürüstlük. 
ғејри-еквивалент с. qeyri-ekvivalent. 
ғејри-еквивалентәти и. qeyri-ekvivalentlik. 
ғејри-еғрор с. qeyri-sabit. 
ғејри-еғрорәти и. qeyri-sabitlik. 
ғејри-еластик с. qeyri-elastik. 
ғејри-еластикәти и. qeyri-elastiklik. 
ғејри-елми с. qeyri-elmi. 
ғејри-елмијәти и. qeyri-elmilik. 
ғејри-епидемик с. qeyri-epidemik. 
ғејри-әдәби с. qeyri-әdәbi. 
ғејри-әдәбијәти и. qeyri-әdәbilik. 
ғејри-әјони с. qeyri-әyani. 
ғејри-әмлок с. qeyri-әmlak. 
ғејри-әмтәә с. qeyri-әmtәә. 

ғејри-әсос с. qeyri-әsas. 
ғејри-әхлоги с. qeyri-әxlaqi. 
ғејри-жимони с. qeyri-hәyati. 
ғејри-жимонијәти и. qeyri-hәyatilik. 
ғејри-зулол с. qeyri-zülal. 
ғејри-инсони с. qeyri-insani. 
ғејри-ироди с. qeyri-iradi. 
ғејри-иродијәти и. qeyri-iradilik. 
ғејри-истеһсол с. qeyri-istehsal. 
ғејри-ихтијори с. qeyri-ixtiyari. 
ғејри-ихтијоријәти и. qeyri-ixtiyari. 
ғејри-иҹтимои с. qeyri-ictimai. 
ғејри-камил с. qeyri-kamil. 
ғејри-камиләти и. qeyri-kamillik. 
ғејри-капиллјар с. qeyri-kapillyar. 
ғејри-кафи с. qeyri-kafi. 
ғејри-кафијәти и. qeyri-kafilik. 
ғејри-конкрет с. qeyri-konkret. 
ғејри-конкретәти и. qeyri-konkretlik. 
ғејри-консентрик с. qeyri-konsentrik. 
ғејри-консентрикәти и. qeyri-konsentriklik. 
ғејри-легал с. qeyri-leqal. 
ғејри-легаләти и. qeyri-leqallıq. 
ғејри-лонәјн с. qeyri-münbit. 
ғејри-лонәјнәти и. qeyri-münbitlik. 
ғејри-магнит с. qeyri-maqnit. 
ғејри-мадди с. qeyri-maddi. 
ғејри-маддијәти и. qeyri-maddilik. 
ғејри-метал с. qeyri-metal. 
ғејри-мәгбул с. qeyri-mәqbul. 
ғејри-мәгбуләти и. qeyri-mәqbulluq. 
ғејри-мәлум с. qeyri-mәlum. 
ғејри-мәлумәти и. qeyri-mәlumluq. 
ғејри-мәмнун с. qeyri-mәmnun. 
ғејри-мәмнунәти и. qeyri-mәmnunluq. 
ғејри-мәнтығи с. qeyri-mәntiqi. 
ғејри-мәнтығијәти и. qeyri-mәntiqilik. 
ғејри-мәскун с. qeyri-mәskun. 
ғејри-мәскунәти и. qeyri-mәskunluq. 
ғејри-мәһдуд с. qeyri-mәhdud. 
ғејри-мәһдудәти и. qeyri-mәhdudluq. 
ғејри-мәһсулдор с. qeyri-mәhsuldar. 
ғејри-мәһсулдорәти и. qeyri-mәhsuldarlıq. 
ғејри-мәҹбури с. qeyri-mәcburi. 
ғејри-мәҹбуријәти и. qeyri-mәcburilik. 
ғејри-мывофиғ с. qeyri-müvafiq. 
ғејри-мывофиғәти и. qeyri-müvafiqlik. 
ғејри-мывҹуд с. qeyri-mövcud. 
ғејри-мыәјјән с. qeyri-müәyyәn. 
ғејри-мыәјјәнәти и. qeyri-müәyyәnlik. 
ғејри-мыкәммәл с. qeyri-mükәmmәl. 
ғејри-мыкәммәләти и. qeyri-mükәmmәllik. 
ғејри-мымкун с. qeyri-mümkün. 
ғејри-мыносиб с. qeyri-münasib. 
ғејри-мыносибәти и. qeyri-münasiblik. 
ғејри-мынтәзәм с. qeyri-müntәzәm. 
ғејри-мынтәзәмәти и. qeyri-müntәzәmlik. 
ғејри-мыстәғим с. qeyri-müstәqim. 
ғејри-мытәбәр с. qeyri-mötәbәr. 
ғејри-мытәносиб с. qeyri-mütәnasib. 
ғејри-мытәносибәти и. qeyri-mütәnasiblik. 
ғејри-мытәһәррик с. qeyri-mütәhәrrik. 
ғејри-мытәһәррикәти и. qeyri-mütәhәrriklik. 
ғејри-мытәшәккил с. qeyri-mütәşәkkil. 
ғејри-мытәшәккиләти и. qeyri-mütәşәkkillik. 
ғејри-мувазинәтин с. qeyri-müvazinәtli; ғејри-мувазинəтинə 

сохтемон qeyri-müvazinətli struktur. 
ғејри-нагиләти с. физ. qeyri-naqillik. 
ғејри-низами с. qeyri-nizami. 
ғејри-низамијәти и. qeyri-nizamilik. 
ғејри-нормал с. qeyri-normal. 
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ғејри-нормаләти и. qeyri-normallıq. 
ғејри-објектив с. qeyri-obyektiv. 
ғејри-објективәти и. qeyri-obyektivlik. 
ғејри-паралеләти и. тех. qeyri-paralellik. 
ғејри-предикатив с. зывон. qeyri-predikativ. 
ғејри-принсипиал с. qeyri-prinsipial. 
ғејри-принсипиаләти и. qeyri-prinsipiallıq. 
ғејри-реал с. qeyri-real. 
ғејри-реаләти и. qeyri-reallıq. 
ғејри-реверсив с. тех. qeyri-reversiv; ғејри-реверсивə 

мыһəррик qeyri-reversiv mühərrik. 
ғејри-рәсми с. qeyri-rәsmi. 
ғејри-рәсмијәти и. qeyri-rәsmilik. 
ғејри-ритмик с. qeyri-ritmik. 
ғејри-ритмикәти и. qeyri-ritmiklik. 
ғејри-сәмими с. qeyri-sәmimi. 
ғејри-сәмимијәти и. qeyri-sәmimilik. 
ғејри-сәрбәст с. qeyri-sәrbәst. 
ғејри-сәрбәстәти и. qeyri-sәrbәstlik. 
ғејри-сәрост с. qeyri-sәrrast, qeyri-düzgün. 
ғејри-сәростәти и. qeyri-sәrrastlıq, qeyri-düzgünlük. 
ғејри-силикат с. qeyri-silikat; ғејри-силикатə рангон qeyri-

silikat boyalar. 
ғејри-силки с. qeyri-silki; ғејри-силкијə мəктəб qeyri-silki 

məktəb. 
ғејри-симметрик с. тех. qeyri-simmetrik. 
ғејри-симметрикәти и. qeyri-simmetriklik. 
ғејри-соф с. qeyri-saf. 
ғејри-софәти и. qeyri-saflıq. 
ғејри-спесифик с. qeyri-spesifik. 
ғејри-спесификәти и. qeyri-spesifiklik. 
ғејри-стабил с. qeyri-stabil. 
ғејри-стабиләти и. qeyri-stabillik. 
ғејри-стандарт с. qeyri-standart. 
ғејри-стандартәти и. qeyri-standartlıq. 
ғејри-стасионар с. qeyri-stasionar. 
ғејри-тәбии с. qeyri-tәbii. 
ғејри-тәбиијәти и. qeyri-tәbiilik. 
ғејри-тәкмил с. qeyri-tәkmil. 
ғејри-тәкмиләти и. qeyri-tәkmillik. 
ғејри-типик с. qeyri-tipik. 
ғејри-типикәти и. qeyri-tipiklik. 
ғејри-токсик с. qeyri-toksik. 
ғејри-ујғун с. qeyri-uyğun. 
ғејри-ујғунәти и. qeyri-uyğunluq. 
ғејри-узви с. ким. qeyri-üzvi; ғејри-узвијə кимјə qeyri-üzvi 

kimya. 
ғејри-узвијәти и. qeyri-üzvülük. 
ғејри-фәол с. qeyri-fәal. 
ғејри-фәоләти и. qeyri-fәallıq. 
ғејри-филиз с. геол. qeyri-filiz; ғејри-филизə минералон qeyri-

filiz minerallar. 
ғејри-һармоник с. qeyri-harmonik; ғејри-һармоникə рахс физ.   

qeyri-harmonik rəqs. 
ғејри-һәғиғи с. qeyri-hәqiqi. 
ғејри-һәғиғијәти и. qeyri-hәqiqilik. 
ғејри-һәссос с. qeyri-hәssas. 
ғејри-һәссосәти и. qeyri-hәssaslıq. 
ғејри-һуғуғи с. qeyri-hüquqi. 
ғејри-һуғуғијәти и. qeyri-hüquqilik. 
ғејри-ҹанги с. qeyri-hәrbi. 
ғејри-ҹаиз с. qeyri-caiz. 
ғејри-ҹаизәти с. qeyri-caizlik. 
ғејри-ҹидди с. qeyri-ciddi. 
ғејри-ҹиддијәти и. qeyri-ciddilik. 
ғејри-ҹинси с. qeyri-cinsi. 
ғејри-шәрти с. qeyri-şәrti. 
ғејри-шәртијәти и. qeyri-şәrtilik. 
ғејри-шәхси с. qeyri-şәxsi. 
ғејри-шәффоф с. qeyri-şәfфaf. 
ғејри-шәффофәти и. qeyri-şәfфaflıq. 

ғејри-шуури с. qeyri-şüuri. 
гејри-шуурәти и. qeyri-şüurilik. 
ғә: ғәј јурдәдә мандәмон  хəб. мəн. hәr şey tükәnib, tam 

kasıblıqdır. 
ғәб и. qәbir; ғəб кандеј qəbir qazmaq; ғəби əзоб qəbir əzabı; 

*Һафто, һəшто, нəве, охојымон сијо ғəбе Yetmiş, səksən, doxsan, 
axırımız qəbir. 

ғәбалә и. qәbalә. 
ғәбаләномә и. qәbalәnamә. 
ғәбәканд и. qәbirqazan. 
ғәбз и. qәbz. 
ғәбил и. qәbil, növ, cins, tip. 
ғәбилә и. qәbilә; ғəбилə дышменəти qəbilə düşmənçiliyi. 
ғәбыстон и. qәbiristan. 
ғәбоһәт и. qәbahәt. 
ғәбоһәтин с. qәbahәtli. 
ғәбоһәтинәти и. qәbahәtlilik. 
ғәбул и. qәbul; сəнəдон ғəбул sənədlərin qəbulu; ғəбул кардеј ф. 

qəbul etmək; ғəбул кардə с. qəbul edən; ғəбул кардə беј ф. qəbul 
edilmək; ғəбул кардə быə с. qəbul edilmiş (edilən); ғəбул кардə быə 
хəб. мəн. qəbul edilmişdir (edilib). 

ғәбуләкә и. qәbuledәn, qәbuledici, qәbulçu. 
ғәввос и. dalğıc, qәvvas, üzgüçü. 
ғәввосәти и. dalğıclıq, qәvvaslıq, üzgüçülük. 
ғәвол и. qaval; ғəвол жəј qaval çalmaq. 
ғәд и. qәdir; ғəди зынеј qədrini bilmək. 
ғәдд и. qәdd. 
ғәдд-ғамәт и. qәdd-qamәt. 
ғәдд-ғамәтин с. qәdd-qamәtli. 
ғәдд-ғамәтинәти и. qәdd-qamәtlilik. 
ғәддор с. qәddar. 
ғәддор-ғәддори з. qәddarcasına, qәddar kimi., qәddaranә, 

qәddarca. 
ғәддорәти и. qәddarlıq. 
ғәдәғә и. qadağa. 
ғәдәғән и. qadağan; ғəдəғəн кардеј ф. qadağan etmək; ғəдəғəн 

кардə с. qadağan edən; ғəдəғəн кардə беј ф. qadağan edilmək; 
ғəдəғəн карə быə с. qadağan edilmiş, qadağan edilən; ғəдəғəн карə 
быə хəб. мəн. qadağan edilmişdir, qadağan edilib. 

ғәдәғәнәкә и. qadağanedici; ғəдəғəнəкə тəдбирон qadağanedici 
tədbirlər. 

ғәдәм и. 1 qәdәm; 2 bax:  по. 
ғәдәм-ғәдәм з. qәdәm-qәdәm; ғəдəм-ғəдəм нəвеј qədəm-qədəm 

gəzmək; 2 bax:  по-по. 
ғәдәр I и. qәdәr, tale; ғəзо-ғəдəр qəza-qədər, qəzavü-qədər. 
ғәдәр II и. 1 qәdәr; мыəјјəн ғəдəр müəyyən qədər; 2 bax:  тосә; 

тобә; товә. 
ғәдәри и. bir qәdәr; ғəдəри дəварде бəпештə… bir qədər 

keçəndən sonra... 
ғәдәсәр с. dikbaş, diribaş. 
ғәдәсәр-ғәдәсәри з. diribaşlıqla, dikbaşlıqla, diribaşcasına, 

dikbaşcasına. 
ғәдәсәрәти и. diribaşlıq, dikbaşlıq. 
ғәдәһ и. qәdәh. 
ғәдәһ-ғәдәһ з. qәdәh-qәdәh. 
ғәдәһохшәр с. qәdәhoxşar, qәdәhşәkilli, qәdәhvarı, 

qәdәhәbәnzәr. 
ғәдим с. qәdim. 
ғәдимәти и. qәdimlik. 
ғәдими с. qәdimi; ғəдимијə ангыште qədimi üzük. 
ғәдимику з. qәdimdәn; ғəдимику жыго qədimdən belə. 
ғәдимикумандә с. qәdimdәnqalma. 
ғәдыр и. bax:  ғәд; ғəдыр зынеј qədir bilmək. 
ғәдыр-ғыјмәт и. qәdir-qiymәt, qәdr-qiymәt. 
ғәдырәзын с. qәdirbilәn. 
ғәдырмәзын с. qәdirbilmәz. 
ғәдырмәзынәти и. qәdirbilmәzlik. 
ғәдыршынос с. qәdirşünas, qәdirbilәn. 
ғәдыршыносәти и. qәdirşünaslıq, qәdirbilәnlik. 
ғәдо и. qada. 
ғәдо-бәло и. qada-bәla. 
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ғәдојн с. qadalı. 
ғәзгир и. tayada otu doğrayıb hissә-hissә ayırmaq üçün ucu iti 

alәt. 
ғәзғоҹ и. çörәyi tәndirdәn çıxarmaq üçün әyriuclu şiş. 
ғәзәб и. qәzәb; де ғəзəби qəzəblə. 
ғәзәбин с. qәzәbli. 
ғәзәбинәти и. qәzәblilik. 
ғәзәбнок с. qәzәbnak, qәzәbli; ғəзəбнок беј ф. qəzəblənmək; 

ғəзəбнок кардеј ф. qəzəbləndirmək; ғəзəбнок кардə беј ф. 
qəzəbləndirilmək; ғəзəбнок кардə быə с. qəzəbləndirilmiş, 
qəzəbləndirilən, qəzəbnak edilmiş (edilən); ғəзəбнок кардə быə хəб. 
мəн. qəzəbləndirilmişdir, qəzəbləndirilib, qəzəbnak edilmişdir (edilib. 

ғәзәл и. əдəб. qәzәl; ғəзəл нывыштеј qəzəl yazmaq; ғəзəл һандеј 
qəzəl oхumaq. 

ғәзәләнывышт и. qәzәlçi, qәzәlyazan. 
ғәзәлнывыште и. qәzәlçilik, qәzәlyazma.  
ғәзәлхан с. шаир. qәzәlxan. 
ғәзәлханәти и. qәzәlxanlıq. 
ғәзәмот и. канə qazamat, zindan, hәbsxana. 
ғәзәмотәвон и. qazamatçı; bax: нызул. 
ғәзән и. qazan; мылə ғəзəн çuqun qazan; мысə ғəзəн mis qazan; 

пылоə ғəзəн aş qazanı. 
ғәзәнәвон и. qazançı (istehsalatda). 
ғәзәнәвонәти и. qazançılıq. 
ғәзәнохшәр с. qazanoxşar, qazanvarı. 
ғәзәнәсохт и. qazanqayıran. 
ғәзәнсохте и. qazanqayırma. 
ғәзәнтәмизәкә и. qazantәmizlәyәn. 
ғәзәнхонә и. qazanxana. 
ғәзәнчә и. qazança. 
ғәзәнҹ и. qazanc; бəштə ғəзəнҹ öz qazancına; ғəзəнҹ карде и. 

qazanma; ғəзəнҹ кардеј ф. qazanmaq; ғəзəнҹ кардə бе и. qazanılma; 
ғəзəнҹ кардə беј ф. qazanılmaq; ғəзəнҹ кардə быə с. qazanılmış, 
qazanılan; ғəзəнҹ кардə быə хəб. мəн. qazanılmışdır, qazanılıb. 

ғәзәнҹәбахшә и. мал. qazancpayı, dividend (səhmdar cəmiyyətləri 
üzvlərinə əlavə gəlirdən verilən pay); bax:  дивиденд. 

ғәзәнҹин с. qazanclı. 
ғәзәнҹинәти и. qazanclılıq. 
ғәзијә и. qәziyyә; ғəзијə омə бəчəј сə onun başına qəziyyə gəlib. 
ғәзинә …sayaq, …sayağı, …varı, kimi; ашығиғəзинə aşıqsayağı; 

хачғəзинə хaçvarı; азəн шынејдəбим ышты ғəзинə mən də sənin 
kimi düşünürdüm. 

ғәзнәвијон и. тар. Qәznәvilәr (X-XII əsrlərdə Qəznəvilər 
dövlətində hakimlik etmiş sülalə).  

ғәзо I и. qәza; автомобилə ғəзо avtomobil qəzası. 
ғәзо II и. дини. qәza; ныможи бə ғəзо шеј namazın qəzaya 

getməsi; ружə ғəзо oruc qəzası; ғəзо нымож qəza namazı; ғəзо 
ныможи вотеј qəza namazı qılmaq. 

ғәзовәт и. qәzavәt. 
ғәзовәтхонә и. qәzavәtxana, дини mәhkәmә. 
ғәзо-ғәдәр и. qәza-qәdәr, qәzavü-qәdәr. 
ғәзозәдә с. qәzazәdә, qәzaya uğramış adam. 
ғәзон и. xәzan; ливəғəзон хəzan çağı. 
ғәзор и. tәsadüf. 
ғәзори з. tәsadüfәn, tәsadüfdәn. 
ғәјб и. qeyb; бə ғəјб окыријеј qeybə çəkilmək; ғəјббе и. qeybolma; 

ғəјб беј ф. qeyb olmaq, itmək; ғəјб быə с. qeyb olmuş, itmiş; ғəјб 
быə хəб. мəн. qeyb olmuşdur, itmişdir. 

ғәјбо з. qeybdәn; ғəјбо гылəј ванг омејдə qeybdən bir səs gəlir;  
ғəјбо хəбə доəкəс qeybdən хəbər verən; ғəјбо хəбə дој qeybdən 
хəbər vermək. 

ғәјбоомә с. qeybdәngәlmә. 
ғәјғу и. qayğı; ғəјғујəдə мандеј qayğısına qalmaq. 
ғәјғујн с. qayğılı. 
ғәјғујн-ғәјғујни з. qayğılı-qayğılı. 
ғәјғујнәти и. qayğılılıq. 
ғәјғукәш с. qayğıkeş. 
ғәјғукәшәти и. qayğıkeşlik. 
ғәјғуманд с. qayğıcıl, qayğıkeş. 
ғәјғумандәти и. qayğıcıllıq, qayğıkeşlik. 
ғәјғумәзын с. qayğıbilmәz. 

ғәјғумәзынәти и. qayğıbilmәzlik. 
ғәјғун с. qayğılı.  
ғәјғунәти и. qayğılılıq. 
ғәјд и. qeyd; бə ғəјд мандеј qeydinə qalmaq; ғəјди кəшеј qeydini 

çəkmək. 
ғәјдин с. qeydli. 
ғәјдкәш с. qeydkeş. 
ғәјдкәшәти и. qeydkeşlik. 
ғәјдманд с. qeydkeş, qeydәqalan. 
ғәјдмандәти и. qeydkeşlik, qeydәqalanlıq. 
ғәјзи б. savayı, başqa, özgә, qeyri. 
ғәјјум и. һуғ. qәyyum. 
ғәјјумәти и. һуғ. qәyyumluq, qәyyumçuluq. 
ғәјлә и. başqarası, aşbaşı, qara, qәlyә. 
ғәјлонә с. qәlyәlik, başqaralıq, aşbaşılıq, qaralıq; ғəјлонə гужд 

başqaralıq ət. 
ғәјмәнә б. guya, nә bilim; вонə вардејдə ки, ғəјмəнə, хəбəш 

быəни bəhanə gətirir ki, guya, хəbəri olmayıb; bax: боксили. 
ғәјн и. qayın (kişinin həyat yoldaşının qardaşı); ғəјни жен 

qayınarvadı. 
ғәјси 1 и. бот. qaysı, әrik; һышкə ғəјси quru ərik; шинастə ғəјси 

şirintumlu ərik; 2 с. ғәјси -јә; ғəјсијə ширə ərik şirəsi. 
ғәјтәғи и. qaytağı (oyun havası). 
ғәјтон и. qaytan.  
ғәјтонбәв с. qaytanqaş, qaytanqaşlı, nazik qaşlı. 
ғәјтонин с. qaytanlı. 
ғәјчи и. qayçı. 
ғәјчијә и. adamı iki ayağın arasında sıxma. 
ғәјчинәбыр с. qayçıkәsmәz, qayçıbatmaz. 
ғәјчинывинд с. qayçıgörmәmiş, qayçıgörmәz. 
ғәјш и. qayış. 
ғәл и. mәclis, toplantı, yığıncaq; кинəғəл qızyığdı; зоəғəл oğlan 

məclisi; мердəғəл kişilərin toplantısı. 
ғәлб и. qәlb. 
ғәлбән з. qәlbәn. 
ғәлбәтин и. kәlbәtin. 
ғәлбо з. qәlbdәn. 
ғәлбо-бә ғәлб з. qәlbdәn-qәlbә. 
ғәлбоәкә с. qәlbaçan. 
ғәлбоәкәти и. qәlbaçanlıq. 
ғәлә и. qala; Кинə ғəлə Qız qalası; Зоə ғəлə Oğlan qalası; шəһрə 

ғəлон şəhər qalaları. 
ғәләбанд и. шаһм. qalaqurma. 
ғәләбә и. qәlәbә. 
ғәләбәг и. тар. qalabәyi. 
ғәләбәгәти и. qalabәyilik. 
ғәләви и. ким. qәlәvi; ғəлəви беј ф. qələviləşmək; ғəлəви быə с. 

qələviləşmiş, qələviləşən; ғəлəви быə хəб. мəн. qələviləşmişdir, 
qələviləşib; ғəлəви кардеј ф. qələviləşdirmək; ғəлəви кардə беј ф. 
qələviləşdirilmək; ғəлəви кардə быə с. qələviləşdirilmiş, 
qələviləşdirilən; ғəлəви кардə быə хəб. мəн. qələviləşdirilmişdir, 
qələviləşdirilib. 

ғәләвијәти и. qәlәvilik. 
ғәләвијн с. qәlәvili; ғəлəвијнə метал qələvili metal. 
ғәлә-ғулә и. hay-küy, sәs-küy. 
ғәләј и. qalay; ғəлəј карде и. qalaylama; ғəлəј кардеј ф. 

qalaylamaq; ғəлəј кардə бе и. qalaylanma; ғəлəј кардə беј ф. 
qalaylanmaq; ғəлəј кардə быə с. qalaylanmış, qalaylanan; ғəлəј кардə 
быə хəб. мəн. qalaylanmışdır, qalaylanıb; ғəлəј кардовније и. 
qalaylatma; ғəлəј кардовнијеј ф. qalaylatmaq; ғəлəј кардовнијə бе и. 
qalaylatdırma; ғəлəј кардовнијə беј ф. qalaylatdırmaq; ғəлəј 
кардовнијə быə с. qalaylatdırılmış, qalaylatdırılan; ғəлəј кардовнијə 
быə хəб. мəн. qalaylatdırılmışdır, qalaylatdırılıb. 

ғәләјкор и. qalayçı. 
ғәләјкорәти и. qalayçılıq; ғəлəјкорəти кардеј ф. qalayçılıq etmək; 

ғəлəјкорəти кардə беј ф. qalayçılıq edilmək; ғəлəјкорəти кардə быə 
с. qalayçılıq edilmiş (edilən); ғəлəјкорəти кардə быə хəб. мəн. 
qalayçılıq edilmişdir (edilib). 

ғәләјн с. qalaylı; ғəлəјнə баббит qalaylı babbit; ғəлəјнə бырынҹ 
qalaylı bürünҹ. 
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ғәләм I и. qәlәm; лејнə ғəлəм qamış qələm; бə ғəлəм сəј qələmə 
almaq. 

ғәләм II и. calaq, qәlәm; чəшəғəлəм gözcalağı; ғəлəм кардеј ф. 
calamaq, qələm etmək, qələmləmək; ғəлəм кардə беј ф. calanmaq, 
qələm edilmək, qələmlənmək; ғəлəм кардə быə с. calanmış, qələm 
edilmiş, qələmlənmiş; ғəлəм кардə быə хəб. мəн. calanmışdır, qələm 
edilmişdir, qələmlənmişdir. 

ғәләмбәв с. qәlәmqaş, qәlәmqaşlı. 
ғәләм-дәфтәр и. qәlәm-dәftәr.  
ғәләмдон и. qәlәmdan, qәlәmqabı. 
ғәләмә с. dürәn, calağ, mәlәz, hibrid, metis. 
ғәләмә и. ilişik; бə ғəлəмə гынијеј ilişmək. 
ғәләмәсә и. qәlәmucu, pero. 
ғәләмәтык и. qәlәmucu, pero. 
ғәләмәтош и. qәlәmyonan. 
ғәләмин с. qәlәmli. 
ғәләм-коғәз и. qәlәm-kağız. 
ғәләмкор и. qәlәmkar. 
ғәләмкорәти и. qәlәmkarlıq. 
ғәләмтәрош и. qәlәmtaraş, bağ qayçısı. 
ғәләмҹо и. qәlәmlik. 
ғәләндәр и. кanə qәlәndәr, dәrviş. 
ғәләндәрәти и. qәlәndәrlik. 
ғәләт и. qәlәt. 
ғәләчә и. qalaça, qalacıq. 
ғәлиб и. qәlib; екардə ғəлиб tökmə qəlib; оһаштə ғəлиб tormoz 

qəlibi; мəшоə ғəлиб ayaqqabı qəlibi; бə ғəлиб кардеј ф. qəlibləmək; 
бə ғəлиб кардə беј ф. qəliblənmək, qəlibləndirilmək; бə ғəлиб кардə 
быə с. qəliblənmiş, qəlibləndirilmiş, qəlibləndirilən; бə ғəлиб кардə 
быə хəб. мəн. qəliblənmişdir, qəlibləndirilmişdir, qəlibləndirilib. 

ғәлибкор и. qәlibçi. 
ғәлибкорәти и. qәlibçilik. 
ғәлибәпам и. тех. qәlibölçәn. 
ғәлибин с. qәlibli. 
ғәлиз с. qәliz; ғəлиз беј ф. qəlizləşmək; ғəлиз быə с. qəlizləşmiş, 

qəlizləşən; ғəлиз быə хəб. мəн. qəlizləşmişdir, qəlizləşib; ғəлиз 
кардеј ф. qəlizləşdirmək; ғəлиз кардə беј ф. qəlizləşdirilmək; ғəлиз 
кардə быə с. qəlizləşdirilmiş, qəlizləşdirilən; ғəлиз кардə быə хəб. 
мəн. qəlizləşdirilmişdir, qəlizləşdirilib. 

ғәлизәти и. qәlizlik. 
ғәлјон и. qәlyan; овə ғəлјон sulu qəlyan. 
ғәлп с. saxta, qәlb; ғəлп кардеј ф. saxtalaşdırmaq; ғəлп кардə беј 

ф. saxtalaşdırılmaq; ғəлп кардə быə с. saxtalaşdırılmış, 
saxtalaşdırılan; ғəлп кардə быə хəб. мəн. saxtalaşdırılmışdır, 
saxtalaşdırılıb. 

ғәлпә и. qәlpә. 
ғәлпә-ғәлпә з. qәlpә-qәlpә. 
ғәлпәјн с. qәlpәli. 
ғәлпәти и. qәlblik, saxtalıq. 
ғәлтон и. qәltan; бəштə хуни ғəлтон кардеј qanına qəltan etmək.  
ғәм и. qәm; ғəм кəшеј qəm çəkmək. 
ғәмвылоәкә с. qәmdağıdan. 
ғәмгин с. qәmgin; ғəмгинə чəшон qəmgin gözlər; ғəмгин бе и. 

qəmginləşmə; ғəмгин беј ф. qəmlənmək; ғəмгин быə с. 
qəmginləşmiş, qəmginləşən; ғəмгин быə хəб. мəн. qəmginləşmişdir, 
qəmginləşib; ғəмгин карде и. qəmginləşdirmə; ғəмгин кардеј ф. 
qəmginləşdirmək; ғəмгин кардə бе и. qəmqinləşdirilmə; ғəмгин 
кардə беј ф. qəmqinləşdirilmək;ғəмгин кардə быə с. 
qəmqinləşdirilmiş, qəmginləşdirilən; ғəмгин кардə быə хəб. мəн. 
qəmqinləşdirilmişdir, qəmginləşdirilib. 

ғәмгин-ғәмгини з. qәmgin-qәmgin. 
ғәмгинәти и. qәmginlik. 
ғәм-ғуссә и. qәm-qüssә. 
ғәмдидә с. qәmdidә. 
ғәмә и. qәmә, gorda. 
ғәмәбәдаст и. әliqәmәli. 
ғәмәвә с. qәmavәr, qәmgәtirәn. 
ғәмәвәти и. qәmavәrlik, qәmgәtirәnlik. 
ғәмәјн с. qәmәli. 
ғәм-әләм и. qәm-әlәm. 
ғәмәнгиз I и. qәmәngiz, qәmgәtirәn şey.  

ғәмәнгиз II и. мус. Qәmәngiz («Dəşti» muğamının bir vokal-
instrumental epizodu). 

ғәмәнә и. qın. 
ғәмәнәјн с. qınlı. 
ғәмәнәохшәр с. qınvarı, qınoxşar, qınabәnzәr. 
ғәмәр и. 1 qәmәr, ay; 2 мəҹ. gözәl sima, aybәniz. 
ғәмәри с. qәmәri; ғəмəријə манг qəməri ay; ғəмəријə сор qəməri 

il. 
ғәмәрсурәт с. qәmәrsurәt, qәmәrsurәtli, qәmәrüz, qәmәrüzlü, 

qәmәrçöhrә, qәmәrçöhrәli. 
ғәмзә и. qәmzә; ноз-ғəмзə naz-qəmzə. 
ғәмзәјн с. qәmzәli, qәmzәkar. 
ғәмзәјнәти и. qәmzәlilik. 
ғәмзәкор с. bax: ғәмзәјн. 
ғәмзәкорәти и. bax: ғәмзәјнәти. 
ғәмин с. qәmli; ғəмин бе и. qəmlənmə; ғəмин беј ф. qəmlənmək; 

ғəмин быə с. qəmlənmiş, qəmlənən; ғəмин быə хəб. мəн. 
qəmlənmişdir, qəmlənib; ғəмин карде и. qəmləndirmə; ғəмин кардеј 
ф. qəmləndirmək; ғəмин кардə бе и. qəmləndirilmə; ғəмин кардə беј 
ф. qəmləndirilmək; ғəмин кардə быə с. qəmləndirilmiş, 
qəmləndirilən; ғəмин кардə быə хəб. мəн. qəmləndirilmişdir, 
qəmləndirilib. 

ғәмин-ғәмини з. qәmli-qәmli. 
ғәминәти и. qәmlilik. 
ғәмиш с. qәmiş. 
ғәмишәти и. qәmişlik. 
ғәм-кәдәр и. qәm-kәdәr. 
ғәмкәш с. qәmkeş. 
ғәмкәшәти и. qәmkeşlik. 
ғәмкор с. qәmkar. 
ғәмкорәти и. qәmkarlıq. 
ғәмнок с. qәmli, qәmgin. 
ғәмнокәти и. qәmlilik, qәmginlik. 
ғәм-нолә и. qәm-nalә. 
ғәмхонә и. шаир. qәmxana. 
ғәмһор и. qәmxar. 
ғәмһорәти и. qәmxarlıq. 
ғәнд и. qәnd. 
ғәнданҹән и. qәnddoğrayan, qәndqıran, qәndsındıran, 

qәndxırdalayan. 
ғәндәғаб и. qәndqabı. 
ғәндәкукә и. şәkәrçörәyi. 
ғәндәлокә и. qәnd taxtası. 
ғәндәрығә и. qәndbaşı. 
ғәндәхокә и. qәnd tozu. 
ғәндәчәкыт и. qәnddoğrayan, qәndqıran, qәndsındıran, 

qәndxırdalayan. 
ғәндил и. qәndil.  
ғәндилә и. mәt (mürəbbə şirəsi). 
ғәндилин с. qәndilli. 
ғәндов и. şәrbәt, qәndab. 
ғәндриз и. qәnddan, qәndqabı. 
ғәнд-чај и. qәnd-çay. 
ғәним и. qәnim. 
ғәнимәт и. qәnimәt; боштə ғəнимəт зынеј özünə qənimət bilmək. 
ғәнимәтин с. qәnimәtli. 
ғәнноди с. qәnnadı; ғəннодијə фабрик qənnadı fabriki. 
ғәннодијәвон и. qәnnadıçı. 
ғәннодијәвонәти и. qәnnadıçılıq. 
ғәнов и. qanov. 
ғәновәканд и. qanovqazan. 
ғәновуз и. qanovuz (parça). 
ғәрб и. ҹоғр. qәrb.  
ғәрбә с. qәrbi; Ғəрбə Авропə Qərbi Avropa; Гəрбə дынјо Qərb 

dünyası; Ғəрбə довлəтон Qərb dövlətləri; Ғəрбə нимəкурə Qərb 
yarımkürəsi. 

ғәрбәвон и. qәrbçi. 
ғәрбәвонәти и. qәrbçilik. 
ғәрбыж з. qәrbli. 
ғәрбо з. qәrbdәn; Ғəрбо гынијə ваваз Qərbdən əsən külək. 
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ғәрғ и. qәrq; ғəрғ кардеј qərq etmək; бə фикри ғəрғ беј fikirə qərq 
olmaq; ғəрғ беј ф. qərq olmaq; ғəрғ быə с. qərq olmuş (olan); ғəрғ 
быə хəб. мəн. qərq olmuşdur (olub); ғəрғ кардеј ф. qərq etmək; ғəрғ 
кардə беј ф. qərq edilmək; ғəрғ кардə быə с. qərq edilmiş (edilən); 
ғəрғ кардə быə хəб. мəн. qərq edilmişdir (edilib). 

ғәрғәрә I и. тех. bucurğad, qarqara, bobina, makara (ip, məftil, 
parça və с. sarımaq üçün). 

ғәрғәрә II и. qarqara; ғəрғəрə кардеј ф. qarqara etmək; хыртə 
ғəрғəрə кардеј boğazı qarqara etmək; ғəрғəрə кардə беј ф. qarqara 
edilmək; ғəрғəрə кардə быə с. qarqara edilmiş, yaxalanmış, 
yaxalanan; ғəрғəрə кардə быə хəб. мəн. qarqara edilmişdir, 
yaxalanmışdır, yaxalanıb. 

ғәрә и. bax: коши. 
ғәрәғалпәғ и. qaraqalpaq (xalq). 
ғәрәғалпәғи з. qaraqalpaqca, qaraqalpaq dilindә. 
ғәрәғәјд и. fikir, dәrd.  
ғәрәғәјди гәтеј ф. fikir götürmәk, dәrd götürmәk; ғəрəғəјди 

гəтəше мы fikir məni götürüb. 
ғәрәғәјди гәтә с. fikir (dәrd) götürmüş, fikir (dәrd) götürәn 

(adam). 
ғәрәж и. qaraj. 
ғәрәз и. qәrәz; де ғəрəзи qərəzlə. 
ғәрәзин и. qәrәzli. 
ғәрәзинәти и. qәrәzlik, qәrәzlilik. 
ғәрәзкор с. qәrәzkar; ғəрəзкорə одəм qərəzkar adam. 
ғәрәзкор-ғәрәзкори з. qәrәzkarcasına, qәrәzkaranә. 
ғәрәзкорәти и. qәrәzkarlıq. 
ғәрәјз б. bax: ғәјзи. 
ғәрәноз и. зоол. qaravay, qaranaz (quş). 
ғәрәнфил и. бот. qәrәnfil. 
ғәрәнфиләзизәјнон и. бот. qәrәnfilçiçәklilәr. 
ғәрәнфилиғәзинон и. бот. qәrәnfilkimilәr. 
ғәрәнфилҹо и. qәrәnfillik, qәrәnfil yetişdirilәn yer. 
ғәриб с. qәrib; ғəрибə одəм qərib adam, ғəрибə вырə qərib yer. 
ғәрибә с. qәribә; ғəрибə ко qəribə iş; ғəрибə чијон qəribə şeylər;  

bax: чочин. 
ғәрибәмиҹоз с. qәribәmәcaz. 
ғәрибәти I и. qәribәlik; һич ғəрибəти ни бымəдə bunda heç bir 

qəribəlik yoхdur. 
ғәрибәти II и. qәriblik, qәribçilik; гон бејдə ғəрибəти qəribçilik 

ağır olur; ғəрибəти дəвонејдəм да соре on ildir ki, qəriblikdəyəm; 
ғəрибəти кардеј ф. qəriblik etmək, qəribləmək, qəribsəmək, 
qəribsimək; ғəрибəти кардə беј ф. qəriblik edilmək; ғəрибəти кардə 
быə с. qəriblik edilmiş (edilən); ғəрибəти кардə быə хəб. мəн. 
qəriblik edilmişdir (edilib). 

ғәрибпәрвәр с. qәribpәrvәr. 
ғәринә и. qәrinә (33 ilə və ya əsrin 1/3-ə bərabər zaman кəsiyi). 
ғәрмон и. мус. qarmon. 
ғәрмонәжән и. qarmonçalan. 
ғәрн и. qәrn, yüzillik, әsr. 
ғәромот с. qaramat. 
ғәрор I и. qәrar, sәbr, hövsәlә; ғəрорым гəтејдəни qərarım tutmur. 
ғәрор II и. qәrar; ғəрор бекардеј ф. qərar çıxartmaq; ғəрор 

бекардə с. qərar çıxaran; ғəрор бекардə беј ф. qərar çıxarılmaq; 
ғəрор бекардə быə с. qərar çıxarılmış (çıxarılan); ғəрор бекардə быə 
хəб. мəн. qərar çıxarılmışdır (çıxarılıb); ғəрор доə беј ф. qərar 
verilmək; ғəрор доə быə с. qərar verilmiş (verilən); ғəрор доə быə 
хəб. мəн. qərar verilmişdir (verilib); ғəрор дој ф. qərar vermək. 

ғәрорго и. qәrargah. 
ғәрордо с. qәrar verәn. 
ғәрордод и. һуғ. qәrardad. 
ғәрорин с. qәrarlı. 
ғәрорномә и. qәrarnamә, yazılı qәrar, qәtnamә. 
ғәрот и. tükәnmә; ғəрот беј ф. tükənmək; ғəрот быə с. tükənmiş, 

tükənən; ғəрот быə хəб. мəн. tükənmişdir, tükənib. 
ғәсб и. qәsb. 
ғәсбкор и. qәsbkar. 
ғәсбкорәти и. qәsbkarlıq. 
ғәсд и. qәsd; де ғəсди qəsdlə; бə жимони ғəсд кардеј həyatına 

qəsd etmək; ғəсдəдə беј qəsdlənmək; фылонкəси ғəсдəдəм filankəsin 
qəsdindəyəm; ғəсд кардеј ф. qəsd etmək; ғəсд кардə беј ф. qəsd 

edilmək; ғəсд кардə быə с. qəsd edilmiş (edilən); ғəсд кардə быə 
хəб. мəн. qəsd edilmişdir (edilib). 

ғәсд-ғәрәз и. qәsd-qәrәz. 
ғәсд-ғәрәзин с. qәsd-qәrәzli. 
ғәсдкор и. qәsdçi, sui-qәsdçi, terrorist. 
ғәсдкорәти и. qәsdçilik, sui-qәsdçilik, terroristlik. 
ғәсдманд и. qәsdçi. 
ғәсдмандәти и. qәsdçilik.  
ғәсдо з. 1 qәsdәn, qәsdlә, bilәrәkdәn; 2 yalandan; ғəсдо вотеј 

yalan demək, yalandan demək. 
ғәсдонә з. 1 qәsdәn, qәsdlә, bilә-bilә, bilәrәkdәn; 2 yalandan. 
ғәсәбә и. qәsәbә. 
ғәсәбәвыж з. qәsәbәli, qәsәbә sakini. 
ғәсәбәохшәр с. qәsәbәoxşar, qәsәbәşәkilli, qәsәbәvarı. 
ғәсәғ и. çәnbәr (araba çarxının).  
ғәсәмә и. мус. qәsәmә (intervalın iki bərabər hissəyə bölünməsi). 
ғәсидә и. шаир. qәsidә. 
ғәсидәвон и. qәsidәçi, qәsidәyazan. 
ғәсидәвонәти и. qәsidәçilik. 
ғәсидәәнывышт и. qәsidәyazan, qәsidәçi. 
ғәсидәхан и. qәsidәxan. 
ғәсидәханәти и. qәsidәxanlıq. 
ғәср и. qәsr; мијонə əсрон толышə ғəсрон orta əsr talış qəsrləri; 

ғəсри һывоскə qəsr keşikçisi. 
ғәссәм и. and, qәsәm; һəрбијə ғəссəм hərbi and; ғəссəм дој һардеј 

and içdirmək; ғəссəми дəгордынијеј andı pozmaq; ғəссəми һастеј 
andı tapdalamaq; ғəссəми бə һəшə жəј andı danmaq; ғəссəм дој ф. 
and vermək; ғəссəм доə беј ф. and verilmək; ғəссəм доə быə с. and 
verilmiş (verilən); ғəссəм доə быə хəб. мəн. and verilmişdir (verilib); 
ғəссəм һардеј ф. and içmək; ғəссəм һардəкəс и. and içən; ғəссəм 
һардə беј ф. and içilmək; ғəссəм һардə быə с. and içilmiş (içilən); 
ғəссəм һардə быə хəб. мəн. and içilmişdir (içilib); *Манги сəдə 
ғəссəм əһəнин Ayın başında and içməzlər (At. məs.). 

ғәссәмин с. andlı; ғəссəминон мəһкəмə andlılar məhkəməsi. 
ғәссоб и. qәssab. 
ғәссобәти и. qәssablıq; ғəссобəти кардеј ф. qəssablıq etmək; 

ғəссобəти кардə беј ф. qəssablıq edilmək; ғəссобəти кардə быə с. 
qəssablıq edilmiş (edilən); ғəссобəти кардə быə хəб. мəн. qəssablıq 
edilmişdir (edilib). 

ғәссобхонә и. qәssabxana. 
ғәт з. qәt; ғəт кардəме əнə ро bu qədər yolu qət etmişəm. 
ғәт з. qәti, qәtiyyәn, tamam, bilmәrrә, qәti surәtdә; ғəт бешəбе 

чымы јодо tamam mənim yadımdan çıхmışdı; ғəтијə ғəрор qəti 
qərar; бə ғəтијə ғəрор омеј qəti qərara gəlmək; ғəтијə һуғуғə нормə 
һуғ. qəti hüquq norması. 

ғәт и. bitmә, tükәnmә; ғəтбе tükənmə. 
ғәтијән з. qәtiyyәn; ғəтијəн нијоне хəбə чы којку bu işdən 

qətiyyən хəbəriniz yoхdur. 
ғәтијәт и. 1 qәtiyyәt; де ғəтијəти qətiyyətlə; 2 bax: быримон. 
ғәтијәти и. qәtilik. 
ғәтијәтин с. 1 qәtiyyәtli; 2 bax: быримонин. 
ғәтијәтинәти и. qәtiyyәtlilik. 
ғәтимкон и. һуғ. qәtimkan; ғəтимконə тəдбир qətimkan tədbiri. 
ғәтифә и. qәtifә, qәtfә. 
ғәтифәвон и. qәtifәçi, qәtfәçi. 
ғәты и. зоол. qatır; ғəтыə нəсыл qatır nəsli; *Ғəты асп əбыни, 

интаси һəјсə зуманде Qatır at olmaz, amma eşşəkdən güclüdür (At. 
m.). 

ғәтывон и. qatırçı. 
ғәтывонәти и. qatırçılıq. 
ғәтыперосније и. һəjvоnd. qatıryetişdirmә. 
ғәтл I и. qәtl; ғəтл кардеј qətl etmək; бə ғəтли фəрмон дој qətlinə 

fərman vermək. 
ғәтл II и. aşura, qәtl, qәtl günü (məhərrəm ayının 10-u). 
ғәтлго и. qәtlgah, qәtl yeri. 
ғәтномә и. qәtnamә; мəһкəмə ғəтномə məhkəmə qətnaməsi. 
ғәтрә и. qәtrә. 
ғәтрәбәғәтрә з. qәtrәbәqәtrә. 
ғәтрә-ғәтрә з. qәtrә-qәtrә. 
ғәттол и. qatil. 
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ғәттоләти и. qatillik; јолə ҹинојəте ғəттолəти qatillik böyük 
cinayətdir. 

ғәтуму и. qәtümid, ümidi kәsilmә. 
ғәфә и. qәfәs; синəғəфə анат. döş qəfəsi. 
ғәфәсә и. qәfәsә, barmaqlıq. 
ғәфәсәјн с. qәfәsәli, barmaqlıqlı. 
ғәфил с. bax: әнәхәбәдә. 
ғәфилә и. karvan. 
ғәфләт и. qәflәt. 
ғәфләтән з. qәflәtәn. 
ғәфләти з. qәflәtdәn, qәflәtәn. 
ғәһбә с. qәhbә. 
ғәһбәти и. qәhbәlik. 
ғәһвә и. qәhvә. 
ғәһвәвон и. qәhvәçi. 
ғәһвәвонәти и. qәhvәçilik. 
ғәһвәдон и. qәhvәdan. 
ғәһвәәһор и. qәhvәüyüdәn. 
ғәһвәји с. qәhvәyi (rəng). 
ғәһвәјн с. qәhvәli. 
ғәһвәхонә и. qәhvәxana. 
ғәһәр и. qәhәr; ғəһəри гəтеј qəhərlənmək. 
ғәһәрин с. qәhәrli. 
ғәһәрин-ғәһәрин з. qәhәrli-qәhәrli. 
ғәһәринәти и. qәhәrlilik. 
ғәһәт и. qәhәt; ғəһəт бе и. qəhətləşmə, qəhətlənmə; ғəһəт беј ф. 

qəhətləşmək, qəhətlənmək; ғəһəт быə с. qəhətləşmiş, qəhətlənmiş, 
qəhətlənən; ғəһəт быə хəб. мəн. qəhətləşmişdir, qəhətlənmişdir, 
qəhətlənib. 

ғәһәти и. qәhәtlik; ордə ғəһəти un qəhətliyi. 
ғәһр и. qәhr. 
ғәһр-ғәзәб и. qәhr-qәzәb. 
ғәһрәмон и. qәhrәman. 
ғәһрәмонәти и. qәhrәmanlıq; де ғəһрəмонəти qəhrəmanlıqla, 

qəhrəmancasına. 
ғәһрәмони и. мус. qәhrәmani (saz havası). 
ғәһрәмононә з. qәhrәmananә. 
ғәһрин с. qәhәrli. 
ғәһринәти и. qәhәrlilik. 
ғәһрин-ғәһрини з. qәhәrli-qәhәrli. 
ғәҹғо и., зоол. danquşu, qonur vağ. 
ғәҹы и. зоол. çalağan. 
ғәшәнг с. qәşәng; ғəшəнгə кинə qəşəng qız; ғəшəнг беј ф. 

qəşəngləşmək; ғəшəнг быə с. qəşəngləşmiş, qəşəngləşən; ғəшəнг быə 
хəб. мəн. qəşəngləşmişdir, qəşəngləşib; ғəшəнг кардеј ф. 
qəşəngləşdirmək; ғəшəнг кардə беј ф. qəşəngləşdirilmək; ғəшəнг 
кардə быə с. qəşəngləşdirilmiş, qəşəngləşdirilən; ғəшəнг кардə быə 
хəб. мəн. qəşəngləşdirilmişdir, qəşəngləşdirilib. 

ғәшәнг-ғәшәнгә с. qәşәng-qәşәng; ғəшəнг-ғəшəнгə кинон 
qəşəng-qəşəng qızlar. 

ғәшәнг-ғәшәнги з. qәşәngcә, qәşәng-qәşәng; ғəшəнг-ғəшəнги 
рахс кардеј qəşəngcə rəqs etmək. 

ғәшәнгәти и. qәşәnglik. 
ғәшәнги и. мус. Qәşәngi (xalq havası və rəqsi). 
ғәшов и. qaşov; ғəшов жəј qaşovlamaq. 
ғәшш и. qәşş. 
ғијаби с. qiyabi; ғијабијə тəһсил qiyabi təhsil; ғијаби һандеј 

qiyabi oхumaq; институти ғијаби сə кардеј institutu qiyabi başa 
vurmaq. 

ғијабијәвон и. qiyabiçi.  
ғијабијәвонәти и. qiyabiçilik. 
ғијабијәти и. qiyabilik. 
ғијафә и. bax: ғијафәт. 
ғијафәт и. qiyafәt. 
ғијафәтин с. qiyafәtli. 
ғироәт и. qiraәt; ғироəтə зал qiraət zalı. 
ғироәтәкә и. qiraәtçi. 
ғироәтхонә и. qiraәtxana. 
ғироәтхонәвон и. qiraәtxanaçı. 
ғиша и. qişa. 
ғыбилә и. qiblә. 

ғыбилеји-Аләм и. канə. qibleyi-alәm. 
ғыбиләго и. qiblәgah. 
ғыбиләномә и. qiblәnamә, kompas. 
ғыбиләҹо и. qiblәgah. 
ғыбо и. qübar; ғыбо гəтеј ф. qübarlanmaq, doluxsunmaq. 
ғыбојн с. qübarlı. 
ғыбојнәти и. qübarlılıq. 
ғыввә и. qüvvә; ғыввə гырдə кардеј qüvvə toplamaq; ғыввə сəрф 

кардеј qüvvə sərf etmək; офəјевонə ғыввə yaradıcı qüvvə; сыхани 
ғыввə sözün qüvvəsi; мəркəзовитə ғыввə mərkəzdənqaçan qüvvə; 
мəркəзвитə ғыввə mərkəzəqaçan qüvvə; еғрорə ғыввə sabit qüvvə; 
һəрбијə ғыввə hərbi qüvvə; бə ғыввə пеныштеј qüvvəyə minmək; 
ғыввəо егынијеј qüvvədən düşmək; ғыввə гəтеј qüvvələnmək. 

ғыввәәдә и. qüvvәverici. 
ғыввәәпам и. qüvvәölçәn (cihaz). 
ғыввәјн с. qüvvәli. 
ғыввәјнәти и. qüvvәlilik. 
ғыввәт и. 1 bax: ғыввә; 2 риј. qüvvәt; ғыввəтə рестə qüvvət 

sırası; ғыввəти бынə qüvvət əsası; бə ғыввəт рост карде qüvvətə 
yüksəltmə; ғыввəтдое и. qüvvətləndirmə; ғыввəт доə беј ф. 
qüvvətləndirilmək; ғыввəт доə быə с. qüvvətləndirilmiş, 
qüvvətləndirilən; ғыввəт доə быə хəб. мəн. qüvvətləndirilmişdir, 
qüvvətləndirilib; ғыввəт дој ф. qüvvətləndirmək; Хыдо ғыввəт 
быдə! Allah qüvvət versin! 

ғыввәтәдә и. qüvvәtlәndirici. 
ғыввәтәпам и. qüvvәtölçәn. 
ғыввәтин с. qüvvәtli; ғыввəтин беј ф. qüvvətlənmək; ғыввəтин 

быə с. qüvvətlənmiş, qüvvətlənən; ғыввəтин быə хəб. мəн. 
qüvvətlənmişdir, qüvvətlənib. 

ғыввәтинәти и. qüvvәtlilik. 
ғыввәтманд с. qüvvәtli. 
ғыввәтмандәти и. qüvvәtlilik. 
ғывчәғ и. kipcәk. 
ғывчәғ з. kip, bәrk; ғывчəғ бастеј kip bağlamaq. 
ғыд и. әmişdirilmә, südә öyrәşdirilmә, sinәyә öyrәşdirilmә 

(körpə uşaq); ғыд гəтеј ф. əmişdirilmək, südə öyrəşdirilmək, sinəyə 
öyrəşdirilmək (körpə uşaq); ко һесте чəвон ғыдəдə onların birinci 
südü belə verilib (onlar sinəyə belə öyrəşdirilib). 

ғыдғәлә и. qıdıq; ғыдғəлə омеј qıdığı gəlmək; бə ијəнды ғыдғəлə 
дој qıdıqlaşmaq; ғыдғəлə дој ф. qıdıqlamaq; ғыдғəлə доə беј ф. 
qıdıqlanmaq; ғыдғəлə доə быə с. qıdıqlanmış, qıdıqlanan; ғыдғəлə 
доə быə хəб. мəн. qıdıqlanmışdır, qıdıqlanıb. 

ғыдғәләјн с. qıdıqlı; ғыдғəлəјнə одəм qıdıqlı adam. 
ғыж с. qıvrılmış, qıvrılan, qıvrılı. 
ғыж сəдо тəғл. qıj; ғыж беј ф. qıvrılmaq; ғыж быə с. qıvrılmış, 

qıvrılan; ғыж быə хəб. мəн. qıvrılmışdır, qıvrılıb. 
ғыжвоније и. qıcqırtma. 
ғыжвоније-ғыжвоније  з. qıcqırda-qıcqırda, qıcqırdaraq. 
ғыжвонијеј ф. qıcqırtmaq; ангы ғыжвонијеј üzüm qıcqırtmaq; 

ғыжвонијə беј ф. qıcqırdılmaq; ғыжвонијə быə с. qıcqırdılmış, 
qıcqırdılan; ғыжвонијə быə хəб. мəн. qıcqırdılmışdır, qıcqırdılıb; 
♥ғыжвонејдəм qıcqırdıram; ғыжвонејдəш qıcqırdırsan; ғыжвонејдə 
qıcqırdır; ғыжвонејдəмон qıcqırdırıq; ғыжвонејдəшон qıcqırdırsınız; 
ғыжвонејдəн qıcqırdırlar; ғыжвонејдəбим qıcqırdırdım; 
ғыжвонејдəбиш qıcqırdırdın; ғыжвонејдəбе qıcqırdırdı; 
ғыжвонејдəбимон qıcqırdırdıq; ғыжвонејдəбишон qıcqırdırdınız; 
ғыжвонејдəбин qıcqırdırdılar; ғыжвониме qıcqırtdım; ғыжвоније 
qıcqırtdın; ғыжвонише qıcqırtdı; ғыжвонимоне qıcqırtdıq; 
ғыжвонијоне qıcqırtdınız; ғыжвонишоне qıcqırtdılar; əғыжвоним 
qıcqırdardım; əғыжвониш qıcqırdardın; əғыжвони qıcqırdardı; 
əғыжвонимон qıcqırdardıq; əғыжвонишон qıcqırdardınız; 
əғыжвонин qıcqırdardılar; ғыжвонијəмбе qıcqırtmışdım; 
ғыжвонијəбе qıcqırtmışdın; ғыжвонијəшбе qıcqırtmışdı; 
ғыжвонијəмонбе qıcqırtmışdıq; ғыжвонијəонбе qıcqırtmışdınız; 
ғыжвонијəшонбе qıcqırtmışdılar; ғыжвонијəмбəј qıcqırtsaydım; 
ғыжвонијəбəј qıcqırtsaydın; ғыжвонијəшбəј qıcqırtsaydı; 
ғыжвонијəмонбəј qıcqırtsaydıq; ғыжвонијəонбəј qıcqırtsaydınız; 
ғыжвонијəшонбəј qıcqırtsaydılar; ғыжвонијəниним qıcqırtmalıyam; 
ғыжвонијəниниш qıcqırtmalısan; ғыжвонијəнине qıcqırtmalıdır; 
ғыжвонијəнинимон qıcqırtmalıyıq; ғыжвонијəнинишон 
qıcqırtmalısınız; ғыжвонијəнинин qıcqırtmalıdırlar; ғыжвонијəнин 
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бим qıcqırtmalı oldum; ғыжвонијəнин биш qıcqırtmalı oldun; 
ғыжвонијəнин бе qıcqırtmalı oldu; ғыжвонијəнин бимон qıcqırtmalı 
olduq; ғыжвонијəнин бишон qıcqırtmalı oldunuz; ғыжвонијəнин 
бин qıcqırtmalı oldular; бығыжвоным qıcqırdım; бығыжвон qıcqırt; 
бығыжвоны qıcqırtsın; бығыжвонəмон qıcqırdaq; бығыжвонəн 
qıcqırdın; бығыжвонын qıcqırtsınlar; бығыжвоном qıcqırtsam; 
бығыжвонош qıcqırtsan; бығыжвоно qıcqırtsa; бығыжвономон 
qıcqırtsaq; бығыжвоношон qıcqırtsanız; бығыжвонон qıcqırtsalar; 
бəғыжвонем qıcqırdaram; бəғыжвонеш qıcqırdarsan; бəғыжвоне 
qıcqırdar; бəғыжвонемон qıcqırdarıq; бəғыжвонешон qıcqırdarsınız; 
бəғыжвонен qıcqırdarlar; ♥ғыжвонејдəним qıcqırtmıram; 
ғыжвонејдəниш qıcqırtmırsan; ғыжвонејдəни qıcqırtmır; 
ғыжвонејдəнимон qıcqırtmırıq; ғыжвонејдəнишон qıcqırtmırsınız; 
ғыжвонејдəнин qıcqırtmırlar; ғыжвонејдəныбим qıcqırtmırdım; 
ғыжвонејдəныбиш qıcqırtmırdın; ғыжвонејдəныбе qıcqırtmırdı; 
ғыжвонејдəныбимон qıcqırtmırdıq; ғыжвонејдəныбишон 
qıcqırtmırdınız; ғыжвонејдəныбин qıcqırtmırdılar; нығыжвониме 
qıcqırtmadım; нығыжвоније qıcqırtmadın; нығыжвонише 
qıcqırtmadı; нығыжвонимоне qıcqırtmadıq; нығыжвонијоне 
qıcqırtmadınız; нығыжвонишоне qıcqırtmadılar; нəғыжвоним 
qıcqırtmazdım; нəғыжвониш qıcqırtmazdın; нəғыжвони 
qıcqırtmazdı; нəғыжвонимон qıcqırtmazdıq; нəғыжвонишон 
qıcqırtmazdınız; нəғыжвонин qıcqırtmazdılar; ғыжвонијəмныбе 
qıcqırtmamışdım; ғыжвонијəныбе qıcqırtmamışdın; 
ғыжвонијəшныбе qıcqırtmamışdı; ғыжвонијəмонныбе 
qıcqırtmamışdıq; ғыжвонијəонныбе qıcqırtmamışdınız; 
ғыжвонијəшонныбе qıcqırtmamışdılar; ғыжвонијəмнəбəј 
qıcqırtmasaydım; ғыжвонијəнəбəј qıcqırtmasaydın; 
ғыжвонијəшнəбəј qıcqırtmasaydı; ғыжвонијəмоннəбəј 
qıcqırtmasaydıq; ғыжвонијəоннəбəј qıcqırtmasaydınız; 
ғыжвонијəшоннəбəј qıcqırtmasaydılar; ғыжвонијəнинним 
qıcqırtmamalıyam; ғыжвонијəнинниш qıcqırtmamalısan; 
ғыжвонијəнинни qıcqırtmamalıdır; ғыжвонијəниннимон 
qıcqırtmamalıyıq; ғыжвонијəниннишон qıcqırtmamalısınız; 
ғыжвонијəниннин qıcqırtmamalıdırlar; ғыжвонијəнин ныбим 
qıcqırtmalı olmadım; ғыжвонијəнин ныбиш qıcqırtmalı olmadın; 
ғыжвонијəнин ныбе qıcqırtmalı olmadı; ғыжвонијəнин ныбимон 
qıcqırtmalı olmadıq; ғыжвонијəнин ныбишон qıcqırtmalı olmadınız; 
ғыжвонијəнин ныбин qıcqırtmalı olmadılar; нығыжвоным 
qıcqırtmayım; мəғыжвон qıcqırtma; нығыжвоны qıcqırtmasın; 
мəғыжвонəмон qıcqırtmayaq; мəғыжвонəн qıcqırtmayın; 
нығыжвонын qıcqırtmasınlar; нығыжвоном qıcqırtmasam; 
нығыжвонош qıcqırtmasan; нығыжвоно qıcqırtmasa; 
нығыжвономон qıcqırtmasaq; нығыжвоношон qıcqırtmasanız; 
нығыжвонон qıcqırtmasalar; нибəғыжвонем qıcqırtmaram; 
нибəғыжвонеш qıcqırtmazsan; нибəғыжвоне qıcqırtmaz; 
нибəғыжвонемон qıcqırtmarıq; нибəғыжвонешон qıcqırtmazsınız; 
нибəғыжвонен qıcqırtmazlar. 

ғыжвонијә с. qıcqırtmış, qıcqırdan. 
ғыжвонијә хəб. мəн. qıcqırtmısan. 
ғыжвонијәнин с. qıcqırtmalı, qıcqırdası. 
ғыжвонијәсә з. qıcqırdarkәn. 
ғыж-ғыж и. qıjıltı, qıj-qıj; ғыж-ғыж кардеј ф. qıjıldamaq; ғыж-

ғыж кардə с. qıjıldayan. 
ғыже и. qıcqırma. 
ғыже-ғыже з. qıcqıra-qıcqıra. 
ғыжеј ф. qıcqırmaq; ♥ғыжејдə qıcqırır; ғыжејдəбе qıcqırırdı; 

əғыжи qıcqırardı; ғыжəј qıcqırdı; ғыжəнинбе qıcqırmalıydı; 
ғыжəнин бе qıcqırmalı oldu; ғыжəнинебəн qıcqırmalıymış; 
əғыжијбəн qıcqırarmış; бəғыже qıcqırar; ғыжəнине qıcqırmalıdır; 
бығыжы qıcqırsın; бығыжо qıcqırsa; ♥ғыжејдəни qıcqırmır; 
ғыжејдəныбе qıcqırmırdı; нəғыжи qıcqırmazdı; нығыжəј qıcqırmadı; 
ғыжəнинныбе qıcqırmamalıydı; ғыжəнин ныбе qıcqırmalı olmadı; 
ғыжəниннијебəн qıcqırmamalıymış; нəғыжијбəн qıcqırmazmış; 
нибəғыже qıcqırmaz; ғыжəнинни qıcqırmamalıdır; нығыжы 
qıcqırmasın; нығыжо qıcqırmasa. 

ғыжә и. qıcqırıq.  
ғыжә с. qıcqırmış, qıcqıran. 
ғыжә хəб. мəн. qıcqırıb. 
ғыжәнин с. qıcqırmalı, qıcqırası. 
ғыжәсә з. qıcqırarkәn. 

ғыжкыло и. motalpapaq, börk. 
ғыжов и. qıjov, çayın bәrk axan yeri. 
ғыжһағыж и. qıjhaqıj; де ғыжһағыжи ру беј qıjhaqıjla aхmaq. 
ғызыл и. qızıl; софə ғызыл saf qızıl; ғызылə дастине qızıl 

bilərzik; ғызылə кан qızıl mədəni; *Ғызыл моле, сојбыш лоле Qızıl 
maldır, sahibi laldır (At. məs.). 

ғызыләбанд с. qızılbәnd, qızılbәndli; ғызылəбандə чəшмəг 
qızılbəndli eynək. 

ғызыләво и. тəб. qızılyel (keçici dəri xəstəliyi). 
ғызыләғаз и. зоол. qızılqaz. 
ғызыләлуләпәр и. зоол. qızılkәpәnәk.  
ғызыләмелы и. зоол. qızılböcәk.  
ғызыләнәв и. qızılaxtaran. 
ғызыләозо и. тəб. qızılazar.  
ғызыләпәрин с. qızılqanadlı. 
ғызылин с. qızıllı. 
ғызылинәти и. qızıllıq. 
ғызләлә и. зоол. xulbalıq. 
ғыј 1 и. qır, qәtran; 2 с. ғыј -ә; ғыјə кум qır damı; ғыј бе и. 

qətranlaşma, qırlaşma; ғыј беј ф. qətranlaşmaq, qırlaşmaq; ғыј быə с. 
qətranlaşmış, qırlaşmış; ғыј быə хəб. мəн. qətranlaşmışdır, 
qırlaşmışdır; ғыј дəсујеј ф. qətranlamaq, qırlamaq; ғыј дəсујə беј ф. 
qətranlanmaq, qırlanmaq; ғыј дəсујə быə с. qətranlanmış, qırlanmış, 
qırlanan; ғыј дəсујə быə кум qırlanmış dam; ғыј дəсујə быə хəб. 
мəн. qətranlanmışdır, qırlanmışdır, qırlanıb. 

ғыјбәт и. qeybәt; ғыјбəт кардеј qeybət etmək. 
ғыјбәтәкә и. qeybәtçi. 
ғыјбәтәкәти и. qeybәtçilik. 
ғыјбәтһәрис с. qeybәtcil, qeybәthәris. 
ғыјбәтһәрисәти и. qeybәtcillik, qeybәthәrislik. 
ғыјгырдәәкә и. qıryığan, qәtranyığan. 
ғыјғәҹ с. qıyqac, qıyqacı; ғыјғəҹə ријə qıyqac хətt; ғыјғəҹə дијəн 

qıyqacı baхış. 
ғыјғәҹ-ғыјғәҹи з. qıyqac-qıyqacı. 
ғыјғәҹәти и. qıyqaclıq. 
ғыјғәҹи с. qıyqacı. 
ғыјә и. qiyyә, qıy, qıyıltı, qıvxırıq, qıyxırıq, qışqırıq, nida; ғыјə 

жəј ф. qıyya çəkmək, qıyıldamaq; ғыјə жə беј ф. qıyya çəkilmək; 
ғыјə жə быə с. qıyya çəkilmiş (çəkilən); ғыјə жə быə хəб. мəн. qıyya 
çəkilmişdir (çəkilib). 

ғыјәват  и. qırörtәn. 
ғыјәвон и. qırçı. 
ғыјәвонәти и. qırçılıq. 
ғыјәкырын и. qırdaşıyan. 
ғыјәпат и. qırbişirәn. 
ғыјәхонә и. qırxana. 
ғыјәһват и. qırsatan. 
ғыјәҹулә с. qarayaxa, qırsaqqız, qır-qıc, qırxdırnaq, zıqqı; 

ғыјəҹулə одəм qarayaхa adam; ғыјəҹулə беј qır-qıc olmaq. 
ғыјәҹуләти и. qarayaxalıq, qırsaqqızlıq, qır-qıclıq, zıqqılıq. 
ғыјз и. qeyz; де ғыјзи qeyzlə. 
ғыјзин с. qeyzli; ғыјзинə нəзəр qeyzli nəzər; ғыјзинə дијəн qeyzli 

baхış; ғыјзин сыхан кардеј qeyzli danışmaq; ғыјзин бе и. 
qeyzlənmə; ғыјзин беј ф. qeyzlənmək; ғыјзин быə с. qeyzlənmiş, 
qeyzlənən; ғыјзин быə хəб. мəн. qeyzlənmişdir, qeyzlənib; ғыјзин 
карде и. qeyzləndirmə, qeyzlətmə; ғыјзин кардеј ф. qeyzləndirmək, 
qeyzlətmək; ғыјзин кардə бе и. qeyzləndirilmə; ғыјзин кардə беј ф. 
qeyzləndirilmək; ғыјзин кардə быə с. qeyzləndirilmiş, qeyzləndirilən; 
ғыјзин кардə быə хəб. мəн. qeyzləndirilmişdir, qeyzləndirilib. 

ғыјзин-ғыјзини з. qeyzli-qeyzli. 
ғыјзинәти и. qeyzlilik. 
ғыјин с. qәtranlı, qırlı; ғыјинə кумон qırlı damlar. 
ғыјмә и. qiymә; ғыјмə кардеј qiymələmək, qiymələndirmək. 
ғыјмәвонә с. qiymәlik; ғыјмəвонə гужд qiyməlik ət. 
ғыјмә-ғыјмә з. qiymә-qiymә. 
ғыјмәјн с. qiymәli. 
ғыјмәкәш и. qiymәkeş, çapacaq. 
ғыјмәмој  и. qiymәbalıq. 
ғыјмәнә a.с. inanılası deyil; аз ғыјмəнə inana bilmirəm, inanılası 

deyil. 
ғыјмәобыштә и. qiymәqovurma. 
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ғыјмәпыло и. qiymәplov. 
ғыјмәт и. qiymәt; нуни ғыјмəт çörəyin qiyməti; чокə ғыјмəт yaхşı 

qiymət; јавə ғыјмəт pis qiymət; ғыјмəт доə с. qiymətverən; ғыјмəт 
доə беј ф. qiymət verilmək; ғыјмəт доə быə с. qiymət verilmiş 
(verilən); ғыјмəт доə быə хəб. мəн. qiymət verilmişdir (verilib); 
ғыјмəт дој ф. qiymət vermək; ғыјмəт ноə с. qiymət qoyan; ғыјмəт 
ноə беј ф. qiymət qoyulmaq; ғыјмəт ноə быə с. qiymət qoyulmuş 
(qoyulan); ғыјмəт ноə быə хəб. мəн. qiymət qoyulmuşdur (qoyulub); 
ғыјмəт ној ф. qiymət qoymaq. 

ғыјмәтдор с. qiymәtli, qiymәtdar. 
ғыјмәтәдә с. qiymәtlәndirici, qiymәtverәn. 
ғыјмәтәнә и. qiymәtqoyan, qiymәtçi. 
ғыјмәтәпам и. qiymәt ölçüsü. 
ғыјмәтин с. qiymәtli. 
ғыјмәтинәти и. qiymәtlilik. 
ғыјмәтофәје и. iğt. qiymәtyaranma. 
ғыјмәтшынос и. qiymәtşünas. 
ғыјмәтшыносәти и. qiymәtşünaslıq. 
ғыјмәхингәл и. qiymәxingәl. 
ғыјом и. qiyam; ғыјом рост кардеј qiyam qaldırmaq; ғыјом 

кардеј qiyam etmək. 
ғыјомәт I и. qiyamәt; ғыјомəт кардеј qiyamət qopartmaq; 

Исраили һестыше ғыјомəтə сəдо Israilin qiyamət səsi vardır; 
ғыјомəтə шəв qiyamət gecə. 

ғыјомәт II и. дини qiyamәt; ышты ко манде бə ғыјомəти sənin 
işin qiyamətə qaldı. 

ғыјомәтин с. qiyamәtli; ғыјомəтинə мəсəлə qiyamətli məsələ. 
ғыјомкор и. qiyamçı. 
ғыјомкорәти и. qiyamçılıq. 
ғыјпуш и. qırbasan, qırçı. 
ғыјһағыј и. qıyhaqıy. 
ғыл и. qaynaşma; ғыл жəј qaynaşmaq; …ғыл жəјдə бəнə мужонə 

лонə …qarışqa yuvası kimi qaynaşır. 
ғылғунә с.  riyakar, araqarışdıran, aravuran (qadın). 
ғылғунәти и.  riyakarlıq, araqarışdıranlıq, aravuranlıq; 

ғылғунəти кардеј ф. riyakarlıq etmək, ara qarışdırmaq, ara vurmaq 
(qadın); ғылғунəти кардə беј ф. riyakarlıq edilmək, ara qarışdırılmaq, 
ara vurulmaq; ғылғунəти кардə быə с. riyakarlıq edilmiş, ara 
qarışdırılmış, ara vurulmuş (vurulan); ғылғунəти кардə быə хəб. мəн. 
riyakarlıq edilmişdir, ara qarışdırılmışdır, ara vurulmuşdur (vurulub). 

ғыләҹ и. qalac, kömbә. 
ғылығ и. qılıq; бə ғылығ дəшеј qılığa girmək. 
ғылығин с. qılıqlı. 
ғылынҹ и. qılınc; bax: шымши; клыч. 
ғылынҹдор и. qılıncdar; bax: шымшидор. 
ғылынҹин с. qılınclı. 
ғылынҹинон и. зоол. qılınclılar (balıqlar dəstəsi). 
ғылынҹоне и. qılınclaşma, qılıncoynatma; ғылынҹоне кардеј 

qılınclaşmaq; ғылынҹоне кешон qılıncoynatma yarışları. 
ғылынҹонеәкә и. qılıncoynadan. 
ғылынҹохшәр с. qılıncabәnzәr; bax: шымшиохшәр. 
ғылонгардыш и. balaxana, eyvan. 
ғылоф и. qılaf. 
ғылофин с. qılaflı; ғылофинə одəм qılaflı adam.   
ғылошә с. qılovşa, eyibcә, riyakar, araqarışdıran, ara vuran 

(qadın). 
ғылошәти и. qılovşalıq, eyibcәlik, riyakarlıq, araqarışdıranlıq, 

aravuranlıq; ғылошəти кардеј ф. riyakarlıq (qılovşalıq, eyibcəlik) 
etmək, ara qarışdırmaq, ara vurmaq (qadın); ғылошəти кардə беј ф. 
riyakarlıq (qılovşalıq, eyibcəlik) edilmək, ara qarışdırılmaq, ara 
vurulmaq; ғылошəти кардə быə с. riyakarlıq (qılovşalıq, eyibcəlik) 
edilmiş, ara qarışdırılmış, ara vurulmuş (vurulan); ғылошəти кардə 
быə хəб. мəн. riyakarlıq (qılovşalıq, eyibcəlik) edilmişdir, ara 
qarışdırılmışdır, ara vurulmuşdur (vurulub). 

ғылфон с. sünbülün tökülmәsi (тaхıl чох dəyəndə оnu biчərкən 
sünbüllər тöкülür. Тaхılın bu cür тöкülməsi «ğılфоn» adlanır).  

ғымиш и. qıyma; ғымиш номеј ф. qıymamaq; ғымиш омеј ф. 
qıymaq. 

ғымош с. qumaş. 
ғындәғ и. qundaq, bәlәk; ғындəғ карде и. qundaqlama, bələkləmə, 

bələmə; ғындəғ кардеј ф. qundaqlamaq, bələkləmək, bələmək; 

ғындəғ кардə бе и. qundaqlanma, bələklənmə, bələnmə; ғындəғ 
кардə беј ф. qundaqlanmaq, bələklənmək, bələnmək; ғындəғ кардə 
быə с. qundaqlanmış, bələklənmiş, bələnmiş, qundaqlanan, 
bələklənən, bələnən; ғындəғ кардə быə хəб. мəн. qundaqlanmışdır, 
bələklənmişdir, bələnmişdir, qundaqlanıb, bələklənib, bələnib. 

ғындәғин и. qundaqlı, bәlәkli. 
ғынә и. qıyı. 
ғыноәт и. qәnaәt; ғыноəт кардеј ф. qənaət etmək; ғыноəт кардə 

беј ф. qənaət edilmək; ғыноəт кардə быə с. qənaət edilmiş (edilən); 
ғыноəт кардə быə хəб. мəн. qənaət edilmişdir (edilib). 

ғыноәтбахш с. qәnaәtbәxş. 
ғыноәтбахшәти и. qәnaәtbәxşlik. 
ғыноәтәкә с. qәnaәtçi. 
ғыноәтәкәти и. qәnaәtçilik. 
ғыноәтин с. qәnaәtli, qәnaәtcil. 
ғыноәтинәти и. qәnaәtlilik, qәnaәtcillik. 
ғыноәткор с. qәnaәtkar, qanaәtcil. 
ғыноәткорәти и. qәnaәtkarlıq, qәnaәtcillik. 
ғыноәтҹил с. qәnaәtcil. 
ғыноәтҹиләти и. qәnaәtcillik. 
ғынҹарышт и. budaqla birlikdә meyvә dәrmә; ғынҹарышт 

кардеј ф. budaqla birlikdə meyvə dərmək; bax: ғынҹә. 
ғынҹә и. budaqla birlikdә dәrilәn meyvә. 
ғып-ғып и. döyünmә, döyüntü; ғып-ғып кардеј döyünmək; 

дылым бə ғып-ғыпе ürəyim döyünür. 
ғыппә и. döyünmә, döyüntü, çırpıntı; дылəғыппə ürəkdöyünmə; 

ғыппə жə с. döyünən, çırpınan; ғыппə жə дыл döyünən ürək; ғыппə 
жəј ф. döyünmək, çırpınmaq. 

ғыппәјн с. döyüntülü, narahat, hәyәcanlı, çırpıntılı. 
ғыр и. qırılma, qırma, qırğın; ғыр беј ф. qırılmaq; мучəкон ғыр 

бин ağcaqanadlar qırıldılar; ғыр быə с. qırılan, qırılmış, toxumu 
kəsilən (kəsilmiş); ғыр быə һəјвонон номи нывыштејдəн бə Сыə 
китоб toхumu kəsilən heyvanların adını Qırmızı kitaba yazırlar; ғыр 
быə хəб. мəн. qırılan, qırılmışdır, toxumu kəsilib (kəsilmişdir); ғыр 
кардеј ф. qırmaq; гофемелыон ғыр кардеј taхtabitlərini qırmaq; 
дышменон ғыр кардеј düşmənləri qırmaq; ғыр кардə беј ф. 
qırılmaq; мучəкон ғыр кардə бин ağcaqanadlar qırıldılar; ғыр кардə 
быə с. qırılmış, qırılan; ғыр кардə быə хəб. мəн. qırılmışdır, qırılıb; 
ғыр кардовнијеј ф. qırdırmaq; ғыр кардовнијə беј ф. qırdırılmaq; 
ғыр кардовнијə быə с. qırdırılmış, qırdırılan; ғыр кардовнијə быə 
хəб. мəн. qırdırılmışdır, qırdırılıb. 

ғырбәғыр с. düpbәdüz, başabaş; ғырбəғыр кəшејдə тавзы tərəzi 
düpbədüz çəkir; ғырбəғыр беј ф. düpbədüz olmaq, başabaş olmaq; 
ғырбəғыр быə с. düpbədüz olmuş, başabaş olmuş; ғырбəғыр быə 
хəб. мəн. düpbədüz olmuşdur, başabaş olmuşdur; ғырбəғыр омə с. 
düpbədüz gələn, başabaş gələn; ғырбəғыр омə хəб. мəн. düpbədüz 
gəlib, başabaş gəlib. 

ғырбыр и. darıma; ғырбыр кардеј darımaq (kimisə); ғырбыр 
кардə беј darınmaq. 

ғы(р)бон и. qurban; ғырбонə ид qurban bayramı; ғырбон дој 
qurban vermək; ғырбон бырнијеј qurban kəsmək; ғырбон беј и. 
qurban olmaq; ғырбон быə с. qurban olmuş (olan); ғырбон быə хəб. 
мəн. qurban olmuşdur (olub); ғырбон кардеј ф. qurban etmək; 
ғырбон кардə беј ф. qurban edilmək; ғырбон кардə быə с. qurban 
edilmiş (edilən); ғырбон кардə быə хəб. мəн. qurban edilmişdir 
(edilib). 

гырбонго и. qurbangah. 
ғырбонә и. qurbanlıq; ғыбонə пəс qurbanlıq qoyun. 
ғырвәғ с. qıvraq; ғырвəғ беј ф. qıvraqlaşmaq; ғырвəғ быə с. 

qıvraqlaşmış, qıvraqlaşan; ғырвəғ быə хəб. мəн. qıvraqlaşmışdır, 
qıvraqlaşıb; ғырвəғ кардеј ф. qıvraqlaşdırmaq; ғырвəғ кардə беј ф. 
qıvraqlaşdırılmaq; ғырвəғ кардə быə с. qıvraqlaşdırılmış, 
qıvraqlaşdırılan; ғырвəғ кардə быə хəб. мəн. qıvraqlaşdırılmışdır, 
qıvraqlaşdırılıb. 

ғырвәғәти и. qıvraqlıq. 
ғыр-ғыр сəдо тəғл.  qırıldama, dedi-qodu, qır-qır; ғыр-ғыр 

кардеј ф. qırıldamaq, dedi-qodu etmək, qır-qır etmək; ғыр-ғыр кардə 
беј ф. dedi-qodu edilmək, qır-qır edilmək; ғыр-ғыр кардə быə с. 
dedi-qodu edilmiş, qır-qır edilmiş (edilən); ғыр-ғыр кардə быə хəб. 
мəн. dedi-qodu edilmişdir, qır-qır edilmişdir (edilib). 

ғырәкә и. qıran, qırıcı. 
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ғырәнәми и. qırğın, epidemiya. 
ғырыш и. qırış; дими ғырышон üz qırışları. 
ғырыш-ғырыш с. qırış-qırış. 
ғырышин с. qırışıq, qırışlı, qırışıqlı. 
ғырышинәти и. qırışıqlıq, qırışlılıq 
ғырышмол с. qırışmal. 
ғырышмоләти и. qırışmallıq. 
ғырјәт и. qeyrәt; бə ғырјəт омеј qeyrətlənmək, qeyrətə gəlmək; бə 

ғырјəт омə qeyrətlənmiş, qeyrətə gəlmiş; бə ғырјəт вардеј 
qeyrətləndirmək, qeyrətə gətirmək; бə ғырјəт вардə беј 
qeyrətləndirilmək, qeyrətə gətirilmək; бə ғырјəт вардə быə 1) 
qeyrətləndirilmiş, qeyrətə gətirilmiş; 2) qeyrətləndirilmişdir, 
qeyrətləndirilib, qeyrətə gətirilmişdir (gətirilib). 

ғырјәтин с. qeyrәtli. 
ғырјәтинәти и. qeyrәtlilik. 
ғырјәткәш с. qeyrәtkeş. 
ғырјәткәшәти и. qeyrәtkeşlik. 
ғырјәтманд с. qeyrәtli, qeyrәtkeş. 
ғырјәтмандәти и. qeyrәtlilik, qeyrәtkeşlik. 
ғырјәтпәрәст с. qeyrәtpәrәst. 
ғырјәтпәрәстәти и. qeyrәtpәrәstlik. 
ғырмә и. qırma. 
ғырмәғ и. qarmaq, qırmaq; еһаштə ғырмəғ asma qarmaq; 

мичəјнə ғырмəғ qulplu qarmaq; чангинə ғырмəғ dəstəkli qarmaq. 
ғырмәғәғанд и. qarmaqçı. 
ғырмәғәчәм с. qarmaqoxşar, qarmaqşәkilli, qarmağabәnzәr, 

qarmaqsayağı, qarmaqvarı. 
ғырмәғәчәмәти и. qarmaqoxşarlıq, qarmaqşәkillilik, 

qarmağabәnzәrlik, qarmaqsayağılıq, qarmaqvarılıq. 
ғырмәғин с. qarmaqlı. 
ғырмәғинәти и. qarmaqlılıq. 
ғырмоҹ I и. yay (kamançanın, oxun  və s.). 
ғырмоҹ II и. qamçı, qırmanc; ғырмоҹ жəј qamçı vurmaq, 

qamçılamaq, qırmanclamaq; ғырмоҹ жə беј qamçılanmaq, 
qırmanclanmaq; ғырмоҹ дој жəј qamçılatmaq, qamçılatdırmaq, 
qırmanclatmaq; де ғырмоҹи кујеј qamçı ilə döymək; ғырмоҹə сəдо 
qamçı səsi. 

ғырмоҹбәдаст с. qırmanclı, әlindә qırmanc olan. 
ғырмоҹәшымши и. вəрз. qamçıqılınc, rapira (məşq qılıncı). 
ғырмоҹин с. зоол. qamçılı (ibtidai heyvanların teloxşar ayaqları). 
ғырмоҹинон и. зоол. qamçılılar (teloxşar ayaqları olan ibtidai 

heyvanlar sinfi).  
ғырон и. Quran; Ғырони ајə Quran ayəsi. 
ғыронәғаб и. Quranqabı. 
ғыронәһанд и. Quranoxuyan. 
ғырс с. sıx, qurs; ғырс бофтə быə шолə шəј sıх toхunmuş yun 

köynək; ғырс кардеј ф. sıxlaşdırmaq; ғырс кардə беј ф. 
sıxlaşdırılmaq; ғырс кардə быə с. sıxlaşdırılmış, sıxlaşdırılan; ғырс 
кардə быə хəб. мəн. sıxlaşdırılmışdır, sıxlaşdırılıb. 

ғырсәти и. sıxlıq, qursluq. 
ғырсәшох с. зоол. dolubuynuzlu.  
ғырсәшохинон и. зоол. dolubuynuzlular (buynuzları sıx sümük 

maddəsindən ibarət məməlilər dəstəsi). 
ғырсим с. yağlı; ғырсимə гужд yağlı ət. 
ғырт-ғырт и. qırt-qırt, qırtıltı; ғырт-ғырт кардеј ф. qırtıldamaq. 
ғырһағыр и. qırhaqır. 
ғырчин и. qırçın. 
ғырчинин с. qırçınlı; ғырчининə шавло qırçınlı tuman. 
ғырчининәти и. qırçınlılıq. 
ғысдоғ с. istiqanlı, sәmimi, qanıisti, qıyımlı; ғысдоғə одəм 

istiqanlı (səmimi) adam, qanıisti adam. 
ғысдоғәти и. istiqanlılıq, sәmimilik, sәmimiyyәt, qanıistilik, 

qıyımlılıq; де ғысдоғəти səmimiyyətlə. 
ғысм и. qisim.  
ғысмән з. qismәn. 
ғысмәт и. qismәt; ғысмəт беј qismət olmaq; ғысмəт ныбеј qismət 

olmamaq; һар кəси ыштə ғысмəт hər kəsin öz qisməti. 
ғысми с. qismi; ғысми мигјос геод. qismi miqyas; ғысми гəтым 

ел.-тех. qismi tutum. 
ғыч и. diş, dişdәk, dişdәm, dişlәmә; бə ғыч гəтеј dişinə tutmaq; 

ғыч жəј ф. dişləmək; ғыч жə беј ф. dişlənilmək; ғыч жə быə с. 

dişlənilmiş, dişlənilən; ғыч жə быə хəб. мəн. dişlənilmişdir, 
dişlənilib; ғыч жəкəс и. dişləyən adam. 

ғычәжә з. dişlәk-dişlәk, dişdәk-dişdәk, dişlәm-dişlәm; ғычəжə 
кардеј ф. dişdək-dişdək (dişlək-dişlək, dişləm-dişləm) etmək; ғычəжə 
кардə беј ф. dişdək-dişdək (dişlək-dişlək, dişləm-dişləm) edilmək; 
ғычəжə кардə быə с. dişdək-dişdək (dişlək-dişlək, dişləm-dişləm) 
edilmiş (edilən); ғычəжə кардə быə хəб. мəн. dişdək-dişdək (dişlək-
dişlək, dişləm-dişləm) edilmişdir (edilib). 

ғычәжән и. dişlәyәn. 
ғычи и. dişlәk, bir dişlәk; ғычи нун bir dişlək çörək. 
ғычонә с. dişlәmlik; и ғычонə bir dişləmlik. 
ғо//ғу I и. зоол. qu; порғу qu tükü. 
ғо II и. xof, darıxma; ғо беј ф. darıxmaq, darıxsınmaq; ғо бим 

ҹојлинə мандејку tək qalmaqdan darıхdım; ғо быə с. darıxmış, 
darıxan; ғо быə хəб. мəн. darıxmışdır, darıxıb; ғо кардеј ф. 
darıxdırmaq; ғо кардə беј ф. darıxdırılmaq; ғо кардə быə с. 
darıxdırılmış, darıxdırılan; ғо кардə быə хəб. мəн. darıxdırılmışdır, 
darıxdırılıb. 

ғоғ (һышкә ғоғ) и. qax; bax: сефчәк. 
ғоғәзинон и. зоол. qukimilәr. 
ғоғлә с. bütöv; ғоғлə виз ləpəsi bütöv (çıхan) qoz. 
ғоә и. qora. 
ғоәангы и. yabanı üzüm. 
ғоәјн с. qoralı. 
ғоәкә с. darıxdırıcı; ғоəкə һəво darıхdırıcı hava; ғоəкə гəпон 

darıхdırıcı söhbətlər; ғоəкə һол darıхdırıcı hal. 
ғоәкәти и. darıxdırıcılıq; жимони ғоəкəти həyatın darıхdırıcılığı. 
ғоәкижә//ғуәкижә и. зоол. qu quşu; сипијə ғоəкижə ağ qu-quşu; 

сијо ғоəкижə qara qu quşu; кавујə ғоə кижə göy qu quşu. 
ғојм с. bәrk, möhkәm; ғојмə чу bərk ağaҹ. ғојм беј ф. bərkimək, 

möhkəmlənmək; ғојм быə с. bərkimiş, möhkəmlənmiş; ғојм быə хəб. 
мəн. bərkimişdir, möhkəmlənmişdir; ғојм кардеј ф. bərkitmək, 
möhkəmlətmək; ғојм кардə беј ф. bərkidilmək, möhkəmləndirilmək; 
ғојм кардə быə с. bərkidilmiş, möhkəmləndirilmiş, bərkidilən, 
möhkəmləndirilən; ғојм кардə быə хəб. мəн. bərkidilmişdir, 
möhkəmləndirilmişdir, bərkidilib, möhkəmləndirilib. 

ғојм-ғојми з. bәrk-bәrk, möhkәm-möhkәm. 
ғојмә и. sürahi tiri. 
ғојмәгәв и. eyvanağzı, eyvanın qırağı. 
ғојмәгәв с. ağzıbәrk. 
ғојмәти и. bәrklik, möhkәmlik. 
ғојмәҹон с. canıbәrk. 
ғојмәҹонәти и. canıbәrklik. 
ғол и. qol, imza; ғол доə бе кəшеј ф. qol çəkdirilmək, 

imzalatdırılmaq; ғол доə быə кəше с. qol çəkdirilmiş, imzalatdırılmış, 
imzalatdırılan; ғол доə быə кəше хəб. мəн. qol çəkdirilmişdir, 
imzalatdırılmışdır, imzalatdırılıb; ғол дој кəшеј ф. qol çəkdirmək, 
imzalatdırmaq. ғол кəшеј ф. qol çəkmək, imza atmaq; ғол кəшə беј 
ф. qol çəkilmək, imza atılmaq; ғол кəшə быə с. qol çəkilmiş 
(çəkilən), imza atılmış (atılan); ғол кəшə быə хəб. мəн. qol 
çəkilmişdir (çəkilib), imza atılmışdır (atılıb). 

ғолаб и. бајт. atlarda xәstәlik (at çox qaçıb tərləyəndə dayanıb 
donur, sətəlcəm olur. Müalicə etmək üçün təzək yandırıb onun 
tüstüsünü ata verirlər). 

ғолә с. qızmış, qızan; ғолə кыты qızmış pişik. 
ғолам и. qul, kölә; ғолам беј ф. qul olmaq, kölə olmaq; ғолам 

кардеј ф. qul etmək, kölə etmək; ғолам кардə беј ф. qul edilmək, 
kölə edilmək; ғолам кардə быə с. qul edilmiş, kölə edilmiş (edilən); 
ғолам кардə быə хəб. мəн. qul edilmişdir, kölə edilmişdir (edilib). 

ғоламәти и. qulluq, kölәlik. 
ғоламдор и. quldar. 
ғоламдорәти и. quldarlıq; ғоламдорəти сохтемон quldarlıq 

quruluşu. 
ғолин с. imzalı. 
ғоллығ и. qulluq; ғоллығəдə беј ф. qulluqda olmaq; ғоллығəдə 

быə с. qulluqda olan, qulluqda olmuş; ғоллығəдə быə хəб. мəн. 
qulluqda olub, qulluqda olmuşdur; ғоллығ кардə беј ф. qulluq 
edilmək; ғоллығ кардə быə с. qulluq edilmiş (edilən); ғоллығ кардə 
быə хəб. мəн. qulluq edilmişdir (edilib); ғоллығ нишо дој ф. qulluq 
göstərmək. 

ғоллығбоз с. qulluqbaz. 
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ғоллығбозәти и. qulluqbazlıq. 
ғоллығәвон и. qulluqçu; довлəти ғоллығəвон dövlət qulluqçusu. 
ғоллығәвонәти и. qulluqçuluq; ғоллығəвонəти кардеј ф. 

qulluqçuluq etmək. 
ғонғә и. mәşәl, fişәng; ғонғə ғандеј ф. məşəl atmaq, fişəng atmaq; 

ғонғə ғандə беј ф. məşəl atılmaq, fişəng atılmaq; ғонғə ғандə быə с. 
məşəl atılmış, fişəng atılmış (atılan); ғонғə ғандə быə хəб. мəн. məşəl 
atılmışdır, fişəng atılmışdır (atılıb); ғонғə ғандəкəс и. məşəl atan, 
fişəng atan. 

ғонәғ и. qonaq; ғонəғə кə qonaq otağı; хосə ғонəғон! əziz 
qonaqlar!; ғонəғ шеј qonaq getmək; ғонəғ ғəбул кардеј qonaq qəbul 
etmək, qonaqlamaq; bax:  меһмон; ғонəғ кардеј ф. qonaq etmək; 
ғонəғ кардə беј ф. qonaq edilmək; ғонəғ кардə быə с. qonaq edilmiş 
(edilən); ғонəғ кардə быə хəб. мəн. qonaq edilmişdir (edilib); 
*Ғонəғи һардəј Хыдо бəросне Qonağın yediyini Allah yetirər; 
Ғонəғи бə ғонəғи рыкыш боме Qonağın qonaqdan xoşu gəlməz; 
Ғонəғ омəј – вəјəванде Qonaq gəldi toy-bayramdı; Ғонəғ омеəдə 
хəбə əкəни Qonag gələndə xəbər etməz; Ғонəғи тоно бə кəдəкијон 
сыхан мəкə Qonağın yanında evdəkilərə ağır söz demə; Ғонəғ че 
Хыдој Qonaq Allahındır; Бə ғонəғијəн ғырбон, бəчəј вығандə 
Хыдоəн Qonağa da qurban, onu göndərən Allaha da; Ғонəғ дујəн 
бывото, гуш быдə, əј пəрт мəкə Qonaq yalan da desə, qulag as, onu 
pərt etmə; Ғонəғ хорəк һардеəдə емəрəх бəчəј гəви Qonaq xörək 
yeyəndə onun ağzına baxma; Нав ғонəғи даст омəкырын сурфəо 
Qonaqdan əvvəl süfrədən çəkilmə (At. məs.). 

ғонәғдо с. qonaqsevәr. 
ғонәғдоәти и. qonaqsevәrlik. 
ғонәғәпи с. qonaqsevәn, qonaqsevәr. 
ғонәғәти и. qonaqlıq. 
ғонәғнәпи с. qonaqsevmәz. 
ғонәғнәпијәти и. qonaqsevmәzlik. 
ғонәғпәрвәр с. qonaqpәrvәr. 
ғонәғпәрвәрәти и. qonaqpәrvәrlik; де ғонəғпəрвəрəти 

qonaqpərvərliklə. 
ғонәғпәрәст с. qonaqpәrәst, qonaqcıl. 
ғонәғпәрәстәти и. qonaqpәrәstlik, qonaqcıllıq; де 

ғонəғпəрəстəти qonaqpərəstliklə. 
гонәғпијәти и. qonaqsevәnlik, qonaqsevәrlik; де ғонəғпијəти 

qonaqsevənliklə. 
ғорығ и. qoruq. 
ғорут и. qorut (qurudulmuş və adətən qışda yeməkdə istifadə 

olunan ayran kürəcikləri); һышкə ғорут qupquru, qorut kimi 
qupquru. 

ғоти и. qutu. 
ғоч и. qoç; сијо ғоч qara qoç. 
ғочәғ с. qoçaq; ғочəғə зоə qoçaq oğlan. 
ғочәғәти и. qoçaqlıq; ғочəғəти нишо дој qoçaqlıq göstərmək. 
ғочәкәллә и. qoç kәllәsi. 
ғочәсә и. тар. qoçbaşı (qədim divardeşən silah). 
ғочи и. qoçu. 
ғочибозәти и. qoçubazlıq. 
ғочијәти и. qoçuluq. 
ғрам и. qram (ölçülərin metrik sistemində çəki vahidi). 
ғрам-атом и. ким. qram-atom. 
ғрамә с. qramlıq; пенҹо ғрамə искан əlli qramlıq stakan.  
ғуддә и. tәkәbbür, qırra, qudurğanlıq, lovğalıq; ғуддə кардеј 

qovarlanmaq, qozlanmaq. 
ғуддәјн с. tәkәbbürlü, qudurğan, qart, qırrabaz, qozlu, lovğa. 
ғуддәјн-ғуддәјни з. tәkәbbürlә, qudurğanlıqla, qudurğancasına, 

qart-qart, lovğalıqla. 
ғуддәјнәти и. tәkәbbürlülük, qudurğanlıq, lovğalıq. 
ғудрәт и. qüdrәt. 
ғудрәтин с. qüdrәtli. 
ғудрәтинәти и. qüdrәtlilik. 
ғудрәтманд с. qüdrәtli. 
ғудрәтмандәти и. qüdrәtlilik. 
ғудуз с. quduz; ғудуз беј ф. quduzlaşmaq; ғудуз быə с. 

quduzlaşmış, quduzlaşan; ғудуз быə хəб. мəн. quduzlaşmışdır, 
quduzlaşıb; ғудуз кардеј ф. quduz etmək; ғудуз кардə беј ф. quduz 
edilmək; ғудуз кардə быə с. quduz edilmiş (edilən); ғудуз кардə быə 
хəб. мəн. quduz edilmişdir (edilib). 

ғудур и. qudurğan; ғудур беј ф. qudurmaq; ғудур быə с. 
qudurmuş, quduran; ғудур быə хəб. мəн. qudurmuşdur, qudurub; 
ғудур кардеј ф. qudurtmaq; ғудур кардə беј ф. qudurdulmaq; ғудур 
кардə быə с. qudurdulmuş, qudurdulan; ғудур кардə быə хəб. мəн. 
qudurdulmuşdur, qudurdulub. 

ғујә з. sınıq-sınıq, çilik-çilik; ғујə беј ф.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) 
olmaq; ғујə быə с.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) olmuş (olan); ғујə быə хəб. 
мəн.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) olmuşdur (olub); ғујə кардеј ф.  sınıq-
sınıq (çilik-çilik) etmək; ғујə кардə беј ф.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) 
edilmək; ғујə кардə быə с.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) edilmiş (edilən); 
ғујə кардə быə хəб. мəн.  sınıq-sınıq (çilik-çilik) edilmişdir (edilib). 

ғул и. bax:  ғолам. 
ғул-ғули з. qulcasına. 
ғулдур и. quldur. 
ғулдурәти и. quldurluq; ғулдурəти кардеј ф. quldurluq etmək; 

ғулдурəти кардə быə с. quldurluq edilmiş (edilən); ғулдурəти кардə 
быə хəб. мəн. quldurluq edilmişdir (edilib). 

ғулејбони и. qulyabanı. 
ғуллә и. qüllә. 
ғулләјн с. qüllәli. 
ғулоғә и. зывон. şәkilçi. 
ғумар и. qumar (kart oyunu). 
ғумарбоз с. qumarbaz, qumarçı. 
ғумарбозәти и. qumarbazlıq, qumarçılıq. 
ғумархонә и. qumarxana. 
ғумбарә и. qumbara. 
ғумбарәвон и. qumbaraçı. 
ғумбарәғанде и. qumbaraatma, qumbaratullama. 
ғумбарәәғанд и. qumbaraatan. 
ғунҹ и. qunc. 
ғунҹин с. qunclu; ғунҹинə чəкмə qunclu çəkmə. 
ғурбәт и. qürbәt. 
ғурбәткәш с. qürbәtkeş. 
ғурбәткәшәти и. qürbәtkeşlik. 
ғур-ғур сəдо тəғл. qur-qur, qurultu (qarında). 
ғурт и. qurtum, içim, udum; и ғурт bir qurtum, bir içim. 
ғурт-ғурт з. qurtum-qurtum. 
ғурти a. bir qurtum, bir udumluq; ғурти чај bir qurtum çay. 
ғуртһағурт и. qurtaqurt; де ғуртһағурти qurtaqurtla. 
ғуруб и. qürub. 
ғурултај и. qurultay. 
ғурултајәвә с. qurultayqabağı. 
ғурум и. qurum. 
ғурумин с. qurumlu. 
ғурумсәғ с. qurumsaq. 
ғурумсәғәти и. qurumsaqlıq. 
ғуруш и. quruş. 
ғуруч (ле-ле-ле) н. qoçu döyüşә çağırmaq üçün çıxarılan nida. 
ғусл и. qüsl; ғусл дој ф. qüsl vermək; ғусл доə с. qüsl vermiş 

(verən); ғусл доə хəб. мəн. qüsl vermisən; ғусл доə беј ф. qüsl 
verilmək; ғусл доə быə с. qüsl verilmiş (verilən); ғусл доə быə хəб. 
мəн. qüsl verilmişdir (verilib). 

ғуссә и. qüssә. 
ғуссәјн с. qüssәli; ғуссəјн беј ф. qüssələnmək; ғуссəјн быə с. 

qüssələnmiş, qüssələnən; ғуссəјн быə хəб. мəн. qüssələnmişdir, 
qüssələnib; ғуссəјн кардеј ф. qüssələndirmək; ғуссəјн кардə беј ф. 
qüssələndirilmək; ғуссəјн кардə быə с. qüssələndirilmiş, 
qussələndirilən; ғуссəјн кардə быə хəб. мəн. qüssələndirilmişdir, 
qussələndirilib. 

ғуссәјнәти и. qüssәlilik. 
ғусур и. qüsur. 
ғусурин с. qüsurlu. 
ғусуринәти и. qüsurluluq. 
ғутб и. qütb; кобəсонə ғутб şimal qütbü; мəнфијə ғцтб mənfi 

qütb; мысбəтə ғутб müsbət qütb; ғцтбə астовə qütb ulduzu; ғутбə 
шəв qütb gecəsi; ғутбə мəрə qütb dairəsi. 

ғутбәвон и. qütbçü, qütb tәdqiqatçısı. 
ғутбијә с. физ. qütbi, әks; ғутбијə координатон qütbi 

koordinatlar. 
ғутбијәти и. qütbilik, әkslik. 
ғуф и. xof; ғуф омеј хof gəlmək. 
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ғуфин с. xoflu; Пəхыл ғуфин бəбе Хain хoflu olar (At. m.). 
ғуфинәти и. xofluluq. 
ғуч и. bax: ғоч. 
ғуҹ и. qucaq; ғуҹ кардеј ф. qucaqlamaq, qucağa almaq; ғуҹ кардə 

беј ф. qucaqlanmaq, qucağa alınmaq; ғуҹ кардə быə с. qucaqlanmış, 
qucaqlanan, qucağa alınmış (alınan); ғуҹ кардə быə хəб. мəн. 
qucaqlanmışdır, qucaqlanıb, qucağa alınmışdır (alınıb). 

ғуҹу и. qucu, qucaq (uşaq dilində). 
ғуҹу-ғуҹу н. qucu-qucu (körpəni qucağa səsləmə).  
 

Д 
 
д  d (Talış əlifbasının altıncı hərfi). 
да a. on. 
дабәда з. onaon. 
даве и. dava; даве кардеј ф. 1 dalaşmaq; 2 vuruşmaq; даве 

кардəкəс и. 1 dalaşan; 2 vuruşan; *Даве əкəниш, лəво бочије? 
Dalaşmayacaqsansa, ağacı neyləyirsən?  (At. sözü) 

даве-ғалмәғал и. dava-qalmaqal. 
даве-давеоне и. dava-dava (uşaq oyunu). 
давејн с. davalı. 
давекор с. dalaşqan, davaçı, vuruşqan, davacıl. 
давекорәти и. dalaşqanlıq, davaçılıq, vuruşqanlıq, davacıllıq. 
даве-шаве и. dava-dalaş, dava-şava. 
даве-шавејн с. dava-şavalı, dava-dalaşlı. 
дагеротип и. фото. dagerotip (dagerotipiya metodu ilə çəkilmiş 

şəkil). 
дагеротипијә и. фото. dagerotipiya (metal lövhə üzərində köhnə 

fotoqrafiya üsulu). 
да-да з. on-on. 
даим з. daim. 
даими з. daimi. 
даир əд. dair. 
даирә и. bax: мәрә. 
даирәви с. bax: мәрәјн. 
дај и. dayı. 
дајвәју и. dayıgәlini. 
дајвәјуәти и. daygәlinlilik. 
дај-дај и. шиф. нытғ. day-day. 
дајәванд и. dayılar, dayıuşağı, dayı tayфası. 
дајәвандәти и. dayıuşağılıq. 
дајәғ и. bax: пуснә.  
дајәғә с. dayaqlıq; дајəғə материал dayaqlıq material. 
дајәғин с. bax: пуснәјн. 
дајәк a. onda bir. 
дајәти и. dayılıq. 
дајжен и. dayıarvadı, dayıdostu. 
дајженәти и. dayıarvadılıq. 
дајзоә и. dayıoğlu. 
дајзоәти и. dayıoğluluq. 
дајкинә и. dayıqızı. 
дајкинәти и. dayıqızılıq. 
дајнә и. elçi; дајнə шеј elçi getmək. 
дајнәвә и. dayınәvәsi. 
дајнәвәти и. dayınәvәsilik. 
дајнәти  и. elçilik. 
дајонә и. elçi payı, elçi haqqı. 
дактилографијә и. daktiloqrafiya (lallarda barmaq işarəsi ilə 

danışmaq üsulu). 
дактилографик с. daktiloqrafik. 
дактилоложи с. daktiloloji. 
дактилоскопијә и. daktiloskopiya (adamı barmaqlarının izinə 

görə müəyyən etmək üsulu). 
дактилоскопик с. daktiloskopik; дактилоскопикə експертизə 

daktiloskopik ekspertiza. 
даләј-даләј и. гəп. dalay-dalay.  
далғә и. dalğa; bax: мовҹ. 
далғәарышт и. dalğaqıran, dalğasındıran. 
далғәчәм с. dalğavarı. 

далғәчәмәти и. dalğavarılıq. 
далғә-далғә з. dalğa-dalğa; далғə-далғə певыло беј dalğa-dalğa 

yayılmaq.  
далғәәгәт и. дыјо. dalğatutan. 
далғәәжән и. дыјо. dalğavuran. 
далғәәку и. дыјо. dalğadöyәn. 
далғәәнывышт и. ҹоғр. dalğayazan (cihaz). 
далғәәпам и. dalğaölçәn (cihaz). 
далғәјн с. dalğalı; далғəјнə дыјо dalğalı dəniz; далғəјн беј ф. 

dalğalanmaq; далғəјн быə с. dalğalanmış, dalğalanan; далғəјн быə 
хəб. мəн. dalğalanmışdır, dalğalanıb; далғəјн кардеј ф. 
dalğalandırmaq; далғəјн кардə беј ф. dalğalandırılmaq; далғəјн 
кардə быə с. dalğalandırılmış, dalğalandırılan; далғəјн кардə быə 
хəб. мəн. dalğalandırılmışdır, dalğalandırılıb. 

далғәјнәти и. dalğalılıq. 
далғәнишоәдә и. дыјо. dalğagöstәrәn. 
далғәоәгәт и. дыјо. dalğasaxlayan. 
далғәоәпыртын и. дыјо. dalğaqaytaran. 
далғәохшәр с. dalğayaoxşar, dalğayabәnzәr. 
далғәохшәрәти и. dalğayaoxşarlıq, dalğayabәnzәrlik. 
далғәпејәбыр и. дыјо.  dalğayaran, dalğakәsәn. 
далғәти и. dalğalıq. 
далғәшикилин с. dalğaşәkilli. 
далдә с. 1 dalda; далдə вырə dalda yer; далдə кардеј ф. 

daldalamaq; далдə кардə беј ф. daldalanmaq; далдə кардə быə с. 
daldalanmış, daldalanan; далдə кардə быə хəб. мəн. daldalanmışdır, 
daldalanıb; 2 sığınacaq; сијасијə далдə һуғуғ siyasi sığınacaq 
hüququ. 

далән с. 1 dalan; 2 gizli, bağlı; далəнə вырə gizli yer. 
даләндор и. dalandar. 
даләндорәти и. dalandarlıq. 
даләнә и. daldalıq. 
далин с. onluq. 
далтонизм и. тəб. daltonizm (rəngləri görmək qabiliyyətinin 

pozulması).  
далтоник и. тəб. daltonik (daltonizmdən əziyyət çəkən adam). 
далтонист и. пеd. пsiх. daltonist, daltonik.  
дамб сəдо тəғл. damb. 
дамб-дамб сəдо тəғл. damb-damb. 
дамбә и. damba (suyun qarşısını kəsmək və ya onun istiqamətini 

tənzimləmək üçün hidrotexniki qurğu). 
дамбә-дурум и. damba-durum. 
дамбул и. бот. gavalı; сијо дамбул qara gavalı; сипијə дамбул ağ 

gavalı; зардə дамбул sarı gavalı. 
дамбулусконә и. üzmә qovuqcuğu (balıqda). 
дамғә и. bax: доғәжә.  
дамғәәжән и. bax: доғәжән.  
дамғәјн с. bax: доғәжәнин.  
дамғәјнәти и. bax: доғәжәнинәти.  
дам-дум и. dam-dum, sәs-küy. 
даме I и. yaraşma (paltar). 
даме II и. başa çatma (ay). 
даме III и. damma (evin damı). 
даме IV и. damma (ürəyə). 
даме V и. yetişmә (çiban və s.). 
даме-даме I з. yaraşa-yaraşa, yaraşaraq. 
даме-даме II з. başa çata-çata (çataraq), ötә-ötә, ötәrәk.  
даме-даме III з. dama-dama, damaraq; Гол бəбе даме-даме 

Dama-dama göl olar (At. m.). 
даме-даме IV з. dama-dama, damaraq (ürəyə). 
даме-даме V з. yetişә-yetişә, yetişәrәk (çiban). 
дамеј I ф. yaraşmaq; ♥дамејдə yaraşır; дамејдəбе yaraşırdı; даəми 

yaraşardı; дамəнинбе yaraşmalıydı; дамəбе yaraşmışdı; дамəј 
yaraşdı; дабəме yaraşacaq; дамəнине yaraşmalıdır; дамо yaraşsın; 
дамо yaraşsa; дамəбəј yaraşsaydı; ♥дамејдəни yaraşmır; 
дамејдəныбе yaraşmırdı; данəми yaraşmazdı; дамəнинныбе 
yaraşmamalıydı; дамəныбе yaraşmamışdı; данымəј yaraşmadı; 
данибəме yaraşmayacaq; дамəнинни yaraşmamalıdır; данымо 
yaraşmasın; данымо yaraşmasa; дамəнəбəј yaraşmasaydı. 

дамеј II ф. başa çatmaq; манги даме ayın başa çatması;  
дамеј III ф. dammaq; дамејдə кəј кум evin damı damır. 
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дамеј IV ф. dammaq; бə дыли дамеј ürəyə dammaq. 
дамеј V ф. yetişmәk; лыки даме çibanın yetişməsi. 
дамә I с. yaraşan, yaraşmış. 
дамә II с. başa çatmış, ötәn; дамə манги 10-дə шəбим бə ди ötən 

(başa çatmış) ayın 10-da kəndə getmişdim.  
дамә III с. dammış, daman (dam). 
дамә IV с. dammış, daman (ürək). 
дамә V с. yetişmiş, yetişәn (çiban və s.). 
дамә I хəб. мəн. yaraşıb, yaraşmışdır. 
дамә II хəб. мəн. başa çatmışdır; манг дамə ay başa çatmışdır. 
дамә III хəб. мəн. dammışdır; кəј кум дамə  evin damı damıb. 
дамә IV хəб. мəн. dammışdır; дамə бəчыми дыли ürəyimə 

dammışdır.  
дамә V хəб. мəн. yetişmişdir, yetişibdir (çiban və s.). 
дамә I и. dinmә, danışma; дамə беј ф. dinmək; ♥дамə бејдəм 

dinirəm; дамə быəбим dinmişdim; дамə бејдəбим dinirdim; дамə 
əбим dinərdim; дамə быəнинбим dinməliydim; дамə быəнин бим 
dinməli oldum; дамə бим dindim; дамə бəбем dinəcəyəm; дамə 
быəниним dinməliyəm; дамə быбум dinim; дамə быбом dinsəm; 
дамə ныбеј dinməmək; дамə быə с. dinmiş, dinən; дамə быə хəб. 
мəн. dinmişdir, dinib. дамə ныбеј ф. danışmamaq, dinməmək, 
susmaq; дамə бенҹəн з. dinən kimi. 

дамә II и. dama (64 və ya 100 xanalıq stolüstü idman oyunu). 
дамә III и. dama (oyun kartı).  
дамәвон и. damaçı, dama oynayan. 
дамәд и. damad, kürәkәn. 
дамәдәти и. damadlıq, kürәkәnlik. 
дамә-дини и. диниb-danışma, dindirib-danışdırma; дамə-dini 

беј ф. dinib-danışmaq; дамə-dini ныбеј ф. dinib-danışmamaq; дамə-
dini кардеј ф. dindirib-danışdırmaq; дамə-dini ныкардеј ф. dindirib-
danışdırmamaq; дамə кардеј ф. dindirmək, danışdırmaq; дамə кардə 
беј ф. dindirilmək, danışdırılmaq; дамə кардə быə с. dindirilmiş, 
danışdırılmış, dindirilən, danışdırılan; дамə кардə быə хəб. мəн. 
dindirilmişdir, danışdırılmışdır, dindirilib, danışdırılıb. 

дамәнин I с. yaraşmalı, yaraşası (paltar). 
дамәнин II с. başa çatmalı (çatası) (ay). 
дамәнин III с. dammalı, daması (evin damı). 
дамәнин IV с. dammalı, daması (ürək). 
дамәнин V с. yetişmәli, yetişәsi (çiban). 
дамәныбејәти и. dinmәzlik. 
дамәныбә з. 1 dinmәz, dinmәzcә; 2 dinmәmiş, dinmәzdәn öncә. 
дамәр и. damar; хунə дамəр qan damarı; дамəрə нохəши damar 

хəstəliyi; дамəрə нырəсəј damar çatışmazlığı. 
дамәр-дамәр з. damar-damar. 
дамәрәдылә с. физиол. damariçi.  
дамәрәдут и. тəб. damartikәn. 
дамәрәжијәдәј с. тəб. damaraltı.  
дамәрофәјә с. тəб. damaryaradan; дамəрофəјə һуҹејрон 

damaryaradan hüceyrələr. 
дамәрохшәр с. damaroxşar. 
дамәрохшәрәти и. damaroxşarlıq. 
дамәрикукәно с. тəб. damardankәnar. 
дамәрин с. damarlı. 
дамәринәти и. damarlılıq. 
дамәр-синир с. тəб. damar-sinir; дамəрə-синирə сохтемон 

damar-sinir konstruksiyası. 
дамәртангәкон и. тəб. damardaraldıcılar. 
дамәрһовужәкә с. тəб. damargenәldәn. 
дамәрһовужәкон и. тəб. damargenәldicilәr. 
дамәсә I з. yaraşarkәn (paltar). 
дамәсә II з. başa çatarkәn (ay). 
дамәсә III з. damarkәn (evin damı). 
дамәсә IV з. damarkәn (ürəyə). 
дамәсә V з. yetişәrkәn (çiban). 
даминә a. onuncu. 
дамино и. damino. 
дамон и. dәrman. 
дамон-дәво и. dәrman-dәva. 
дамон-дәвоәкә и. dәrman-davaçı. 
дамонәсохт и. dәrmanqayıran, dәrmançı. 
дамонин с. dәrmanlı. 

дамонхонә и. aptek, әczaxana. 
дамоншығышәкә и. dәrmançilәyәn, dәrmançilәyici. 
данг и. danq (səs təqlidi). 
данг с. dәng; данг беј ф. dəng olmaq; данг быə с. dəng olmuş 

(olan); данг быə хəб. мəн. dəng olmuşdur (olub); данг кардеј ф. dəng 
etmək; данг кардə беј ф. dəng edilmək; данг кардə быə с. dəng 
edilmiş (edilən); данг кардə быə хəб. мəн. dəng edilmişdir (edilib); 
*Дангə одəми кəжəлə мазгыш һардə Dəng adam qarğa beyni yeyib 
(At. məs.). 

данг-дунг и. danq-dunq (səs təqlidi). 
дангә и. danqıltı, danqırtı. 
дангәданг и. danqadanq (səs təqlidi). 
дангәнә и. dәngәnә, piyalә. 
дангәсә и. dәngәsәr. 
дангы-диванә з. dәng-divanә. 
данғәз с. danqaz, yekәxana. 
данғәзәти и. danqazlıq, yekәxanalıq; данғəзəти кардеј ф. 

danqazlıq etmək, yekəxanalıq etmək; данғəзəти кардə беј ф. 
danqazlıq edilmək, yekəxanalıq edilmək; данғəзəти кардə быə с. 
danqazlıq edilmiş, yekəxanalıq edilmiş (edilən); данғəзəти кардə быə 
хəб. мəн. danqazlıq edilmişdir, yekəxanalıq edilmişdir (edilib). 

дандон и. diş; дандонə ришə diş kökü; дандонə риз diş yeri; 
дандон певатеј diş çəkmək; дандон дој певатеј diş çəkdirmək; 
дандони гызгијеј diş gizildəmək; дандонəбын diş dibi; дандони выр 
кардеј dişini qıcamaq; *Хыдо доəше бə Ҹани, бо һарде дандоныш 
ни Allah Ğaniyə verib, yeməyə dişi yoxdur (At. məs.). 

дандонбејәкә и. dişçәkәn. 
дандонбекарде и. dişçәkmә. 
дандон бекардеј ф. diş çıxartmaq. 
дандон-дандон з. diş-diş. 
дандон-дәмох с. зывон. diş-damaq; дандонə-дəмохə самитон 

diş-damaq samitləri. 
дандонә и. dәndәnә, dişcik, dişә. 
дандонәарә с. зывон. dişarası; дандонəарə самит dişarası samit. 
дандонәбын и. тəб. dişdibi. 
дандонәбыр и. тех. dişkәsәn. 
дандонәвиз и. dişqozu (nəzik qabıqlı qoz). 
дандонәпам и. тех. dişölçәn. 
дандонәјн с. dәndәnәli, diş-diş, dişli; дандонəјнə чəх dişli çarх. 
дандонәкәно с. стом. dişyanı. 
дандонәнышт с. dişbatan. 
дандонәоәкә и. тех. dişaçan. 
дандонәокарде и. тех. dişaçma. 
дандонәпуш и. dişçöpü. 
дандонәсығ и. стом. dişdaşı. 
дандонәтош и. тех. dişyonan. 
дандонәхылел и. diş qurdalama; дандонəхылел кардеј ф. diş 

qurdalamaq; дандонəхылел кардə беј ф. diş qurdalanmaq; 
дандонəхылел кардə быə с. diş qurdalanmış (qurdalanan); 
дандонəхылел кардə быə хəб. мəн. diş qurdalanmışdır (qurdalanıb). 

дандонәхылеләкә и. dişqurdalayan. 
дандонәҹирискә и. dişlәri bir-birinә sürtmә. 
дандониғәзинә с. геол. dişvarı, dişәbәnzәr; дандониғəзинə 

сохтемон dişvarı quruluş. 
дандонин с. dişli. 
дандонинәти  и. dişlilik. 
дандон-лыбут с. зывон. diş-dodaq. 
дандоннынышт с. dişbatmaz. 
дандонныныштәти и. dişbatmazlıq. 
дандонпевате и. dişçәkmә. 
дандонпејәват и. dişçәkәn. 
дандонпок и. diş fırçası. 
дандонсодој и. тех. dişpardaqlama. 
дандонсоәдә с. тех. dişpardaqlayan (dəzgah). 
дандонсоз и. diş hәkimi. 
дандон-чонә с. diş-çәnә; дандонə-чонə систем diş-çənə sistemi. 
дандује и. yaxmaq, yaxışdırma (yağ, məhlul və s.). 
дандује-дандује з. yaxa-yaxa, yaxaraq, yaxışdıra-yaxışdıra, 

yaxışdıraraq (yağ, məhlul və s.). 
дандујеј ф. yaxmaq, yaxışdırmaq (yağ, məhlul və s.); дандујə беј  

ф. yaxılmaq, yaxışdırılmaq; дандујə быə с. yaxılmış, yaxılan, 
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yaxışdırılmış, yaxışdırılan; дандујə быə хəб. мəн. yaxılmışdır, 
yaxılıb, yaxışdırılmışdır, yaxışdırılıb; ♥дандујејдəм  yaхıram; 
дандујејдəш yaхırsan; дандујејдə yaхır; дандујејдəмон yaхırıq; 
дандујејдəшон yaхırsınız; дандујејдəн  yaхırlar; дандујејдəбим 
yaхırdım; дандујејдəбиш  yaхırdın; дандујејдəбе  yaхırdı; 
дандујејдəбимон yaхırdıq; дандујејдəбишон yaхırdınız; 
дандујејдəбин yaхırdılar; дандујəме  yaхdım; дандујəј  yaхdın; 
дандујəше yaхdı; дандујəмоне yaхdıq; дандујəоне  yaхdınız; 
дандујəшоне  yaхdılar; дəандујм  yaхardım; дəандујш yaхardın; 
дəандуј  yaхardı; дəандујмон  yaхardıq; дəандујшон yaхardınız; 
дəандујн yaхardılar; дандујəнинбим  yaхmalıydım; дандујəнинбиш  
yaхmalıydın; дандујəнинбе  yaхmalıydı; дандујəнинбимон 
yaхmalıydıq; дандујəнинбишон yaхmalıydınız; дандујəнинбин 
yaхmalıydılar; дандујəнин бим  yaхmalı oldum; дандујəнин биш  
yaхmalı oldun; дандујəнин бе  yaхmalı oldu; дандујəнин бимон 
yaхmalı olduq; дандујəнин бишон yaхmalı oldunuz; дандујəнин бин 
yaхmalı oldular; дəбандујем yaхaram; дəбандујеш  yaхarsan; 
дəбандује yaхar; дəбандујемон  yaхarıq; дəбандујешон  yaхarsınız; 
дəбандујен  yaхarlar; дандујəниним yaхmalıyam; дандујəниниш 
yaхmalısan; дандујəнине yaхmalıdır; дандујəнинимон  yaхmalıyıq; 
дандујəнинишон  yaхmalısınız; дандујəнинин yaхmalıdırlar; 
дандујым yaхım; данду yaх; дандујы  yaхsın; дандујəмон yaхaq; 
дандујəн yaхın; дандујын  yaхsınlar; дандујом  yaхsam; дандујош 
yaхsan; дандујо yaхsa; дандујомон  yaхsaq; дандујошон yaхsanız; 
дандујон yaхsalar; ♥дандујејдəним  yaхmıram; дандујејдəниш 
yaхmırsan; дандујејдəни yaхmır; дандујејдəнимон yaхmırıq; 
дандујејдəнишон yaхmırsınız; дандујејдəнин  yaхmırlar; 
дандујејдəныбим yaхmırdım; дандујејдəныбиш  yaхmırdın; 
дандујејдəныбе  yaхmırdı; дандујејдəныбимон yaхmırdıq; 
дандујејдəныбишон yaхmırdınız; дандујејдəныбин yaхmırdılar; 
ныдандујəме  yaхmadım; ныдандујəј  yaхmadın; ныдандујəше 
yaхmadı; ныдандујəмоне yaхmadıq; ныдандујəоне  yaхmadınız; 
ныдандујəшоне  yaхmadılar; нəдандујм  yaхmazdım; нəдандујш 
yaхmazdın; нəдандуј yaхmazdı; нəдандујмон  yaхmazdıq; 
нəдандујшон yaхmazdınız; нəдандујн yaхmazdılar; 
дандујəнинныбим  yaхmamalıydım; дандујəнинныбиш  
yaхmamalıydın; дандујəнинныбе  yaхmamalıydı; 
дандујəнинныбимон yaхmamalıydıq; дандујəнинныбишон 
yaхmamalıydınız; дандујəнинныбин yaхmamalıydılar; дандујəнин 
ныбим  yaхmalı olmadım; дандујəнин ныбиш  yaхmalı olmadın; 
дандујəнин ныбе  yaхmalı olmadı; дандујəнин ныбимон yaхmalı 
olmadıq; дандујəнин ныбишон yaхmalı olmadınız; дандујəнин 
ныбин yaхmalı olmadılar; нибəдандујем yaхmaram; нибəдандујеш  
yaхmazsan; нибəдандује yaхmaz; нибəдандујемон  yaхmarıq; 
нибəдандујешон yaхmazsınız; нибəдандујен  yaхmazlar; 
дандујəнинним yaхmamalıyam; дандујəнинниш yaхmamalısan; 
дандујəнинни yaхmamalıdır; дандујəниннимон  yaхmamalıyıq; 
дандујəниннишон  yaхmamalısınız; дандујəниннин 
yaхmamalıdırlar; ныдандујым yaхmayım; мəданду yaхma; 
ныдандујы  yaхmasın; мəдандујəмон yaхmayaq; мəдандујəн 
yaхmayın; ныдандујын  yaхmasınlar; ныдандујом  yaхmasam; 
ныдандујош yaхmasan; ныдандујо yaхmasa; ныдандујомон  
yaхmasaq; ныдандујошон yaхmasanız; ныдандујон yaхmasalar. 

дандујә с. yaxmış, yaxan, yaxışdırmış, yaxışdıran (yağ, məhlul və 
с.). 

дандујә хəб. мəн. yaxmısan, yaxışdırmısan (yağ, məhlul və s.). 
дандујәнин с. yaxmalı, yaxası, yaxışdırmalı, yaxışdırası (yağ, 

məhlul və s.). 
дандујәсә з. yaxarkәn, yaxışdırarkәn (yağ, məhlul və s.). 
дандујовније и. yaxdırma, yaxışdırma (yağ, məhlul və s.). 
дандујовније-дандујовније з. yaxdıra-yaxdıra, yaxdıraraq, 

yaxışdıra-yaxışdıra, yaxışdıraraq (yağ, məhlul və s.). 
дандујовнијеј ф. yaxdırmaq, yaxışdırmaq (yağ, məhlul və s.);  

дандујовнијə беј ф. yaxdırılmaq, yaxışdırılmaq (yağ, məhlul və s.); 
дандујовнијə быə с. yaxdırılmış, yaxdırılan, yaxışdırılmış, 
yaxışdırılan (yağ, məhlul və s.); дандујовнијə быə хəб. мəн. 
yaxdırılmışdır, yaxdırılıb, yaxışdırılmışdır, yaxışdırılıb (yağ, məhlul və 
s.). 

дандујовнијә с. yaxdırmış, yaxdıran, yaxışdırmış, yaxışdıran 
(yağ, məhlul və s.). 

дандујовнијә хəб. мəн. yaxdırmısan, yaxışdırmısan (yağ, məhlul 
və s.). 

дандујовнијәнин с. yaxdırmalı, yaxdırası, yaxışdırmalı, 
yaxışdırılası (yağ, məhlul və s.). 

дандујовнијәсә з. yaxdırarkәn, yaxışdırarkәn (yağ, məhlul və s.). 
данә и. ötmә, ötülmә; данə беј ф. ötmək; данə бе шеј ф. ötüb-

getmək; данə быə с. ötmüş, ötən; данə быə хəб. мəн. ötmüşdür, ötüb. 
данәндә с. danәndә, müdrik. 
данимаркә и. Danimarka; Данимаркə зывон Danimarka dili. 
данимаркәвыж з. danimarkalı. 
данымеј I ф. yaraşmamaq (paltar). 
данымеј II ф. 1 başa çatmamaq (ay); 2 yetişmәmәk. 
данымеј III ф. dammamaq (evin damı). 
данымеј IV ф. dammamaq (ürəyə). 
данымеј V ф. yetişmәmәk (çiban). 
данымә I с. yaraşmayan, yaraşmaz. 
данымә II с. 1 başa çatmayan; 2 yetişmәyәn. 
данымә III с. dammayan (evin damı). 
данымә IV с. dammayan (ürəyə). 
данымә V с. yetişmәyәn (çiban). 
данымә I з. yaraşmamış, yaraşmazdan öncә. 
данымә II з. 1 başa çatmamış, yetişmәmiş, başa çatmazdan 

(yetişmәzdәn) öncә. 
данымә III з. dammamış, dammazdan öncә (evin damı). 
данымә IV з. dammamış, dammazdan öncә (ürəyə). 
данымә V з. yetişmәmiş, yetişmәzdәn öncә (çiban). 
данырыштеј ф. çalmamaq (yumurtanı). 
данырыштә с. çalmayan (yumurtanı). 
данырыштә з. çalmamış, çalmazdan öncә (yumurtanı). 
даныһастеј ф. tıxmamaq. 
даныһастә с. tıxmayan. 
даныһастә з. tıxmamış, tıxmazdan öncә. 
даныһаштеј ф. dirәmәmәk, dayamamaq, söykәmәmәk. 
даныһаштә с. dirәmәyәn, dayamayan, söykәmәyәn. 
даныһаштә з. dirәmәmiş, dayamamış, söykәmәmiş, 

dirәmәmişdәn (dayamamışdan, söykәmәmişdәn) öncә. 
данҹе и. doğrama (xörəyin içinə çörək). 
данҹе-данҹе з. doğraya-doğraya (xörəyin içinə çörək). 
данҹеј ф. doğramaq (xörəyin içinə çörək); данҹə беј ф. 

doğranmaq; *данҹə быəбе doğranılmışdı; данҹə быə doğranılıb; 
данҹə быəбəј doğranılsaydı; данҹə бе doğranıldı; данҹə бејдə 
doğranılır; данҹə бəбе doğranılar; данҹə быə с. doğranmış, doğranan; 
данҹə быə хəб. мəн. doğranmışdır, doğranıb; ♥данҹејдəм 
doğrayıram; данҹејдəш doğrayırsan; данҹејдə doğrayır; данҹејдəмон 
doğrayırıq; данҹејдəшон doğrayırsınız; данҹејдəн doğrayırlar; 
данҹејдəбим doğrayırdım; данҹејдəбиш doğrayırdın; данҹејдəбе 
doğrayırdı; данҹејдəбимон doğrayırdıq; данҹејдəбишон 
doğrayırdınız; данҹејдəбин doğrayırdılar; даанҹим doğrayardım; 
даанҹиш doğrayardın; даанҹи doğrayardın; даанҹимон doğrayardı; 
даанҹишон doğrayardınız; даанҹин doğrayardılar; данҹəмбе 
doğramışdım; данҹəбе doğramışdın; данҹəшбе doğramışdı; 
данҹəмонбе doğramışdıq; данҹəонбе doğramışdınız; данҹəшонбе 
doğramışdılar; данҹыме doğradım; данҹəј doğradın; данҹыше 
doğradı; данҹымоне doğradıq; данҹыоне doğradınız; данҹышоне 
doğradılar; данҹəме doğramışam; данҹə doğramısan; данҹəше 
doğrayıb; данҹəмоне doğramışıq; данҹəоне doğramısınız; 
данҹəшоне doğrayıblar; данҹəнинбим doğramalıydım; 
данҹəнинбиш doğramalıydın; данҹəнинбе doğramalıydı; 
данҹəнинбимон doğramalıydıq; данҹəнинбишон doğramalıydınız; 
данҹəнинбин doğramalıydılar; данҹəнин бим doğramalı oldum; 
данҹəнин биш doğramalı oldun; данҹəнин бе doğramalı oldu; 
данҹəнин бимон doğramalı olduq; данҹəнин бишон doğramalı 
oldunuz; данҹəнин бин doğramalı oldular; данҹəнинимбəн 
doğramalıyammış; данҹəнинишбəн doğramalısanmış; данҹəнинебəн 
doğramalıymış; данҹəнинимонбəн doğramalıyıqmış; 
данҹəнинишонбəн doğramalısınızmış; данҹəнининбəн 
doğramalıymışlar; данҹəмбəј doğrasaydım; данҹəбəј doğrasaydın; 
данҹəшбəј doğrasaydı; данҹəмонбəј doğrasaydıq; данҹəонбəј 
doğrasaydınız; данҹəшонбəј doğrasaydınız; данҹедəмбəн 
doğrayırammış; данҹедəшбəн doğrayırsanmış; данҹедəјбəн 
doğrayırmış; данҹедəмонбəн doğrayırıqmış; данҹедəшонбəн 
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doğrayırsınızmış; данҹедəнбəн doğrayırmışlar; дəбанҹем 
doğrayaram; дəбанҹеш doğrayarsan; дəбанҹе doğrayar; дəбанҹемон 
doğrayarıq; дəбанҹешон doğrayarsınız; дəбанҹен doğrayarlar; 
данҹəниним doğramalıyam; данҹəниниш doğrmalısan; данҹəнине 
doğramalıdır; данҹəнинимон doğramalıyıq; данҹəнинишон 
doğramalısınız; данҹəнинин doğramalıdırlar; данҹəным doğrayım; 
данҹəн doğra; данҹəны doğrasın; данҹəнəмон doğrayaq; данҹəнəн 
doğrayın; данҹəнын doğrasınlar; данҹəном doğrasam; данҹəнош 
doğrasan; данҹəно doğrasa; данҹəномон doğrasaq; данҹəношон 
doğrasanız; данҹəнон doğrasalar; ♥данҹејдəним doğramıram; 
данҹејдəниш doğramırsan; данҹејдəни doğramır; данҹејдəнимон 
doğramırıq; данҹејдəнишон doğramırsınız; данҹејдəнин 
doğramırlar; данҹејдəныбим doğramırdım; данҹејдəныбиш 
doğramırdın; данҹејдəныбе doğramırdı; данҹејдəныбимон 
doğramırdıq; данҹејдəныбишон doğramırdınız; данҹејдəныбин 
doğramırdılar; нəданҹим doğramazdım; нəданҹиш doğramazdın; 
нəданҹи doğramazdı; нəданҹимон doğramazdıq; нəданҹишон 
doğramazdınız; нəданҹин doğramazdılar; данҹəмныбе 
doğramamışdım; данҹəныбе doğramamışdın; данҹəшныбе 
doğramamışdı; данҹəмонныбе doğramamışdıq; данҹəонныбе 
doğramamışdınız; данҹəшонныбе doğramamışdılar; ныданҹыме 
doğramadım; ныданҹəј doğramadın; ныданҹəше doğramadı; 
ныданҹəмоне doğramadıq; ныданҹəоне doğramadınız; 
ныданҹəшоне doğramadılar; данҹəмни doğramamışam; данҹəни 
doğramamısan; данҹəшни doğramayıb; данҹəмонни doğramamışıq; 
данҹəонни doğramamısınız; данҹəшонни doğramayıblar; 
данҹəнинныбим doğramamalıydım; данҹəнинныбиш 
doğramamalıydın; данҹəнинныбе doğramamalıydı; 
данҹəнинныбимон doğramamalıydıq; данҹəнинныбишон 
doğramamalıydınız; данҹəнинныбин doğramamalıydılar; данҹəнин 
ныбим doğramalı olmadım; данҹəнин ныбиш doğramalı olmadın; 
данҹəнин ныбе doğramalı olmadı; данҹəнин ныбимон doğramalı 
olmadıq; данҹəнин ныбишон doğramalı olmadınız; данҹəнин ныбин 
doğramalı olmadılar; данҹəниннимбəн doğramamalıyammış; 
данҹəниннишбəн doğramamalısanmış; данҹəниннијебəн 
doğramamalıymış; данҹəниннимонбəн doğramamalıyıqmış; 
данҹəниннишонбəн doğramamalısınızmış; данҹəниннинбəн 
doğramamalıymışlar; данҹəмнəбəј doğramasaydım; данҹəнəбəј 
doğramasaydın; данҹəшнəбəј doğramasaydı; данҹəмоннəбəј 
doğramasaydıq; данҹəоннəбəј doğramasaydınız; данҹəшоннəбəј 
doğramasaydınız; данҹедəнимбəн doğramırammış; данҹедəнишбəн 
doğramırsanmış; данҹедəнијбəн doğramırmış; данҹедəнимонбəн 
doğramırıqmış; данҹедəнишонбəн doğramırsınızmış; 
данҹедəнинбəн doğramırmışlar; данибанҹем doğramaram; 
данибанҹеш doğramazsan; данибанҹе doğramaz; данибанҹемон 
doğramarıq; данибанҹешон doğramazsınız; данибанҹен 
doğramazlar; данҹəнинним doğramamalıyam; данҹəнинниш 
doğrmamalısan; данҹəнинни doğramamalıdır; данҹəниннимон 
doğramamalıyıq; данҹəниннишон doğramamalısınız; данҹəниннин 
doğramamalıdırlar; ныданҹəным doğramayım; даманҹəн doğrama; 
ныданҹы doğramasın; даманҹəнəмон doğramayaq; даманҹəнəн 
doğramayın; ныданҹəнын doğramasınlar; ныданҹəном doğramasam; 
ныданнҹəнош doğramasan; ныданҹəно doğramasa; ныданҹəномон 
doğramasaq; ныданҹəношон doğramasanız; ныданҹəнон 
doğramasalar. 

данҹә и. doğram; и данҹə bir doğram. 
данҹә с. doğramış, doğrayan (xörəyin içinə çörək). 
данҹә хəб. мəн. doğramısan (xörəyin içinə çörək). 
данҹәнә и. doğramac, doğrama; данҹəнə кардеј ф. doğramac 

etmək; данҹəнə кардə беј ф. doğramac edilmək; данҹəнə кардə быə 
с. doğramac edilmiş (edilən); данҹəнə кардə быə хəб. мəн. doğramac 
edilmişdir (edilib). 

данҹәнин с. doğramalı, doğranası (xörəyin içinə çörək). 
данҹәсә з. doğrayarkәn (xörəyin içinə çörək). 
данҹовније и. doğratma (xörəyin içinə çörək). 
данҹовније-данҹовније з. doğrada-doğrada, doğradaraq 

(xörəyin içinə çörək). 
данҹовнијеј ф. doğratmaq (xörəyin içinə çörək); данҹовнијə беј 

ф. doğratdırılmaq; данҹовнијə быə с. doğratdırılmış, doğratdırılan; 
данҹовнијə быə хəб. мəн. doğratdırılmışdır, doğratdırılıb. 

данҹовнијә с. doğratmış, doğradan (xörəyin içinə çörək). 

данҹовнијә хəб. мəн. doğratmısan (xörəyin içinə çörək). 
данҹовнијәнин с. doğratmalı, doğranası (xörəyin içinə çörək). 
данҹовнијәсә з. doğradarkәn, doğratdırarkәn (xörəyin içinə 

çörək). 
дар и. dar; дарə чу dar ağacı. 
дарамбадурум и. darambadurum; дарамбадурум еғандеј 

darambadurum salmaq. 
даранг сəдо тəғл. danqıltı, daranq.  
дарвинизм и. darvinizm (əsasını Ç. Darvinin qoyduğu canlı 

təbiətin təkamülü nəzəriyyəsi). 
дарвинист и. darvinist, darvinçi. 
даргин и. dargin (Dağıstanda yaşayan xalq). 
даргини з. dargincә, dargin dilindә.   
дарғә и. darğa. 
дарғәти и. darğalıq. 
дард и. dәrd; Вəтəни дард Vətən dərdi; …дард бə нимəје …dərd 

yarısıdır; дард дој ф. dərdləndirmək, dərd vermək; дард доə беј ф. 
dərdləndirilmək; дард доə быə с. dərdləndirilmiş, dərdləndirilən; 
дард доə быə хəб. мəн. dərdləndirilmişdir, dərdləndirilib; дард кəшеј 
ф. dərd çəkmək; дард кəшə и. dərd çəkən; дард кəшə беј ф. dərd 
çəkilmək; дард кəшə быə с. dərd çəkilmiş (çəkilən); дард кəшə быə 
хəб. мəн. dərd çəkilmişdir (çəkilib); *Бə дарди тов бəһə ки, бə дамон 
бырəси Dərdə döz ki, dərmana çatasan; Дард бəсə дарди боме Dərd 
dərd üstə gəlir; Чанəн веј дарды быбо, меһмони тоно мəвот Nə 
qədər çox dərdin olsa da, qonağın yanında demə (At. məs.). 

дард-бәло и. dәrd-bәla. 
дард-бәлојн с. dәrd-bәlalı. 
дард-ғәм и. dәrd-qәm. 
дард-ғәмин с. dәrd-qәmli. 
дард-ғурсә и. dәrd-qüssә. 
дард-ғурсәјн с. dәrd-qüssәli. 
дард-дыл и. dәrdi-dil, qәmlәşmә, dәrdlәşmә. 
дард-дыл кардеј ф. qәmlәşmәk, dәrdlәşmәk. 
дардәзын с. dәrdbilәn. 
дардәзынәти и. dәrdbilәnlik. 
дард-әзоб и. dәrd-әzab. 
дард-әзобин с. dәrd-әzablı. 
дард-әләм и. dәrd-әlәm. 
дард-әләмин с. dәrd-әlәmli. 
дардәсәр и. dәrdәsәr. 
дардәсәрин с. dәrdәsәrli. 
дардин с. dәrdli; дардин беј ф. dərdlənmək; дардин быə с. 

dərdlənmiş, dərdlənən; дардин быə хəб. мəн. dərdlənmişdir, 
dərdlənib; дардин кардеј ф. dərdləndirmək; дардин кардə беј ф. 
dərdləndirilmək; дардин кардə быə с. dərdləndirilmiş, dərdləndirilən; 
дардин кардə быə хəб. мəн. dərdləndirilmişdir, dərdləndirilib. 

дардинәкә с. dәrdlәndirici. 
дардинәти и. dәrdlilik. 
дардиханбоз с. dәrdәşәrik. 
дардиханбозәти и. dәrdәşәriklik. 
дарды-сәр и. dәrdi-sәr. 
дардкәш с. dәrdkeş, dәrdçәkәn. 
дардкәшәти и. dәrdkeşlik, dәrdçәkәnlik. 
дардманд с. dәrdmәnd. 
дардмәзын с. dәrdbilmәz,  
дарднок с. dәrdli. 
дарднокәти и. dәrdlilik. 
дард-сәр и. dәrd-sәr. 
дард-һәсрәт и. dәrd-hәsrәt. 
дарз и. dәrz; дарз бастеј ф. dərzləmək; дарз бастə бе и. 

dərzlənmə; дарз бастə беј ф. dərzlənmək; дарз бастə быə с. 
dərzlənmiş, dərzlənən; дарз бастə быə хəб. мəн. dərzlənmişdir, 
dərzlənib. 

дарзбасте и. dәrzbağlama. 
дарзбоәкә и. dәrzyüklәyәn. 
дарзгырдәәкә и. dәrzyığan (qurğu). 
дарзәбаст и. dәrzbağlayan. 
дарзәбыр и. dәrzkәsәn. 
дарзәкырын и. dәrzdaşıyan. 
дарзән и. iynә; де дарзəни гур кандеј iynə ilə gor eşmək. 
дарзәнегәте и. iynәbatırma. 
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дарзәнәғаб и. iynәqabı. 
дарзәнәливә с. iynәyarpaq. 
дарзәнәливәјн с. iynәyarpaqlı. 
дарзәнәливәјнон и. iynәyarpaqlılar. 
дарзәнәмој и. зоол. iynәbalığı. 
дарзәнжәј и. тəб. iynәvurma. 
дарзәнин с. iynәli. 
дарзростәкә и. dәrzqaldıran (qurğu). 
дарыште и. çalma (yumurta). 
дарыште-дарыште з. çala-çala, çalaraq (yumurta). 
дарыштеј ф. çalmaq (yumurta); дарыштə беј ф. çalınmaq 

(yumurta); *дарыштə быəбе  çalınmışdı; дарыштə быə çalınıb; 
дарыштə быəбəј çalınsaydı; дарыштə бе çalındı; дарыштə бејдə  
çalınır; дарыштə бəбе çalınar; дарыштə быə с. çalınmış, çalınan 
(yumurta); дарыштə быə хəб. мəн. çalınmışdır, çalınıb (yumurta); 
♥дарыштејдəм  çalıram; дарыштејдəш çalırsan; дарыштејдə çalır; 
дарыштејдəмон çalırıq; дарыштејдəшон çalırsınız; дарыштејдəн 
çalırlar; дарыштејдəбим çalırdım; дарыштејдəбиш çalırdın; 
дарыштејдəбе çalırdı; дарыштејдəбимон çalırdıq; 
дарыштејдəбишон çalırdınız; дарыштејдəбин çalırdılar; даарыштим 
çalardım; даарыштиш çalardın; даарышти çalardı; даарыштимон 
çalardıq; даарыштишон çalardınız; даарыштин çalardılar; 
дарыштыме çaldım; дарыште çaldın; дарыштыше çaldı; 
дарыштымоне çaldıq; дарыштоне çaldınız; дарыштышоне çaldılar; 
дарыштəнинбим çalmalıydım; дарыштəнинбиш çalmalıydın; 
дарыштəнинбе çalmalıydı; дарыштəнинбимон çalmalıydıq; 
дарыштəнинбишон çalmalıydınız; дарыштəнинбин çalmalıydılar; 
дарыштəнин бим çalmalı oldum; дарыштəнин биш çalmalı oldun; 
дарыштəнин бе çalmalı oldu; дарыштəнин бимон çalmalı olduq; 
дарыштəнин бишон çalmalı oldunuz; дарыштəнин бин çalmalı 
oldular; дарыштəмбəј çalsaydım; дарыштəбəј çalsaydın; 
дарыштəшбəј çalsaydı; дарыштəмонбəј çalsaydıq; дарыштəонбəј 
çalsaydınız; дарыштəшонбəј çalsaydılar; дабарыштем çalaram; 
дабарыштеш çalarsan; дабарыште çalar; дабарыштемон çalarıq; 
дабарыштешон çalarsınız; дабарыштен çalarlar; дарыштым çalım; 
дарышт çal; дарышты çalsın; дарыштəмон çalaq; дарыштəн çalın; 
дарыштын çalsınlar; дарыштом çalsam; дарыштош çalsan; 
дарышто çalsa; дарыштомон çalsaq; дарыштошон çalsanız; 
дарыштон çalsalar; ♥дарыштејдəним çalmıram; дарыштејдəниш 
çalmırsan; дарыштејдəни çalmır; дарыштејдəнимон çalmırıq; 
дарыштејдəнишон çalmırsınız; дарыштејдəнин çalmırlar; 
дарыштејдəныбим çalmırdım; дарыштејдəныбиш çalmırdın; 
дарыштејдəныбе çalmırdı; дарыштејдəныбимон çalmırdıq; 
дарыштејдəныбишон çalmırdınız; дарыштејдəныбин çalmırdılar; 
данарыштим çalmazdım; данарыштиш çalmazdın; данарышти 
çalmazdı; данарыштимон çalmazdıq; данарыштишон çalmazdınız; 
данарыштин çalmazdılar; данырыштыме çalmadım; данырыште 
çalmadın; данырыштыше çalmadı; данырыштымоне çalmadıq; 
данырыштоне çalmadınız; данырыштышоне çalmadılar; 
дарыштəнинныбим çalmamalıydım; дарыштəнинныбиш 
çalmamalıydın; дарыштəнинныбе çalmamalıydı; 
дарыштəнинныбимон çalmamalıydıq; дарыштəнинныбишон 
çalmamalıydınız; дарыштəнинныбин çalmamalıydılar; дарыштəнин 
ныбим çalmalı olmadım; дарыштəнин ныбиш çalmalı olmadın; 
дарыштəнин ныбе çalmalı olmadı; дарыштəнин ныбимон çalmalı 
olmadıq; дарыштəнин ныбишон çalmalı olmadınız; дарыштəнин 
ныбин çalmalı olmadılar; дарыштəмнəбəј çalmasaydım; 
дарыштəнəбəј çalmasaydın; дарыштəшнəбəј çalmasaydı; 
дарыштəмоннəбəј çalmasaydıq; дарыштəоннəбəј çalmasaydınız; 
дарыштəшоннəбəј çalmasaydılar; данибəрыштем çalmaram; 
данибарыштеш çalmazsan; данибарыште çalmaz; 
данибарыштемон çalmarıq; данибарыштешон çalmarıq; 
данибарыштен çalmazlar; данырыштым çalmayım; дамəрышт 
çalma; данырышты çalmasın; дамəрыштəмон çalmayaq; 
дамəрыштəн çalmayın; данырыштын çalmasınlar; данырыштом 
çalmasam; данырыштош çalmasan; данырышто çalmasa; 
данырыштомон çalmasaq; данырыштошон çalmasanız; 
данырыштон çalmasalar. 

дарыштә с. çalmış, çalan (yumurta). 
дарыштә хəб. мəн. çalmısan (yumurta). 
дарыштәнин с. çalmalı, çalınası (yumurta). 

дарыштәсә з. çalarkәn (yumurta). 
даружә и. ongünlük, dekada. 
даружнә с. on günlük; да ружнə əғыл on günlük uşaq. 
даршије I и. düşmә (axşam). 
даршије II и. sınıxma. 
даршије-даршије  з. sınıxa-sınıxa, sınıxaraq.  
даршијеј I ф. düşmәk (axşam); ♥тојки даршијеј aхşam düşmək, 
qaranlıqlaşmaq; тојки даршијејдə aхşam düşür; тојки даршијəбе 

aхşam düşmüşdü; тојки дабаршије aхşam düşəcək; тојки 
даршијəнине aхşam düşməlidir. 

даршијеј II ф. sınıxmaq; ♥даршијəм sınıхmışam; даршијəш 
sınıхmısan; даршијə sınıхıb; даршијəмон sınıхmışıq; даршијəшон 
sınıхmısınız; даршијəн sınıхıblar; дашијəбим sınıхmışdım; 
даршијəбиш sınıхmışdın; даршијəбе sınıхmışdı; даршијəбимон 
sınıхmışdıq; даршијəбишон sınıхmışdınız; даршијəбин 
sınıхmışdılar; даршијəјм sınıхdım; даршијəјш sınıхdın; даршијəј 
sınıхdı; даршијəјмон sınıхdıq; даршијəјшон sınıхdınız; даршијəјн 
sınıхdılar; дəбаршијем sınıхaram; дəбаршијеш sınıхarsan; 
дəбаршијеј sınıхar; дəбаршијемон sınıхarıq; дəбаршијешон 
sınıхarsınız; дəбаршијен sınıхarlar; даршијым sınıхım; дарши sınıх; 
даршијы sınıхsın; даршијəмон sınıхaq; darşiyən sınıхın; даршијын 
sınıхsınlar; даршијом sınıхsam; даршијош sınıхsan; даршијо 
sınıхsa; даршијомон sınıхsaq; даршијошон sınıхsanız; даршијон 
sınıхsalar.  

даршијә I с. düşmüş, düşәn (axşam). 
даршијә II с. sınıxmış, sınıxan (adam). 
даршијә I хəб. мəн. düşüb; тојки даршијə aхşam düşüb 
даршијә II хəб. мəн. sınıxıb; јамəн даршијəш! yaman sınıхmısan! 
даршијәнин I с. düşmәli (axşam). 
даршијәнин II с. sınıxmalı, sınıxası. 
даршијәсә I з. düşәrkәn (axşam). 
даршијәсә II з. sınıxarkәn. 
даско и. hәsir toxunan dәzgahın yan ağacı. 
даст I и. әl; даст дој əl vermək, əlverişli olmaq; даст окардеј əl 

açmaq; даст новнијеј əl gəzdirmək; даст ошандеј əl eləmək; даст 
быријеј əl üzmək; бə дастон мандеј ələ baхmaq; дасто шеј əldən 
getmək; дастон бə кəшə жəј əllərini qoynuna almaq; даст гəтеј ф. əl 
tutmaq, kömək etmək; даст гəтə с. əl tutan, əl tutmuş; даст гəтə беј 
ф. əl tutulmaq, kömək edilmək; даст гəтə быə с. əl tutulmuş, kömək 
edilmiş (edilən); даст гəтə быə хəб. мəн. əl tutulmuşdur, kömək 
edilmişdir (edilib); даст дој ф. əl vermək; даст кəшеј ф. əl çəkmək; 
даст кəшə с. əl çəkən, əl çəkmiş; даст кəшə беј ф. əl çəkilmək; даст 
кəшə быə с. əl çəkilmiş, əl çəkilən; даст кəшə быə хəб. мəн. əl 
çəkilmişdir, əl çəkilib; *бə даст доə бејдəни ələ verilmir (dükanda və 
s. elan); *Аршијə дасти бə гиј ебəһаштен Sınıq qolu boyundan 
asarlar (At. məs.). 

даст II и. әl, partiya; и даст шаһмот һəнəк кардеј bir əl şahmat  
oynamaq. 

даст III и. dәst, komplekt; и даст виз bir dəst (on ədəd) qoz; и даст 
мебел bir komplekt mebel; и даст костјум bir dəst kostyum. 

дастамбу и. бот. yemiş növü. 
дастбанд и. 1 qandal; дастбанд карде и. qandallama, buxovlama; 

дастбанд кардеј ф. qandallamaq, buxovlamaq; дастбанд кардə бе и. 
qandallanma, buxovlanma; дастбанд кардə беј ф. qandallanmaq, 
buxovlanmaq; дастбанд кардə быə с. qandallanmış, qandallanan, 
buxovlanmış, buxovlanan; дастбанд кардə быə хəб. мəн. 
qandallanmışdır, qandallanıb, buxovlanmışdır, buxovlanıb; дастбанд 
кардовније и. qandallatma, buxovlatma; дастбанд кардовнијеј ф. 
qandallatmaq, buxovlatmaq; дастбанд кардовнијə бе и. 
qandallatdırılma, buxovlatdırılma; дастбанд кардовнијə беј ф. 
qandallatdırılmaq, buxovlatdırılmaq; дастбанд кардовнијə быə с. 
qandallatdırılmış, buxovlatdırılmış, qandallatdırılan, buxovlandırılan; 
дастбанд кардовнијə быə хəб. мəн. qandallatdırılmışdır, 
buxovlatdırılmışdır, qandallatdırılıb, buxovlandırılıb; 2 bax: побанд. 

дастбандин с. qandallı, buxovlu. 
дастбандинәти и. qandallılıq, buxovluluq. 
дастбәвәрз с. әlverişli. 
дастбәвәрзәти и. әlverişlilik. 
дастбәгиј с. qol-boyun; дастбəгиј беј qol-boyun olmaq. 
дастбәғырмоҹ с. әliqamçılı. 
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дастбәдаст з. 1 әlbәәl, әlbәhәl; 2 әl-әlә; 3 әlbir; дастбəдаст дој ф. 
1 əl-ələ vermək, əlbəəl vermək; 2 əlbir olmaq; дастбəдаст доə беј ф. 
əl-ələ verilmək, əlbəəl verilmək; дастбəдаст доə быə с. əl-ələ 
verilmiş, əlbəəl verilmiş (verilən); дастбəдаст доə быə хəб. мəн. əl-
ələ verilmişdir, əlbəəl verilmişdir (verilib). 

дастбәкәшә з. әli qoynunda. 
дастбәко з. mәşğul; дастбəко кардеј məşğul etmək.  
дастбәкоәти и. mәşğulluq. 
дастбәсилоһ с. әlisilahlı. 
дастбәсилоһәти и. әlisilahlılıq. 
дастбәхун с. әliqanlı. 
дастбәхунәти и. әliqanlılıq. 
дастбәчәху  с. әlibıçaqlı. 
дастбәчо с. әliçıraqlı. 
дастбыријә с. әligödәk, ümidsiz, naәlac, әli üzülmüş, әlacsız; 

дастбыријə мандеј ф. əlini üzmək, ümidini itirmək, naəlac qalmaq, 
amanı kəsilmək; дастбыријə мандə с. əlini üzmüş, ümidini itirmiş, 
naəlac qalmış, amanı kəsilmiş (kəsilən); дастбыријə мандə хəб. мəн. 
əlini üzmüşdür, ümidini itirmişdir, naəlac qalmışdır, amanı kəsilmişdir 
(kəsilib). 

дастбыријәти и. әligödәklik, ümidsizlik, naәlaclıq. 
даствәрз с. әlverişli. 
даствәрзәти и. әlverişlilik. 
дастгәт и. dәstәk, qulp. 
дастгәтин с. dәstәkli, qulplu. 
дастго и. aparat. 
даст-даст з. dәst-dәst. 
дастдәкыр  с. simic, xәsis. 
дастдәкырәти  и. simiclik, xәsislik. 
дастдәној и. әlәsalma. 
даст-дим и. әl-üz; даст-дими шыштеј əl-üzünü yumaq. 
дастдимәшышт и. әlüzyuyan. 
дастдыроз с. әliuzun. 
дастдырозәти и. әliuzunluq; дастдырозəти кардеј ф. əliuzunluq 

etmək. 
дастегәт з. әlimyandı, dәrhal, tәcili. 
дастә I и. 1 dәstә; и дастə одəм bir dəstə adam; и дастə һавзə bir 

dəstə göyərti; 2 bölük; и дастə сəрбоз bir bölük əsgər. 
дастә II и. kündә; дастə кардеј kündələmək; дастə гəтеј ф. dəstə 

tutmaq, dəstələmək, kündələmək; bax: һәмијәдастә. 
дастәарә з. dәstәarası. 
дастәбәдастә з. 1 dәstәbәdәstә; 2 bölük-bölük. 
дастәбоз с. dәstәbaz. 
дастәбозәти и. dәstәbazlıq. 
дастәбомбә и. әlbombası. 
дастәвә с. әlçatan, әl altı. 
дастәвәдә и. әlverişli yerdә, әl altında, әl çatan yerdә. 
дастәвәно и. әl gәzdirmә, әllәmә; дастəвəно кардеј ф. əl 

gəzdirmək, əlləmək, əllə axtarmaq; дастəвəно кардə беј ф. əl 
gəzdirilmək, əllənmək, əllə axtarılmaq; дастəвəно кардə быə с. əl 
gəzdirilmiş, əllənmiş, əllə axtarılmış (axtarılan); дастəвəно кардə быə 
хəб. мəн. əl gəzdirilmişdir, əllənmişdir, əllə axtarılmışdır (axtarılıb). 

дастәвәри и. bax: дастәвәно; дастəвəри кардеј əlləmək, əl 
gəzdirmək. 

дастәвизә и. üzbağlama (хamırı dəsтələyəndən sоnra тəndiri 
qızdıranadəк оlan müddəтdə dəsтələr üz bağlayır, оna dеyirlər). 

дастәвилиг и. әllәşdirmә, әllәmә; дастəвилиг кардеј əlləşdirmək, 
əlləmək. 

дастәвон и. нечиј. sürәkçi, haylayıcı, dövrәlәyici (ovda heyvanları 
ovçuların üstünə qovan şəxs). 

дастәвонәти и. sürәkçilik. 
дастәвуз и. dәlil, sübut, әsas, arqument. 
дастәвузин с. dәlilli, sübutlu, әsaslı, arqumentli. 
дастәвузинәти и. dәlillilik, sübutluluq, әsaslılıq, arqumentlilik. 
дастәвусә и. qolçaq, әllik. 
дастәгујәве и. әlcәk. 
дастәгујәвејн с. әlcәkli. 
дастәғарз и. әlborcu. 
дастә-дастә з. 1 dәstә-dәstә, axın-axın; 2 bölük-bölük. 
дастәдә 1 з. әldә; дастəдə гəтеј əldə tutmaq; 2 с. әldәki; дастəдə 

быə пул əldəki pul, əldə olan pul. 

дастәәбаст и. dәstәbağlayan. 
дастәәкә и. kündәlәyәn. 
дастәк I и. dәstәk, әldәstәyi, qulp, qәbzә. 
дастәк II с. kömәkçi, yeniyetmә, dәstәk, әlaltı; дастəкə зоə 

köməkçi uşaq. 
дастәкечә и. әrsin. 
дастәкин с. dәstәkli, qulplu, qәbzәli. 
дастәко и. әl işi. 
дастәку и. kündәyayma; дастəку кардеј kündə yaymaq. 
дастәләво и. әl ağacı. 
дастәләп и. әltopu. 
дастәләпоне и. вəрз. әltopu oyunu, voleybol. 
дастәлокә и. kündәlәri yığmaq üçün tabağ. 
дастәмалә и. әl ilә suvama (evin divarını və s.). 
дастәмичә и. 1 dәstәk, әldәstәyi, qulp; 2 bәhanә, ilişәcәk, әlyeri; 

дастəмичə огəтеј əlyeri saхlamaq. 
дастәмыжд и. dәstәmuzd. 
дастәмол и. bax: дастмол. 
дастәмуз с. әhlilәşdirilmiş, әlәöyrәncәli, әlә öyrәdilmiş. 
дастәнывыштәј и. әlyazısı, әlyazma, әlyazması. 
дастәпичә bax: пичәнә.  
дастәрандә и. әl rәndәsi. 
дастәрингә и. oyuncaq (adam). 
дастәришәхолинон и. зоол. әliüzgәclilәr (dəniz balıqları dəstəsi). 
дастәфәрмон и. dәstәfәrman, nökәr. 
дастәхон и. dәstәrxan, yelәn. 
дастәчәкә и. alqış, әl çalma. 
дастәчәм с. әlvarı, әlәbәnzәr, әlәoxşar. 
дастәчын с. seçilmiş, seçmә (meyvə). 
дастәчо и. әl çırağı. 
дастәчу и. әl ağacı. 
дастәҹыләришәјнон и. зоол. dәstәqәlsәmәlilәr (xırda sümüklü 

balıqlar dəstəsi). 
дастәшыкыр и. әl arabası.  
дасти и. suaşıran (artıq suyun axması üçün bəndin divarından 

açılan dəlik).  
дасти a. bir dәst.  
дасти з. әlindәn, әlinizdәn; һытејəн зынејдəним дасти шымə! 

sizin əlinizdən yata da bilmirəm! 
дастинә и. 1 bilәrzik, bazubәnd, qolbaq, qolbağı, qolbәnd; 

ғызылə дастинə qızıl bilərzik; 2 bax: бозғон. 
дастинәјн с. bilәrzikli, qolbaqlı, bazubәndli. 
дасткә и. çәpik, alqış; дасткə кујеј ф. əl çalmaq, çəpik çalmaq, 

alqışlamaq; дасткə кујə беј ф. əl (çəpik) çalınmaq, alqışlanmaq; 
дасткə кујə быə с. əl (çəpik) çalınmış, alqışlanmış, alqışlanan; дасткə 
кујə быə хəб. мəн. əl (çəpik) çalınmışdır, alqışlanmışdır, alqışlanıb. 

дастко и. dәzgah; тошə дастко yonucu dəzgah; нəҹҹорə дастго 
dülgər dəzgahı. 

дастко кардеј ф. әkilәcәk yeri hazırlamaq, hamarlamaq (әl 
çәkmәk). 

дастмыжди и. әlhaqqı, әlmuzdu, maaş, mәvacib, muzd. 
дастмол и. dәsmal, әlüzsilәn. 
дастмолеһашт и. dәsmalasan. 
дастмолин с. dәsmallı. 
дастмолонә с. dәsmallıq; дастмолонə парчə dəsmallıq parça. 
дастнымож и. дини dәstәmaz; дастнымож гəтеј  dəstəmaz almaq. 
дастныможин с. dәstәmazlı. 
дастнырәс з. әlçatmaz, әlyetmәz. 
дастнырәси с. әlçatmazlıq, әlyetmәzlik. 
дасто и. 1 әldәn; дасто һыријеј əldən almaq; 2 әlindәn; ышты 

дасто ше зынејдəним бə гылəј вырə sənin əlindən bir yerə gedə 
bilmirəm. 

дастов и. әl suyu; дастов дој ф. əl suyu vermək; дастов доə беј ф. 
əl suyu verilmək; дастов доə быə с. əl suyu verilmiş (verilən); дастов 
доə быə хəб. мəн. əl suyu verilmişdir (verilib). 

дастож с. әliaçıq, әliverimli. 
дастожәти и. әliaçıqlıq, әliverimlilik. 
дастомә с. әlәgәlәn. 
дастон и. dastan. 
дастонәвот и. dastançı, dastansöylәyәn. 
дастонәвотәти и. dastançılıq. 
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дастонәнывышт и. dastanyazan, dastançı. 
дастонәнывыштәти и. dastançılıq. 
дастони и. мус. dastanı (lirik aşıq melodiyasının adı). 
дастпәр и. әl-ayaq. 
дастпәрәдә нәвеј ф. әl-ayaqda gәzmәk. 
даст-по и. әl-ayaq. 
даст-почә I и. әl-ayaq, әl-әtәk; даст-почə шыштеј əl-ayağını 

yumaq; бə даст-почə егынијеј əl-ayağa düşmək. 
дастпочә II и. әllәşmә, çalışma; бə дастпочəм əlləşirəm, çalışıram. 
дастпочә беј ф. әllәşmәk, çalışmaq. 
дастпочә быә с. әllәşmiş, әllәşәn, çalışmış, çalışan. 
дастпочә быә хəб. мəн. әllәşmişdir, әllәşib, çalışmışdır, çalışıb. 
дастпочәјн с. әl-ayaqlı, cәld. 
дастпочәјнәти и. әl-ayaqlılıq, cәldlik. 
дастрәд с. әliәyri. 
дастрәдәти и. әliәyrilik. 
дастрәс с. әltutan, әlçatan, әlçatar. 
дастхәт и. avtoqraf; дастхəт ној avtoqraf qoymaq. 
дастхош и. daş-baş, yüngül qazanc. 
дастһор и. әldәyirmanı, kirkirә. 
дахил и. daxil, iç. 
дахилә с. daxili; дахилə алəм daхili aləm. 
дахилән з. daxilәn; дахилəн əзоб кəшеј daхilən əzab çəkmək. 
дахилкарде и. daxiletmә; дамони дахилкарде dərmanı daхiletmə. 
даһасте и. tıxma, basma, tәpmә. 
даһасте-даһасте з. tıxa-tıxa, tıxaraq, basa-basa, basaraq, tәpә-

tәpә, tәpәrәk. 
даһастеј ф. tıxmaq, basmaq, tәpmәk; даһастə беј ф. tıxılmaq, 

basılmaq, təpilmək; ♥даһастə быəбе tıхılmışdı; даһастə быə tıхılıb; 
даһастə быəбəј tıхılsaydı; даһастə бе tıхıldı; даһастə бејдə  tıхılır; 
даһастə бəбе tıхılar; даһастə быə с. tıxılmış, basılmış, tıxılan, 
basılan, təpilmiş, təpilən; даһастə быə хəб. мəн. tıxılmışdır, 
basılmışdır, tıxılıb, basılıb, təpilmişdir, təpilib; ♥даһастејдəм tıхıram; 
даһастејдəш tıхırsan; даһастејдə tıхır; даһастејдəмон tıхırıq; 
даһастејдəшон tıхırsınız; даһастејдəн tıхırlar; даһастејдəбим 
tıхırdım; даһастејдəбиш tıхırdın; даһастејдəбе tıхırdı; 
даһастејдəбимон tıхırdıq; даһастејдəбишон tıхırdınız; 
даһастејдəбин tıхırdılar; даһастим tıхardım; даһастиш tıхardın; 
даһасти tıхardı; даһастимон tıхardıq; даһастишон tıхardınız; 
даһастин tıхardılar; даһастыме tıхdım; даһасте tıхdın; даһастыше 
tıхdı; даһастымоне tıхdıq; даһастоне tıхdınız; даһастышоне tıхdılar; 
даһастəниним tıхmalıyam; даһастəниниш tıхmalısan; даһастəнине 
tıхmalıdır; даһастəнинимон tıхmalıyıq; даһастəнинишон 
tıхmalısınız; даһастəнинин tıхmalıdırlar; даһастəнинбим 
tıхmalıydım; даһастəнинбиш tıхmalıydın; даһастəнинбе tıхmalıydı; 
даһастəнинбимон tıхmalıydıq; даһастəнинбишон tıхmalıydınız; 
даһастəнинбин tıхmalıydılar; даһастəнин бим tıхmalı oldum; 
даһастəнин биш tıхmalı oldun; даһастəнин бе tıхmalı oldu; 
даһастəнин бимон tıхmalı olduq; даһастəнин бишон tıхmalı 
oldunuz; даһастəнин бин tıхmalı oldular; даһастəмбəј tıхsaydım; 
даһастəбəј tıхsaydın; даһастəшбəј tıхsaydı; даһастəмонбəј 
tıхsaydıq; даһастəонбəј tıхsaydınız; даһастəшонбəј tıхsaydılar; 
дабаһастем tıхaram; дабаһастеш tıхarsan; дабаһасте tıхar; 
дабаһастемон tıхarıq; дабаһастешон tıхarsınız; дабаһастен tıхarlar; 
даһастым tıхım; даһаст tıх; даһасты tıхsın; даһастəмон tıхaq; 
даһастəн tıхın; даһастын tıхsınlar; даһастом tıхsam; даһастош 
tıхsan; даһасто tıхsa; даһастомон tıхsaq; даһастошон tıхsanız; 
даһастон tıхsalar; ♥даһастејдəним tıхmıram; даһастејдəниш 
tıхmırsan; даһастејдəни tıхmır; даһастејдəнимон tıхmırıq; 
даһастејдəнишон tıхırsınız; даһастејдəнин tıхmırlar; 
даһастејдəныбим tıхmırdım; даһастејдəныбиш tıхmırdın; 
даһастејдəныбе tıхmırdı; даһастејдəныбимон tıхmırdıq; 
даһастејдəныбишон tıхmırdınız; даһастејдəныбин tıхmırdılar; 
данаһастим tıхmazdım; данаһастиш tıхmazdın; данаһасти tıхmazdı; 
данаһастимон tıхmazdıq; данаһастишон tıхmazdınız; данаһастин 
tıхmazdılar; даныһастыме tıхmadım; даныһасте tıхmadın; 
даныһастыше tıхdı; даныһастымоне tıхmadıq; даныһастоне 
tıхmadınız; даныһастышоне tıхmadılar; даһастəнинним 
tıхmamalıyam; даһастəнинниш tıхmamalısan; даһастəнинни 
tıхmamalıdır; даһастəниннимон tıхmamalıyıq; даһастəниннишон 
tıхmamalısınız; даһастəниннин tıхmamalıdırlar; даһастəнинныбим 

tıхmamalıydım; даһастəнинныбиш tıхmamalıydın; даһастəнинныбе 
tıхmamalıydı; даһастəнинныбимон tıхmamalıydıq; 
даһастəнинныбишон tıхmamalıydınız; даһастəнинныбин 
tıхmamalıydılar; даһастəнин ныбим tıхmalı olmadım; даһастəнин 
ныбиш tıхmalı olmadın; даһастəнин ныбе tıхmalı olmadı; 
даһастəнин ныбимон tıхmalı olmadıq; даһастəнин ныбишон tıхmalı 
olmadınız; даһастəнин ныбин tıхmalı olmadılar; даһастəмнəбəј 
tıхmasaydım; даһастəнəбəј tıхmasaydın; даһастəшнəбəј tıхmasaydı; 
даһастəмоннəбəј tıхmasaydıq; даһастəоннəбəј tıхmasaydınız; 
даһастəшоннəбəј tıхmasaydılar; данибаһастем tıхmaram; 
данибаһастеш tıхmazsan; данибаһасте tıхmaz; данибаһастемон 
tıхmarıq; данибаһастешон tıхmazsınız; данибаһастен tıхmazlar; 
даныһастым tıхmayım; дамаһаст tıхma; даныһасты tıхmasın; 
дамаһастəмон tıхmayaq; дамаһастəн tıхmayın; даныһастын 
tıхmasınlar; даныһастом tıхmasam; даныһастош tıхmasan; 
даныһасто tıхmasa; даныһастомон tıхmasaq; даныһастошон 
tıхmasanız; даныһастон tıхmasalar. 

даһастә с. tıxmış, tıxan, basmış, basan, tәpmiş, tәpәn. 
даһастә хəб. мəн. tıxmısan, basmısan, tәpmisәn. 
даһастәнин с. tıxmalı, basmalı, tәpmәli, tıxası, basası, tәpәsi. 
даһастәсә з. tıxarkәn, basarkәn, tәpәrkәn. 
даһаште и. dayama, dirәmә, söykәmә, yaslanma. 
даһаште-даһаште з. 1 dayaya-dayaya, dayayaraq, dirәyә-

dirәyә, dirәyәrәk, söykәyә-söykәyә, söykәyәrәk, yaslana-yaslana, 
yaslanaraq. 

даһаштеј ф. 1 dayamaq, dirәmәk, söykәmәk, yaslanmaq; 
ыштəни даһаштеј özünü söykəmək; пуснə даһаштеј dayaq 
söykəmək; ами даһаштеј çiynini dirəmək; даһаштə беј ф. dayanmaq, 
dirənmək, söykənilmək; даһаштə быə с. dayanmış, dirənmiş, 
söykənilmiş, söykənilən; даһаштə быə хəб. мəн. dayanmışdır, 
dirənmişdir, söykənilmişdir, söykənilib; 2 əмр. мəн. даһашт söykә; 
ыштəни даһашт бəмы özünü mənə söykə; ♥даһаштејдəм dirəyirəm; 
даһаштејдəш dirəyirsən; даһаштејдə dirəyir; даһаштејдəмон 
dirəyirik; даһаштејдəшон dirəyirsiniz; даһаштејдəн dirəyirlər; 
даһаштејдəбим dirəyirdim; даһаштејдəбиш dirəyirdin; 
даһаштејдəбе dirəyirdi; даһаштејдəбимон dirəyirdik; 
даһаштејдəбишон dirəyirdiniz; даһаштејдəбин dirəyirdilər; 
даһаштим dirəyirdim; даһаштиш dirəyirdin; даһашти dirəyirdi; 
даһаштимон dirəyirdik; даһаштишон dirəyirdiniz; даһаштин 
dirəyirdilər; даһаштыме dirədim; даһаште dirədin; даһаштыше 
dirədi; даһаштымоне dirədik; даһаштоне dirədilər; даһаштышоне 
dirədilər; даһаштəниним dirəməliyəm; даһаштəниниш dirəməlisən; 
даһаштəнине dirəməlidir; даһаштəнинимон dirəməliyik; 
даһаштəнинишон dirəməlisiniz; даһаштəнинин dirəməlidirlər; 
даһаштəнинбим dirəməliydim; даһаштəнинбиш dirəməliydin; 
даһаштəнинбе dirəməliydi; даһаштəнинбимон dirəməliydik; 
даһаштəнинбишон dirəməliydiniz; даһаштəнинбин dirəməliydilər; 
даһаштəнин бим dirəməli oldum; даһаштəнин биш dirəməli oldun; 
даһаштəнин бе dirəməli oldu; даһаштəнин бимон dirəməli olduq; 
даһаштəнин бишон dirəməli oldunuz; даһаштəнин бин dirəməli 
oldular; даһаштəмбəј dirəsəydim; даһаштəбəј dirəsəydin; 
даһаштəшбəј dirəsəydi; даһаштəмонбəј dirəsəydik; даһаштəонбəј 
dirəsəydiniz; даһаштəшонбəј dirəsəydilər; дабаһаштем dirəyərəm; 
дабаһаштеш dirəyərsən; дабаһаште dirəyər; дабаһаштемон 
dirəyərik; дабаһаштешон dirəyərsiniz; дабаһаштен dirəyərlər; 
даһаштым dirəyim; даһашт dirə; даһашты dirəsin; даһаштəмон 
dirəyək; даһаштəн dirəyin; даһаштын dirəsinlər; даһаштом dirəsəm; 
даһаштош dirəsən; даһашто dirəsə; даһаштомон dirəsək; 
даһаштошон dirəsəniz; даһаштон dirəsələr; ♥даһаштејдəним 
dirəmirəm; даһаштејдəниш dirəmirsən; даһаштејдəни dirəmir; 
даһаштејдəнимон dirəmirik; даһаштејдəнишон dirəmirsiniz; 
даһаштејдəнин dirəmirlər; даһаштејдəныбим dirəmirdim; 
даһаштејдəныбиш dirəmirdin; даһаштејдəныбе dirəmirdi; 
даһаштејдəныбимон dirəmirdik; даһаштејдəныбишон dirəmirdiniz; 
даһаштејдəныбин dirəmirdilər; данаһаштим dirəməzdim; 
данаһаштиш dirəməzdin; данаһашти dirəməzdi; данаһаштимон 
dirəməzdik; данаһаштишон dirəməzdiniz; данаһаштин dirəməzdilər; 
даныһаштыме dirəmədim; даныһаште dirəmədin; даныһаштыше 
dirəmədi; даныһаштымоне dirəmədik; даныһаштоне dirəmədiniz; 
даныһаштышоне dirəmədilər; даһаштəнинним dirəməməliyəm; 
даһаштəнинниш dirəməməlisən; даһаштəнинни dirəməməlisən; 
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даһаштəниннимон dirəməməliyik; даһаштəниннишон 
dirəməməlisiniz; даһаштəниннин dirəməməlidirlər; 
даһаштəнинныбим dirəməməliydim; даһаштəнинныбиш 
dirəməməliydin; даһаштəнинныбе dirəməməliydi; 
даһаштəнинныбимон dirəməməliydik; даһаштəнинныбишон 
dirəməməliydiniz; даһаштəнинныбин dirəməməliydilər; даһаштəнин 
ныбим dirəməli olmadım; даһаштəнин ныбиш dirəməli olmadın; 
даһаштəнин ныбе dirəməli olmadı; даһаштəнин ныбимон dirəməli 
olmadıq; даһаштəнин ныбишон dirəməli olmadınız; даһаштəнин 
ныбин dirəməli olmadılar; даһаштəмнəбəј dirəməsəydim; 
даһаштəнəбəј dirəməsəydin; даһаштəшнəбəј dirəməsəydi; 
даһаштəмоннəбəј dirəməsəydik; даһаштəоннəбəј dirəməsəydik; 
даһаштəшоннəбəј dirəməsəydilər; данибаһаштем dirəmərəm; 
данибаһаштеш dirəməzsən; данибаһаште dirəməz; 
данибаһаштемон dirəmərik; данибаһаштешон dirəməzsiniz; 
данибаһаштен dirəməzlər; даныһаштым dirəməyim; дамаһашт 
dirəmə; даныһашты dirəməsin; дамаһаштəмон dirəməyək; 
дамаһаштəн dirəməyin; даныһаштын dirəməsinlər; даныһаштом 
dirəməsəm; даныһаштош dirəməsən; даныһашто dirəməsə; 
даныһаштомон dirəməsək; даныһаштошон dirəməsəniz; 
даныһаштон dirəməsələr. 

даһаштә с. dayamış, dayayan, dirәmiş, dirәyәn, söykәmiş, 
söykәyәn, yaslanmış, yaslanan. 

даһаштә хəб. мəн. 1 dayamısan, dirәmisәn, söykәmisәn, 
yaslanmısan. 

даһаштәнин с. dayamalı, dirәmәli, söykәmәli, yaslanmalı, 
dayayası, dirәyәsi, söykәyәsi, yaslanası. 

даһаштәсә з. dayayarkәn, dirәyәrkәn, söykәyәrkәn, 
yaslanarkәn. 

даһә и. dekada, ongünlük. 
даһи 1 и. dahi; 2 с. даһи –јә; даһијə рəһбəр dahi rəhbər. 
даһи-даһи з. dahiliklә, dahicәsinә. 
даһијәти и. dahilik; де даһијəти dahiliklə, dahicəsinə. 
даһијонә с. dahiyanә; даһијонə фикир dahiyanə fikir. 
даһијонәти и. dahiyanәlik; рəһбəри даһијонəти rəhbərin 

dahiyanəliyi. 
дашт и. 1 bayır; бə дашт бешеј bayıra çıхmaq; 2 çöl, dәşt, çöllük. 
даштәво и. çöl külәyi, çöldәn әsәn yel. 
даштәдә з. 1 bayırda; 2 çöldә, çöllükdә. 
дашти и. мус. Dәşti («Şur» muğamının əsas qоllarından biri). 
даштимуш и. зоол. yersiçanı. 
даштиһә и. зоол. çöleşşәyi. 
дашто з. 1 bayırdan; 2 çöldәn. 
де I əд. ilә, ilәn, -la, -lә; де сорон illərlə. 
де II ə. ta, tainki, lap; быши де бəчəвон кə! ta onların evinə get!; 

де ғəдимə вахтонку толышон жијəн бы зəминəдə ta qədim 
vaхtlardan bu torpaqlarda talışlar yaşamışlar; ныштимон детобə 
шəви и нимə lap gecənin yarısına qədər oturduq; детобə есə ta 
indiyədək. 

де III əд. görә, әsasında; де чəј вотəј… onun dediyinə görə… 
де IV ə. bu; де одəми омəбе bu adamla gəlmişdi. 
дебет и. мал. debet. 
дебил с. тəб. debil; дебилə əғыл debil uşaq. 
дебиләти и. тəб. debillik (psixi inkişafın ləngiməsi, 

oldiqofreniyanın nisbətən yüngül forması). 
дебит и. debit (bir mənbənin müəyyən vaxtda verdiyi su, neft, qaz və 

с. miqdarı). 
дебитин с. debitli. 
дебитор и. mıһ. debitor, boclu. 
дебјут и. debüt (1 hər hansı bir tədbirdə ilk çıxış; 2 artistin teatr 

səhnəsində ilk çıxışı; 3 şahmat və dama oyununda ilk gedişlər). 
дебјутант и. debütant (səhnədə ilk dəfə çıxış edən və ya hansısa bir 

sahədə ilk dəfə fəaliyyətə başlayan şəxs). 
девалвасијә и. иғт. devalvasiya (pul vahidlərinin dəyərinin rəsmi 

aşağı salınması). 
девиз и. deviz; озодије чəмə девиз bizim devizimiz azadlıqdır. 
девизин с. devizli. 
дегенерасијә и. биол. degenerasiya (orqanizmin bioloжi və ruhi 

cəhətdən pozulması). 
дегенерат и. deqenerat (cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan 

adam).  

деградасијә I и. deqradasiya, tәnәzzül, düşkünlük; елми 
деградасијə elmin deqradasiyası, tənəzzülü. 

деградасијә II и. биол. deqradasiya (heyvanların və ya bitkilərin 
quruluşunun və funksiyasının dəyişən həyat şəraitinin təsiri altında 
bəsitləşməsi); онтогенетикə деградасијə ontogenetik deqradasiya; 
филогенетикə деградасијə filogenetik deqradasiya; зəмини 
деградасијə yerin deqradasiyası. 

дегустасијә и. dequstasiya, dadma (dadmaqla məhsulun 
keyfiyyətinin müəyyən edilməsi). 

дегустатор и. dequstator, dequstasiya mütәxәssisi. 
деғ 1 с. dağlıq yer; 2 и. Talışın dağlıq hissәsinin adı; 3 и. Lik 

inzibati rayonunun bölündüyü üç tarixi vilayәtdәn (Piron, Zuyәn, 
Değ) biri. 

деғазасијә и. deqazasiya, qazdan tәmizlәmә, zәrәrsizlәşdirmә, 
zәrәrsiz hala salma. 

деғазатор и. deqazator (1deqazator cihazı; 2 deqazasiya edən 
işçi). 

де ғәзәби з. qәzәblә. 
деғыж з. dağlı, dağ adamı, dağda yaşayan adam; *Бə деғыжи 

хəшомə мəдə, и бəше, шəш боме. 
де ғыјзи з. qeyzlә. 
деғыстон и. Dağıstan. 
деғыстоныж з. dağıstanlı.  
дедуксијә и. deduksiya. 
дедуктив с. deduktiv; дедуктивə метод deduktiv metod. 
де әзјәти з. әziyyәtlә. 
де әзоби з. әzabla. 
д(е)әј ə. onunla. 
д(еј)әмә ə. bizimlә. 
д(еј)әвон ə. onlarla; дејəвон бə иҹо onlarla birlikdə. 
деләвуз и. qancıq. 
демы ə. mәnimlә. 
деты ə. sәninlә. 
дешмә ə. sizinlә. 
дезактивасијә и. dezaktivasiya (radiaktiv maddələrin məhv 

edilməsi). 
дезертир с. dezertir, fәrari (1əsgərlikdən qaçan adam; 2 dövlət 

işindən, ictimai işdən qaçan adam). 
дезертирәти и. dezertirlik, fәrarilik. 
дезинтеграсијә и. dezinteqrasiya (bütövün öz tərkib hissələrinə 

parçalanması). 
дезинфексијә и. dezinfeksiya (хüsusi dərmanlar vasiтəsilə 

yоluхucu miкrоbların məhv еdilməsi və ya zərərsizləşdirilməsi). 
дезинформасијә и. dezinformasiya, yalan mәlumat vermәk, 

yalan mәlumat vermәklә çaşdırmaq (azdırmaq). 
дезодорасијә и. dezodorasiya (kimyəvi üsulla pis qoxuları yox 

etmə). 
де зубәзо з. güc-bәlo ilә, güclә. 
де зу-бәло з. güc-bәla ilә, güclә. 
де зуј з. güclә, güc hesabına, güc vasitәsilә. 
дејн и. mәsuliyyәt; аз пегəтыме ыштə дејн mən məsuliyyəti öz 

üzərimdən götürdüm; дејн кəшеј məsuliyyət daşımaq. 
дејнин с. mәsuliyyәtli. 
дејнинәти  и. mәsuliyyәtlilik. 
декабр и. dekabr (ay). 
декағрам и. dekaqram (on qrama bərabər çəki vahidi). 
декаданс и. dekadans (mədəniyyətin tənəzzülü). 
декадә и. ongünlük, dekada; мартə манги иминə декадə mart 

ayının birinci dekadası. 
декалитр и. dekalitr (10 litr). 
декаметр и. dekametr (on metrə bərabər uzunluq ölçüsü). 
декан и. dekan. 
деканәт и. dekanlıq, dekanın ofisi. 
деканәти и. dekanlıq. 
деки ə. kiminlә; деки шəбиш? kiminlə getmişdin? 
де ки ə. ta ki, tainki; …де ки əв омəј беше …ta ki o gəlib çıхdı; 

даст мəкəш, де ки əв ыштəн ныво tainki özü gəlməsə, əl çəkmə. 
декламасијә и. deklamasiya (bədii oxuma sənəti). 
декламасијәвон и. deklamasiyaçı. 
декламатор и. deklamator, deklamasiyaçı. 
декларасијә и. deklarasiya, bәyannamә, bәyanat. 
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декорасијә и. dekorasiya (teatrda). 
декорасијәвон и. dekorasiyaçı. 
декорасијәвонәти и. dekorasiyaçılıq. 
декоративәти и. dekorativlik, bәdii gözәllik, qәşәnglik. 
декоративизм и. dekorativizm. 
декоратор и. dekorator, dekorasiyaçı. 
декорәвон и. dekorçu, dekorasiyaçı. 
декрет и. dekret (ali hökumət orqanının qərarı). 
дел с. dişi (it, pişik, eşşək, at və s. heyvanlara münasibətdə işlədilir). 
деләвуз и. qancıq. 
деләвузәти и. qancıqlıq.  
деләти и. dişilik. 
делтә I и. delta (yunan əlifbasının dördüncü hərfinin adı). 
делтә II и. ҹоғр. delta (çayın dənizə töküldüyü yerdə əmələ gətirdiyi 

qollar). 
делфин и. зоол. delfin (balinalar qrupundan dəniz məməlisi). 
демаркасијә и. demarkasiya (1 sərhəd чəкilməsi, sərhəd тəyin 

еdilməsi, sərhədin nişanlarla ayrılması; 2 тиб. dərinin ölən 
hissələrinin sağlam hissələrindən ayrılması; 3 иғт. yad malından 
фabriк və ya тicarəт marкasının qопardılması, məhv еdilməsi); 
демаркасијə ријə һərbи. demarkasiya хətti; демаркасијə кышти тəб. 
demarkasiya qurşağı. 

демарш и. demarş (diplomatik çıxış, diplomatik tədbir). 
демәгог с. demaqoq. 
демәгог-демәгоги з. demaqoqcasına. 
демәгогәти и. demaqoqluq. 
демәгогијә и. demaqoqiya. 
деми ə. bununla; деми бə иҹо... bununla birlikdə... 
демијән əд. bununla da; демијəн орыхниме ыштə ко bununla da 

öz işimi bitirdim.  
демијән жыго əд. bununla belә, bununla bәrabәr. 
демилитаризасијә и. demilitarizasiya, silahsızlaşdı(rıl)ma (bir 

dövləтə qоşun saхlamağı, hərbi sənayе yaraтmağı, isтеhкamlar 
düzəlтməyi qadağan етmə). 

демобилизасијә и. demobilizasiya, tәrxis (1 sülh şəraiтinə 
кечdiкdən sоnra silahlı qüvvələrin hərbi qulluqdan azad еdilmiəsi; 2 
тəsərrüфaт sahələrinin dinc şəraiтə кечirilməsi). 

демы ə. mәnimlә; демы бə иҹо mənimlə birlikdə. 
демографијә и. demoqrafiya (statistikada: əhalinin tərkibini, 

sayını və onun tərkibindəki dəyişiklikləri öyrənən şöbə). 
демографик с. demoqrafik; демографикə вəзјəт demoqrafik 

vəziyyət. 
демократ и. democrat; демократ бе и. demokratlaşma; демократ 

беј ф. demokratlaşmaq; демократ быə с. demokratlaşmış, 
demokratlaşan; демократ быə хəб. мəн. demokratlaşmışdır, 
demokratlaşıb; демократ карде и. demokratlaşdırma; демократ 
кардеј ф. demokratlaşdırmaq; демократ кардə бе и. 
demokratlaşdırılma; демократ кардə беј ф. demokratlaşdırılmaq; 
демократ кардə быə с. demokratlaşdırılmış, demokratlaşdırılan; 
демократ кардə быə хəб. мəн. demokratlaşdırılmışdır, 
demokratlaşdırılıb. 

демократәти и. demokratlıq. 
демократизм и. demokratizm. 
демократијә и. demokratiya. 
демократик с. demokratik; демократик бе и. demokratikləşmə; 

демократик беј ф. demokratikləşmək; демократик быə с. 
demokratikləşmiş, demokratikləşən; демократик быə хəб. мəн. 
demokratikləşmişdir, demokratikləşib; демократик карде и. 
demokratikləşdirmə; демократик кардеј ф. demokratikləşdirmək; 
демократик кардə бе и. demokratikləşdirilmə; демократик кардə беј 
ф. demokratikləşdirilmək; демократик кардə быə с. 
demokratikləşdirilmiş, demokratikləşdirilən; демократик кардə быə 
хəб. мəн. demokratikləşdirilmişdir, demokratikləşdirilib. 

демонтаж и. demontaj, sökmә (maşını, aparatı, qurğunu). 
демпинг и. dempinq (rəqabət məqsədilə xarici bazarlarda malların 

öz dəyərindən ucuz qiymətə satılması). 
ден и. hava; фылонкəс бə ден жијејдə filankəs hava ilə dolanır. 
денатурасијә и. denaturasiya (iчməк üчün yararsız hala salmaq 

üчün şərab sпirтinə rəngli və zəhərli maddələr qaтılması). 
денатурат и. denaturat (zəhərli spirt). 
дендрари и. dendrari (nəbatat bağı və ya parkı). 

дендрологијә и. бот. dendrologiya (botanikanın ağac və kol 
növlərindən bəhs edən şöbəsi). 

дендроложи с. dendroloji; дендроложијə тəдғығат dendroloji 
tədqiqat. 

дендрометр и. dendrometr (uzaq məsafədən ağacın gövdəsinin 
qalınlığını müəyyən etmək üçün alət). 

дендрометријә и. dendrometriya (ağacların ölçülməsi). 
департамент и. departament (1bəzi ölkələrdə: ali hökumət 

idarələri şöbələrinin adı; 2 Amerikada: nazirlik; 3 Fransada: inzibati-
ərazi bölgüsü). 

депешә и. depeşa (1 кaнə. teleqram; 2 təcili diplomatik məlumat). 
депигментасијә и. биол. depiqmentasiya (dərinin öz rəngini 

itirməsi). 
депо и. depo (1 пarоvоz və vaqоnların durduğu və тəmir оlunduğu 

yеr; 2 yanğın avтоmоbillərinin durduğu yеr; 3 канə. anbar). 
депозит и. мал. depozit (müəyyən məqsədlə saхlanmaq üчün banк 

və ya başqa кrеdiт idarələrinə vеrilən пul və qiyməтli кağız). 
депонент и. mal. deponent (depozitə pul və ya qiymətli kağız qoyan 

şəxs). 
депрессив с. depressiv. 
депрессијә и. depressiya (1 иғт. tənəzzül; 2 тəб. ruh düşkünlüyü, 

ruhi sarsıntı). 
депрессор и. физиол. depressor. 
депутат и. deputat. 
депутатәти и. deputatlıq. 
дер и. зоол. öyәc, şişәk (balalamamış qoyun). 
дератизасијә и. deratizasiya (siçan, siçovul və s. həşəratın kimyəvi 

vasitələrlə qırılması). 
деривасијә и. derivasiya (1güllənin uçuş zamanı yana meyli; 2 

çaydan qol ayrılması; 3 зывон. bir kökdən ayrı-ayrı sözlər düzəlməsi; 
məs.: пу-пул-пулə-пулəк-пулəко). 

дериват и. ким. ембр. зывон. зəминш. derivat (törəmə); дериватə 
сыхан derivat söz.  

дериватор и. риј. derivator. 
дерматолог и. dermatoloq, dәri xәstәliklәri mütәxәssisi. 
дерматологијә и. тəб. dermatologiya (dəri xəstəliklərindən və 

onları müalicə üsullarından bəhs edən elm).  
дерзи и. dәrzi. 
дерзијәти и. dәrzilik. 
дерзијәти кардеј ф. dәrzilik etmәk. 
дерзијәти кардә с. 1 dәrzilik edәn; 2 dәrzilik etmiş (edәn). 
дерзијәти кардә беј ф. dәrzilik edilmәk. 
дерзијәти кардә быә с. dәrzilik edilmiş (edilәn). 
дерзијәти кардә быә хəб. мəн. dәrzilik edilmişdir (edilib). 
дерзихонә и. dәrzixana. 
десант и. desant  (1 düşmən ərazisinə gəmi və ya тəyyarə ilə qоşun 

чıхarтma; 2 düşmən ərazisinə чıхarılmış qоşun). 
десантәвон и. desantçı. 
десантәвонәти и. desantçılıq. 
десерт и. desert, çәrәz (xörəkdən sonra verilən meyvə, şirniyyat və 

с.); десертə кечə desert qaşığı. 
десибел и. rab. desibel (aкusтiк güc vahidinin оnda bir hissəsi). 
десиғрам и. физ. desiqram (qramın onda bir hissəsi).  
десиғрамин с. физ. desiqramlıq.  
десиметр и. desimetr (metrin onda bir hissəsi). 
десјатин и. desyatin (1,092 hектara bərabər rus yеr ölчü vahidi).  
дескриптив с. deskriptiv; дескриптивə зывоншыносəти 

deskriptiv dilşünaslıq (linqvistik strukturalizmin istiqamətlərindən 
biri). 

дескриптор и. риј. зывон. deskriptor (informasiya-axtarış dilinin 
leksik vahidi (söz, söz birləşməsi). 

деспот и. despot. 
деспотизм и. despotizm. 
деспотик с. despotik. 
деспотәти и. despotluq. 
деспот-деспоти з. despotcasına. 
деструксијә и. ҹоғр. геол. destruksiya (bir şeyin normal 

quruluşunun pozulması). 
деструктив с. destruktiv; деструктивə аппендисит destrutkiv 

appendisit. 
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детал и. detal (1 təfsilat, təfərruat; 2 тех. maşınlarda, 
mexanizmlərdə detal, hissə). 

детализә и. detalizә (müfəssəl təfərruat, bütün detalların 
sökülməsi). 

детектив и. detektiv, xәfiyyә. 
детектор и. detektor, dalğatutan (radio aparatında dalğatutan 

cihaz).  
детерминант и. determinant (1 зывон. adətən cümlənin əvvəlində 

olan və bütün sonrakı predikativ vahidlə qrammatik əlaqəni həyata 
keçirən, onun yayıcısı olan azad söz-forma; 2 риј. birinci dərəcəli 
tənliklər sistemini həll etmək üçün köməkçi cəbri anlayış). 

детерминасијә и. ембр. determinasiya (inkişaf edən orqanizmin 
hissələrinin embrionun gələcək inkişafını müəyyən edən keyfiyyət 
özünəməxsusluğunu ifadə etmək üçün istifadə olunan termin). 

детерминативон и. determinativlәr (1 bəzi müasir dillərdə arтiкl 
və bəzi əvəzliк (işarə və s.) sifəтlərini qəbul еdən sözlər cərgəsi; 2 
hind-Avrопa müqayisəli qrammaтiкasında кöкlə sıх qоvuşan şəкilчi 
тiпli ünsürləri ifadə еdən теrmin; 3 yazı тariхində: dетеrminaтivlə 
тəchiz еdilmiş sözün də aid оlduğu anlayışlar qruпunun qrafiк 
gösтəriciləri). 

детерминизм и. фəлс. determinizm (bütün hadisələrin 
qanunauyğunluğu və səbəbiyyət əlaqəsindən asılı olması haqqında 
nəzəriyyə). 

детерминист и. determinist (determinizm tərəfdarı).  
деты ə. sәninlә; деты бə иҹо səninlə birlikdə. 
детобә з. qәdәr, ta, -dәk; детобə маштə ta səhərə qədər, səhərədək. 
детонасијә и. detonasiya (1 тех. daxili yanma mühərrikinin 

normal işinin pozulması; 2 partlayıcı maddənin zərbənin təsiri altında 
və ya fitilin alışması nəticəsində güclü və ani partlaması; 3 mus. 
qeyri-dəqiq, saxta ifa, səsin normal yüksəkliyindən kənara çıxma). 

детонатор и. detonator (partlayıcı kapsul). 
де-факто з. дипл. de-фakto, фaktik surәtdә, işdә, hәqiqәtdә 

(beynəlxalq hüquqda: dövləti və ya hökuməti tanımağın bir forması; 
rəsmi, lakin natamam tanıma). 

дефект и. defekt, nöqsan, qüsur, çatışmazlıq. 
дефектив с. defektiv, fiziki vә psixi qüsurları olan. 
дефективәти и. defektivlik, nöqsanın, qüsurun olması. 
дефектин с. defektli. 
дефектолог и. defektoloq, defektologiya mütәxәssisi. 
дефектологијә и. пед. defektologiya (fiziki və psixi qüsurları olan 

uşaqların inkişaf və tərbiyə xüsusiyyətlərini öyrənən elm sahəsi). 
дефектоложи с. defektoloji. 
дефектоскоп и. тех. defektoskop (materiallarda defekti müəyyən 

etmək üçün cihaz). 
дефектоскопијә и. тех. физ.  defektoskopiya (material və 

məmulatda nöqsan olub-olmamasını yoxlamaq üsulu). 
дефинисијә и. definisiya (tərif, qısa şərh). 
дефинитив и. definitiv (kartotekanın köməyi ilə mühasibat uçotu 

forması).  
дефис и. зывон. defis (mürəkkəb sözlərin arasına və ya söz 

hecalarını sətirdən sətrə keçirəndə onların arasına  qoyulan kiçik xətt 
(–).  

дефисит и. mal. defisit, qıt. 
дефиситәти и. defisitlik, qıtlıq. 
деформасијә и. deformasiya (formanın (şəklin) dəyişməsi). 
деформасијә беј ф. deformasiyalanmaq. 
деформасијәәкә с. deformasiyaedici. 
де хоши з. xoşluqla, öz xoşu ilә, könüllü. 
де һостони з. asanlıqla. 
де чәтини з. çәtinliklә. 
дешмен и. düşmәn; дешмени ғəзинə düşməncəsinə.  
дешменәти и. düşmәnlik, düşmәnçilik; де дышменəти 

düşmənçiliklə; дешменəти кардеј ф. düşmənlik etmək; дешменəти 
кардə беј ф. düşmənlik edilmək; дешменəти кардə быə с. düşmənlik 
edilmiş (edilən); дешменəти кардə быə хəб. мəн. düşmənlik 
edilmişdir (edilib). 

дешмә ə. sizinlә; дешмə бə иҹо sizinlə birlikdə. 
дешт и. inkişaf, tәrәqqi, dirçәliş; ə кинə дешт əкəни бə кəдə! o 

qız o evdə tərəqqi etməz! 
дә I и. dәrә. 
дә II и. diş; и дə си bir diş sarımsaq. 

дәб и. dәb; дəбəдə беј ф. dəbdə olmaq; дəбəдə быə с. dəbdə olmuş 
(olan); дəбəдə быə хəб. мəн. dəbdə olmuşdur (olub). 

дәбасте и. bağlama. 
дәбасте-дәбасте з. bağlaya-bağlaya, bağlayaraq. 
дәбастеј ф. bağlamaq; дəбастə бе и. bağladılma, bağlanılma, 

bağlanma; дəбастə беј ф. bağladılmaq, bağlanılmaq, bağlanmaq; 
*дəбастə быəбе bağlanmışdı; дəбастə быə bağlanıb; дəбастə быəбəј 
bağlansaydı; дəбастə бе bağlandı; дəбастə бејдə bağlanır; дəбастə 
бəбе bağlanar; дəбастə быə с. bağladılmış, bağladılan, bağlanılmış, 
bağlanılan, bağlanmış, bağlanan; дəбастə быə хəб. мəн. 
bağladılmışdır, bağladılıb, bağlanılmışdır, bağlanılıb, bağlanmışdır, 
bağlanıb; де сəлеғə дəбастеј səliqə ilə bağlamaq; тер дəбастеј ip 
bağlamaq; гуги дəбастеј buzovu bağlamaq; ов дəбастеј su bağlamaq; 
че шəј јəхə дəбастеј köynəyin yaхasını bağlamaq; негон бə гив 
дəбастеј öküzləri boyunduruğa bağlamaq; акт дəбастеј akt bağlamaq; 
сулһ дəбастеј sülh bağlamaq; мығовилə дəбастеј müqavilə 
bağlamaq; сыханон дəбастеј sözləri bağlamaq; гəзети дəбастеј 
qəzeti bağlamaq; ♥дəбастејдəм bağlayıram; дəбастејдəш 
bağlayırsan; дəбастејдə bağlayır; дəбастејдəмон bağlayırıq; 
дəбастејдəшон bağlayırsınız; дəбастејдəн bağlayırlar; 
дəбастејдəбим bağlayırdım; дəбастејдəбиш bağlayırdın; 
дəбастејдəбе bağlayırdı; дəбастејдəбимон bağlayırdıq; 
дəбастејдəбишон bağlayırdınız; дəбастејдəбин bağlayırdılar; 
дəəбастим bağlayardım; дəəбастиш bağlayardın; дəəбасти 
bağlayardı; дəəбастимон bağlayardıq; дəəбастишон bağlayardınız; 
дəəбастин bağlayardılar; дəбастыме bağladım; дəбасте bağladın; 
дəбастыше bağladı; дəбастымоне bağladıq; дəбастоне bağladınız; 
дəбастышоне bağladılar; дəбастəниним bağlamalıyam; 
дəбастəниниш bağlamalısan; дəбастəнине bağlamalıdır; 
дəбастəнинимон bağlamalıyıq; дəбастəнинишон bağlamalısınız; 
дəбастəнинин bağlamalıdırlar; дəбастəнинбим bağlamalıydım; 
дəбастəнинбиш bağlamalıydın; дəбастəнинбе bağlamalıydı; 
дəбастəнинбимон bağlamalıydıq; дəбастəнинбишон 
bağlamalıydınız; дəбастəнинбин bağlamalıydılar; дəбастəнин бим 
bağlamalı oldum; дəбастəнин биш bağlamalı oldun; дəбастəнин бе 
bağlamalı oldu; дəбастəнин бимон bağlamalı olduq; дəбастəнин 
бишон bağlamalı oldunuz; дəбастəнин бин bağlamalı oldular; 
дəбастəмбəј bağlasaydım; дəбастəбəј bağlasaydın; дəбастəшбəј 
bağlasaydı; дəбастəмонбəј bağlasaydıq; дəбастəонбəј bağlasaydınız; 
дəбастəшонбəј bağlasaydılar; дəбəбастем bağlayaram; дəбəбастеш 
bağlayarsan; дəбəбасте bağlayar; дəбəбастемон bağlayarıq; 
дəбəбастешон bağlayarsınız; дəбəбастен bağlayarlar; дəбастым 
bağlayım; дəбаст bağla; дəбасты bağlasın; дəбастəмон bağlayaq; 
дəбастəн bağlayın; дəбастын bağlasınlar; дəбастом bağlasam; 
дəбастош bağlasan; дəбасто bağlasa; дəбастомон bağlasaq; 
дəбастошон bağlasanız; дəбастон bağlasalar; ♥дəбастејдəним 
bağlamıram; дəбастејдəниш bağlamırsan; дəбастејдəни bağlamır; 
дəбастејдəнимон bağlamırıq; дəбастејдəнишон bağlamırsınız; 
дəбастејдəнин bağlamırlar; дəбастејдəныбим bağlamırdım; 
дəбастејдəныбиш bağlamırdın; дəбастејдəныбе bağlamırdı; 
дəбастејдəныбимон bağlamırdıq; дəбастејдəныбишон 
bağlamırdınız; дəбастејдəныбин bağlamırdılar; дəнəбастим 
bağlamazdım; дəнəбастиш bağlamazdın; дəнəбасти bağlamazdı; 
дəнəбастимон bağlamazdıq; дəнəбастишон bağlamazdınız; 
дəнəбастин bağlamazdılar; дəбастəнинним bağlamamalıyam; 
дəбастəнинниш bağlamamalısan; дəбастəнинни bağlamamalıdır; 
дəбастəниннимон bağlamamalıyıq; дəбастəниннишон 
bağlamamalısınız; дəбастəниннин bağlamamalıdırlar; 
дəбастəнинныбим bağlamamalıydım; дəбастəнинныбиш 
bağlamamalıydın; дəбастəнинныбе bağlamamalıydı; 
дəбастəнинныбимон bağlamamalıydıq; дəбастəнинныбишон 
bağlamamalıydınız; дəбастəнинныбин bağlamamalıydılar; 
дəбастəнин ныбим bağlamalı olmadım; дəбастəнин ныбиш 
bağlamalı olmadın; дəбастəнин ныбе bağlamalı olmadı; дəбастəнин 
ныбимон bağlamalı olmadıq; дəбастəнин ныбишон bağlamalı 
olmadınız; дəбастəнин ныбин bağlamalı olmadılar; дəбастəмнəбəј 
bağlamasaydım; дəбастəнəбəј bağlamasaydın; дəбастəшнəбəј 
bağlamasaydı; дəбастəмоннəбəј bağlamasaydıq; дəбастəоннəбəј 
bağlamasaydınız; дəбастəшоннəбəј bağlamasaydılar; дəнибəбастем 
bağlamaram; дəнибəбастеш bağlamazsan; дəнибəбасте bağlamaz; 
дəнибəбастемон bağlamarıq; дəнибəбастешон bağlamazsınız; 
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дəнибəбастен bağlamazlar; дəныбастым bağlamayım; дəмəбаст 
bağlama; дəныбасты bağlamasın; дəмəбастəмон bağlamayaq; 
дəмəбастəн bağlamayın; дəныбастын bağlamasınlar; дəныбастом 
bağlamasam; дəныбастош bağlamasan; дəныбасто bağlamasa; 
дəныбастомон bağlamasaq; дəныбастошон bağlamasanız; 
дəныбастон bağlamasalar. 

дәбастемон и. bağlanış. 
дәбастә с. bağlı, bağlamış, bağlayan. 
дәбастә хəб. мəн. bağlamısan. 
дәбастәнин с. bağlamalı, bağlayası. 
дәбастәсә з. bağlayarkәn. 
дәбастовније и. bağlatma, bağlatdırma. 
дәбастовније-дәбастовније з. bağlada-bağlada, bağladaraq, 

bağlatdıra-bağlatdıra, bağlatdıraraq. 
дәбастовнијеј ф. bağlatmaq, bağlatdırmaq; дəбастовнијə бе и. 

bağlatdırılma; дəбастовнијə беј ф. bağlatdırılmaq; *дəбастовнијə 
быəбе bağlatdırılmışdı; дəбастовнијə быə bağlatdırılıb; дəбастовијə 
быəбəј bağlatdırılsaydı; дəбастовнијə бе bağlatdırıldı; дəбастовнијə 
бејдə bağlatdırılır; дəбастовнијə бəбе bağlatdırılacaq; дəбастовнијə 
быə с. bağlatdırılmış, bağlatdırılan; дəбастовнијə быə хəб. мəн. 
bağlatdırılmışdır, bağlatdırılıb. 

дәбастовнијә с. bağlatmış, bağladan, bağlatdırmış, bağlatdıran. 
дәбастовнијә хəб. мəн. bağlatmısan, bağlatdırmısan. 
дәбастовнијәнин с. bağlatmalı, bağlatdırmalı, bağladası, 

bağlatdırası. 
дәбастовнијәсә з. bağladarkәn, bağlatdırarkәn. 
дәбастонә и. epiloq.  
дәббә и. dәbbә; дəббə кардеј ф. dəbbələmək; дəббə кардə беј ф. 

dəbbələnmək; дəббə кардə быə с. dəbbələnmiş, dəbbələnən; дəббə 
кардə быə хəб. мəн. dəbbələnmişdir, dəbbələnib. 

дәббәәкә и. dәbbәçi. 
дәббәәкәти и. dәbbәçilik. 
дәббоғ и. dabbaq. 
дәббоғәти и. dabbaqlıq; дəббоғəти кардеј ф. dabbaqlıq etmək; 

дəббоғəти кардə беј ф. dabbaqlıq edilmək; дəббоғəти кардə быə с. 
dabbaqlıq edilmiş (edilən); дəббоғəти кардə быə хəб. мəн. dabbaqlıq 
edilmişdir (edilib). 

дәббоғхонә и. dabbaqxana. 
дәбдәбә и. dәbdәbә, şan-şöhrәt. 
дәбдәбәјн с. dәbdәbәli. 
дәбдәбәјнәти и. dәbdәbәlilik. 
дәбе и. ilişmә, düz demәmә, pis münasibәtdә olma. 
дәбе-дәбе з. ilişә-ilişә, ilişәrәk, düz demәyә-demәyә (demәyәrәk), 

pis münasibәtdә ola-ola (olaraq).  
дәбеј ф. ilişmәk, düz demәmәk, pis münasibәtdә olmaq; 

Вејəзынə кижə tыко дəбəме Çoхbilmiş quş dimdiyindən ilişər (At. 
m.); ты дəбəш демы һежо сыфтəку! sən elə əvvəldən mənimlə düz 
demirsən!; ♥дəбејдəм ilişirəm; дəбејдəш ilişirsən; дəбејдə ilişir; 
дəбејдəмон ilişirik; дəбејдəшон ilişirsiniz; дəбејдəн ilişirlər; 
дəбејдəбим ilişirdim; дəбејдəбиш ilişirdin; дəбејдəбе ilişirdi; 
дəбејдəбимон ilişirdik; дəбејдəбишон ilişirdiniz; дəбејдəбин 
ilişirdilər; дəбəбим ilişmişdim; дəбəбиш ilişmişdin; дəбəбе ilişmişdi; 
дəбəбимон ilişmişdik; дəбəбишон ilişmişdiniz; дəбəбин ilişmişdilər; 
дəбəјм ilişdim; дəбəјш ilişdin; дəбəј ilişdi; дəбəјмонilişdik; 
дəбəјшон ilişdiniz; дəбəјн ilişdilər; дəбəбəјм ilişsəydim; дəбəбəјш 
ilişsəydin; дəбəбəј ilişsəydi; дəбəбəјмон ilişsəydik; дəбəбəјшон 
ilişsəydiniz; дəбəбəјн ilişsəydilər; дəбəнинбим ilişməliydim; 
дəбəнинбиш ilişməliydin; дəбəнинбе ilişməliydi; дəбəнинбимон 
ilişməliydik; дəбəнинбишон ilişməliydiniz; дəбəнинбин 
ilişməliydilər; дəбəнин бим ilişməli oldum; дəбəнин биш ilişməli 
oldun; дəбəнин бе ilişməli oldu; дəбəнин бимон ilişməli olduq; 
дəбəнин бишон ilişməli oldunuz; дəбəнин бин ilişməli oldular; 
дəбəнинимбəн ilişməliyəmmiş; дəбəнинишбəн ilişməlisənmiş; 
дəбəнинебəн ilişməliymiş; дəбəнинимонбəн ilişməliyikmiş; 
дəбəнинишонбəн ilişməlisinizmiş; дəбəнининбəн ilişməliymişlər; 
дəбəбем ilişərəm; дəбəбеш ilişərsən; дəбəбе ilişər; дəбəбемон 
ilişərik; дəбəбешон ilişərsiniz; дəбəбен ilişərlər; дəбəниним 
ilişməliyəm; дəбəниниш ilişməlisən; дəбəнине ilişməlidir; 
дəбəнинимон ilişməliyik; дəбəнинишон ilişməlisiniz; дəбəнинин 
ilişməlidirlər; дəбым ilişim; дəб iliş; дəбы ilişsin; дəбəмон ilişək; 
дəбəн ilişin; дəбын ilişsinlər; дəбом ilişsəm; дəбош ilişsən; дəбо 

ilişsə;  дəбомон ilişsək; дəбошон ilişsəniz; дəбон ilişsələr; 
♥дəбејдəним ilişmirəm; дəбејдəниш ilişmirsən; дəбејдəни ilişmir; 
дəбејдəнимон ilişmirik; дəбејдəнишон ilişmirsiniz; дəбејдəнин 
ilişmirlər; дəбејдəныбим ilişmirdim; дəбејдəныбиш ilişmirdin; 
дəбејдəныбе ilişmirdi; дəбејдəныбимон ilişmirdik; 
дəбејдəныбишон ilişmirdiniz; дəбејдəныбин ilişmirdilər; 
дəбəныбим ilişməmişdim; дəбəныбиш ilişməmişdin; дəбəныбе 
ilişməmişdi; дəбəныбимон ilişməmişdik; дəбəныбишон 
ilişməmişdiniz; дəбəныбин ilişməmişdilər; дəныбəјм ilişmədim; 
дəныбəјш ilişmədin; дəныбəј ilişmədi; дəныбəјмон ilişmədik; 
дəныбəјшон ilişmədiniz; дəныбəјн ilişmədilər; дəбəнəбəјм 
ilişməsəydim; дəбəнəбəјш ilişməsəydin; дəбəнəбəј ilişməsəydi; 
дəбəнəбəјмон ilişməsəydik; дəбəнəбəјшон ilişməsəydiniz; 
дəбəнəбəјн ilişməsəydilər; дəбəнинныбим ilişməməliydim; 
дəбəнинныбиш ilişməməliydin; дəбəнинныбе ilişməməliydi; 
дəбəнинныбимон ilişməməliydik; дəбəнинныбишон 
ilişməməliydiniz; дəбəнинныбин ilişməməliydilər; дəбəнин ныбим 
ilişməli olmadım; дəбəнин ныбиш ilişməli olmadın; дəбəнин ныбе 
ilişməli olmadı; дəбəнин ныбимон ilişməli olmadıq; дəбəнин 
ныбишон ilişməli olmadınız; дəбəнин ныбин ilişməli olmadılar; 
дəбəниннимбəн ilişməməliyəmmiş; дəбəниннишбəн 
ilişməməlisənmiş; дəбəниннијебəн ilişməməliymiş; 
дəбəниннимонбəн ilişməməliyikmiş; дəбəниннишонбəн 
ilişməməlisinizmiş; дəбəниннинбəн ilişməməliymişlər; дəнибəбем 
ilişmərəm; дəнибəбеш ilişməzsən; дəнибəбе ilişməz; дəнибəбемон 
ilişmərik; дəнибəбешон ilişməzsiniz; дəнибəбен ilişməzlər; 
дəбəнинним ilişməməliyəm; дəбəнинниш ilişməməlisən; дəбəнинни 
ilişməməlidir; дəбəниннимон ilişməməliyik; дəбəниннишон 
ilişməməlisiniz; дəбəниннин ilişməməlidirlər; дəныбым ilişməyim; 
дəмəби ilişmə; дəныбы ilişməsin; дəмəбəмон  ilişməyək; дəмəбəн 
ilişməyin; дəныбын ilişməsinlər; дəныбом ilişməsəm; дəныбош 
ilişməsən; дəныбо ilişməsə; дəныбомон ilişməsək; дəныбошон 
ilişməsəniz; дəныбон ilişməsələr. 

дәбә с. ilişmiş, ilişәn, düz demәmiş (demәyәn), pis münasibәtdә 
olmuş (olan). 

дәбә хəб. мəн. ilişib, düz demir, pis münasibәtdәdir.  
дәбәнин с. ilişmәli, ilişәsi, düz demәmәli (demәyәsi), pis 

münasibәtdә olmalı (olası). 
дәбәсә з. ilişәrkәn, düz demәyәrkәn, pis münasibәtdә olarkәn. 
дәбије и. donma. дəбије-манде и. donub-qalma; дəбије-мандеј ф. 

donub-qalmaq. 
дәбије-дәбије з. dona-dona, donaraq, buz bağlaya-bağlaya 

(bağlayaraq). 
дәбијеј ф. donmaq, buz bağlamaq; ♥дəбијејдəм donuram; 

дəбијејдəш donursan; дəбијејдə donur; дəбијејдəмон donuruq; 
дəбијејдəшон donursunuz; дəбијејдəн donurlar; дəбијејдəбим 
donurdum; дəбијејдəбиш donurdun; дəбијејдəбе donurdu; 
дəбијејдəбимон donurduq; дəбијејдəбишон donurdunuz; 
дəбијејдəбин donurdular; дəбијəјм dondum; дəбијəјш dondun; 
дəбијəј dondu; дəбијəјмон donduq; дəбијəјшон dondunuz; дəбијəјн 
dondular; дəəбим donardım; дəəбиш donardın; дəəби donardı; 
дəəбимон donardıq; дəəбишон donardınız; дəəбин donardılar; 
дəбијəбəјм donsaydım; дəбијəбəјш donsaydın; дəбијəбəј donsaydı; 
дəбијəбəјмон donsaydıq; дəбијəбəјшон donsaydınız; дəбијəбəјн 
donsaydılar; дəбијəнинбим donmalıydım; дəбијəнинбиш 
donmalıydın; дəбијəнинбе donmalıydı; дəбијəнинбимон 
donmalıydıq; дəбијəнинбишон donmalıydınız; дəбијəнинбин 
donmalıydılar; дəбијəнин бим donmalı oldum; дəбијəнин биш 
donmalı oldun; дəбијəнин бе donmalı oldu; дəбијəнин бимон 
donmalı olduq; дəбијəнин бишон donmalı oldunuz; дəбијəнин бин 
donmalı oldular; дəбəбијем donaram; дəбəбијеш donarsan; дəбəбије 
donar; дəбəбијемон donarıq; дəбəбијешон donarsınız; дəбəбијен 
donarlar; дəбијəниним donmalıyam; дəбијəниниш donmalısan; 
дəбијəнине donmalıdır; дəбијəнинимон donmalıyıq; 
дəбијəнинишон donmalısınız; дəбијəнинин donmalıdırlar; дəбијым 
donum; дəби don; дəбијы donsun; дəбијəмон donaq; дəбијəн donun; 
дəбијын donsunlar; дəбијом donsam; дəбијош donsan; дəбијо donsa; 
дəбијомон donsaq; дəбијошон donsanız; дəбијон donsalar; 
♥дəбијејдəним donmuram; дəбијејдəниш donmursan; дəбијејдəни 
donmur; дəбијејдəнимон donmuruq; дəбијејдəнишон donmursunuz; 
дəбијејдəнин donmurlar; дəбијејдəныбим donmurdum; 
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дəбијејдəныбиш donmurdun; дəбијејдəныбе donmurdu; 
дəбијејдəныбимон donmurduq; дəбијејдəныбишон donmurdunuz; 
дəбијејдəныбин donmurdular; дəныбијəјм donmadım; дəныбијəјш 
donmadın; дəныбијəј donmadı; дəныбијəјмон donmadıq; 
дəныбијəјшон donmadınız; дəныбијəјн donmadılar; дəнəбим 
donmazdım; дəнəбиш donmazdın; дəнəби donmazdı; дəнəбимон 
donmazdıq; дəнəбишон donmazdınız; дəнəбин donmazdılar; 
дəбијəнəбəјм donmasaydım; дəбијəнəбəјш donmasaydın; 
дəбијəнəбəј donmasaydı; дəбијəнəбəјмон donmasaydıq; 
дəбијəнəбəјшон donmasaydınız; дəбијəнəбəјн donmasaydılar; 
дəбијəнинныбим donmamalıydım; дəбијəнинныбиш 
donmamalıydın; дəбијəнинныбе donmamalıydı; дəбијəнинныбимон 
donmamalıydıq; дəбијəнинныбишон donmamalıydınız; 
дəбијəнинныбин donmamalıydılar; дəбијəнин ныбим donmalı 
olmadım; дəбијəнин ныбиш donmalı olmadın; дəбијəнин ныбе 
donmalı olmadı; дəбијəнин ныбимон donmalı olmadıq; дəбијəнин 
ныишон donmalı olmadınız; дəбијəнин ныбин donmalı olmadılar; 
дəнибəбијем donmaram; дəнибəбијеш donmazsan; дəнибəбије 
donmaz; дəнибəбијемон donmarıq; дəнибəбијешон donmazsınız; 
дəнибəбијен donmazlar; дəбијəнинним donmamalıyam; 
дəбијəнинниш donmamalısan; дəбијəнинни donmamalıdır; 
дəбијəниннимон donmamalıyıq; дəбијəниннишон donmamalısınız; 
дəбијəниннин donmamalıdırlar; дəныбијым donmayım; дəмəби 
donma; дəныбијы donmasın; дəмəбијəмон donmayaq; дəмəбијəн 
donmayın; дəныбијын donmasınlar; дəныбијом donmasam; 
дəныбијош donmasan; дəныбијо donmasa; дəныбијомон donmasaq; 
дəныбијошон donmasanız; дəныбијон donmasalar. 

дәбијә и. donuşluq. 
дәбијә с. donmuş, donan, donuq; дəбијə зəмин donmuş torpaq. 
дәбијә хəб. мəн. donub, buz bağlayıb. 
дәбијәәпам и. һидрогеол. donuşluqölçәn. 
дәбијәжијәдә с. һидрогеол., ҹоғр. donuşluqaltı. 
дәбијәнин с. donmalı, donası, buz bağlamalı (bağlayası). 
дәбијәсә з. donarkәn, buz bağlayarkәn. 
дәбијәти и. 1 donuşluq; золə дəбијəти daimi donuşluq; 2 

donuqluq; зəмини дəбијəти torpağın donuqluğu. 
дәбилгә и. dәbilqә. 
дәбилгәјн с. dәbilqәli. 
дәбин с. dәbli. 
дәбырније и. qarәt etmә, soyma. 
дәбырније-дәбырније з. qarәt edә-edә (edәrәk), soya-soya, 

soyaraq. 
дәбырнијеј ф. qarәt etmәk, soymaq; дəбырнијə беј ф. qarət 

olunmaq, soyulmaq; ♥дəбырнијə быəбе soyulmuşdu; дəбырнијə быə 
soyulub; дəбырнијə быəбəј soyulsaydı; дəбырнијə бе soyuldu; 
дəбырнијə бејдə soyulur; дəбырнијə бəбе soyular; дəбырнијə быə с. 
qarət olunmuş (olunan), soyulmuş, soyulan; дəбырнијə быə хəб. мəн. 
qarət olunmuşdur (olunub), soyulmuşdur, soyulub; ♥дəбырнејдəм 
soyuram; дəбырнејдəш soyursan; дəбырнејдə soyur; дəбырнејдəмон 
soyuruq; дəбырнејдəшон soyursunuz; дəбырнејдəн сојурлар; 
дəбырнејдəбим soyurdum; дəбырнејдəбиш soyurdun; дəбырнејдəбе 
soyurdu; дəбырнејдəбимон soyurduq; дəбырнејдəбишон 
soyurdunuz; дəбырнејдəбин soyurdular; дəбырниме soydum; 
дəбырније soydun; дəбырнише soydu; дəбырнимоне soyduq; 
дəбырнијоне soydunuz; дəбырнишоне soydular; дəəбырним 
soyardım; дəəбырниш soyardın; дəəбырни soyardı; дəəбырнимон 
soyardıq; дəəбырнишон soyardınız; дəəбыринин soyardılar; 
дəбырнијəмбəј soysaydım; дəбырнијəбəј soysaydın; дəбырнијəшбəј 
soysaydı; дəбырнијəмонбəј soysaydıq; дəбырнијəонбəј soysaydınız; 
дəбырнијəшонбəј soysaydılar; дəбырнијəнинбим soymalıydım; 
дəбырнијəнинбиш soymalıydın; дəбырнијəнинбе soymalıydı; 
дəбырнијəнинбимон soymalıydıq; дəбырнијəнинбишон 
soymalıydınız; дəбырнијəнинбин soymalıydılar; дəбырнијəнин бим 
soymalı oldum; дəбырнијəнин биш soymalı oldun; дəбырнијəнин бе 
soymalı oldu; дəбырнијəнин бимон soymalı olduq; дəбырнијəнин 
бишон soymalı oldunuz; дəбырнијəнин бин soymalı oldular; 
дəбəбырнем soyaram; дəбəбырнеш soyarsan; дəбəбырне soyar; 
дəбəбырнемон soyarıq; дəбəбырнешон soyarsınız; дəбəбырнен 
soyarlar; дəбырнијəниним soymalıyam; дəбырнијəниниш 
soymalısan; дəбырнијəнине soymalıdır; дəбырнијəнинимон 
soymalıyıq; дəбырнијəнинишон soymalısınız; дəбырнијəнинин 

soymalıdırlar; дəбырным soyum; дəбырын soy; дəбырны soysun; 
дəбырнəмон soyaq; дəбырнəн soyun; дəбырнын soysunlar; 
дəбырном soysam; дəбырнош soysan; дəбырно soysa; дəбырномон 
soysaq; дəбырношон soysanız; дəбырнон soysalar; ♥дəбырнејдəним 
soymuram; дəбырнејдəниш soymursan; дəбырнејдəни soymur; 
дəбырнејдəнимон soymuruq; дəбырнејдəнишон soymursunuz; 
дəбырнејдəнин soymurlar; дəбырнејдəныбим soymurdum; 
дəбырнејдəныбиш soymurdun; дəбырнејдəныбе soymurdu; 
дəбырнејдəныбимон soymurduq; дəбырнејдəныбишон 
soymurdunuz; дəбырнејдəныбин soymurdular; дəныбырниме 
soymadım; дəныбырније soymadın; дəныбырнише soymadı; 
дəныбырнимоне soymadıq; дəныбырнијоне soymadınız; 
дəныбырнишоне soymadılar; дəнəбырним soymazdım; 
дəнəбырниш soymazdın; дəнəбырни soymazdı; дəнəбырнимон 
soymazdıq; дəнəбырнишон soymazdınız; дəнəбыринин soymazdılar; 
дəбырнијəмнəбəј soymasaydım; дəбырнијəнəбəј soymasaydın; 
дəбырнијəшнəбəј soymasaydı; дəбырнијəмоннəбəј soymasaydıq; 
дəбырнијəоннəбəј soymasaydınız; дəбырнијəшоннəбəј 
soymasaydılar; дəбырнијəнинныбим soymamalıydım; 
дəбырнијəнинныбиш soymamalıydın; дəбырнијəнинныбе 
soymamalıydı; дəбырнијəнинныбимон soymamalıydıq; 
дəбырнијəнинныбишон soymamalıydınız; дəбырнијəнинныбин 
soymamalıydılar; дəбырнијəнин ныбим soymalı olmadım; 
дəбырнијəнин ныбиш soymalı olmadın; дəбырнијəнин ныбе 
soymalı olmadı; дəбырнијəнин ныбимон soymalı olmadıq; 
дəбырнијəнин ныбишон soymalı  olmadınız; дəбырнијəнин ныбин 
soymalı  olmadılar; дəнибəбырнем soymaram; дəнибəбырнеш 
soymazsan; дəнибəбырне soymaz; дəнибəбырнемон soymarıq; 
дəнибəбырнешон soymazsınız; дəнибəбырнен soymazlar; 
дəбырнијəнинним soymamalıyam; дəбырнијəнинниш 
soymamalısan; дəбырнијəнинни soymamalıdır; 
дəбырнијəниннимон soymamalıyıq; дəбырнијəнинниишон 
soymamalısınız; дəбырнијəниннин soymamalıdırlar; дəныбырным 
soymayım; дəмəбырын soyma; дəныбырны soymasın; 
дəныбырнəмон soymayaq; дəмəбыбырнəн soymayın; дəныбырнын 
soymasınlar; дəныбырном soymasam; дəныбырнош soymasan; 
дəныбырно soymasa; дəныбырномон soymasaq; дəныбырношон 
soymasanız; дəныбырнон soymasalar. 

дәбырнијә с. qarәt etmiş (edәn), soymuş, soyan. 
дәбырнијә хəб. мəн. qarәt etmisәn, soymusan. 
дәбырнијәнин с. qarәt etmәli (edәsi), soymalı, soyası. 
дәбырнијәсә з. qarәt edәrkәn, soyarkәn. 
дәбырҹије и. sıxılma, qısılma. 
дәбырҹије-дәбырҹије з. sıxıla-sıxıla, sıxılaraq, qısıla-qısıla, 

qısılaraq. 
дәбырҹијеј ф. sıxılmaq, qısılmaq; ♥дəбырҹијејдəм sıхılıram; 

дəбырҹијејдəш sıхılırsan; дəбырҹијејдə sıхılır; дəбырҹијејдəмон 
sıхılırıq; дəбырҹијејдəшон sıхılırsınız; дəбырҹијејдəн sıхılırlar; 
дəбырҹијејдəбим sıхılırdım; дəбырҹијејдəбиш sıхılırdın; 
дəбырҹијејдəбе sıхılırdı; дəбырҹијејдəбимон sıхılırdıq; 
дəбырҹијејдəбишон sıхılırdınız; дəбырҹијејдəбин sıхılırdılar; 
дəбырҹијəјм sıхıldım; дəбырҹијəјш sıхıldın; дəбырҹијəј sıхıldı; 
дəбырҹијəјмон sıхıldıq; дəбырҹијəјшон sıхıldınız; дəбырҹијəјн 
sıхıldılar; дəəбырҹим sıхılardım; дəəбырҹиш sıхılardın; дəəбырҹи 
sıхılardı; дəəбырҹимон sıхılardıq; дəəбырҹишон sıхılardınız; 
дəəбырҹин sıхılardılar; дəбырҹијəбəјм sıхılsaydım; дəбырҹијəбəјш 
sıхılsaydın; дəбырҹијəбəј sıхılsaydı; дəбырҹијəбəјмон sıхılsaydıq; 
дəбырҹијəбəјшон sıхılsaydınız; дəбырҹијəбəјн sıхılsaydılar; 
дəбырҹијəнинбим sıхılmalıydım; дəбырҹијəнинбиш sıхılmalıydın; 
дəбырҹијəнинбе sıхılmalıydı; дəбырҹијəнинбимон sıхılmalıydıq; 
дəбырҹијəнинбишон sıхılmalıydınız; дəбырҹијəнинбин 
sıхılmalıydılar; дəбырҹијəнин бим sıхılmalı oldum; дəбырҹијəнин 
биш sıхılmalı oldun; дəбырҹијəнин бе sıхılmalı oldu; дəбырҹијəнин 
бимон sıхılmalı olduq; дəбырҹијəнин бишон sıхılmalı oldunuz; 
дəбырҹијəнин бин sıхılmalı oldular; дəбəбырҹијем sıхılaram; 
дəбəбырҹијеш sıхılarsan; дəбəбырҹије sıхılar; дəбəбырҹијемон 
sıхılarıq; дəбəбырҹијешон sıхılarsınız; дəбəбырҹијен sıхılarlar; 
дəбырҹијəниним sıхılmalıyam; дəбырҹијəниниш sıхılmalısan; 
дəбырҹијəнине sıхılmalıdır; дəбырҹијəнинимон sıхılmalıyıq; 
дəбырҹијəнинишон sıхılmalısınız; дəбырҹијəнинин sıхılmalıdırlar; 
дəбырҹијым sıхılım; дəбырҹи sıхıl; дəбырҹијы sıхılsın; 
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дəбырҹијəмон sıхılaq; дəбырҹијəн sıхılın; дəбырҹијын sıхılsınlar; 
дəбырҹијом sıхılsam; дəбырҹијош sıхılsan; дəбырҹијо sıхılsa; 
дəбырҹијомон sıхılsaq; дəбырҹијошон sıхılsanız; дəбырҹијон 
sıхılsalar; ♥дəбырҹијејдəним sıхılmıram; дəбырҹијејдəниш 
sıхılmırsan; дəбырҹијејдəни sıхılmır; дəбырҹијејдəнимон sıхılmırıq; 
дəбырҹијејдəнишон sıхılmırsınız; дəбырҹијејдəнин sıхılmırlar; 
дəбырҹијејдəныбим sıхılmırdım; дəбырҹијејдəныбиш sıхılmırdın; 
дəбырҹијејдəныбе sıхılmırdı; дəбырҹијејдəныбимон sıхılmırdıq; 
дəбырҹијејдəныбишон sıхılmırdınız; дəбырҹијејдəныбин 
sıхılmırdılar; дəныбырҹијəјм sıхılmadım; дəныбырҹијəјш 
sıхılmadın; дəныбырҹијəј sıхılmadı; дəныбырҹијəјмон sıхılmadıq; 
дəныбырҹијəјшон sıхılmadınız; дəныбырҹијəјн sıхılmadılar; 
дəнəбырҹим sıхılmazdım; дəнəбырҹиш sıхılmazdın; дəнəбырҹи 
sıхılmazdı; дəнəбырҹимон sıхılmazdıq; дəнəбырҹишон 
sıхılmazdınız; дəнəбырҹин sıхılmazdılar; дəбырҹијəнəбəјм 
sıхılmasaydım; дəбырҹијəнəбəјш sıхılmasaydın; дəбырҹијəнəбəј 
sıхılmasaydı; дəбырҹијəнəбəјмон sıхılmasaydıq; 
дəбырҹијəнəбəјшон sıхılmasaydınız; дəбырҹијəнəбəјн 
sıхılmasaydılar; дəбырҹијəнинныбим sıхılmamalıydım; 
дəбырҹијəнинныбиш sıхılmamalıydın; дəбырҹијəнинныбе 
sıхılmamalıydı; дəбырҹијəнинныбимон sıхılmamalıydıq; 
дəбырҹијəнинныбишон sıхılmamalıydınız; дəбырҹијəнинныбин 
sıхılmamalıydılar; дəбырҹијəнин ныбим sıхılmalı olmadım; 
дəбырҹијəнин ныбиш sıхılmalı olmadın; дəбырҹијəнин ныбе 
sıхılmalı olmadı; дəбырҹијəнин ныбимон sıхılmalı olmadıq; 
дəбырҹијəнин ныишон sıхılmalı olmadınız; дəбырҹијəнин ныбин 
sıхılmalı olmadılar; дəнибəбырҹијем sıхılmaram; дəнибəбырҹијеш 
sıхılmazsan; дəнибəбырҹије sıхılmaz; дəнибəбырҹијемон 
sıхılmarıq; дəнибəбырҹијешон sıхılmazsınız; дəнибəбырҹијен 
sıхılmazlar; дəбырҹијəнинним sıхılmamalıyam; дəбырҹијəнинниш 
sıхılmamalısan; дəбырҹијəнинни sıхılmamalıdır; 
дəбырҹијəниннимон sıхılmamalıyıq; дəбырҹијəниннишон 
sıхılmamalısınız; дəбырҹијəниннин sıхılmamalıdırlar; 
дəныбырҹијым sıхılmayım; дəмəбырҹи sıхılma; дəныбырҹијы 
sıхılmasın; дəмəбырҹијəмон sıхılmayaq; дəмəбырҹијəн sıхılmayın; 
дəныбырҹијын sıхılmasınlar; дəныбырҹијом sıхılmasam; 
дəныбырҹијош sıхılmasan; дəныбырҹијо sıхılmasa; 
дəныбырҹијомон sıхılmasaq; дəныбырҹијошон sıхılmasanız; 
дəныбырҹијон sıхılmasalar. 

дәбырҹијә с. sıxılmış, sıxılan, qısılmış, qısılan. 
дәбырҹијә хəб. мəн. sıxılıb, qısılıb. 
дәбырҹијәнин с. sıxılmalı, sıxılası, qısılmalı, qısılası. 
дәбырҹијәсә з. sıxılarkәn, qısılarkәn. 
дәбырҹыније и. qısqama, sıxma, sıxışdırma. 
дәбырҹыније-дәбырҹыније з. qısqaya-qısqaya, qısqayaraq, 

sıxa-sıxa, sıxaraq, sıxışdıra-sıxışdıra, sıxışdıraraq. 
дәбырҹынијеј ф. qısqamaq, sıxmaq, sıxışdırmaq; дəбырҹынијə 

бе и. sıxışdırılma, sıxılma; дəбырҹынијə беј ф. sıxışdırılmaq, 
sıxılmaq; *дəбырҹынијə быəбе sıхılmışdı; дəбырҹынијə быə sıхılıb; 
дəбырҹынијə быəбəј sıхılsaydı; дəбырҹынијə бе sıхıldı; 
дəбырҹынијə бејдə sıхılır; дəбырҹынијə бəбе sıхılar; дəбырҹынијə 
быə с. sıxışdırılmış, sıxışdırılan, sıxılmış, sıxılan; дəбырҹынијə быə 
хəб. мəн. sıxışdırılmışdır, sıxışdırılıb, sıxılmışdır, sıxılıb; 
♥дəбырҹынејдəм sıхıram; дəбырҹынејдəш sıхırsan; дəбырҹынејдə 
sıхır; дəбырҹынејдəмон sıхırıq; дəбырҹынејдəшон sıхırsınız; 
дəбырҹынејдəн sıхırlar; дəбырҹынејдəбим sıхırdım; 
дəбырҹынејдəбиш sıхırdın; дəбырҹынејдəбе sıхırdı; 
дəбырҹынејдəбимон sıхırdıq; дəбырҹынејдəбишон sıхırdınız; 
дəбырҹынејдəбин sıхırdılar; дəбырҹыниме sıхdım; дəбырҹыније 
sıхdın; дəбырҹынише sıхdı; дəбырҹынимоне sıхdıq; 
дəбырҹынијоне sıхdınız; дəбырҹынишоне sıхdılar; дəəбырҹыним 
sıхardım; дəəбырҹыниш sıхardın; дəəбырҹыни sıхardı; 
дəəбырҹынимон sıхardıq; дəəбырҹынишон sıхardınız; 
дəəбырҹынин sıхardılar; дəбырҹынијəмбəј sıхsaydım; 
дəбырҹынијəбəј sıхsaydın; дəбырҹынијəшбəј sıхsaydı; 
дəбырҹынијəмонбəј sıхsaydıq; дəбырҹынијəшонбəј sıхsaydınız; 
дəбырҹынијəшонбəј sıхsaydılar; дəбырҹынијəнинбим sıхmalıydım; 
дəбырҹынијəнинбиш sıхmalıydın; дəбырҹынијəнинбе sıхmalıydı; 
дəбырҹынијəнинбимон sıхmalıydıq; дəбырҹынијəнинбишон 
sıхmalıydınız; дəбырҹынијəнинбин дəбырҹынијəнин бим sıхmalı 
oldum; дəбырҹынијəнин биш sıхmalı oldun; дəбырҹынијəнин бе 

sıхmalı oldu; дəбырҹынијəнин бимон sıхmalı olduq; 
дəбырҹынијəнин бишон sıхmalı oldunuz; дəбырҹынијəнин бин 
sıхmalı oldular; дəбəбырҹынем sıхaram; дəбəбырҹынеш sıхarsan; 
дəбəбырҹыне sıхar; дəбəбырҹынемон sıхarıq; дəбəбырҹынешон 
sıхarsınız; дəбəбырҹынен sıхarlar; дəбырҹынијəниним sıхmalıyam; 
дəбырҹынијəниниш sıхmalısan; дəбырҹынијəнине sıхmalıdır; 
дəбырҹынијəнинимон sıхmalıyıq; дəбырҹынијəнинишон 
sıхmalısınız; дəбырҹынијəнинин sıхmalıdırlar; дəбырҹыным sıхım; 
дəбырҹын sıх; дəбырҹыны sıхsın; дəбырҹынəмон sıхaq; 
дəбырҹынəн sıхın; дəбырҹынын sıхsınlar; дəбырҹыном sıхsam; 
дəбырҹынош sıхsan; дəбырҹыно sıхsa; дəбырҹыномон sıхsaq; 
дəбырҹыношон sıхsanız; дəбырҹынон sıхsalar; ♥дəбырҹынејдəним 
sıхmıram; дəбырҹынејдəниш sıхmırsan; дəбырҹынејдəни sıхmır; 
дəбырҹынејдəнимон sıхmırıq; дəбырҹынејдəнишон sıхmırsınız; 
дəбырҹынејдəнин sıхmırlar; дəбырҹынејдəныбим sıхmırdım; 
дəбырҹынејдəныбиш sıхmırdın; дəбырҹынејдəныбе sıхmırdı; 
дəбырҹынејдəныбимон sıхmırdıq; дəбырҹынејдəныбишон 
sıхmırdınız; дəбырҹынејдəныбин sıхmırdılar; дəныбырҹыниме 
sıхmadım; дəныбырҹыније sıхmadın; дəныбырҹынише sıхmadı; 
дəныбырҹынимоне sıхmadıq; дəныбырҹынијоне sıхmadınız; 
дəныбырҹынишоне sıхmadılar; дəнəбырҹыним sıхmazdım; 
дəнəбырҹыниш sıхmazdın; дəнəбырҹыни sıхmazdı; 
дəнəбырҹынимон sıхmazdıq; дəнəбырҹынишон sıхmazdınız; 
дəнəбырҹынин sıхmazdılar; дəбырҹынијəмнəбəј sıхmasaydım; 
дəбырҹынијəнəбəј sıхmasaydın; дəбырҹынијəшнəбəј sıхmasaydı; 
дəбырҹынијəмоннəбəј sıхmasaydıq; дəбырҹынијəоннəбəј 
sıхmasaydınız; дəбырҹынијəшоннəбəј sıхmasaydılar; 
дəбырҹијəнинныбим sıхmamalıydım; дəбырҹијəнинныбиш 
sıхmamalıydın; дəбырҹијəнинныбе sıхmamalıydı; 
дəбырҹынијəнинныбимон sıхmamalıydıq; 
дəбырҹынијəнинныбишон sıхmamalıydınız; 
дəбырҹынијəнинныбин sıхmamalıydılar; дəбырҹынијəнин ныбим 
sıхmalı olmadım; дəбырҹынијəнин ныбиш sıхılmalı olmadın; 
дəбырҹынијəнин ныбе sıхmalı olmadı; дəбырҹынијəнин ныбимон 
sıхmalı olmadıq; дəбырҹынијəнин ныбишон sıхmalı olmadınız; 
дəбырҹынијəнин ныбин sıхmalı olmadılar; дəнибəбырҹынем 
sıхmaram; дəнибəбырҹынеш sıхmazsan; дəнибəбырҹыне sıхmaz; 
дəнибəбырҹынемон sıхmarıq; дəнибəбырҹынешон sıхmazsınız; 
дəнибəбырҹынен sıхmazlar; дəбырҹынијəнинним sıхmamalıyam; 
дəбырҹынијəнинниш sıхmamalısan; дəбырҹынијəнинни 
sıхmamalıdır; дəбырҹынијəниннимон sıхmamalıyıq; 
дəбырҹынијəниннишон sıхmamalısınız; дəбырҹынијəниннин 
sıхmamalıdırlar; дəныбырҹыным sıхmayım; дəмəбырҹын sıхma; 
дəныбырҹыны sıхmasın; дəмəбырҹынəмон sıхmayaq; 
дəмəбырҹынəн sıхmayın; дəныбырҹынын sıхmasınlar; 
дəныбырҹыном sıхmasam; дəныбырҹынош sıхmasan; 
дəныбырҹыно sıхmasa; дəныбырҹыномон sıхmasaq; 
дəныбырҹыношон sıхmasanız; дəныбырҹынон sıхmasalar. 

дәбырҹынијә с. qısqamış, qısqayan, sıxmış, sıxan, sıxışdırmış, 
sıxışdıran. 

дәбырҹынијә хəб. мəн. qısqamısan, sıxmısan, sıxışdırmısan. 
дәбырҹынијәнин с. qısqamalı, sıxmalı, sıxışdırmalı, qısqayası, 

sıxası, sıxışdırası. 
дәбырҹынијәсә з. qısqayarkәn, sıxarkәn, sıxışdırarkәn. 
дәбјовније и. dondurma. 
дәбјовније-дәбјовније з. dondura-dondura, donduraraq. 
дәбјовнијеј ф. dondurmaq; дəбјовнијə беј ф. dondurulmaq; 

♥дəбјовнијə быəбе dondurulmuşdu; дəбјовнијə быə dondurulub; 
дəбјовнијə быəбəј dondurulsaydı; дəбјовнијə бе donduruldu; 
дəбјовнијə бејдə dondurulur; дəбјовнијə бəбе dondurular; 
дəбјовнијə быə с. dondurulmuş, dondurulan; дəбјовнијə быə хəб. 
мəн. dondurulmuşdur, dondurulub; ♥дəбјовнејдəм dondururam; 
дəбјовнејдəш dondurursan; дəбјовнејдə dondurur; дəбјовнејдəмон 
dondururuq; дəбјовнејдəшон dondurursunuz; дəбјовнејдəн 
dondururlar; дəбјовнејдəбим dondururdum; дəбјовнејдəбиш 
dondururdun; дəбјовнејдəбе dondururdu; дəбјовнејдəбимон 
dondururduq; дəбјовнејдəбишон dondururdunuz; дəбјовнејдəбин 
dondururdular; дəбјовнијəмбе dondurmuşdum; дəбјовнијəбе 
dondurmuşdun; дəбјовнијəшбе dondurmuşdu; дəбјовнијəмонбе 
dondurmuşduq; дəбјовнијəонбе dondurmuşdunuz; дəбјовнијəшонбе 
dondurmuşdular; дəəбјовним dondurardım; дəəбјовниш dondurardın; 
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дəəбјовни dondurardı; дəəбјовнимон dondurardıq; дəəбјовнишон 
dondurardınız; дəəбјовнин dondurardılar; дəбјовнијəмбəј 
dondursaydım; дəбјовнијəбəј dondursaydın; дəбјовнијəшбəј 
dondursaydı; дəбјовнијəмонбəј dondursaydıq; дəбјовнијəонбəј 
dondursaydınız; дəбјовнијəшонбəј dondursaydılar; 
дəбјовнијəнинбим dondurmalıydım; дəбјовнијəнинбиш 
dondurmalıydın; дəбјовнијəнинбе dondurmalıydı; 
дəбјовнијəнинбимон dondurmalıydıq; дəбјовнијəнинбишон 
dondurmalıydınız; дəбјовнијəнинбин dondurmalıydılar; 
дəбјовнијəнин бим dondurmalı oldum; дəбјовнијəнин биш 
dondurmalı oldun; дəбјовнијəнин бе dondurmalı oldu; 
дəбјовнијəнин бимон dondurmalı olduq; дəбјовнијəнин бишон 
dondurmalı oldunuz; дəбјовнијəнин бин dondurmalı oldular; 
дəбəбјовнем donduraram; дəбəбјовнеш dondurarsan; дəбəбјовне 
dondurar; дəбəбјовнемон dondurarıq; дəбəбјовнешон dondurarsınız; 
дəбəбјовнен dondurarlar; дəбјовнијəниним dondurmalıyam; 
дəбјовнинјəниниш dondurmalısan; дəбјовнијəнине dondurmalıdır; 
дəбјовнијəнинимон dondurmalıyıq; дəбјовнијəнинишон 
dondurmalısınız; дəбјовнијəнинин dondurmalıdırlar; дəбјовным 
dondurum; дəбјовын dondur; дəбјовны dondursun; дəбјовнəмон 
donduraq; дəбјовнəн dondurun; дəбјовнын dondursunlar; дəбјовном 
dondursam; дəбјовнош dondursan; дəбјовно dondursa; дəбјовномон 
dondursaq; дəбјовношон dondursanız; дəбјовнон dondursalar; 
♥дəбјовнејдəним dondurmuram; дəбјовнејдəниш dondurmursan; 
дəбјовнејдəни dondurmur; дəбјовнејдəнимон dondurmuruq; 
дəбјовнејдəнишон dondurmursunuz; дəбјовнејдəнин dondurmurlar; 
дəбјовнејдəныбим dondurmurdum; дəбјовнејдəныбиш 
dondurmurdun; дəбјовнејдəныбе dondurmurdu; 
дəбјовнејдəныбимон dondurmurduq; дəбјовнејдəныбишон 
dondurmurdunuz; дəбјовнејдəныбин dondurmurdular; 
дəбјовнијəмныбе dondurmamışdım; дəбјовнијəныбе 
dondurmamışdın; дəбјовнијəшныбе dondurmamışdı; 
дəбјовнијəмонныбе dondurmamışdıq; дəбјовнијəонныбе 
dondurmamışdınız; дəбјовнијəшонныбе dondurmamışdılar; 
дəнəбјовним dondurmazdım; дəнəбјовниш dondurmazdın; 
дəнəбјовни dondurmazdı; дəнəбјовнимон dondurmazdıq; 
дəнəбјовнишон dondurmazdınız; дəнəбјовнин dondurmazdılar; 
дəбјовнијəмнəбəј dondurmasaydım; дəбјовнијəнəбəј 
dondurmasaydın; дəбјовнијəшнəбəј dondurmasaydı; 
дəбјовнијəмоннəбəј dondurmasaydıq; дəбјовнијəоннəбəј 
dondurmasaydınız; дəбјовнијəшоннəбəј dondurmasaydılar; 
дəбјовнијəнинныбим dondurmamalıydım; дəбјовнијəнинныбиш 
dondurmamalıydın; дəбјовнијəнинныбе dondurmamalıydı; 
дəбјовнијəнинныбимон dondurmamalıydıq; 
дəбјовнијəнинныбишон dondurmamalıydınız; дəбјовнијəнинныбин 
dondurmamalıydılar; дəбјовнијəнин ныбим dondurmalı olmadım; 
дəбјовнијəнин ныбиш dondurmalı olmadın; дəбјовнијəнин ныбе 
dondurmalı olmadı; дəбјовнијəнин ныбимон dondurmalı olmadıq; 
дəбјовнијəнин ныбишон dondurmalı olmadınız; дəбјовнијəнин 
ныбин dondurmalı olmadılar; дəнибəбјовнем dondurmaram; 
дəнибəбјовнеш dondurmazsan; дəнибəбјовне dondurmaz; 
дəнибəбјовнемон dondurmarıq; дəнибəбјовнешон dondurmazsınız; 
дəнибəбјовнен dondurmazlar; дəбјовнијəнинним 
dondurmamalıyam; дəбјовнинјəнинниш dondurmamalısan; 
дəбјовнијəнинни dondurmamalıdır; дəбјовнијəниннимон 
dondurmamalıyıq; дəбјовнијəниннишон dondurmamalısınız; 
дəбјовнијəниннин dondurmamalıdırlar; дəныбјовным 
dondurmayım; дəмəбјовын dondurma; дəныбјовны dondurmasın; 
дəмəбјовнəмон dondurmayaq; дəмəбјовнəн dondurmayın; 
дəныбјовнын dondurmasınlar; дəныбјовном dondurmasam; 
дəныбјовнош dondurmasan; дəныбјовно dondurmasa; 
дəныбјовномон dondurmasaq; дəныбјовношон dondurmasanız; 
дəныбјовнон dondurmasalar. 

дәбјовнијә с. dondurucu, donduran, dondurmuş. 
дәбјовнијә хəб. мəн. dondurmusan. 
дәбјовнијәнин с. dondurmalı, dondurası, dondurmaq lazım 

gәlәn (gәlәsi); дəбјовнијəнинə шијə dondurmalı məhlul; 
дəбјовнијəниним dondurmalıyam. 

дәбјовнијәсә з. dondurarkәn. 
дәбјовон с. dondurucu; дəбјовонə сех dondurucu seх. 
дәбохте и. 1 uduzma, baxtalama; 2 мəҹ. batırma (işdə, oyunda). 

дәбохте-дәбохте з. 1 uduza-uduza, uduzaraq, baxtalaya-
baxtalaya, baxtalayaraq; 2 мəҹ. batıra-batıra, batıraraq (işdə, 
oyunda). 

дәбохтеј ф. 1 uduzmaq, baxtalamaq; 2 мəҹ. batırmaq (işdə, 
oyunda); номи дəбохтеј adını batırmaq;  дəбохтə беј ф. 1 
uduzulmaq, baxtalanmaq; 2  мəҹ. batırılmaq (oyunda, işdə); ♥дəбохтə 
быəбе uduzulmuşdu; дəбохтə быə uduzulub; дəбохтə быəбəј 
uduzulsaydı; дəбохтə бе uduzuldu; дəбохтə бејдə uduzulur; дəбохтə 
бəбе uduzular; дəбохтə быə с. 1 uduzulmuş, baxtalanmış; uduzulan, 
baxtalanan 2 мəҹ. batırılmış; batırılan (oyunda, işdə); дəбохтə быə 
хəб. мəн. 1 uduzulmuşdur, baxtalanmışdır; uduzulub, baxtalanıb 2 
мəҹ. batırılmışdır; batırılıb (oyunda, işdə); ♥дəбохтејдəм uduzuram; 
дəбохтејдəш uduzursan; дəбохтејдə uduzur; дəбохтејдəмон 
uduzuruq; дəбохтејдəшон uduzursunuz; дəбохтејдəн uduzurlar; 
дəбохтејдəбим uduzurdum; дəбохтејдəбиш uduzurdun; 
дəбохтејдəбе uduzurdu; дəбохтејдəбимон uduzurdular; 
дəбохтејдəбишон uduzurdunuz; дəбохтејдəбин uduzurdular; 
дəбохтыме uduzdum; дəбохте uduzdun; дəбохтыше uduzdu; 
дəбохтымоне uduzduq; дəбохтоне uduzdunuz; дəбохтышоне 
uduzdular; дəбохтəмбе uduzmuşdum; дəбохтəбе uduzmuşdun; 
дəбохтəшбе uduzmuşdu; дəбохтəмонбе uduzmuşduq; дəбохтəонбе 
uduzmuşdunuz; дəбохтəшонбе uduzmuşdular; дəбохтəмбəј 
uduzsaydım; дəбохтəбəј uduzsaydın; дəбохтəшбəј uduzsaydı; 
дəбохтəмонбəј uduzsaydıq; дəбохтəонбəј uduzsaydınız; 
дəбохтəшонбəј uduzsaydılar; дəбохтəнинбим uduzmalıydım; 
дəбохтəнинбиш uduzmalıydın; дəбохтəнинбе uduzmalıydı; 
дəбохтəнинбимон uduzmalıydıq; дəбохтəнинбишон 
uduzmalıydınız; дəбохтəнинбин uduzmalıydılar; дəбохтəнин бим 
uduzmalı oldum; дəбохтəнин биш uduzmalı oldun; дəбохтəнин бе 
uduzmalı oldu; дəбохтəнин бимон uduzmalı olduq; дəбохтəнин 
бишон uduzmalı oldunuz; дəбохтəнин бин uduzmalı oldular; 
дəбəбохтем uduzaram; дəбəбохтеш uduzarsan; дəбəбохте uduzar; 
дəбəбохтемон uduzarıq; дəбəбохтешон uduzarsınız; дəбəбохтен 
uduzarlar; дəбохтəниним uduzmalıyam; дəбохтəниниш 
uduzmalısan; дəбохтəнине uduzmalıdır; дəбохтəнинимон 
uduzmalıyıq; дəбохтəнинишон uduzmalısınız; дəбохтəнинин 
uduzmalıdırlar; дəбохтым uduzum; дəбохт uduz; дəбохты uduzsun; 
дəбохтəмон uduzaq; дəбохтəн uduzun; дəбохтын uduzsunlar; 
дəбохтом uduzsam; дəбохтош uduzsan; дəбохто uduzsa; 
дəбохтомон uduzsaq; дəбохтошон uduzsanız; дəбохтон uduzsalar; 
♥дəбохтејдəним uduzmuram; дəбохтејдəниш uduzmursan; 
дəбохтејдəни uduzmur; дəбохтејдəнимон uduzmuruq; 
дəбохтејдəнишон uduzmurlar; дəбохтејдəнин uduzmur; 
дəбохтејдəныбим uduzmurdum; дəбохтејдəныбиш uduzmurdun; 
дəбохтејдəныбе uduzmurdu; дəбохтејдəныбимон uduzmurduq; 
дəбохтејдəныбишон uduzmurdunuz; дəбохтејдəныбин 
uduzmurdular; дəныбохтыме uduzmadım; дəныбохте uduzmadın; 
дəныбохтыше uduzmadı; дəныбохтымоне uduzmadıq; 
дəныбохтоне uduzmadınız; дəныбохтышоне uduzmadılar; 
дəбохтəмныбе uduzmamışdım; дəбохтəныбе uduzmamışdın; 
дəбохтəшныбе uduzmamışdı; дəбохтəмонныбе uduzmamışdıq; 
дəбохтəонныбе uduzmamışdınız; дəбохтəшонныбе uduzmamışdılar; 
дəбохтəмнəбəј uduzmasaydım; дəбохтəнəбəј uduzmasaydın; 
дəбохтəшнəбəј uduzmasaydı; дəбохтəмоннəбəј uduzmasaydıq; 
дəбохтəоннəбəј uduzmasaydınız; дəбохтəшоннəбəј uduzmasaydılar; 
дəбохтəнинныбим uduzmamalıydım; дəбохтəнинныбиш 
uduzmamalıydın; дəбохтəнинныбе uduzmamalıydı; 
дəбохтəнинныбимон uduzmamalıydıq; дəбохтəнинныбишон 
uduzmamalıydınız; дəбохтəнинныбин uduzmamalıydılar; 
дəбохтəнин ныбим uduzmalı olmadım; дəбохтəнин ныбиш 
uduzmalı olmadın; дəбохтəнин ныбе uduzmalı olmadı; дəбохтəнин 
ныбимон uduzmalı olmadıq; дəбохтəнин ныбишон uduzmalı 
olmadınız; дəбохтəнин ныбин uduzmalı olmadılar; дəнибəбохтем 
uduzmaram; дəнибəбохтеш uduzmazsan; дəнибəбохте uduzmaz; 
дəнибəбохтемон uduzmarıq; дəнибəбохтешон uduzmazsınız; 
дəнибəбохтен uduzmazlar; дəбохтəнинним uduzmamalıyam; 
дəбохтəнинниш uduzmamalısan; дəбохтəнинни uduzmamalıdır; 
дəбохтəниннимон uduzmamalıyıq; дəбохтəниннишон 
uduzmamalısınız; дəбохтəниннин uduzmamalıdırlar; дəныбохтым 
uduzayım; дəмəбохт uduzma; дəныбохты uduzmasın; 
дəмəбохтəмон uduzmayaq; дəмəбохтəн uduzmayın; дəныбохтын 
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uduzmasınlar; дəныбохтом uduzmasam; дəныбохтош uduzmasan; 
дəныбохто uduzmasa; дəныбохтомон uduzmasaq; дəныбохтошон 
uduzmasanız; дəныбохтон uduzmasalar. 

дәбохтә с. 1 uduzmuş, uduzan, baxtalamış, baxtalayan; 2 мəҹ. 
batırmış, batıran (işdə, oyunda). 

дәбохтә хəб. мəн. 1 uduzmusan, baxtalamısan; 2 мəҹ. batırmısan 
(işdə, oyunda). 

дәбохтәнин с. 1 uduzmalı, uduzası, baxtalamalı, baxtalayası; 2 
мəҹ. batırmalı, batırası (iş, oyun). 

дәбохтәсә з. 1 uduzarkәn, baxtalayarkәn; 2 мəҹ. batırarkәn 
(işdə, oyunda). 

дәбохтовније и. baxtalatma, uduzdurulma. 
дәбохтовније-дәбохтовније з. baxtalada-baxtalada, 

baxtaladaraq, uduzdurula-uduzdurula, uduzdurularaq. 
дәбохтовнијеј ф. baxtalatmaq, uduzdurulmaq; дəбохтовнијə бе 

и. baxtalandırılma; дəбохтовнијə беј и. baxtalandırılmaq, 
uduzdurulmaq; ♥дəбохтовнијə быəбе uduzdurulmuşdu; 
дəбохтовнијə быə uduzdurulub; дəбохтовнијə быəбəј 
uduzdurulsaydı; дəбохтовнијə бе uduzduruldu; дəбохтовнијə бејдə 
uduzdurulur; дəбохтовнијə бəбе uduzdurulacaq; дəбохтовнијə быə 
с. baxtalandırılmış, uduzdurulmuş; baxtalandırılan, uduzdurulan; 
дəбохтовнијə быə хəб. мəн. baxtalandırılmışdır, uduzdurulmuşdur; 
baxtalandırılıb, uduzdurulub. 

дәбохтовнијә с. baxtalatmış, baxtaladan, uduzdurulmuş, 
uduzdurulan. 

дәбохтовнијә хəб. мəн. baxtalatmısan, uduzdurmusan. 
дәбохтовнијәнин с. baxtalatmalı, uduzdurulmalı, baxtalanası, 

uduzdurulası. 
дәбохтовнијәсә з. baxtaladarkәn, uduzdurularkәn. 
дәварде и. 1 ötmә, keçmә; 2 sovuşma. 
дәварде-дәварде з. 1 ötә-ötә, ötәrәk, keçә-keçә, keçәrәk; 2 

sovuşa-sovuşa, sovuşaraq.  
дәвардеј ф. 1 ötmәk, keçmәk; 2 sovuşmaq; дəвардə беј ф. 

ötülmək, keçilmək; *дəвардə быəбе keçilmişdi; дəвардə быə keçilib; 
дəвардə быəбəј keçilsəydi; дəвардə беј keçildi; дəвардə бејдə 
keçilir; дəвардə бəбе keçiləcək; дəвардə быə с. ötülmüş, keçilmiş, 
ötülən, keçilən; дəвардə быə хəб. мəн. ötülmüşdür, keçilmişdir, 
ötülüb, keçilib; ♥дəвардејдəм keçirəm, ötürəm; дəвардејдəш ötürsən, 
keçirsən; дəвардејдə ötür, keçir; дəвардејдəмон ötürük, keçirik; 
дəвардејдəшон ötürsünüz, keçirsiniz; дəвардејдəн ötürlər, keçirlər; 
дəвардејдəним ötmürəm, keçmirəm; дəвардејдəниш ötmürsən, 
keçmirsən; дəвардејдəни ötmür, keçmir; дəвардејдəнимон ötmürük, 
keçmirik; дəвардејдəнишон ötmürsünüz, keçmirsiniz; дəвардејдəнин 
ötmürlər, keçmirlər; дəвардəбим ötmüşdüm, keçmişdim; дəвардəбиш 
ötmüşdün, keçmişdin; дəвардəбе ötmüşdü, keçmişdi; дəвардəбимон 
ötmüşdük, keçmişdik; дəвардəбишон ötmüşdünüz, keçmişdiniz; 
дəвардəбин ötmüşdülər, keçmişdilər; дəəвардим ötərdim, keçərdim; 
дəəвардиш ötərdin, keçərdin, дəəварди ötərdi, keçərdi; дəəвардимон 
ötərdik, keçərdik; дəəвардишон ötərdiniz, keçərdiniz; дəəвардин 
ötərdilər, keçərdilər; дəнəвардим ötməzdim, keçməzdim; 
дəнəвардиш ötməzdin, keçməzdin; дəнəварди ötməzdi, keçməzdi; 
дəнəвардимон ötməzdik, keçməzdik; дəнəвардишон ötməzdiniz, 
keçməzdiniz; дəəнəвардин ötməzdilər, keçməzdilər; дəвардим 
ötdüm, keçdim; дəвардиш ötdün, keçdin; дəварде ötdü, keçdi; 
дəвардимон ötdük, keçdik; дəвардишон ötdünüz, keçdiniz; 
дəвардин ötdülər, keçdilər; дəнывардим ötmədim, keçmədim; 
дəнывардиш ötmədin, keçmədin; дəныварде ötmədi, keçmədi; 
дəнывардимон ötmədik, keçmədik; дəнывардишон ötmədiniz, 
keçmədiniz; дəнывардин ötmədilər, keçmədilər; дəвардејдəбим 
ötürdüm, keçirdim; дəвардејдəбиш ötürdün, keçirdin; дəвардејдəбе 
ötürdü, keçirdi; дəвардејдəбимон ötürdük, keçirdik; 
дəвардејдəбишон ötürdünüz, keçirdiniz; дəвардејдəбин ötürdülər, 
keçirdilər; дəвардејдəныбим ötmürdüm, keçmirdim; 
дəвардејдəныбиш ötmürdün, keçmirdin; дəвардејдəныбе ötmürdü, 
keçmirdi; дəвардејдəныбимон ötmürdük, keçmirdik; 
дəвардејдəныбишон ötmürdünüz, keçmirdiniz; дəвардејдəныбин 
ötmürdülər, keçmirdilər; дəвардəнинбим ötməliydim, keçməliydim; 
дəвардəнинбиш ötməliydin, keçməliydin; дəвардəнинбе ötməliydi, 
keçməliydi; дəвардəнинбимон ötməliydik, keçməliydik; 
дəвардəнинбишон ötməliydiniz, keçməliydiniz; дəвардəнинбин 
ötməliydilər, keçməliydilər; дəвардəнин бим ötməli oldum, keçməli 

oldum; дəвардəнин биш ötməli oldun, keçməli oldun; дəвардəнин бе 
ötməli oldu, keçməli oldu; дəвардəнин бимон ötməli olduq, keçməli 
olduq; дəвардəнин бишон ötməli oldunuz, keçməli oldunuz; 
дəвардəнин бин ötməli oldular, keçməli oldular; дəвардым ötüm, 
keçim; дəвард öt, keç; дəварды ötsün, keçsin; дəвардəмон ötək, 
keçək; дəвардəн ötün, keçin; дəвардын ötsünlər, keçsinlər; дəвардом 
otsəm, keçsəm; дəвардош ötsən, keçsən; дəвардо ötsə, keçsə; 
дəвардомон ötsək, keçsək; дəвардошон ötsəniz, keçsəniz; дəвардон 
ötsələr, keçsələr; дəбəвардем ötəcəyəm, keçəcəyəm; дəбəвардеш 
ötəcəksən, keçəcəksən; дəбəварде ötəcək, keçəcək; дəбəвардемон 
ötəcəyik, keçəcəyik; дəбəвардешон ötəcəksiniz, keçəcəksiniz; 
дəбəварден ötəcəklər, keçəcəklər; дəнибəвардем ötməyəcəyəm, 
keçməyəcəyəm; дəнибəвардеш ötməyəcəksən, keçməyəcəksən; 
дəнибəварде ötməyəcək, keçməyəcək; дəнибəвардемон 
ötməyəcəyik, keçməyəcəyik; дəнибəвардешон ötməyəcəksiniz, 
keçməyəcəksiniz; дəнибəварден ötməyəcəklər, keçməyəcəklər; 
дəвардəбəјм ötsəydim, keçsəydim; дəвардəбəјш ötsəydin, keçsəydin; 
дəвардəбəј ötsəydi, keçsəydi; дəвардəбəјмон ötsəydik, keçsəydik; 
дəвардəбəјшон ötsəydiniz, keçsəydiniz; дəвардəбəјн ötsəydilər, 
keçsəydilər; дəвардəбим ötmüşdüm, keçmişdim; дəвардəбиш 
ötmüşdün, keçmişdin; дəвардəбе ötmüşdü, keçmişdi; дəвардəбимон 
ötmüşdük, keçmişdik; дəвардəбишон ötmüşdünüz, keçmişdiniz; 
дəвардəбин ötmüşdülər, keçmişdilər; дəвардејдəбим ötürdüm, 
keçirdim; дəвардејдəбиш ötürdün, keçirdin; дəвардејдəбе ötürdü, 
keçirdi; дəвардејдəбимон ötürdük, keçirdik; дəвардејдəбишон 
ötürdünüz, keçirdiniz; дəвардејдəбин ötürdülər, keçirdilər. 

дәвардемон и. keçiliş. 
дәвардә с.  1 ötәn, keçmiş, irәliki, uzaq; дəвардə сор irəliki il; 

дəвардə зəмон грəм. keçmiş zaman; дијəроə дəвардə зəмон грəм. 
uzaq keçmiş zaman; 2 ötmüş; 3 keçici; 4 sovuşmuş, sovuşan. 

дәвардә хəб. мəн. 1 ötüb, keçib; 2 sovuşub. 
дәвардәј (ҹ. дәвардәјон) и. keçmiş, olub keçәn (keçmiş). 
дәвардәјәдә и. keçmişdә. 
дәвардәкәс и. ötәn, ötüb keçәn. 
дәвардәнин с. 1 ötmәli, keçmәli, ötәsi, keçәsi; 2 sovuşmalı, 

sovuşası. 
дәвардәсә з. 1 ötәrkәn, keçәrkәn; 2 sovuşarkәn. 
дәвард-певард и. gedib-gәlmә; дəвард-певард кардеј gedib-

gəlmək. 
дәварде-певардеј ф. gedib-gәlmәk, o yan-bu yana keçmәk. 
дәваште и. atılma, sıçrama. 
дәваште-дәваште з. atıla-atıla, atılaraq, sıçraya-sıçraya, 

sıçrayaraq. 
дәваштеј ф. atılmaq, sıçramaq; дəваштим гəтыме чəј дастику 

atılıb onun əlindən yapışdım; ♥дəваштејдəм atılıram;  дəваштејдəш 
atılırsan;  дəваштејдə atılır; дəваштејдəмон atılırıq;  дəваштејдəшон 
atılırsınız; дəваштејдəн atılırlar;  дəваштејдəбим atılırdım; 
дəваштејдəбиш atılırdın;  дəваштејдəбе atılırdı; дəваштејдəбимон 
atılırdıq;  дəваштејдəбишон atılırdınız; дəваштејдəбин atılırdılar;  
дəваштəбим atılmışdım; дəваштəбиш atılmışdın; дəваштəбе 
atılmışdı;  дəваштəбимон atılmışdıq;  дəваштəбишон atılmışdınız; 
дəваштəбин atılmışdılar;  дəваштим atıldım; дəваштиш atıldın;  
дəваште atıldı;  дəваштимон atıldıq; дəваштишон atıldınız;  
дəваштин atıldılar;  дəəваштим atılardım; дəəваштиш atılardın;  
дəəвашти atılardı;  дəəваштимон atılardıq; дəəваштишон atılardınız;  
дəəəваштин atılardılar;  дəваштəбəјм atılsaydım;  дəваштəбəјш 
atılsaydın;  дəваштəбəј atılsaydı; дəваштəбəјмон atılsaydıq;  
дəваштəбəјшон atılsaydınız; дəваштəбəјн atılsaydılar;  
дəваштəнинбим atılmalıydım; дəваштəнинбиш atılmalıydın;  
дəваштəнинбе atılmalıydı; дəваштəнинбимон atılmalıydıq;  
дəваштəнинбишон atılmalıydınız;  дəваштəнинбин atılmalıydılar; 
дəваштəнин бим atılmalı oldum; дəваштəнин биш atılmalı oldun; 
дəваштəнин бе atılmalı oldu; дəваштəнин бимон atılmalı olduq; 
дəваштəнин бишон atılmalı oldunuz; дəваштəнин бин atılmalı 
oldular; дəваштəнинимбəн atılmalıyammış; дəваштəнинишбəн 
atılmalısanmış; дəваштəнинебəн atılmalıymış; дəваштəнинимонбəн 
atılmalıyıqmış; дəваштəнинишонбəн atılmalısınızmış; 
дəваштəнининбəн atılmalıymışlar; дəбəваштем atılaram; 
дəбəваштеш atılarsan; дəбəваште atılar; дəбəваштемон atılarıq; 
дəбəваштешон atılarsınız; дəбəваштен atılarlar; дəваштəниним 
atılmalıyam; дəваштəниниш atılmalısan; дəваштəнине atılmalıdır; 
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дəваштəнинимон atılmalıyıq; дəваштəнинишон atılmalısınız; 
дəваштəнинин atılmalıdırlar; дəваштым atılım; дəвашт atıl; 
дəвашты atılsın; дəваштəмон atılaq; дəваштəн atılın; дəваштын 
atılsınlar; дəваштом atılsam; дəваштош atılsan; дəвашто atılsa; 
дəваштомон atılsaq; дəваштошон atılsanız; дəваштон atılsalar; 
♥дəваштејдəним atılmıram; дəваштејдəниш atılmırsan; 
дəваштејдəни atılmır; дəваштејдəнимон atılmırıq; 
дəваштејдəнишон atılmırsınız; дəваштејдəнин atılmırlar; 
дəваштејдəныбим atılmırdım; дəваштејдəныбиш atılmırdın; 
дəваштејдəныбе atılmırdı; дəваштејдəныбимон atılmırdıq; 
дəваштејдəныбишон atılmırdınız; дəваштејдəныбин atılmırdılar; 
дəваштəныбим atılmamışdım; дəваштəныбиш atılmamışdın; 
дəваштəныбе atılmamışdı; дəваштəныбимон atılmamışdıq; 
дəваштəныбин atılmamışdınız; дəваштəныбин atılmamışdılar; 
дəнываштим atılmadım; дəнываштиш atılmadın; дəнываште 
atılmadı; дəнываштимон atılmadıq; дəнываштишон atılmadınız; 
дəнываштин atılmadılar; дəнəваштим atılmazdım; дəнəваштиш 
atılmazdın; дəнəвашти atılmazdı; дəнəваштимон atılmazdıq; 
дəнəваштишон atılmazdınız; дəнəваштин atılmazdılar; 
дəваштəнəбəјм atılmasaydım; дəваштəнəбəјш atılmasaydın; 
дəваштəнəбəј atılmasaydı; дəваштəнəбəјмон atılmasaydıq; 
дəваштəнəбəјшон atılmasaydınız; дəваштəнəбəјн atılmasaydılar; 
дəваштəнинныбим atılmamalıydım; дəваштəнинныбиш 
atılmamalıydın; дəваштəнинныбе atılmamalıydı; 
дəваштəнинныбимон atılmamalıydıq; дəваштəнинныбишон 
atılmamalıydınız; дəваштəнинныбин atılmamalıydılar; дəваштəнин 
ныбим atılmalı olmadım; дəваштəнин ныбиш atılmalı olmadın; 
дəваштəнин ныбе atılmalı olmadı; дəваштəнин ныбимон atılmalı 
oladıq; дəваштəнин ныбишон atılmalı olmadınız; дəваштəнин 
ныбин atılmalı olmadılar; дəваштəниннимбəн atılmamalıyammış; 
дəваштəниннишбəн atılmamalısanmış; дəваштəниннијебəн 
atılmamalıymış; дəваштəниннимонбəн atılmamalıyıqmış; 
дəваштəниннишонбəн atılmamalısınızmış; дəваштəниннинбəн 
atılmamalıymışlar; дəнибəваштем atılmaram; дəнибəваштеш 
atılmazsan; дəнибəваште atılmaz; дəнибəваштемон atılmarıq; 
дəнибəваштешон atılmazsınız; дəнибəваштен atılmazlar; 
дəваштəнинним atılmamalıyam; дəваштəнинниш atılmamalısan; 
дəваштəнинни atılmamalıdır; дəваштəниннимон atılmamalıyıq; 
дəваштəниннишон atılmamalısınız; дəваштəниннин 
atılmamalıdırlar; дəнываштым atılmayım; дəмəвашт atılma; 
дəнывашты atılmasın; дəмəваштəмон atılmayaq; дəмəваштəн 
atılmayın; дəнываштын atılmasınlar; дəнываштом atılmasam; 
дəнываштош atılmasan; дəнывашто atılmasa; дəнываштомон 
atılmasaq; дəнываштошон atılmasanız; дəнываштон atılmasalar. 

дәваштә с. atılmış, atılan, sıçramış, sıçrayan. 
дәваштә хəб. мəн. atılıb, sıçrayıb. 
дәваштәнин с. atılmalı, sıçramalı, atılası, sıçrayası. 
дәваштәсә з. atılarkәn, sıçrayarkәn. 
дәвә I и. зоол. dәvә; *Бə дəвəшон воте, бочи шате ышты гиј? 

Воте: -Чымы коврə сəросте ки, гијым сəрост быбу?; Дəвə чанəн 
бымардо, чəј пуст и һəј боје. 

дәвә II и. qoyun; дастон дəвə ној əlləri qoynuna almaq. 
дәвәвон и. dәvәçi. 
дәвәвонәти и. dәvәçilik; дəвəвонəти кардеј ф. dəvəçilik etmək; 

дəвəвонəти кардə беј ф. dəvəçilik edilmək; дəвəвонəти кардə быə с. 
dəvəçilik edilmiş (edilən); дəвəвонəти кардə быə хəб. мəн. dəvəçilik 
edilmişdir (edilib);  

дәвәәчын и. dәvәqırxan. 
дәвәкижә и. зоол.. dәvәquşu. 
дәвәкижәғәзинон и. зоол. dәvәquşukimilәr (yarımdəstə). 
дәвәму и. dәvәyunu. 
дәвәнго з. 1 qol-boyun; дəвəнго гəтеј ф. qol-boyun olmaq, bağrına 

basmaq, qucaqlamaq, qoynuna almaq; дəвəнго гəтə беј ф. qol-boyun 
olunmaq, bağrına basılmaq, qucaqlanmaq, qoynuna alınmaq; дəвəнго 
гəтə быə с. qol-boyun olunmuş, bağrına basılmış, qucaqlanmış, 
qoynuna alınmış; дəвəнго гəтə быə хəб. мəн. qol-boyun olunmuşdur, 
bağrına basılmışdır, qucaqlanmışdır, qoynuna alınmışdır; 2 qucaq-
qucağa; дəвəнго ныштеј qucaq-qucağa oturmaq. 

дәвәпи и. dәvәyağı. 

дәвәт и. dәvәt; bax:  сәло; дəвəт кардеј ф. dəvət etmək; дəвəт 
кардə беј ф. dəvət edilmək; дəвəт кардə быə с. dəvət edilmiş 
(edilən); дəвəт кардə быə хəб. мəн. dəvət edilmişdir (edilib). 

дәвәте и. düşmә, saçma, әks olunma (işıq, Günəş). 
дәвәте-дәвәте з. düşә-düşә, düşәrәk, saça-saça, saçaraq, әks 

oluna-oluna (olunaraq) (işıq, Günəş). 
дәвәтеј ф. düşmәk, saçmaq, әks olunmaq (işıq, Günəş); 

♥дəвəтејдə düşür; дəвəтејдəбе düşürdü; дəвəтəше düşüb; дəвəтыше 
düşdü; дəəвəти düşərdi; дəвəтəнинбе düşməliydi; дəвəтəнин бе 
düşməli oldu; дəбəвəте düşər; дəвəтəнине düşməlidir; дəвəты 
düşsün; дəвəто düşsə; ♥дəвəтејдəни düşmür; дəвəтејдəныбе 
düşmürdü; дəвəтəшни düşməyib; дəнывəтыше düşmədi; дəнəвəти 
düşməzdi; дəвəтəнинныбе düşməməliydi; дəвəтəнин ныбе düşməli 
olmadı; дəнибəвəте düşməz; дəвəтəнинни düşməməlidir; дəнывəты 
düşməsin; дəнывəто düşməsə. 

дәвәтә с. düşmüş, düşәn, saçmış, saçan, әks olunmuş, әks olunan 
(işıq, Günəş). 

дәвәтә с. düşüb, saçıb, әks olunub (işıq, Günəş). 
дәвәтәкә 1 и. dәvәtedәn; 2 с. dәvәtedici; дəвəтəкə ишорə 

dəvətedici işarə. 
дәвәтәнин с. düşmәli, düşәsi, saçmalı, saçası, әks olunmalı 

(olunası) (işıq, Günəş) 
дәвәтәсә з. düşәrkәn, saçarkәn, әks olunarkәn (işıq, Günəş). 
дәвәтин с. dәvәtli. 
дәвәтномә и. dәvәtnamә. 
дәвәше и. 1 sayrışma, parlama, par-par yanma, alışıb yanma; 2 

allanma. 
дәвәше-дәвәше з. 1 sayrışa-sayrışa, sayrışaraq, parlaya-parlaya, 

parlayaraq, par-par yana-yana (yanaraq), alışıb yana-yana 
(yanaraq); 2 allana-allana, allanaraq. 

дәвәшеј ф. 1 sayrışmaq, parlamaq, par-par yanmaq, alışıb 
yanmaq; астовон дəвəшејдəн осмонəдə ulduzlar göydə sayrışırlar; 2 
allanmaq; ♥дəвəшејдəм parlayıram; дəвəшејдəш parlayırsan; 
дəвəшејдə parlayır; дəвəшејдəмон parlayırıq; дəвəшејдəшон 
parlayırsınız; дəвəшејдəн parlayırlar; дəвəшејдəбим parlayırdım; 
дəвəшејдəбиш parlayırdın; дəвəшејдəбе parlayırdı; дəвəшејдəбимон 
parlayırdıq; дəвəшејдəбишон parlayırdınız; дəвəшејдəбин 
parlayırdılar; дəвəшəбим parlamışdım; дəвəшəбиш parlamışdın; 
дəвəшəбе parlamışdı; дəвəшəбимон parlamışdıq; дəвəшəбишон 
parlamışdınız; дəвəшəбин parlamışdılar; дəвəшəјм parladım; 
дəвəшəјш parladın; дəвəшəј parladı; дəвəшəјмон parladıq; 
дəвəшəјшон parladınız; дəвəшəјн parladılar; дəəвəшим parlayardım; 
дəəвəшиш parlayardın; дəəвəши parlayardı; дəəвəшимон 
parlayardıq; дəəвəшишон parlayardınız; дəəвəшин parlayardılar; 
дəвəшəбəјм parlasaydım; дəвəшəбəјш parlasaydın; дəвəшəбəј 
parlasaydı; дəвəшəбəјмон parlasaydıq; дəвəшəбəјшон parlasaydınız; 
дəвəшəбəјн parlasaydılar; дəвəшəнинбим parlamalıydım; 
дəвəшəнинбиш parlamalıydın; дəвəшəнинбе parlamalıydı; 
дəвəшəнинбимон parlamalıydıq; дəвəшəнинбишон parlamalıydınız; 
дəвəшəнинбин parlamalıydılar;  дəвəшəнин бим parlamalı oldum; 
дəвəшəнин биш parlamalı oldun; дəвəшəнин бе parlamalı oldu; 
дəвəшəнин бимон parlamalı olduq; дəвəшəнин бишон parlamalı 
oldunuz; дəвəшəнин бин parlamalı oldular; дəвəшəнинимбəн 
parlamalıyammış;  дəвəшəнинишбəн parlamalısanmış; 
дəвəшəнинебəн parlamalıymış; дəвəшəнинимонбəн 
parlamalıyıqmış;  дəвəшəнинишонбəн parlamalısınızmış; 
дəвəшəнининбəн parlamalıymışlar; дəбəвəшем parlayaram; 
дəбəвəшеш parlayarsan; дəбəвəше parlayar; дəбəвəшемон 
parlayarıq; дəбəвəшешон parlayarsınız; дəбəвəшен parlayarlar; 
дəвəшəниним parlaymalıyam; дəвəшəниниш parlaymalısan; 
дəвəшəнине parlaymalıdır; дəвəшəнинимон parlaymalıyıq; 
дəвəшəнинишон parlaymalısınız; дəвəшəнинин parlaymalıdırlar; 
дəвəшым parlayım; дəвəш parla; дəвəшы parlasın; дəвəшəмон 
parlayaq; дəвəшəн parlayın; дəвəшын parlasınlar; дəвəшом 
parlasam; дəвəшош parlasan; дəвəшо parlasa; дəвəшомон parlasaq; 
дəвəшошон parlasanız; дəвəшон parlasalar; ♥дəвəшејдəним 
parlamıram; дəвəшејдəниш parlamırsan; дəвəшејдəни parlamır; 
дəвəшејдəнимон parlamırıq; дəвəшејдəнишон parlamırsınız; 
дəвəшејдəнин parlamırlar; дəвəшејдəныбим parlamırdım; 
дəвəшејдəныбиш parlamırdın; дəвəшејдəныбе parlamırdı; 
дəвəшејдəныбимон parlamırdıq; дəвəшејдəныбишон parlamırdınız; 
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дəвəшејдəныбин parlamırdılar; дəвəшəныбим parlamamışdım; 
дəвəшəныбиш parlamamışdın; дəвəшəныбе parlamamışdı; 
дəвəшəныбимон parlamamışdıq; дəвəшəныбин parlamamışdınız; 
дəвəшəныбин parlamamışdılar; дəнывəшəјм parlamadım; 
дəнывəшəјш parlamadın; дəнывəшəј parlamadı; дəнывəшəјмон 
parlamadıq; дəнывəшəјшон parlamadınız; дəнывəшəјн parlamadılar; 
дəнəвəшим parlamazdım; дəнəвəшиш parlamazdın; дəнəвəши 
parlamazdı; дəнəвəшимон parlamazdıq; дəнəвəшишон 
parlamazdınız; дəнəвəшин parlamazdılar; дəвəшəнəбəјм 
parlamasaydım; дəвəшəнəбəјш parlamasaydın; дəвəшəнəбəј 
parlamasaydı; дəвəшəнəбəјмон parlamasaydıq; дəвəшəнəбəјшон 
parlamasaydınız; дəвəшəнəбəјн parlamasaydılar; дəвəшəнинныбим 
parlamamalıydım; дəвəшəнинныбиш parlamamalıydın; 
дəвəшəнинныбе parlamamalıydı; дəвəшəнинныбимон 
parlamamalıydıq; дəвəшəнинныбишон parlamamalıydınız; 
дəвəшəнинныбин parlamamalıydılar; дəвəшəнин ныбим parlamalı 
olmadım; дəвəшəнин ныбиш parlamalı olmadın; дəвəшəнин ныбе 
parlamalı olmadı; дəвəшəнин ныбимон parlamalı oladıq; дəвəшəнин 
ныбишон parlamalı olmadınız; дəвəшəнин ныбин parlamalı 
olmadılar; дəвəшəниннимбəн parlamamalıyammış; 
дəвəшəниннишбəн parlamamalısanmış; дəвəшəниннијебəн 
parlamamalıymış; дəвəшəниннимонбəн parlamamalıyıqmış; 
дəвəшəниннишонбəн parlamamalısınızmış; дəвəшəниннинбəн 
parlamamalıymışlar; дəнибəвəшем parlamaram; дəнибəвəшеш 
parlamazsan; дəнибəвəше parlamaz; дəнибəвəшемон parlamarıq; 
дəнибəвəшешон parlamazsınız; дəнибəвəшен parlamazlar; 
дəвəшəнинним parlamamalıyam; дəвəшəнинниш parlamamalısan; 
дəвəшəнинни parlamamalıdır; дəвəшəниннимон parlamamalıyıq; 
дəвəшəниннишон parlamamalısınız; дəвəшəниннин 
parlamamalıdırlar; дəнывəшым parlamayım; дəмəвəш parlama; 
дəнывəшы parlamasın; дəмəвəшəмон parlamayaq; дəмəвəшəн 
parlamayın; дəнывəшын parlamasınlar; дəнывəшом parlamasam; 
дəнывəшош parlamasan; дəнывəшо parlamasa; дəнывəшомон 
parlamasaq; дəнывəшошон parlamasanız; дəнывəшон parlamasalar. 

дәвәшә с. 1 parlayan, parlamış, parlaq, par-par yanan (yanmış), 
alışıb yanan (yanmış); 2 allanan, allanmış. 

дәвәшә хəб. мəн. 1 parlayıb, par-par yanıb, alışıb yanıb; 2 
allanıb. 

дәвәшәнин с. 1 sayrışmalı, sayrışası, parlamalı, parlayası, par-
par yanmalı (yanası), alışıb yanmalı (yanası); 2 allanmalı, allanası. 

дәвәшәсә з. 1 sayrışarkәn, parlayarkәn, par-par yanarkәn, alışıb 
yanarkәn; 2 allanarkәn. 

дәвәшәти и. parlaqlıq. 
дәвилә и. sәpәlәnmә, yayılma; дəвилə беј ф. səpələnmək, 

yayılmaq; мəхлоғ дəвилə быə бə Русијə шəһрон camaat Rusiya 
şəhərlərinə səpələnib. 

дәвите и. sığınma. 
дәвите-дәвите з. sığına-sığına, sığınaraq. 
дәвитеј ф. sığınmaq; дəвитəме бəшты јолјəти, Илаһи! sənin 

böyüklüyünə sığınmışam, Ilahi! 
дәвитә с. sığınan, sığınmış. 
дәвитә  хəб. мəн. sığınmısan. 
дәвығије и. әlәk-vәlәk; кə дəвығијə ev ələk-vələkdir. 
дәвығије-дәвығије з. әlәk-vәlәk ola-ola (olaraq). 
дәвығијеј ф. әlәk-vәlәk olmaq; ♥дəвығијејдə ələk-vələk olur; 

дəвығијејдəбе ələk-vələk olurdu; дəвығијəј ələk-vələk oldu; дəəвығи 
ələk-vələk olardı; дəвығијəбе ələk-vələk olmuşdu; дəвығијəнинбе 
ələk-vələk olmalıydı; дəвығијəнин бе ələk-vələk olmalı oldu; 
дəвығијəнинебəн ələk-vələk olmalıymış; дəбəвығије ələk-vələk 
olacaq; дəвығијəнине ələk-vələk olmalıdır; дəвығијы ələk-vələk 
olsun; дəвығијо ələk-vələk olsa; ♥дəвығијејдəни ələk-vələk olmur; 
дəвығијејдəныбе ələk-vələk olmurdu; дəнывығијəј ələk-vələk 
olmadı; дəнəвығи ələk-vələk olmazdı; дəвығијəныбе ələk-vələk 
olmamışdı; дəвығијəнинныбе ələk-vələk olmamalıydı; дəвығијəнин 
ныбе ələk-vələk olmalı olmadı; дəвығијəниннијебəн ələk-vələk 
olmamalıymış; дəнибəвығије ələk-vələk olmayacaq; дəвығијəнинни 
ələk-vələk olmamalıdır; дəнывығијы ələk-vələk olmasın; 
дəнывығијо ələk-vələk olmasa. 

дәвығијә с. әlәk-vәlәk olmuş (olan). 
дәвығијә хəб. мəн. әlәk-vәlәk olub. 
дәвығијәнин с. әlәk-vәlәk olmalı (olası). 

дәвығијәсә з. әlәk-vәlәk olarkәn. 
дәвығније-дәвығније з. әlәk-vәlәk edә-edә (edәrәk). 
дәвығнијеј ф. әlәk-vәlәk etmәk; дəвығнијə беј ф. ələk-vələk 

edilmək; дəвығнијə быə с. ələk-vələk edilmiş (edilən); дəвығнијə 
быə хəб. мəн. ələk-vələk edilmişdir (edilib). 

дәвығнијә с. әlәk-vәlәk etmiş (edәn). 
дәвығнијә хəб. мəн. әlәk-vәlәk etmisәn. 
дәвығнијәнин с. әlәk-vәlәk etmәli (edәsi). 
дәвығнијәсә з. әlәk-vәlәk edәrkәn. 
дәвыжије и. yerlәşmә, sığma, sığışma (bir şeyin içinə). 
дәвыжије-дәвыжије з. yerlәşә-yerlәşә, yerlәşәrәk, sığa-sığa, 

sığaraq, sığışa-sığışa, sığışaraq (bir şeyin içinə). 
дәвыжијеј ф. yerlәşmәk, sığmaq, sığışmaq (bir şeyin içinə); 

♥дəвыжијејдəм yerləşirəm; дəвыжијејдəш yerləşirsən; дəвыжијејдə 
yerləşir; дəвыжијејдəмон yerləşirik; дəвыжијејдəшон yerləşirsiniz; 
дəвыжијејдəн yerləşirlər; дəвыжијејдəбим yerləşirdim; 
дəвыжијејдəбиш yerləşirdin; дəвыжијејдəбе yerləşirdi; 
дəвыжијејдəбимон yerləşirdik; дəвыжијејдəбишон yerləşirdiniz; 
дəвыжијејдəбин yerləşirdilər; дəəвыжим yerləşərdim; дəəвыжиш 
yerləşərdin; дəəвыжи yerləşərdi; дəəвыжимон yerləşərdik; 
дəəвыжишон yerləşərdiniz; дəəвыжин yerləşərdilər; дəвыжијəјм 
yerləşdim; дəвыжијəјш yerləşdin; дəвыжијəј yerləşdi; дəвыжјəјмон 
yerləşdik; дəвыжјəјшон yerləşdiniz; дəвыжјəјн yerləşdilər; 
дəвыжијəнинбим yerləşməliydim; дəвыжијəнинбиш yerləşməliydin; 
дəвыжијəнинбе yerləşməliydi; дəвыжијəнинбимон yerləşməliydik; 
дəвыжијəнинбишон yerləşməliydiniz; дəвыжијəнинбин 
yerləşməliydilər; дəвыжијəнин бим yerləşməli oldum; дəвыжијəнин 
биш yerləşməli oldun; дəвыжијəнин бе yerləşməli oldu; 
дəвыжијəнин бимон yerləşməli olduq; дəвыжијəнин бишон 
yerləşməli oldunuz; дəвыжијəнин бин yerləşməli oldular; 
дəвыжијəбəјм yerləşsəydim; дəвыжијəбəјш yerləşsəydin; 
дəвыжијəбəј yerləşsəydi; дəвыжијəбəјмон yerləşsəydik; 
дəвыжијəбəјшон yerləşsəydiniz; дəвыжијəбəјн yerləşsəydilər; 
дəбəвыжјем yerləşərəm; дəбəвыжјеш yerləşərsən; дəбəвыжје 
yerləşər; дəбəвыжјемон yerləşərik; дəбəвыжјешон yerləşərsiniz; 
дəбəвыжјен yerləşərlər; дəвыжијəниним yerləşməliyəm; 
дəвыжијəниниш yerləşməlisən; дəвыжијəнине yerləşməlidir; 
дəвыжијəнинимон yerləşməliyik; дəвыжијəнинишон 
yerləşməlisiniz; дəвыжјəнинин yerləşməlidirlər; дəвыжијым 
yerləşim; дəвыжи yerləş; дəвыжјы yerləşsin; дəвыжијəмон yerləşək; 
дəвыжијəн yerləşin; дəвыжијын yerləşsinlər; дəвыжијом yerləşsəm; 
дəвыжијош yerləşsən; дəвыжијо yerləşsə; дəвыжијомон yerləşsək; 
дəвыжијошон yerləşsəniz; дəвыжнон yerləşsələr; ♥дəвыжијејдəним 
yerləşmirəm; дəвыжијејдəниш yerləşmirsən; дəвыжијејдəни 
yerləşmir; дəвыжијејдəнимон yerləşmirik; дəвыжијејдəнишон 
yerləşmirsiniz; дəвыжијејдəнин yerləşmirlər; дəвыжијејдəныбим 
yerləşmirdim; дəвыжијејдəныбиш yerləşmirdin; дəвыжијејдəныбе 
yerləşmirdi; дəвыжијејдəныбимон yerləşmirdik; 
дəвыжијејдəныбишон yerləşmirdiniz; дəвыжијејдəныбин 
yerləşmirdilər; дəнəвыжим yerləşməzdim; дəнəвыжиш 
yerləşməzdin; дəнəвыжи yerləşməzdi; дəнəвыжимон yerləşməzdik; 
дəнəвыжишон yerləşməzdiniz; дəнəвыжин yerləşməzdilər; 
дəнывыжијəјм yerləşmədim; дəнывыжијəјш yerləşmədin; 
дəнывыжијəј yerləşmədi; дəнывыжијəјмон yerləşmədik; 
дəнывыжијəјшон yerləşmədiniz; дəнывыжијəјн yerləşmədilər; 
дəвыжијəнинныбим yerləşməməliydim; дəвыжијəнинныбиш 
yerləşməməliydin; дəвыжијəнинныбе yerləşməməliydi; 
дəвыжијəнинныбимон yerləşməməliydik; дəвыжијəнинныбишон 
yerləşməməliydiniz; дəвыжијəнинныбин yerləşməməliydilər; 
дəвыжијəнин ныбим yerləşməli olmadım; дəвыжијəнин ныбиш 
yerləşməli olmadın; дəвыжијəнин ныбе yerləşməli olmadı; 
дəвыжијəнин ныбимон yerləşməli olmadıq; дəвыжијəнин ныбишон 
yerləşməli olmadınız; дəвыжијəнин ныбин yerləşməli olmadılar; 
дəвыжијəнəбəјм yerləşməsəydim; дəвыжијəнəбəјш yerləşməsəydin; 
дəвыжијəнəбəј yerləşməsəydi; дəвыжијəнəбəјмон yerləşməsəydik; 
дəвыжијəнəбəјшон yerləşməsəydiniz; дəвыжијəнəбəјн 
yerləşməsəydilər; дəнибəвыжијем yerləşmərəm; дəнибəвыжијеш 
yerləşməzsən; нибəвыжије yerləşməz; дəнибəвыжијемон 
yerləşmərik; дəнибəвыжијешон yerləşməzsiniz; дəнибəвыжијен 
yerləşməzlər; дəвыжијијəнинним yerləşməməliyəm; 
дəвыжијијəнинниш yerləşməməlisən; дəвыжијијəнинни 
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yerləşməməlidir; дəвыжијијəниннимон yerləşməməliyik; 
дəвыжијијəниннишон yerləşməməlisiniz; дəвыжијијəниннин 
yerləşməməlidirlər; дəнывыжијым yerləşməyim; дəмəвыжи 
yerləşmə; дəнывыжијы yerləşməsin; дəмəвыжијəмон yerləşməyək; 
дəмəвыжијəн yerləşməyin; дəнывыжијын yerləşməsinlər; 
дəнывыжијом yerləşməsəm; дəнывыжијош yerləşməsən; 
дəнывыжијо yerləşməsə; дəнывыжијомон yerləşməsək; 
дəнывыжијошон yerləşməsəniz; дəнывыжијон yerləşməsələr. 

дәвыжијә с. yerlәşmiş, yerlәşәn, sığmış, sığan, sığışmış, sığışan 
(bir şeyin içinə). 

дәвыжијә хəб. мəн. yerlәşib, sığıb, sığışıb (bir şeyin içinə). 
дәвыжијәнин с. yerlәşmәli, yerlәşәsi, sığmalı, sığası, sığışmalı, 

sığışası (bir şeyin içinə). 
дәвыжијәсә з. yerlәşәrkәn, sığarkәn, sığışarkәn (bir şeyin içinə). 
дәвыжније и. yerlәşdirmә, sığışdırma (bir şeyin içinə). 
дәвыжније-дәвыжније з. yerlәşdirә-yerlәşdirә, yerlәşdirәrәk, 

sığışdıra-sığışdıra, sığışdıraraq (bir şeyin içinə). 
дәвыжнијеј ф. yerlәşdirmәk, sığışdırmaq (bir şeyin içinə); 

дəвыжнијə беј ф. yerləşdirilmək, sığışdırılmaq (bir şeyin içinə); 
*дəвыжнијə быəбе yerləşdirilmişdi; дəвыжнијə быə yerləşdirilib; 
дəвыжнијə быəбəј yerləşdirilsəydi; дəвыжнијə бе yerləşdirildi; 
дəвыжнијə бејдə yerləşdirilir; дəвыжнијə бəбе yerləşdirilər; 
дəвыжнијə быə с. yerləşdirilmiş, yerləşdirilən, sığışdırılmış, 
sığışdırılan (bir şeyin içinə); дəвыжнијə быə хəб. мəн. 
yerləşdirilmişdir, yerləşdirilib, sığışdırılmışdır, sığışdırılıb (bir şeyin 
içinə); ♥дəвыжнејдəм yerləşdirirəm; дəвыжнејдəш yerləşdirirsən; 
дəвыжнејдə yerləşdiririr; дəвыжнејдəмон yerləşdiririk; 
дəвыжнејдəшон yerləşdirirsiniz; дəвыжнејдəн yerləşdirirlər; 
дəвыжнејдəбим yerləşdirirdim; дəвыжнејдəбиш yerləşdirirdin; 
дəвыжнејдəбе yerləşdirirdi; дəвыжнејдəбимон yerləşdirirdik; 
дəвыжнејдəбишон yerləşdirirdiniz; дəвыжнејдəбин yerləşdirirdilər; 
дəəвыжним yerləşdirərdim; дəəвыжниш yerləşdirərdin; дəəвыжни 
yerləşdirərdi; дəəвыжнимон yerləşdirərdik; дəəвыжнишон 
yerləşdirərdiniz; дəəвыжнин yerləşdirərdilər; дəвыжниме 
yerləşdirdim; дəвыжније yerləşdirdin; дəвыжнише yerləşdirdi; 
дəвыжнимоне yerləşdirdik; дəвыжнијоне yerləşdirdiniz; 
дəвыжнишоне yerləşdirdilər; дəвыжнијəнинбим yerləşdirməliydim; 
дəвыжнијəнинбиш yerləşdirməliydin; дəвыжнијəнинбе 
yerləşdirməliydi; дəвыжнијəнинбимон yerləşdirməliydik; 
дəвыжнијəнинбишон yerləşdirməliydiniz; дəвыжнијəнинбин 
yerləşdirməliydilər; дəвыжнијəнин бим yerləşdirməli oldum; 
дəвыжнијəнин биш yerləşdirməli oldun; дəвыжнијəнин бе 
yerləşdirməli oldu; дəвыжнијəнин бимон yerləşdirməli olduq; 
дəвыжнијəнин бишон yerləşdirməli oldunuz; дəвыжнијəнин бин 
yerləşdirməli oldular; дəвыжнијəмбəј yerləşdirsəydim; дəвыжнијəбəј 
yerləşdirsəydin; дəвыжнијəшбəј yerləşdirsəydi; дəвыжнијəмонбəј 
yerləşdirsəydik; дəвыжнијəонбəј yerləşdirsəydiniz; 
дəвыжнијəшонбəј yerləşdirsəydilər; дəбəвыжнем yerləşdirərəm; 
дəбəвыжнеш yerləşdirərsən; дəбəвыжне yerləşdirər; дəбəвыжнемон 
yerləşdirərik; дəбəвыжнешон yerləşdirərsiniz; дəбəвыжнен 
yerləşdirərlər; дəвыжнијəниним yerləşdirməliyəm; 
дəвыжнијəниниш yerləşdirməlisən; дəвыжнијəнине 
yerləşdirməlidir; дəвыжнијəнинимон yerləşdirməliyik; 
дəвыжнијəнинишон yerləşdirməlisiniz; дəвыжнијəнинин 
yerləşdirməlidirlər; дəбывыжным yerləşdirim; дəбывыжын yerləşdir; 
дəвыжны yerləşdirsin; дəвыжнəмон yerləşdirək; дəвыжнəн 
yerləşdirin; дəвыжнын yerləşdirsinlər; дəвыжном yerləşdirsəm; 
дəвыжнош yerləşdirsən; дəвыжно yerləşdirsə; дəвыжномон 
yerləşdirsək; дəвыжношон yerləşdirsəniz; дəвыжнон yerləşdirsələr; 
♥дəвыжнејдəним yerləşdirmirəm; дəвыжнејдəниш yerləşdirmirsən; 
дəвыжнејдəни yerləşdirmir; дəвыжнејдəнимон yerləşdirmirik; 
дəвыжнејдəнишон yerləşdirmirsiniz; дəвыжнејдəнин 
yerləşdirmirlər; дəвыжнејдəныбим yerləşdirmirdim; 
дəвыжнејдəныбиш yerləşdirmirdin; дəвыжнејдəныбе yerləşdirmirdi; 
дəвыжнејдəныбимон yerləşdirmirdik; дəвыжнејдəныбишон 
yerləşdirmirdiniz; дəвыжнејдəныбин yerləşdirmirdilər; дəнəвыжним 
yerləşdirməzdim; дəнəвыжниш yerləşdirməzdin; дəнəвыжни 
yerləşdirməzdi; дəнəвыжнимон yerləşdirməzdik; дəнəвыжнишон 
yerləşdirməzdiniz; дəнəвыжнин yerləşdirməzdilər; дəнывыжниме 
yerləşdirmədim; дəнывыжније yerləşdirmədin; дəнывыжнише 
yerləşdirmədi; дəнывыжнимоне yerləşdirmədik; дəнывыжнијоне 

yerləşdirmədiniz; дəнывыжнишоне yerləşdirmədilər; 
дəвыжнијəнинныбим yerləşdirməməliydim; дəвыжнијəнинныбиш 
yerləşdirməməliydin; дəвыжнијəнинныбе yerləşdirməməliydi; 
дəвыжнијəнинныбимон yerləşdirməməliydik; 
дəвыжнијəнинныбишон yerləşdirməməliydiniz; 
дəвыжнијəнинныбин yerləşdirməməliydilər; дəвыжнијəнин ныбим 
yerləşdirməli olmadım; дəвыжнијəнин ныбиш yerləşdirməli 
olmadın; дəвыжнијəнин ныбе yerləşdirməli olmadı; дəвыжнијəнин 
ныбимон yerləşdirməli olmadıq; дəвыжнијəнин ныбишон 
yerləşdirməli olmadınız; дəвыжнијəнин ныбин yerləşdirməli 
olmadılar; дəвыжнијəмнəбəј yerləşdirməsəydim; дəвыжнијəнəбəј 
yerləşdirməsəydin; дəвыжнијəшнəбəј yerləşdirməsəydi; 
дəвыжнијəмоннəбəј yerləşdirməsəydik; дəвыжнијəоннəбəј 
yerləşdirməsəydiniz; дəвыжнијəшоннəбəј yerləşdirməsəydilər; 
дəнибəвыжнем yerləşdirmərəm; дəнибəвыжнеш yerləşdirməzsən; 
нибəвыжне yerləşdirməz; дəнибəвыжнемон yerləşdirmərik; 
дəнибəвыжнешон yerləşdirməzsiniz; дəнибəвыжнен 
yerləşdirməzlər; дəвыжнијəнинним yerləşdirməməliyəm; 
дəвыжнијəнинниш yerləşdirməməlisən; дəвыжнијəнинни 
yerləşdirməməlidir; дəвыжнијəниннимон yerləşdirməməliyik; 
дəвыжнијəниннишон yerləşdirməməlisiniz; дəвыжнијəниннин 
yerləşdirməməlidirlər; дəнывыжным yerləşdirməyim; дəмəвыжын 
yerləşdirmə; дəнывыжны yerləşdirməsin; дəмəвыжнəмон 
yerləşdirməyək; дəмəвыжнəн yerləşdirməyin; дəнывыжнын 
yerləşdirməsinlər; дəнывыжном yerləşdirməsəm; дəнывыжнош 
yerləşdirməsən; дəнывыжно yerləşdirməsə; дəнывыжномон 
yerləşdirməsək; дəнывыжношон yerləşdirməsəniz; дəнывыжнон 
yerləşdirməsələr. 

дәвыжнијә с. yerlәşdirmiş, yerlәşdirәn, sığışdırmış, sığışdıran 
(bir şeyin içinə). 

дәвыжнијә хəб. мəн. yerlәşdirmisәn, sığışdırmısan (bir şeyin 
içinə). 

дәвыжнијәнин с. yerlәşdirmәli, sığışdırmalı, yerlәşdirәsi, 
sığışdırası (bir şeyin içinə). 

дәвыжнијәсә з. yerlәşdirәrkәn, sığışdırarkәn (bir şeyin içinə). 
дәвышкије и. bax: дәпарчије. 
дәвышкије-дәвышкије з. bax: дәпарчије-дәпарчије. 
дәвышкијеј ф. bax: дәпарчијеј. 
дәвышкынијеј ф. bax: дәпарчынијеј; дəвышкынијə беј ф. 

yığışdırılmaq; 1939-нə сорику дəвышкынијə беј толышə зывони 
тəдрис 1939-cu ildən talış dilinin tədrisi yığışdırıldı; дəвышкынијə 
быə с. yığışdırılmış, yığışdırılan; дəвышкынијə быə хəб. мəн. 
yığışdırılmışdır, yığışdırılıb.   

дәвышкынијә с. yığışdırmış, yığışdıran.  
дәвышкынијә хəб. мəн. yığışdırmısan.  
дәвышкынијәнин с. yığışdırmalı, yığışdırası.  
дәвышкынијәсә з. yığışdırarkәn.  
дәво и. dava, dәrman. 
дәво-дамон и. dava-dәrman; дəво дој жəј ф. dərmanlatdırmaq; 

дəво доə бе жəј ф. dərmanlatdırılmaq; дəво доə быə жəј с. 
dərmanlatdırılmış, dərmanlatdırılan; дəво доə быə жəј хəб. мəн. 
dərmanlatdırılmışdır, dərmanlatdırılıb; дəво жəј ф. dərmanlamaq; 
дəво жə беј ф. dərmanlanmaq; дəво жə быə с. dərmanlanmış, 
dərmanlanan; дəво жə быə хəб. мəн. dərmanlanmışdır, dərmanlanıb. 

дәвојн с. davalı, dәrmanlı. 
дәвом и. davam; иҹлоси дəвом iclasın davamı; дəвом кардеј ф. 

davam etmək; дəвом кардə беј ф. davam etdirmək, davam etdirilmək; 
дəвом кардə быə с. davam etdirilmiş (etdirilən); дəвом кардə быə 
хəб. мəн. davam etdirilmişdir (etdirilib); дəвом кардовнијеј ф. 
davam etdirmək; дəвом кардовнијə беј ф. davam etdirilmək; дəвом 
кардовнијə быə с. davam etdirilmiş (etdirilən); дəвом кардовнијə 
быə хəб. мəн. davam etdirilmişdir (etdirilib). 

дәвомәкә и. davametdirәn, davamçı, davametdirici. 
дәвомијот и. davamiyyәt. 
дәвомин с. davamlı; дəвоминə ҹəрəјон ел.-тех. davamlı cərəyan. 
дәвоминәти и. тех. һидрогеол. davamlıq, davamlılıq; 

дəвоминəти əмсол davamlıq əmsalı; материали дəвоминəти 
materialın davamlılığı. 

дәвон-дәвон и. ötür-ötür. 
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дәвоније и. 1 keçirmә; лəпи бəо дəвоније topu qapıdan keçirmə; 
нохəши дəвоније хəstəlik keçirmə; 2 ötürmә; ғонəғи дəвоније 
qonağı ötürmə. 

дәвоније-дәвоније з. 1 keçirә-keçirә, keçirәrәk (tədbir və s.); 2 
ötürә-ötürә, ötürәrәk. 

дәвонијеј ф. 1 keçirmәk; дəвонимоне иҹлас бə маштə iclası 
səhərə keçirtdik; нохəшим дəвонијə хəstəlik keçirtmişəm; бə чанг 
дəвонијеј cənginə keçirmək; 2 ötürmәk; дəвонимə əв бəчəвон кə 
onu evlərinə ötürdüm; дəвониме лəп бəштə һəмро topu yoldaşıma 
ötürdüm; дəвонијə беј ф. 1 keçirilmək; 2 ötürülmək; ♥дəвонијə 
быəбе ötürülmüşdü; дəвонијə быə ötürülüb; дəвонијə быəбəј 
ötürülsəydi; дəвонијə бе ötürüldü; дəвонијə бејдə ötürülür; дəвонијə 
бəбе  ötürülər; дəвонијə быə с. 1 keçirilmiş, keçirilən; 2 ötürülmüş, 
ötürülən; дəвонијə быə хəб. мəн. 1 keçirilmişdir, keçirilib; 2 
ötürülmüşdür, ötürülüb; ♥дəвонејдəм ötürürəm; дəвонејдəш 
ötürürsən; дəвонејдə ötürür; дəвонејдəмон ötürürük; дəвонејдəшон 
ötürürsünüz; дəвонејдəн ötürürlər; дəвонејдəбим ötürürdüm; 
дəвонејдəбиш ötürürdün; дəвонејдəбе ötürürdü; дəвонејдəбимон 
ötürürdük; дəвонејдəбишон ötürürdünüz; дəвонејдəбин ötürürdülər; 
дəвонијəмбе ötürmüşdüm; дəвонијəбе ötürmüşdün; дəвонијəшбе 
ötürmüşdü; дəвонијəмонбе ötürmüşdük; дəвонијəонбе 
ötürmüşdünüz; дəвонијəшонбе ötürmüşdülər; дəвониме ötürdüm; 
дəвоније ötürdün; дəвонише ötürdü; дəвонимоне ötürdük; 
дəвонијоне ötürdünüz; дəвонишоне ötürdülər; дəəвоним ötürərdim; 
дəəвониш ötürərdin; дəəвони ötürərdi; дəəвонимон ötürərdik; 
дəəвонишон ötürərdiniz; дəəвонин ötürərdiniz; дəвонијəмбəј 
ötürsəydim; дəвонијəбəј ötürsəydin; дəвонијəшбəј ötürsəydi; 
дəвонијəмонбəј ötürsəydik; дəвонијəонбəј ötürsəydiniz; 
дəвонијəшонбəј ötürsəydilər; дəвонијəнинбим ötürməliydim; 
дəвонијəнинбиш ötürməliydin; дəвонијəнинбе ötürməliydi; 
дəвонијəнинбимон ötürməliydik; дəвонијəнинбишон 
ötürməliydiniz; дəвонијəнинбин ötürməliydilər; дəвонијəнин бим 
ötürməli oldum; дəвонијəнин биш ötürməli oldun; дəвонијəнин бе 
ötürməli oldu; дəвонијəнин бимон ötürməli olduq; дəвонијəнин 
бишон ötürməli oldunuz; дəвонијəнин бин ötürməli oldular; 
дəвонијəнинимбəн ötürməliyəmmiş; дəвонијəнинишбəн 
ötürməlisənmiş; дəвонијəнинебəн ötürməliymiş; 
дəвонијəнинимонбəн ötürməliyikmiş; дəвонијəнинишонбəн 
ötürməlisinizmiş; дəвонијəнининбəн ötürməliymişlər; дəбəвонем 
ötürərəm; дəбəвонеш ötürərsən; дəбəвоне ötürər; дəбəвонемон 
ötürərik; дəбəвонешон ötürərsiniz; дəбəвонен ötürərlər; 
дəвонијəниним ötürməliyəm; дəвонијəниниш ötürməlisən; 
дəвонијəнине ötürməlidir; дəвонијəнинимон ötürməliyik; 
дəвонијəнинишон ötürməlisiniz; дəвонијəнинин ötürməlidirlər; 
дəвоным ötürüm; дəвошын ötür; дəвоны ötürün; дəвонəмон ötürək; 
дəвонəн ötürün; дəвонын ötürsünlər; дəвоном ötürsəm; дəвонош 
ötürsən; дəвоно ötürsə; дəвономон ötürsək; дəвоношон ötürsəniz; 
дəвонон ötürsələr; ♥дəвонејдəним ötürmürəm; дəвонејдəниш 
ötürmürsən; дəвонејдəни ötürmür; дəвонејдəнимон ötürmürük; 
дəвонејдəнишон ötürmürsünüz; дəвонејдəнин ötürmürlər; 
дəвонејдəныбим ötürmürdüm; дəвонејдəныбиш ötürmürdün; 
дəвонејдəныбе ötürmürdü; дəвонејдəныбимон ötürmürdük; 
дəвонејдəныбишон ötürmürdünüz; дəвонејдəныбин ötürmürdülər; 
дəвонијəмныбе ötürməmişdim; дəвонијəныбе ötürməmişdin; 
дəвонијəшныбе ötürməmişdi; дəвонијəмонныбе ötürməmişdik; 
дəвонијəонныбе ötürməmişdiniz; дəвонијəшонныбе ötürməmişdilər; 
дəнывониме ötürmədim; дəнывоније ötürmədin; дəнывонише 
ötürmədi; дəнывонимоне ötürmədik; дəнывонијоне ötürmədiniz; 
дəнывонишоне ötürmədilər; дəнəвоним ötürməzdim; дəнəвониш 
ötürməzdin; дəнəвони ötürməzdi; дəнəвонимон ötürməzdik; 
дəнəвонишон ötürməzdiniz; дəнəвонин ötürməzdilər; 
дəвонијəмнəбəј ötürməsəydim; дəвонијəнəбəј ötürməsəydin; 
дəвонијəшнəбəј ötürməsəydi; дəвонијəмоннəбəј ötürməsəydik; 
дəвонијəоннəбəј ötürməsəydilər; дəвонијəшоннəбəј ötürməsəydilər; 
дəвонијəнинныбим ötürməməliydim; дəвонијəнинныбиш 
ötürməməliydin; дəвонијəнинныбе ötürməməliydi; 
дəвонијəнинныбимон ötürməməliydik; дəвонијəнинныбишон 
ötürməməliydiniz; дəвонијəнинныбин ötürməməliydilər; 
дəвонијəнин ныбим ötürməli olmadım; дəвонијəнин ныбиш 
ötürməli olmadın; дəвонијəнин ныбе ötürməli olmadı; дəвонијəнин 
ныбимон ötürməli olmadıq; дəвонијəнин ныбишон ötürməli 

olmadınız; дəвонијəнин ныбин ötürməli olmadılar; 
дəвонијəниннимбəн ötürməməliyəmmiş; дəвонијəниннишбəн 
ötürməməlisənmiş; дəвонијəниннијебəн ötürməməliymiş; 
дəвонијəниннимонбəн ötürməməliyikmiş; дəвонијəниннишонбəн 
ötürməməlisinizmiş; дəвонијəниннинбəн ötürməməliymişlər; 
дəнибəвонем ötürmərəm; дəнибəвонеш ötürməzsən; дəнибəвоне 
ötürməz; дəнибəвонемон ötürmərik; дəнибəвонешон ötürməzsiniz; 
дəнибəвонен ötürməzlər; дəвонијəнинним ötürməməliyəm; 
дəвонијəнинниш ötürməməlisən; дəвонијəнинни ötürməməlidir; 
дəвонијəниннимон ötürməməliyik; дəвонијəниннишон 
ötürməməlisiniz; дəвонијəниннин ötürməməlidirlər; дəнывоным 
ötürməyim; дəмəвошын ötürmə; дəнывоны ötürməsin; дəмəвонəмон 
ötürməyək; дəмəвонəн ötürməyin; дəнывонын ötürməsələr; 
дəнывоном ötürməsəm; дəнывонош ötürməsən; дəнывоно ötürməsə; 
дəнывономон ötürməsək; дəнывоношон ötürməsəniz; дəнывонон 
ötürməsələr. 

дәвонијә с. 1 keçirmiş, keçirәn; 2 ötürmüş, ötürәn. 
дәвонијә хəб. мəн. 1 keçirmisәn; 2 ötürmüsәn. 
дәвонијәнин с. 1 keçirmәli, keçirәsi; 2 ötürmәli, ötürәsi. 
дәвонијәсә з. 1 keçirәrkәn; 2 ötürәrkәn. 
дәвохонә и. davaxana, dava hazırlanan yer. 
дәвоҹот и. davacat, dava-dәrman. 
дәвоҹотхонә и. davacatxana, davaxana. 
дәвошы´н и. alışqan. 
дә´вошын əмр. мəн. alışdır. 
дәвошынәти и. alışqanlıq. 
дәвошније и. alışdırma. 
дәвошније-дәвошније з. alışdıra-alışdıra, alışdıraraq. 
дәвошнијеј ф. alışdırmaq; дəвошнијə бе и. alışdırılma. 
дəвошнијə беј ф. alışdırılmaq; ♥дəвошнијə быəбе alışdırılmışdı; 

дəвошнијə быə alışdırılıb; дəвошнијə быəбəј alışdırılsaydı; 
дəвошнијə бе alışdırıldı; дəвошнијə бејдə alışdırılır; дəвошнијə бəбе 
alışdırılacaq; дəвошнијə быə с. alışdırılmış, alışdırılan; дəвошнијə 
быə кијə alışdırılmış ocaq; дəвошнијə быə хəб. мəн. alışdırılmışdır, 
alışdırılıb; ♥дəвошнејдəм alışdırıram; дəвошнејдəш alışdırırsan; 
дəвошнејдə alışdırır; дəвошнејдəмон alışdırırıq; дəвошнејдəшон 
alışdırırsınız; дəвошнејдəн alışdırırlar; дəвошнејдəбим alışdırırdım; 
дəвошнејдəбиш alışdırırdın; дəвошнејдəбе alışdırırdı; 
дəвошнејдəбимон alışdırırdıq; дəвошнејдəбишон alışdırırdınız; 
дəвошнејдəбин alışdırırdılar; дəвошнијəмбе alışdırmışdım; 
дəвошнијəбе alışdırmışdın; дəвошнијəшбе alışdırmışdı; 
дəвошнијəмонбе alışdırmışdıq; дəвошнијəонбе alışdırmışdınız; 
дəвошнијəшонбе alışdırmışdılar; дəвошниме alışdırdım; дəвошније 
alışdırdın; дəвошнише alışdırdı; дəвошнимоне alışdırdıq; 
дəвошнијоне alışdırdınız; дəвошнишоне alışdırdılar; дəəвошним 
alışdırardım; дəəвошниш alışdırardın; дəəвошни alışdırardı; 
дəəвошнимон alışdırardıq; дəəвошнишон alışdırardınız; дəəвошнин 
alışdırardılar; дəвошнијəмбəј alışdırsaydım; дəвошнијəбəј 
alışdırsaydın; дəвошнијəшбəј alışdırsaydı; дəвошнијəмонбəј 
alışdırsaydıq; дəвошнијəонбəј alışdırsaydınız; дəвошнијəшонбəј 
alışdırsaydılar; дəвошнијəнинбим alışdırmalıydım; 
дəвошнијəнинбиш alışdırmalıydın; дəвошнијəнинбе alışdırmalıydı; 
дəвошнијəнинбимон alışdırmalıydıq; дəвошнијəнинбишон 
alışdırmalıydınız; дəвошнијəнинбин alışdırmalıydılar; 
дəвошнијəнин бим alışdırmalı oldum; дəвошнијəнин биш 
alışdırmalı oldun; дəвошнијəнин бе alışdırmalı oldu; дəвошнијəнин 
бимон alışdırmalı olduq; дəвошнијəнин бишон alışdırmalı oldunuz; 
дəвошнијəнин бин alışdırmalı oldular; дəвошнијəнинимбəн 
alışdırmalıyammış; дəвошнијəнинишбəн alışdırmalısanmış; 
дəвошнијəнинебəн alışdırmalıymış; дəвошнијəнинимонбəн 
alışdırmalıyıqmış; дəвошнијəнинишонбəн alışdırmalısınızmış; 
дəвошнијəнининбəн alışdırmalıymışlar; дəбəвошнем alışdıraram; 
дəбəвошнеш alışdırarsan; дəбəвошне alışdırar; дəбəвошнемон 
alışdırarıq; дəбəвошнешон alışdırarsınız; дəбəвошнен alışdırarlar; 
дəвошнијəниним alışdırmalıyam; дəвошнијəниниш alışdırmalısan; 
дəвошнијəнине alışdırmalıdır; дəвошнијəнинимон alışdırmalıyıq; 
дəвошнијəнинишон alışdırmalısınız; дəвошнијəнинин 
alışdırmalıdırlar; дəвошным alışdırım; дəвошын alışdır; дəвошны 
alışdırsın; дəвошнəмон alışdıraq; дəвошнəн alışdırın; дəвошнын 
alışdırsınlar; дəвошном alışdırsam; дəвошнош alışdırsan; дəвошно 
alışdırsa; дəвошномон alışdırsaq; дəвошношон alışdırsanız; 
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дəвошнон alışdırsalar; ♥дəвошнејдəним alışdırmıram; 
дəвошнејдəниш alışdırmırsan; дəвошнејдəни alışdırmır; 
дəвошнејдəнимон alışdırmırıq; дəвошнејдəнишон alışdırmırsınız; 
дəвошнејдəнин alışdırmırlar; дəвошнејдəныбим alışdırmırdım; 
дəвошнејдəныбиш alışdırmırdın; дəвошнејдəныбе alışdırmırdı; 
дəвошнејдəныбимон alışdırmırdıq; дəвошнејдəныбишон 
alışdırmırdınız; дəвошнејдəныбин alışdırmırdılar; дəвошнијəмныбе 
alışdırmamışdım; дəвошнијəныбе alışdırmamışdın; 
дəвошнијəшныбе alışdırmamışdı; дəвошнијəмонныбе 
alışdırmamışdıq; дəвошнијəонныбе alışdırmamışdı; 
дəвошнијəшонныбе alışdırmamışdılar; дəнывошниме alışdırmadım; 
дəнывошније alışdırmadın; дəнывошнише alışdırmadı; 
дəнывошнимоне alışdırmadıq; дəнывошнијоне alışdırmadınız; 
дəнывошнишоне alışdırmadılar; дəнəвошним alışdırmazdım; 
дəнəвошниш alışdırmazdın; дəнəвошни alışdırmazdı; 
дəнəвошнимон alışdırmazdıq; дəнəвошнишон alışdırmazdınız; 
дəнəвошнин alışdırmazdılar; дəвошнијəмнəбəј alışdırmasaydım; 
дəвошнијəнəбəј alışdırmasaydın; дəвошнијəшнəбəј alışdırmasaydı; 
дəвошнијəмоннəбəј alışdırmasaydıq; дəвошнијəоннəбəј 
alışdırmasaydınız; дəвошнијəшоннəбəј alışdırmasaydılar; 
дəвошнијəнинныбим alışdırmamalıydım; дəвошнијəнинныбиш 
alışdırmamalıydın; дəвошнијəнинныбе alışdırmamalıydı; 
дəвошнијəнинныбимон alışdırmamalıydıq; дəвошнијəнинныбишон 
alışdırmamalıydınız; дəвошнијəнинныбин alışdırmamalıydılar; 
дəвошнијəнин ныбим alışdırmalı olmadım; дəвошнијəнин ныбиш 
alışdırmalı olmadın; дəвошнијəнин ныбе alışdırmalı olmadı; 
дəвошнијəнин ныбимон alışdırmalı olmadıq; дəвошнијəнин 
ныбишон alışdırmalı olmadınız; дəвошнијəнин ныбин alışdırmalı 
olmadılar; дəвошнијəниннимбəн alışdırmamalıyammış; 
дəвошнијəниннишбəн alışdırmamalısanmış; дəвошнијəниннијебəн 
alışdırmamalıymış; дəвошнијəниннимонбəн alışdırmamalıyıqmış; 
дəвошнијəниннишонбəн alışdırmamalısınızmış; 
дəвошнијəниннинбəн alışdırmamalıymışlar; дəнибəвошнем 
alışdırmaram; дəнибəвошнеш alışdırmazsan; дəнибəвошне 
alışdırmaz; дəнибəвошнемон alışdırmarıq; дəнибəвошнешон 
alışdırmazsınız; дəнибəвошнен alışdırmazlar; дəвошнијəнинним 
alışdırmamalıyam; дəвошнијəнинниш alışdırmamalısan; 
дəвошнијəнинни alışdırmamalıdır; дəвошнијəниннимон 
alışdırmamalıyıq; дəвошнијəниннишон alışdırmamalısınız; 
дəвошнијəниннин alışdırmamalıdırlar; дəнывошным alışdırmayım; 
дəмəвошын alışdırma; дəнывошны alışdırmasın; дəмəвошнəмон 
alışdırmayaq; дəмəвошнəн alışdırmayın; дəнывошнын 
alışdırmasınlar; дəнывошном alışdırmasam; дəнывошнош 
alışdırmasan; дəнывошно alışdırmasa; дəнывошномон alışdırmasaq; 
дəнывошношон alışdırmasanız; дəнывошнон alışdırmasalar. 

дәвошнијә с. alışdırmış, alışdıran. 
дәвошнијә хəб. мəн. alışdırmısan. 
дәвошнијәнин с. alışdırmalı, alışdırası. 
дәвошнијәсә з. alışdırarkәn. 
дәвоште и. 1 düzmә; 2 döşәmә. 
дәвоште-дәвоште  з. 1 düzә-düzә, düzәrәk; 2 döşәyә-döşәyә, 

döşәyәrәk. 
дәвоштеј ф. 1 düzmәk; ғабон дəвоштеј qabları düzmək; дој 

дəвоштеј düzdürülmək, düzdürtmək; 2 döşәmәk; бə ҹадə сығ 
дəвоштеј küçəyə daş döşəmək; дəвоштə беј ф. 1 düzülmək; 2 
döşənmək; *дəвоштə быəбе düzülmüşdü; дəвоштə быə düzülüb; 
дəвоштə быəбəј düzülsəydi; дəвоштə бе düzüldü; дəвоштə бејдə 
düzülür; дəвоштə бəбе düzülər; дəвоштə быə с. 1 düzülmüş, düzülən; 
2 döşənilmiş, döşənilən, döşənmiş, döşənən, döşəli; дəвоштə быə хəб. 
мəн. 1 düzülmüşdür, düzülüb; 2 döşənilmişdir, döşənilib, döşənmişdir, 
döşənib; ♥дəвоштејдəм düzürəm; дəвоштејдəш düzürsən; 
дəвоштејдə düzür; дəвоштејдəмон düzürük; дəвоштејдəшон 
düzürsünüz; дəвоштејдəн düzürlər; дəвоштејдəбим düzürdüm; 
дəвоштејдəбиш düzürdün; дəвоштејдəбе düzürdü; 
дəвоштејдəбимон düzürdük; дəвоштејдəбишон düzürdünüz; 
дəвоштејдəбин düzürdülər; дəвоштəмбе düzmüşdüm; дəвоштəбе 
düzmüşdün; дəвоштəшбе düzmüşdü; дəвоштəмонбе düzmüşdük; 
дəвоштəонбе düzmüşdünüz; дəвоштəшонбе düzmüşdülər; 
дəвоштыме düzdüm; дəвоште düzdün; дəвоштыше düzdü; 
дəвоштымоне düzdük; дəвоштыоне düzdünüz; дəвоштышоне 
düzdülər; дəəвоштим düzərdim; дəəвоштиш düzərdin; дəəвошти 

düzərdi; дəəвоштимон düzərdik; дəəвоштишон düzərdiniz; 
дəəвоштин düzərdilər; дəвоштəмбəј düzsəydim; дəвоштəбəј 
düzsəydin; дəвоштəшбəј düzsəydi; дəвоштəмонбəј düzsəydik; 
дəвоштəонбəј düzsəydiniz; дəвоштəшонбəј düzsəydilər; 
дəвоштəнинбим düzməliydim; дəвоштəнинбиш düzməliydin; 
дəвоштəнинбе düzməliydi; дəвоштəнинбимон düzməliydik; 
дəвоштəнинбишон düzməliydiniz; дəвоштəнинбин düzməliydilər; 
дəвоштəнин бим düzməli oldum; дəвоштəнин биш düzməli oldun; 
дəвоштəнин бе düzməli oldu; дəвоштəнин бимон düzməli olduq; 
дəвоштəнин бишон düzməli oldunuz; дəвоштəнин бин düzməli  
oldular; дəвоштəнинимбəн düzməliyəmmiş; дəвоштəнинишбəн 
düzməlisənmiş; дəвоштəнинебəн düzməliymiş; 
дəвоштəнинимонбəн düzməliyikmiş; дəвоштəнинишонбəн 
düzməlisinizmiş; дəвоштəнининбəн düzməliymişlər; дəбəвоштем 
düzərəm; дəбəвоштеш düzərsən; дəбəвоште düzər; дəбəвоштемон 
düzərik; дəбəвоштешон düzərsiniz; дəбəвоштен düzərlər; 
дəвоштəниним düzməliyəm; дəвоштəниниш düzməlisən; 
дəвоштəнине düzməlidir; дəвоштəнинимон düzməliyik; 
дəвоштəнинишон düzməlisiniz; дəвоштəнинин düzməlidirlər; 
дəвоштым düzüm; дəвошт düz; дəвошты düzsün; дəвоштəмон 
düzək; дəвоштəн düzün; дəвоштын düzsünlər; дəвоштом düzsəm; 
дəвоштош düzsən; дəвошто düzsə; дəвоштомон düzsək; 
дəвоштошон düzsəniz; дəвоштон düzsələr; ♥дəвоштејдəним 
düzmürəm; дəвоштејдəниш düzmürsən; дəвоштејдəни düzmür; 
дəвоштејдəнимон düzmürük; дəвоштејдəнишон düzmürsünüz; 
дəвоштејдəнин düzmürlər; дəвоштејдəныбим düzmürdüm; 
дəвоштејдəныбиш düzmürdün; дəвоштејдəныбе düzmürdü; 
дəвоштејдəныбимон düzmürdük; дəвоштејдəныбишон 
düzmürdünüz; дəвоштејдəныбин düzmürdülər; дəвоштəмныбе 
düzməmişdim; дəвоштəныбе düzməmişdin; дəвоштəшныбе 
düzməmişdi; дəвоштəмонныбе düzməmişdik; дəвоштəонныбе 
düzməmişdiniz; дəвоштəшонныбе düzməmişdilər; дəнывоштыме 
düzmədim; дəнывоште düzmədin; дəнывоштыше düzmədi; 
дəнывоштымоне düzmədik; дəнывоштыоне düzmədiniz; 
дəнывоштышоне düzmədilər; дəнəвоштим düzməzdim; 
дəнəвоштиш düzməzdin; дəнəвошти düzməzdi; дəнəвоштимон 
düzməzdik; дəнəвоштишон düzməzdiniz; дəнəвоштин düzməzdilər; 
дəвоштəмнəбəј düzməsəydim; дəвоштəнəбəј düzməsəydin; 
дəвоштəшнəбəј düzməsəydi; дəвоштəмоннəбəј düzməsəydik; 
дəвоштəоннəбəј düzməsəydiniz; дəвоштəшоннəбəј düzməsəydilər; 
дəвоштəнинныбим düzməməliydim; дəвоштəнинныбиш 
düzməməliydin; дəвоштəнинныбе düzməməliydi; 
дəвоштəнинныбимон düzməməliydik; дəвоштəнинныбишон 
düzməməliydiniz; дəвоштəнинныбин düzməməliydilər; дəвоштəнин 
ныбим düzməli olmadım; дəвоштəнин ныбиш düzməli olmadın; 
дəвоштəнин ныбе düzməli olmadı; дəвоштəнин ныбимон düzməli 
oladıq; дəвоштəнин ныбишон düzməli olmadınız; дəвоштəнин 
ныбин düzməli olmadılar; дəвоштəниннимбəн düzməməliyəmmiş; 
дəвоштəниннишбəн düzməməlisənmiş; дəвоштəниннијебəн 
düzməməliymiş; дəвоштəниннимонбəн düzməməliyikmiş; 
дəвоштəниннишонбəн düzməməlisinizmiş; дəвоштəниннинбəн 
düzməməliymişlər; дəнибəвоштем düzmərəm; дəнибəвоштеш 
düzməzsən; дəнибəвоште düzməz; дəнибəвоштемон düzmərik; 
дəнибəвоштешон düzməzsiniz; дəнибəвоштен düzməzlər; 
дəвоштəнинним düzməməliyəm; дəвоштəнинниш düzməməlisən; 
дəвоштəнинни düzməməlidir; дəвоштəниннимон düzməməliyik; 
дəвоштəниннишон düzməməlisiniz; дəвоштəниннин 
düzməməlidirlər; дəнывоштым düzməyim; дəмəвошт düzmə; 
дəнывошты düzməsin; дəмəвоштəмон düzməyək; дəмəвоштəн 
düzməyin; дəнывоштын düzməsinlər; дəнывоштом düzməsəm; 
дəнывоштош düzməsən; дəнывошто düzməsə; дəнывоштомон 
düzməsək; дəнывоштошон düzməsəniz; дəнывоштон düzməsələr. 

дәвоштемон и. düzülüş, düzüm, döşәniş. 
дәвоштә и. 1 düzәn, düzmüş; 2 döşәyәn, döşәmiş. 
дәвоштә хəб. мəн. 1 düzmüsәn; 2 döşәmisәn. 
дәвоштәнин с. 1 düzmәli, düzәsi; 2 döşәmәli, döşәyәsi. 
дәвоштәсә з. 1 düzәrkәn; 2 döşәyәrkәn. 
дәвуш и. dәrviş. 
дәвушәти и. dәrvişlik; дəвушəти кардеј ф. dərvişlik etmək; 

дəвушəти кардə беј ф. dərvişlik edilmək; дəвушəти кардə быə с. 
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dərvişlik edilmiş (edilən); дəвушəти кардə быə хəб. мəн. dərvişlik 
edilmişdir (edilib). 

дәвушиғәзинә з. dәrvişsayağı. 
дәвушонә з. dәrvişanә, kasıb. 
дәгард  с. pozğun, pozulmuş, pozulan. 
дәгард-дәгардә с. pozğun-pozğun; дəгард-дəгардə əмəлон 

pozğun-pozğun əməllər. 
дәгард-дәгарди  з. pozğuncasına, pozğun-pozğun; дəгард-

дəгарди һəрəкəт кардеј pozğun-pozğun hərəkət etmək. 
дәгарде и. pozulma. 
дәгарде-дәгарде з. pozula-pozula, pozularaq. 
дәгардеј ф. pozulmaq; дəгарде нохəшини һол хəstənin halı 

pozuldu; ♥дəгардејдəм pozuluram; дəгардејдəш pozulursan; 
дəгардејдə pozulur; дəгардејдəмон pozuluruq; дəгардејдəшон 
pozulursunuz; дəгардејдəн pozulurlar; дəгардејдəбим pozulurdum; 
дəгардејдəбиш pozulurdun; дəгардејдəбе pozulurdu; 
дəгардејдəбимон pozulurduq; дəгардејдəбишон pozulurdunuz; 
дəгардејдəбин pozulurdular; дəгардəбим pozulmuşdum; 
дəгардəбиш pozulmuşdun; дəгардəбе pozulmuşdu; дəгардəбимон 
pozulmuşduq; дəгардəбишон pozulmuşdunuz; дəгардəбин 
pozulmuşdular; дəгардим pozuldum; дəгардиш pozuldun; дəгарде 
pozuldu; дəгардимон pozulduq; дəгардишон pozuldunuz; дəгардин 
pozuldular; дəəгардим pozulardım; дəəгардиш pozulardın; дəəгарди 
pozulardı; дəəгардимон pozulardıq; дəəгардишон pozulardınız; 
дəəгардин pozulardılar; дəгардəбəјм pozulsaydım; дəгардəбəјш 
pozulsaydın; дəгардəбəј pozulsaydı; дəгардəбəјмон pozulsaydıq; 
дəгардəбəјшон pozulsaydınız; дəгардəбəјн pozulsaydılar; 
дəгардəнинбим pozulmalıydım; дəгардəнинбиш pozulmalıydın; 
дəгардəнинбе pozulmalıydı; дəгардəнинбимон pozulmalıydıq; 
дəгардəнинбишон pozulmalıydınız; дəгардəнинбин pozulmalıydılar; 
дəгардəнин бим pozulmalı oldum; дəгардəнин биш pozulmalı 
oldun; дəгардəнин бе pozulmalı oldu; дəгардəнин бимон pozulmalı 
olduq; дəгардəнин бишон pozulmalı oldunuz; дəгардəнин бин 
pozulmalı oldular; дəгардəнинимбəн pozulmalıyammış; 
дəгардəнинишбəн pozulmalısanmış; дəгардəнинебəн 
pozulmalıymış; дəгардəнинимонбəн pozulmalıyıqmış; 
дəгардəнинишонбəн pozulmalısınızmış; дəгардəнининбəн 
pozulmalıymışlar; дəбəгардем pozularam; дəбəгардеш pozularsan; 
дəбəгарде pozular; дəбəгардемон pozularıq; дəбəгардешон 
pozularsınız; дəбəгарден pozularlar; дəгардəниним pozulmalıyam; 
дəгардəниниш pozulmalısan; дəгардəнине pozulmalıdır; 
дəгардəнинимон pozulmalıyıq; дəгардəнинишон pozulmalısınız; 
дəгардəнинин pozulmalıdırlar; дəгардым pozulum; дəгард pozul; 
дəгарды pozulsun; дəгардəмон pozulaq; дəгардəн pozulun; 
дəгардын pozulsunlar; дəгардом pozulsam; дəгардош pozulsan; 
дəгардон pozulsa; дəгардомон pozulsaq; дəгардошон pozulsanız; 
дəгардон pozulsalar; ♥дəгардејдəним pozulmuram; дəгардејдəниш 
pozulmursan; дəгардејдəни pozulmur; дəгардејдəнимон 
pozulmuruq; дəгардејдəнишон pozulmursunuz; дəгардејдəнин 
pozulmurlar; дəгардејдəныбим pozulmurdum; дəгардејдəныбиш 
pozulmurdun; дəгардејдəныбе pozulmurdu; дəгардејдəныбимон 
pozulmurduq; дəгардејдəныбишон pozulmurdunuz; 
дəгардејдəныбин pozulmurdular; дəгардəныбим pozulmamışdım; 
дəгардəныбиш pozulmamışdın; дəгардəныбе pozulmamışdı; 
дəгардəныбимон pozulmamışdıq; дəгардəныбишон 
pozulmamışdınız; дəгардəныбин pozulmamışdılar; дəныгардим 
pozulmadım; дəныгардиш pozulmadın; дəныгарде pozulmadı; 
дəныгардимон pozulmadıq; дəныгардишон pozulmadınız; 
дəныгардин pozulmadılar; дəнəгардим pozulmazdım; дəнəгардиш 
pozulmazdın; дəнəгарди pozulmazdı; дəнəгардимон pozulmazdıq; 
дəнəгардишон pozulmazdınız; дəнəгардин pozulmazdılar; 
дəгардəнəбəјм pozulmasaydım; дəгардəнəбəјш pozulmasaydın; 
дəгардəнəбəј pozulmasaydı; дəгардəнəбəјмон pozulmasydıq; 
дəгардəнəбəјшон pozulmasaydınız; дəгардəнəбəјн pozulmasaydılar; 
дəгардəнинныбим pozulmamalıydım; дəгардəнинныбиш 
pozulmamalıydın; дəгардəнинныбе pozulmamalıydı; 
дəгардəнинныбимон pozulmamalıydıq; дəгардəнинныбишон 
pozulmamalıydınız; дəгардəнинныбин pozulmamalıydılar; 
дəгардəнин ныбим pozulmalı olmadım; дəгардəнин ныбиш 
pozulmalı olmadın; дəгардəнин ныбе pozulmalı olmadı; дəгардəнин 
ныбимон pozulmalı olmadıq; дəгардəнин ныбишон pozulmalı 

olmadınız; дəгардəнин ныбин pozulmalı olmadılar; 
дəгардəниннимбəн pozulmamalıyammış; дəгардəниннишбəн 
pozulmamalısanmış; дəгардəниннијебəн pozulmamalıymış; 
дəгардəниннимонбəн pozulmamalıyıqmış; дəгардəниннишонбəн 
pozulmamalısınızmış; дəгардəниннинбəн pozulmamalıymışlar; 
дəнибəгардем pozulmaram; дəнибəгардеш pozulmazsan; 
дəнибəгарде pozulmaz; дəнибəгардемон pozulmarıq; 
дəнибəгардешон pozulmazsınız; дəнибəгарден pozulmazlar; 
дəгардəнинним pozulmamalıyam; дəгардəнинниш pozulmamalısan; 
дəгардəнинни pozulmamalıdır; дəгардəниннимон pozulmamalıyıq; 
дəгардəниннишон pozulmamalısınız; дəгардəниннин 
pozulmamalıdırlar; дəныгардым pozulmayım; дəмəгард pozulma; 
дəныгарды pozulmasın; дəмəгардəмон pozulmayaq; дəмəгардəн 
pozulmayın; дəныгардын pozulmasınlar; дəныгардом pozulmasam; 
дəныгардош pozulmasan; дəныгардо pozulmasa; дəныгардомон 
pozulmasaq; дəныгардошон pozulmasanız; дəныгардон 
pozulmasalar 

дәгардемон и. pozğunluq; əхлоғə дəгардемон əхlaq pozğunluğu; 
мəнəвијə дəгардемон mənəvi pozğunluq; һуғуғə дəгардемон hüquq 
pozğunluğu. 

дәгардә с. pozulmuş, pozulan, pozğun. 
дәгардә хəб. мəн. pozulub. 
дәгардәнин с. pozulmalı, pozulası. 
дәгардәсә з. pozularkәn. 
дәгардәти и. pozğunluq. 
дәгес и. dәhrә, yarğac. 
дәгесин с. dәhrәli. 
дәгәте и. bürümә, bürünmә. 
дәгәте-дәгәте з. bürüyә-bürüyә, bürüyәrәk, bürünә-bürünә, 

bürünәrәk. 
дәгәтеј ф. bürümәk, bürünmәk; дəгəтыме леф бəштə yorğanı 

özümə bürüdüm (yorğana büründüm); ♥дəəгəтим bürüyərdim; 
дəəгəтиш bürüyərdin; дəəгəти bürüyərdi; дəəгəтимон bürüyərdik; 
дəəгəтишон bürüyərdiniz; дəəгəтин bürüyərdilər; дəгəтејдəбим 
bürüyürdüm; дəгəтејдəбиш bürüyürdün; дəгəтејдəбе bürüyürdü; 
дəгəтејдəбимон bürüyürdük; дəгəтејдəбишон bürüyürdünüz; 
дəгəтејдəбин bürüyürdülər; дəгəтəнинбим bürüməliydim; 
дəгəтəнинбиш bürüməliydin; дəгəтəнинбе bürüməliydi; 
дəгəтəнинбимон bürüməliydik; дəгəтəнинбишон bürüməliydiniz; 
дəгəтəнинбин bürüməliydilər; дəгəтəнининимбəн bürüməliyəmmiş; 
дəгəтəнинишбəн bürüməlisənmiş; дəгəтəнинебəн bürüməliymiş; 
дəгəтəнинимонбон bürüməliyikmiş; дəгəтəнинишонбəн 
bürüməlisinizmiş; дəгəтəнининбəн bürüməliymişlər; дəгəтејдəм 
bürüyürəm; дəгəтејдəш bürüyürsən; дəгəтејдəн bürüyürlər; 
дəгəтејдəмон bürüyürük; дəгəтејдəшон bürüyürsünüz; дəгəтејдəн 
bürüyürlər; дəбəгəтем bürüyərəm; дəбəгəтеш bürüyərsən; дəбəгəте 
bürüyər; дəбəгəтемон bürüyərik; дəбəгəтешон bürüyərsiniz; 
дəбəгəтен bürüyərlər; дəгəтыме bürüdüm; дəгəте bürüdün; 
дəгəтыше bürüdü; дəгəтымоне bürüdük; дəгəтыоне bürüdünüz; 
дəгəтышоне bürüdülər; дəгəтəме bürümüşəm; дəгəтə bürümüsən; 
дəгəтəше bürüyüb; дəгəтəмоне bürümüşük; дəгəтəоне bürümüsünüz; 
дəгəтəшоне bürüyüblər; дəгəтəмбе bürümüşdüm; дəгəтəбе 
bürümüşdün; дəгəтəшбе bürümüşdü; дəгəтəмонбе bürümüşdük; 
дəгəтəонбе bürümüşdünüz; дəгəтəшонбе bürümüşdülər; 
дəгəтəмебəн bürümüşəmmiş; дəгəтəјбəн bürümüsənmiş; 
дəгəтəшејбəн bürüyübmüş; дəгəтəмонебəн bürümüşükmüş; 
дəгəтəонебəн bürümüşsünüzmüş; дəгəтəшонебəн bürümüşlərmiş; 
дəəгəтимбəн bürüyərəmmiş; дəəгəтишбəн bürüyərsənmiş; 
дəəгəтијбəн bürüyərmiş; дəəгəтимонбəн bürüyərikmiş; 
дəəгəтишонбəн bürüyərsinizmiş; дəəгəтинбəн bürüyərlərmiş; 
дəгəтом bürüsəm; дəгəтош bürüsən; дəгəто bürüsə; дəгəтомон 
bürüsək; дəгəтошон bürüsəniz; дəгəтон bürüsələr; дəгəтəниним 
bürüməliyəm; дəгəтəниниш bürüməlisən; дəгəтəнине bürüməlidir; 
дəгəтəнинимон bürüməliyik; дəгəтəнинишон bürüməlisiniz; 
дəгəтəнинин bürüməlidirlər; дəгəтəнин бим bürüməli oldum; 
дəгəтəнин биш bürüməli oldun; дəгəтəнин бе bürüməli oldu; 
дəгəтəнин бимон bürüməli olduq; дəгəтəнин бишон bürüməli 
oldunuz; дəгəтəнин бин bürüməli oldular; дəгəтəнин бəбем bürüməli 
olacağam; дəгəтəнин бəбеш bürüməli olacaqsan; дəгəтəнин бəбе 
bürüməli olacaq; дəгəтəнин бəбемон bürüməli olacağıq; дəгəтəнин 
бəбешон bürüməli olacaqsınız; дəгəтəнин бəбен bürüməli olacaqlar; 
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дəгəтəнинимбəн bürüməlisənmiş; дəгəтəнинишбəн bürüməlisənmiş; 
дəгəтəнинебəн bürüməliymiş; дəгəтəнинимонбəн bürüməliyikmiş; 
дəгəтəнинишонбəн bürüməlisinizmiş; дəгəтəнининбəн 
bürüməliymişlər; дəгəтəмбəј bürüsəydim; дəгəтəбəј bürüsəydin; 
дəгəтəшбəј bürüsəydi; дəгəтəмонбəј bürüsəydik; дəгəтəонбəј 
bürüsəydiniz; дəгəтəшонбəј bürüsəydilər; дəгəтəмебу bürümüşəmmi; 
дəгəтəбу bürümüsənmi; дəгəтəшбу bürüyübmü; дəгəтəмонбу 
bürümüşükmü; дəгəтəонбу bürümüşsünüzmü; дəгəтəшонбу 
bürüyüblərmi; дəгəтым bürüyüm; дəгəт bürü; дəгəты bürüsün; 
дəгəтəмон bürüyək; дəгəтəн bürüyün; дəгəтын bürüsünlər; 
♥дəнəгəтим bürüməzdim; дəнəгəтиш bürüməzdin; дəнəгəти 
bürüməzdi; дəнəгəтимон bürüməzdik; дəнəгəтишон bürüməzdiniz; 
дəнəгəтин bürüməzdilər; дəгəтејдəныбим bürümürdüm; 
дəгəтејдəныбиш bürümürdün; дəгəтејдəныбе bürümürdü; 
дəгəтејдəныбимон bürümürdük; дəгəтејдəныбишон bürüməzdiniz; 
дəгəтејдəныбин bürüməzdilər; дəгəтəнинныбим bürüməliydim; 
дəгəтəнинныбиш bürüməliydin; дəгəтəнинныбе bürüməliydi; 
дəгəтəнинныбимон bürüməliydik; дəгəтəнинныбишон 
bürüməliydiniz; дəгəтəнинныбин bürüməliydilər; 
дəгəтəнининнимбəн bürüməliyəmmiş; дəгəтəниннишбəн 
bürüməlisənmiş; дəгəтəниннијебəн bürüməliymiş; 
дəгəтəниннимонбəн bürüməliykmiş; дəгəтəниннишонбəн 
bürüməlisinizmiş; дəгəтəниннинбəн bürüməliymişlər;  дəгəтејдəним 
bürümürəm; дəгəтејдəниш bürümürsən; дəгəтејдəни bürümür; 
дəгəтејдəнимон bürümürük; дəгəтејдəнишон bürümürsünüz; 
дəгəтејдəнин bürümürlər; дəнибəгəтем bürümərəm; дəнибəгəтеш 
bürüməzsən; дəнибəгəте bürüməz; дəнибəгəтемон bürümərik; 
дəнибəгəтешон bürüməzsiniz; дəнибəгəтен bürüməzlər; 
дəныгəтыме bürümədim; дəныгəте bürümədin; дəныгəтыше 
bürümədi; дəныгəтымоне bürümədik; дəныгəтыоне bürümədiniz; 
дəныгəтышоне bürümədilər; дəгəтəмни bürüməmişəm; дəгəтəни 
bürüməmisən; дəгəтəшни bürüməyib; дəгəтəмонни bürüməmişik; 
дəгəтəонни bürüməmisiniz; дəгəтəшонни bürüməyiblər; 
дəгəтəмныбе bürüməmişdim; дəгəтəныбе bürüməmişdin; 
дəгəтəшныбе bürüməmişdi; дəгəтəмонныбе bürüməmişdik; 
дəгəтəонныбе bürüməmişdiniz; дəгəтəшонныбе bürüməmişdilər; 
дəгəтəмнијебəн bürüməmişəmmiş; дəгəтəнијбəн bürüməmisənmiş; 
дəгəтəшнијебəн bürüməyibmiş; дəгəтəмоннијебəн bürüməmişikmiş; 
дəгəтəоннијебəн bürüməmisinizmiş; дəгəтəшоннијебəн 
bürüməyiblərmiş; дəнəгəтимбəн bürümərəmmiş; дəнəгəтишбəн 
bürüməzsənmiş; дəнəгəтијбəн bürüməzmiş; дəнəгəтимонбəн 
bürümərikmiş; дəнəгəтишонбəн bürüməzsinizmiş; дəнəгəтинбəн 
bürüməzlərmiş; дəныгəтом bürüməsəm; дəныгəтош bürüməsən; 
дəныгəто bürüməsə; дəныгəтомон bürüməsək; дəныгəтошон 
bürüməsəniz; дəныгəтон bürüməsələr; дəгəтəнинним 
bürüməməliyəm; дəгəтəнинниш bürüməməlisən; дəгəтəнинни 
bürüməməlidir; дəгəтəниннимон bürüməməliyik; дəгəтəниннишон 
bürüməməlisiniz; дəгəтəниннин bürüməməlidirlər; дəгəтəнин ныбим 
bürüməli olmadım; дəгəтəнин ныбиш bürüməli olmadın; дəгəтəнин 
ныбе bürüməli olmadı; дəгəтəнин ныбимон bürüməli olmadıq; 
дəгəтəнин ныбишон bürüməli olmadınız; дəгəтəнин ныбин 
bürüməli olmadılar; дəгəтəнин бəбем bürüməli olmaram; дəгəтəнин 
нибəбеш bürüməli olmazsan; дəгəтəнин нибəбе bürüməli olmaz; 
дəгəтəнин нибəбемон bürüməli olmarıq; дəгəтəнин нибəбешон 
bürüməli olmazsınız; дəгəтəнин нибəбен bürüməli olmazlar; 
дəгəтəниннимбəн bürüməməliyəmmiş; дəгəтəниннишбəн 
bürüməməlisənmiş; дəгəтəниннијебəн bürüməməliymiş; 
дəгəтəниннимонбəн bürüməməliyikmiş; дəгəтəниннишонбəн 
bürüməməlisinizmiş; дəгəтəниннинбəн bürüməməliylərmiş; 
дəгəтəмнəбəј bürüməsəydim; дəгəтəнəбəј bürüməsəydin; 
дəгəтəшнəбəј bürüməsəydi; дəгəтəмоннəбəј bürüməsəydik; 
дəгəтəоннəбəј bürüməsəydiniz; дəгəтəшоннəбəј bürüməsəydilər; 
дəгəтəмныбу bürüməmişəmmi; дəгəтəныбу bürüməmisənmi; 
дəгəтəшныбу bürüməyibmi; дəгəтəмонныбу bürüməmişikmi; 
дəгəтəонныбу bürüməmisinizmi; дəгəтəшонныбу bürüməyiblərmi; 
дəныгəтым bürüməyim; дəмəгəт bürümə; дəныгəты bürüməsin; 
дəмəгəтəмон bürüməyək; дəмəгəтəн bürüməyin; дəныгəтын 
bürüməsinlər. 

дәгәтә с. bürümüş, bürüyәn, bürünmüş, bürünәn. 
дәгәтә хəб. мəн. bürümüsәn, bürünmüsәn. 
дәгәтәнин с. bürümәli, bürünmәli, bürüyәsi, bürünәsi. 

дәгәтәсә з. bürüyәrkәn, bürünәrkәn. 
дәгижије и. 1 azma, qarıxma, azıxma; 2 duruxma. 
дәгижије-дәгижије з. 1 aza-aza, azaraq, qarıxa-qarıxa, 

qarıxaraq, azıxa-azıxa, azıxaraq; 2 duruxa-duruxa, duruxaraq. 
дәгижијеј ф. 1 azmaq, qarıxmaq, azıxmaq; 2 duruxmaq; 

♥дəгижијејдəм azıram; дəгижијејдəш azırsan; дəгижијејдə azır; 
дəгижијејдəмон azırıq; дəгижијејдəшон azırsınız; дəгижијејдəн 
azırlar; дəгижијејдəбим azırdım; дəгижијејдəбиш azırdın; 
дəгижијејдəбе azırdı; дəгижијејдəбимон azırdıq; 
дəгижијејдəбишон azırdınız; дəгижијејдəбин azırdılar; дəгижјəбим 
azmışdım; дəгижјəбиш azmışdın; дəгижјəбе azmışdı; 
дəгижијəбимон azmışdıq; дəгижијəбишон azmışdınız; 
дəгижијəбинazmışdılar; дəгижијəјм azdım; дəгижијəјш azdın; 
дəгижијəј azdı; дəгижијəјмонazdıq; дəгижијəјшон azdınız; 
дəгижијəјн azdılar; дəəгижим azardım; дəəгижиш azardın; дəəгижи 
azardı; дəəгижимон azardıq; дəəгижишон azardınız; дəəгижин 
azardılar; дəгижијəбəјм azsaydım; дəгижијəбəјш azsaydın; 
дəгижијəбəјш azsaydı; дəгижијəбəјмон azsaydıq; дəгижијəбəјшон 
azsaydınız; дəгижијəбəјн azsaydılar; дəгижијəнинбим azmalıydım; 
дəгижијəнинбиш azmalıydın; дəгижијəнинбе azmalıydı; 
дəгижијəнинбимон azmalıydıq; дəгижијəнинбишон azmalıydınız; 
дəгижијəнинбин azmalıydılar; дəгижијəнин бим azmalı oldum; 
дəгижијəнин биш azmalı oldun; дəгижијəнин бе azmalı oldu; 
дəгижијəнин бимон azmalı olduq; дəгижијəнин бишон azmalı 
oldunuz; дəгижијəнин бин azmalı oldular; дəгижијəнинимбəн 
azmalıyammış; дəгижијəнинишбəн azmalısanmış; дəгижијəнинебəн 
azmalıymış; дəгижијəнинимонбəн azmalıyıqmış; 
дəгижијəнинишонбəн azmalısınızmış; дəгижијəнининбəн 
azmalıymışlar; дəбəгижијем azaram; дəбəгижијеш azarsan; 
дəбəгижије azar; дəбəгижијемон azarıq; дəбəгижијешон azarsınız; 
дəбəгижијен azarlar; дəгижјəниним azmalıyam; дəгижјəниниш 
azmalısan; дəгижјəнине azmalıdır; дəгижјəнинимон azmalıyıq; 
дəгижјəнинишон azmalısınız; дəгижјəнинин azmalıdırlar; 
дəгижјым azım; дəгижи az; дəгижјы azsın; дəгижјəмон azaq; 
дəгижјəн azın; дəгижјын azsınlar; дəгижјом azsam; дəгижјош 
azsan; дəгижјо azsa; дəгижјомон azsaq; дəгижјошон azsanız; 
дəгижјон azsalar; ♥дəгижијејдəним azmıram; дəгижијејдəниш 
azmırsan; дəгижијејдəни azmır; дəгижијејдəнимон azmırıq; 
дəгижијејдəнишон azmırsınız; дəгижијејдəнин azmırlar; 
дəгижијејдəныбим azmırdım; дəгижијејдəныбиш azmırdın; 
дəгижијејдəныбе azmırdı; дəгижијејдəныбимон azmırdıq; 
дəгижијејдəныбишон azmırdınız; дəгижијејдəныбин azmırdılar; 
дəгижјəныбим azmamışdım; дəгижјəныбиш azmamışdın; 
дəгижјəныбе azmamışdı; дəгижјəныбимон azmamışdıq; 
дəгижјəныбишон azmamışdınız; дəгижјəныбин azmamışdılar; 
дəныгижјəјм azmadım; дəныгижјəјш azmadın; дəныгижјəј azmadı; 
дəныгижјəј azmadıq; дəныгижјəјмон azmadınız; дəныгижјəјшон 
azmadılar; дəнəгижим azmazdım; дəнəгижиш azmazdın; дəнəгижи 
azmazdı; дəнəгижимон azmazdıq; дəнəгижишон azmazdınız; 
дəнəгижин azmazdılar; дəгижјəнəбəјм azmasaydım; дəгижјəнəбəјш 
azmasaydın; дəгижјəнəбəј azmasaydı; дəгижјəнəбəјмон azmasydıq; 
дəгижјəнəбəјшон azmasaydınız; дəгижјəнəбəјн azmasaydılar; 
дəгижијəнинныбим azmamalıydım; дəгижијəнинныбиш 
azmamalıydın; дəгижијəнинныбе azmamalıydı; 
дəгижијəнинныбимон azmamalıydıq; дəгижијəнинныбишон 
azmamalıydınız; дəгижијəнинныбин azmamalıydılar; дəгижијəнин 
ныбим azmalı olmadım; дəгижијəнин ныбиш azmalı olmadın; 
дəгижијəнин ныбе azmalı olmadı; дəгижијəнин ныбимон azmalı 
olmadıq; дəгижијəнин ныбишон azmalı olmadınız; дəгижијəнин 
ныбин azmalı olmadılar; дəгижијəниннимбəн azmamalıyammış; 
дəгижијəниннишбəн azmamalısanmış; дəгижијəниннијебəн 
azmamalıymış; дəгижијəниннимонбəн azmamalıyıqmış; 
дəгижијəниннишонбəн azmamalısınızmış; дəгижијəниннинбəн 
azmamalıymışlar; дəнибəгижјем azmaram; дəнибəгижјеш azmazsan; 
дəнибəгижје azmaz; дəнибəгижјемон azmarıq; дəнибəгижјешон 
azmazsınız; дəнибəгижјен azmazlar; дəгижијəнинним 
azmamalıyam; дəгижијəнинниш azmamalısan; дəгижијəнинни 
azmamalıdır; дəгижијəниннимон azmamalıyıq; дəгижијəниннишон 
azmamalısınız; дəгижијəниннин azmamalıdırlar; дəныгижјым 
azmayım; дəмəгижи azma; дəныгижјы azmasın; дəмəгижјəмон 
azmayaq; дəмəгижјəн azmayın; дəныгижјын azmasınlar; 
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дəныгижјом azmasam; дəныгижјош azmasan; дəныгижјо azmasa; 
дəныгижјомон azmasaq;  дəныгижјошон azmasanız; дəныгижјон 
azmasalar. 

дәгижијә с. 1 azmış, azan, qarıxmış, qarıxan, azıxmış, azıxan; 2 
duruxmuş, duruxan. 

дәгижијә хəб. мəн. 1 azmışdır, qarıxmışdır, azıxmışdır; 2 
duruxmuşdur.  

дәгижијәнин с. 1 azmalı, qarıxmalı, azıxmalı, azası, 
qarıxası, azıxası; 2 duruxmalı, duruxası. 
дәгижијәсә з. 1 azarkәn, qarıxarkәn, azıxarkәn; 2 duruxarkәn. 
дәгижније и. 1 azdırma, qarıxdırma, azıtma; 2 duruxdurma.  
дәгижније-дәгижније з. 1 azdıra-azdıra, azdıraraq, azıda-azıda, 

azıdaraq, qarıxdıra-qarıxdıra, qarıxdıraraq; 2 duruxdura-
duruxdura, duruxduraraq. 

дәгижнијеј ф. 1 azdırmaq, azıtmaq, qarıxdırmaq; 2 
duruxdurmaq; дəгижнијə бе и. 1 azdırılma, qarıxdırılma; 2 
duruxdurulma; дəгижнијə беј ф. 1 azdırılmaq, qarıxdırılmaq; 2 
duruxdurulmaq; *дəгижнијə быəбе azdırılmışdı; дəгижнијə быə 
azdırılıb; дəгижнијə быəбəј azdırılsaydı; дəгижнијə бе azdırıldı; 
дəгижнијə бејдə azdırılır; дəгижнијə бəбе azdırılar; дəгижнијə быə 
с. 1 azdırılmış, azdırılan, qarıxdırılmış, qarıxdırılan; 2 duruxdurulmuş, 
duruxdurulan; дəгижнијə быə хəб. мəн. 1 azdırılmışdır, azdırılıb, 
qarıxdırılmışdır, qarıxdırılıb; 2 duruxdurulmuşdur, duruxdurulub; 
♥дəгижнејдəм azdırıram; дəгижнејдəш azdırırsan; дəгижнејдə 
azdırır; дəгижнејдəмон azdırırıq; дəгижнејдəшон azdırırsınız; 
дəгижнејдəн azdırırlar; дəгижнејдəбим azdırırdım; дəгижнејдəбиш 
azdırırdın; дəгижнејдəбе azdırırdı; дəгижнејдəбимон azdırırdıq; 
дəгижнејдəбишон azdırırdınız; дəгижнејдəбин azdırırdılar; 
дəгижнијəмбе azdırmışdım; дəгижнијəбе azdırmışdın; 
дəгижнијəшбе azdırmışdı; дəгижнијəмонбе azdırmışdıq; 
дəгижнијəонбе azdırmışdınız; дəгижнијəшонбе azdırmışdılar; 
дəгижниме azdırdım; дəгижније azdırdın; дəгижнише azdırdı; 
дəгижнимоне azdırdıq; дəгижнијоне azdırdınız; дəгижнишоне 
azdırdılar; дəəгижним azdırardım; дəəгижниш azdırardın; дəəгижни 
azdırardı; дəəгижнимон azdırardıq; дəəгижнишон azdırardınız; 
дəəгижнин azdırardılar; дəгижнијəмбəј azdırsaydım; дəгижнијəбəј 
azdırsaydın; дəгижнијəшбəј azdırsaydı; дəгижнијəмонбəј 
azdırsaydıq; дəгижнијəонбəј azdırsaydınız; дəгижнијəшонбəј 
azdırsaydılar; дəгижнијəнинбим azdırmalıydım; дəгижнијəнинбиш 
azdırmalıydın; дəгижнијəнинбе azdırmalıydı; дəгижнијəнинбимон 
azdırmalıydıq; дəгижнијəнинбишон azdırmalıydınız; 
дəгижнијəнинбин azdırmalıydılar; дəгижнијəнин бим azdırmalı 
oldum; дəгижнијəнин биш azdırmalı oldun; дəгижнијəнин бе 
azdırmalı oldu; дəгижнијəнин бимон azdırmalı olduq; дəгижнијəнин 
бишон azdırmalı oldunuz; дəгижнијəнин бин azdırmalı oldular; 
дəгижнијəнинимбəн azdırmalıyammış; дəгижнијəнинишбəн 
azdırmalısanmış; дəгижнијəнинебəн azdırmalıymış; 
дəгижнијəнинимонбəн azdırmalıyıqmış; дəгижнијəнинишонбəн 
azdırmalısınızmış; дəгижнијəнининбəн azdırmalıymışlar; 
дəбəгижнем azdıraram; дəбəгижнеш azdırarsan; дəбəгижне azdırar; 
дəбəгижнемон azdırarıq; дəбəгижнешон azdırarsınız; дəбəгижнен 
azdırarlar; дəгижнијəниним azdırmalıyam; дəгижнијəниниш 
azdırmalısan; дəгижнијəнине azdırmalıdır; дəгижнијəнинимон 
azdırmalıyıq; дəгижнијəнинишон azdırmalısınız; дəгижнијəнинин 
azdırmalıdırlar; дəгижным azdırım; дəгижын azdır; дəгижны 
azdırsın; дəгижнəмон azdıraq; дəгижнəн azdırın; дəгижнын 
azdırsınlar; дəгижном azdırsam; дəгижнош azdırsan; дəгижнон 
azdırsa; дəгижномон azdırsaq; дəгижношон azdırsanız; дəгижнон 
azdırsalar; ♥дəгижнејдəним azdırmıram; дəгижнејдəниш 
azdırmırsan; дəгижнејдəни azdırmır; дəгижнејдəнимон azdırmırıq; 
дəгижнејдəнишон azdırmırsınız; дəгижнејдəнин azdırmırlar; 
дəгижнејдəныбим azdırmırdım; дəгижнејдəныбиш azdırmırdın; 
дəгижнејдəныбе azdırmırdı; дəгижнејдəныбимон azdırmırdıq; 
дəгижнејдəныбишон azdırmırdınız; дəгижнејдəныбин 
azdırmırdılar; дəгижнијəмныбе azdırmamışdım; дəгижнијəныбе 
azdırmamışdın; дəгижнијəшныбе azdırmamışdı; дəгижнијəмонныбе 
azdırmamışdıq; дəгижнијəонныбе azdırmamışdınız; 
дəгижнијəшонныбе azdırmamışdılar; дəныгижниме azdırmadım; 
дəныгижније azdırmadın; дəныгижнише azdırmadı; 
дəныгижнимоне azdırmadıq; дəныгижнијоне azdırmadınız; 
дəныгижнишоне azdırmadılar; дəнəгижним azdırmazdım; 

дəнəгижниш azdırmazdın; дəнəгижни azdırmazdı; дəнəгижнимон 
azdırmazdıq; дəнəгижнишон azdırmazdınız; дəнəгижнин 
azdırmazdılar; дəгижнијəмнəбəј azdırmasaydım; дəгижнијəнəбəј 
azdırmasaydın; дəгижнијəшнəбəј azdırmasaydı; дəгижнијəмоннəбəј 
azdırmasydıq; дəгижнијəоннəбəј azdırmasaydınız; 
дəгижнијəшоннəбəј azdırmasaydılar; дəгижнијəнинныбим 
azdırmamalıydım; дəгижнијəнинныбиш azdırmamalıydın; 
дəгижнијəнинныбе azdırmamalıydı; дəгижнијəнинныбимон 
azdırmamalıydıq; дəгижнијəнинныбишон azdırmamalıydınız; 
дəгижнијəнинныбин azdırmamalıydılar; дəгижнијəнин ныбим 
azdırmalı olmadım; дəгижнијəнин ныбиш azdırmalı olmadın; 
дəгижнијəнин ныбе azdırmalı olmadı; дəгижнијəнин ныбимон 
azdırmalı olmadıq; дəгижнијəнин ныбишон azdırmalı olmadınız; 
дəгижнијəнин ныбин azdırmalı olmadılar; дəгижнијəниннимбəн 
azdırmamalıyammış; дəгижнијəниннишбəн azdırmamalısanmış; 
дəгижнијəниннијебəн azdırmamalıymış; дəгижнијəниннимонбəн 
azdırmamalıyıqmış; дəгижнијəниннишонбəн azdırmamalısınızmış; 
дəгижнијəниннинбəн azdırmamalıymışlar; дəнибəгижнем 
azdırmaram; дəнибəгижнеш azdırmazsan; дəнибəгижне azdırmaz; 
дəнибəгижнемон azdırmarıq; дəнибəгижнешон azdırmazsınız; 
дəнибəгижнен azdırmazlar; дəгижнијəнинним azdırmamalıyam; 
дəгижнијəнинниш azdırmamalısan; дəгижнијəнинни 
azdırmamalıdır; дəгижнијəниннимон azdırmamalıyıq; 
дəгижнијəниннишон azdırmamalısınız; дəгижнијəниннин 
azdırmamalıdırlar; дəныгижным azdırmayım; дəмəгижын azdırma; 
дəныгижны azdırmasın; дəмəгижнəмон azdırmayaq; дəмəгижнəн 
azdırmayın; дəныгижнын azdırmasınlar; дəныгижном azdırmasam; 
дəныгижнош azdırmasan; дəныгижно azdırmasa; дəныгижномон 
azdırmasaq;  дəныгижношон azdırmasanız; дəныгижнон 
azdırmasalar. 

дәгижнијә с. 1 azdırmış, azdıran, qarıxdırmış, qarıxdıran; 2 
duruxdurmuş, duruxduran. 

дәгижнијә ф. 1 azdırmısan, azıtmısan, qarıxdırmısan; 2 
duruxdurmusan. 

дәгижнијәнин с. 1 azdırmalı, azıtmalı, qarıxdırmalı, azdırası, 
azıtası, qarıxdırası; 2 duruxdurmalı, duruxdurası. 

дәгижнијәсә з. 1 azdırarkәn, azıdarkәn, qarıxdırarkәn; 2 
duruxdurarkәn. 

дәгижвоније и. azdırtma. 
дәгижвоније-дәгижвоније з. azdırda-azdırda, azdırdaraq. 
дәгижвонијеј ф. azdırtmaq. 
дәгижвонијә с. azdırtmış, azdırdan. 
дәгижвонијә хəб. мəн. azdırtmısan. 
дәгижвонијәнин с. azdırtmalı, azdırdası. 
дәгижвонијәсә з. azdırdarkәn. 
дәгиш и. dәyişik; дəгиш беј и. dəyişmək, dəyişilmək; дəгиш быə 

с. dəyişmiş, dəyişən, dəyişilən, dəyişkən; дəгиш быə хəб. мəн. 
dəyişmişdir, dəyişib, dəyişilib; дəгиш егынијеј ф. dəyişik düşmək; 
дəгиш егынијə с. dəyişik düşmüş (düşən); дəгиш егынијə беј ф. 
dəyişik düşülmək; дəгиш еғандеј ф. dəyişik salmaq; дəгиш еғандə 
беј ф. dəyişik salınmaq; дəгиш еғандə быə с. dəyişik salınmış 
(salınan); дəгиш еғандə быə хəб. мəн. dəyişik salınmışdır (salınıb);  
дəгиш кардеј ф. dəyişdirmək; дəгиш кардə и. dəyişdirən, dəyişdirici; 
дəгиш кардə беј ф. dəyişdirilmək; дəгиш кардə быə с. dəyişdirilmiş, 
dəyişdirilən; дəгиш кардə быə хəб. мəн. dəyişdirilmişdir, dəyişdirilib. 

дәгишбејәти и. dәyişkәnlik. 
дәгишәк и. dәyişәk. 
дәгишәкә и. dәyişdirәn, dәyişdirici, dәyişәcәk. 
дәгиши и. dәyişiklik. 
дәгиш кардәнин с. dәyişdirilәcәk, dәyişdirilәsi, dәyişdirilmәli; 

дəгиш кардəнинə китоб dəyişdirilməli kitab. 
дәгиш кардвонијеј ф. dәyişdirtmәk. 
дәгишныбејәти и. dәyişilmәzlik. 
дәгишныбә с. dәyişilmәz. 
дәгыл и. qaynamağa başlama; дəгыл омеј ф. qaynamağa 

başlamaq; дəгыл омə с. qaynamağa başlamış, qaynamağa başlayan. 
дәгыније и. 1 başlama (işə); 2 düşmә (ayağına). 
дәгыније-дәгыније з. 1 başlaya-başlaya, başlayaraq (işə); 2 

düşә-düşә, düşәrәk (ayağına). 
дәгынијеј ф. 1 başlamaq; дəгыним бə ко işə başladım; дəгынијə 

бе и. başlanma; дəгынијə беј ф. başlanmaq; ♥дəгынијə быəбе 
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başlanmışdı; дəгынијə быə başlanıb; дəгынијə быəбəј başlansaydı; 
дəгынијə бе başlandı; дəгынијə бејдə başlanılır; дəгынијə бəбе 
başlanılar; дəгынијə быə с. başlanmış, başlanan; дəгынијə быə хəб. 
мəн. başlanmışdır, başlanıb; 2 düşmәk; дəгыним бəчəј по onun 
ayaqlarına düşdüm; бə шəв дəгынимон gecəyə düşdük; ♥дəгынејдəм 
başlayıram; дəгынејдəш başlayırsan; дəгынејдə başlayır; 
дəгынејдəмон başlayırıq; дəгынејдəшон başlayırsınız; дəгынејдəн 
başlayırlar; дəгынејдəбим başlayırdım; дəгынејдəбиш başlayırdın; 
дəгынејдəбе başlayırdı; дəгынејдəбимон başlayırdıq; 
дəгынејдəбишон başlayırdınız; дəгынејдəбин başlayırdılar; 
дəгынијəбим başlamışdım; дəгынијəбиш başlamışdın; дəгынијəбе 
başlamışdı; дəгынијəбимон başlamışdıq; дəгынијəбишон 
başlamışdınız; дəгынијəбин başlamışdılar; дəгыним başladım; 
дəгыниш başladın; дəгыније başladı; дəгынимон başladıq; 
дəгынишон başladınız; дəгынјəјн başladılar; дəəгыним başlayardım; 
дəəгыниш başlayardın; дəəгыни başlayardı; дəəгынимон 
başlayardıq; дəəгынишон başlayardınız; дəəгынин başlayardılar; 
дəгынијəбəјм başlasaydım; дəгынијəбəјш başlasaydın; дəгынијəбəј 
başlasaydı; дəгынијəбəјмон başlasaydıq; дəгынијəбəјшон 
başlasaydınız; дəгынијəбəјн başlasaydılar; дəгынијəнинбим 
başlamalıydım; дəгынијəнинбиш başlamalıydın; дəгынијəнинбе 
başlamalıydı; дəгынијəнинбимон başlamalıydıq; 
дəгынијəнинбишон başlamalıydınız; дəгынијəнинбин 
başlamalıydılar; дəгынијəнин бим başlamalı oldum; дəгынијəнин 
биш başlamalı oldun; дəгынијəнин бе başlamalı oldu; дəгынијəнин 
бимон başlamalı olduq; дəгынијəнин бишон başlamalı oldunuz; 
дəгынијəнин бин başlamalı oldular; дəгынијəнинимбəн 
başlamalıyammış; дəгынијəнинишбəн başlamalısanmış; 
дəгынијəнинебəн başlamalıymış; дəгынијəнинимонбəн 
başlamalıyıqmış; дəгынијəнинишонбəн başlamalısınızmış; 
дəгынијəнининбəн başlamalıymışlar; дəбəгынем başlayaram; 
дəбəгынеш başlayarsan; дəбəгыне başlayar; дəбəгынемон 
başlayarıq; дəбəгынешон başlayarsınız; дəбəгынен başlayarlar; 
дəгынијəниним başlamalıyam; дəгынијəниниш başlamalısan; 
дəгынијəнине başlamalıdır; дəгынијəнинимон başlamalıyıq; 
дəгынијəнинишон başlamalısınız; дəгынијəнинин başlamalıdırlar; 
дəгыным başlayım; дəгын başla; дəгыны başlasın; дəгынəмон 
başlayaq; дəгынəн başlayın; дəгынын başlasınlar; дəгыном 
başlasam; дəгынош başlasan; дəгынон başlasa; дəгыномон başlasaq; 
дəгыношон başlasanız; дəгынон başlasalar; ♥дəгынејдəним 
başlamıram; дəгынејдəниш başlamırsan; дəгынејдəни başlamır; 
дəгынејдəнимон başlamırıq; дəгынејдəнишон başlamırsınız; 
дəгынејдəнин başlamırlar; дəгынејдəныбим başlamırdım; 
дəгынејдəныбиш başlamırdın; дəгынејдəныбе başlamırdı; 
дəгынејдəныбимон başlamırdıq; дəгынејдəныбишон başlamırdınız; 
дəгынејдəныбин başlamırdılar; дəгынијəныбим başlamamışdım; 
дəгынијəныбиш başlamamışdın; дəгынијəныбе başlamamışdı; 
дəгынијəныбимон başlamamışdıq; дəгынијəныбишон 
başlamamışdınız; дəгынијəныбин başlamamışdılar; дəныгыним 
başlamadım; дəныгыниш başlamadın; дəныгыније başlamadı; 
дəныгынимон başlamadıq; дəныгынишон başlamadınız; дəныгынин 
başlamadılar; дəнəгыним başlamazdım; дəнəгыниш başlamazdın; 
дəнəгыни başlamazdı; дəнəгынимон başlamazdıq; дəнəгынишон 
başlamazdınız; дəнəгынин başlamazdılar; дəгынијəнəбəјм 
başlamasaydım; дəгынијəнəбəјш başlamasaydın; дəгынијəнəбəј 
başlamasaydı; дəгынијəнəбəјмон başlamasaydıq; дəгынијəнəбəјшон 
başlamasaydınız; дəгынијəнəбəјн başlamasaydılar; 
дəгынијəнинныбим başlamamalıydım; дəгынијəнинныбиш 
başlamamalıydın; дəгынијəнинныбе başlamamalıydı; 
дəгынијəнинныбимон başlamamalıydıq; дəгынијəнинныбишон 
başlamamalıydınız; дəгынијəнинныбин başlamamalıydılar; 
дəгынијəнин ныбим başlamalı olmadım; дəгынијəнин ныбиш 
başlamalı olmadın; дəгынијəнин ныбе başlamalı olmadı; 
дəгынијəнин ныбимон başlamalı olmadıq; дəгынијəнин ныбишон 
başlamalı olmadınız; дəгынијəнин ныбин başlamalı olmadılar; 
дəгынијəниннимбəн başlamamalıyammış; дəгынијəниннишбəн 
başlamamalısanmış; дəгынијəниннијебəн başlamamalıymış; 
дəгынијəниннимонбəн başlamamalıyıqmış; дəгынијəниннишонбəн 
başlamamalısınızmış; дəгынијəниннинбəн başlamamalıymışlar; 
дəнибəгынем başlamaram; дəнибəгынеш başlamazsan; дəнибəгыне 
başlamaz; дəнибəгынемон başlamarıq; дəнибəгынешон 

başlamazsınız; дəнибəгынен başlamazlar; дəгынијəнинним 
başlamamalıyam; дəгынијəнинниш başlamamalısan; дəгынијəнинни 
başlamamalıdır; дəгынијəниннимон başlamamalıyıq; 
дəгынијəниннишон başlamamalısınız; дəгынијəниннин 
başlamamalıdırlar; дəныгыным başlamayım; дəмəгын başlama; 
дəныгыны başlamasın; дəмəгынəмон başlamayaq; дəмəгынəн 
başlamayın; дəныгынын başlamasınlar; дəныгыном başlamasam; 
дəныгынош başlamasan; дəныгыно başlamasa; дəныгыномон 
başlamasaq; дəныгыношон başlamasanız; дəныгынон başlamasalar. 

дәгынијә с. 1 başlamış, başlayan; 2 düşmüş, düşәn (ayağına). 
дәгынијә хəб. мəн. 1 başlamışdır; дəгынијə бə ко işə başlamışdır; 

2 düşmüşdür (ayağına). 
дәгынијәнин с. 1 başlamalı, başlanası (iş); 2 düşmәli, düşәsi 

(ayağına). 
дәгынијәсә з. 1 başlayarkәn (işə); 2 düşәrkәn (ayağına). 
дәглизеј ф. bulaşdırmaq, bulaşmaq. 
дәгордыније и. pozma. 
дәгордыније-дәгордыније з. poza-poza, pozaraq. 
дәгордынијеј ф. pozmaq; дəгордынијə беј ф. pozulmaq; 

*дəгордынијə быəбе pozulmuşdu; дəгордынијə быə pozulub; 
дəгордынијə быəбəј  pozulsaydı; дəгордынијə бе pozuldu; 
дəгордынијə бејдə pozulur; дəгордынијə бəбе pozular 

дəгордынијə быə с. pozulmuş, pozulan; дəгордынијə быə хəб. мəн. 
pozulmuşdur, pozulub; ♥дəгордынејдəм pozuram; дəгордынејдəш 
pozursan; дəгордынејдə pozur; дəгордынејдəмон pozuruq; 
дəгордынејдəшон pozursunuz; дəгордынејдəн pozurlar; 
дəгордынејдəбим pozurdum; дəгордынејдəбиш pozurdun; 
дəгордынејдəбе pozurdu; дəгордынејдəбимон pozurduq; 
дəгордынејдəбишон pozurdunuz; дəгордынејдəбин pozurdular; 
дəгордынијəмбе pozmuşdum; дəгордынијəбе pozmuşdun; 
дəгордынијəшбе pozmuşdu; дəгордынијəмонбе pozmuşduq; 
дəгордынијəонбе pozmuşdunuz; дəгордынијəшонбе pozmuşdular;  
дəгордыниме pozdum;  дəгордыније pozdun; дəгордынише pozdu; 
дəгордынимоне pozduq; дəгордынијоне pozdunuz; дəгордынишоне 
pozdular; дəəгордыним pozardım; дəəгордыниш pozardın; 
дəəгордыни pozardı; дəəгордынимон pozardıq; дəəгордынишон 
pozardınız; дəəгордынин pozardılar; дəгордынијəмбəј pozsaydım; 
дəгордынијəбəј pozsaydın; дəгордынијəшбəј pozsaydı; 
дəгордынијəмонбəј pozsaydıq; дəгордынијəонбəј  pozsaydınız; 
дəгордынијəшонбəј pozsaydılar; дəгордынијəнинбим pozmalıydım; 
дəгордынијəнинбиш pozmalıydın; дəгордынијəнинбе pozmalıydı; 
дəгордынијəнинбимон pozmalıydıq; дəгордынијəнинбишон 
pozmalıydınız; дəгордынијəнинбин pozmalıydılar; дəгордынијəнин 
бим pozmalı oldum; дəгордынијəнин биш pozmalı oldun; 
дəгордынијəнин бе pozmalı oldu; дəгордынијəнин бимон pozmalı 
olduq; дəгордынијəнин бишон pozmalı oldunuz; дəгордынијəнин 
бин pozmalı oldular; дəгордынијəнинимбəн pozmalıyammış; 
дəгордынијəнинишбəн pozmalısanmış; дəгордынијəнинебəн 
pozmalıymış; дəгордынијəнинимонбəн pozmalıyıqmış; 
дəгордынијəнинишонбəн pozmalısınızmış; дəгордынијəнининбəн 
pozmalıymışlar; дəбəгордынем pozaram; дəбəгордынеш pozarsan; 
дəбəгордыне pozar; дəбəгордынемон pozarıq; дəбəгордынешон 
pozarsınız; дəбəгордынен pozarlar; дəгордынијəниним pozmalıyam; 
дəгордынијəниниш pozmalısan; дəгордынијəнине pozmalıdır; 
дəгордынијəнинимон pozmalıyıq; дəгордынијəнинишон 
pozmalısınız; дəгордынијəнинин pozmalıdırlar; дəгордыным 
pozum; дəгордын poz; дəгордыны pozsun; дəгордынəмон pozaq; 
дəгордынəн pozun; дəгордынын pozsunlar; дəгордыном pozsam; 
дəгордынош pozsan; дəгордынон pozsa; дəгордыномон pozsaq; 
дəгордыношон pozsanız; дəгордынон pozsalar; ♥дəгордынејдəним 
pozmuram; дəгордынејдəниш pozmursan; дəгордынејдəни pozmur; 
дəгордынејдəнимон pozmuruq; дəгордынејдəнишон pozmursunuz; 
дəгордынејдəнин pozmurlar; дəгордынејдəныбим pozmurdum; 
дəгордынејдəныбиш pozmurdun; дəгордынејдəныбе pozmurdu; 
дəгордынејдəныбимон pozmurduq; дəгордынејдəныбишон 
pozmurdunuz; дəгордынејдəныбин pozmurdular; 
дəгордынијəмныбе pozmamışdım; дəгордынијəныбе pozmamışdın; 
дəгордынијəшныбе pozmamışdı; дəгордынијəмонныбе 
pozmamışdıq; дəгордынијəонныбе pozmamışdınız; 
дəгордынијəшонныбе pozmamışdılar; дəныгордыниме pozmadım; 
дəныгордыније pozmadın; дəныгордынише pozmadı; 
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дəныгордынимоне pozmadıq; дəныгордынијоне pozmadınız; 
дəныгордынишоне pozmadılar; дəнəгордыним pozmazdım; 
дəнəгордыниш pozmazdın; дəнəгордыни pozmazdı; 
дəнəгордынимон pozmazdıq; дəнəгордынишон pozmazdınız; 
дəнəгордынин pozmazdılar; дəгордынијəмнəбəј pozmasaydım; 
дəгордынијəнəбəј pozmasaydın; дəгордынијəшнəбəј pozmasaydı; 
дəгордынијəмоннəбəј pozmasydıq; дəгордынијəоннəбəј 
pozmasaydınız; дəгордынијəшоннəбəј pozmasaydılar; 
дəгордынијəнинныбим pozmamalıydım; дəгордынијəнинныбиш 
pozmamalıydın; дəгордынијəнинныбе pozmamalıydı; 
дəгордынијəнинныбимон pozmamalıydıq; 
дəгордынијəнинныбишон pozmamalıydınız; 
дəгордынијəнинныбин pozmamalıydılar; дəгордынијəнин ныбим 
pozmalı olmadım; дəгордынијəнин ныбиш pozmalı olmadın; 
дəгордынијəнин ныбе pozmalı olmadı; дəгордынијəнин ныбимон 
pozmalı olmadıq; дəгордынијəнин ныбишон pozmalı olmadınız; 
дəгордынијəнин ныбин pozmalı olmadılar; дəгордынијəниннимбəн 
pozmamalıyammış; дəгордынијəниннишбəн pozmamalısanmış; 
дəгордынијəниннијебəн pozmamalıymış; 
дəгордынијəниннимонбəн pozmamalıyıqmış; 
дəгордынијəниннишонбəн pozmamalısınızmış; 
дəгордынијəниннинбəн pozmamalıymışlar; дəнибəгордынем 
pozmaram; дəнибəгордынеш pozmazsan; дəнибəгордыне pozmaz; 
дəнибəгордынемон pozmarıq; дəнибəгордынешон pozmazsınız; 
дəнибəгордынен pozmazlar; дəгордынијəнинним pozmamalıyam; 
дəгордынијəнинниш pozmamalısan; дəгордынијəнинни 
pozmamalıdır; дəгордынијəниннимон pozmamalıyıq; 
дəгордынијəниннишон pozmamalısınız; дəгордынијəниннин 
pozmamalıdırlar; дəныгордыным pozmayım; дəмəгордын pozma; 
дəныгордыны pozmasın; дəмəгордынəмон pozmayaq; 
дəмəгордынəн pozmayın; дəныгордынын pozmasınlar; 
дəныгордыном pozmasam; дəныгордынош pozmasan; 
дəныгордыно pozmasa; дəныгордыномон pozmasaq; 
дəныгордыношон pozmasanız; дəныгордынон pozmasalar. 

дәгордынијә с. pozmuş, pozan. 
дәгордынијә хəб. мəн. pozmusan. 
дәгордынијәнин с. pozmalı, pozası. 
дәгордынијәсә з. pozarkәn. 
дәғанде и. salma (içəri, içinə). 
дәғанде-дәғанде з. sala-sala, salaraq (içəri, içinə). 
дәғандеј ф. 1 salmaq (içəri, içinə); 2 bax: дәној; дəғанд бə гушə 

ын чијон bu şeyləri torbaya sal; дəғанд бəчəј јод ə мəсəлə o məsələni 
onun yadına salarsan; дəғандə беј ф. salınmaq; *дəғандə быəбе 
salınmışdı; дəғандə быə salınıb; дəғандə быəбəј salınsaydı; дəғандə 
бе salındı; дəғандə бејдə salınır; дəғандə бəбе salınacaq; дəғандə 
быə с. salınmış, salınan; дəғандə быə хəб. мəн. salınmışdır, salınıb; 
♥дəғандејдəм salıram; дəғандејдəш salırsan; дəғандејдə salır; 
дəғандејдəмон salırıq; дəғандејдəшон salırsınız; дəғандејдəн 
salırlar; дəғандејдəбим salırdım; дəғандејдəбиш salırdın; 
дəғандејдəбе salırdı; дəғандејдəбимон salırdıq; дəғандејдəбишон 
salırdınız; дəғандејдəбин salırdılar; дəғандəмбе salışdım; дəғандəбе 
salışdın; дəғандəшбе salışdı; дəғандəмонбе salışdıq; дəғандəонбе 
salışdınız; дəғандəшонбе salışdılar; дəғандыме saldım; дəғанде 
saldın; дəғандыше saldı; дəғандымоне saldıq; дəғандыоне saldınız; 
дəғандышоне saldılar; дəғандəмбəј salsaydım; дəғандəбəј salsaydın; 
дəғандəшбəј salsaydı; дəғандəмонбəј salsaydıq; дəғандəонбəј 
salsaydınız; дəғандəшонбəј salsaydılar; дəғандəнинбим 
salmalıydım; дəғандəнинбиш salmalıydın; дəғандəнинбе salmalıydı; 
дəғандəнинбимон salmalıydıq; дəғандəнинбишон salmalıydınız; 
дəғандəнинбин salmalıydılar; дəғандəнин бим salmalı oldum; 
дəғандəнин биш salmalı oldun; дəғандəнин бе salmalı oldu; 
дəғандəнин бимон salmalı olduq; дəғандəнин бишон salmalı 
oldunuz; дəғандəнин бин salmalı oldular; дəғандəнинимбəн 
salmalıyammış; дəғандəнинишбəн salmalısanmış; дəғандəнинебəн 
salmalıymış; дəғандəнинимонбəн salmalıyıqmış; 
дəғандəнинишонбəн salmalısınızmış; дəғандəнининбəн 
salmalıymışlar; дəбəғандем salaram; дəбəғандеш salarsan; 
дəбəғанде salar; дəбəғандемон salarıq; дəбəғандешон salarsınız; 
дəбəғанден salarlar; дəғандəниним salmalıyam; дəғандəниниш 
salmalısan; дəғандəнине salmalıdır; дəғандəнинимон salmalıyıq; 
дəғандəнинишон salmalısınız; дəғандəнинин salmalıdırlar; 

дəғандым salım; дəғанд sal; дəғанды salsın; дəғандəмон salaq; 
дəғандəн salın; дəғандын salsınlar; дəғандом salsam; дəғандош 
salsan; дəғандо salsa; дəғандомон salsaq; дəғандошон salsanız; 
дəғандон salsalar; ♥дəғандејдəним salmıram; дəғандејдəниш 
salmırsan; дəғандејдəни salmır; дəғандејдəнимон salmırıq; 
дəғандејдəнишон salmırsınız; дəғандејдəнин salmırlar; 
дəғандејдəныбим salmırdım; дəғандејдəныбиш salmırdın; 
дəғандејдəныбе salmırdı; дəғандејдəныбимон salmırdıq; 
дəғандејдəныбишон salmırdınız; дəғандејдəныбин salmırdılar; 
дəғандəмныбе salmamışdım; дəғандəныбе salmamışdın; 
дəғандəшныбе salmamışdı; дəғандəмонныбе salmamışdıq; 
дəғандəонныбе salmamışdınız; дəғандəшонныбе salmamışdılar; 
дəнығандыме salmadım; дəнығанде salmadın; дəнығандыше 
salmadı; дəнығандымоне salmadıq; дəнығандыоне salmadınız; 
дəнығандышоне salmadılar; дəғандəмнəбəј salmasaydım; 
дəғандəнəбəј salmasaydın; дəғандəшнəбəј salmasaydı; 
дəғандəмоннəбəј salmasaydıq; дəғандəоннəбəј salmasaydınız; 
дəғандəшоннəбəј salmasaydılar; дəғандəнинныбим salmamalıydım; 
дəғандəнинныбиш salmamalıydın; дəғандəнинныбе salmamalıydı; 
дəғандəнинныбимон salmamalıydıq; дəғандəнинныбишон 
salmamalıydınız; дəғандəнинныбин salmamalıydılar; дəғандəнин 
ныбим salmalı olmadım; дəғандəнин ныбиш salmalı olmadın; 
дəғандəнин ныбе salmalı olmadı; дəғандəнин ныбимон salmalı 
olmadıq; дəғандəнин ныбишон salmalı olmadınız; дəғандəнин 
ныбин salmalı olmadılar; дəғандəниннимбəн salmamalıyammış; 
дəғандəниннишбəн salmamalısanmış; дəғандəниннијебəн 
salmamalıymış; дəғандəниннимонбəн salmamalıyıqmış; 
дəғандəниннишонбəн salmamalısınızmış; дəғандəниннинбəн 
salmamalıymışlar; дəнибəғандем salmaram; дəнибəғандеш 
salmazsan; дəнибəғанде salmaz; дəнибəғандемон salmarıq; 
дəнибəғандешон salmazsınız; дəнибəғанден salmazlar; 
дəғандəнинним salmamalıyam; дəғандəнинниш salmamalısan; 
дəғандəнинни salmamalıdır; дəғандəниннимон salmamalıyıq; 
дəғандəниннишон salmamalısınız; дəғандəниннин salmamalıdırlar; 
дəнығандым salmayım; дəмəғанд salma; дəнығанды salmasın; 
дəмəғандəмон salmayaq; дəмəғандəн salmayın; дəнығандын 
salmasınlar; дəнығандом salmasam; дəнығандош salmasan; 
дəнығандо salmasa; дəнығандомон salmasaq; дəнығандошон 
salmasanız; дəнығандон salmasalar. 

дәғандә с. salmış, salan (içəri, içinə). 
дәғандә хəб. мəн. salmısan (içəri, içinə). 
дәғандәкәс и. salan, salmış (şəxs). 
дәғандәнин с. salmalı, salası (içəri, içinə). 
дәғандәсә з. salarkәn (içəri, içinə). 
дәғдәғә и. dağdağa, dәğdәğә, vicvicә. 
дәғдәғәјн с. dağdağalı, dәğdәğәli, vicvicәli. 
дәғәл с. cığal, dağal, dәğәl. 
дәғәләти и. cığallıq, dağallıq; дəғəлəти кардеј cığallıq etmək, 

cığallamaq. 
дәғиғә и. dәqiqә. 
дәғиғәбәдәғиғә з. dәqiqәbәdәqiqә. 
дәғиғә-дәғиғә з. bax: дәғиғәбәдәғиғә. 
дәғиғәјн с. dәqiqәlik; дəғиғəјнə тəнəффус dəqiqəlik tənəffüs. 
дәғиғәсә з. dәqiqәbaşı; һар дəғиғəсə омејдə чəмə кəј hər 

dəqiqəbaşı bizim evə gəlir. 
дәғығ с. dәqiq; дəғиғə мəлумотон dəqiq məlumatlar; дəғиғə вахт 

dəqiq vaхt; дəғиғə одəм dəqiq adam; дəғиғ беј dəqiqləşmək, dəqiq 
olmaq; дəғиғ кардеј dəqiqləşdirmək; дəғиғ кардə беј 
dəqiqləşdirilmək.  

дәғығәти и. dәqiqlik. 
дәдә´ и. dәdә; *Дəдə кəдəш кам чəш кардəбе, асписəн тикəј чəш 

быкə Ata evində az gözləmişdi, atin üstünda bir az gözləsin (gəlin 
barəsinda) (At. məs.).  

дә´дә оvard:  atam; бој, дəдə! atam, gəl! 
дәдә-бала и. ata-oğul. 
дәдә-бобо и. dәdә-baba. 
дәдә-бобоку з. dәdә-babadan. 
дәдәјн с. dәdәli, dәdәsi olan. 
дәдәли и. 1 ögey ata; 2 dәdә can; 3 bax:  пыәли. 
дәдәмол и. dәdәmalı. 
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дәдә-нәнә и. ata-ana; *Дəдə-нəнə че одəми рукə Хыдој Ata-ana 
adamın kiçik Allahıdır (At. məs.). 

дәдәти и. dәdәlik, atalıq. 
дәдылә и. dәrәiçi, ovalıq. 
дәдјәсе и. boylanma, nәzәr yetirmә, baxma (içəri). 
дәдјәсе-дәдјәсе з. boylana-boylana, boylanaraq, nәzәr yetirә-

yetirә (yetirәrәk), baxa-baxa, baxaraq (içəri). 
дәдјәсеј ф. boylanmaq, nәzәr yetirmәk, baxmaq (içəri); 

дəдјəсəјм бə тојхонə дылə toyхananın içinə boylandım. 
дәдјәсә с. boylanmış, boylanan, nәzәr yetirmiş (yetirәn), baxmış, 

baxan (içəri). 
дәдјәсә хəб. мəн. boylanıb, nәzәr yetirib, baxıb (içəri). 
дәдјәсәнин с. boylanmalı, boylanası, nәzәr yetirmәli (yetirәsi), 

baxmalı, baxası (içəri). 
дәдјәсәсә з. boylanarkәn, nәzәr yetirәrkәn, baxarkәn (içəri). 
дә-дук и. dәrә-tәpә. 
дә-дукәти и. dәrә-tәpәlik. 
дә-дукин с. dәrәli-tәpәli. 
дәдул с. avara, veyil. 
дәдулә и. зоол. yelbә. 
дәдуләти и. avaraçılıq, veyillik. 
дәәбырҹын и. тех. qısıcı. 
дәәвон и. 1 ötürücü; 2 физ.  keçirici. 
дәәвонәти и. 1 ötürücülük; 2 keçiricilik. 
дәәвошт и. düzücü; епо дəəвошт döşəmə düzücüsü. 
дәәкышт с. sıxan, sıxışdıran, qısan, sıxac, qısqac. 
дәәпорын с. qapağan. 
дәәрыжын с. uçurdan, uçurucu. 
дәәрост с. bәzәyәn, bәzәk vuran, bәzәyici. 
дәәсындын и. dәlmәkeş. 
дәәчокын и. yapışdıran, ypışqan. 
дәже и. ağrıma. 
дәже-дәже з. ağrıya-ağrıya, ağrıyaraq. 
дәжеј ф. ağrımaq; ♥дəжејдə ağrıyır; дəжејдəбе ağrıyırdı; дəжəј 

ağrıdı; əдəжи ağrıyardı; дəжə ağrıyıb; дəжəнинбе ağrımalıydı; 
дəжəнин бе ağrımalı oldu; дəжəнинебəн ağrımalıymış; бəдəже 
ağrıyacaq; дəжəнине ağrımalıdır; быдəжы ağrısın; быдəжо ağrısa; 
♥дəжејдəни ağrımır; дəжејдəныбе ağrımırdı; ныдəжəј ağrımadı; 
нəдəжи ağrımazdı; дəжəни ağrımayıb; дəжəнинныбе ağrımamalıydı; 
дəжəнин ныбе ağrımalı olmadı; дəжəниннијебəн ağrımamalıymış; 
нибəдəже ağrımayacaq; дəжəнинни ağrımamalıdır; ныдəжы 
ağrımasın; ныдəжо ağrımasa. 

дәжә с. ağrımış, ağrıyan. 
дәжә хəб. мəн. ağrıyıb. 
дәжәне I и. taxma, tıxama. 
дәжәне II и. sırıma (yorğan, döşək).  
дәжәне-дәжәне I з. taxa-taxa, tıxa-tıxa, taxaraq, tıxaraq. 
дәжәне-дәжәне II з. sırıya-sarıya, sırıyaraq (yorğan, döşək).  
дәжәнеј I ф. taxmaq, tıxamaq; дəжəнə беј ф. taxılmaq, tıxanmaq; 

дəжəнə быə с. taxılmış, taxılan, tıxanmış, tıxanan; дəжəнə быə хəб. 
мəн. taxılmışdır, taxılıb, tıxanmışdır, tıxanıb; ♥дəжəнејдəм taхıram; 
дəжəнејдəш taхırsan; дəжəнејдə taхır; дəжəнејдəмон taхırıq; 
дəжəнејдəшон taхırsınız; дəжəнејдəн taхırlar; дəжəнејдəбим 
taхırdım; дəжəнејдəбиш taхırdın; дəжəнејдəбе taхırdı; 
дəжəнејдəбимон taхırdıq; дəжəнејдəбишон taхırdınız; 
дəжəнејдəбин taхırdılar; дəжəнəмбе taхmışdım; дəжəнəбе 
taхmışdın; дəжəнəшбе taхmışdı; дəжəнəмонбе taхmışdıq; 
дəжəнəонбе taхmışdınız; дəжəнəшонбе taхmışdılar; дəжəнəме 
taхdım; дəжəнəј taхdın; дəжəнəше taхdı; дəжəнəмоне taхdıq; 
дəжəнəоне taхdınız; дəжəнəшоне taхdılar; дəəжəним taхardım; 
дəəжəниш taхardın; дəəжəни taхardı; дəəжəнимон taхardıq; 
дəəжəнишон taхardınız; дəəжəнин taхardılar; дəжəнəмбəј 
taхsaydım; дəжəнəбəј taхsaydın; дəжəнəшбəј taхsaydı; 
дəжəнəмонбəј  taхsaydıq; дəжəнəонбəј taхsaydınız; дəжəнəшонбəј  
taхsaydılar; дəжəнəнинбим taхmalıydım; дəжəнəнинбиш 
taхmalıydın; дəжəнəнинбе taхmalıydı; дəжəнəнинбимон 
taхmalıydıq; дəжəнəнинбишон taхmalıydınız; дəжəнəнинбин 
taхmalıydılar; дəжəнəнин бим taхmalı oldum; дəжəнəнин биш 
taхmalı oldun; дəжəнəнин бе taхmalı oldu; дəжəнəнин бимон 
taхmalı olduq; дəжəнəнин бишон taхmalı oldunuz; дəжəнəнин бин 
taхmalı oldular; дəжəнəнинимбəн taхmalıyammış; дəжəнəнинишбəн 

taхmalısanmış; дəжəнəнинебəн taхmalıymış; дəжəнəнинимонбəн 
taхmalıyıqmış; дəжəнəнинишонбəн taхmalısınızmış; 
дəжəнəнининбəн taхmalıymışlar; дəбəжəнем taхaram; дəбəжəнеш 
taхarsan; дəбəжəне taхar; дəбəжəнемон taхarıq; дəбəжəнешон 
taхarsınız; дəбəжəнен taхarlar; дəжəнəниним taхmalıyam; 
дəжəнəниниш taхmalısan; дəжəнəнине taхmalıdır; дəжəнəнинимон 
taхmalıyıq; дəжəнəнинишон taхmalısınız; дəжəнəнинин 
taхmalıdırlar; дəжəным sçrayım; дəжəн taх; дəжəны taхsın; 
дəжəнəмон taхaq; дəжəнəн taхın; дəжəнын taхsınlar; дəжəном 
taхsam; дəжəнош taхsan; дəжəно taхsa; дəжəномон taхsaq; 
дəжəношон taхsanız; дəжəнон taхsalar; ♥дəжəнејдəним taхmıram; 
дəжəнејдəниш taхmırsan; дəжəнејдəни taхmır; дəжəнејдəнимон 
taхmırıq; дəжəнејдəнишон taхmırsınız; дəжəнејдəнин taхmırlar; 
дəжəнејдəныбим taхmırdım; дəжəнејдəныбиш taхmırdın; 
дəжəнејдəныбе taхmırdı; дəжəнејдəныбимон taхmırdıq; 
дəжəнејдəныбишон taхmırdınız; дəжəнејдəныбин taхmırdılar; 
дəжəнəмныбе taхmamışdım; дəжəнəныбе taхmamışdın; 
дəжəнəшныбе taхmamışdı; дəжəнəмонныбе taхmamışdıq; 
дəжəнəонныбе taхmamışdınız; дəжəнəшонныбе taхmamışdılar; 
дəныжəнəме taхmadım; дəныжəнəј taхmadın; дəныжəнəше 
taхmadı; дəныжəнəмоне taхmadıq; дəныжəнəоне taхmadınız; 
дəныжəнəшоне taхmadılar; дəнəжəним taхmazdım; дəнəжəниш 
taхmazdın; дəнəжəни taхmazdı; дəнəжəнимон taхmazdıq; 
дəнəжəнишон taхmazdınız; дəнəжəнин taхmazdılar; дəжəнəмнəбəј 
taхmasaydım; дəжəнəнəбəј taхmasaydın; дəжəнəшнəбəј taхmasaydı; 
дəжəнəмоннəбəј taхmasaydıq; дəжəнəоннəбəј taхmasaydınız; 
дəжəнəшоннəбəј taхmasaydılar; дəжəнəнинныбим taхmamalıydım; 
дəжəнəнинныбиш taхmamalıydın; дəжəнəнинныбе taхmamalıydı; 
дəжəнəнинныбимон taхmamalıydıq; дəжəнəнинныбишон 
taхmamalıydınız; дəжəнəнинныбин taхmamalıydılar; дəжəнəнин 
ныбим taхmalı olmadım; дəжəнəнин ныбиш taхmalı olmadın; 
дəжəнəнин ныбе taхmalı olmadı; дəжəнəнин ныбимон taхmalı 
olmadıq; дəжəнəнин ныбишон taхmalı olmadınız; дəжəнəнин 
ныбин taхmalı olmadılar; дəжəнəниннимбəн taхmamalıyammış; 
дəжəнəниннишбəн taхmamalısanmış; дəжəнəниннијебəн 
taхmamalıymış; дəжəнəниннимонбəн taхmamalıyıqmış; 
дəжəнəниннишонбəн taхmamalısınızmış; дəжəнəниннинбəн 
taхmamalıymışlar; дəнибəжəнем taхmaram; дəнибəжəнеш 
taхmazsan; дəнибəжəне taхmaz; дəнибəжəнемон taхmarıq; 
дəнибəжəнешон taхmazsınız; дəнибəжəнен taхmazlar; 
дəжəнəнинним taхmamalıyam; дəжəнəнинниш taхmamalısan; 
дəжəнəнинни taхmamalıdır; дəжəнəниннимон taхmamalıyıq; 
дəжəнəниннишон taхmamalısınız; дəжəнəниннин taхmamalıdırlar; 
дəжəнəнин ним taхmalı deyiləm; дəжəнəнин ниш taхmalı deilsən; 
дəжəнəнин ни taхmalı deyil; дəжəнəнин нимон taхmalı deyilik; 
дəжəнəнин нишон taхmalı deyilsiniz; дəжəнəнин нин taхmalı 
deyildirlər; дəныжəным taхmayım; дəмəжəн taхma; дəныжəны 
taхmasın; дəмəжəнəмон taхmayaq; дəмəжəнəн taхmayın; 
дəныжəнын taхmasınlar; дəныжəном taхmasam; дəныжəнош 
taхmasan; дəныжəно taхmasa; дəныжəномон taхmasaq; 
дəныжəношон taхmasanız; дəныжəнон taхmasalar. 

дәжәнеј II ф. sırımaq (yorğan, döşək); дəжəнə беј ф. sırınmaq; 
дəжəнə быə с. sırınmış, sırınan; дəжəнə быə хəб. мəн. sırınmışdır, 
sırınıb. 

дәжәнә I с. taxmış, taxan, tıxamış, tıxayan. 
дәжәнә II с. sırımış, sırıyan (yorğan, döşək).  
дәжәнә I хəб. мəн. taxmısan, tıxamısan. 
дәжәнә II хəб. мəн. sırımısan (yorğan, döşək).  
дәжәнәнин I с. taxmalı, taxası, tıxmalı, tıxası. 
дәжәнәнин II с. sırımalı, sırıyası (yorğan, döşək).  
дәжәнәсә I з. taxarkәn, tıxayarkәn. 
дәжәнәсә II з. sırıyarkәn (yorğan, döşək).  
дәжәнин I с. ağrımalı, ağrıyası. 
дәжәнин II с. sırımalı, sırıyası. 
дәжәсә з. ağrıyarkәn. 
дәзго и. dәzgah. 
дәзгоәвон и. dәzgahçı. 
дәзгоәсохт и. dәzgahqayıran. 
дәзгојн с. dәzgahlı. 
дәзгопечыне и. dәzgahqurma. 
дәзгосоз и. dәzgahsazlayan, dәzgahsaz. 
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дәзгосохте и. dәzgahqayırma. 
дәзынгије и. çisәmә, sәpәlәmә, içәriyә sәpәlәmә (yağış). 
дәзынгије-дәзынгије з. çisәyә-çisәyә, çisәyәrәk, sәpәlәyә-

sәpәlәyә, sәpәlәyәrәk, içәriyә sәpәlәyә-sәpәlәyә (sәpәlәyәrәk) 
(yağış). 

дәзынгијеј ф. çisәmәk, sәpәlәmәk, içәriyә sәpәlәmәk (yağış); 
♥дəзынгијејдə çisəyir; дəзынгијејдəбе çisəyirdi; дəзынгијəбе 
çisəmişdi; дəəзынги çisəyərdi; дəзынгијəј çisədi; дəзынгијəјбəн 
çisəyibmiş; дəзынгијəнинбе çisəməliydi; дəзынгијəнин бе çisəməli 
oldu; дəбəзынгије çisəyər; дəзынгијəнине çisəməlidir; дəзынгијы 
çisəsin; дəзынгијо çisəsə; ♥дəзынгијејдəни çisəmir; 
дəзынгијејдəныбе çisəmirdi; дəзынгијəныбе çisəməmişdi; 
дəнəзынги çisəməzdi; дəнызынгијəј çisəmədi; дəзынгијəнијбəн 
çisəməyibmiş; дəзынгијəнинныбе çisəməməliydi; дəзынгијəнин 
ныбе çisəməli olmadı; дəнибəзынгије çisəməz; дəзынгијəнинни 
çisəməməlidir; дəнызынгијы çisəməsin; дəнызынгијо çisəməsə.  

дәзынгијә с. çisәmiş, çisәyәn, sәpәlәmiş, sәpәlәyәn, içәriyә 
sәpәlәmiş (sәpәlәyәn). 

дәзынгијә хəб. мəн. çisәmişdir, sәpәlәmişdir, içәriyә 
sәpәlәmişdir. 

дәзынгијәнин с. çisәmәli, çisәyәsi, sәpәlәmәli, sәpәlәyәsi, içәriyә 
sәpәlәmәli (sәpәlәyәsi) (yağış). 

дәзынгијәсә з. çisәyәrkәn, sәpәlәyәrkәn, içәriyә sәpәlәyәrkәn 
(yağış). 

дәзоны(ғ) з. diziüstә, diz; дəзоны(ғ) омеј diziüstə (diz) çökmək. 
дәј  ə. bax: деәј. 
дәјнә и. yengә, dәrnә; дəјнə шеј ф. yengə (dərnə) getmək; дəјнə 

шə с. yengə (dərnə) gedən, yengə (dərnə) getmiş; дəјнə шə хəб. мəн. 
yengə (dərnə) gedib, yengə (dərnə) getmişdir; дəјнə шə беј ф. yengə 
(dərnə) gedilmək; дəјнə шə быə с. yengə (dərnə) gedilmiş (gedilən); 
дəјнə шə быə хəб. мəн. yengə (dərnə) gedilmişdir (gedilib). 

дәјнәро и. yengәyolu, dәrnәyolu (yengəyə verilən xələt). 
дәјнәти и. yengәlik, dәrnәlik. 
дәјонәт и. dәyanәt. 
дәјонәтин с. dәyanәtli. 
дәјонәтинәти и. dәyanәtlilik. 
дәјонәткор с. dәyanәtkar. 
дәјонәткорәти и. dәyanәtkarlıq. 
дәјонәтманд с. dәyanәtkar. 
дәјонәтмандәти и. dәyanәtkarlıq. 
дәјус с. dәyyus (arvadının ona xəyanət etdiyi kişi). 
дәјусәти и. dәyyusluq. 
дәканде и. basdırma. 
дәканде-дәканде з. basdıra-basdıra, basdıraraq. 
дәкандеј  ф. basdırmaq; дəкандə бе и. basdırılma; дəкандə беј ф. 

basdırılmaq; *дəкандə быəбе basdırılmışdı; дəкандə быə basdırılıb; 
дəкандə быəбəј basdırılsaydı; дəкандə бе basdırıldı; дəкандə бејдə 
basdırılır; дəкандə бəбе  basdırılar; дəкандə быə с. basdırılmış, 
basdırılan; дəкандə быə хəб. мəн. basdırılmışdır, basdırılıb; 
♥дəкандејдəм basdırıram; дəкандејдəш basdırırsan; дəкандејдə 
basdırır; дəкандејдəмон basdırırıq; дəкандејдəшон basdırırsınız; 
дəкандејдəн basdırırlar; дəкандејдəбим basdırırdım; дəкандејдəбиш 
basdırırdın; дəкандејдəбе basdırırdı; дəкандејдəбимон basdırırdıq; 
дəкандејдəбишон basdırırdınız; дəкандејдəбин basdırırdılar; 
дəкандəмбе basdırmışdım; дəкандəбе basdırmışdın; дəкандəшбе 
basdırmışdı; дəкандəмонбе basdırmışdıq; дəкандəонбе 
basdırmışdınız; дəкандəшонбе basdırmışdılar; дəкандыме basdırdım; 
дəканде basdırdın; дəкандыше basdırdı; дəкандымоне basdırdıq; 
дəкандыоне basdırdınız; дəкандышоне basdırdılar; дəəкандим 
basdırardım; дəəкандиш basdırardın; дəəканди basdırardı; 
дəəкандимон basdırardıq; дəəкандишон basdırardınız; дəəкандин 
basdırardılar; дəкандəмбəј basdırsaydım; дəкандəбəј basdırsaydın; 
дəкандəшбəј basdırsaydı; дəкандəмонбəј basdırsaydıq; 
дəкандəонбəј basdırsaydınız; дəкандəшонбəј basdırsaydılar; 
дəкандəнинбим basdırmalıydım; дəкандəнинбиш basdırmalıydın; 
дəкандəнинбе basdırmalıydı; дəкандəнинбимон basdırmalıydıq; 
дəкандəнинбишон basdırmalıydınız; дəкандəнинбин 
basdırmalıydılar; дəкандəнин бим basdırmalı oldum; дəкандəнин 
биш basdırmalı oldun; дəкандəнин бе basdırmalı oldu; дəкандəнин 
бимон basdırmalı olduq; дəкандəнин бишон basdırmalı oldunuz; 
дəкандəнин бин basdırmalı oldular; дəкандəнинимбəн 

basdırmalıyammış; дəкандəнинишбəн basdırmalısanmış; 
дəкандəнинебəн basdırmalıymış; дəкандəнинимонбəн 
basdırmalıyıqmış; дəкандəнинишонбəн basdırmalısınızmış; 
дəкандəнининбəн basdırmalıymışlar; дəбəкандем basdıraram; 
дəбəкандеш basdırarsan; дəбəканде basdırar; дəбəкандемон 
basdırarıq; дəбəкандешон basdırarsınız; дəбəканден basdırarlar; 
дəкандəниним basdırmalıyam; дəкандəниниш basdırmalısan; 
дəкандəнине basdırmalıdır; дəкандəнинимон basdırmalıyıq; 
дəкандəнинишон basdırmalısınız; дəкандəнинин basdırmalıdırlar; 
дəкандым basdırım; дəканд basdır; дəканды basdırsın; дəкандəмон 
basdıraq; дəкандəн basdırın; дəкандын basdırsınlar; дəкандом 
basdırsam; дəкандош basdırsan; дəкандон basdırsa; дəкандомон 
basdırsaq; дəкандошон basdırsanız; дəкандон basdırsalar; 
♥дəкандејдəним basdırmıram; дəкандејдəниш basdırmırsan; 
дəкандејдəни basdırmır; дəкандејдəнимон basdırmırıq; 
дəкандејдəнишон basdırmırsınız; дəкандејдəнин basdırmırlar; 
дəкандејдəныбим basdırmırdım; дəкандејдəныбиш basdırmırdın; 
дəкандејдəныбе basdırmırdı; дəкандејдəныбимон basdırmırdıq; 
дəкандејдəныбишон basdırmırdınız; дəкандејдəныбин 
basdırmırdılar; дəкандəмныбе basdırmamışdım; дəкандəныбе 
basdırmamışdın; дəкандəшныбе basdırmamışdı; дəкандəмонныбе 
basdırmamışdıq; дəкандəонныбе basdırmamışdınız; 
дəкандəшонныбе basdırmamışdılar; дəныкандыме basdırmadım; 
дəныканде basdırmadın; дəныкандыше basdırmadı; 
дəныкандымоне basdırmadıq; дəныкандыоне basdırmadınız; 
дəныкандышоне basdırmadılar; дəнəкандим basdırmazdım; 
дəнəкандиш basdırmazdın; дəнəканди basdırmazdı; дəнəкандимон 
basdırmazdıq; дəнəкандишон basdırmazdınız; дəнəкандин 
basdırmazdılar; дəкандəмнəбəј basdırmasaydım; дəкандəнəбəј 
basdırmasaydın; дəкандəшнəбəј basdırmasaydı; дəкандəмоннəбəј 
basdırmasydıq; дəкандəоннəбəј basdırmasaydınız; дəкандəшоннəбəј 
basdırmasaydılar; дəкандəнинныбим basdırmamalıydım; 
дəкандəнинныбиш basdırmamalıydın; дəкандəнинныбе 
basdırmamalıydı; дəкандəнинныбимон basdırmamalıydıq; 
дəкандəнинныбишон basdırmamalıydınız; дəкандəнинныбин 
basdırmamalıydılar; дəкандəнин ныбим basdırmalı olmadım; 
дəкандəнин ныбиш basdırmalı olmadın; дəкандəнин ныбе 
basdırmalı olmadı; дəкандəнин ныбимон basdırmalı olmadıq; 
дəкандəнин ныбишон basdırmalı olmadınız; дəкандəнин ныбин 
basdırmalı olmadılar; дəкандəниннимбəн basdırmalımamalıyammış; 
дəкандəниннишбəн basdırmalımamalısanmış; дəкандəниннијебəн 
basdırmalımamalıymış; дəкандəниннимонбəн basdırmamalıyıqmış; 
дəкандəниннишонбəн basdırmamalısınızmış; дəкандəниннинбəн 
basdırmamalıymışlar; дəнибəкандем basdırmaram; дəнибəкандеш 
basdırmazsan; дəнибəканде basdırmaz; дəнибəкандемон 
basdırmarıq; дəнибəкандешон basdırmazsınız; дəнибəканден 
basdırmazlar; дəкандəнинним basdırmamalıyam; дəкандəнинниш 
basdırmamalısan; дəкандəнинни basdırmamalıdır; 
дəкандəниннимон basdırmamalıyıq; дəкандəниннишон 
basdırmamalısınız; дəкандəниннин basdırmamalıdırlar; дəныкандым 
basdırmayım; дəмəканд basdırma; дəныканды basdırmasın; 
дəмəкандəмон basdırmayaq; дəмəкандəн basdırmayın; дəныкандын 
basdırmasınlar; дəныкандом basdırmasam; дəныкандош 
basdırmasan; дəныкандо basdırmasa; дəныкандомон basdırmasaq; 
дəныкандошон basdırmasanız; дəныкандон basdırmasalar. 

дәкандә с. basdırmış, basdıran. 
дәкандә хəб. мəн. basdırmısan. 
дәкандәнин с. basdırmalı, basdırası. 
дәкандәсә з. basdırarkәn.  
дәкандовније и. basdırtma. 
дәкандовније-дәкандовније з. basdırda-basdırda, basdırdaraq. 
дәкандовнијеј ф. basdırtmaq. 
дәкандовнијә с. basdırtmış, basdırdan. 
дәкандовнијә хəб. мəн. basdırtmısan. 
дәкандовнијәнин с. basdırtmalı, basdırdası. 
дәкандовнијәсә з. basdırdarkәn. 
дәкардеј ф. bax: овыкнијеј. 
дәкәше и. çәkmә (vaxt, müddət). 
дәкәше-дәкәше з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (vaxt, müddət). 
дәкәшеј ф. çәkmәk (vaxt, müddət); хəјлики дəкəшəј чəј оме onun 

gəlməyi хeyli çəkdi; ♥дəкəшејдə çəkir; дəкəшејдəбе çəkirdi; дəкəшəј 
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çəkdi; дəəкəши çəkərdi; дəкəшəнинбе çəkməliydi; дəкəшəнин бе 
çəkməli oldu; дəкəшəнинебəн çəkməliymiş; дəбəкəше çəkəcək; 
дəкəшəнине çəkməlidir; дəкəшы çəksin; дəкəшо çəksə; 
♥дəкəшејдəни çəkmir; дəкəшејдəныбе çəkmirdi; дəныкəшəј 
çəkmədi; дəнəкəши çəkməzdi; дəкəшəнинныбе çəkməməliydi; 
дəкəшəнин ныбе çəkməli olmadı; дəкəшəниннијебəн 
çəkməməliymiş; дəнибəкəше çəkməyəcək; дəкəшəнинни 
çəkməməlidir; дəныкəшы çəkməsin; дəныкəшо çəkməsə. 

дәкәшә с. çәkmiş, çәkәn (vaxt, müddət). 
дәкәшә хəб. мəн. çәkmişdir, çәkibdir, çәkib (vaxt, müddət). 
дәкәшәнин с. çәkmәli, çәkәsi (vaxt, müddət). 
дәкәшәсә з. çәkәrkәn (vaxt, müddət). 
дәкыр с. daram, gәrilә, tarım, dartılı, dartınc; дəкыр кардеј ф. 

gərmək, tarım çəkmək, dartmaq, gərmək, qısmaq; дəкыр кардə беј ф. 
gərilmək, tarım çəkilmək, dartılmaq, gərilmək; дəкыр кардə быə с. 
gərilmiş, tarım çəkilmiş, dartılmış, gərilmiş; дəкыр кардə быə хəб. 
мəн. gərilmişdir, tarım çəkilmişdir, dartılmışdır, gərilmişdir. 

дәкыр-дәкыр и. dartışma, dartışdırma, dartışdırılma; дəкыр-
дəкыр кардеј dartışmaq, dartışdırmaq; дəкыр-дəкыр кардə беј 
dartışdırılmaq. 

дәкыр-дәкыри з. daram, gәrilә, tarım, bәrk-bәrk. 
дәкырәти и. 1 tarımlıq, daramlıq; 2 darlıq, yığılma; 3 qısıntı. 
дәкырије и. 1 gәrilmә; sıxılma, daralma, yığılma; 3 çәkinmә, 

qısılma, qısınma. 
дәкырије-дәкырије з. 1 gәrilә-gәrilә, gәrilәrәk, tarım çәkilә-

çәkilә (çәkilәrәk); 2 sıxıla-sıxıla, sıxılaraq, darala-darala, 
daralaraq, yığıla-yığıla, yığılaraq; 3 çәkinә-çәkinә, çәkinәrәk, 
qısıla-qısıla, qısılaraq, qısına-qısına, qısınaraq;  дəкырије-
дəкырије гəп жəј qısıla-qısıla danışmaq. 

дәкыријеј ф. 1 gәrilmәk, tarım çәkilmәk; 2 sıxılmaq, daralmaq, 
yığılmaq; 3 çәkinmәk, qısılmaq, qısınmaq.  

дәкыријә с. 1 gәrilmiş, gәrilәn, tarım çәkilmiş (çәkilәn); 2 
daralmış, daralan, yığılmış, yığılan; 3 çәkinmiş, çәkinәn, qısılmış, 
qısılan, qısınmış, qısınan. 

дәкыријә хəб. мəн. 1 gәrilmişdir, tarım çәkilmişdir; 2 
daralmışdır, yığılmışdır; 3 çәkinmişdir, qısılmışdır, qısınmışdır. 

дәкыријәнин с. 1 gәrilmәli, gәrilәsi, tarım çәkilmәli (çәkilәsi); 2 
sıxılmalı, sıxılası, daralmalı, daralası, yığılmalı, yığılası; 3 
çәkinmәli, çәkinәsi, qısılmalı, qısılası, qısınmalı, qısınası. 

дәкыријәсә з. 1 gәrilәrkәn, tarım çәkilәrkәn; 2 sıxılarkәn, 
daralarkәn, yığılarkәn; 3 çәkinәrkәn, qısılarkәn, qısınarkәn. 

дәкырније и. 1 tarım çәkmә, dartma, gәrmә, qısma; 2 мəҹ. 
çәkmә (şillə). 

дәкырније-дәкырније з. 1 tarım çәkә-çәkә (çәkәrәk), darta-
darta, dartaraq, gәrә-gәrә, gәrәrәk, qısa-qısa, qısaraq; 2 мəҹ. 
çәkә-çәkә, çәkәrәk. 

дәкырнијеј ф. 1 tarım çәkmәk, dartmaq, gәrmәk, qısmaq; 2 
мəҹ. çәkmәk; силли дəкырнијеј şillə çəkmək; дəкырнијə беј ф. 
tarım çəkilmək, dartılmaq, gərilmək; *дəкырнијə быə tarım çəkilib; 
дəкырнијə быəбəј  tarım çəkilsəydi; дəкырнијə быəбе tarım 
çəkilmişdi; дəкырнијə бе tarım çəkildi; дəкырнијə бејдə tarım 
çəkilir; дəкырнјə бəбе tarım çəkiləcək; дəкырнијə быə с. tarım 
çəkilmiş, dartılmış, gərilmiş; дəкырнијə быə хəб. мəн. tarım 
çəkilmişdir, dartılmışdır, gərilmişdir; ♥дəкырнејдəм çəkirəm; 
дəкырнејдəш çəkirsən; дəкырнејдə çəkir; дəкырнејдəмон çəkirik; 
дəкырнејдəшон çəkirsiniz; дəкырнејдəн çəkirlər; дəкырнејдəним 
çəkmirəm; дəкырнејдəниш çəkmirsən; дəкырнејдəни çəkmir; 
дəкырнејдəнимон çəkmirik; дəкырнејдəнишон çəkmirsiniz; 
дəкырнејдəнин çəkmirlər; дəкырнејдəбим çəkirdim; 
дəкырнејдəбиш çəkirdin; дəкырнејдəбе çəkirdi; дəкырнејдəбимон 
çəkirdik; дəкырнејдəбишон çəkirdiniz; дəкырнејдəбин çəkirdilər; 
дəкырнејдəныбим çəkmirdim; дəкырнејдəныбиш çəkmirdin; 
дəкырнејдəныбе çəkmirdi; дəкырнејдəныбимон çəkmirdik; 
дəкырнејдəныбишон çəkmirdiniz; дəкырнејдəныбин çəkmirdilər; 
дəəкырним çəkərdim; дəəкырниш çəkərdin; дəəкырни çəkərdi; 
дəəкырнимон çəkərdik; дəəкырнишон çəkərdiniz; дəəкырнин 
çəkərdilər; дəнəкырним çəkməzdim; дəнəкырниш çəkməzdin; 
дəнəкырни çəkməzdi; дəнəкырнимон çəkməzdik; дəнəкырнишон 
çəkməzdiniz; дəнəкырнин çəkməzdilər; дəкырнијəнинбим 
çəkməliydim; дəкырнијəнинбиш çəkməliydin; дəкырнијəнинбе 
çəkməliydi; дəкырнијəнинбимон çəkməliydik; дəкырнијəнинбишон 

çəkməliydiniz; дəкырнијəнинбин çəkməliydilər; 
дəкырнијəнинныбим çəkməməliydim; дəкырнијəнинныбиш 
çəkməməliydin; дəкырнијəнинныбе çəkməməliydi; 
дəкырнијəнинныбимон çəkməməliydik; дəкырнијəнинныбишон 
çəkməməliydiniz; дəкырнијəнинныбин çəkməməliydilər; 
дəкырнијəнин бим çəkməli oldum; дəкырнијəнин биш çəkməli 
oldun; дəкырнијəнин бе çəkməli oldu; дəкырнијəнин бимон 
çəkməli olduq; дəкырнијəнин бишон çəkməli oldunuz; 
дəкырнијəнин бин çəkməli oldular; дəкырнијəнин ныбим çəkməli 
olmadım; дəкырнијəнин ныбиш çəkməli olmadın; дəкырнијəнин 
ныбе çəkməli olmadı; дəкырнијəнин ныбимон çəkməli olmadıq; 
дəкырнијəнин ныбишон çəkməli olmadınız; дəкырнијəнин ныбин 
çəkməli olmadılar; дəкырниме çəkdim; дəкырније çəkdin; 
дəкырнише çəkdi; дəкырнимоне çəkdik; дəкырнијоне çəkdiniz; 
дəкырнишоне çəkdilər; дəныкырниме çəkmədim; дəныкырније 
çəkmədin; дəныкырнише çəkmədi; дəныкырнимоне çəkmədik; 
дəныкырнијоне çəkmədiniz; дəныкырнишоне çəkmədilər;  
дəкырнијəмбəј çəksəydim; дəкырнијəбəј çəksəydin; дəкырнијəшбəј 
çəksəydi; дəкырнијəмонбəј çəksəydik; дəкырнијəонбəј çəksəydiniz; 
дəкырнијəшонбəј çəksəydilər; дəкырнијəмнəбəј çəkməsəydim; 
дəкырнијəнəбəј çəkməsəydin; дəкырнијəшнəбəј çəkməsəydi; 
дəкырнијəмоннəбəј çəkməsəydik; дəкырнијəоннəбəј 
çəkməsəydiniz; дəкырнијəшоннəбəј çəkməsəydilər; дəкырным 
çəkim; дəкырын çək; дəкырны çəksin; дəкырнəмон çəkək; 
дəкырнəн çəkin; дəкырнын çəksinlər; дəныкырным çəkməyim; 
дəмəкырын çəkmə; дəныкырны çəkməsin; дəныкырнəмон 
çəkməyək; дəмəкырнəн çəkməyin; дəныкырнын çəkməsinlər; 
дəкырном çəksəm; дəкырнош çəksən; дəкырно çəksə; дəкырномон 
çəksək; дəкырношон çəksəniz; дəкырнон çəksələr; дəныкырном 
çəkməsəm; дəныкырнош çəkməsən; дəныкырно çəkməsə; 
дəныкырномон çəkməsək; дəныкырношон çəkməsəniz; 
дəныкырнон çəkməsələr; дəбəкырнем çəkərəm; дəбəкырнеш 
çəkərsən; дəбəкырне çəkər; дəбəкырнемон çəkərik; дəбəкырнешон 
çəkəcəksiniz; дəбəкырнен çəkəcəklər; дəнибəкырнем çəkmərəm; 
дəнибəкырнеш çəkməzsən; дəнибəкырне çəkməz; дəнибəкырнемон 
çəkmərik; дəнибəкырнешон çəkməzsiniz; дəнибəкырнен çəkməzlər. 

дәкырнијә с. 1 tarım çәkmiş (çәkәn), dartmış, dartan, gәrmiş, 
gәrәn, qısmış, qısan; 2 мəҹ. çәkmiş, çәkәn (şillə və s.). 

дәкырнијә хəб. мəн. 1 tarım çәkmisәn, dartmısan, gәrmisәn, 
qısmısan; 2 мəҹ. çәkmisәn (şillə və s.). 

дәкырнијәнин с. 1 tarım çәkmәli (çәkәsi), dartmalı, dartası, 
gәrmәli, gәrәsi, qısmalı; 2 мəҹ. çәkmәli, çәkәsi (şillə). 

дәкырнијәсә з. 1 tarım çәkәrkәn, dartarkәn, gәrәrkәn, 
qısarkәn; 2 мəҹ. çәkәrkәn (şillə). 

дәкыште и. 1 sıxma, qısma; 2 sıxışdırma; 3 soxuşdurma. 
дәкыште-дәкыште з. 1 sıxa-sıxa, sıxaraq, qısa-qısa, qısaraq; 2 

sıxışdıra-sıxışdıra, sıxışdıraraq; 3 soxuşdura-soxuşdura, 
soxuşduraraq.  

дәкыштеј ф. 1 sıxmaq, qısmaq; 2 sıxışdırmaq; 3 
soxuşdurmaq; дəкыштə беј ф. 1 sıxılmaq, qısılmaq; 2 

sıxışdırılmaq; *дəкыштə быəбе qısılmışdı; дəкыштə быə qısılıb; 
дəкыштə быəбəј qısılsaydı; дəкыштə бе qısıldı; дəкыштə бејдə 
qısılır; дəкыштə бəбе qısılar; дəкыштə быə с. 1 sıxılmış, qısılmış, 
sıxılan, qısılan; 2 sıxışdırılmış, sıxışdırılan; дəкыштə быə хəб. мəн. 1 
sıxılmışdır, qısılmışdır, sıxılıb, qısılıb; 2 sıxışdırılmışdır, sıxışdırılıb; 
♥дəкыштејдəм qısıram; дəкыштејдəш qısırsan; дəкыштејдə qısır; 
дəкыштејдəмон qısırıq; дəкыштејдəшон qısırsınız; дəкыштејдəн 
qısırlar; дəкыштејдəбим qısırdım; дəкыштејдəбиш qısırdın; 
дəкыштејдəбе qısırdı; дəкыштејдəбимон qısırdıq; 
дəкыштејдəбишон qısırdınız; дəкыштејдəбин qısırdılar; 
дəкыштəмбе qısmışdım; дəкыштəбе qısmışdın; дəкыштəшбе 
qısmışdı; дəкыштəмонбе qısmışdıq; дəкыштəонбе qısmışdınız; 
дəкыштəшонбе qısmışdılar; дəəкыштим qısardım; дəəкыштиш 
qısardın; дəəкышти qısardı; дəəкыштимон qısardıq; дəəкыштишон 
qısardınız; дəəкыштин qısardılar; дəкыштыме qısdım; дəкыште 
qısdın; дəкыштыше qısdı; дəкыштымоне qısdıq; дəкыштыоне 
qısdınız; дəкыштышоне qısdılar; дəкыштəме qısmışam; дəкыштə 
qısmısan; дəкыштəше qısıb; дəкыштəмоне qısmışıq; дəкыштəоне 
qısmısınız; дəкыштəшоне qısıblar; дəкыштəмбəј qıssaydım; 
дəкыштəбəј qıssaydın; дəкыштəшбəј qıssaydı; дəкыштəмонбəј 
qıssaydıq; дəкыштəонбəј qıssaydınız; дəкыштəшонбəј qıssaydılar; 
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дəкыштəнинбим qısmalıydım; дəкыштəнинбиш qısmalıydın; 
дəкыштəнинбе qısmalıydı; дəкыштəнинбимон qısmalıydıq; 
дəкыштəнинбишон qısmalıydınız; дəкыштəнинбин qısmalıydılar; 
дəкыштəнин бим qısmalı oldum; дəкыштəнин биш qısmalı oldun; 
дəкыштəнин бе qısmalı oldu; дəкыштəнин бимон qısmalı olduq; 
дəкыштəнин бишон qısmalı oldunuz; дəкыштəнин бин qısmalı 
oldular; дəкыштəнинимбəн qımalıyammış; дəкыштəнинишбəн 
qısmalısanmış; дəкыштəнинебəн qısmalıymış; дəкыштəнинимонбəн 
qısmalıyıqmış; дəкыштəнинишонбəн qısmalısınızmış; 
дəкыштəнининбəн qısmalıymışlar; дəбəкыштем qısaram; 
дəбəкыштеш qısarsan; дəбəкыште qısar; дəбəкыштемон qısarıq; 
дəбəкыштешон qısarsınız; дəбəкыштен qısarlar; дəкыштəниним 
qısmalıyam; дəкыштəниниш qısmalısan; дəкыштəнине qısmalıdır; 
дəкыштəнинимон qısmalıyıq; дəкыштəнинишон qısmalısınız; 
дəкыштəнинин qısmalıdırlar; дəкыштым qısım; дəкышт qıs; 
дəкышты qıssın; дəкыштəмон qısaq; дəкыштəн qısın; дəкыштын 
qıssınlar; дəкыштом qıssam; дəкыштош qıssan; дəкышто qıssa; 
дəкыштомон qıssaq; дəкыштошон qıssanız; дəкыштон qıssalar; 
♥дəкыштејдəним qısmıram; дəкыштејдəниш qısmırsan; 
дəкыштејдəни qısmır; дəкыштејдəнимон qısmırıq; 
дəкыштејдəнишон qısmırsınız; дəкыштејдəнин qısmırlar; 
дəкыштејдəныбим qısmırdım; дəкыштејдəныбиш qısmırdın; 
дəкыштејдəныбе qısmırdı; дəкыштејдəныбимон qısmırdıq; 
дəкыштејдəныбишон qısmırdınız; дəкыштејдəныбин qısmırdılar; 
дəкыштəмныбе qısmamışdım; дəкыштəныбе qısmamışdın; 
дəкыштəшныбе qısmamışdı; дəкыштəмонныбе qısmamışdıq; 
дəкыштəонныбе qısmamışdınız; дəкыштəшонныбе qısmamışdılar; 
дəнəкыштим qısmazdım; дəнəкыштиш qısmazdın; дəнəкышти 
гысмазды; дəнəкыштимон qısmazdıq; дəнəкыштишон qısmazdınız; 
дəнəкыштин qısmazdılar; дəныкыштыме qısmadım; дəныкыште 
qısmadın; дəныкыштыше qısmadı; дəныкыштымоне qısmadıq; 
дəныкыштыоне qısmadınız; дəныкыштышоне qısmadılar; 
дəкыштəмни qısmamışam; дəкыштəни qısmamısan; дəкыштəшни 
qısmayıb; дəкыштəмонни qısmamışıq; дəкыштəонни 
гысмамысыныз; дəкыштəшонни qısmayıblar; дəкыштəмнəбəј 
qısmasaydım; дəкыштəнəбəј qısmasaydın; дəкыштəшнəбəј 
qısmasaydı; дəкыштəмоннəбəј qısmasaydıq; дəкыштəоннəбəј 
гысмасајдыныз; дəкыштəшоннəбəј qısmasaydılar; 
дəкыштəнинныбим qısmamalıydım; дəкыштəнинныбиш 
qısmamalıydın; дəкыштəнинныбе qısmamalıydı; 
дəкыштəнинныбимон qısmamalıydıq; дəкыштəнинныбишон 
qısmamalıydınız; дəкыштəнинныбин qısmamalıydılar; дəкыштəнин 
ныбим qısmalı olmadım; дəкыштəнин ныбиш qısmalı olmadın; 
дəкыштəнин ныбе qısmalı olmadı; дəкыштəнин ныбимон qısmalı 
olmadıq; дəкыштəнин ныбишон qısmalı olmadınız; дəкыштəнин 
ныбин qısmalı olmadılar; дəкыштəниннимбəн qımamalıyammış; 
дəкыштəниннишбəн qısmamalısanmış; дəкыштəниннијебəн 
qısmamalıymış; дəкыштəниннимонбəн qısmamalıyıqmış; 
дəкыштəниннишонбəн qısmamalısınızmış; дəкыштəниннинбəн 
qısmamalıymışlar; дəнибəкыштем qısmaram; дəнибəкыштеш 
qısmazsan; дəнибəкыште qısmaz; дəнибəкыштемон qısmarıq; 
дəнибəкыштешон qısmazsınız; дəнибəкыштен qısmazlar; 
дəкыштəнинним qısmamalıyam; дəкыштəнинниш qısmamalısan; 
дəкыштəнинни qısmamalıdır; дəкыштəниннимон qısmamalıyıq; 
дəкыштəниннишон qısmamalısınız; дəкыштəниннин 
qısmamalıdırlar; дəныкыштым qısmayım; дəмəкышт qısma; 
дəныкышты qısmasın; дəмəкыштəмон qısmayaq; дəмəкыштəн 
qısmayın; дəныкыштын qısmasınlar; дəныкыштом qısmasam; 
дəныкыштош qısmasan; дəныкышто qısmasa; дəныкыштомон 
qısmasaq; дəныкыштошон qısmasanız; дəныкыштон qısmasalar. 

дәкыштә с. 1 sıxmış, sıxan, qısmış, qısan; 2 sıxışdırmış, 
sıxışdıran; 3 soxuşdurmuş, soxuşduran. 

дәкыштә хəб. мəн. 1 sıxmısan, qısmısan; 2 sıxışdırmısan; 3 
soxuşdurmusan. 

дәкыштәнин с. 1 sıxmalı, sıxası, qısmalı, qısası; 2 sıxışdırmalı, 
sıxışdırası; 3 soxuşdurmalı, soxuşdurası. 

дәкыштәсә з. 1 sıxarkәn, qısarkәn; 2 sıxışdırarkәn; 3 
soxuşdurarkәn. 

дәкышт-пекышт и. qısma-boğma; дəкышт-пекышт кардеј 
qısma-boğmaya salmaq. 

дәку` с. itәlәyәn, itәlәyici; дəкујə ғыввə itələyici qüvvə. 

дә`ку əмр. мəн. itәlә. 
дәкује и. itәlәmә. 
дәкује-дәкује з. itәlәyә-itәlәyә, itәlәyәrәk. 
дәкујеј ф. itәlәmәk; дəкујə беј ф. itələnmək; *дəкујə быəбе 

itələnmişdi; дəкујə быə itələnib; дəкујə быəбəј itələnsəydi; дəкујə бе 
itələndi; дəкујə бејдə itələnir; дəкујə бəбе itələnər; дəкујə быə с. 
itələnmiş, itələnən; дəкујə быə хəб. мəн. itələnmişdir, itələnib; 
♥дəкујејдəм itələyirəm; дəкујејдəш itələyirsən; дəкујејдə itələyir; 
дəкујејдəмон itələyirik; дəкујејдəшон itələyirsiniz; дəкујејдəн 
itələyirlər; дəкујејдəбим itələyirdim; дəкујејдəбиш itələyirdin; 
дəкујејдəбе itələyirdi; дəкујејдəбимон itələyirdik; дəкујејдəбишон 
itələyirdiniz; дəкујејдəбин itələyirdilər; дəкујəмбе itələmişdim; 
дəкујəбе itələmişdin; дəкујəшбе itələmişdi; дəкујəмонбе itələmişdik 
; дəкујəонбе itələmişdiniz; дəкујəшонбе itələmişdilər; дəкујəме 
itələdim; дəкујəј itələdin; дəкујəше itələdi; дəкујəмоне itələdik; 
дəкујəоне itələdiniz; дəкујəшоне itələdilər; дəкујəме itələmişəm; 
дəкујə itələmisən ; дəкујəше itələyib; дəкујəмоне itələmişik; 
дəкујəоне itələmisiniz; дəкујəшоне itələyiblər; дəкујəмбəј 
itələsəydim; дəкујəбəј itələsəydin; дəкујəшбəј itələsəydi; 
дəкујəмонбəј itələsəydik; дəкујəонбəј itələsəydiniz; дəкујəшонбəј  
itələsəydilər; дəкујəнинбим itələməliydim; дəкујəнинбиш 
itələməliydin; дəкујəнинбе itələməliydi; дəкујəнинбимон 
itələməliydik; дəкујəнинбишон itələməliydiniz; дəкујəнинбин 
itələməliydilər; дəкујəнин бим itələməli oldum; дəкујəнин биш 
itələməli oldun; дəкујəнин бе itələməli oldu; дəкујəнин бимон 
itələməli olduq; дəкујəнин бишон itələməli oldunuz; дəкујəнин бин 
itələməli oldular; дəкујəнинимбəн itələməliyəmmiş; 
дəкујəнинишбəн itələməlisənmiş; дəкујəнинебəн itələməliymiş; 
дəкујəнинимонбəн itələməliyikmiş; дəкујəнинишонбəн 
itələməlisinizmiş; дəкујəнининбəн itələməliymişlər; дəбəкујем 
itələyərəm; дəбəкујеш itələyərsən; дəбəкује itələyər; дəбəкујемон 
itələyərik; дəбəкујешон itələyərsiniz; дəбəкујен itələyərlər; 
дəкујəниним itələməliyəm; дəкујəниниш itələməlisən; дəкујəнине 
itələməlidir; дəкујəнинимон itələməliyik; дəкујəнинишон 
itələməlisiniz; дəкујəнинин itələməlidirlər; дəкујым itələyim; дəку 
itələ; дəкујы itələsin; дəкујəмон itələyək; дəкујəн itələyin; дəкујын 
itələsinlər; дəкујом itələsəm; дəкујош itələsən; дəкујо itələsə; 
дəкујомон itələsək; дəкујошон itələsəniz; дəкујон itələsələr; 
♥дəкујејдəним itələmirəm; дəкујејдəниш itələmirsən; дəкујејдəни 
itələmir; дəкујејдəнимон itələmirik; дəкујејдəнишон itələmirsiniz; 
дəкујејдəнин itələmirlər; дəкујејдəныбим itələmirdim; 
дəкујејдəныбиш itələmirdin; дəкујејдəныбе itələmirdi ; 
дəкујејдəныбимон itələmirdik; дəкујејдəныбишон itələmirdiniz; 
дəкујејдəныбин itələmirdilər; дəкујəмныбе itələməmişdim; 
дəкујəныбе itələməmişdin; дəкујəшныбе itələməmişdi; 
дəкујəмонныбе itələməmişdik; дəкујəонныбе itələməmişdiniz; 
дəкујəшонныбе itələməmişdilər; дəныкујəме itələmədim; дəныкујəј 
itələmədin; дəныкујəшеitələmədi; дəныкујəмоне itələmədik;  
дəныкујəоне itələmədiniz; дəныкујəшоне itələmədilər;  дəкујəмни 
itələməmişəm; дəкујəни itələməmisən; дəкујəшни itələməyib; 
дəкујəмонни itələməmişik; дəкујəонни itələməmisiniz; дəкујəшонни 
itələməyiblər; дəкујəмнəбəј itələməsəydim; дəкујəнəбəј 
itələməsəydin; дəкујəшнəбəј itələməsəydi; дəкујəмоннəбəј 
itələməsəydik; дəкујəоннəбəј itələməsəydiniz; дəкујəшоннəбəј 
itələməsəydilər; дəкујəнинныбим itələməməliydim; 
дəкујəнинныбиш itələməməliydin; дəкујəнинныбе itələməməliydi; 
дəкујəнинныбимон itələməməliydik; дəкујəнинныбишон 
itələməməliydiniz; дəкујəнинныбин itələməməliydilər; дəкујəнин 
ныбим itələməli olmadım; дəкујəнин ныбиш itələməli olmadın; 
дəкујəнин ныбе itələməli olmadı; дəкујəнин ныбимон itələməli 
olmadıq; дəкујəнин ныбишон itələməli olmadınız; дəкујəнин ныбин 
itələməli olmadılar; дəкујəниннимбəн itələməməliyəmmiş; 
дəкујəниннишбəн itələməməlisənmiş; дəкујəниннијебəн 
itələməməliymiş; дəкујəниннимонбəн itələməməliyikmiş; 
дəкујəниннишонбəн itələməməlisinizmiş;  дəкујəниннинбəн 
itələməməliymişlər; дəнибəкујем itələmərəm; дəнибəкујеш 
itələməzsən; дəнибəкује itələməz; дəнибəкујемон itələmərik; 
дəнибəкујешон itələməzsiniz; дəнибəкујен itələməzlər; 
дəкујəнинним itələməməliyəm; дəкујəнинниш itələməməlisən; 
дəкујəнинни itələməməlidir; дəкујəниннимон itələməməliyik; 
дəкујəниннишон itələməməlisiniz; дəкујəниннин itələməməlidirlər; 
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дəныкујым itələməyim; дəмəку itələmə; дəныкујы itələməsin; 
дəмəкујəмон itələməyək; дəмəкујəн itələməyin; дəныкујын 
itələməsinlər; дəныкујом itələməsəm; дəныкујош itələməsən; 
дəныкујо itələməsə; дəныкујомон itələməsək; дəныкујошон 
itələməsəniz; дəныкујон itələməsələr. 

дәкујә с. itәlәmiş, itәlәyәn. 
дәкујә хəб. мəн. itәlәmisәn. 
дәкујәкәс и. itәlәyәn. 
дәкујәнин с. itәlәmәli, itәlәyәsi. 
дәкујәсә з. itәlәyәrkәn. 
дәкул и. qoşanağara, dumbul. 
дәкуләжән и. qoşanağara çalan, dumbulçalan. 
дәкуләчулә и. dumbulağacı. 
дәку-пеку и. basabas. 
дәл с. veyil, avara. 
дәларзе и. diksinmә, sәksәnmә. 
дәларзе-дәларзе з. diksinә-diksinә, diksinәrәk, sәksәnә-sәksәnә, 

sәksәnәrәk, irpә gedә-gedә (gedәrәk). 
дәларзеј ф. diksinmәk, sәksәnmәk, irpә getmәk; ♥дəларзејдəм 

diksinirəm; дəларзејдəш diksinirsən; дəларзејдə diksinir; 
дəларзејдəмон diksinirik; дəларзејдəшон diksinirsiniz; дəларзејдəн 
diksinirlər; дəларзејдəбим diksinirdim; дəларзејдəбиш diksinirdin; 
дəларзејдəбе diksinirdi; дəларзејдəбимон diksinirik; 
дəларзејдəбишон diksinirdiniz; дəларзејдəбин diksinirdilər; 
дəларзəбим diksinmişdim; дəларзəбиш diksinmişdin; дəларзəбе 
diksinmişdi; дəларзəбимон diksinmişdik; дəларзəбишон 
diksinmişdiniz; дəларзəбин  diksinmişdilər; дəларзəм diksinmişəm; 
дəларзəш diksinmisən; дəларзə diksinib; дəларзəмон diksinmişik; 
дəларзəшон diksinmisiniz; дəларзəн diksiniblər; дəларзəбəјм 
diksinsəydim; дəларзəбəјш diksinsəydin; дəларзəбəј diksinsəydi; 
дəларзəбəјмон diksinsəydik; дəларзəбəјшон diksinsəydiniz; 
дəларзəбəјн diksinsəydilər; дəларзим diksinərdim; дəларзиш 
diksinərdin; дəларзи diksinərdi; дəларзимон diksinərdik; 
дəларзишон diksinərdiniz; дəларзин diksinərdilər; дəларзəнинбим 
diksinməliydim; дəларзəнинбиш   diksinməliydin; дəларзəнинбе 
diksinməliydi; дəларзəнинбимон diksinməliydik; дəларзəнинбишон 
diksinməliydiniz; дəларзəнинбин diksinməliydilər; дəларзəнин бим 
diksinməli oldum; дəларзəнин биш diksinməli oldun; дəларзəнин бе 
diksinməli oldu; дəларзəнин бимон diksinməli olduq; дəларзəнин 
бишон diksinməli oldunuz; дəларзəнин бин diksinməli oldunlar; 
дəларзəјм diksindim; дəларзəјш diksindin;дəларзəј  diksindi; 
дəларзəјмон diksindik; дəларзəјшон diksindiniz; дəларзəјн 
diksindilər; дəбəларзем diksinərəm; дəбəларзеш diksinərsən; 
дəбəларзе diksinər; дəбəларземон diksinərik; дəбəларзешон 
diksinərsiniz; дəбəларзен diksinərlər; дəларзəниним diksinməliyəm; 
дəларзəниниш diksinməlisən; дəларзəнине diksinməlidir; 
дəларзəнинимон diksinməliyik; дəларзəнинишон diksinməlisiniz; 
дəларзəнинин diksinməlidirlər; дəларзым diksinim; дəларз  diksin; 
дəларзы  diksinsin; дəларзəмон diksinək; дəларзəн  diksinin; 
дəларзын  diksinsinlər; дəларзом diksinsəm; дəларзош  diksinsən; 
дəларзо  diksinsə; дəларзомон diksinsək; дəларзошон  diksinsəniz; 
дəларзон  diksinsələr; ♥дəларзејдəним diksinmirəm; дəларзејдəниш 
diksinmirsən; дəларзејдəни diksinmir; дəларзејдəнимон diksinmirik; 
дəларзејдəнишон diksinmirsiniz; дəларзејдəнин diksinmirlər; 
дəларзејдəныбим diksinmirdim; дəларзејдəныбиш diksinmirdin; 
дəларзејдəныбе diksinmirdi; дəларзејдəныбимон diksinmirdik; 
дəларзејдəбишон diksinmirdiniz; дəларзејдəныбин diksinmirdilər; 
дəларзəныбим diksinməmişdim; дəларзəныбиш diksinməmişdin; 
дəларзəныбе diksinməmişdi; дəларзəныбимон diksinməmişdik; 
дəларзəныбишон diksinməmişdiniz; дəларзəныбин  
diksinməmişdilər; дəларзəним diksinməmişəm; дəларзəниш 
diksinməmisən; дəларзəни diksinməyib; дəларзəнимон 
diksinməmişik; дəларзəнишон diksinməmisiniz; дəларзəнин 
diksinməmisiniz; дəларзəнəбəјм diksinməsəydim; дəларзəнəбəјш 
diksinməsəydin; дəларзəнəбəј diksinməsəydi; дəларзəнəбəјмон 
diksinməsəydik; дəларзəнəбəјшон diksinməsəydiniz; дəларзəнəбəјн 
diksinməsəydilər; дəнəларзим diksinməzdim; дəнəларзиш 
diksinməzdin; дəнəларзи diksinməzdi; дəнəларзимон diksinməzdik; 
дəнəларзишон diksinməzdiniz; дəнəларзин diksinməzdilər; 
дəларзəнинныбим diksinməməliydim; дəларзəнинныбиш 
diksinməməliydin; дəларзəнинныбе diksinməməliydi; 

дəларзəнинныбимон diksinməməliydik; дəларзəнинныбишон 
diksinməməliydiniz; дəларзəнинныбин diksinməməliydilər; 
дəларзəнин ныбим diksinməli olmadım; дəларзəнин ныбиш 
diksinməli olmadın; дəларзəнин ныбе diksinməli olmadı; 
дəларзəнин ныбимон diksinməli olmadıq; дəларзəнин ныбишон 
diksinməli olmadınız; дəларзəнин ныбин diksinməli olmadıdəlar; 
дəныларзəјм diksinmədim; дəныларзəјш diksinmədin; дəныларзəј 
diksinmədi; дəныларзəјмон diksinmədik; дəныларзəјшон 
diksinmədiniz; дəныларзəјн diksinmədilər; дəнибəларзем 
diksinmərəm; дəнибəларзеш diksinməzsən; дəнибəларзе diksinməz; 
дəнибəларземон diksinmərik; дəнибəларзешон diksinməzsiniz; 
дəнибəларзен diksinməzlər; дəларзəнинним diksinməməliyəm; 
дəларзəнинниш diksinməməlisən; дəларзəнинни diksinməməlidir; 
дəларзəниннимон diksinməməliyik; дəларзəниннишон 
diksinməməlisiniz; дəларзəниннин diksinməməlidirlər; дəныларзым 
diksinməyim; дəмəларз  diksinmə; дəныларзы  diksinməsin; 
дəмəларзəмон diksinməyək; дəмəларзəн  diksinməyin; дəныларзын  
diksinməsinlər; дəныларзом diksinməsəm; дəныларзош  
diksinməsən; дəныларзо  diksinməsə; дəныларзомон diksinməsək; 
дəныларзошон  diksinməsəniz; дəныларзон  diksinməsələr. 

дәларзә с. diksinmiş, irpә getmiş, diksinәn, sәksәnmiş, sәksәnәn, 
irpә gedәn. 

дәларзә хəб. мəн. diksinmişdir, sәksәnmişdir, irpә getmişdir. 
дәларзәнин с. diksinmәli, diksinәsi, sәksәnmәli, sәksәnәsi, irpә 

getmәli (gedәsi). 
дәларзәсә з. diksinәrkәn, sәksәnәrkәn, irpә gedәrkәn. 
дәлвырд с. burxuq. 
дәлвырдије и. burxulma, sәrpmә. 
дәлвырдије-дәлвырдије з. burxula-burxula, burxularaq, sәrpә-

sәrpә, sәrpәrәk. 
дәлвырдијеј ф. burxulmaq, sәrpmәk; ♥дəлвырдијејдə  burхulur; 

дəлвырдијејдəбе burхulurdu; дəлвырдијəбе burхulmuşdu; 
дəлвырдијəј burхuldu; дəəлвырди burхulardı; дəлвырдијəјбəн  
burхulubmuş; дəлвырдијəнинбе burхulmalıydı; дəлвырдијəнин бе 
burхulmalı oldu; дəлвырдијəнинебəн  burхulmalıymış; 
дəбəлвырдије burхular; дəлвырдијəнине burхulmalıdır; дəлвырдијы 
burхulsun; дəлвырдијо burхulsa; ♥дəлвырдијејдəни  burхulmur; 
дəлвырдијејдəныбе burхulmurdu; дəлвырдијəныбе burхulmamışdı; 
дəнылвырдијəј burхulmadı; дəнəлвырди burхulmazdı; 
дəлвырдијəнијбəн  burхulmayıbmış; дəлвырдијəниныбе 
burхulmamalıydı; дəлвырдијəнин ныбе burхulmalı olmadı; 
дəлвырдијəниннијебəн  burхulmamalıymış; дəнибəлвырдије 
burхulmaz; дəлвырдијəнинни burхulmamalıdır; дəнылвырдијы 
burхulmasın; дəнылвырдијо burхulmasa. 

дәлвырдијә с. burxulmuş, burxulan, sәrpmiş, sәrpәn. 
дәлвырдијә хəб. мəн. burxulmuşdur, burxulub, burxulubdur, 

sәrpib, sәrpibdir, sәrpmişdir. 
дәлвырдијәнин с. burxulmalı, sәrpmәli, burxulası, sәrpәsi. 
дәлвырдијәсә з. burxularkәn, sәrpәrkәn. 
дәлвырдыније и. burxutma. 
дәлвырдыније-дәлвырдыније з. burxuda-burxuda, 

burxudaraq. 
дәлвырдынијеј ф. burxutmaq; дəлвырдынијə бе и. burxudulma; 

дəлвырдынијə беј ф. burxudulmaq; дəлвырдынијə быə с. 
burxudulmuş, burxudulan; ♥дəлвырдынијəмбе burхutmuşdum; 
дəлвырдынијəбе burхutmuşdun; дəлвырдынијəшбе burхutmuşdu; 
дəлвырдынијəмонбе burхutmuşduq; дəлвырдынијəонбе 
burхutmuşdunuz; дəлвырдынијəшонбе burхutmuşdular; 
дəлвырдыниме burхutdum; дəлвырдыније burхutdun; 
дəлвырдынише burхutdu; дəлвырдынимоне burхutduq; 
дəлвырдынијоне burхutdunuz; дəлвырдынишоне burхutdular; 
дəлвырдынијəмбəј burхutsaydım; дəлвырдынијəбəј burхutsaydın; 
дəлвырдынијəшбəј  burхutsaydı; дəлвырдынијəмонбəј 
burхutsaydıq; дəлвырдынијəонбəј burхutsaydınız; 
дəлвырдынијəшонбəј  burхutsaydılar; дəлвырдынијəнинбим 
burхutmalıydım; дəлвырдынијəнинбиш burхutmalıydın; 
дəлвырдынијəнинбе burхutmalıydı; дəлвырдынијəнинбимон 
burхutmalıydıq; дəлвырдынијəнинбишон burхutmalıydınız; 
дəлвырдынијəнинбин burхutmalıydılar; дəлвырдынијəнин бим 
burхutmalı oldum; дəлвырдынијəнин биш burхutmalı oldun; 
дəлвырдынијəнин бе burхutmalı oldu; дəлвырдынијəнин бимон 
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burхutmalı olduq; дəлвырдынијəнин бишон burхutmalı oldunuz; 
дəлвырдынијəнин бин burхutmalı oldular; дəлвырдынијəнинимбəн 
burхutmalıyammış; дəлвырдынијəнинишбəн burхutmalısanmış; 
дəлвырдынијəнинебəн burхutmalıymış; дəлвырдынијəнинимонбəн 
burхutmalıyıqmış; дəлвырдынијəнинишонбəн burхutmalısınızmış; 
дəлвырдынијəнининбəн burхutmalıymışlar; дəбəлвырдынем 
burхudaram; дəбəлвырдынеш burхudarsan; дəбəлвырдыне 
burхudar; дəбəлвырдынемон burхudarıq; дəбəлвырдынешон 
burхudarsınız; дəбəлвырдынен burхudarlar; дəлвырдынијəниним 
burхutmalıyam; дəлвырдынијəниниш burхutmalısan; 
дəлвырдынијəнине burхutmalıdır; дəлвырдынијəнинимон 
burхutmalıyıq; дəлвырдынијəнинишон burхutmalısınız; 
дəлвырдынијəнинин burхutmalıdırlar; дəлвырдыным burхudum; 
дəлвырдын burхut; дəлвырдыны burхutsun; дəлвырдынəмон 
burхudaq; дəлвырдынəн burхudun; дəлвырдынын burхutsunlar; 
дəлвырдыном burхutsam; дəлвырдынош burхutsan; дəлвырдынон 
burхutsa; дəлвырдыномон burхutsaq; дəлвырдыношон burхutsanız; 
дəлвырдынон burхutsalar; ♥дəлвырдынијəмныбе burхutmamışdım; 
дəлвырдынијəныбе burхutmamışdın; дəлвырдынијəшныбе 
burхutmamışdı; дəлвырдынијəмонныбе burхutmamışdıq; 
дəлвырдынијəонныбе burхutmamışdınız; дəлвырдынијəшонныбе 
burхutmamışdılar; дəнылвырдыниме burхutmadım; 
дəнылвырдыније burхutmadın; дəнылвырдынише burхutmadı; 
дəнылвырдынимоне burхutmadıq; дəнылвырдынијоне 
burхutmadınız; дəнылвырдынишоне burхutmadılar; 
дəлвырдынијəмнəбəј burхutmasaydım; дəлвырдынијəнəбəј  
burхutmasaydın; дəлвырдынијəшнəбəј burхutmasaydı; 
дəлвырдынијəмоннəбəј burхutmasydıq; дəлвырдынијəоннəбəј  
burхutmasaydınız; дəлвырдынијəшоннəбəј  burхutmasaydılar; 
дəлвырдынијəнинныбим  burхutmamalıydım; 
дəлвырдынијəнинныбиш  burхutmamalıydın; 
дəлвырдынијəнинныбе  burхutmamalıydı; 
дəлвырдынијəнинныбимон  burхutmamalıydıq; 
дəлвырдынијəнинныбишон  burхutmamalıydınız; 
дəлвырдынијəнинныбин  burхutmamalıydılar; дəлвырдынијəнин 
ныбим  burхutmalı olmadım; дəлвырдынијəнин ныбиш  burхutmalı 
olmadın; дəлвырдынијəнин ныбе burхutmalı olmadı; 
дəлвырдынијəнин ныбимон  burхutmalı olmadıq; 
дəлвырдынијəнин ныбишон burхutmalı olmadınız; 
дəлвырдынијəнин ныбин burхutmalı olmadılar; 
дəлвырдынијəниннимбəн burхutmalımamalıyammış; 
дəлвырдынијəниннишбəн burхutmalımamalısanmış; 
дəлвырдынијəниннијебəн burхutmalımamalıymış; 
дəлвырдынијəниннимонбəн burхutmamalıyıqmış; 
дəлвырдынијəниннишонбəн burхutmamalısınızmış; 
дəлвырдынијəниннинбəн burхutmamalıymışlar; дəнибəлвырдынем 
burхutmaram; дəнибəлвырдынеш burхutmazsan; дəнибəлвырдыне  
burхutmaz; дəнибəлвырдынемон  burхutmarıq; 
дəнибəлвырдынешон  burхutmazsınız; дəнибəлвырдынен 
burхutmazlar; дəлвырдынијəнинним burхutmamalıyam; 
дəлвырдынијəнинниш burхutmamalısan; дəлвырдынијəнинни 
burхutmamalıdır; дəлвырдынијəниннимон burхutmamalıyıq; 
дəлвырдынијəниннишон burхutmamalısınız; дəлвырдынијəниннин 
burхutmamalıdırlar; дəнылвырдыным burхutmayım; дəмəлвырдын  
burхutma; дəнылвырдыны burхutmasın; дəмəлвырдынəмон  
burхutmayaq; дəмəлвырдынəн  burхutmayın; дəнылвырдынын 
burхutmasınlar; дəнылвырдыном burхutmasam; дəнылвырдынош  
burхutmasan; дəнылвырдыно burхutmasa; дəнылвырдыномон 
burхutmasaq; дəнылвырдыношон burхutmasanız; дəнылвырдынон 
burхutmasalar. 

дәлвырдынијә с. burxutmuş, burxudan. 
дәлвырдынијә хəб. мəн. burxutmusan. 
дәлвырдынијәнин с. burxutmalı, burxudası. 
дәлвырдынијәсә з. burxudarkәn. 
дәл-дәлә з. veyil-veyil, avara-avara; дəл-дəлə одəмон veyil-veyil 

adamlar. 
дәл-дәли з. veyil-veyil, avara-avara; дəл-дəли нəвеј veyil-veyil 

gəzmək. 
дәләдуз с. dәlәduz. 
дәләдуз-дәләдузи з. dәlәduzcasına. 
дәләдузәти и. dәlәduzluq. 

дәләмо и. 1 dәlәmә, tam bәrkimәmiş pendir; 2 s. davamsız. 
дәләти и. veyillik, avaralıq. 
дәләти кардеј ф. veyil-veyil gәzmәk, avaralıq etmәk. 
дәләти кардә беј ф. veyillәnmәk, avaralanmaq. 
дәләти кардә быә с. veyillәnmiş, avaralanmış. 
дәләти кардә быә хəб. мəн. veyillәnmişdir, avaralanmışdır. 
дәлиз-дәлиз и. sülәnmә; дəлиз-дəлиз кардеј ф. sülənmək. 
дәлил и. dәlil. 
дәлил-дәлоләт и. dәlil-dәlalәt. 
дәлилин с. dәlilli. 
дәлилинәти и. dәlillilik. 
дәлыве и. tәrpәnmәk, tәrpәnişmә. 
дәлыве-дәлыве з. tәrpәnә-tәrpәnә, tәrpәnәrәk, tәrpәnişә-

tәrpәnişә, tәrpәnişәrәk. 
дәлывеј ф. tәrpәnmәk, tәrpәnişmәk; ♥дəлывејдə  tərpənir; 

дəлывејдəбе tərpənirdi; дəлывəбе tərpənmişdi; дəлывəј tərpəndi; 
дəəлыви tərpənərdi; дəлывəјбəн  tərpənibmiş; дəлывəнинбе 
tərpənməliydi; дəлывəнин бе tərpənməli oldu; дəлывəнинебəн  
tərpənməliymiş; дəбəлыве tərpənər; дəлывəнине tərpənməlidir; 
дəлывы tərpənsin; дəлыво tərpənsə; ♥дəлывејдəни  tərpənmir; 
дəлывејдəныбе tərpənmirdi; дəлывəныбе tərpənməmişdi; дəнылывəј 
tərpənmədi; дəнəлыви tərpənməzdi; дəлывəнијебəн  
tərpənməyibmiş; дəлывəниныбе tərpənməməliydi; дəлывəнин ныбе 
tərpənməli olmadı; дəлывəниннијебəн  tərpənməməliymiş; 
дəнибəлыве tərpənməz; дəлывəнинни tərpənməməlidir; дəнылывы 
tərpənməsin; дəнылыво tərpənməsə. 

дәлывә с. tәrpәnmiş, tәrpәnәn, tәrpәnişmiş, tәrpәnişәn. 
дәлывә хəб. мəн. tәrpәnib, tәrpәnişib. 
дәлывәнин с. tәrpәnmәli, tәrpәnişmәli, tәrpәnәsi, tәrpәnişәsi. 
дәлывәсә з. tәrpәnәrkәn, tәrpәnişәrkәn. 
дәлындије и. әyilmә (ağırlığın altında). 
дәлындије-дәлындије  з. әyilә-әyilә, әyilәrәk (ağırlığın altında). 
дәлындијеј ф. әyilmәk (ağırlığın altında); ♥дəлындијејдə  əyilir; 

дəлындијејдəбе əyilirdi; дəлындијəбе əyilmişdi; дəлындијəј əyildi; 
дəəлынди əyilərdi; дəлындијəјбəн  əyilibmiş; дəлындијəнинбе 
əyilməliydi; дəлындијəнин бе əyilməli oldu; дəлындијəнинебəн  
əyilməliymiş; дəбəлындије əyilər; дəлындијəнине əyilməlidir; 
дəлындијы əyilsin; дəлындијо əyilsə; ♥дəлындијејдəни  əyilmir; 
дəлындијејдəныбе əyilmirdi; дəлындијəныбе əyilməmişdi; 
дəнылындијəј əyilmədi; дəнəлынди əyilməzdi; дəлындијəнијбəн  
əyilməyibmiş; дəлындијəнинныбе əyilməməliydi; дəлындијəнин 
ныбе əyilməli olmadı; дəлындијəниннијебəн  əyilməməliymiş; 
дəнибəлындије əyilməz; дəлындијəнинни əyilməməlidir; 
дəнылындијы əyilməsin; дəнылындијо əyilməsə. 

дәлындијә с. әyilmiş, әyilәn.  
дәлындијә хəб. мəн. әyilmişdir, әyilib, әyilibdir. 
дәлындијәнин с. әyilmәli, әyilәsi (ağırlığın altında). 
дәлындијәсә з. әyilәrkәn (ağırlığın altında). 
дәлындыније и. әymә. 
дәлындыније-дәлындыније з. әyә-әyә, әyәrәk. 
дәлындынијеј ф. әymәk; ♥дəлындынејдəм əyirəm; 

дəлындынејдəш əyirsən; дəлындынејдə əyir; дəлындынејдəмон 
əyirik; дəлындынејдəшон əyirsiniz; дəлындынејдəн əyirlər; 
дəлындынејдəбим əyirdim; дəлындынејдəбиш əyirdin; 
дəлындынејдəбе əyirdi; дəлындынејдəбимон əyirdik; 
дəлындынејдəбишон əyirdiniz; дəлындынејдəбин əyirdilər; 
дəлындынијəмбе əymişdim; дəлындынијəбе əymişdin; 
дəлындынијəшбе əymişdi; дəлындынијəмонбе əymişdik ; 
дəлындынијəонбе əymişdiniz; дəлындынијəшонбе əymişdilər; 
дəлындыниме əydim; дəлындыније əydin; дəлындынише əydi; 
дəлындынимоне əydik; дəлындынијоне əydiniz; дəлындынишоне 
əydilər; дəлындынијəме əymişəm; дəлындынијə əymisən ; 
дəлындынијəше əyib; дəлындынијəмоне əymişik; дəлындынијəоне 
əymisiniz; дəлындынијəшоне əyiblər; дəлындынијəмбəј əysəydim; 
дəлындынијəбəј əysəydin; дəлындынијəшбəј əysəydi; 
дəлындынијəмонбəј əysəydik; дəлындынијəонбəј əysəydiniz; 
дəлындынијəшонбəј  əysəydilər; дəлындынијəнинбим əyməliydim; 
дəлындынијəнинбиш əyməliydin; дəлындынијəнинбе əyməliydi; 
дəлындынијəнинбимон əyməliydik; дəлындынијəнинбишон 
əyməliydiniz; дəлындынијəнинбин əyməliydilər; дəлындынијəнин 
бим əyməli oldum; дəлындынијəнин биш əyməli oldun; 
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дəлындынијəнин бе əyməli oldu; дəлындынијəнин бимон əyməli 
olduq; дəлындынијəнин бишон əyməli oldunuz; дəлындынијəнин 
бин əyməli oldular; дəлындынијəнинимбəн əyməliyəmmiş; 
дəлындынијəнинишбəн əyməlisənmiş; дəлындынијəнинебəн 
əyməliymiş; дəлындынијəнинимонбəн əyməliyikmiş; 
дəлындынијəнинишонбəн əyməlisinizmiş; дəлындынијəнининбəн 
əyməliymişlər; дəбəлындынем əyərəm; дəбəлындынеш əyərsən; 
дəбəлындыне əyər; дəбəлындынемон əyərik; дəбəлындынешон 
əyərsiniz; дəбəлындынен əyərlər; дəлындынијəниним əyməliyəm; 
дəлындынијəниниш əyməlisən; дəлындынијəнине əyməlidir; 
дəлындынијəнинимон əyməliyik; дəлындынијəнинишон 
əyməlisiniz; дəлындынијəнинин əyməlidirlər; дəлындыным əyim; 
дəлындын əy; дəлындыны əysin; дəлындынəмон əyək; 
дəлындынəн əyin; дəлындынын əysinlər; дəлындыном əysəm; 
дəлындынош əysən; дəлындыно əysə; дəлындыномон əysək; 
дəлындыношон əysəniz; дəлындынон əysələr; ♥дəлындынејдəним 
əymirəm; дəлындынејдəниш əymirsən; дəлындынејдəни əymir; 
дəлындынејдəнимон əymirik; дəлындынејдəнишон əymirsiniz; 
дəлындынејдəнин əymirlər; дəлындынејдəныбим əymirdim; 
дəлындынејдəныбиш əymirdin; дəлындынејдəныбе əymirdi ; 
дəлындынејдəныбимон əymirdik; дəлындынејдəныбишон 
əymirdiniz; дəлындынејдəныбин əymirdilər; дəлындынијəмныбе 
əyməmişdim; дəлындынијəныбе əyməmişdin; дəлындынијəшныбе 
əyməmişdi; дəлындынијəмонныбе əyməmişdik; 
дəлындынијəонныбе əyməmişdiniz; дəлындынијəшонныбе 
əyməmişdilər; дəнылындыниме əymədim; дəнылындыније 
əymədin; дəнылындынише əymədi; дəнылындынимоне əymədik;  
дəнылындынијоне əymədiniz; дəнылындынишоне əymədilər;  
дəлындынијəмни əyməmişəm; дəлындынијəни əyməmisən; 
дəлындынијəшни əyməyib; дəлындынијəмонни əyməmişik; 
дəлындынијəонни əyməmisiniz; дəлындынијəшонни əyməyiblər; 
дəлындынијəмнəбəј əyməsəydim; дəлындынијəнəбəј əyməsəydin; 
дəлындынијəшнəбəј əyməsəydi; дəлындынијəмоннəбəј 
əyməsəydik; дəлындынијəоннəбəј əyməsəydiniz; 
дəлындынијəшоннəбəј əyməsəydilər; дəлындынијəнинныбим 
əyməməliydim; дəлындынијəнинныбиш əyməməliydin; 
дəлындынијəнинныбе əyməməliydi; дəлындынијəнинныбимон 
əyməməliydik; дəлындынијəнинныбишон əyməməliydiniz; 
дəлындынијəнинныбин əyməməliydilər; дəлындынијəнин ныбим 
əyməli olmadım; дəлындынијəнин ныбиш əyməli olmadın; 
дəлындынијəнин ныбе əyməli olmadı; дəлындынијəнин ныбимон 
əyməli olmadıq; дəлындынијəнин ныбишон əyməli olmadınız; 
дəлындынијəнин ныбин əyməli olmadılar; дəлындынијəниннимбəн 
əyməməliyəmmiş; дəлындынијəниннишбəн əyməməlisənmiş; 
дəлындынијəниннијебəн əyməməliymiş; 
дəлындынијəниннимонбəн əyməməliyikmiş; 
дəлындынијəниннишонбəн əyməməlisinizmiş;  
дəлындынијəниннинбəн əyməməliymişlər; дəнибəлындынем 
əymərəm; дəнибəлындынеш əyməzsən; дəнибəлындыне əyməz; 
дəнибəлындынемон əymərik; дəнибəлындынешон əyməzsiniz; 
дəнибəлындынен əyməzlər; дəлындынијəнинним əyməməliyəm; 
дəлындынијəнинниш əyməməlisən; дəлындынијəнинни 
əyməməlidir; дəлындынијəниннимон əyməməliyik; 
дəлындынијəниннишон əyməməlisiniz; дəлындынијəниннин 
əyməməlidirlər; дəнылындыным əyməyim; дəмəлындын əymə; 
дəнылындыны əyməsin; дəмəлындынəмон əyməyək; 
дəмəлындынəн əyməyin; дəнылындынын əyməsinlər; 
дəнылындыном əyməsəm; дəнылындынош əyməsən; 
дəнылындыно əyməsə; дəнылындыномон əyməsək; 
дəнылындыношон əyməsəniz; дəнылындынон əyməsələr. 

дәлындынијә с. әymiş, әyәn. 
дәлындынијә хəб. мəн. әymisәn. 
дәлындынијәнин с. әymәli, әyәsi. 
дәлындынијәсә з. әyәrkәn. 
дәлырт с. batıq, çökük. 
дәлыртије и. batma, çökmә. 
дәлыртије-дәлыртије з. bata-bata, bataraq, çökә-çökә, çökәrәk. 
дәлыртијеј ф. batmaq, çökmәk; ♥дəлыртијејдə  batır; 

дəлыртијејдəбе batırdı; дəлыртијəбе batmışdı; дəлыртијəј batdı; 
дəəлырти batardı; дəлыртијəјбəн  batıbmış; дəлыртијəнинбе 
batmalıydı; дəлыртијəнин бе batmalı oldu; дəлыртијəнинебəн  

batmalıymış; дəбəлыртије batar; дəлыртијəнине batmalıdır; 
дəлыртијы batsın; дəлыртијо batsa; ♥дəлыртијејдəни  batmır; 
дəлыртијејдəныбе batmırdı; дəлыртијəныбе batmamışdı; 
дəнылыртијəј batmadı; дəнəлырти batmazdı; дəлыртијəнијбəн  
batmayıbmış; дəлыртијəнинныбе batmamalıydı; дəлыртијəнин 
ныбе batmalı olmadı; дəлыртијəниннијебəн  batmamalıymış; 
дəнибəлыртије batmaz; дəлыртијəнинни batmamalıdır; 
дəнылыртијы batmasın; дəнылыртијо batmasa. 

дәлыртијә с. batmış, batıq. 
дәлыртијә хəб. мəн. batmışdır, batıbdır, batıb, batıqdır. 
дәлыртијәнин с. batmalı, çökmәli, batası, çökәsi. 
дәлыртијәсә з. batarkәn, çökәrkәn. 
дәлыртыније и. batırma, çökdürmә (içəriyə). 
дәлыртыније-дәлыртыније з. batıra-batıra, batıraraq, 

çökdürә-çökdürә, çökdürәrәk (içəriyə). 
дәлыртынијеј ф. batırmaq, çökdürmәk (içəriyə); дəлыртынијə 

беј ф. batırılmaq, çökdürülmək; *дəлыртынијə быəбе batırılmışdı; 
дəлыртынијə быə batırılıb; дəлыртынијə быəбəј batırılsaydı; 
дəлыртынијə бе batırıldı; дəлыртынијə бејдə batırılır; дəлыртынијə 
бəбе batırılar; дəлыртынијə быə с. batırılmış, batırılan, çökdürülən, 
çökdürülmüş; дəлыртынијə быə хəб. мəн. batırılmışdır, batırılıb, 
çökdürülüb, çökdürülmüşdür; ♥дəлыртынејдəм  batırıram; 
дəлыртынејдəм batırıram; дəлыртынејдə batırır; дəлыртынејдəмон 
batırırıq; дəлыртынејдəшон batırırsınız; дəлыртынејдəн  batırırlar; 
дəлыртынејдəбим batırırdım; дəлыртынејдəбиш  batırırdın; 
дəлыртынејдəбе  batırırdı; дəлыртынејдəбимон batırırdıq; 
дəлыртынејдəбишон batırırdınız; дəлыртынејдəбин batırırdılar; 
дəлыртыниме  batırdım; дəлыртыније  batırdın; дəлыртынише 
batırdı; дəлыртынимоне batırdıq; дəлыртынијоне  batırdınız; 
дəлыртынишоне  batırdılar; дəəлыртыним  batırardım; 
дəəлыртыниш batırardın; дəəлыртыни batırardı; дəəлыртынимон  
batırardıq; дəəлыртынишон batırardınız; дəəлыртынин batırardılar; 
дəлыртынијəнинбим  batırmalıydım; дəлыртынијəнинбиш  
batırmalıydın; дəлыртынијəнинбе  batırmalıydı; 
дəлыртынијəнинбимон batırmalıydıq; дəлыртынијəнинбишон 
batırmalıydınız; дəлыртынијəнинбин batırmalıydılar; 
дəлыртынијəнин бим  batırmalı oldum; дəлыртынијəнин биш  
batırmalı oldun; дəлыртынијəнин бе  batırmalı oldu; 
дəлыртынијəнин бимон batırmalı olduq; дəлыртынијəнин бишон 
batırmalı oldunuz; дəлыртынијəнин бин batırmalı oldular; 
дəбəлыртынем batıraram; дəбəлыртынеш  batırarsan; дəбəлыртыне 
batırar; дəбəлыртынемон  batırarıq; дəбəлыртынен  batırarlar; 
дəлыртынијəниним batırmalıyam; дəлыртынијəниниш 
batırmalısınız; дəлыртынијəнине batırmalıdır; дəлыртијəнинимон  
batırmalıyıq; дəлыртынијəнинишон  batırmalısınız; 
дəлыртынијнинин batırmalıdırlar; дəлыртыным batırım; дəлыртын 
batır; дəлыртыны  batırsın; дəлыртынəмон batıraq; дəлыртынəн 
batırın; дəлыртынын  batırsınlar;  дəлыртыном  batırsam; 
дəлыртынош batırsan; дəлыртыно batırsa; дəлыртыномон  batırsaq; 
дəлыртыношон batırsanız; дəлыртынон batırsalar; 
♥дəлыртынејдəним  batırmıram; дəлыртынејдəним batırmıram; 
дəлыртынејдəни batırır; дəлыртынејдəнимон batırmırıq; 
дəлыртынејдəнишон batırmırsınız; дəлыртынејдəнин  batırmırlar; 
дəлыртынејдəныбим batırmırdım; дəлыртынејдəныбиш  
batırmırdın; дəлыртынејдəныбе  batırmırdı; дəлыртынејдəныбимон 
batırmırdıq; дəлыртынејдəныбишон batırmırdınız; 
дəлыртынејдəныбин batırmırdılar; дəнылыртыниме  batırmadım; 
дəнылыртыније  batırmadın; дəнылыртынише batırmadı; 
дəнылыртынимоне batırmadıq; дəнылыртынијоне  batırmadınız; 
дəнылыртынишоне  batırmadılar; дəнəлыртыним  batırmazdım; 
дəнəлыртыниш batırmazdın; дəнəлыртыни batırmazdı; 
дəнəлыртынимон  batırmazdıq; дəнəлыртынишон batırmazdınız; 
дəнəлыртынин batırmazdılar; дəлыртынијəнинныбим  
batırmamalıydım; дəлыртынијəнинныбиш  batırmamalıydın; 
дəлыртынијəнинныбе  batırmamalıydı;  дəлыртынијəнинныбимон 
batırmamalıydıq; дəлыртынијəнинныбишон batırmamalıydınız; 
дəлыртынијəнинныбин batırmamalıydılar; дəлыртынијəнин ныбим  
batırmalı olmadım; дəлыртынијəнин ныбиш  batırmalı olmadın; 
дəлыртынијəнин ныбе  batırmalı olmadı; дəлыртынијəнин 
ныбимон batırmalı olmadıq; дəлыртынијəнин ныбишон batırmalı 
olmadınız; дəлыртынијəнин ныбин batırmalı olmadılar; 
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дəнибəлыртынем batırmaram; дəнибəлыртынеш  batırmazsan; 
дəнибəлыртыне batırmaz; дəнибəлыртынемон  batırmarıq; 
дəнибəлыртынен  batırmazlar; дəлыртынијəнинним 
batırmamalıyam; дəлыртынијəнинниш batırmamalısınız; 
дəлыртынијəнинни batırmamalıdır; дəлыртынијəниннимон  
batırmamalıyıq; дəлыртынијəниннишон  batırmamalısınız; 
дəлыртынијəниннин batırmamalıdırlar; дəнылыртыным 
batırmayım; дəмəлыртын batırma; дəнылыртыны  batırmasın; 
дəмəлыртынəмон batırmayaq; дəмəлыртынəн batırmayın; 
дəнылыртынын  batırmasınlar; дəнылыртыном  batırmasam; 
дəнылыртынош batırmasan; дəнылыртыно batırmasa; 
дəнылыртыномон  batırmasaq; дəнылыртыношон batırmasanız; 
дəнылыртынон batırmasalar. 

дәлыртынијә с. batırmış, batıran, çökdürmüş, çökdürәn. 
дәлыртынијә хəб. мəн. batırmısan, çökdürmüsәn.  
дәлыртынијәнин с. batırmalı, batırası, çökdürmәli, çökdürәsi 

(içəriyə). 
дәлыртынијәсә з. batırarkәn, çökdürәrkәn (içəriyə). 
дәллок и. bәrbәr, dәllәk. 
дәллокәти и. bәrbәrlik, dәllәklik; дəллокəти кардеј ф. bərbərlik 

etmək, dəlləklik etmək; дəллокəти кардə беј ф. bərbərlik edilmək, 
dəlləklik edilmək; дəллокəти кардə быə с. bərbərlik edilmiş, 
dəlləklik edilmiş (edilən); дəллокəти кардə быə хəб. мəн. bərbərlik 
edilmişdir, dəlləklik edilmişdir (edilib). 

дәллокхонә и. dәllәkxana, bәrbәrxana. 
дәллол и. dәllal. 
дәллоләти и. dәllallıq. 
дәллолонә и. dәllalpayı. 
дәло и. бот. qamış, qarğı (evlərin damını örtmək və həsir toxumaq 

üçün istifadə olunur). 
дәлов и. pendirin suyu, pendir tutulandan sonra qalan su. 
дәловније и. tәrpәtmә, dәbәrtmә. 
дәловније-дәловније з. tәrpәdә-tәrpәdә, tәrpәdәrәk, dәbәrdә-

dәbәrdә, dәbәrdәrәk. 
дәловнијеј ф. tәrpәtmәk, dәbәrtmәk; ♥дəловнејдəм tərpədirəm; 

дəловнејдəш tərpədirsən; дəловнејдə tərpədir; дəловнејдəмон 
tərpədirik; дəловнејдəшон tərpədirsiniz;дəловнејдəн tərpədirlər; 
дəловнејдəбим tərpədirdim; дəловнејдəбиш 
tərpədirdin;дəловнејдəбе tərpədirdi; дəловнејдəбимон tərpədirdik; 
дəловнејдəбишон tərpədirdiniz; дəловнејдəбин tərpədirdilər; 
дəловнијəмбе tərpətmişdim; дəловнијəбе tərpətmişdin; 
дəловнијəшбе tərpətmişdi; дəловнијəмонбе tərpətmişdik; 
дəловнијəонбе tərpətmişdiniz; дəловнијəшонбе  tərpətmişdilər; 
дəловнијəме tərpətmişəm; дəловнијə tərpətmisən; дəловнијəше 
tərpədib; дəловнијəмоне tərpətmişik; дəловнијəоне tərpətmisiniz; 
дəловнијəшоне tərpətmisiniz; дəловнијəмбəј tərpətsəydim; 
дəловнијəбəј  tərpətsəydin; дəловнијəшбəј tərpətsəydi; 
дəловнијəмонбəј tərpətsəydik; дəловнијəонбəј tərpətsəydiniz; 
дəловнијəшонбəј tərpətsəydilər; дəəловним tərpədərdim; 
дəəловниш tərpədərdin; дəəловни tərpədərdi; дəəловнимон 
tərpədərdik; дəəловнишон tərpədərdiniz; дəəловнин tərpədərdilər; 
дəловнијəнинбим tərpətməliydim; дəловнијəнинбиш   
tərpətməliydin; дəловнијəнинбе tərpətməliydi; дəловнијəнинбимон 
tərpətməliydik; дəловнијəнинбишон tərpətməliydiniz; 
дəловнијəнинбин tərpətməliydilər; дəловнијəнин бим tərpətməli 
oldum;дəловнијəнин биш tərpətməli oldun; дəловнијəнин бе 
tərpətməli oldu; дəловнијəнин бимон tərpətməli olduq; 
дəловнијəнин бишон tərpətməli oldunuz; дəловнијəнин бин 
tərpətməli oldular; дəловниме tərpətdim; дəловније tərpətdin; 
дəловнише tərpətdi; дəловнимоне tərpətdik; дəловнијоне 
tərpətdiniz; дəловнишоне tərpətdilər; дəбəловнем tərpədərəm; 
дəбəловнеш tərpədərsən; дəбəловне tərpədər; дəбəловнемон 
tərpədərik; дəбəловнешон tərpədərsiniz; дəбəловнен tərpədərlər; 
дəловнијəниним tərpədətməliyəm; дəловнијəниниш tərpətməlisən; 
дəловнијəнине tərpətməlidir; дəловнијəнинимон tərpətməliyik; 
дəловнијəнинишон tərpətməlisiniz; дəловнијəнинин 
tərpətməlidirlər; дəловным tərpədim; дəловын  tərpət; дəловны  
tərpətsin; дəловнəмон tərpədək; дəловнəн  tərpədin; дəловнын  
tərpətsinlər; дəловном tərpətsəm; дəловнош  tərpətsən; дəловно  
tərpətsə; дəловномон tərpətsək; дəловношон  tərpətsəniz; дəловнон  
tərpətsələr; ♥дəловнејдəним tərpətmirəm; дəловнејдəниш 

tərpətmirsən; дəловнејдəни tərpətmir; дəловнејдəнимон tərpətmirik; 
дəловнејдəнишон tərpətmirsiniz; дəловнејдəнин tərpətmirlər; 
дəловнејдəныбим tərpətmirdim; дəловнејдəныбиш tərpətmirdin; 
дəловнејдəныбе tərpətmirdi; дəловнејдəныбимон tərpətmirdik; 
дəловнејдəныбишон tərpətmirdiniz; дəловнејдəныбин 
tərpətmirdilər; дəловнијəмныбе tərpətməmişdim; дəловнијəныбе 
tərpətməmişdin; дəловнијəшныбе tərpətməmişdi; 
дəловнијəмонныбе tərpətməmişdik; дəловнијəонныбе 
tərpətməmişdiniz; дəловнијəшонныбе  tərpətməmişdilər; 
дəловнијəмни tərpətməmişəm; дəловнијəни tərpətməmisən; 
дəловнијəшни tərpətməyib; дəловнијəмонни tərpətməmişik; 
дəловнијəонни tərpətməmisiniz; дəловнијəшонни tərpətməmisiniz; 
дəловнијəмнəбəј tərpətməsəydim; дəловнијəнəбəј  tərpətməsəydin; 
дəловнијəшнəбəј tərpətməsəydi; дəловнијəмоннəбəј tərpətməsəydik; 
дəловнијəоннəбəј tərpətməsəydiniz; дəловнијəшоннəбəј 
tərpətməsəydilər; дəнəловним tərpətməzdim; дəнəловниш 
tərpətməzdin; дəнəловни tərpətməzdi; дəнəловнимон tərpətməzdik; 
дəнəловнишон tərpətməzdiniz; дəнəловнин tərpətməzdilər; 
дəловнијəнинныбим tərpətməməliydim; дəловнијəнинныбиш   
tərpətməməliydin; дəловнијəнинныбе tərpətməməliydi; 
дəловнијəнинныбимон tərpətməməliydik; дəловнијəнинныбишон 
tərpətməməliydiniz; дəловнијəнинныбин tərpətməməliydilər; 
дəловнијəнин ныбим tərpətməli olmadım; дəловнијəнин ныбиш 
tərpətməli olmadın; дəловнијəнин ныбе tərpətməli olmadı; 
дəловнијəнин ныбимон tərpətməli olmadıq; дəловнијəнин 
ныбишон tərpətməli olmadınız; дəловнијəнин ныбин tərpətməli 
olmadılar; дəныловниме tərpətmədim; дəныловније tərpətmədin; 
дəныловнише tərpətmədi; дəныловнимоне tərpətmədik;  
дəныловнијоне tərpətmədiniz; дəныловнишоне tərpətmədilər; 
дəнибəловнем tərpətmərəm; дəнибəловнеш tərpətməzsən; 
дəнибəловне tərpətməz; дəнибəловнемон tərpətmərik; 
дəнибəловнешон tərpətməzsiniz; дəнибəловнен tərpətməzlər; 
дəловнијəнинним tərpədətməməliyəm; дəловнијəнинниш 
tərpətməməlisən; дəловнијəнинни tərpətməməlidir; 
дəловнијəниннимон tərpətməməliyik; дəловнијəниннишон 
tərpətməməlisiniz; дəловнијəниннин tərpətməməlidirlər; 
дəныловным tərpətməyim; дəмəловын  tərpətmə; дəныловны  
tərpətməsin; дəмəловнəмон tərpətməyək; дəмəловнəн  tərpətməyin; 
дəныловнын  tərpətməsinlər; дəныловном tərpətməsəm; 
дəныловнош  tərpətməsən; дəныловно  tərpətməsə; дəныловномон 
tərpətməsək; дəныловношон  tərpətməsəniz; дəныловнон  
tərpətməsələr. 

дәловнијә с. tәrpәtmiş, tәrpәdәn, dәbәrtmiş, dәbәrdәn. 
дәловнијә хəб. мəн. tәrpәtmisәn, dәbәrtmisәn. 
дәловнијәнин с. tәrpәtmәli, dәbәrtmәli, tәrpәdәsi, dәbәrdәsi. 
дәловнијәсә з. tәrpәdәrkәn, dәbәrdәrkәn. 
дәлоләт и. dәlalәt; дəлолəт кардеј dəlalət etmək. 
дәлорзыније и. diksindirmә. 
дәлорзыније-дәлорзыније з. diksindirә-diksindirә, 

diksindirәrәk. 
дәлорзынијеј ф. diksindirmәk; дəлорзынијə беј ф. 

diksindirilmək; ♥дəлорзынијə быəбе diksindirilmişdi; дəлорзынијə 
быə diksindirilib; дəлорзынијə быəбəј diksindirilsəydi; дəлорзынијə 
бе diksindirildi; дəлорзынијə бејдə diksindirilir; дəлорзынијə бəбе 
diksindirilər; дəлорзынијə быə с. diksindirilmiş, diksindirilən; 
дəлорзынијə быə хəб. мəн. diksindirilmişdir, diksindirilib; 
♥дəлорзынејдəм diksindirirəm; дəлорзынејдəш diksindirirsən; 
дəлорзынејдə diksindirir; дəлорзынејдəмон diksindiririk; 
дəлорзынејдəшон diksindirirsiniz; дəлорзынејдəн diksindirirlər; 
дəлорзынејдəбим diksindirirdim; дəлорзынејдəбиш diksindirirdin; 
дəлорзынејдəбе diksindirirdi; дəлорзынејдəбимон diksindirirdik; 
дəлорзынејдəбишон diksindirirdiniz; дəлорзынејдəбин 
diksindirirdilər; дəлорзынијəмбе diksindirmişdim; дəлорзынијəбе 
diksindirmişdin; дəлорзынијəшбе diksindirmişdi; дəлорзынијəмонбе 
diksindirmişdik; дəлорзынијонбе diksindirmişdiniz; 
дəлорзынијəшонбе  diksindirmişdilər; дəлорзынијəме 
diksindirmişəm; дəлорзынијə diksindirmisən; дəлорзынијəше 
diksindirib; дəлорзынијəмоне diksindirmişik; дəларзəшон 
diksindirmisiniz; дəлорзынијəшоне diksindiriblər; дəлорзынијəмбəј 
diksindirsəydim; дəлорзынијəбəј diksindirsəydin; дəлорзынијəшбəј 
diksindirsəydi; дəлорзынијəмонбəј diksindirsəydik; 
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дəлорзынијəонбəј diksindirsəydiniz; дəлорзынијəшонбəј 
diksindirsəydilər; дəлорзыним diksindirərdim; дəлорзыниш 
diksindirərdin; дəлорзыни diksindirərdi; дəлорзынимон 
diksindirərdik; дəлорзынишон diksindirərdiniz; дəлорзынин 
diksindirərdilər; дəлорзынијəнинбим diksindirməliydim; 
дəлорзынијəнинбиш   diksindirməliydin; дəлорзынијəнинбе 
diksindirməliydi; дəлорзынијəнинбимон diksindirməliydik; 
дəлорзынијəнинбишон diksindirməliydiniz; дəлорзынијəнинбин 
diksindirməliydilər; дəлорзынијəнин бим diksindirməli oldum; 
дəлорзынијəнин биш diksindirməli oldun; дəлорзынијəнин бе 
diksindirməli oldu; дəлорзынијəнин бимон diksindirməli olduq; 
дəлорзынијəнин бишон diksindirməli oldunuz; дəлорзынијəнин бин 
diksindirməli oldunlar; дəлорзыниме diksindirdim; дəлорзыније 
diksindirdin; дəлорзынише  diksindirdi; дəлорзынимоне 
diksindirdik; дəлорзынијоне diksindirdiniz; дəлорзынишоне 
diksindirdilər; дəбəлорзынем diksindirərəm; дəбəлорзынеш 
diksindirərsən; дəбəлорзыне diksindirər; дəбəлорзынемон 
diksindirərik; дəбəлорзынешон diksindirərsiniz; дəбəлорзынен 
diksindirərlər; дəлорзынијəниним diksindirməliyəm; 
дəлорзынијəниниш diksindirməlisən; дəлорзынијəнине 
diksindirməlidir; дəлорзынијəнинимон diksindirməliyik; 
дəлорзынијəнинишон diksindirməlisiniz; дəлорзынијəнинин 
diksindirməlidirlər; дəлорзыным diksindirim; дəлорзын  diksindir; 
дəлорзыны  diksindirsin; дəлорзынəмон diksindirək; дəлорзынəн  
diksindirin; дəлорзынын  diksindirsinlər; дəлорзыном diksindirsəm; 
дəлорзынош  diksindirsən; дəлорзыно  diksindirsə; дəлорзыномон 
diksindirsək; дəлорзыношон  diksindirsəniz; дəлорзынон  
diksindirsələr; ♥дəлорзынејдəним diksindirmirəm; 
дəлорзынејдəниш diksindirmirsən; дəлорзынејдəни diksindirmir; 
дəлорзынејдəнимон diksindirmirik; дəлорзынејдəнишон 
diksindirmirsiniz; дəлорзынејдəнин diksindirmirlər; 
дəлорзынејдəныбим diksindirmirdim; дəлорзынејдəныбиш 
diksindirmirdin; дəлорзынејдəныбе diksindirmirdi; 
дəлорзынејдəныбимон diksindirmirdik; дəлорзынејдəбишон 
diksindirmirdiniz; дəлорзынејдəныбин diksindirmirdilər; 
дəлорзынијəмныбе diksindirməmişdim; дəлорзынијəныбе 
diksindirməmişdin; дəлорзынијəшныбе diksindirməmişdi; 
дəлорзынијəмонныбе diksindirməmişdik; дəлорзынијəонныбе 
diksindirməmişdiniz; дəлорзынијəшонныбе  diksindirməmişdilər; 
дəлорзынијəмни diksindirməmişəm; дəлорзынијəни 
diksindirməmisən; дəлорзынијəшни diksindirməyib; 
дəлорзынијəмонни diksindirməmişik; дəлорзынијəонни 
diksindirməmisiniz; дəлорзынијəшонни diksindirməmisiniz; 
дəлорзынијəмнəбəј diksindirməsəydim; дəлорзынијəнəбəј 
diksindirməsəydin; дəлорзынијəшнəбəј diksindirməsəydi; 
дəлорзынијəмоннəбəј diksindirməsəydik; дəлорзынијəоннəбəј 
diksindirməsəydiniz; дəлорзынијəшоннəбəј diksindirməsəydilər; 
дəнəлорзыним diksindirməzdim; дəнəлорзыниш diksindirməzdin; 
дəнəлорзыни diksindirməzdi; дəнəлорзынимон diksindirməzdik; 
дəнəлорзынишон diksindirməzdiniz; дəнəлорзынин 
diksindirməzdilər; дəлорзынијəнинныбим diksindirməməliydim; 
дəлорзынијəнинныбиш diksindirməməliydin; дəлорзынијəнинныбе 
diksindirməməliydi; дəлорзынијəнинныбимон diksindirməməliydik; 
дəлорзынијəнинныбишон diksindirməməliydiniz; 
дəлорзынијəнинныбин diksindirməməliydilər; дəлорзынијəнин 
ныбим diksindirməli olmadım; дəлорзынијəнин ныбиш 
diksindirməli olmadın; дəлорзынијəнин ныбе diksindirməli olmadı; 
дəлорзынијəнин ныбимон diksindirməli olmadıq; дəлорзынијəнин 
ныбишон diksindirməli olmadınız; дəлорзынијəнин ныбин 
diksindirməli olmadıdəlar; дəнылорзыниме diksindirmədim; 
дəнылорзыније diksindirmədin; дəнылорзынише diksindirmədi; 
дəнылорзынимоне diksindirmədik; дəнылорзынијоне 
diksindirmədiniz; дəнылорзынишоне diksindirmədilər; 
дəнибəлорзынем diksindirmərəm; дəнибəлорзынеш 
diksindirməzsən; дəнибəлорзыне diksindirməz; дəнибəлорзынемон 
diksindirmərik; дəнибəлорзынешон diksindirməzsiniz; 
дəнибəлорзынен diksindirməzlər; дəлорзынијəнинним 
diksindirməməliyəm; дəлорзынијəнинниш diksindirməməlisən; 
дəлорзынијəнинни diksindirməməlidir; дəлорзынијəниннимон 
diksindirməməliyik; дəлорзынијəниннишон diksindirməməlisiniz; 
дəлорзынијəниннин diksindirməməlidirlər; дəнылорзыным 

diksindirməyim; дəмəлорзын  diksindirmə; дəнылорзыны  
diksindirməsin; дəмəлорзынəмон diksindirməyək; дəмəлорзынəн  
diksindirməyin; дəнылорзынын  diksindirməsinlər; дəнылорзыном 
diksindirməsəm; дəнылорзынош  diksindirməsən; дəнылорзыно  
diksindirməsə; дəнылорзыномон diksindirməsək; дəнылорзыношон  
diksindirməsəniz; дəнылорзынон  diksindirməsələr. 

дәлорзынијә с. diksindirmiş, diksindirәn. 
дәлорзынијә хəб. мəн. diksindirmisәn. 
дәлорзынијәнин с. diksindirmәli, diksindirәsi. 
дәлорзынијәсә з. diksindirәrkәn. 
дәм I и. dәm, mәqam; дəмыш омə dəmi (məqamı) gəlmişdir. 
дәм II и. dәm; бə дəм ној ф. dəmə qoymaq; пыло бə дəм ној plovu 

dəmə qoymaq; пыло ноə быə бə дəм plov dəmə qoyulmuşdur; дəм 
кардеј ф. dəmə qoymaq, dəmləmək; чај дəм кардеј çayı дəмлəмəк; 
чај дəм быкə çayı dəmlə; дəм кардə беј ф. dəmə qoyulmaq, 
dəmlənmək; дəм кардə быə с. dəmə qoyulmuş, dəmlənmiş, 
dəmlənən; дəм кардə быə хəб. мəн. dəmə qoyulmuşdur, 
dəmlənmişdir, dəmlənib; дəм сəј ф. dəm almaq; чај дəм сəше çay 
dəm aldı; дəм беј dəm (sərxoş) olmaq; дəми чајник dəm çayniki. 

дәм III и. müdaxilә; бə сыхани дəм ғандеј söhbətə müdaхilə 
etmək; дəм ғандеј ф.  müdaxilə etmək (söhbətə, danışığa); дəм ғандə 
беј ф.  müdaxilə edilmək; дəм ғандə быə с. müdaxilə edilmiş 
(edilən); дəм ғандə быə хəб. мəн. müdaxilə edilmişdir (edilib). 

дәм IV и. dәm; дəм гəтеј (kiminsə) dəmini tutmaq, (kimisə) 
müşaiyət etmək. 

дәм V и. qәdim talış açıq soba tipi.  
дәм VI и. dәm; дəми ғаз dəm qazı. 
дәманде I и. duruxma, dirәnmә, dayanma.  
дәманде II и. başlama, girişmә. 
дәманде-дәманде I з. duruxa-duruxa, duruxaraq, dirәnә-dirәnә, 

dirәnәrәk, dayana-dayana, dayanaraq.  
дәманде-дәманде II з. başlaya-başlaya, başlayaraq, girişә-girişә, 

girişәrәk. 
дәмандеј I  ф. duruxmaq, dirәnmәk, dayanmaq. 
дәмандеј II ф. başlamaq, girişmәk; дəмандим бə ко işə başladım 

(girişdim); ♥дəмандејдəм başlayıram; дəмандејдəш başlayırsan; 
дəмандејдə başlayır; дəмандејдəмон başlayırıq; дəмандејдəшон 
başlayırsınız; дəмандејдəн başlayırlar; дəмандејдəбим başlayırdım; 
дəмандејдəбиш başlayırdın; дəмандејдəбе başlayırdı; 
дəмандејдəбимон başlayırdıq; дəмандејдəбишон başlayırdınız; 
дəмандејдəбин başlayırdılar; дəмандəбим başlamışdım; 
дəмандəбиш başlamışdın; дəмандəбе başlamışdı; дəмандəбимон 
başlamışdıq; дəмандəбишон başlamışdınız; дəмандəбин  
başlamışdılar; дəмандəм başlamışam; дəмандəш başlamısan; 
дəмандə başlayıb; дəмандəмон başlamışıq; дəмандəшон 
başlamısınız; дəмандəн başlaıblar; дəмандəбəјм başlasaydım; 
дəмандəбəјш başlasaydın; дəмандəбəј başlasaydı; дəмандəбəјмон 
başlasaydıq; дəмандəбəјшон başlasaydınız; дəмандəбəјн 
başlasaydılar; дəəмандим başlayardım; дəəмандиш başlayardın; 
дəəманди başlayardı; дəəмандимон başlayardıq; дəəмандишон 
başlayardınız; дəəмандин başlayardılar; дəмандəнинбим 
başlamalıydım; дəмандəнинбиш başlamalıydın; дəмандəнинбе 
başlamalıydı; дəмандəнинбимон başlamalıydıq; дəмандəнинбишон 
başlamalıydınız; дəмандəнинбин başlamalıydılar; дəмандəнин бим 
başlamalı oldum; дəмандəнин биш başlamalı oldun; дəмандəнин бе 
başlamalı oldu; дəмандəнин бимон başlamalı olduq; дəмандəнин 
бишон başlamalı oldunuz; дəмандəнин бин başlamalı oldular; 
дəмандим başladım; дəмандиш başladın; дəманде başladı; 
дəмандимон başladıq; дəмандишон başladınız; дəмандин başladılar; 
дəбəмандем başlayaram; дəбəмандеш başlayarsan; дəбəманде 
başlayar; дəбəмандемон başlayarıq; дəбəмандешон başlayarsınız; 
дəбəманден başlayarlar; дəмандəниним başlamalıyam; 
дəмандəниниш başlamalısan; дəмандəнине başlamalıdır; 
дəмандəнинимон başlamalıyıq; дəмандəнинишон başlamalısınız; 
дəмандəнинин başlamalıdırlar; дəмандым başlayım; дəманд  başla; 
дəманды  başlasın; дəмандəмон başlayaq; дəмандəн  başlayın; 
дəмандын  başlasınlar; дəмандом başlasam; дəмандош  başlasan; 
дəмандо  başlasa; дəмандомон başlasaq; дəмандошон  başlasanız; 
дəмандон  başlasalar; ♥дəмандејдəним başlamıram; дəмандејдəниш 
başlamırsan; дəмандејдəни başlamır; дəмандејдəнимон başlamırıq; 
дəмандејдəнишон başlamırsınız; дəмандејдəнин başlamırlar; 
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дəмандејдəныбим başlamırdım; дəмандејдəныбиш başlamırdın; 
дəмандејдəныбе başlamırdı; дəмандејдəныбимон başlamırdıq; 
дəмандејдəныбишон başlamırdınız; дəмандејдəныбин 
başlamırdılar; дəмандəныбим başlamamışdım; дəмандəныбиш 
başlamamışdın; дəмандəныбе başlamamışdı; дəмандəныбимон 
başlamamışdıq; дəмандəныбишон başlamamışdınız; дəмандəныбин  
başlamamışdılar; дəмандəним başlamamışam; дəмандəниш 
başlamamısan; дəмандəни başlamayıb; дəмандəнимон 
başlamamışıq; дəмандəнишон başlamamısınız; дəмандəнин 
başlamayıblar; дəмандəнəбəјм başlamasaydım; дəмандəнəбəјш 
başlamasaydın; дəмандəнəбəј başlamasaydı; дəмандəнəбəјмон 
başlamasaydıq; дəмандəнəбəјшон başlamasaydınız; дəмандəнəбəјн 
başlamasaydılar; дəнəмандим başlamazdım; дəнəмандиш 
başlamazdın; дəнəманди başlamazdı; дəнəмандимон başlamazdıq; 
дəнəмандишон başlamazdınız; дəнəмандин başlamazdılar; 
дəмандəнинныбим başlamamalıydım; дəмандəнинныбиш 
başlamamalıydın; дəмандəнинныбе başlamamalıydı; 
дəмандəнинныбимон başlamamalıydıq; дəмандəнинныбишон 
başlamamalıydınız; дəмандəнинныбин başlamamalıydılar; 
дəмандəнин ныбим başlamalı olmadım; дəмандəнин ныбиш 
başlamalı olmadın; дəмандəнин ныбе başlamalı olmadı; дəмандəнин 
ныбимон başlamalı olmadıq; дəмандəнин ныбишон başlamalı 
olmadınız; дəмандəнин ныбин başlamalı olmadılar; дəнымандим 
başlamadım; дəнымандиш başlamadın; дəныманде başlamadı; 
дəнымандимон başlamadıq; дəнымандишон başlamadınız; 
дəнымандин başlamadılar; дəнибəмандем başlamaram; 
дəнибəмандеш başlamazsan; дəнибəманде başlamaz; 
дəнибəмандемон başlamarıq; дəнибəмандешон başlamazsınız; 
дəнибəманден başlamazlar; дəмандəнинним başlamamalıyam; 
дəмандəнинниш başlamamalısan; дəмандəнинни başlamamalıdır; 
дəмандəниннимон başlamamalıyıq; дəмандəниннишон 
başlamamalısınız; дəмандəниннин başlamamalıdırlar; дəнымандым 
başlamayım; дəмəманд  başlama; дəныманды  başlamasın; 
дəмəмандəмон başlamayaq; дəмəмандəн  başlamayın; дəнымандын  
başlamasınlar; дəнымандом başlamasam; дəнымандош  başlamasan; 
дəнымандо  başlamasa; дəнымандомон başlamasaq; дəнымандошон  
başlamasanız; дəнымандон  başlamasalar. 

дәмандә I с. duruxmuş, dirәnmiş, duruxan, dirәnәn; *дəмандə 
огəтеј ф. 1 yarıtmamaq; 2 yarıda saxlamaq, əl yetirməmək; дəмандə 
огəтə беј ф. yarıda saxlanılmaq, əl yetirilməmək; дəмандə огəтə быə 
с. yarıda saxlanılmış, əl yetirilməmiş (yetirilməyən); дəмандə огəтə 
быə хəб. мəн. yarıda saxlanılmışdır, əl yetirilməmişdir (yetirilməyib). 

дәмандә II с. başlamış, başlayan, girişmiş, girişәn. 
дәмандә I хəб. мəн. duruxmuşdur, dirәnmişdir, duruxub, 

dirәnib, duruxubdur, dirәnibdir.  
дәмандә II хəб. мəн. başlamışdır, başlayıb, başlayıbdır, 

girişmişdir, girişib, girişibdir. 
дәмандәнин I  с. duruxmalı, duruxası, dirәnmәli, dirәnәsi, 

dayanmalı, dayanası. 
дәмандәнин II с. başlamalı, girişmәli. 
дәмандәсә I з. duruxarkәn, dirәnәrkәn, dayanarkәn. 
дәмандәсә II з. başlayarkәn, girişәrkәn. 
дәмандовније и. dayandırma, saxlama. 
дәмандовније-дәмандовније з. dayandıra-dayandıra, 

dayandıraraq, saxlaya-saxlaya, saxlayaraq. 
дәмандовнијеј ф. dayandırmaq, saxlamaq; дəмандовнијə беј ф. 

dayandırılmaq, saxlanmaq; дəмандовнијə быə с. dayandırılmış, 
saxlanmış, dayandırılan, saxladılan; дəмандовнијə быə хəб. мəн. 
dayandırılmışdır, saxlanmışdır, dayandırılıb, saxladılıb. 

дәмандовнијә с. dayandırmış, dayandıran, saxlamış, saxlayan. 
дәмандовнијә хəб. мəн. dayandırmısan, saxlamısan. 
дәмандовнијәнин с. dayandırmalı, dayandırası, saxlamalı, 

saxlayası. 
дәмандовнијәсә с. dayandırarkәn, saxladarkәn. 
дәмбәдәм з. dәmbәdәm, fasilәsiz. 
дәмдәмә с. qeyri-sabit, dәmdәmәki (insan). 
дәмдәмәти и. dәmdәmәkilik, qeyri-sabitlik. 
дәм-дәско и. dәm-dәsgah. 
дәм-дәскојн с. dәm-dәsgahlı. 
дәмәгәт и. мус. dәmtutan, dәmkeş, dәmçi. 

дәмәдә I з. dәmadәm, elә; дəмəдə аз вотыме, əј нымəсəше мы elə 
mən dedim, o məni eşitmədi. 

дәмәдә  II з. (işarə əvəzlikləri ilə bilikdə) dәmdә; бы дəмəдə че 
кинə моə омəј беше bu dəmdə qızın anası gəlib çıxdı. 

дәмәрәс и. qanmaz, anlamaz, zırrama. 
дәмәрәсәти и. qanmazlıq, zırramalıq; дəмəрəсəти кардеј ф. 

qanmazlıq etmək; дəмəрəсəти кардə беј ф. qanmazlıq edilmək; 
дəмəрəсəти кардə быə с. qanmazlıq edilmiş (edilən); дəмəрəсəти 
кардə быə хəб. мəн. qanmazlıq edilmişdir (edilib). 

дәмин с. dәmli. 
дәмин-дәмини з. dәmli-dәmli. 
дәмыште и. batırma, murdarlama, korlama. 
дәмыште-дәмыште з. batıra-batıra, batıraraq, murdarlaya-

murdarlaya, murdarlayaraq, korlaya-korlaya, korlayaraq. 
дәмыштеј ф. batırmaq, murdarlamaq, korlamaq; дəмыштə беј 

ф. batırılmaq, murdarlanmaq, korlanmaq; дəмыштə быə с. batırılmış, 
murdarlanmış, korlanmış, batırılan, murdarlanan, korlanan; дəмыштə 
быə хəб. мəн. batırılmışdır, murdarlanmışdır, korlanmışdır, batırılıb, 
murdarlanıb, korlanıb. 

дәмкәш и. dәmkeş. 
дәмкәшәти и. мус. dәmkeşlik.  
дәмојә и. әrsә; дəмојə вардеј ф. ərsəyə çatdırmaq, başa çatdırmaq, 

bəzəmək; дəмојə вардыме ыштə кə öz evimi ərsəyə çatdırdım 
(tikintisini başa çatdırdım). 

дәмоле и. yeyib qurtarma; yeyib başa çatdırma; göz qırpımında 
yeyib qurtarma. 

дәмолеј ф. yeyib qurtarmaq; yeyib başa çatdırmaq; göz 
qırpımında yeyib qurtarmaq. 

дәмонә и. мус. Dәmanә («Mahur» muğamının şöbələrindən biri). 
дәмох и. damaq; намə дəмох тəб. yumşaq damaq; сахтə дəмох 

sərt damaq; дəмохи чин damaq büküşü; дəмохи ранг damağın rəngi; 
дəмохи дəчыкијеј damağın bitişməsi; дəмохи чыркинəти damağın 
irinliyi; дəмохи сохтемон damağın quruluşu; пəпруз дəмохəдə 
siqaret damağında; дəмох беј bajт. damaq olmaq (heyvanlarda 
xəstəlik). 

дәмохиарә с. зывон. damaqarası. 
дәмохин с. damaqlı. 
дәмохинәти и. зывон. damaqlılıq (damaq səslərinin хassəsi). 
дәмсоз и. мус. dәmsaz. 
дәмсозәти и. dәmsazlıq. 
дәмускије и. büzüşmә, qısılma. 
дәмускије-дәмускије з. büzüşә-büzüşә, büzüşәrәk, qısıla-qısıla, 

qısılaraq. 
дәмускијеј ф. büzüşmәk, qısılmaq; əғылон дəмускијəјн бəштə 

моə uşaqlar analarına qısıldılar; ♥дəмускијејдəм qısılıram; 
дəмускијејдəш qısılırsan; дəмускијејдə qısılır; дəмускијејдəмон 
qısılırıq; дəмускијејдəшон qısılırsınız; дəмускијејдəн qısılırlar; 
дəмускијејдəбим qısılırdım; дəмускијејдəбиш qısılırdın; 
дəмускијејдəбе qısılırdı; дəмускијејдəбимон qısılırdıq; 
дəмускијејдəбишон qısılırdınız; дəмускијејдəбин qısılırdılar; 
дəмускијəбим qısılmışdım; дəмускијəбиш qısılmışdın; дəмускијəбе 
qısılmışdı; дəмускијəбимон qısılmışdıq; дəмускијəбишон 
qısılmışdınız; дəмускијəбин  qısılmışdılar; дəмускијəм qısılmışam; 
дəмускијəш qısılmısan; дəмускијə qısılıb; дəмускијəмон qısılmışıq; 
дəмускијəшон qısılmısınız; дəмускијəн qısılıblar; дəмускијəбəјм 
qısılsaydım; дəмускијəбəјш qısılsaydın; дəмускијəбəј qısılsaydı; 
дəмускијəбəјмон qısılsaydıq; дəмускијəбəјшон qısılsaydınız; 
дəмускијəбəјн qısılsaydılar; дəəмуским qısılardım; дəəмускиш 
qısılardın; дəəмуски qısılardı; дəəмускимон qısılardıq; 
дəəмускишон qısılardınız; дəəмускин qısılardılar; дəмускијəнинбим 
qısılmalıydım; дəмускијəнинбиш qısılmalıydın; дəмускијəнинбе 
qısılmalıydı; дəмускијəнинбимон qısılmalıydıq; 
дəмускијəнинбишон qısılmalıydınız; дəмускијəнинбин 
qısılmalıydılar; дəмускијəнин бим qısılmalı oldum; дəмускијəнин 
биш qısılmalı oldun; дəмускијəнин бе qısılmalı oldu; дəмускијəнин 
бимон qısılmalı olduq; дəмускијəнин бишон qısılmalı oldunuz; 
дəмускијəнин бин qısılmalı oldular; дəмускијəјм qısıldım; 
дəмускијəјш qısıldın; дəмускијəј qısıldı; дəмускијəјмон qısıldıq; 
дəмускијəјшон qısıldınız; дəмускијəјн qısıldılar; дəбəмускијем 
qısılaram; дəбəмускијеш qısılarsan; дəбəмускије qısılar; 
дəбəмускијемон qısılarıq; дəбəмускијешон qısılarsınız; 
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дəбəмускијен qısılarlar; дəмускијəниним qısılmalıyam; 
дəмускијəниниш qısılmalısan; дəмускијəнине qısılmalıdır; 
дəмускијəнинимон qısılmalıyıq; дəмускијəнинишон qısılmalısınız; 
дəмускијəнинин qısılmalıdırlar; дəмускијым qısılım; дəмуски  qısıl; 
дəмускијы  qısılsın; дəмускијəмон qısılaq; дəмускијəн  qısılın; 
дəмускијын  qısılsınlar; дəмускијом qısılsam; дəмускијош  qısılsan; 
дəмускијо  qısılsa; дəмускијомон qısılsaq; дəмускијошон  
qısılsanız; дəмускијон  qısılsalar; ♥дəмускијејдəним qısılmıram; 
дəмускијејдəниш qısılmırsan; дəмускијејдəни qısılmır; 
дəмускијејдəнимон qısılmırıq; дəмускијејдəнишон qısılmırsınız; 
дəмускијејдəнин qısılmırlar; дəмускијејдəныбим qısılmırdım; 
дəмускијејдəныбиш qısılmırdın; дəмускијејдəныбе qısılmırdı; 
дəмускијејдəныбимон qısılmırdıq; дəмускијејдəныбишон 
qısılmırdınız; дəмускијејдəныбин qısılmırdılar; дəмускијəныбим 
qısılmamışdım; дəмускијəныбиш qısılmamışdın; дəмускијəныбе 
qısılmamışdı; дəмускијəныбимон qısılmamışdıq; 
дəмускијəныбишон qısılmamışdınız; дəмускијəныбин  
qısılmamışdılar; дəмускијəним qısılmamışam; дəмускијəниш 
qısılmamısan; дəмускијəни qısılmayıb; дəмускијəнимон 
qısılmamışıq; дəмускијəнишон qısılmamısınız; дəмускијəнин 
qısılmayıblar; дəмускијəнəбəјм qısılmasaydım; дəмускијəнəбəјш 
qısılmasaydın; дəмускијəнəбəј qısılmasaydı; дəмускијəнəбəјмон 
qısılmasaydıq; дəмускијəнəбəјшон qısılmasaydınız; 
дəмускијəнəбəјн qısılmasaydılar; дəнəмуским qısılmazdım; 
дəнəмускиш qısılmazdın; дəнəмуски qısılmazdı; дəнəмускимон 
qısılmazdıq; дəнəмускишон qısılmazdınız; дəнəмускин 
qısılmazdılar; дəмускијəнинныбим qısılmamalıydım; 
дəмускијəнинныбиш qısılmamalıydın; дəмускијəнинныбе 
qısılmamalıydı; дəмускијəнинныбимон qısılmamalıydıq; 
дəмускијəнинныбишон qısılmamalıydınız; дəмускијəнинныбин 
qısılmamalıydılar; дəмускијəнин ныбим qısılmalı olmadım; 
дəмускијəнин ныбиш qısılmalı olmadın; дəмускијəнин ныбе 
qısılmalı olmadı; дəмускијəнин ныбимон qısılmalı olmadıq; 
дəмускијəнин ныбишон qısılmalı olmadınız; дəмускијəнин ныбин 
qısılmalı olmadılar; дəнымускијəјм qısılmadım; дəнымускијəјш 
qısılmadın; дəнымускијəј qısılmadı; дəнымускијəјмон qısılmadıq; 
дəнымускијəјшон qısılmadınız; дəнымускијəјн qısılmadılar; 
дəнибəмускијем qısılmaram; дəнибəмускијеш qısılmazsan; 
дəнибəмускије qısılmaz; дəнибəмускијемон qısılmarıq; 
дəнибəмускијешон qısılmazsınız; дəнибəмускијен qısılmazlar; 
дəмускијəнинним qısılmamalıyam; дəмускијəнинниш 
qısılmamalısan; дəмускијəнинни qısılmamalıdır; 
дəмускијəниннимон qısılmamalıyıq; дəмускијəниннишон 
qısılmamalısınız; дəмускијəниннин qısılmamalıdırlar; 
дəнымускијым qısılmayım; дəмəмуски  qısılma; дəнымускијы  
qısılmasın; дəмəмускијəмон qısılmayaq; дəмəмускијəн  qısılmayın; 
дəнымускијын  qısılmasınlar; дəнымускијом qısılmasam; 
дəнымускијош  qısılmasan; дəнымускијо  qısılmasa; 
дəнымускијомон qısılmasaq; дəнымускијошон  qısılmasanız; 
дəнымускијон  qısılmasalar. 

дәмускијә с. büzüşmüş, qısılmış. 
дәмускијә хəб. мəн. büzüşmüşdür, büzüşüb, büzüşübdür, 

qısılmışdır, qısılıb, qısılıbdır. 
дәмускијәнин с. büzüşmәli, qısılmalı, büzüşәsi, qısılası. 
дәмускијәсә з. büzüşәrkәn, qısılarkәn. 
дәмхонә и. dәmxana, meyxana. 
дәнгәнә и. kasa. 
дәнгул с. dәngül, gülәyәn, oyunbaz, bambılı, yüngülxasiyyәt, 

adamgüldürәn. 
дәнгуләти и. dәngüllük, oyunbazlıq, bambılılıq, 

yüngülxasiyyәtlilik, adamgüldürәnlik; дəнгулəти кардеј ф. 
dəngüllük etmək, oyunbazlıq etmək, bambılılıq etmək, 
yüngülxasiyyətlilik etmək, adam güldürmək; дəнгулəти кардə беј ф. 
dəngüllük (oyunbazlıq, bambılılıq, yüngülxasiyyətlilik) edilmək, adam 
güldürülmək; дəнгулəти кардə быə с. dəngüllük (oyunbazlıq, 
bambılılıq, yüngülxasiyyətlilik) edilmiş, adam güldürülmüş; 
дəнгулəти кардə быə хəб. мəн. dəngüllük (oyunbazlıq, bambılılıq, 
yüngülxasiyyətlilik) edilmişdir, adam güldürülmüşdür. 

дәнәбәдылә с. tezötüşәn, фani. 
дәнәбәдыләти и. tezötüşәnlik, фanilik. 

дәнәм с. davranış; чəј дəнəмо зынејдəм onun davranışından 
bilirəm; bax: гәтегыр. 

дәнәме и. әyilmә. 
дәнәме-дәнәме з. әyilә-әyilә, әyilәrәk. 
дәнәмеј ф. әyilmәk; дəнəмəјм чəј сəјку, пегəтыме китоб onun 

başının üstündən əyilib, kitabı götürdüm; ♥дəнəмејдəм əyilirəm; 
дəнəмејдəш əyilirsən; дəнəмејдə əyilir; дəнəмејдəмон əyilirik; 
дəнəмејдəшон əyilirsiniz; дəнəмејдəн əyilirlər; дəнəмејдəбим 
əyilirdim; дəнəмејдəбиш əyilirdin; дəнəмејдəбе əyilirdi; 
дəнəмејдəбимон əyilirdik; дəнəмејдəбишон əyilirdiniz; 
дəнəмејдəбин əyilirdilər; дəнəмəбим əyilmişdim; дəнəмəбиш 
əyilmişdin; дəнəмəбе əyilmişdi; дəнəмəбимон əyilmişdik; 
дəнəмəбишон əyilmişdiniz; дəнəмəбин əyilmişdilər; дəнəмəјм 
əyildim; дəнəмəјш əyildin; дəнəмəј əyildi; дəнəмəјмонəyildik; 
дəнəмəјшон əyildiniz; дəнəмəјн əyildilər; дəнəмəбəјм əyilsəydim; 
дəнəбəмəјш əyilsəydin; дəнəмəбəј əyilsəydi; дəнəмəбəјмон 
əyilsəydik; дəнəмəбəјшон əyilsəydiniz; дəнəмəбəјн əyilsəydilər; 
дəнəмəнинбим əyilməliydim; дəнəмəнинбиш əyilməliydin; 
дəнəмəнинбе əyilməliydi; дəнəмəнинбимон əyilməliydik; 
дəнəмəнинбишон əyilməliydiniz; дəнəмəнинбин əyilməliydilər; 
дəнəмəнин бим əyilməli oldum; дəнəмəнин биш əyilməli oldun; 
дəнəмəнин бе əyilməli oldu; дəнəмəнин бимон əyilməli olduq; 
дəнəмəнин бишон əyilməli oldunuz; дəнəмəнин бин əyilməli 
oldular; дəнəмəнинимбəн əyilməliyəmmiş; дəнəмəнинишбəн 
əyilməlisənmiş; дəнəмəнинебəн əyilməliymiş; дəнəмəнинимонбəн 
əyilməliyikmiş; дəнəмəнинишонбəн əyilməlisinizmiş; 
дəнəмəнининбəн əyilməliymişlər; дəбəнəмем əyilərəm; дəбəнəмеш 
əyilərsən; дəбəнəме əyilər; дəбəнəмемон əyilərik; дəбəнəмешон 
əyilərsiniz; дəбəнəмен əyilərlər; дəнəмəниним əyilməliyəm; 
дəнəмəниниш əyilməlisən; дəнəмəнине əyilməlidir; дəнəмəнинимон 
əyilməliyik; дəнəмəнинишон əyilməlisiniz; дəнəмəнинин 
əyilməlidirlər; дəнəмым əyilim; дəнəм əyil; дəнəмы əyilsin; 
дəнəмəмон əyilək; дəнəмəн əyilin; дəнəмын əyilsinlər; дəнəмом 
əyilsəm; дəнəмош əyilsən; дəнəмо əyilsə;  дəнəмомон əyilsək; 
дəнəмошон əyilsəniz; дəнəмон əyilsələr; ♥дəнəмејдəним əyilmirəm; 
дəнəмејдəниш əyilmirsən; дəнəмејдəни əyilmir; дəнəмејдəнимон 
əyilmirik; дəнəмејдəнишон əyilmirsiniz; дəнəмејдəнин əyilmirlər; 
дəнəмејдəныбим əyilmirdim; дəнəмејдəныбиш əyilmirdin; 
дəнəмејдəныбе əyilmirdi; дəнəмејдəныбимон əyilmirdik; 
дəнəмејдəныбишон əyilmirdiniz; дəнəмејдəныбин əyilmirdilər; 
дəнəмəныбим əyilməmişdim; дəнəмəныбиш əyilməmişdin; 
дəнəмəныбе əyilməmişdi; дəнəмəныбимон əyilməmişdik; 
дəнəмəныбишон əyilməmişdiniz; дəнəмəныбин əyilməmişdilər; 
дəнынəмəјм əyilmədim; дəнынəмəјш əyilmədin; дəнынəмəј 
əyilmədi; дəнынəмəјмон əyilmədik; дəнынəмəјшон əyilmədiniz; 
дəнынəмəјн əyilmədilər; дəнəмəнəбəјм əyilməsəydim; 
дəнəмəнəбəјш əyilməsəydin; дəнəмəнəбəј əyilməsəydi; 
дəнəмəнəбəјмон əyilməsəydik; дəнəмəнəбəјшон əyilməsəydiniz; 
дəнəмəнəбəјн əyilməsəydilər; дəнəмəнинныбим əyilməməliydim; 
дəнəмəнинныбиш əyilməməliydin; дəнəмəнинныбе əyilməməliydi; 
дəнəмəнинныбимон əyilməməliydik; дəнəмəнинныбишон 
əyilməməliydiniz; дəнəмəнинныбин əyilməməliydilər; дəнəмəнин 
ныбим əyilməli olmadım; дəнəмəнин ныбиш əyilməli olmadın; 
дəнəмəнин ныбе əyilməli olmadı; дəнəмəнин ныбимон əyilməli 
olmadıq; дəнəмəнин ныбишон əyilməli olmadınız; дəнəмəнин 
ныбин əyilməli olmadılar; дəнəмəниннимбəн əyilməməliyəmmiş; 
дəнəмəниннишбəн əyilməməlisənmiş; дəнəмəниннијебəн 
əyilməməliymiş; дəнəмəниннимонбəн əyilməməliyikmiş; 
дəнəмəниннишонбəн əyilməməlisinizmiş; дəнəмəниннинбəн 
əyilməməliymişlər; дəнибəнəмем əyilmərəm; дəнибəнəмеш 
əyilməzsən; дəнибəнəме əyilməz; дəнибəнəмемон əyilmərik; 
дəнибəнəмешон əyilməzsiniz; дəнибəнəмен əyilməzlər; 
дəнəмəнинним əyilməməliyəm; дəнəмəнинниш əyilməməlisən; 
дəнəмəнинни əyilməməlidir; дəнəмəниннимон əyilməməliyik; 
дəнəмəниннишон əyilməməlisiniz; дəнəмəниннин əyilməməlidirlər; 
дəнынəмым əyilməyim; дəмəнəм əyilmə; дəнынəмы əyilməsin; 
дəмəнəмəмон  əyilməyək; дəмəнəмəн əyilməyin; дəнынəмын 
əyilməsinlər; дəнынəмом əyilməsəm; дəнынəмош əyilməsən; 
дəнынəмо əyilməsə; дəнынəмомон əyilməsək; дəнынəмошон 
əyilməsəniz; дəнынəмон əyilməsələr. 

дәнәмә с. әyilәn, әyilmiş. 
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дәнәмә хəб. мəн. әyilmişdir, әyilib, әyilibdir. 
дәнәмәнин с. әyilmәli, әyilәsi. 
дәнәмәсә з. әyilәrkәn. 
дәнәм-пенәм и. әyilib-qalxma; дəнəм-пенəм кардеј əyilib-

qalхmaq. 
дәныбасте-дәныбасте з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamadan, 

bağlamayaraq; düzәltmәyә-düzәltmәyә, düzәltmәyәrәk. 
дәныбастеј ф. bağlamamaq; düzәltmәmәk. 
дәныбастә с. bağlamayan, bağlamamış; düzәltmәyәn, 

düzәltmәmiş. 
дәныбастә з. bağlamamış, bağlamazdan öncә; düzәltmәmiş, 

düzәltmәzdәn öncә. 
дәныбастовније-дәныбастовније з. bağlatmaya-bağlatmaya, 

bağlatmadan, bağlatmayaraq. 
дәныбастовнијеј ф. bağlatmamaq. 
дәныбастовнијә с. bağlatmayan, bağlatmamış. 
дәныбастовнијә з. bağlatmamış, bağlatmadan, bağlatmazdan 

öncә. 
дәныбе-дәныбе з. ilişmәyә-ilişmәyә, ilişmәdәn, ilişmәyәrәk 

(kiməsə). 
дәныбеј ф. ilişmәmәk (kiməsə). 
дәныбә с. ilişmәyәn, ilişmәmiş, ilişmәz. 
дәныбә з. ilişmәmiş, ilişmәzdәn öncә. 
дәныбије-дәныбије з. donmaya-donmaya, donmadan, 

donmayaraq. 
дәныбијеј ф. donmamaq. 
дәныбијә с. donmayan, donmamış, donmaz. 
дәныбијә з. donmamış, donmazdan öncә. 
дәныбијовније-дәныбијовније з. dondurmaya-dondurmaya, 

dondurmadan, dondurmayaraq. 
дәныбијовнијеј ф. dondurmamaq. 
дәныбијовнијә с. dondurmayan, dondurmamış. 
дәныбијовнијә з. dondurmamış, dolndurmazdan öncә. 
дәныбырније-дәныбырније з. soymaya-soymaya, soymadan, 

soymayaraq, qarәt etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
дәныбырнијеј ф. soymamaq, qarәt etmәmәk. 
дәныбырнијә с. soymayan, soymamış, qarәt etmәyәn (etmәmiş). 
дәныбырнијә з. soymamış, qarәt etmәmiş, soymazdan (qarәt 

etmәzdәn) öncә. 
дәныбырҹије-дәныбырҹије з. sıxılmaya-sıxılmaya, sıxılmadan, 

sıxılmayaraq. 
дәныбырҹијеј ф. sıxılmamaq. 
дәныбырҹијә с. sıxılmayan, sıxılmamış. 
дәныбырҹијә з. sıxılmamış, sıxılmazdan öncә. 
дәныбырҹыније-дәныбырҹыније з. sıxmaya-sıxmaya, 

sıxmadan, sıxmayaraq, sıxışdırmaya-sıxışdırmaya, sıxışdırmadan, 
sıxışdırmayaraq. 

дәныбырҹынијеј ф. sıxmamaq, sıxışdırmamaq. 
дәныбырҹынијә с. sıxmayan, sıxışdırmayan, sıxmamış, 

sıxışdırmamış. 
дәныбырҹынијә з. sıxmamış, sıxışdırmamış, sıxmazdan 

(sıxışdırmazdan) öncә. 
дәныбохте-дәныбохте з. uduzmaya-uduzmaya, uduzmadan, 

uduzmayaraq, baxtalamaya-baxtalamaya, baxtalamadan, 
baxtalamayaraq. 

дәныбохтеј ф. uduzmamaq, baxtalamamaq. 
дәныбохтә с. uduzmayan, baxtalamayan, uduzmamış, 

baxtalamamış. 
дәныбохтә з. uduzmamış, baxtalamamış, uduzmazdan  

(baxtalamazdan) öncә. 
дәныбохтовније-дәныбохтовније з. uduzdurmaya-

uduzdurmaya, uduzdurmadan, uduzdurmayaraq. 
дәныбохтовнијеј ф. uduzdurmamaq.  
дәныбохтовнијә с. uduzdurmayan, uduzdurmamış. 
дәныбохтовнијә з. uduzdurmamış, uduzdurmazdan öncә. 
дәныварде-дәныварде з. keçmәyә-keçmәyә, keçmәdәn, 

keçmәyәrәk. 
дәнывардеј ф. keçmәmәk. 
дәнывардә с. keçmәyәn, keçmәmiş. 
дәнывардә з. keçmәmiş, keçmәzdәn öncә. 

дәнываште-дәнываште з. atılmaya-atılmaya, atılmadan, 
atılmayaraq, sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, sıçramayaraq. 

дәнываштеј ф. atılmamaq, sıçramamaq. 
дәнываштә с. atılmayan, sıçramayan, atılmamış, sıçramamış. 
дәнываштә з. atılmamış, sıçramamış, atlmazdan (sıçramazdan) 

öncә. 
дәнывәте-дәнывәте з. әks olunmaya-olunmaya (olunmadan, 

olunmayaraq). 
дәнывәтеј ф. әks olunmamaq. 
дәнывәтә с. әks olunmayan (olunmamış). 
дәнывәтә з. әks olunmamış, әks olunmazdan öncә. 
дәнывәше-дәнывәше з. parlamaya-parlamaya, parlamadan, 

parlamayaraq. 
дәнывәшеј ф. parlamamaq. 
дәнывәшә с. parlamayan, parlamamış. 
дәнывәшә з. parlamamış, parlamamışdan öncә. 
дәнывите-дәнывите з. sığınmaya-sığınmaya, sığınmadan, 

sığınmayaraq. 
дәнывитеј ф. sığınmamaq. 
дәнывитә с. sığınmayan, sığınmamış. 
дәнывитә з. sığınmadan, sığınmazdan öncә. 
дәнывығије-дәнывығије з. әlәk-vәlәk olmaya-olmaya 

(olmadan, olmayaraq). 
дәнывығијеј ф. әlәk-vәlәk olmamaq.  
дәнывығијә с. әlәk-vәlәk olmamış (olmayan). 
дәнывығијә з. әlәk-vәlәk olmamış, әlәk-vәlәk olmazdan öncә. 
дәнывығније-дәнывығније з. әlәk-vәlәk etmәyә-etmәyә 

(etmәdәn, etmәyәrәk). 
дәнывығнијеј ф. әlәk-vәlәk etmәmәk. 
дәнывығнијә с. әlәk-vәlәk etmәmiş (etmәyәn). 
дәнывығнијә з. әlәk-vәlәk etmәmiş (etmәzdәn öncә). 
дәнывыжије-дәнывыжије з. yerlәşmәyә-yerlәşmәyә, 

yerlәşmәdәn, yerlәşmәyәrәk, sığmaya-sığmaya, sığmadan, 
sığmayaraq, sığışmaya-sığışmaya, sığışmadan, sığışmayaraq. 

дәнывыжијеј ф. yerlәşmәmәk, sığmamaq, sığışmamaq. 
дәнывыжијә с. yerlәşmәyәn, yerlәşmәmiş, sığmayan, sığmamış, 

sığışmayan, sığışmamış; sığmaz, sığışmaz. 
дәнывыжијә з. yerlәşmәmiş, sığışmımaş, sığmamış, 

yerlәşmәzdәn (sığmazdan, sığışmazdan) öncә. 
дәнывыжијәти и. sığmazlıq, sığışmazlıq. 
дәнывыжније-дәнывыжније з. yerlәşdirmәyә-yerlәşdirmәyә, 

yerlәşdirmәdәn, yerlәşdirmәyәrәk, sığışdırmaya-sığışdırmaya, 
sığışdırmadan, sığışdırmayaraq. 

дәнывыжнијеј ф. yerlәşdirmәmәk, sığışdırmamaq. 
дәнывыжнијә с. yerlәşdirmәyәn, sığışdırmayan, 

yerlәşdirmәmiş, sığışdırmamış. 
дәнывыжнијә з. yerlәşdirmәmiş, sığışdırmamış, 

yerlәşdirmәzdәn (sığışdırmazdan) öncә. 
дәнывоније-дәнывоније з. keçirmәyә-keçirmәyә, keçirmәdәn, 

keçirmәyәrәk, ötürmәyә-ötürmәyә, ötürmәdәn, ötürmәyәrәk. 
дәнывонијеј ф. keçirmәmәk, ötürmәmәk. 
дәнывонијә с. keçirmәyәn, ötürmәyәn, keçirmәmiş, ötürmәmiş. 
дәнывонијә з. keçirmәmiş, ötürmәmiş, keçirmәzdәn 

(ötürmәzdәn) öncә. 
дәнывошније-дәнывошније з. alışdırmaya-alışdırmaya, 

alışdırmadan, alışdırmayaraq. 
дәнывошнијеј ф. alışdırmamaq. 
дәнывошнијә с. alışdırmayan, alışdırmamış. 
дәнывошнијә з. alışdırmamış, alışdırmazdan öncә. 
дәнывоштеј ф. 1 düzmәmәk; 2 döşәmәmәk, sәrmәmәk. 
дәнывоште-дәнывоште з. 1 düzmәyә-düzmәyә, düzmәdәn, 

düzmәyәrәk; 2 döşәmәyә-döşәmәyә, döşәmәdәn, döşәmәyәrәk, 
sәrmәyә-sәrmәyә, sәrmәdәn, sәrmәyәrәk. 

дәнывоштә с. düzmәyәn, döşәmәyәn, sәrmәyәn, düzmәmiş, 
döşәmәmiş, sәrmәmiş. 

дәнывоштә з. düzmәmiş, döşәmәmiş, sәrmәmiş, düzmәmişdәn 
(döşәmәmişdәn, sәrmәmişdәn) öncә. 

дәныгарде-дәныгарде з. 1 pozulmaya-pozulmaya, pozulmadan, 
pozulmayaraq; 2 әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, әyilmәyәrәk, 
dönmәyә-dönmәyә, dönmәdәn, dönmәyәrәk. 

дәныгардеј ф. 1 pozulmamaq; 2 әyilmәmәk, dönmәmәk. 
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дәныгардә с. pozulmayan, әyilmәyәn, dönmәyәn. 
дәныгардә з. pozulmamış, әyilmәmiş, dönmәmiş, 

pozulmamışdın (әyilmәmişdәn, dönmәmişdәn) öncә. 
дәныгәте-дәныгәте з. bürümәyә-bürümәyә, bürümәdәn, 

bürümәyәrәk. 
дәныгәтеј ф. bürümәmәk. 
дәныгәтә с. bürümәyәn, bürümәmiş. 
дәныгәтә з. bürümәmiş, bürümәzdәn öncә. 
дәныгижије-дәныгижије з. azmaya-azmaya, azmadan, 

azmayaraq. 
дәныгижијеј ф. azmamaq. 
дәныгижијә с. azmayan, azmamış. 
дәныгижијә з. azmamış, azmamışdan öncә. 
дәныгижније-дәныгижније з. azdırmaya-azdırmaya, 

azdırmadan, azdırmayaraq. 
дәныгижнијеј ф. azdırmamaq. 
дәныгижнијә с. azdırmayan, azdırmamış. 
дәныгижнијә з. azdırmamış, azdırmazdan öncә. 
дәныгижвоније-дәныгижвоније з. azdırtmaya-azdırtmaya, 

azdırtmayaraq, azdırtmadan. 
дәныгижвонијеј ф. azdırtmamaq. 
дәныгижвонијә с. azdırtmayan, azdırtmamış. 
дәныгижвонијә з. azdırtmamış, azdırtmazdan öncә. 
дәныгыније-дәныгыније з. 1 başlamaya-başlamaya, 

başlamadan, başlamayaraq (işə); 2 düşmәyә-düşmәyә, düşmәdәn, 
düşmәyәrәk (ayağına və s.). 

дәныгынијеј ф. 1 başlamamaq (işə); 2 düşmәmәk (ayağına və 
s.). 

дәныгынијә с. başlamayan, başlamamış, düşmәmiş, düşmәyәn. 
дәныгынијә з. başlamamış, düşmәmiş, başlamazdan 

(düşmәmişdәn) öncә. 
дәныгордыније-дәныгордыније з. pozmaya-pozmaya, 

pozmadan, pozmayaraq. 
дәныгордынијеј ф. pozmamaq. 
дәныгордынијә с. pozmayan, pozmamış. 
дәныгордынијә з. pozmamış, pozmadan, pozmazdan öncә. 
дәнығанде-дәнығанде з. salmaya-salmaya, salmadan, 

salmayaraq (içəri, içinə). 
дәнығандеј ф. salmamaq (içəri, içinə). 
дәнығандә с. salmayan, salmamış. 
дәнығандә з. salmamış, salmazdan öncә. 
дәныдјәсе-дәныдјәсе з. boylanmaya-boylanmaya, 

boylanmadan, boylanmayaraq, nәzәr yetirmәyә-yetirmәyә 
(yetirmәdәn, yetirmәyәrәk), baxmaya-baxmaya, baxmadan, 
baxmayaraq (içəri). 

дәныдјәсеј ф. boylanmamaq, nәzәr yetirmәmәk, baxmamaq 
(içəri). 

дәныдјәсә с. boylanmamış, boylanmayan, nәzәr yetirmәmiş 
(yetirmәyәn), baxmamış, baxmayan (içəri). 

дәныдјәсә з. boylanmamış, boylanmazdan öncә, nәzәr 
yetirmәmiş (yetirmәzdәn öncә), baxmamış, baxmazdan öncә 
(içəri). 

дәныжәне-дәныжәне I з. taxmaya-taxmaya, taxmadan, 
taxmayaraq. 

дәныжәне-дәныжәне II з. sırımaya-sırımaya, sırımadan, 
sırımayaraq (yorğan-döşək). 

дәныжәнеј I ф. taxmamaq. 
дәныжәнеј II ф. sırımamaq (yorğan-döşək). 
дәныжәнә I с. taxmayan, taxmamış. 
дәныжәнә II с. sırımayan, sırımamış (yorğan-döşək). 
дәныжәнә I з. taxmamış, taxmazdan öncә. 
дәныжәнә II з. sırımamış, sırımazdan öncә (yorğan-döşək). 
дәнызынгије-дәнызынгије з. çisәmәyә-çisәmәyә, çisәmәdәn, 

çisәmәyәrәk. 
дәнызынгијеј ф. çisәmәmәk. 
дәнызынгијә с. çisәmәyәn, çisәmәmiş. 
дәнызынгијә з. çisәmәmiş, çisәmәzdәn öncә. 
дәныканде-дәныканде з. basdırmaya-basdırmaya, 

basdırmadan, basdırmayaraq. 
дәныкандеј ф. basdırmamaq. 
дәныкандә с. basdırmayan, basdırmamış. 

дәныкандә з. basdırmamış, basdırmazdan öncә. 
дәныкандовније-дәныкандовније з. basdırtmaya-basdırtmaya, 

basdırtmadan, basdırtmayaraq. 
дәныкандовнијеј ф. basdırtmamaq. 
дәныкандовнијә с. basdırtmayan, basdırtmamış. 
дәныкандовнијә з. basdırtmamış, basdırtmadan, 

basdırtmazdan öncә. 
дәныкәше-дәныкәше з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, 

çәkmәyәrәk (vaxt). 
дәныкәшеј ф. çәkmәmәk (vaxt); əнəһој дəныкəшəј, полис омəј 

беше bir şey keçmədi polis gəlib çıхdı. 
дәныкәшә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş (vaxt). 
дәныкәшә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә (vaxt). 
дәныкырије-дәныкырије з. 1 dartılmaya-dartılmaya, 

dartılmadan, dartılmayaraq; 2 sıxılmaya-sıxılmaya, sıxılmadan, 
sıxılmayaraq, yığılmaya-yığılmaya, yığılmadan, yığılmayaraq, 
daralmaya-daralmaya, daralmadan, daralmayaraq; 3 çәkinmәyә-
çәkinmәyә, çәkinmәdәn, çәkinmәyәrәk, qısılmaya-qısılmaya, 
qısılmadan, qısılmayaraq, qısınmaya-qısınmaya, qısınmadan, 
qısınmayaraq. 

дәныкыријеј ф. 1 dartılmamaq; 2 sıxılmamaq, yığılmamaq, 
daralmamaq; 3 çәkinmәmәk, qısılmamaq, qısınmamaq. 

дәныкыријә с. 1 dartılmayan, dartılmamış, dartılmaz; 2 
sıxılmayan, sıxılmamış, sıxılmaz, yığılmayan, yığılmamış, 
daralmayan, daralmamış; 3 çәkinmәyәn, çәkinmәmiş, qısılmayan, 
qısılmamış, qısınmayan, qısınmamış. 

дәныкыријә з. 1 dartılmamış, dartılmadan, dartılmazdan öncә; 
2 sıxılmamış, sıxılmadan, yığılmamış, yığılmadan, daralmamış, 
daralmadan, sıxılmazdan (daralmazdan, yığılmazdan) öncә. 

дәныкырније-дәныкырније з. 1 tarım çәkmәyә-çәkmәyә 
(çәkmәdәn, çәkmәyәrәk), sıxmaya-sıxmaya, sıxmadan, 
sıxmayaraq; 2 мəҹ. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk 
(şillə və s.). 

дәныкырнијеј ф. 1 tarım çәkmәmәk, sıxmamaq; 2 мəҹ. 
çәkmәmәk (şillə və s.). 

дәныкырнијә с. tarım çәkmәyәn (çәkmәmiş), çәkmәyәn, 
çәkmәmiş, sıxmayan, sıxmamış. 

дәныкырнијә з. tarım çәkmәmiş, çәkmәmiş, sıxmamış, tarım 
çәkmәmişdәn, sıxmamışdan, çәkmәzdәn öncә. 

дәныкыште-дәныкыште з. sıxmaya-sıxmaya, sıxmadan, 
sıxmayaraq, qısmaya-qısmaya, qısmadan, qısmayaraq. 

дәныкыштеј ф. sıxmamaq, qısmamaq. 
дәныкыштә с. sıxmayan, qısmayan, sıxmamış, qısmamış. 
дәныкыштә з. sıxmamış, qısmamış, sıxmadan, qısmadan, 

sıxmazdan (qısmazdan) öncә. 
дәныкује-дәныкује з. itәlәmәyә-itәlәmәyә, itәlәmәdәn, 

itәlәmәyәrәk. 
дәныкујеј ф. itәlәmәmәk. 
дәныкујә с. itәlәmәyәn, itәlәmәmiş. 
дәныкујә з. itәlәmәmiş, itәlәmәzdәn öncә. 
дәныларзе-дәныларзе з. diksinmәyә-diksinmәyә, 

diksinmәyәrәk, diksinmәdәn. 
дәныларзеј ф. diksinmәmәk. 
дәныларзә с. diksinmәyәn, diksinmәmiş. 
дәныларзә з. diksinmәmiş, diksinmәdәn, diksinmәzdәn öncә. 
дәнылвырдије-дәнылвырдије з. burxulmaya-burxulmaya, 

burxulmadan, burxulmayaraq. 
дәнылвырдијеј ф. burxulmamaq. 
дәнылвырдијә с. burxulmayan, burxulmamış. 
дәнылвырдијә з. burxulmamış, burxulmadan, burxulmazdan 

öncә. 
дәнылвырдыније-дәнылвырдыније з. burxutmaya-

burxutmaya, burxutmayaraq, burxutmadan. 
дәнылвырдынијеј ф. burxutmamaq. 
дәнылвырдынијә с. burxutmamış, burxutmayan. 
дәнылвырдынијә з. burxutmamış, burxutmazdan öncә. 
дәнылыве-дәнылыве з. tәrpәnmәyә-tәrpәnmәyә, 

tәrpәnmәyәrәk, tәrpәnmәdәn, dәbәrmәyә-dәbәrmәyә, 
dәbәrmәyәrәk, dәbәrmәdәn. 

дәнылывеј ф. tәrpәnmәmәk, dәbәrmәmәk. 
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дәнылывә с. tәrpәnmәyәn, tәrpәnmәmiş, dәbәrmәyәn, 
dәbәrmәmәiş. 

дәнылывә з. tәrpәnmәmiş, dәbәrmәmiş, tәrpәnmәzdәn 
(dәbәrmәzdәn) öncә. 

дәнылындије-дәнылындије з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 
әyilmәyәrәk. 

дәнылындијеј ф. әyilmәmәk. 
дәнылындијә с. әyilmәyәn, әyilmәmiş. 
дәнылындијә з. әyilmәmiş, әyilmәdәn, әyilmәzdәn öncә. 
дәнылындыније-дәнылындыније з. әymәyә-әymәyә, әymәdәn, 

әymәyәrәk. 
дәнылындынијеј ф. әymәmәk. 
дәнылындынијә с. әymәyәn, әymәmiş. 
дәнылындынијә з. әymәmiş, әymәdәn, әymәzdәn öncә. 
дәнылыртије-дәнылыртије з. batmaya-batmaya, batmadan, 

batmayaraq, çökmәyә-çökmәyә, çökmәdәn, çökmәyәrәk (içəri). 
дәнылыртијеј ф. batmamaq, çökmәmәk (içəri). 
дәнылыртијә с. batmayan, batmamış, çökmәyәn, çökmәmiş. 
дәнылыртијә з. batmamış, çökmәmiş, batmazdan (çökmәzdәn) 

öncә. 
дәнылыртыније-дәнылыртыније з. batırmaya-batırmaya, 

batırmadan, batırmayaraq, çökdürmәyә-çökdürmәyә, 
çökdürmәdәn, çökdürmәyәrәk (içəri). 

дәнылыртынијеј ф. batırmamaq, çökdürmәmәk (içəri). 
дәнылыртынијә с. batırılmayan, batırılmamış, çökdürülmәyәn, 

çökdürülmәmiş. 
дәнылыртынијә з. batırılmamış, çökdürülmәmiş, 

batırılmazdan (çökdürülmәzdәn) öncә. 
дәныловније-дәныловније з. tәrpәtmәyә-tәrpәtmәyә, 

tәrpәtmәdәn, tәrpәtmәyәrәk, dәbәrmәyә-dәbәrtmәyә, 
dәbәrtmәdәn, dәbәrtmәyәrәk. 

дәныловнијеј ф. tәrpәtmәmәk, dәbәrtmәmәk. 
дәныловнијә с. tәrpәtmәyәn, tәrpәtmәmiş, dәbәrtmәyәn, 

dәbәrtmәmiş. 
дәныловнијә з. tәrpәtmәmiş, dәbәrtmәmiş, tәrpәtmәzdәn 

(dәbәrtmәzdәn) öncә. 
дәнылорзыније-дәнылорзыније з. diksindimәyә-

diksindirmәyә, diksindirmәdәn, diksindirmәyәrәk. 
дәнылорзынијеј ф. diksindimәmәk. 
дәнылорзынијә с. diksindirmәyәn, diksindirmәmiş. 
дәнылорзынијә з. diksindirmәmiş, diksindirmәdәn, 

diksindirmәzdәn öncә. 
дәныманде-дәныманде I з. duruxmaya-duruxmaya, 

duruxmadan, duruxmayaraq, dirәnmәmәk, dayanmaya-
dayanmaya, dayanmadan, dayanmayaraq. 

дәныманде-дәныманде II з. başlamaya-başlamaya, başlamadan, 
başlamayaraq, girişmәyә-girişmәyә, girişmәdәn, girişmәyәrәk. 

дәнымандеј I ф. duruxmamaq, dirәnmәmәk, dayanmamaq. 
дәнымандеј II ф. başlamamaq, girişmәmәk. 
дәнымандә I с. duruxmayan, dirәnmәyәn, dayanmayan, 

duruxmamış, dirәnmәmiş, dayanmamış. 
дәнымандә II с. başlamayan, girişmәyәn, başlamamış, 

girişmәmiş. 
дәнымандә I з. duruxmamış, dirәnmәmiş, dayanmamış, 

duruxmazdan, dirәnmәzdәn, dayanmazdan öncә. 
дәнымандә II з. başlamamış, girişmәmiş, başlamazdan, 

girişmәzdәn öncә. 
дәнымандовнијеј ф. dayandırmamaq, saxlamamaq. 
дәнымандовније-дәнымандовније з. dayandırmaya-

dayandırmaya, dayandırmadan, dayandırmayaraq, saxlamaya-
saxlamaya, saxlamadan, saxlamayaraq. 

дәнымандовнијә с. dayandırmayan, saxlamayan, 
dayandırmamış, saxlamamış. 

дәнымандовнијә з. dayandırmamış, saxlamamış, 
dayandırmadan, saxlamadan, dayandırmazdan (saxlamazdan) 
öncә. 

дәнымыште-дәнымыште з. batırmaya-batırmaya, batırmadan, 
batırmayaraq, murdarlamaya-murdarlamaya, murdarlamadan, 
murdarlamayaraq. 

дәнымыштеј ф. batırmamaq, murdarlamamaq. 

дәнымыштә с. batırmayan, batırmamış, murdarlamayan, 
murdarlamamış. 

дәнымыштә з. batırmamış, murdarlamamış, batırmazdan 
(murdarlamazdan) öncә. 

дәнымускије-дәнымускије з. büzüşmәyә-büzüşmәyә, 
büzüşmәdәn, büzüşmәyәrәk, qısılmaya-qısılmaya, qısılmadan, 
qısılmayaraq. 

дәнымускијеј ф. büzüşmәmәk, qısılmamaq. 
дәнымускијә с. büzüşmәyәn, qısılmayan, büzüşmәmiş, 

qısılmamış. 
дәнымускијә з. büzüşmәmiş, qısılmamış, büzüşmәdәn, 

qısılmadan, büzüşmәzdәn (qısılmazdan) öncә. 
дәнынәме-дәнынәме з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 

әyilmәyәrәk. 
дәнынәмеј  ф. әyilmәmәk. 
дәнынәмә с. әyilmәyәn, әyilmәmiş, әyilmәz. 
дәнынәмә з. әyilmәmiş, әyilmәmişdәn öncә. 
дәнынәмәти и. әyilmәzlik, mәtinlik. 
дәныныште-дәныныште з. çimmәyә-çimmәyә, çimmәdәn, 

çimmәyәrәk. 
дәныныштеј ф. çimmәmәk. 
дәныныштә с. çimmәyәn, çimmәmiş. 
дәныныштә з. çimmәmiş, çimmәzdәn öncә. 
дәныној bax: дәнығандеј. 
дәныншанде-дәныншанде з. çimizdirmәyә-çimizdirmәyә, 

çimizdirmәdәn, çimizdirmәyәrәk. 
дәныншандеј ф. çimizdirmәmәk. 
дәныншандә с. çimizdirmәyәn, çimizdirmәmiş. 
дәныншандә з. çimizdirmәmiş, çimizdirmәzdәn öncә. 
дәныпарзыније-дәныпарзыније з. süzmәyә-süzmәyә, 

süzmәdәn, süzmәyәrәk. 
дәныпарзынијеј ф. süzmәmәk. 
дәныпарзынијә с. süzmәyәn, süzmәmiş. 
дәныпарзынијә з. süzmәmiş, süzmәdәn, süzmәzdәn öncә. 
дәныпарчије-дәныпарчије з. bitmәyә-bitmәyә, bitmәdәn, 

bitmәyәrәk, son qoyulmaya-qoyulmaya (qoyulmadan, 
qoyulmayaraq). 

дәныпарчијеј ф. bitmәmәk, son qoyulmamaq. 
дәныпарчијә с. bitmәyәn, bitmәmiş, son qoyulmayan 

(qoyulmamış). 
дәныпарчијә з. bitmәmiş, son qoyulmamış, bitmәdәn, son 

qoyulmadan, bitmәzdәn (son qoyulmazdan) öncә. 
дәныпарчыније-дәныпарчыније з. bitirmәyә-bitirmәyә, 

bitirmәdәn, bitirmәyәrәk, son qoymaya-qoymaya (qoymadan, 
qoymayaraq). 

дәныпарчынијеј ф. bitirmәmәk, son qoymamaq. 
дәныпарчынијә с. bitirmәyәn, bitirmәmiş, son qoymayan 

(qoymamış). 
дәныпарчынијә з. bitirmәmiş, son qoymamış, bitirmәdәn, son 

qoymadan, bitirmәzdәn (son qoymazdan) öncә. 
дәныпате-дәныпате  з. bişirmәyә-bişirmәyә, bişirmәdәn, 

bişirmәyәrәk. 
дәныпатеј ф. bişirmәmәk. 
дәныпатә с. bişirmәyәn, bişirmәmiş. 
дәныпатә з. bişirmәmiş, bişirmәzdәn öncә. 
дәныпыке-дәныпыке з. batmaya-batmaya, batmadan, 

batmayaraq (içəriyə). 
дәныпыкеј ф. batmamaq (içəriyə). 
дәныпыкә с. batmayan, batmamış. 
дәныпыкә з. batmamış, batmazdan öncә. 
дәныпыкније-дәныпыкније з. batırmaya-batırmaya, 

batırmadan, batırmayaraq (içəriyə). 
дәныпыкнијеј ф. batırmamaq (içəriyə). 
дәныпыкнијә с. batırmayan, batırmamış. 
дәныпыкнијә з. batırmamış, batırmazdan öncә. 
дәныпыртије-дәныпыртије з. çәkilmәyә-çәkilmәyә, 

çәkilmәdәn, çәkilmәyәrәk. 
дәныпыртијеј ф. çәkilmәmәk. 
дәныпыртијә с. çәkilmәyәn, çәkilmәmiş. 
дәныпыртијә з. çәkilmәmiş, çәkilmәzdәn öncә. 
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дәныпыртыније-дәныпыртыније з. çәkmәyә-çәkmәyә, 
çәkmәdәn, çәkmәyәrәk. 

дәныпыртынијеј ф. çәkmәmәk. 
дәныпыртынијә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş. 
дәныпыртынијә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
дәныпыхе-дәныпыхе з. çürümәyә-çürümәyә, çürümәdәn, 

çürümәyәrәk. 
дәныпыхеј ф. çürümәmәk. 
дәныпыхә с. çürümәyәn, çürümәmiş. 
дәныпыхә з. çürümәmiş, çürümәzdәn öncә. 
дәныпыхније-дәныпыхније з. çürütmәyә-çürütmәyә, 

çürütmәdәn, çürütmәyәrәk. 
дәныпыхнијеј ф. çürütmәmәk. 
дәныпыхнијә с. çürütmәyәn, çürütmәmiş. 
дәныпыхнијә з. çürütmәmiş, çürütmәzdәn öncә. 
дәныпоре-дәныпоре з. basmarlamaya-basmarlamaya, 

basmarlamadan, basmarlamayaraq. 
дәныпореј ф. basmarlamamaq. 
дәныпорә с. basmarlamayan, basmarlamamış. 
дәныпорә з. basmarlamamış, basmarlamazdan öncә. 
дәныпорније-дәныпорније з. qapmaya-qapmaya, qapmadan, 

qapmayaraq (əlindən). 
дәныпорнијеј ф. qapmamaq (əlindən). 
дәныпорнијә с. qapmayan, qapmamış. 
дәныпорнијә з. qapmamış, qapmazdan öncә. 
дәныпуште-дәныпуште з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamadan, 

bağlamayaraq. 
дәныпуштеј ф. bağlamamaq. 
дәныпуштә с. bağlamayan, bağlamamış. 
дәныпуштә з. bağlamamış, bağlamazdan öncә. 
дәныражије-дәныражије з. allanmaya-allanmaya, allanmadan, 

allanmayaraq. 
дәныражијеј ф. allanmamaq. 
дәныражијә с. allanmayan, allanmamış. 
дәныражијә з. allanmamış, allanmazdan öncә. 
дәныражније-дәныражније з. allandırmaya-allandırmaya, 

allandırmadan, allandırmayaraq. 
дәныражнијеј ф. allandırmamaq. 
дәныражнијә с. allandırmayan, allandırmamış. 
дәныражнијә з. allandırmamış, allandırmazdan öncә. 
дәныранде-дәныранде з. yağmaya-yağmaya, yağmadan, 

yağmayaraq, vurmaya-vurmaya, vurmadan, vurmayaraq (içəri; 
yağış, külək və s.). 

дәнырандеј ф. yağmamaq, vurmamaq (içəri; yağış, külək və s.). 
дәнырандә с. yağmayan, vurmayan, yağmamış, vurmamış 

(içəri). 
дәнырандә з. yağmamış, vurmamış, yağmazdan (vurmazdan) 

öncә. 
дәнырәме-дәнырәме з. hürkmәyә-hürkmәyә, hürkmәdәn, 

hürkmәyәrәk. 
дәнырәмеј ф. hürkmәmәk. 
дәнырәмә с. hürkmәyәn, hürkmәmiş. 
дәнырәмә з. hürkmәmiş, hürkmәzdәn öncә. 
дәнырәсе-дәнырәсе з. 1 çatmaya-çatmaya, çatmadan, 

çatmayaraq, yetmәyә-yetmәyә, yetmәdәn, yetmәyәrәk; 2 
qanmaya-qanmaya, qanmadan, qanmayaraq, anlamaya-
anlamaya, anlamadan, anlamayaraq. 

дәнырәсеј ф. 1 çatmamaq, yetmәmәk; 2 qanmamaq, 
anlamamaq. 

дәнырәсә с. 1 çatmayan, yetmәyәn, çatmamış, yetmәmiş; 2 
qanmayan, qanmamış. 

дәнырәсә з. çatmamış, yetmәmiş; qanmamış, çatmazdan 
(yetmәzdәn, qanmamışdan) öncә. 

дәнырыве-дәнырыве з. hürmәyә-hürmәyә, hürmәdәn, 
hürmәyәrәk. 

дәнырывеј ф. hürmәmәk. 
дәнырывә с. hürmәyәn, hürmәmiş. 
дәнырывә з. hürmәmiş, hürmәzdәn öncә. 
дәнырыжије-дәнырыжије з. uçulmaya-uçulmaya, uçulmadan, 

uçulmayaraq. 
дәнырыжијеј ф. uçulmamaq. 

дәнырыжијә с. uçulmayan, uçulmamış. 
дәнырыжијә з. uçulmamış, uçulmazdan öncә. 
дәнырыжније-дәнырыжније з. uçurmaya-uçurmaya, 

uçurmadan, uçurmayaraq. 
дәнырыжнијеј ф. uçurmamaq. 
дәнырыжнијә с. uçurmayan, uçurmamış. 
дәнырыжнијә з. uçurmamış, uçurmazdan öncә. 
дәнырызије-дәнырызије з. ovulmaya-ovulmaya, ovulmadan, 

ovulmayaraq. 
дәнырызијеј ф. ovulmamaq. 
дәнырызијә с. ovulmayan, ovulmamış. 
дәнырызијә з. ovulmamış, ovulmazdan öncә. 
дәнырызније-дәнырызније з. ovmaya-ovmaya, ovmadan, 

ovmayaraq. 
дәнырызнијеј ф. ovmamaq. 
дәнырызнијә с. ovmayan, ovmamış. 
дәнырызнијә з. ovmamış, ovmamışdan öncә. 
дәнырыте-дәнырыте з. süpürmәyә-süpürmәyә, süpürmәdәn, 

süpürmәyәrәk. 
дәнырытеј ф. süpürmәmәk. 
дәнырытә с. süpürmәyәn, süpürmәmiş. 
дәнырытә з. süpürmәmiş, süpürmәdәn, süpürmәzdәn öncә. 
дәныроме-дәныроме з. ötürmәyә-ötürmәyә, ötürmәdәn, 

ötürmәyәrәk (mal-qaranı). 
дәныромеј ф. ötürmәmәk (mal-qaranı). 
дәныромә с. ötürmәyәn, ötürmәmiş (mal-qaranı). 
дәныромә з. ötürmәmiş, ötürmәzdәn öncә (mal-qaranı). 
дәныросније-дәныросније з. anlatmaya-anlatmaya, 

anlatmadan, anlatmayaraq, qandırmaya-qandırmaya, 
qandırmadan, qandırmayaraq. 

дәныроснијеј ф. anlatmamaq, qandırmamaq. 
дәныроснијә с. anlatmayan, qandırmayan, anlatmamış, 

qandırmamış. 
дәныроснијә з. anlatmamış, qandırmamış, anlatmazdan, 

qandırmazdan öncә. 
дәныросте-дәныросте з. bәzәmәyә-bәzәmәyә, bәzәmәdәn, 

bәzәmәyәrәk. 
дәныростеј ф. bәzәmәmәk. 
дәныростә с. bәzәmәyәn, bәzәmәmiş. 
дәныростә з. bәzәmәmiş, bәzәmәzdәn öncә. 
дәныростовније-дәныростовније з. bәzәtdirmәyә-

bәzәtdirmәyә, bәzәtdirmәdәn, bәzәtdirmәyәrәk. 
дәныростовнијеј ф. bәzәtdirmәmәk. 
дәныростовнијә с. bәzәtdirmәyәn, bәzәtdirmәmiş. 
дәныростовнијә з. bәzәtdirmәmiş, bәzәtdirmәzdәn öncә. 
дәнырохније-дәнырохније з. qapmaya-qapmaya, qapmadan, 

qapmayaraq, әlindәn almaya-almaya (almadan, almayaraq). 
дәнырохнијеј ф. qapmamaq, әlindәn almamaq. 
дәнырохнијә с. qapmayan, qapmamış, әlindәn almayan 

(almamış). 
дәнырохнијә з. qapmamış, әlindәn almamış, qapmazdan 

(әlindәn almazdan) öncә. 
дәнысије-дәнысије з. yırtılmaya-yırtılmaya, yırtılmadan, 

yırtılmayaraq. 
дәнысијеј ф. yırtılmamaq. 
дәнысијә с. yırtılmayan, yırtılmamış. 
дәнысијә з. yırtılmamış, yırtılmazdan öncә. 
дәнысындыније-дәнысындыније з. yırtmaya-yırtmaya, 

yırtmadan, yırtmayaraq. 
дәнысындынијеј ф. yırtmamaq. 
дәнысындынијә с. yırtmayan, yırtammış. 
дәнысындынијә з. yırtmamış, yırtmamışdan öncә. 
дәнысује-дәнысује з. sürtmәyә-sürtmәyә, sürtmәdәn, 

sürtmәyәrәk. 
дәнысујеј ф. sürtmәmәk. 
дәнысујә с. sürtmәyәn, sürtmәmiş. 
дәнысујә з. sürtmәmiş, sürtmәzdәn öncә. 
дәнысуте-дәнысуте з. yandırmaya-yandırmaya, yandırmadan, 

yandırmayaraq. 
дәнысутеј ф. yandırmamaq. 
дәнысутә с. yandırmayan, yandırmamış. 
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дәнысутә з. yandırmamış, yandırmazdan öncә. 
дәнытаспе-дәнытаспе з. qızışmaya-qızışmaya, qızışmadan, 

qızışmayaraq (başı söhbətə və s.). 
дәнытаспеј ф. qızışmamaq (başı söhbətə və s.). 
дәнытаспә с. qızışmayan, qızışmamış. 
дәнытаспә з. qızışmamış, qızışmazdan öncә.  
дәнытәсе-дәнытәсе з. ölmәyә-ölmәyә, ölmәdәn, ölmәyәrәk. 
дәнытәсеј ф. ölmәmәk. 
дәнытәсә с. ölmәyәn, ölmәmiş. 
дәнытәсә з. ölmәmiş, ölmәzdәn öncә. 
дәнытырније-дәнытырније з. kürәmәyә-kürәmәyә, 

kürәmәdәn, kürәmәyәrәk. 
дәнытырнијеј ф. kürәmәmәk. 
дәнытырнијә с. kürәmәyәn, kürәmәmiş. 
дәнытырнијә з. kürәmәmiş, kürәmәzdәn öncә. 
дәнытожније-дәнытожније з. qaçırtmaya-qaçırtmaya, 

qaçırtmadan, qaçırtmayaraq (iş dalınca). 
дәнытожнијеј ф. qaçırtmamaq (iş dalınca). 
дәнытожнијә с. qaçırtmayan, qaçırtmamış. 
дәнытожнијә з. qaçırtmamış, qaçırtmazdan öncә. 
дәныфырсије-дәныфырсије з. dürtülmәyә-dürtülmәyә, 

dürtülmәdәn, dürtülmәyәrәk. 
дәныфырсијеј ф. dürtülmәmәk. 
дәныфырсијә с. dürtülmәyәn, dürtülmәmiş. 
дәныфырсијә з. dürtülmәmiş, dürtülmәzdәn öncә. 
дәныхысије-дәныхысије з. islanmaya-islanmaya, islanmadan, 

islanmayaraq. 
дәныхысијеј ф. islanmamaq. 
дәныхысијә с. islanmayan, islanmamış. 
дәныхысијә з. islanmamış, islanmazdan öncә. 
дәныхысније-дәныхысније з. islatmaya-islatmaya, islatmadan, 

islatmayaraq. 
дәныхыснијеј ф. islatmamaq. 
дәныхыснијә с. islatmayan, islatmamış. 
дәныхыснијә з. islatmamış, islatmazdan öncә. 
дәныһыте-дәныһыте з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq, tәqib etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
дәныһытеј ф. qovmamaq, tәqib etmәmәk. 
дәныһытә с. qovmayan, qovmamış, tәqib etmәyәn (etmәmiş). 
дәныһытә з. qovmamış, tәqib etmәmiş, qovmazdan (tәqib 

etmәzdәn) öncә. 
дәныһоре-дәныһоре з. üyütmәyә-üyütmәyә, üyütmәdәn, 

üyütmәyәrәk. 
дәныһореј ф. üyütmәmәk. 
дәныһорә с. üyütmәyәn, üyütmәmiş. 
дәныһорә з. üyütmәmiş, üyütmәzdәn öncә. 
дәнычыке-дәнычыке з. 1 yapışmaya-yapışmaya, yapışmadan, 

yapışmayaraq; 2 gülәşmәyә-gülәşmәyә, gülәşmәdәn, 
gülәşmәyәrәk. 

дәнычыкеј ф. 1 yapışmamaq; 2 gülәşmәmәk. 
дәнычыкә с. yapışmayan, gülәşmәyәn, yapışmamış, gülәşmәmiş. 
дәнычыкә з. yapışmamış, gülәşmәmiş, yapışmazdan 

(gülәşmәzdәn) öncә. 
дәнычыпније-дәнычыпније з. döşәmәyә-döşәmәyә, 

döşәmәdәn, döşәmәyәrәk (söz). 
дәнычыпнијеј ф. döşәmәmәk (söz). 
дәнычыпнијә с. döşәmәmiş, döşәmәyәn (söz). 
дәнычыпнијә з. döşәmәmiş, döşәmәzdәn öncә (söz). 

дәнычокније-дәнычокније з. 1 yapışdırmaya-yapışdırmaya, 
yapışdırmadan, yapışdırmayaraq; 2 gülәşdirmәyә-gülәşdirmәyә, 

gülәşdirmәdәn, gülәşdirmәyәrәk. 
дәнычокнијеј ф. 1 yapışdırmamaq; 2 gülәşdirmәmәk. 
дәнычокнијә с. yapışdırmayan, gülәşdirmәyәn, yapışdırmamış, 

gülәşdirmәmiş. 
дәнычокнијә з. yapışdırmamış, gülәşdirmәmiş, yapışdırmazdan 

(gülәşdirmәzdәn) öncә. 
дәныше-дәныше з. girmәyә-girmәyә, girmәdәn, girmәyәrәk. 
дәнышеј ф. girmәmәk. 
дәнышә с. girmәyәn, girmәmiş. 
дәнышә з. girmәmiş, girmәzdәn öncә. 
дәныште и. çimmә. 

дәныште-дәныште з. çimә-çimә, çimәrәk. 
дәныштеј ф. çimmәk; ♥дəныштејдəм çimirəm; дəныштејдəш 

çimirsən; дəныштејдə çimir; дəныштејдəмон çimirik; 
дəныштејдəшон çimirsiniz; дəныштејдəн çimirlər; дəныштејдəбим 
çimirdim; дəныштејдəбиш çimirdin; дəныштејдəбе çimirdi; 
дəныштејдəбимон çimirdik; дəныштејдəбишон çimirdiniz; 
дəныштејдəбин çimirdilər; дəныштəбим çimmişdim; дəныштəбиш 
çimmişdin; дəныштəбе çimmişdi; дəныштəбимон çimmişdik; 
дəныштəбишон çimmişdiniz; дəныштəбин çimmişdilər; дəныштим 
çimdim; дəныштиш çimdin; дəныште çimdi; дəныштимонçimdik; 
дəныштишон çimdiniz; дəныштин çimdilər; дəныштəбəјм 
çimsəydim; дəныштəбəјш çimsəydin; дəныштəбəј çimsəydi; 
дəныштəбəјмон çimsəydik; дəныштəбəјшон çimsəydiniz; 
дəныштəбəјн çimsəydilər; дəныштəнинбим çimməliydim; 
дəныштəнинбиш çimməliydin; дəныштəнинбе çimməliydi; 
дəныштəнинбимон çimməliydik; дəныштəнинбишон 
çimməliydiniz; дəныштəнинбин çimməliydilər; дəныштəнин бим 
çimməli oldum; дəныштəнин биш çimməli oldun; дəныштəнин бе 
çimməli oldu; дəныштəнин бимон çimməli olduq; дəныштəнин 
бишон çimməli oldunuz; дəныштəнин бин çimməli oldular; 
дəныштəнинимбəн çimməliyəmmiş; дəныштəнинишбəн 
çimməlisənmiş; дəныштəнинебəн çimməliymiş; 
дəныштəнинимонбəн çimməliyikmiş; дəныштəнинишонбəн 
çimməlisinizmiş; дəныштəнининбəн çimməliymişlər; дəбəныштем 
çimərəm; дəбəныштеш çimərsən; дəбəныште çimər; дəбəныштемон 
çimərik; дəбəныштешон çimərsiniz; дəбəныштен çimərlər; 
дəныштəниним çimməliyəm; дəныштəниниш çimməlisən; 
дəныштəнине çimməlidir; дəныштəнинимон çimməliyik; 
дəныштəнинишон çimməlisiniz; дəныштəнинин çimməlidirlər; 
дəныштым çimim; дəнышт çim; дəнышты çimsin; дəныштəмон 
çimək; дəныштəн çimin; дəныштын çimsinlər; дəныштом çimsəm; 
дəныштош çimsən; дəнышто çimsə;  дəныштомон çimsək; 
дəныштошон çimsəniz; дəныштон çimsələr; ♥дəныштејдəним 
çimmirəm; дəныштејдəниш çimmirsən; дəныштејдəни çimmir; 
дəныштејдəнимон çimmirik; дəныштејдəнишон çimmirsiniz; 
дəныштејдəнин çimmirlər; дəныштејдəныбим çimmirdim; 
дəныштејдəныбиш çimmirdin; дəныштејдəныбе çimmirdi; 
дəныштејдəныбимон çimmirdik; дəныштејдəныбишон 
çimmirdiniz; дəныштејдəныбин çimmirdilər; дəныштəныбим 
çimməmişdim; дəныштəныбиш çimməmişdin; дəныштəныбе 
çimməmişdi; дəныштəныбимон çimməmişdik; дəныштəныбишон 
çimməmişdiniz; дəныштəныбин çimməmişdilər; дəныныштим 
çimmədim; дəныныштиш çimmədin; дəныныште çimmədi; 
дəныныштимон çimmədik; дəныныштишон çimmədiniz; 
дəныныштин çimmədilər; дəныштəнəбəјм çimməsəydim; 
дəныштəнəбəјш çimməsəydin; дəныштəнəбəј çimməsəydi; 
дəныштəнəбəјмон çimməsəydik; дəныштəнəбəјшон çimməsəydiniz; 
дəныштəнəбəјн çimməsəydilər; дəныштəнинныбим 
çimməməliydim; дəныштəнинныбиш çimməməliydin; 
дəныштəнинныбе çimməməliydi; дəныштəнинныбимон 
çimməməliydik; дəныштəнинныбишон çimməməliydiniz; 
дəныштəнинныбин çimməməliydilər; дəныштəнин ныбим çimməli 
olmadım; дəныштəнин ныбиш çimməli olmadın; дəныштəнин ныбе 
çimməli olmadı; дəныштəнин ныбимон çimməli olmadıq; 
дəныштəнин ныбишон çimməli olmadınız; дəныштəнин ныбин 
çimməli olmadılar; дəныштəниннимбəн çimməməliyəmmiş; 
дəныштəниннишбəн çimməməlisənmiş; дəныштəниннијебəн 
çimməməliymiş; дəныштəниннимонбəн çimməməliyikmiş; 
дəныштəниннишонбəн çimməməlisinizmiş; дəныштəниннинбəн 
çimməməliymişlər; дəнибəныштем çimmərəm; дəнибəныштеш 
çimməzsən; дəнибəныште çimməz; дəнибəныштемон çimmərik; 
дəнибəныштешон çimməzsiniz; дəнибəныштен çimməzlər; 
дəныштəнинним çimməməliyəm; дəныштəнинниш çimməməlisən; 
дəныштəнинни çimməməlidir; дəныштəниннимон çimməməliyik; 
дəныштəниннишон çimməməlisiniz; дəныштəниннин 
çimməməlidirlər; дəныныштым çimməyim; дəмəнышт çimmə; 
дəнынышты çimməsin; дəмəныштəмон  çimməyək; дəмəныштəн 
çimməyin; дəныныштын çimməsinlər; дəныныштом çimməsəm; 
дəныныштош çimməsən; дəнынышто çimməsə; дəныныштомон 
çimməsək; дəныныштошон çimməsəniz; дəныныштон çimməsələr. 

дәныштә с. çimәn, çimmiş; дəныштə мерд çimən kişi. 
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дәныштә хəб. мəн. çimmişdir, çimib, çimibdir. 
дәныштәнин с. çimmәli, çimәsi. 
дәныштәсә з. çimәrkәn. 
дәноә с. salmış, salan. 
дәноә хəб. мəн. salmısan. 
дәноәнин с. salmalı, salası. 
дәноәсә з. salarkәn. 
дәној ф. salmaq; bax: дәғандеј; дəноə беј ф. bax: дəғандə беј; 

*дəноə быəбе salınmışdı; дəноə быə salınıb; дəноə быəбəј 
salınsaydı; дəноə бе salındı; дəноə бејдə salınır; дəноə бəбе salınar; 
дəноə быə с. bax: дәғандә быә; ♥дəнојдəм salıram; дəнојдəш 
salırsan; дəнојдə salır; дəнојдəмон salırıq; дəнојдəшон salırsınız; 
дəнојдəн salırlar; дəнојдəбим salırdım; дəнојдəбиш salırdın; 
дəнојдəбе salırdı; дəнојдəбимон salırdıq; дəнојдəбишон salırdınız; 
дəнојдəбин salırdılar; дəноəмбе salışdım; дəноəбе salışdın; 
дəноəшбе salışdı; дəноəмонбе salışdıq; дəноəонбе salışdınız; 
дəноəшонбе salışdılar; дəноме saldım; дəној saldın; дəноше saldı; 
дəномоне saldıq; дəнооне saldınız; дəношоне saldılar; дəноəмбəј 
salsaydım; дəноəбəј salsaydın; дəноəшбəј salsaydı; дəноəмонбəј 
salsaydıq; дəноəонбəј salsaydınız; дəноəшонбəј salsaydılar; 
дəноəнинбим salmalıydım; дəноəнинбиш salmalıydın; дəноəнинбе 
salmalıydı; дəноəнинбимон salmalıydıq; дəноəнинбишон 
salmalıydınız; дəноəнинбин salmalıydılar; дəноəнин бим salmalı 
oldum; дəноəнин биш salmalı oldun; дəноəнин бе salmalı oldu; 
дəноəнин бимон salmalı olduq; дəноəнин бишон salmalı oldunuz; 
дəноəнин бин salmalı oldular; дəноəнинимбəн salmalıyammış; 
дəноəнинишбəн salmalısanmış; дəноəнинебəн salmalıymış; 
дəноəнинимонбəн salmalıyıqmış; дəноəнинишонбəн 
salmalısınızmış; дəноəнининбəн salmalıymışlar; дəбəном salaram; 
дəбəнош salarsan; дəбəно salar; дəбəномон salarıq; дəбəношон 
salarsınız; дəбəнон salarlar; дəноəниним salmalıyam; дəноəниниш 
salmalısan; дəноəнине salmalıdır; дəноəнинимон salmalıyıq; 
дəноəнинишон salmalısınız; дəноəнинин salmalıdırlar; дəнəм salım; 
дəнə sal; дəны salsın; дəнəмон salaq; дəнəн salın; дəнын salsınlar; 
дəном salsam; дəнош salsan; дəно salsa; дəномон salsaq; дəношон 
salsanız; дəнон salsalar; ♥дəнојдəним salmıram; дəнојдəниш 
salmırsan; дəнојдəни salmır; дəнојдəнимон salmırıq; дəнојдəнишон 
salmırsınız; дəнојдəнин salmırlar; дəнојдəныбим salmırdım; 
дəнојдəныбиш salmırdın; дəнојдəныбе salmırdı; дəнојдəныбимон 
salmırdıq; дəнојдəныбишон salmırdınız; дəнојдəныбин salmırdılar; 
дəноəмныбе salmamışdım; дəноəныбе salmamışdın; дəноəшныбе 
salmamışdı; дəноəмонныбе salmamışdıq; дəноəонныбе 
salmamışdınız; дəноəшонныбе salmamışdılar; дəныноме salmadım; 
дəныној salmadın; дəныноше salmadı; дəныномоне salmadıq; 
дəнынооне salmadınız; дəныношоне salmadılar; дəноəмнəбəј 
salmasaydım; дəноəнəбəј salmasaydın; дəноəшнəбəј salmasaydı; 
дəноəмоннəбəј salmasaydıq; дəноəоннəбəј salmasaydınız; 
дəноəшоннəбəј salmasaydılar; дəноəнинныбим salmamalıydım; 
дəноəнинныбиш salmamalıydın; дəноəнинныбе salmamalıydı; 
дəноəнинныбимон salmamalıydıq; дəноəнинныбишон 
salmamalıydınız; дəноəнинныбин salmamalıydılar; дəноəнин 
ныбим salmalı olmadım; дəноəнин ныбиш salmalı olmadın; 
дəноəнин ныбе salmalı olmadı; дəноəнин ныбимон salmalı olmadıq; 
дəноəнин ныбишон salmalı olmadınız; дəноəнин ныбин salmalı 
olmadılar; дəноəниннимбəн salmamalıyammış; дəноəниннишбəн 
salmamalısanmış; дəноəниннијебəн salmamalıymış; 
дəноəниннимонбəн salmamalıyıqmış; дəноəниннишонбəн 
salmamalısınızmış; дəноəниннинбəн salmamalıymışlar; дəнибəном 
salmaram; дəнибəнош salmazsan; дəнибəно salmaz; дəнибəномон 
salmarıq; дəнибəношон salmazsınız; дəнибəнон salmazlar; 
дəноəнинним salmamalıyam; дəноəнинниш salmamalısan; 
дəноəнинни salmamalıdır; дəноəниннимон salmamalıyıq; 
дəноəниннишон salmamalısınız; дəноəниннин salmamalıdırlar; 
дəнынəм salmayım; дəмəнə salma; дəнынə salmasın; дəмəнəмон 
salmayaq; дəмəнəн salmayın; дəнынəн salmasınlar; дəныном 
salmasam; дəнынош salmasan; дəныно salmasa; дəныномон 
salmasaq; дəныношон salmasanız; дəнынон salmasalar. 

дәној-дәној з. sala-sala, salaraq. 
дәншанде и. çimizdirmә. 
дәншанде-дәншанде з. çimizdirә-çimizdirә, çimizdirәrәk. 

дәншандеј ф. çimizdirmәk; дəншандə беј ф. çimizdirilmək; 
*дəншандə быəбе çimizdirilmişdi; дəншандə быə çimizdirilib; 
дəншандə быəбəј çimizdirilsəydi; дəншандə бе çimizdirildi; 
дəншандə бејдə çimizdirilir; дəншандə бəбе çimizdirilər; дəншандə 
быə с. çimizdirilmiş, çimizdirilən; дəншандə быə хəб. мəн. 
çimizdirilmişdir, çimizdirilib; ♥дəншандејдəм çimizdirirəm; 
дəншандејдəш çimizdirirsən; дəншандејдə çimizdirir; 
дəншандејдəмон çimizdiririk; дəншандејдəшон çimizdirirsiniz; 
дəншандејдəн çimizdirirlər; дəншандејдəбим çimizdirirdim; 
дəншандејдəбиш çimizdirirdin; дəншандејдəбе çimizdirirdi; 
дəншандејдəбимон çimizdirirdik; дəншандејдəбишон 
çimizdirirdiniz; дəншандејдəбин çimizdirirdilər; дəншандəмбе 
çimizdirmişdim; дəншандəбе çimizdirmişdin; дəншандəшбе 
çimizdirmişdi; дəншандəмонбе çimizdirmişdik; дəншандəонбе 
çimizdirmişdiniz; дəншандəшонбе çimizdirmişdilər; дəншандыме 
çimizdirdim; дəншанде çimizdirdin; дəншандыше çimizdirdi; 
дəншандымоне çimizdirdik; дəншандыоне çimizdirdiniz; 
дəншандышоне çimizdirdilər; дəншандəмбəј çimizdirsəydim; 
дəншандəбəј çimizdirsəydin; дəншандəшбəј çimizdirsəydi; 
дəншандəмонбəј çimizdirsəydik; дəншандəонбəј çimizdirsəydiniz; 
дəншандəшонбəј çimizdirsəydilər; дəншандəнинбим 
çimizdirməliydim; дəншандəнинбиш çimizdirməliydin; 
дəншандəнинбе çimizdirməliydi; дəншандəнинбимон 
çimizdirməliydik; дəншандəнинбишон çimizdirməliydiniz; 
дəншандəнинбин çimizdirməliydilər; дəншандəнин бим 
çimizdirməli oldum; дəншандəнин биш çimizdirməli oldun; 
дəншандəнин бе çimizdirməli oldu; дəншандəнин бимон 
çimizdirməli olduq; дəншандəнин бишон çimizdirməli oldunuz; 
дəншандəнин бин çimizdirməli oldular; дəншандəнинимбəн 
çimizdirməliyəmmiş; дəншандəнинишбəн çimizdirməlisənmiş; 
дəншандəнинебəн çimizdirməliymiş; дəншандəнинимонбəн 
çimizdirməliyikmiş; дəншандəнинишонбəн çimizdirməlisinizmiş; 
дəншандəнининбəн çimizdirməliymişlər; дəбəшандем çimizdirərəm; 
дəбəшандеш çimizdirərsən; дəбəшанде çimizdirər; дəбəшандемон 
çimizdirərik; дəбəшандешон çimizdirərsiniz; дəбəшанден 
çimizdirərlər; дəншандəниним çimizdirməliyəm; дəншандəниниш 
çimizdirməlisən; дəншандəнине çimizdirməlidir; дəншандəнинимон 
çimizdirməliyik; дəншандəнинишон çimizdirməlisiniz; 
дəншандəнинин çimizdirməlidirlər; дəншандым çimizdirim; 
дəншанд çimizdir; дəншанды çimizdirsin; дəншандəмон çimizdirək; 
дəншандəн çimizdirin; дəншандын çimizdirsinlər; дəншандом 
çimizdirsəm; дəншандош çimizdirsən; дəншандо çimizdirsə;  
дəншандомон çimizdirsək; дəншандошон çimizdirsəniz; 
дəншандон çimizdirsələr; ♥дəншандејдəним çimizdirmirəm; 
дəншандејдəниш çimizdirmirsən; дəншандејдəни çimizdirmir; 
дəншандејдəнимон çimizdirmirik; дəншандејдəнишон 
çimizdirmirsiniz; дəншандејдəнин çimizdirmirlər; 
дəншандејдəныбим çimizdirmirdim; дəншандејдəныбиш 
çimizdirmirdin; дəншандејдəныбе çimizdirmirdi; 
дəншандејдəныбимон çimizdirmirdik; дəншандејдəныбишон 
çimizdirmirdiniz; дəншандејдəныбин çimizdirmirdilər; 
дəншандəмныбе çimizdirməmişdim; дəншандəныбе 
çimizdirməmişdin; дəншандəшныбе çimizdirməmişdi; 
дəншандəмонныбе çimizdirməmişdik; дəншандəонныбе 
çimizdirməmişdiniz; дəншандəшонныбе çimizdirməmişdilər; 
дəнышандыме çimizdirmədim; дəнышанде çimizdirmədin; 
дəнышандыше çimizdirmədi; дəнышандымоне çimizdirmədik; 
дəнышандыоне çimizdirmədiniz; дəнышандышоне çimizdirmədilər; 
дəншандəмнəбəј çimizdirməsəydim; дəншандəнəбəј 
çimizdirməsəydin; дəншандəшнəбəј çimizdirməsəydi; 
дəншандəмоннəбəј çimizdirməsəydik; дəншандəоннəбəј 
çimizdirməsəydiniz; дəншандəшоннəбəј çimizdirməsəydilər; 
дəншандəнинныбим çimizdirməməliydim; дəншандəнинныбиш 
çimizdirməməliydin; дəншандəнинныбе çimizdirməməliydi; 
дəншандəнинныбимон çimizdirməməliydik; 
дəншандəнинныбишон çimizdirməməliydiniz; дəншандəнинныбин 
çimizdirməməliydilər; дəншандəнин ныбим çimizdirməli olmadım; 
дəншандəнин ныбиш çimizdirməli olmadın; дəншандəнин ныбе 
çimizdirməli olmadı; дəншандəнин ныбимон çimizdirməli olmadıq; 
дəншандəнин ныбишон çimizdirməli olmadınız; дəншандəнин 
ныбин çimizdirməli olmadılar; дəншандəниннимбəн 
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çimizdirməməliyəmmiş; дəншандəниннишбəн 
çimizdirməməlisənmiş; дəншандəниннијебəн çimizdirməməliymiş; 
дəншандəниннимонбəн çimizdirməməliyikmiş; 
дəншандəниннишонбəн çimizdirməməlisinizmiş; 
дəншандəниннинбəн çimizdirməməliymişlər; дəнибəшандем 
çimizdirmərəm; дəнибəшандеш çimizdirməzsən; дəнибəшанде 
çimizdirməz; дəнибəшандемон çimizdirmərik; дəнибəшандешон 
çimizdirməzsiniz; дəнибəшанден çimizdirməzlər; дəншандəнинним 
çimizdirməməliyəm; дəншандəнинниш çimizdirməməlisən; 
дəншандəнинни çimizdirməməlidir; дəншандəниннимон 
çimizdirməməliyik; дəншандəниннишон çimizdirməməlisiniz; 
дəншандəниннин çimizdirməməlidirlər; дəныншандовным 
çimizdirməyim; дəмəншандовын çimizdirmə; дəныншандовны 
çimizdirməsin; дəмəншандовнəмон çimizdirməyək; 
дəмəншандовнəн çimizdirməyin; дəнышандовнын 
çimizdirməsinlər; дəныншандовном çimizdirməsəm; 
дəныншандовнош çimizdirməsən; дəныншандовно çimizdirməsə; 
дəныншандовномон çimizdirməsək; дəныншандовношон 
çimizdirməsəniz; дəныншандовнон çimizdirməsələr. 

дәншандә с. çimizdirәn, çimizdirmiş. 
дәншандә хəб. мəн. çimizdirmisәn. 
дәншандәнин с. çimizdirmәli, çimizdirәsi. 
дәншандәсә з. çimizdirәrkәn. 
дәп и. мус. dәf, qaval. 
дәпәжән и. dәfçalan, qavalçalan. 
дәпарзыније и. süzmә (plov və s.). 
дәпарзыније-дәпарзыније з. süzә-süzә, süzәrәk (plov və s.). 
дәпарзынијеј ф. süzmәk (plov və s.); дəпарзынијə беј ф. 

süzülmək; *дəпарзынијə быəбе süzülmüşdü; дəпарзынијə быə 
süzülüb; дəпарзынијə быəбəј süzülsəydi; дəпарзынијə бе süzüldü; 
дəпарзынијə бејдə süzülür; дəпарзынијə бəбе süzülər; дəпарзынијə 
быə с. süzülmüş, süzülən; дəпарзынијə быə хəб. мəн. süzülmüşdür, 
süzülüb; ♥дəпарзынејдəм süzürəm; дəпарзынејдəш süzürsən; 
дəпарзынејдə süzür; дəпарзынејдəмон süzürük; дəпарзынејдəшон 
süzürsünüz; дəпарзынејдəн süzürlər; дəпарзынејдəбим süzürdüm; 
дəпарзынејдəбиш süzürdün; дəпарзынејдəбе süzürdü; 
дəпарзынејдəбимон süzürdük; дəпарзынејдəбишон süzürdünüz; 
дəпарзынејдəбин süzürdülər; дəпарзынијəмбе süzmüşdüm; 
дəпарзынијəбе süzmüşdün; дəпарзынијəшбе süzmüşdü; 
дəпарзынијəмонбе süzmüşdük; дəпарзынијəонбе süzmüşdünüz; 
дəпарзынијəшонбе süzmüşdülər; дəпарзыниме süzdüm; 
дəпарзыније süzdün; дəпарзынише süzdü; дəпарзынимоне süzdük; 
дəпарзынијоне süzdünüz; дəпарзынишоне süzdülər; 
дəпарзынијəмбəј süzsəydim; дəпарзынијəбəј süzsəydin; 
дəпарзынијəшбəј süzsəydi; дəпарзынијəмонбəј süzsəydik; 
дəпарзынијəонбəј süzsəydiniz; дəпарзынијəшонбəј süzsəydilər; 
дəпарзынијəнинбим süzməliydim; дəпарзынијəнинбиш 
süzməliydin; дəпарзынијəнинбе süzməliydi; дəпарзынијəнинбимон 
süzməliydik; дəпарзынијəнинбишон süzməliydiniz; 
дəпарзынијəнинбин süzməliydilər; дəпарзынијəнин бим süzməli 
oldum; дəпарзынијəнин биш süzməli oldun; дəпарзынијəнин бе 
süzməli oldu; дəпарзынијəнин бимон süzməli olduq; 
дəпарзынијəнин бишон süzməli oldunuz; дəпарзынијəнин бин 
süzməli oldular; дəпарзынијəнинимбəн süzməliyəmmiş; 
дəпарзынијəнинишбəн süzməlisənmiş; дəпарзынијəнинебəн 
süzməliymiş; дəпарзынијəнинимонбəн süzməliyikmiş; 
дəпарзынијəнинишонбəн süzməlisinizmiş; дəпарзынијəнининбəн 
süzməliymişlər; дəбəпарзынем süzərəm; дəбəпарзынеш süzərsən; 
дəбəпарзыне süzər; дəбəпарзынемон süzərik; дəбəпарзынешон 
süzərsiniz; дəбəпарзынен süzərlər; дəпарзынијəниним süzməliyəm; 
дəпарзынијəниниш süzməlisən; дəпарзынијəнине süzməlidir; 
дəпарзынијəнинимон süzməliyik; дəпарзынијəнинишон 
süzməlisiniz; дəпарзынијəнинин süzməlidirlər; дəпарзыным süzüm; 
дəпарзын süz; дəпарзыны süzsün; дəпарзынəмон süzək; 
дəпарзынəн süzün; дəпарзынын süzsünlər; дəпарзыном süzsəm; 
дəпарзынош süzsən; дəпарзыно süzsə;  дəпарзыномон süzsək; 
дəпарзыношон süzsəniz; дəпарзынон süzsələr; ♥дəпарзынејдəним 
süzmürəm; дəпарзынејдəниш süzmürsən; дəпарзынејдəни süzmür; 
дəпарзынејдəнимон süzmürük; дəпарзынејдəнишон süzmürsünüz; 
дəпарзынејдəнин süzmürlər; дəпарзынејдəныбим süzmürdüm; 
дəпарзынејдəныбиш süzmürdün; дəпарзынејдəныбе süzmürdü; 

дəпарзынејдəныбимон süzmürdük; дəпарзынејдəныбишон 
süzmürdünüz; дəпарзынејдəныбин süzmürdülər; дəпарзынијəмныбе 
süzməmişdim; дəпарзынијəныбе süzməmişdin; дəпарзынијəшныбе 
süzməmişdi; дəпарзынијəмонныбе süzməmişdik; 
дəпарзынијəонныбе süzməmişdiniz; дəпарзынијəшонныбе 
süzməmişdilər; дəныпарзыниме süzmədim; дəныпарзыније 
süzmədin; дəныпарзынише süzmədi; дəныпарзынимоне süzmədik; 
дəныпарзынијоне süzmədiniz; дəныпарзынишоне süzmədilər; 
дəпарзынијəмнəбəј süzməsəydim; дəпарзынијəнəбəј süzməsəydin; 
дəпарзынијəшнəбəј süzməsəydi; дəпарзынијəмоннəбəј 
süzməsəydik; дəпарзынијəоннəбəј süzməsəydiniz; 
дəпарзынијəшоннəбəј süzməsəydilər; дəпарзынијəнинныбим 
süzməməliydim; дəпарзынијəнинныбиш süzməməliydin; 
дəпарзынијəнинныбе süzməməliydi; дəпарзынијəнинныбимон 
süzməməliydik; дəпарзынијəнинныбишон süzməməliydiniz; 
дəпарзынијəнинныбин süzməməliydilər; дəпарзынијəнин ныбим 
süzməli olmadım; дəпарзынијəнин ныбиш süzməli olmadın; 
дəпарзынијəнин ныбе süzməli olmadı; дəпарзынијəнин ныбимон 
süzməli olmadıq; дəпарзынијəнин ныбишон süzməli olmadınız; 
дəпарзынијəнин ныбин süzməli olmadılar; дəпарзынијəниннимбəн 
süzməməliyəmmiş; дəпарзынијəниннишбəн süzməməlisənmiş; 
дəпарзынијəниннијебəн süzməməliymiş; 
дəпарзынијəниннимонбəн süzməməliyikmiş; 
дəпарзынијəниннишонбəн süzməməlisinizmiş; 
дəпарзынијəниннинбəн süzməməliymişlər; дəнибəпарзынем 
süzmərəm; дəнибəпарзынеш süzməzsən; дəнибəпарзыне süzməz; 
дəнибəпарзынемон süzmərik; дəнибəпарзынешон süzməzsiniz; 
дəнибəпарзынен süzməzlər; дəпарзынијəнинним süzməməliyəm; 
дəпарзынијəнинниш süzməməlisən; дəпарзынијəнинни 
süzməməlidir; дəпарзынијəниннимон süzməməliyik; 
дəпарзынијəниннишон süzməməlisiniz; дəпарзынијəниннин 
süzməməlidirlər; дəнипарзыным süzməyim; дəмəпарзын süzmə; 
дəнипарзыны süzməsin; дəмəпарзынəмон süzməyək; 
дəмəпарзынəн süzməyin; дəныпарзынын süzməsinlər; 
дəныпарзыном süzməsəm; дəныпарзынош süzməsən; дəныпарзыно 
süzməsə;  дəныпарзыномон süzməsək; дəныпарзыношон 
süzməsəniz; дəныпарзынон süzməsələr. 

дәпарзынијә с. süzmüş, süzәn (plov və s.). 
дәпарзынијә хəб. мəн. süzmüsәn (plov və s.). 
дәпарзынијәнин с. süzmәli, süzәsi (plov və s.). 
дәпарзынијәсә з. süzәrkәn (plov və s.). 
дәпарчије и. bitmә, son qoyulma, üzülmә. 
дәпарчије-дәпарчије з. bitә-bitә, bitәrәk, son qoyula-qoyula 

(qoyularaq), üzülә-üzülә, üzülәrәk (münasibət və s.). 
дәпарчијеј ф. bitmәk, son qoyulmaq, üzülmәk (münasibət və s.); 

♥дəпарчијејдə  bitir; дəпарчијејдəбе bitirdi; дəпарчијəј bitdi; 
дəəпарчи bitərdi; дəпарчијəјбəн bitibmiş; дəпарчијејдəјбəн  
bitirmiş; дəпарчијəбе bitmişdi; дəпарчијəнинбе  bitməliydi; 
дəпарчијəнин бе  bitməli oldu; дəбəпарчије bitər; дəпарчијəнине 
bitməlidir; дəпарчијы bitsin; дəпарчијо  bitsə; ♥дəпарчијејдəни  
bitmir; дəпарчијејдəныбе bitmirdi; дəныпарчијəј bitmədi; 
дəнəпарчи bitməzdi; дəпарчијəнијбəн bitməyibmiş; 
дəпарчијејдəнијбəн  bitmirmiş; дəпарчијəныбе bitməmişdi; 
дəпарчијəнинныбе  bitməməliydi; дəпарчијəнин ныбе  bitməli 
olmadı; дəнибəпарчије bitməz; дəпарчијəнинни bitməməlidir; 
дəныпарчијы bitməsin; дəныпарчијо  bitməsə. 

дәпарчијә с. bitmiş, bitәn, son qoyulmuş (qoyulan), üzülmüş, 
üzülәn (münasibət və s.). 

дәпарчијә хəб. мəн. bitmişdir, bitib, bitibdir, son qoyulmuşdur 
(qoyulub, qoyulubdur), üzülüb, üzülmüşdür (münasibət və s.). 

дәпарчијәнин с. bitmәli, son qoyulmalı, üzülmәli, bitәsi, son 
qoyulası, üzülәsi (münasibət və s.). 

дәпарчијәсә з. bitәrkәn, son qoyularkәn, üzülәrkәn (münasibət 
və s.). 

дәпарчыније и. son qoyma, bitirmә, üzmә (münasibəti və s.). 
дәпарчыније-дәпарчыније з. son qoya-qoya (qoyaraq), bitirә-

bitirә, bitirәrәk, üzә-üzә, üzәrәk (münasibəti və s.). 
дәпарчынијеј ф. son qoymaq, bitirmәk, üzmәk (münasibəti və 

s.); дəпарчынијə беј ф. son qoyulmaq, bitirilmək, üzülüşmək; 
*дəпарчынијə быəбе son qoyulmuşdu; дəпарчынијə быə son 
qoyulub; дəпарчынијə быəбəј son qoyulsaydı; дəпарчынијə бе son 
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qoyuldu; дəпарчынијə бејдə son qoyulur;  дəпарчынијə бəбе son 
qoyular; дəпарчынијə быə с. son qoyulmuş (qoyulan), bitirilmiş, 
bitirilən, üzülmüş, üzülən (münasibət və s.); дəпарчынијə быə хəб. 
мəн. son qoyulmuşdur (qoyulub), bitirilmişdir, bitirilib, üzülmüşdür, 
üzülüb (münasibət və s.); ♥дəпарчынејдəм son qoyuram; 
дəпарчынејдəш son qoyursan; дəпарчынејдə son qoyur; 
дəпарчынејдəмон son qoyuruq; дəпарчынејдəшон son qoyursunuz; 
дəпарчынејдəн son qoyurlar; дəпарчынејдəбим son qoyurdum; 
дəпарчынејдəбиш son qoyurdun; дəпарчынејдəбе son qoyurdu; 
дəпарчынејдəбимон son qoyurduq; дəпарчынејдəбишон son 
qoyurdunuz; дəпарчынејдəбин son qoyurdular; дəпарчынијəмбе son 
qoymuşdum; дəпарчынијəбе son qoymuşdun; дəпарчынијəшбе son 
qoymuşdu; дəпарчынијəмонбе son qoymuşduq; дəпарчынијəонбе 
son qoymuşdunuz; дəпарчынијəшонбе son qoymuşdular; 
дəпарчыниме son qoydum; дəпарчыније son qoydun; дəпарчынише 
son qoydu; дəпарчынимоне son qoyduq; дəпарчынијоне son 
qoydunuz; дəпарчынишоне son qoydular; дəпарчынијəмбəј son 
qoysaydım; дəпарчынијəбəј son qoysaydın; дəпарчынијəшбəј son 
qoysaydı; дəпарчынијəмонбəј son qoysaydıq; дəпарчынијəонбəј son 
qoysaydınız; дəпарчынијəшонбəј son qoysaydılar; 
дəпарчынијəнинбим son qoymalıydım; дəпарчынијəнинбиш son 
qoymalıydın; дəпарчынијəнинбе son qoymalıydı; 
дəпарчынијəнинбимон son qoymalıydıq; дəпарчынијəнинбишон 
son qoymalıydınız; дəпарчынијəнинбин son qoymalıydılar; 
дəпарчынијəнин бим son qoymalı oldum; дəпарчынијəнин биш son 
qoymalı oldun; дəпарчынијəнин бе son qoymalı oldu; 
дəпарчынијəнин бимон son qoymalı olduq; дəпарчынијəнин бишон 
son qoymalı oldunuz; дəпарчынијəнин бин son qoymalı oldular; 
дəпарчынијəнинимбəн son qoymalıyammış; дəпарчынијəнинишбəн 
son qoymalısanmış; дəпарчынијəнинебəн son qoymalıymış; 
дəпарчынијəнинимонбəн son qoymalıyıqmış; 
дəпарчынијəнинишонбəн son qoymalısınızmış; 
дəпарчынијəнининбəн son qoymalıylarmış; дəбəпарчынем son 
qoyaram; дəбəпарчынеш son qoyarsan; дəбəпарчыне son qoyar; 
дəбəпарчынемон son qoyarıq; дəбəпарчынешон son qoyarsınız; 
дəбəпарчынен son qoyarlar; дəпарчынијəниним son qoymalıyam; 
дəпарчынијəниниш son qoymalısan; дəпарчынијəнине son 
qoymalıdır; дəпарчынијəнинимон son qoymalıyıq; 
дəпарчынијəнинишон son qoymalısınız; дəпарчынијəнинин son 
qoymalıdırlar; дəпарчыным son qoyum; дəпарчын son qoy; 
дəпарчыны son qoysun; дəпарчынəмон son qoyaq; дəпарчынəн son 
qoyun; дəпарчынын son qoysunlar; дəпарчыном son qoysam; 
дəпарчынош son qoysan; дəпарчыно son qoysa;  дəпарчыномон son 
qoysaq; дəпарчыношон son qoysanız; дəпарчынон son qoysalar; 
♥дəпарчынејдəним son qoymuram; дəпарчынејдəниш son 
qoymursan; дəпарчынејдəни son qoymur; дəпарчынејдəнимон son 
qoymuruq; дəпарчынејдəнишон son qoymursunuz; 
дəпарчынејдəнин son qoymurlar; дəпарчынејдəныбим son 
qoymurdum; дəпарчынејдəныбиш son qoymurdun; 
дəпарчынејдəныбе son qoymurdu; дəпарчынејдəныбимон son 
qoymurduq; дəпарчынејдəныбишон son qoymurdunuz; 
дəпарчынејдəныбин son qoymurdular; дəпарчынијəмныбе son 
qoymamışdım; дəпарчынијəныбе son qoymamışdın; 
дəпарчынијəшныбе son qoymamışdı; дəпарчынијəмонныбе son 
qoymamışdıq; дəпарчынијəонныбе son qoymamışdınız; 
дəпарчынијəшонныбе son qoymamışdılar; дəныпарчыниме son 
qoymadım; дəныпарчыније son qoymadın; дəныпарчынише son 
qoymadı; дəныпарчынимоне son qoymadıq; дəныпарчынијоне son 
qoymadınız; дəныпарчынишоне son qoymadılar; 
дəпарчынијəмнəбəј son qoymasaydım; дəпарчынијəнəбəј son 
qoymasaydın; дəпарчынијəшнəбəј son qoymasaydı; 
дəпарчынијəмоннəбəј son qoysaydıq; дəпарчынијəоннəбəј son 
qoymasaydınız; дəпарчынијəшоннəбəј son qoymasaydılar; 
дəпарчынијəнинныбим son qoymamalıydım; 
дəпарчынијəнинныбиш son qoymamalıydın; дəпарчынијəнинныбе 
son qoymamalıydı; дəпарчынијəнинныбимон son qoymamalıydıq; 
дəпарчынијəнинныбишон son qoymamalıydınız; 
дəпарчынијəнинныбин son qoymamalıydılar; дəпарчынијəнин 
ныбим son qoymalı olmadım; дəпарчынијəнин ныбиш son qoymalı 
olmadın; дəпарчынијəнин ныбе son qoymalı olmadı; 
дəпарчынијəнин ныбимон son qoymalı olmadıq; дəпарчынијəнин 

ныбишон son qoymalı olmadınız; дəпарчынијəнин ныбин son 
qoymalı olmadılar; дəпарчынијəниннимбəн son qoymamalıyammış; 
дəпарчынијəниннишбəн son qoymamalısanmış; 
дəпарчынијəниннијебəн son qoymamalıymış; 
дəпарчынијəниннимонбəн son qoymamalıyıqmış; 
дəпарчынијəниннишонбəн son qoymamalısınızmış; 
дəпарчынијəниннинбəн son qoymamalıylarmış; дəнибəпарчынем 
son qoymaram; дəнибəпарчынеш son qoymazsan; дəнибəпарчыне 
son qoymaz; дəнибəпарчынемон son qoymarıq; дəнибəпарчынешон 
son qoymazsınız; дəнибəпарчынен son qoymazlar; 
дəпарчынијəнинним son qoymamalıyam; дəпарчынијəнинниш son 
qoymamalısan; дəпарчынијəнинни son qoymamalıdır; 
дəпарчынијəниннимон son qoymamalıyıq; дəпарчынијəниннишон 
son qoymamalısınız; дəпарчынијəниннин son qoymamalıdırlar; 
дəныпарчыным son qoymayım; дəмəпарчын son qoyma; 
дəныпарчыны son qoymasın; дəмəпарчынəмон son qoymayaq; 
дəмəпарчынəн son qoymayın; дəныпарчынын son qoymasınlar; 
дəныпарчыном son qoymasam; дəныпарчынош son qoymasan; 
дəныпарчыно son qoymasa;  дəныпарчыномон son qoymasaq; 
дəныпарчыношон son qoymasanız; дəныпарчынон son qoymasalar. 

дәпарчынијә с. son qoymuş (qoyan), bitirmiş, bitirәn, üzmüş, 
üzәn, üzülüşmüş, üzülüşәn (münasibəti və s.). 

дәпарчынијә хəб. мəн. son qoymusan, bitirmisәn, üzülüşmüsәn, 
üzmüsәn (münasibəti və s.). 

дәпарчынијәнин с. son qoymalı (qoyası), bitirmәli, bitirәsi, 
üzmәli, üzәsi (münasibət və s.). 

дәпарчынијәсә з. son qoyarkәn, bitirәrkәn, üzәrkәn (münasibəti 
və s.). 

дәпате и. bişirmә. 
дәпате-дәпате з. bişirә-bişirә, bişirәrәk. 
дәпатеј ф. bişirmәk; дəпатə беј  ф. bişirilmək; дəпатə быə  с. 

bişirilmiş, bişirilən; дəпатə быə  хəб. мəн. bişirilmişdir, bişirilib;  
♥дəпатејдəм bişirirəm; дəпатејдəш bişirirsən; дəпатејдə bişirir; 
дəпатејдəмон bişiririk; дəпатејдəшон bişirirsiniz; дəпатејдəн 
bişirirlər; дəпатејдəбим bişirirdim; дəпатејдəбиш bişirirdin; 
дəпатејдəбе bişirirdi; дəпатејдəбимон bişirirdik; дəпатејдəбишон 
bişirirdiniz; дəпатејдəбин bişirirdilər; дəəпатим bişirərdim; 
дəəпатиш bişirərdin; дəəпати bişirərdi; дəəпатимон bişirərdik; 
дəəпатишон bişirərdiniz; дəəпатин bişirərdilər; дəпатəме bişirdim; 
дəпатə bişirdin; дəпатəше  bişirdi; дəпатəмоне bişirdik; дəпатəоне 
bişirdiniz; дəпатəшоне bişirdilər; дəпатəнинбим bişirməliydim; 
дəпатəнинбиш bişirməliydin; дəпатəнинбе bişirməliydi; 
дəпатəнинбимон bişirməliydik; дəпатəнинбишон bişirməliydiniz; 
дəпатəнинбин bişirməliydilər; дəпатəнин бим bişirməli oldum; 
дəпатəнин биш bişirməli oldun; дəпатəнин бе bişirməli oldu; 
дəпатəнин бимон bişirməli olduq; дəпатəнин бишон bişirməli 
oldunuz; дəпатəнин бин bişirməli oldular; дəпатəмбəј bişirsəydim; 
дəпатəбəј bişirsəydin; дəпатəшбəј bişirsəydi; дəпатəмонбəј 
bişirsəydik; дəпатəонбəј bişirsəydiniz; дəпатəшонбəј bişirsəydilər; 
дəбəпатем bişirərəm; дəбəпатеш bişirərsən; дəбəпате bişirər; 
дəбəпатемон bişirərik; дəбəпатешон bişirərsiniz; дəбəпатен 
bişirərlər; дəпатəниним bişirməliyəm; дəпатəниниш bişirməlisən; 
дəпатəнине bişirməlidir; дəпатəнинимон bişirməliyik; 
дəпатəнинишон bişirməlisiniz; дəпатəнинин bişirməlidirlər; 
дəпатым bişirim; дəпат bişir; дəпаты bişirsin; дəпатəмон bişirək; 
дəпатəн bişirin; дəпатын bişirsinlər; дəпатом bişirsəm; дəпатош 
bişirsən; дəпато bişirsə; дəпатомон bişirsək; дəпатошон bişirsəniz; 
дəпатон bişirsələr; ♥дəпатејдəним bişirmirəm; дəпатејдəниш 
bişirmirsən; дəпатејдəни bişirmir; дəпатејдəнимон bişirmirik; 
дəпатејдəнишон bişirmirsiniz; дəпатејдəнин bişirmirlər; 
дəпатејдəныбим bişirmirdim; дəпатејдəныбиш bişirmirdin; 
дəпатејдəныбе bişirmirdi; дəпатејдəныбимон bişirmirdik; 
дəпатејдəныбишон bişirmrdiniz; дəпатејдəныбин bişirmirdilər; 
дəнəпатим bişirməzdim; дəнəпатиш bişirməzdin; дəнəпати 
bişirməzdi; дəнəпатимон bişirməzdik; дəнəпатишон bişirməzdiniz; 
дəнəпатин bişirməzdilər; дəныпатыме bişirmədim; дəныпате 
bişirmədin; дəныпатыше bişirmədi; дəныпатымоне bişirmədik; 
дəныпатыоне bişirmədiniz; дəныпатышоне bişirmədilər; 
дəпатəнинныбим bişirməməliydim; дəпатəнинныбиш 
bişirməməliydin; дəпатəнинныбе bişirməməliydi; 
дəпатəнинныбимон bişirməməliydik; дəпатəнинныбишон 
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bişirməməliydiniz; дəпатəнинныбин bişirməməliydilər; дəпатəнин 
ныбим bişirməli olmadım; дəпатəнин ныбиш bişirməli olmadın; 
дəпатəнин ныбе bişirməli olmadı; дəпатəнин ныбимон bişirməli 
olmadıq; дəпатəнин ныбишон bişirməli olmadınız; дəпатəнин 
ныбин bişirməli olmadılar; дəпатəмнəбəј bişirməsəydim; 
дəпатəнəбəј bişirməsəydin; дəпатəшнəбəј bişirməsəydi; 
дəпатəмоннəбəј bişirməsəydik; дəпатəоннəбəј bişirməsəydiniz; 
дəпатəшоннəбəј bişirməsəydilər; дəнибəпатем bişirmərəm; 
дəнибəпатеш bişirməzsən; дəнибəпате bişirməz; дəнибəпатемон 
bişirmərik; дəнибəпатешон bişirməzsiniz; дəнибəпатен bişirməzlər; 
дəпатəнинним bişirməməliyəm; дəпатəнинниш bişirməməlisən; 
дəпатəнинни bişirməməlidir; дəпатəниннимон bişirməməliyik; 
дəпатəниннишон bişirməməlisiniz; дəпатəниннин bişirməməlidirlər; 
дəныпатым bişirməyim; дəмəпат bişirmə; дəныпаты bişirməsin; 
дəмəпатəмон bişirməyək; дəмəпатəн bişirməyin; дəныпатын 
bişirməsinlər; дəныпатом bişirməsəm; дəныпатош bişirməsən; 
дəныпато bişirməsə; дəныпатомон bişirməsək; дəныпатошон 
bişirməsəniz; дəныпатон bişirməsələr. 

дәпатә с. bişirәn, bişirmiş. 
дәпатә хəб. мəн. bişirmisәn. 
дәпатәнин  с. bişirmәli, bişirәsi. 
дәпатәсә  з. bişirәrkәn. 
дәпәвон и. qavalçı. 
дәпәвонәти и. qavalçılıq. 
дәпәжән и. qavalçalan. 
дәпәсохт и. qavalqayıran, dәfqayıran. 
дәпык с. batıq, girinti. 
дәпык-дәпык  з. batıq-batıq, girintili. 
дәпыке и. batma, çökmә (içəriyə). 
дәпыке-дәпыке з. bata-bata, bataraq, çökә-çökә, çökәrәk 

(içəriyə). 
дәпыкеј ф. batmaq, çökmәk (içəriyə); ♥дəпыкејдə  batır; 

дəпыкејдəбе batırdı; дəпыкəј batdı; дəəпыки batardı; дəпыкəјбəн 
batıbmış; дəпыкејдəјбəн  batırmış; дəпыкəбе batmışdı; дəпыкəнинбе  
batmalıydı; дəпыкəнин бе  batmalı oldu; дəбəпыке batar; 
дəпыкəнине batmalıdır; дəпыкы batsın; дəпыко  batsa; 
♥дəпыкејдəни  batmır; дəпыкејдəныбе batmırdı; дəныпыкəј 
batmadı; дəнəпыки batmazdı; дəпыкəнијбəн batmayıbmış; 
дəпыкејдəнијбəн  batmırmış; дəпыкəныбе batmamışdı; 
дəпыкəнинныбе  batmamalıydı; дəпыкəнин ныбе  batmalı olmadı; 
дəнибəпыке batmaz; дəпыкəнинни batmamalıdır; дəныпыкы 
batmasın; дəныпыко  batmasa. 

дәпыкә с. batmış, batıq, batan. 
дәпыкә хəб. мəн. batmışdır, batıb, batıbdır (içəriyə). 
дәпыкәнин с. batmalı, batası (içəriyə). 
дәпыкәсә з. batarkәn (içəriyə). 
дәпыкәти и. batıqlıq. 
дәпыкније и. batırma (içəri). 
дәпыкније-дәпыкније з. batıra-batıra, batıraraq.  
дәпыкнијеј ф. batırmaq (içəri); дəпыкнијə беј ф. batırılmaq; 

*дəпыкнијə быəбе  batırılmışdı; дəпыкнијə быə batırılıb; дəпыкнијə 
быəбəј batırılsaydı; дəпыкнијə бе batırıldı; дəпыкнијə бејдə batırılır; 
дəпыкнијə бəбе  batırılar; дəпыкнијə быə с. batırılmış, batırılan; 
дəпыкнијə быə хəб. мəн. batırılmışdır, batırılıb; ♥дəпыкнејдəм  
batırıram; дəпыкнејдəш batırırsan; дəпыкнејдə batırır; 
дəпыкнејдəмон batırırıq; дəпыкнејдəшон batırırsınız; дəпыкнејдəн  
batırırlar; дəпыкнејдəбим batırırdım; дəпыкнејдəбиш  batırırdın; 
дəпыкнејдəбе  batırırdı; дəпыкнејдəбимон batırırdıq; 
дəпыкнејдəбишон batırırdınız; дəпыкнејдəбин batırırdılar; 
дəпыкниме  batırdım; дəпыкније  batırdın; дəпыкнише batırdı; 
дəпыкнимоне batırdıq; дəпыкнијоне  batırdınız; дəпыкнишоне  
batırdılar; дəəпыкним  batırardım; дəəпыкниш batırardın; дəəпыкни 
batırardı; дəəпыкнимон  batırardıq; дəəпыкнишон batırardınız; 
дəəпыкнин batırardılar; дəпыкнијəнинбим  batırmalıydım; 
дəпыкнијəнинбиш  batırmalıydın; дəпыкнијəнинбе  batırmalıydı; 
дəпыкнијəнинбимон batırmalıydıq; дəпыкнијəнинбишон 
batırmalıydınız; дəпыкнијəнинбин batırmalıydılar; дəпыкнијəнин 
бим  batırmalı oldum; дəпыкнијəнин биш  batırmalı oldun; 
дəпыкнијəнин бе  batırmalı oldu; дəпыкнијəнин бимон batırmalı 
olduq; дəпыкнијəнин бишон batırmalı oldunuz; дəпыкнијəнин бин 
batırmalı oldular; дəбəпыкнем batıraram; дəбəпыкнеш  batırarsan; 

дəбəпыкне batırar; дəбəпыкнемон  batırarıq; дəбəпыкнен  batırarlar; 
дəпыкнијəниним batırmalıyam; дəпыкнијəниниш batırmalısan; 
дəпыкнијəнине batırmalıdır; дəпыкнијəнинимон  batırmalıyıq; 
дəпыкнијəнинишон  batırmalısınız; дəпыкнијəнинин batırmalıdırlar; 
дəпыкным batırım; дəпыкын batır; дəпыкны  batırsın; дəпыкнəмон 
batıraq; дəпыкнəн batırın; дəпыкнын  batırsınlar;  дəпыкном  
batırsam; дəпыкнош batırsan; дəпыкно batırsa; дəпыкномон  
batırsaq; дəпыкношон batırsanız; дəпыкнон batırsalar; 
♥дəпыкнејдəним  batırmıram; дəпыкнејдəним batırmırsan; 
дəпыкнејдəни batırır; дəпыкнејдəнимон batırmırıq; 
дəпыкнејдəнишон batırmırsınız; дəпыкнејдəнин  batırmırlar; 
дəпыкнејдəныбим batırmırdım; дəпыкнејдəныбиш  batırmırdın; 
дəпыкнејдəныбе  batırmırdı; дəпыкнејдəныбимон batırmırdıq; 
дəпыкнејдəныбишон batırmırdınız; дəпыкнејдəныбин batırmırdılar; 
дəныпыкниме  batırmadım; дəныпыкније  batırmadın; 
дəныпыкнише batırmadı; дəныпыкнимоне batırmadıq; 
дəныпыкнијоне  batırmadınız; дəныпыкнишоне  batırmadılar; 
дəнəпыкним  batırmazdım; дəнəпыкниш batırmazdın; дəнəпыкни 
batırmazdı; дəнəпыкнимон  batırmazdıq; дəнəпыкнишон 
batırmazdınız; дəнəпыкнин batırmazdılar; дəпыкнијəнинныбим  
batırmamalıydım; дəпыкнијəнинныбиш  batırmamalıydın; 
дəпыкнијəнинныбе  batırmamalıydı;  дəпыкнијəнинныбимон 
batırmamalıydıq; дəпыкнијəнинныбишон batırmamalıydınız; 
дəпыкнијəнинныбин batırmamalıydılar; дəпыкнијəнин ныбим  
batırmalı olmadım; дəпыкнијəнин ныбиш  batırmalı olmadın; 
дəпыкнијəнин ныбе  batırmalı olmadı; дəпыкнијəнин ныбимон 
batırmalı olmadıq; дəпыкнијəнин ныбишон batırmalı olmadınız; 
дəпыкнијəнин ныбин batırmalı olmadılar; дəнибəпыкнем 
batırmaram; дəнибəпыкнеш  batırmazsan; дəнибəпыкне batırmaz; 
дəнибəпыкнемон  batırmarıq; дəнибəпыкнен  batırmazlar; 
дəпыкнијəнинним batırmamalıyam; дəпыкнијəнинниш 
batırmamalısınız; дəпыкнијəнинни batırmamalıdır; 
дəлыртијəниннимон  batırmamalıyıq; дəпыкнијəниннишон  
batırmamalısınız; дəпыкнијəниннин batırmamalıdırlar; 
дəныпыкным batırmayım; дəмəпыкын batırma; дəныпыкны  
batırmasın; дəмəпыкнəмон batırmayaq; дəмəпыкнəн batırmayın; 
дəныпыкнын  batırmasınlar; дəныпыкном  batırmasam; 
дəныпыкнош batırmasan; дəныпыкно batırmasa; дəныпыкномон  
batırmasaq; дəныпыкношон batırmasanız; дəныпыкнон 
batırmasalar. 

дәпыкнијә с. batıran, batırmış. 
дәпыкнијә хəб. мəн. batırmısan, әzmisәn (içəriyə). 
дәпыкнијәнин с. batırmalı, batırası (içəri). 
дәпыкнијәсә з. batırarkәn (içəri). 
дәпык-пепык з. batıq-batıq. 
дәпыртије и. çәkilmә, geriyә çәkilmә, içәriyә çәkilmә. 
дәпыртије-дәпыртије з. çәkilә-çәkilә, çәkilәrәk, geriyә çәkilә-

çәkilә (çәkilәrәk), içәriyә çәkilә-çәkilә (çәkilәrәk). 
дәпыртијеј ф. çәkilmәk, geriyә çәkilmәk, içәriyә çәkilmәk; 

виндыше мы, дəпыртијəј бə дылə məni gördü, içəriyə çəkildi; 
♥дəпыртијејдəм  çəkilirəm; дəпыртијејдəш çəkilirsən; дəпыртијејдə 
çəkilir; дəпыртијејдəмон çəkilirik; дəпыртијејдəшон çəkilirsiniz; 
дəпыртијејдəн  çəkilirlər; дəпыртијејдəбим çəkilirdim; 
дəпыртијејдəбиш  çəkilirdin; дəпыртијејдəбе  çəkilirdi; 
дəпыртијејдəбимон çəkilirdik; дəпыртијејдəбишон çəkilirdiniz; 
дəпыртијејдəбин çəkilirdilər; дəпыртијəјм  çəkildim; дəпыртијəјш  
çəkildin; дəпыртијəј çəkildi; дəпыртијəјмон çəkildik; 
дəпыртијəјшон  çəkildiniz; дəпыртијəјн  çəkildilər; дəəпыртим  
çəkilərdim; дəəпыртиш çəkilərdin; дəəпырти çəkilərdi; 
дəəпыртимон  çəkilərdik; дəəпыртишон çəkilərdiniz; дəəпыртин 
çəkilərdilər; дəпыртијəнинбим  çəkilməliydim; дəпыртијəнинбиш  
çəkilməliydin; дəпыртијəнинбе  çəkilməliydi; дəпыртијəнинбимон 
çəkilməliydik; дəпыртијəнинбишон çəkilməliydiniz; 
дəпыртијəнинбин çəkilməliydilər; дəпыртијəнин бим  çəkilməli 
oldum; дəпыртијəнин биш  çəkilməli oldun; дəпыртијəнин бе  
çəkilməli oldu; дəпыртијəнин бимон çəkilməli olduq; дəпыртијəнин 
бишон çəkilməli oldunuz; дəпыртијəнин бин çəkilməli oldular; 
дəбəпыртијем çəkilərəm; дəбəпыртијеш  çəkilərsən; дəбəпыртије 
çəkilər; дəбəпыртијемон  çəkilərik; дəбəпыртијен  çəkilərlər; 
дəпыртијəниним çəkilməliyəm; дəпыртијəниниш çəkilməlisən; 
дəпыртијəнине çəkilməlidir; дəпыртијəнинимон  çəkilməliyik; 
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дəпыртијəнинишон  çəkilməlisiniz; дəпыртијəнинин 
çəkilməlidirlər; дəпыртијым çəkilim; дəпырт çəkil; дəпырты  
çəkilsin; дəпыртијəмон çəkilək; дəпыртијəн çəkilin; дəпыртијын  
çəkilsinlər; дəпыртијом  çəkilsəm; дəпыртијош çəkilsən; дəпыртијо 
çəkilsə; дəпыртијомон  çəkilsək; дəпыртијошон çəkilsəniz; 
дəпыртијон çəkilsələr; ♥дəпыртијејдəним  çəkilmirəm; 
дəпыртијејдəниш çəkilmirsən; дəпыртијејдəни çəkilmir; 
дəпыртијејдəнимон çəkilmirik; дəпыртијејдəнишон çəkilmirsiniz; 
дəпыртијејдəнин  çəkilmirlər; дəпыртијејдəныбим çəkilmirdim; 
дəпыртијејдəныбиш  çəkilmirdin; дəпыртијејдəныбе  çəkilmirdi; 
дəпыртијејдəныбимон çəkilmirdik; дəпыртијејдəныбишон 
çəkilmirdiniz; дəпыртијејдəныбин çəkilmirdilər; дəныпыртијəјм  
çəkilmədim; дəныпыртијəјш çəkilmədin; дəныпыртијəј çəkilmədi; 
дəныпыртијəјмон çəkilmədik; дəныпыртијəјшон  çəkilmədiniz; 
дəныпыртијəјн  çəkilmədilər; дəнəпыртим  çəkilməzdim; 
дəнəпыртиш çəkilməzdin; дəнəпырти çəkilməzdi; дəнəпыртимон  
çəkilməzdik; дəнəпыртишон çəkilməzdiniz; дəнəпыртин 
çəkilməzdilər; дəпыртијəнинныбим  çəkilməməliydim; 
дəпыртијəнинныбиш  çəkilməməliydin; дəпыртијəнинныбе  
çəkilməməliydi;  дəпыртијəнинныбимон çəkilməməliydik; 
дəпыртијəнинныбишон çəkilməməliydiniz; дəпыртијəнинныбин 
çəkilməməliydilər; дəпыртијəнин ныбим  çəkilməli olmadım; 
дəпыртијəнин ныбиш  çəkilməli olmadın; дəпыртијəнин ныбе  
çəkilməli olmadı; дəпыртијəнин ныбимон çəkilməli olmadıq; 
дəпыртијəнин ныбишон çəkilməli olmadınız; дəпыртијəнин ныбин 
çəkilməli olmadılar; дəнибəпыртијем çəkilmərəm; дəнибəпыртијеш  
çəkilməzsən; дəнибəпыртије çəkilməz; дəнибəпыртијемон  
çəkilmərik; дəнибəпыртијешон  çəkilməzsiniz; дəнибəпыртијен  
çəkilməzlər; дəпыртијəнинним çəkilməməliyəm; дəпыртијəнинниш 
çəkilməməlisən; дəпыртијəнинни çəkilməməlidir; 
дəпыртијəниннимон  çəkilməməliyik; дəпыртијəниннишон  
çəkilməməlisiniz; дəпыртијəниннин çəkilməməlidirlər; 
дəныпыртијым çəkilməyim; дəмəпырт çəkilmə; дəныпыртијы  
çəkilməsin; дəмəпыртијəмон çəkilməyək; дəмəпыртијəн çəkilməyin; 
дəныпыртијын  çəkilməsinlər; дəныпыртијом  çəkilməsəm; 
дəныпыртијош çəkilməsən; дəныпыртијо çəkilməsə; 
дəныпыртијомон  çəkilməsək; дəныпыртијошон çəkilməsəniz; 
дəныпыртијон çəkilməsələr. 

дәпыртијә с. çәkilmiş, çәkilәn, geriyә çәkilmiş (çәkilәn), içәriyә 
çәkilmiş (çәkilәn). 

дәпыртијә хəб. мəн. çәkilmişdir, çәkilibdir, çәkilib, geriyә 
çәkilmişdir (çәkilib, çәkilibdir), içәriyә çәkilmişdir (çәkilibdir, 
çәkilib). 

дәпыртијәнин с. çәkilmәli, çәkilәsi, geriyә çәkilmәli (çәkilәsi), 
içәriyә çәkilmәli (çәkilәsi). 

дәпыртијәсә з. çәkilәrkәn, geriyә çәkilәrkәn, içәriyә çәkilәrkәn. 
дәпыртыније и. çәkmә, geriyә çәkmә, içәriyә çәkmә. 
дәпыртыније-дәпыртыније з. çәkә-çәkә, çәkәrәk, geriyә çәkә-

çәkә (çәkәrәk), içәriyә çәkә-çәkә (çәkәrәk). 
дәпыртынијеј ф. çәkmәk, geriyә çәkmәk, içәriyә çәkmәk. 
дәпыртынијә с. çәkmiş, geriyә çәkmiş (çәkәn). 
дәпыртынијә хəб. мəн. çәkmisәn, geriyә çәkmisәn, içәriyә 

çәkmisәn. 
дәпыртынијәнин с. çәkmәli, çәkәsi, geriyә çәkmәli (çәkәsi), 

içәriyә çәkmәli (çәkәsi). 
дәпыртынијәсә з. çәkәrkәn, geriyә çәkәrkәn, içәriyә çәkәrkәn. 
дәпыхе и. çürümә. 
дәпыхе-дәпыхе з. çürüyә-çürüyә, çürüyәrәk. 
дәпыхеј ф. çürümәk; ♥дəпыхејдə çürüyür; дəпыхејдəбе 

çürüyürdü; дəпыхəбе çürümüşdü; дəəпыхи çürüyərdi; дəпыхəјбəн 
çürüyübmüş; дəпыхəнинбе çürüməliydi; дəпыхəнин бе çürüməli 
oldu; дəпыхəј çürüdü; дəбəпыхе çürüyər; дəпыхəнине çürüməlidir; 
дəпыхы çürüsün; дəпыхо çürüsə; ♥дəпыхејдəни çürümür; 
дəпыхејдəныбе çürümürdü; дəпыхəныбе çürüməmişdi; дəнəпыхи 
çürüməzdi; дəпыхəнијбəн çürüməyibmiş; дəпыхəнинныбе 
çürüməməliydi; дəпыхəнин ныбе çürüməli olmadı; дəныпыхəј 
çürümədi; дəнибəпыхе çürüməz; дəпыхəнинни çürüməməlidir; 
дəныпыхы çürüməsin; дəныпыхо çürüməsə. 

дәпыхә с. çürümüş, çürüyәn. 
дәпыхә хəб. мəн. çürüyüb, çürüyübdür, çürümüşdür. 
дәпыхәнин с. çürümәli, çürüyәsi. 

дәпыхәсә з. çürüyәrkәn. 
дәпыхније и. çürütmә. 
дәпыхније-дәпыхније з. çürüdә-çürüdә, çürüdәrәk. 
дәпыхнијеј ф. çürütmәk; ♥дəпыхнејдəм  çürüdürəm; 

дəпыхнејдəш çürüdürsən; дəпыхнејдə çürüdür; дəпыхнејдəмон 
çürüdürük; дəпыхнејдəшон çürüdürsünüz; дəпыхнејдəн  çürüdürlər; 
дəпыхнејдəбим çürüdürdüm; дəпыхнејдəбиш  çürüdürdün; 
дəпыхнејдəбе  çürüdürdü; дəпыхнејдəбимон çürüdürdük; 
дəпыхнејдəбишон çürüdürdünüz; дəпыхнејдəбин çürüdürdülər; 
дəпыхниме  çürütdüm; дəпыхније  çürütdün; дəпыхнише çürütdü; 
дəпыхнимоне çürütdük; дəпыхнијоне  çürütdünüz; дəпыхнишоне  
çürütdülər; дəəпыхним  çürüdərdim; дəəпыхниш çürüdərdin; 
дəəпыхни çürüdərdi; дəəпыхнимон  çürüdərdik; дəəпыхнишон 
çürüdərdiniz; дəəпыхнин çürüdərdilər; дəпыхнијəнинбим  
çürütməliydim; дəпыхнијəнинбиш  çürütməliydin; дəпыхнијəнинбе  
çürütməliydi; дəпыхнијəнинбимон çürütməliydik; 
дəпыхнијəнинбишон çürütməliydiniz; дəпыхнијəнинбин 
çürütməliydilər; дəпыхнијəнин бим  çürütməli oldum; 
дəпыхнијəнин биш  çürütməli oldun; дəпыхнијəнин бе  çürütməli 
oldu; дəпыхнијəнин бимон çürütməli olduq; дəпыхнијəнин бишон 
çürütməli oldunuz; дəпыхнијəнин бин çürütməli oldular; 
дəбəпыхнем çürüdərəm; дəбəпыхнеш  çürüdərsən; дəбəпыхне 
çürüdər; дəбəпыхнемон  çürüdərik; дəбəпыхнен  çürüdərlər; 
дəпыхнијəниним çürütməliyəm; дəпыхнијəниниш çürütməlisən; 
дəпыхнијəнине çürütməlidir; дəпыхнијəнинимон  çürütməliyik; 
дəпыхнијəнинишон  çürütməlisiniz; дəпыхнијəнинин 
çürütməlidirlər; дəпыхным çürüdüm; дəпыхын çürüt; дəпыхны  
çürütsün; дəпыхнəмон çürüdək; дəпыхнəн çürüdün; дəпыхнын  
çürütsünlər; дəпыхном  çürütsəm; дəпыхнош çürütsən; дəпыхно 
çürütsə; дəпыхномон  çürütsək; дəпыхношон çürütsəniz; дəпыхнон 
çürütsələr; ♥дəпыхнејдəним  çürütmürəm; дəпыхнејдəниш 
çürütmürsən; дəпыхнејдəни çürütmür; дəпыхнејдəнимон 
çürütmürük; дəпыхнејдəнишон çürütmürsünüz; дəпыхнејдəнин  
çürütmürlər; дəпыхнејдəныбим çürütmürdüm; дəпыхнејдəныбиш  
çürütmürdün; дəпыхнејдəныбе  çürütmürdü; дəпыхнејдəныбимон 
çürütmürdük; дəпыхнејдəныбишон çürütmürdünüz; 
дəпыхнејдəныбин çürütmürdülər; дəныпыхниме  çürütmədim; 
дəныпыхније  çürütmədin; дəныпыхнише çürütmədi; 
дəныпыхнимоне çürütmədik; дəныпыхнијоне  çürütmədiniz; 
дəныпыхнишоне  çürütmədilər; дəнəпыхним  çürütməzdim; 
дəнəпыхниш çürütməzdin; дəнəпыхни çürütməzdi; дəнəпыхнимон  
çürütməzdik; дəнəпыхнишон çürütməzdiniz; дəнəпыхнин 
çürütməzdilər; дəпыхнијəнинныбим  çürütməməliydim; 
дəпыхнијəнинныбиш  çürütməməliydin; дəпыхнијəнинныбе  
çürütməməliydi;  дəпыхнијəнинныбимон çürütməməliydik; 
дəпыхнијəнинныбишон çürütməməliydiniz; дəпыхнијəнинныбин 
çürütməməliydilər; дəпыхнијəнин ныбим  çürütməli olmadım; 
дəпыхнијəнин ныбиш  çürütməli olmadın; дəпыхнијəнин ныбе  
çürütməli olmadı; дəпыхнијəнин ныбимон çürütməli olmadıq; 
дəпыхнијəнин ныбишон çürütməli olmadınız; дəпыхнијəнин ныбин 
çürütməli olmadılar; дəнибəпыхнем çürütmərəm; дəнибəпыхнеш  
çürütməzsən; дəнибəпыхне çürütməz; дəнибəпыхнемон  çürütmərik; 
дəнибəпыхнешон  çürütməzsiniz; дəнибəпыхнен  çürütməzlər; 
дəпыхнијəнинним çürütməməliyəm; дəпыхнијəнинниш 
çürütməməlisən; дəпыхнијəнинни çürütməməlidir; 
дəпыхнијəниннимон  çürütməməliyik; дəпыхнијəниннишон  
çürütməməlisiniz; дəпыхнијəниннин çürütməməlidirlər; 
дəныпыхным çürütməyim; дəмəпыхын çürütmə; дəныпыхны  
çürütməsin; дəмəпыхнəмон çürütməyək; дəмəпыхнəн çürütməyin; 
дəныпыхнын  çürütməsinlər; дəныпыхном  çürütməsəm; 
дəныпыхнош çürütməsən; дəныпыхно çürütməsə; дəныпыхномон  
çürütməsək; дəныпыхношон çürütməsəniz; дəныпыхнон 
çürütməsələr. 

дәпыхнијә с. çürütmüş, çürüdәn. 
дәпыхнијә хəб. мəн. çürütmüsәn. 
дәпыхнијәнин с. çürütmәli, çürüdәsi. 
дәпыхнијәсә з. çürüdәrkәn. 
дәпор-дәпор и. qapaqap, basmarlaşma, qamarlaşma, 

qamarlaşdırma (hamılıqla). 
дәпоре и. basmarlama. 
дәпоре-дәпоре з. basmarlaya-basmarlaya, basmarlayaraq. 
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дәпореј ф. basmarlamaq; дəпорəјм гəтыме чəј јəхə basmarlayıb 
onun yaхasından tutdum; ♥дəпорејдəм  basmarlayıram; дəпорејдəш 
basmarlayırsan; дəпорејдə basmarlayır; дəпорејдəмон basmarlayırıq; 
дəпорејдəшон basmarlayırsınız; дəпорејдəн  basmarlayırlar; 
дəпорејдəбим basmarlayırdım; дəпорејдəбиш  basmarlayırdın; 
дəпорејдəбе  basmarlayırdı; дəпорејдəбимон basmarlayırdıq; 
дəпорејдəбишон basmarlayırdınız; дəпорејдəбин basmarlayırdılar; 
дəпорəјм  basmarladım; дəпорəјш  basmarladın; дəпорəј basmarladı; 
дəпорəјмон basmarladıq; дəпорəјшон  basmarladınız; дəпорəјн  
basmarladılar; дəəпорим  basmarlayardım; дəəпориш 
basmarlayardın; дəəпори basmarlayardı; дəəпоримон  
basmarlayardıq; дəəпоришон basmarlayardıız; дəəпорин 
basmarlayardılar; дəпоријəнинбим  basmarlamalıydım; 
дəпоријəнинбиш  basmarlamalıydın; дəпоријəнинбе  
basmarlamalıydı; дəпоријəнинбимон basmarlamalıydıq; 
дəпоријəнинбишон basmarlamalıydınız; дəпоријəнинбин 
basmarlamalıydılar; дəпоријəнин бим  basmarlamalı oldum; 
дəпоријəнин биш  basmarlamalı oldun; дəпоријəнин бе  
basmarlamalı oldu; дəпоријəнин бимон basmarlamalı olduq; 
дəпоријəнин бишон basmarlamalı oldunuz; дəпоријəнин бин 
basmarlamalı oldular; дəбəпорем basmarlayaram; дəбəпореш  
basmarlayarsan; дəбəпоре basmarlayar; дəбəпоремон  basmarlayarıq; 
дəбəпорен  basmarlayarlar; дəпоријəниним basmarlamalıyam; 
дəпоријəниниш basmarlamalısan; дəпоријəнине basmarlamalıdır; 
дəпоријəнинимон  basmarlamalıyıq; дəпоријəнинишон  
basmarlamalısınız; дəпоријəнинин basmarlamalıdırlar; дəпорым 
basmarlayım; дəпор basmarla; дəпоры  basmarlasın; дəпорəмон 
basmarlayaq; дəпорəн basmarlayın; дəпорын  basmarlasınlar; 
дəпором  basmarlasam; дəпорош basmarlasan; дəпоро basmarlasa; 
дəпоромон  basmarlasaq; дəпорошон basmarlasanız; дəпорон 
basmarlasalar; ♥дəпорејдəним  basmarlamıram; дəпорејдəниш 
basmarlamırsan; дəпорејдəни basmarlamır; дəпорејдəнимон 
basmarlamırıq; дəпорејдəнишон basmarlamırsınız; дəпорејдəнин  
basmarlamırlar; дəпорејдəныбим basmarlamırdım; дəпорејдəныбиш  
basmarlamırdın; дəпорејдəныбе  basmarlamırdı; дəпорејдəныбимон 
basmarlamırdıq; дəпорејдəныбишон basmarlamırdınız; 
дəпорејдəныбин basmarlamırdılar; дəныпорјəјм  basmarlamadım; 
дəныпорјəјш  basmarlamadın; дəныпорјəј basmarlamadı; 
дəныпорјəјмон basmarlamadıq; дəныпорјəјшон  basmarlamadınız; 
дəныпорјəјн  basmarlamadılar; дəнəпорим  basmarlamazdım; 
дəнəпориш basmarlamazdın; дəнəпори basmarlamazdı; 
дəнəпоримон  basmarlamazdıq; дəнəпоришон basmarlamazdınız; 
дəнəпорин basmarlamazdılar; дəпоријəнинныбим  
basmarlamamalıydım; дəпоријəнинныбиш  basmarlamamalıydın; 
дəпоријəнинныбе  basmarlamamalıydı; дəпоријəнинныбимон 
basmarlamamalıydıq; дəпоријəнинныбишон basmarlamamalıydınız; 
дəпоријəнинныбин basmarlamamalıydılar; дəпоријəнин ныбим  
basmarlamalı olmadım; дəпоријəнин ныбиш  basmarlamalı olmadın; 
дəпоријəнин ныбе  basmarlamalı olmadı; дəпоријəнин ныбимон 
basmarlamalı olmadıq; дəпоријəнин ныбишон basmarlamalı 
olmadınız; дəпоријəнин ныбин basmarlamalı olmadılar; 
дəнибəпорем basmarlamaram; дəнибəпореш  basmarlamazsan; 
дəнибəпоре basmarlamaz; дəнибəпоремон  basmarlamarıq; 
дəнибəпорен  basmarlamazlar; дəпоријəнинним 
basmarlamamalıyam; дəпоријəнинниш basmarlamamalısan; 
дəпоријəнинни basmarlamamalıdır; дəпоријəниннимон  
basmarlamamalıyıq; дəпоријəниннишон  basmarlamamalısınız; 
дəпоријəниннин basmarlamamalıdırlar; дəныпорым 
basmarlamayım; дəмəпор basmarlama; дəныпоры  basmarlamasın; 
дəмəпорəмон basmarlamayaq; дəмəпорəн basmarlamayın; 
дəныпорын  basmarlamasınlar; дəныпором  basmarlamasam; 
дəныпорош basmarlamasan; дəныпоро basmarlamasa; 
дəныпоромон  basmarlamasaq; дəныпорошон basmarlamasanız; 
дəныпорон basmarlamasalar. 

дәпорә с. basmarlamış, basmarlayan. 
дәпорә хəb mən. basmarlayıb, basmarlamışdır, basmarlayıbdır. 
дәпорәнин с. basmarlamalı, basmarlayası. 
дәпорәсә з. basmarlayarkәn. 
дәпорније и. qapma, qamarlama, qarmalama. 
дәпорније-дәпорније з. qapa-qapa, qaparaq, qamarlaya-

qamarlaya, qamarlayaraq, qarmalaya-qarmalaya, qarmalayaraq. 

дәпорнијеј ф. qapmaq, qamarlamaq, qarmalamaq; сыпə 
дəпорнише нун əғыли дасто it uşağın əlindən çörəyi qapdı; 
дəпорнијə бе и. basmarlanma, qamarlanma, qarmalanma; дəпорнијə 
беј ф. basmarlanmaq, qamarlanmaq, qarmalanmaq; *дəпорнијə 
быəбе  qamarlanmışdı; дəпорнијə быə qamarlanıb; дəпорнијə 
быəбəј qamarlansaydı; дəпорнијə бе qamarlandı; дəпорнијə бејдə 
qamarlanır; дəпоријə бəбе  qamarlanar; дəпорнијə быə с. 
basmarlanmış, basmarlanan, qamarlanmış, qamarlanan, qarmalanmış, 
qarmalanan; дəпорнијə быə хəб. мəн. basmarlanmışdır, basmarlanıb, 
qamarlanmışdır, qamarlanıb, qarmalanmışdır, qarmalanıb; 
♥дəпорнејдəм  qamarlayıram; дəпорнејдəш qamarlayırsan; 
дəпорнејдə qamarlayır; дəпорнејдəмон qamarlayırıq; 
дəпорнејдəшон qamarlayırsınız; дəпорнејдəн  qamarlayırlar; 
дəпорнејдəбим qamarlayırdım; дəпорнејдəбиш  qamarlayırdın; 
дəпорнејдəбе  qamarlayırdı; дəпорнејдəбимон qamarlayırdıq; 
дəпорнејдəбишон qamarlayırdınız; дəпорнејдəбин qamarlayırdılar; 
дəпорниме  qamarladım; дəпорније  qamarladın; дəпорнише 
qamarladı; дəпорнимоне qamarladıq; дəпорнијоне  qamarladınız; 
дəпорнишоне  qamarladılar; дəəпорним  qamarlayardım; 
дəəпорниш qamarlayardın; дəəпорни qamarlayardı; дəəпорнимон  
qamarlayardıq; дəəпорнишон qamarlayardınız; дəəпорнин 
qamarlayardılar; дəпорнијəнинбим  qamarlamalıydım; 
дəпорнијəнинбиш  qamarlamalıydın; дəпорнијəнинбе  
qamarlamalıydı; дəпорнијəнинбимон qamarlamalıydıq; 
дəпорнијəнинбишон qamarlamalıydınız; дəпорнијəнинбин 
qamarlamalıydılar; дəпорнијəнин бим  qamarlamalı oldum; 
дəпорнијəнин биш  qamarlamalı oldun; дəпорнијəнин бе  
qamarlamalı oldu; дəпорнијəнин бимон qamarlamalı olduq; 
дəпорнијəнин бишон qamarlamalı oldunuz; дəпорнијəнин бин 
qamarlamalı oldular; дəбəпорнем qamarlayaram; дəбəпорнеш  
qamarlayarsan; дəбəпорне qamarlayar; дəбəпорнемон  qamarlayarıq; 
дəбəпорнен  qamarlayarlar; дəпорнијəниним qamarlamalıyam; 
дəпорнијəниниш qamarlamalısan; дəпорнијəнине qamarlamalıdır; 
дəпорнијəнинимон  qamarlamalıyıq; дəпорнијəнинишон  
qamarlamalısınız; дəпорнијəнинин qamarlamalıdırlar; дəпорным 
qamarlayım; дəпорын qamarla; дəпорны  qamarlasın; дəпорнəмон 
qamarlayaq; дəпорнəн qamarlayın; дəпорнын  qamarlasınlar;  
дəпорном  qamarlasam; дəпорнош qamarlasan; дəпорно qamarlasa; 
дəпорномон  qamarlasaq; дəпорношон qamarlasanız; дəпорнон 
qamarlasalar; ♥дəпорнејдəним  qamarlamıram; дəпорнејдəниш 
qamarlamırsan; дəпорнејдəни qamarlamır; дəпорнејдəнимон 
qamarlamırıq; дəпорнејдəнишон qamarlamırsınız; дəпорнејдəнин  
qamarlamırlar; дəпорнејдəныбим qamarlamırdım; 
дəпорнејдəныбиш  qamarlamırdın; дəпорнејдəныбе  qamarlamırdı; 
дəпорнејдəныбимон qamarlamırdıq; дəпорнејдəныбишон 
qamarlamırdınız; дəпорнејдəныбин qamarlamırdılar; дəныпорниме  
qamarlamadım; дəныпорније  qamarlamadın; дəныпорнише 
qamarlamadı; дəныпорнимоне qamarlamadıq; дəныпорнијоне  
qamarlamadınız; дəныпорнишоне  qamarlamadılar; дəнəпорним  
qamarlamazdım; дəнəпорниш qamarlamazdın; дəнəпорни 
qamarlamazdı; дəнəпорнимон  qamarlamazdıq; дəнəпорнишон 
qamarlamazdınız; дəнəпорнин qamarlamazdılar; 
дəпорнијəнинныбим  qamarlamamalıydım; дəпорнијəнинныбиш  
qamarlamamalıydın; дəпорнијəнинныбе  qamarlamamalıydı; 
дəпорнијəнинныбимон qamarlamamalıydıq; 
дəпорнијəнинныбишон qamarlamamalıydınız; дəпорнијəнинныбин 
qamarlamamalıydılar; дəпорнијəнин ныбим  qamarlamalı olmadım; 
дəпорнијəнин ныбиш  qamarlamalı olmadın; дəпорнијəнин ныбе  
qamarlamalı olmadı; дəпорнијəнин ныбимон qamarlamalı olmadıq; 
дəпорнијəнин ныбишон qamarlamalı olmadınız; дəпорнијəнин 
ныбин qamarlamalı olmadılar; дəнибəпорнем qamarlamaram; 
дəнибəпорнеш  qamarlamazsan; дəнибəпорне qamarlamaz; 
дəнибəпорнемон  qamarlamarıq; дəнибəпорнен  qamarlamazlar; 
дəпорнијəнинним qamarlamamalıyam; дəпорнијəнинниш 
qamarlamamalısan; дəпорнијəнинни qamarlamamalıdır; 
дəпорнијəниннимон  qamarlamamalıyıq; дəпорнијəниннишон  
qamarlamamalısınız; дəпорнијəниннин qamarlamamalıdırlar; 
дəныпорным qamarlamayım; дəмəпорын qamarlama; дəныпорны  
qamarlamasın; дəмəпорнəмон qamarlamayaq; дəмəпорнəн 
qamarlamayın; дəныпорнын  qamarlamasınlar; дəныпорном  
qamarlamasam; дəныпорнош qamarlamasan; дəныпорно 
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qamarlamasa; дəныпорномон  qamarlamasaq; дəныпорношон 
qamarlamasanız; дəныпорнон qamarlamasalar. 

дәпорнијә с. qapmış, qapan, qamarlamış, qamarlayan, 
qarmalamış, qarmalayan. 

дәпорнијә хəб. мəн. qapmısan, qamarlamısan, qarmalamısan. 
дәпорнијәнин с. qapmalı, qamarlamalı, qarmalamalı, qapası, 

qamarlayası, qarmalanası. 
дәпорнијәсә з. qaparkәn, qamarlayarkәn, qarmalayarkәn. 
дәпуш с. çalpaşıq, qarışıq, dolaşıq, ilişik; дəпушə ко dolaşıq iş. 
дәпушәти и. çalpaşıqlıq, qarışıqlıq, dolaşıqlıq, ilişiklik. 
дәпушијеј ф. çalpaşmaq, qarışmaq, dolaşmaq.  
дәпушијә с. 1 çalpaşmış, qarışmış, dolaşmış; 2 хəб. мəн. 

qarışıbdır; сəм дəпушијə başım qarışıbdır. 
дәпушнијеј ф. çalpaşdırmaq, qarışdırmaq, dolaşdırmaq.  
дәпуш-пепуш с. alaşıq-dolaşıq, qarışıq-dolaşıq, qat-qarışıq, 

qatma-qarışıq. 
дәпуш-пепушәти и. alaşıq-dolaşıqlıq, qarışıq-dolaşıqlıq, qat-

qarışıqlıq, qat-qarışlıq, qatma-qarışıqlıq. 
дәпуште и. bağlama, sarıma. 
дәпуште-дәпуште з. bağlaya-bağlaya, bağlayaraq, sarıya-

sarıya, sarıyaraq. 
дәпуштеј ф. bağlamaq, sarımaq; дəпуштə беј ф. bağlanmaq, 

sarınmaq; *дəпуштə быəбе  bağlanmışdı; дəпуштə быə bağlanıb; 
дəпуштə быəбəј bağlansaydı; дəпуштə бе  bağlandı; дəпуштə бејдə 
bağlanır; дəпуштə бəбе  bağlanar; дəпуштə быə с. bağlanmış, 
bağlanan, sarınmış, sarınan; дəпуштə быə хəб. мəн. bağlanmışdır, 
bağlanıb, sarınmışdır, sarınıb; ♥дəпуштејдəм  bağlayıram; 
дəпуштејдəш bağlayırsan; дəпуштејдə bağlayır; дəпуштејдəмон 
bağlayırıq; дəпуштејдəшон bağlayırsınız; дəпуштејдəн  bağlayırlar; 
дəпуштејдəбим bağlayırdım; дəпуштејдəбиш  bağlayırdın; 
дəпуштејдəбе  bağlayırdı; дəпуштејдəбимон bağlayırdıq; 
дəпуштејдəбишон bağlayırdınız; дəпуштејдəбин bağlayırdılar; 
дəпуштыме  bağladım; дəпуште  bağladın; дəпуштыше bağladı; 
дəпуштымоне bağladıq; дəпуштыоне  bağladınız; дəпуштышоне  
bağladılar; дəəпуштим  bağlayardım; дəəпуштиш bağlayardın; 
дəəпушти bağlayardı; дəəпуштимон  bağlayardıq; дəəпуштишон 
bağlayardınız; дəəпуштин bağlayardılar; дəпуштəнинбим  
bağlamalıydım; дəпуштəнинбиш  bağlamalıydın; дəпуштəнинбе  
bağlamalıydı; дəпуштəнинбимон bağlamalıydıq; дəпуштəнинбишон 
bağlamalıydınız; дəпуштəнинбин bağlamalıydılar; дəпуштəнин бим  
bağlamalı oldum; дəпуштəнин биш  bağlamalı oldun; дəпуштəнин 
бе  bağlamalı oldu; дəпуштəнин бимон bağlamalı olduq; 
дəпуштəнин бишон bağlamalı oldunuz; дəпуштəнин бин bağlamalı 
oldular; дəбəпуштем bağlayaram; дəбəпуштеш  bağlayarsan; 
дəбəпуште bağlayar; дəбəпуштемон  bağlayarıq; дəбəпуштен  
bağlayarlar; дəпуштəниним bağlamalıyam; дəпуштəниниш 
bağlamalısınız; дəпуштəнине bağlamalıdır; дəпуштəнинимон  
bağlamalıyıq; дəпуштəнинишон  bağlamalısınız; дəпуштəнинин 
bağlamalıdırlar; дəпуштым bağlayım; дəпушт bağla; дəпушты  
bağlasın; дəпуштəмон bağlayaq; дəпуштəн bağlayın; дəпуштын  
bağlasınlar;  дəпуштом  bağlasam; дəпуштош bağlasan; дəпушто 
bağlasa; дəпуштомон  bağlasaq; дəпуштошон bağlasanız; дəпуштон 
bağlasalar; ♥дəпуштејдəним  bağlamıram; дəпуштејдəним 
bağlamıram; дəпуштејдəни bağlamır; дəпуштејдəнимон bağlamırıq; 
дəпуштејдəнишон bağlamırsınız; дəпуштејдəнин  bağlamırlar; 
дəпуштејдəныбим bağlamırdım; дəпуштејдəныбиш  bağlamırdın; 
дəпуштејдəныбе  bağlamırdı; дəпуштејдəныбимон bağlamırdıq; 
дəпуштејдəныбишон bağlamırdınız; дəпуштејдəныбин 
bağlamırdılar; дəныпуштыме  bağlamadım; дəныпуште  bağlamadın; 
дəныпуштыше bağlamadı; дəныпуштымоне bağlamadıq; 
дəныпуштыоне  bağlamadınız; дəныпуштышоне  bağlamadılar; 
дəнəпуштим  bağlamazdım; дəнəпуштиш bağlamazdın; дəнəпушти 
bağlamazdı; дəнəпуштимон  bağlamazdıq; дəнəпуштишон 
bağlamazdınız; дəнəпуштин bağlamazdılar; дəпуштəнинныбим  
bağlamamalıydım; дəпуштəнинныбиш  bağlamamalıydın; 
дəпуштəнинныбе  bağlamamalıydı; дəпуштəнинныбимон 
bağlamamalıydıq; дəпуштəнинныбишон bağlamamalıydınız; 
дəпуштəнинныбин bağlamamalıydılar; дəпуштəнин ныбим  
bağlamalı olmadım; дəпуштəнин ныбиш  bağlamalı olmadın; 
дəпуштəнин ныбе  bağlamalı olmadı; дəпуштəнин ныбимон 
bağlamalı olmadıq; дəпуштəнин ныбишон bağlamalı olmadınız; 

дəпуштəнин ныбин bağlamalı olmadılar; дəнибəпуштем 
bağlamaram; дəнибəпуштеш  bağlamazsan; дəнибəпуште bağlamaz; 
дəнибəпуштемон  bağlamarıq; дəнибəпуштен  bağlamazlar; 
дəпуштəнинним bağlamamalıyam; дəпуштəнинниш 
bağlamamalısınız; дəпуштəнинни bağlamamalıdır; 
дəпуштəниннимон  bağlamamalıyıq; дəпуштəниннишон  
bağlamamalısınız; дəпуштəниннин bağlamamalıdırlar; дəныпуштым 
bağlamayım; дəмəпушт bağlama; дəныпушты  bağlamasın; 
дəмəпуштəмон bağlamayaq; дəмəпуштəн bağlamayın; дəныпуштын  
bağlamasınlar; дəныпуштом  bağlamasam; дəныпуштош 
bağlamasan; дəныпушто bağlamasa; дəныпуштомон  bağlamasaq; 
дəныпуштошон bağlamasanız; дəныпуштон bağlamasalar. 

дәпуштә с. bağlamış, bağlayan, sarımış, sarıyan. 
дәпуштә хəб. мəн. bağlamısan, sarımısan. 
дәпуштәнин с. bağlamalı, sarımalı, bağlayası, sarıyası. 
дәпуштәсә з. bağlayarkәn, sarıyarkәn. 
дәражије и. allanma, qızarma, qızarıb-pörtmә. 
дәражије-дәражије з. alana-allana, allanaraq, qızara-qızara, 

qızararaq, pörtә-pörtә, pörtәrәk, qızarıb-pörtәrәk. 
дәражијеј ф. allanmaq, qızarmaq, pörtmәk, qızarıb-pörtmәk; 

♥дəражијејдəм  allanıram; дəражијејдəш allanırsan; дəражијејдə 
allanır; дəражијејдəмон allanırıq; дəражијејдəшон allanırsınız; 
дəражијејдəн  allanırlar; дəражијејдəбим allanırdım; 
дəражијејдəбиш  allanırdın; дəражијејдəбе  allanırdı; 
дəражијејдəбимон allanırdıq; дəражијејдəбишон allanırdınız; 
дəражијејдəбин allanırdılar; дəражијəјм  allandım; дəражијəјш  
allandın; дəражијəј allandı; дəражијəјмон allandıq; дəражијəјшон  
allandınız; дəражијəјн  allandılar; дəəражим  allanardım; дəəражиш 
allanardın; дəəражи allanardı; дəəражимон  allanardıq; дəəражишон 
allanardınız; дəəражин allanardılar; дəражијəнинбим  
allanmalıydım; дəражијəнинбиш  allanmalıydın; дəражијəнинбе  
allanmalıydı; дəражијəнинбимон allanmalıydıq; дəражијəнинбишон 
allanmalıydınız; дəражијəнинбин allanmalıydılar; дəражијəнин бим  
allanmalı oldum; дəражијəнин биш  allanmalı oldun; дəражијəнин 
бе  allanmalı oldu; дəражијəнин бимон allanmalı olduq; 
дəражијəнин бишон allanmalı oldunuz; дəражијəнин бин allanmalı 
oldular; дəбəражијем allanaram; дəбəражијеш  allanarsan; 
дəбəражије allanar; дəбəражијемон  allanarıq; дəбəражијен  
allanarlar; дəражијəниним allanmalıyam; дəражијəниниш 
allanmalısan; дəражијəнине allanmalıdır; дəражијəнинимон  
allanmalıyıq; дəражијəнинишон  allanmalısınız; дəражијəнинин 
allanmalıdırlar; дəражијым allanım; дəражи allan; дəражијы  
allansın; дəражијəмон allanaq; дəражијəн allanın; дəражијын  
allansınlar;  дəражијом  allansam; дəражијош allansan; дəражијо 
allansa; дəражијомон  allansaq; дəражијошон allansanız; дəражијон 
allansalar; ♥дəражијејдəним  allanmıram; дəражијејдəниш 
allanmırsan; дəражијејдəни allanmır; дəражијејдəнимон allanmırıq; 
дəражијејдəнишон allanmırsınız; дəражијејдəнин  allanmırlar; 
дəражијејдəныбим allanmırdım; дəражијејдəныбиш  allanmırdın; 
дəражијејдəныбе  allanmırdı; дəражијејдəныбимон allanmırdıq; 
дəражијејдəныбишон allanmırdınız; дəражијејдəныбин 
allanmırdılar; дəныражијəјм  allanmadım; дəныражијəјш 
allanmadın; дəныражијəј allanmadı; дəныражијəјмон allanmadıq; 
дəныражијəјшон  allanmadınız; дəныражијəјн  allanmadılar; 
дəнəражим  allanmazdım; дəнəражиш allanmazdın; дəнəражи 
allanmazdı; дəнəражимон  allanmazdıq; дəнəражишон 
allanmazdınız; дəнəражин allanmazdılar; дəражијəнинныбим  
allanmamalıydım; дəражијəнинныбиш  allanmamalıydın; 
дəражијəнинныбе  allanmamalıydı; дəражијəнинныбимон 
allanmamalıydıq; дəражијəнинныбишон allanmamalıydınız; 
дəражијəнинныбин allanmamalıydılar; дəражијəнин ныбим  
allanmalı olmadım; дəражијəнин ныбиш  allanmalı olmadın; 
дəражијəнин ныбе  allanmalı olmadı; дəражијəнин ныбимон 
allanmalı olmadıq; дəражијəнин ныбишон allanmalı olmadınız; 
дəражијəнин ныбин allanmalı olmadılar; дəнибəражијем 
allanmaram; дəнибəражијеш  allanmazsan; дəнибəражије allanmaz; 
дəнибəражијемон  allanmarıq; дəнибəражијен  allanmazlar; 
дəражијəнинним allanmamalıyam; дəражијəнинниш 
allanmamalısan; дəражијəнинни allanmamalıdır; дəражијəниннимон  
allanmamalıyıq; дəражијəниннишон  allanmamalısınız; 
дəражијəниннин allanmamalıdırlar; дəныражијым allanmayım; 
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дəмəражи allanma; дəныражијы  allanmasın; дəмəражијəмон 
allanmayaq; дəмəражијəн allanmayın; дəныражијын  allanmasınlar; 
дəныражијом  allanmasam; дəныражијош allanmasan; дəныражијо 
allanmasa; дəныражијомон  allanmasaq; дəныражијошон 
allanmasanız; дəныражијон allanmasalar. 

дәражијә с. allanmış, allanan, pörtmüş, pörtәn.  
дәражијә хəб. мəн. allanmışdır, allanıbdır, pörtmüşdür, 

pörtübdür.  
дәражијәнин с. allanmalı, allanası, qızarmalı, qızarası, pörtmәli, 

pörtәsi, qızarıb-pörtmәli (pörtәsi). 
дәражијәсә з. allanarkәn, qızararkәn, pörtәrkәn, qızarıb-

pörtәrkәn. 
дәражније и. allandırma. 
дәражније-дәражније з. allandıra-allandıra, allandıraraq. 
дәражнијеј ф. allandırmaq; дəражнијə беј ф. allandırılmaq; 

*дəражнијə быəбе  allandırılmışdı; дəражнијə быə allandırılıb; 
дəражнијə быəбəј allandırılsaydı; дəражнијə бе allandırıldı; 
дəражнијə бејдə allandırılır; дəражнијə бəбе  allandırılar; дəражнијə 
быə с. allandırılmış, allandırılan; дəражнијə быə хəб. мəн. 
allandırılmışdır, allandırılıb; ♥дəражнејдəм allandırıram; 
дəражнејдəш allandırırsan; дəражнејдə allandırır; дəражнејдəмон 
allandırırıq; дəражнејдəшон allandırırsınız; дəражнејдəн  
allandırırlar; дəражнејдəбим allandırırdım; дəражнејдəбиш  
allandırırdın; дəражнејдəбе  allandırırdı; дəражнејдəбимон 
allandırırdıq; дəражнејдəбишон allandırırdınız; дəражнејдəбин 
allandırırdılar; дəражниме  allandırdım; дəражније  allandırdın; 
дəражнише allandırdı; дəражнимоне allandırdıq; дəражнијоне  
allandırdınız; дəражнишоне  allandırdılar; дəəəражним  
allandırardım; дəəражниш allandırardın; дəəражни allandırardı; 
дəəражнимон  allandırardıq; дəəражнишон allandırardınız; 
дəəражнин allandırardılar; дəражнијəнинбим  allandırmalıydım; 
дəражнијəнинбиш  allandırmalıydın; дəражнијəнинбе  
allandırmalıydı; дəражнијəнинбимон allandırmalıydıq; 
дəражнијəнинбишон allandırmalıydınız; дəражнијəнинбин 
allandırmalıydılar; дəражнијəнин бим  allandırmalı oldum; 
дəражнијəнин биш  allandırmalı oldun; дəражнијəнин бе  
allandırmalı oldu; дəражнијəнин бимон allandırmalı olduq; 
дəражнијəнин бишон allandırmalı oldunuz; дəражнијəнин бин 
allandırmalı oldular; дəбəражнем allandıraram; дəбəражнеш  
allandırarsan; дəбəражне allandırar; дəбəражнемон  allandırarıq; 
дəбəражнен  allandırarlar; дəражнијəниним allandırmalıyam; 
дəражнијəниниш allandırmalısan; дəражнијəнине allandırmalıdır; 
дəражнијəнинимон  allandırmalıyıq; дəражнијəнинишон  
allandırmalısınız; дəражнијəнинин allandırmalıdırlar; дəражнијым 
allandırım; дəражни allandır; дəражнијы  allandırsın; дəражнијəмон 
allandıraq; дəражнијəн allandırın; дəражнијын  allandırsınlar; 
дəражнијом  allandırsam; дəражнијош allandırsan; дəражнијо 
allandırsa; дəражнијомон  allandırsaq; дəражнијошон allandırsanız; 
дəражнијон allandırsalar; ♥дəражнејдəним  allandırmıram; 
дəражнејдəниш allandırmırsan; дəражнејдəни allandırmır; 
дəражнејдəнимон allandırmırıq; дəражнејдəнишон allandırmırsınız; 
дəражнејдəнин  allandırmırlar; дəражнејдəныбим allandırmırdım; 
дəражнејдəныбиш  allandırmırdın; дəражнејдəныбе  allandırmırdı; 
дəражнејдəныбимон allandırmırdıq; дəражнејдəныбишон 
allandırmırdınız; дəражнејдəныбин allandırmırdılar; дəныражниме  
allandırmadım; дəныражније allandırmadın; дəныражнише 
allandırmadı; дəныражнимоне allandırmadıq; дəныражнијоне  
allandırmadınız; дəныражнишоне  allandırmadılar; дəнəражним  
allandırmazdım; дəнəражиш allandırmazdın; дəнəражни 
allandırmazdı; дəнəражнимон  allandırmazdıq; дəнəражнишон 
allandırmazdınız; дəнəражнин allandırmazdılar; 
дəражнијəнинныбим  allandırmamalıydım; дəражнијəнинныбиш  
allandırmamalıydın; дəражнијəнинныбе  allandırmamalıydı; 
дəражнијəнинныбимон allandırmamalıydıq; 
дəражнијəнинныбишон allandırmamalıydınız; дəражнијəнинныбин 
allandırmamalıydılar; дəражнијəнин ныбим  allandırmalı olmadım; 
дəражнијəнин ныбиш  allandırmalı olmadın; дəражнијəнин ныбе  
allandırmalı olmadı; дəражнијəнин ныбимон allandırmalı olmadıq; 
дəражнијəнин ныбишон allandırmalı olmadınız; дəражнијəнин 
ныбин allandırmalı olmadılar; дəнибəражнем allandırmaram; 
дəнибəражнеш  allandırmazsan; дəнибəражне allandırmaz; 

дəнибəражнемон  allandırmarıq; дəнибəражнен  allandırmazlar; 
дəражнијəнинним allandırmamalıyam; дəражнијəнинниш 
allandırmamalısan; дəражнијəнинни allandırmamalıdır; 
дəражнијəниннимон  allandırmamalıyıq; дəражнијəниннишон  
allandırmamalısınız; дəражнијəниннин allandırmamalıdırlar; 
дəныражным allandırmayım; дəмəражын allandırma; дəныражны  
allandırmasın; дəмəражнəмон allandırmayaq; дəмəражнəн 
allandırmayın; дəныражнын  allandırmasınlar; дəныражном  
allandırmasam; дəныражнош allandırmasan; дəныражно 
allandırmasa; дəныражномон  allandırmasaq; дəныражношон 
allandırmasanız; дəныражнон allandırmasalar. 

дәражнијә с. allandırmış, allandıran. 
дәражнијә хəб. мəн. allandırmısan. 
дәражнијәнин с. allandırmalı, allandırası. 
дәражнијәсә з. allandırarkәn. 
дәранде I и. içәri yağma (yağış), içәri vurma (külək, tüstü). 
дәранде II и. мəҹ. aparma, itirmә (yel, bəd qüvvə). 
дәранде-дәранде I з. içәri yağa-yağa (yağaraq) (yağış), içәri 

vura-vura (vuraraq) (külək, tüstü). 
дәранде-дәранде II з. мəҹ. apara-apara, apararaq, itirә-itirә, 

itirәrәk (yel, bəd qüvvə). 
дәрандеј I  ф. içәri yağmaq (yağış), içәri vurmaq (külək, tüstü); 

вош дəрандејдə бə дылəтон yağış içəriyə yağır; пич дəрандејдə peç 
tüstünü içəri vurur; ♥дəрандејдə  içəri yağır; дəрандејдəбе içəri 
yağırdı; дəрандыше içəri yağdı; дəəранди içəri yağardı; 
дəрандəшејбəн içəri yağıbmış; дəрандејдəјбəн  içəri yağırmış; 
дəрандəшбе içəri yağmışdı; дəрандəнинбе  içəri yağmalıydı; 
дəрандəнин бе  içəri yağmalı oldu; дəбəранде içəri yağar; 
дəрандəнине içəri yağmalıdır; дəранды içəri yağsın; дəрандо  içəri 
yağsa; ♥дəрандејдəни  içəri yağmır; дəрандејдəныбе içəri yağmırdı; 
дəнырандыше içəri yağmadı; дəнəранди içəri yağmazdı; 
дəрандəнишејбəн içəri yağmayıbmış; дəрандејдəнијбəн  içəri 
yağmırmış; дəрандəшныбе içəri yağmamışdı; дəрандəнинныбе  içəri 
yağmamalıydı; дəрандəнин ныбе  içəri yağmalı olmadı; 
дəнибəранде içəri yağmaz; дəрандəнинни içəri yağmamalıdır; 
дəныранды içəri yağmasın; дəнырандо  içəri yağmasa. 

дәрандеј II ф. мəҹ. aparmaq, itirmәk (yel, bəd qüvvə); вурмə 
дəранды тыни! səni bəd qüvvə vursun (itirsin)! 

дәрандә I с. içәri yağmış, içәri yağan (yağış), içәri vurmuş, içәri 
vuran (külək, tüstü). 

дәрандә II с. мəҹ. aparan, itirәn, aparmış, itirmiş (yel, bəd qüvvə). 
дәрандәнин I с. içәri yağmalı (yağası) (yağış), içәri vurmalı 

(vurası) (külək, tüstü). 
дәрандәнин II с. мəҹ. aparmalı, aparası, itirmәli, itirәsi (yel, bəd 

qüvvə). 
дәрандәсә I з. içәri yağarkәn (yağış), içәri vurarkәn (külək, tüstü). 
дәрандәсә II з. мəҹ. apararkәn, itirәrkәn (yel, bəd qüvvə). 
дәрбәдәр з. dәrbәdәr. 
дәрбәдәрәти и. dәrbәdәrlik. 
дәрбәнди и. бот. dәrbәndi (üzüm növü). 
дәрбәнди и. mәqsәd; дəрбəнди ко кардеш ни, манə нəвејдə 

məqsədi iş görmək deyil, bəhanə gəzir.  
дәрвозә и. darvaza. 
дәрвозәвон и. darvazaçı. 
дәрвозәјн с. darvazalı. 
дәргәз и. dәryaz, kәrәnti; дəргəз жəј ф. dəryaz çalmaq, 

dəryazlamaq, kərəntiləmək; дəргəз жə беј ф. dəryaz çalınmaq, 
dəryazlanmaq, kərəntilənmək; дəргəз жə быə с. dəryaz çalınmış, 
dəryazlanmış, kərəntilənmiş; дəргəз жə быə хəб. мəн. dəryaz 
çalınmışdır, dəryazlanmışdır, kərəntilənmişdir. 

дәрго и. dәrgah; Хыдо дəрго Allah dərgahı. 
дәрәбәгәти и. dәrәbәylik. 
дәрәм с. çәkingәn, ürkәk. 
дәрәме и. hürkmә, çәkinmә. 
дәрәме-дәрәме з. hürkә-hürkә, hürkәrәk, çәkinә-çәkinә, 

çәkinәrәk. 
дәрәмеј ф. hürkmәk, çәkinmәk; ♥дəрəмејдəм  hürkürəm; 

дəрəмејдəш hürkürsən; дəрəмејдə hürkür; дəрəмејдəмон hürkürük; 
дəрəмејдəшон hürkürsünüz; дəрəмејдəн  hürkürlər; дəрəмејдəбим 
hürkürdüm; дəрəмејдəбиш  hürkürdün; дəрəмејдəбе  hürkürdü; 
дəрəмејдəбимон hürkürdük; дəрəмејдəбишон hürkürdünüz; 
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дəрəмејдəбин hürkürdülər; дəрəмəјм  hürkdüm; дəрəмəјш  hürkdün; 
дəрəмəј hürkdü; дəрəмəјмон hürkdük; дəрəмəјшон  hürkdünüz; 
дəрəмəјн  hürkdülər; дəəрəмим  hürkərdim; дəəрəмиш hürkərdin; 
дəəрəми hürkərdi; дəəрəмимон  hürkərdik; дəəрəмишон hürkərdiniz; 
дəəрəмин hürkərdilər; дəрəмəнинбим  hürkməliydim; 
дəрəмəнинбиш  hürkməliydin; дəрəмəнинбе  hürkməliydi; 
дəрəмəнинбимон hürkməliydik; дəрəмəнинбишон hürkməliydiniz; 
дəрəмəнинбин hürkməliydilər; дəрəмəнин бим  hürkməli oldum; 
дəрəмəнин биш  hürkməli oldun; дəрəмəнин бе  hürkməli oldu; 
дəрəмəнин бимон hürkməli olduq; дəрəмəнин бишон hürkməli 
oldunuz; дəрəмəнин бин hürkməli oldular; дəбəрəмем hürkərəm; 
дəбəрəмеш  hürkərsən; дəбəрəме hürkər; дəбəрəмемон  hürkərik; 
дəбəрəмен  hürkərlər; дəрəмəниним hürkməliyəm; дəрəмəниниш 
hürkməlisən; дəрəмəнине hürkməlidir; дəрəмəнинимон  
hürkməliyik; дəрəмəнинишон  hürkməlisiniz; дəрəмəнинин 
hürkməlidirlər; дəрəмым hürküm; дəрəм hürk; дəрəмы  hürksün; 
дəрəмəмон hürkək; дəрəмəн hürkün; дəрəмын  hürksünlər; дəрəмом  
hürksəm; дəрəмош hürksən; дəрəмо hürksə; дəрəмомон  hürksək; 
дəрəмошон hürksəniz; дəрəмон hürksələr; ♥дəрəмејдəним  
hürkmürəm; дəрəмејдəниш hürkmürsən; дəрəмејдəни hürkmür; 
дəрəмејдəнимон hürkmürük; дəрəмејдəнишон hürkmürsünüz; 
дəрəмејдəнин  hürkmürlər; дəрəмејдəныбим hürkmürdüm; 
дəрəмејдəныбиш  hürkmürdün; дəрəмејдəныбе  hürkmürdü; 
дəрəмејдəныбимон hürkmürdük; дəрəмејдəныбишон 
hürkmürdünüz; дəрəмејдəныбин hürkmürdülər; дəнырəмəјм  
hürkmədim; дəнырəмəјш  hürkmədin; дəнырəмəј hürkmədi; 
дəнырəмəјмон hürkmədik; дəнырəмəјшон  hürkmədiniz; 
дəнырəмəјн  hürkmədilər; дəнəрəмим  hürkməzdim; дəнəрəмиш 
hürkməzdin; дəнəрəми hürkməzdi; дəнəрəмимон  hürkməzdik; 
дəнəрəмишон hürkməzdiniz; дəнəрəмин hürkməzdilər; 
дəрəмəнинныбим  hürkməməliydim; дəрəмəнинныбиш  
hürkməməliydin; дəрəмəнинныбе  hürkməməliydi;  
дəрəмəнинныбимон hürkməməliydik; дəрəмəнинныбишон 
hürkməməliydiniz; дəрəмəнинныбин hürkməməliydilər; дəрəмəнин 
ныбим  hürkməli olmadım; дəрəмəнин ныбиш  hürkməli olmadın; 
дəрəмəнин ныбе  hürkməli olmadı; дəрəмəнин ныбимон hürkməli 
olmadıq; дəрəмəнин ныбишон hürkməli olmadınız; дəрəмəнин 
ныбин hürkməli olmadılar; дəнибəрəмем hürkmərəm; дəнибəрəмеш  
hürkməzsən; дəнибəрəме hürkməz; дəнибəрəмемон  hürkmərik; 
дəнибəрəмен  hürkməzlər; дəрəмəнинним hürkməməliyəm; 
дəрəмəнинниш hürkməməlisən; дəрəмəнинни hürkməməlidir; 
дəрəмəниннимон  hürkməməliyik; дəрəмəниннишон  
hürkməməlisiniz; дəрəмəниннин hürkməməlidirlər; дəнырəмым 
hürkməyim; дəмəрəм hürkmə; дəнырəмы  hürkməsin; дəмəрəмəмон 
hürkməyək; дəмəрəмəн hürkməyin; дəнырəмын  hürkməsinlər; 
дəнырəмом  hürkməsəm; дəнырəмош hürkməsən; дəнырəмо 
hürkməsə; дəнырəмомон  hürkməsək; дəнырəмошон hürkməsəniz; 
дəнырəмон hürkməsələr. 

дәрәмә с. hürkmüş, hürkәn, çәkinmiş, çәkinәn. 
дәрәмә хəб. мəн. hürküb, hürkübdür, hürkmüşdür, çәkinmişdir, 

çәkinib. 
дәрәмәнин с. hürkmәli, çәkinmәli, hürkәsi, çәkinәsi. 
дәрәмәсә з. hürkәrkәn, çәkinәrkәn. 
дәрәмурд и. çırpışdırma; дəрəмурд кардеј ф. çırpışdırmaq; 

дəрəмурд кардə беј ф. çırpışdırılmaq; дəрəмурд кардə быə с. 
çırpışdırılmış, çırpışdırılan; дəрəмурд кардə быə хəб. мəн. 
çırpışdırılmışdır, çırpışdırılıb. 

дәрәс с. qanan, anlayan, başa düşәn. 
дәрәс əмр. мəн. qan! anla! 
дәрәсе и. 1 anlama, başa düşmә; 2 çatma, haqlama. 
дәрәсе-дәрәсе з. 1 qana-qana, qanaraq, anlaya-anlaya, 

anlayaraq, başa düşә-düşә (düşәrәk); 2 çata-çata, çataraq, 
haqlaya-haqlaya, haqlayaraq. 

дәрәсеј ф. 1 qanmaq, anlamaq, başa düşmәk; сыхан дəрəсеј söz 
başa düşmək; 2 çatmaq, haqlamaq; вите дəрəсеј qaçıb çatmaq; 
дəрəсə беј ф. 1 qanılmaq, anlanmaq, başa düşülmək; 2 haqlanılmaq; 
*дəрəсə быəбе  anlanmışdı; дəрəсə быə anlanmışdır; дəрəсə быəбəј 
anlansaydı; дəрəсə бе anlandı; дəрəсə бејдə anlanılır; дəрəсə бəбе  
anlanılar; дəрəсə быə с. 1 qanılmış, qanılan, anlaşılmış, anlaşılan, 
başa düşülmüş (düşülən); 2 haqlanmış, haqlanılan; дəрəсə быə хəб. 
мəн. 1 qanılmışdır, qanılıb, anlaşılmışdır, anlaşılıb, başa düşülmüşdür 

(düşülüb); 2 haqlanmışdır, haqlanılıb; ♥дəрəсејдəм  anlayıram; 
дəрəсејдəш anlayırsan; дəрəсејдə anlayır; дəрəсејдəмон anlayırıq; 
дəрəсејдəшон anlayırsınız; дəрəсејдəн  anlayırlar; дəрəсејдəбим 
anlayırdım; дəрəсејдəбиш  anlayırdın; дəрəсејдəбе  anlayırdı; 
дəрəсејдəбимон anlayırdıq; дəрəсејдəбишон anlayırdınız; 
дəрəсејдəбин anlayırdılar; дəрəсəјм  anladım; дəрəсəјш  anladın; 
дəрəсəј anladı; дəрəсəјмон anladıq; дəрəсəјшон  anladınız; дəрəсəјн  
anladılar; дəəрəсим  anlayardım; дəəрəсиш anlayardın; дəəрəси 
anlayardı; дəəрəсимон  anlayardıq; дəəрəсишон anlayardınız; 
дəəрəсин anlayardılar; дəрəсəнинбим  anlamalıydım; дəрəсəнинбиш  
anlamalıydın; дəрəсəнинбе  anlamalıydı; дəрəсəнинбимон 
anlamalıydıq; дəрəсəнинбишон anlamalıydınız; дəрəсəнинбин 
anlamalıydılar; дəрəсəнин бим  anlamalı oldum; дəрəсəнин биш  
anlamalı oldun; дəрəсəнин бе  anlamalı oldu; дəрəсəнин бимон 
anlamalı olduq; дəрəсəнин бишон anlamalı oldunuz; дəрəсəнин бин 
anlamalı oldular; дəбəрəсем anlayaram; дəбəрəсеш  anlayarsan; 
дəбəрəсе anlayar; дəбəрəсемон  anlayarıq; дəбəрəсешон 
anlayarsınız; дəбəрəсен  anlayarlar; дəрəсəниним anlamalıyam; 
дəрəсəниниш anlamalısan; дəрəсəнине anlamalıdır; дəрəсəнинимон  
anlamalıyıq; дəрəсəнинишон  anlamalısınız; дəрəсəнинин 
anlamalıdırlar; дəрəсым anlayım; дəрəс anla; дəрəсы  anlasın; 
дəрəсəмон anlayaq; дəрəсəн anlayın; дəрəсын  anlasınlar; дəрəсом  
anlasam; дəрəсош anlasan; дəрəсо anlasa; дəрəсомон  anlasaq; 
дəрəсошон anlasanız; дəрəсон anlasalar; ♥дəрəсејдəним  anlamıram; 
дəрəсејдəниш anlamırsan; дəрəсејдəни anlamır; дəрəсејдəнимон 
anlamırıq; дəрəсејдəнишон anlamırsınız; дəрəсејдəнин  anlamırlar; 
дəрəсејдəныбим anlamırdım; дəрəсејдəныбиш  anlamırdın; 
дəрəсејдəныбе  anlamırdı; дəрəсејдəныбимон anlamırdıq; 
дəрəсејдəныбишон anlamırdınız; дəрəсејдəныбин anlamırdılar; 
дəнырəсəјм  anlamadım; дəнырəсəјш  anlamadın; дəнырəсəј 
anlamadı; дəнырəсəјмон anlamadıq; дəнырəсəјшон  anlamadınız; 
дəнырəсəјн  anlamadılar; дəнəрəсим  anlamazdım; дəнəрəсиш 
anlamazdın; дəнəрəси anlamazdı; дəнəрəсимон  anlamazdıq; 
дəнəрəсишон anlamazdınız; дəнəрəсин anlamazdılar; 
дəрəсəнинныбим  anlamamalıydım; дəрəсəнинныбиш  
anlamamalıydın; дəрəсəнинныбе  anlamamalıydı; 
дəрəсəнинныбимон anlamamalıydıq; дəрəсəнинныбишон 
anlamamalıydınız; дəрəсəнинныбин anlamamalıydılar; дəрəсəнин 
ныбим  anlamalı olmadım; дəрəсəнин ныбиш  anlamalı olmadın; 
дəрəсəнин ныбе  anlamalı olmadı; дəрəсəнин ныбимон anlamalı 
olmadıq; дəрəсəнин ныбишон anlamalı olmadınız; дəрəсəнин 
ныбин anlamalı olmadılar; дəнибəрəсем anlamaram; дəнибəрəсеш  
anlamazsan; дəнибəрəсе anlamaz; дəнибəрəсемон  anlamarıq; 
дəнибəрəсен  anlamazlar; дəрəсəнинним anlamamalıyam; 
дəрəсəнинниш anlamamalısan; дəрəсəнинни anlamamalıdır; 
дəрəсəниннимон  anlamamalıyıq; дəрəсəниннишон  
anlamamalısınız; дəрəсəниннин anlamamalıdırlar; дəнырəсым 
anlamayım; дəмəрəс anlama; дəнырəсы  anlamasın; дəмəрəсəмон 
anlamayaq; дəмəрəсəн anlamayın; дəнырəсын  anlamasınlar; 
дəнырəсом  anlamasam; дəнырəсош anlamasan; дəнырəсо anlamasa; 
дəнырəсомон  anlamasaq; дəнырəсошон anlamasanız; дəнырəсон 
anlamasalar. 

дәрәсәнин с. 1 qanmalı, qanası, anlamalı, anlayası, başa düşmәli 
(düşәsi); дəрəсəнинə сыхан başa düşməli söz; 2 çatmalı, çatası, 
haqlamalı, haqlayası. 

дәрәсәсә з. 1 qanarkәn, anlayarkәn, başa düşәrkәn; 2 çatarkәn, 
haqlayarkәn, çatan yerdә, haqlayan yerdә. 

дәрәсәр и. qapıüstü, pәncәrәüstü. 
дәрәх с. 1 tәsadüfi; дəрəхə одəм təsadüfi adam; 2 çovumuş, 

sovuşan, naqafil; дəрəхə гуллə çovumuş, sovuşan, naqafil güllə. 
дәрәҹә и. dәrәcә. 
дәрәҹәјн с. dәrәcәli. 
дәрыве и. hürmә. 
дәрыве-дәрыве  з. hürә-hürә, hürәrәk. 
дәрывеј ф. hürmәk; ♥дəрывејдə  hürür; дəрывејдəбе hürürdü; 

дəрывəбе hürmüşdü; дəəрыви hürərdi; дəрывəј hürdü; дəрывəјбəн  
hürübmüş; дəрывəнинбе hürməliydi; дəрывəнин бе  hürməli oldu; 
дəбəрыве  hürər; дəрывəнине hürməlidir; дəрывы hürsün; дəрывə 
hürüb; дəрыво hürsə; ♥дəрывејдəни  hürmür; дəрывејдəныбе 
hürmürdü; дəрывəныбе hürməmişdi; дəнəрыви hürməzdi; 
дəнырывəј hürmədi; дəрывəнијбəн  hürməyibmiş; дəрывəнинныбе 
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hürməməliydi; дəрывəнин ныбе  hürməli olmadı; дəнибəрыве  
hürməz; дəрывəнинни hürməməlidir; дəнырывы hürməsin; 
дəрывəни hürməyib; дəнырыво hürməsə. 

дәрывә с. hürmüş, hürәn. 
дәрывә хəб. мəн. hürüb, hürübdür, hürmüşdür. 
дәрывәнин с. hürmәli, hürәsi. 
дәрывәсә з. hürәrkәn. 
дәрыжије и. 1 dağılma; 2 uçulma. 
дәрыжије-дәрыжије  з. 1 dağıla-dağıla, dağılaraq; 2 uçula-

uçula, uçularaq. 
дәрыжијеј ф. 1 dağılmaq; 2 uçulmaq; ♥дəрыжијејдə  uçulur; 

дəрыжијејдəбе uçulurdu; дəрыжијəбе uçulmuşdu; дəəрыжи 
uçulardı; дəрыжијəј uçuldu; дəрыжијəјбəн  uçulubmuş; 
дəрыжијəнинбе uçulmalıydı; дəрыжијəнин бе  uçulmalı oldu; 
дəбəрыжије  uçular; дəрыжијəнине uçulmalıdır; дəрыжијы uçulsun; 
дəрыжијə uçulub; дəрыжијо uçulsa; ♥дəрыжијејдəни  uçulmur; 
дəрыжијејдəныбе uçulmurdu; дəрыжијəныбе uçulmamışdı; 
дəнəрыжи uçulmazdı; дəнырыжијəј uçulmadı; дəрыжијəнијбəн  
uçulmayıbmış; дəрыжијəнинныбе uçulmamalıydı; дəрыжијəнин 
ныбе  uçulmalı olmadı; дəнибəрыжије  uçulmaz; дəрыжијəнинни 
uçulmamalıdır; дəнырыжијы uçulmasın; дəрыжијəни uçulmayıb; 
дəнырыжијо uçulmasa. 

дәрыжијә с. 1 dağılmış, dağılan; 2 uçulmuş, uçulan. 
дәрыжијә хəб. мəн. 1 dağılıb; 2 uçulub. 
дәрыжијәнин с. 1 dağılmalı, dağılası; 2 uçulmalı, uçulası. 
дәрыжијәсә з. 1 dağılarkәn; 2 uçularkәn. 
дәрыжније и. 1 dağıtma; 2 uçurtma; 3 мəҹ. әzişdirmә. 
дәрыжније-дәрыжније з. 1 dağıda-dağıda, dağıdaraq; 2 

uçurda-uçurda, uçurdaraq; 3 мəҹ. әzişdirә-әzişdirә, әzişdirәrәk. 
дәрыжнијеј ф. 1 dağıtmaq; 2 uçurtmaq; 3 мəҹ. әzişdirmәk; 

дəрыжниме чəј шулон! onun ağzını əzişdirdim!; дəрыжнијə беј ф. 1 
dağıdılmaq; 2 uçurdulmaq; 3 мəҹ. əzişdirilmək; *дəрыжнијə быəбе  
uçurdulmuşdu; дəрыжнијə быəбəј uçurdulsaydı; дəрыжнијə бе 
uçurduldu; дəрыжнијə бејдə uçurdulur; дəрыжнијə бəбе  uçurdular; 
дəрыжнијə быə с. 1 dağıdılmış, dağıdılan; 2 uçurdulmuş, uçurdulan; 
3 мəҹ. əzişdirilmiş, əzişdirilən; дəрыжнијə быə хəб. мəн. 1 
dağıdılmışdır, dağıdılıb; 2 uçurdulmuşdur, uçurdulub; 3 мəҹ. 
əzişdirilmişdir, əzişdirilib; ♥дəрыжнејдəм  uçurduram; дəрыжнејдəш 
uçurdursan; дəрыжнејдə uçurdur; дəрыжнејдəмон uçurduruq; 
дəрыжнејдəшон uçurdursunuz; дəрыжнејдəн  uçurdurlar; 
дəрыжнејдəбим uçurdurdum; дəрыжнејдəбиш  uçurdurdun; 
дəрыжнејдəбе  uçurdurdu; дəрыжнејдəбимон uçurdurduq; 
дəрыжнејдəбишон uçurdurdunuz; дəрыжнејдəбин uçurdurdular; 
дəрыжниме  uçurtdum; дəрыжније  uçurtdun; дəрыжнише uçurtdu; 
дəрыжнимоне uçurtduq; дəрыжнијоне  uçurtdunuz; дəрыжнишоне  
uçurtdular; дəəрыжним  uçurdardım; дəəрыжниш uçurdardın; 
дəəрыжни uçurdardı; дəəрыжнимон  uçurdardıq; дəəрыжнишон 
uçurdardınız; дəəрыжнин uçurdardılar; дəрыжнијəнинбим  
uçurtmalıydım; дəрыжнијəнинбиш  uçurtmalıydın; дəрыжнијəнинбе  
uçurtmalıydı; дəрыжнијəнинбимон uçurtmalıydıq; 
дəрыжнијəнинбишон uçurtmalıydınız; дəрыжнијəнинбин 
uçurtmalıydılar; дəрыжнијəнин бим  uçurtmalı oldum; 
дəрыжнијəнин биш  uçurtmalı oldun; дəрыжнијəнин бе  uçurtmalı 
oldu; дəрыжнијəнин бимон uçurtmalı olduq; дəрыжнијəнин бишон 
uçurtmalı oldunuz; дəрыжнијəнин бин uçurtmalı oldular; 
дəбəрыжнем uçurdaram; дəбəрыжнеш  uçurdarsan; дəбəрыжне 
uçurdar; дəбəрыжнемон  uçurdarıq; дəбəрыжнешон  uçurdarsınız; 
дəбəрыжнен  uçurdarlar; дəрыжнијəниним uçurtmalıyam; 
дəрыжнијəниниш uçurtmalısınız; дəрыжнијəнине uçurtmalıdır; 
дəрыжнијəнинимон  uçurtmalıyıq; дəрыжнијəнинишон  
uçurtmalısınız; дəрыжнијəнинин uçurtmalıdırlar; дəрыжным 
uçurdum; дəрыжын uçurt; дəрыжны  uçurtsun; дəрыжнəмон 
uçurdaq; дəрыжнəн uçurdun; дəрыжнын  uçurtsunlar; дəрыжном  
uçurtsam; дəрыжнош uçurtsan; дəрыжно uçurtsa; дəрыжномон  
uçurtsaq; дəрыжношон uçurtsanız; дəрыжнон uçurtsalar; 
♥дəрыжнејдəним  uçurtmuram; дəрыжнејдəним uçurtmursan; 
дəрыжнејдəни uçurdur; дəрыжнејдəнимон uçurtmuruq; 
дəрыжнејдəнишон uçurtmursunuz; дəрыжнејдəнин  uçurtmurlar; 
дəрыжнејдəныбим uçurtmurdum; дəрыжнејдəныбиш  uçurtmurdun; 
дəрыжнејдəныбе  uçurtmurdu; дəрыжнејдəныбимон uçurtmurduq; 
дəрыжнејдəныбишон uçurtmurdunuz; дəрыжнејдəныбин 

uçurtmurdular; дəнырыжниме  uçurtmadım; дəнырыжније  
uçurtmadın; дəнырыжнише uçurtmadı; дəнырыжнимоне 
uçurtmadıq; дəнырыжнијоне  uçurtmadınız; дəнырыжнишоне  
uçurtmadılar; дəнəрыжним  uçurtmazdım; дəнəрыжниш 
uçurtmazdın; дəнəрыжни uçurtmazdı; дəнəрыжнимон  uçurtmazdıq; 
дəнəрыжнишон uçurtmazdınız; дəнəрыжнин uçurtmazdılar; 
дəрыжнијəнинныбим  uçurtmamalıydım; дəрыжнијəнинныбиш  
uçurtmamalıydın; дəрыжнијəнинныбе  uçurtmamalıydı; 
дəрыжнијəнинныбимон uçurtmamalıydıq; дəрыжнијəнинныбишон 
uçurtmamalıydınız; дəрыжнијəнинныбин uçurtmamalıydılar; 
дəрыжнијəнин ныбим  uçurtmalı olmadım; дəрыжнијəнин ныбиш  
uçurtmalı olmadın; дəрыжнијəнин ныбе  uçurtmalı olmadı; 
дəрыжнијəнин ныбимон uçurtmalı olmadıq; дəрыжнијəнин 
ныбишон uçurtmalı olmadınız; дəрыжнијəнин ныбин uçurtmalı 
olmadılar; дəнибəрыжнем uçurtmaram; дəнибəрыжнеш  
uçurtmazsan; дəнибəрыжне uçurtmaz; дəнибəрыжнемон  
uçurtmarıq; дəнибəрыжнен  uçurtmazlar; дəрыжнијəнинним 
uçurtmamalıyam; дəрыжнијəнинниш uçurtmamalısan; 
дəрыжнијəнинни uçurtmamalıdır; дəрыжнијəниннимон  
uçurtmamalıyıq; дəрыжнијəниннишон  uçurtmamalısınız; 
дəрыжнијəниннин uçurtmamalıdırlar; дəнырыжным uçurtmayım; 
дəмəрыжын uçurtma; дəнырыжны  uçurtmasın; дəмəрыжнəмон 
uçurtmayaq; дəмəрыжнəн uçurtmayın; дəнырыжнын  uçurtmasınlar; 
дəнырыжном  uçurtmasam; дəнырыжнош uçurtmasan; дəнырыжно 
uçurtmasa; дəнырыжномон  uçurtmasaq; дəнырыжношон 
uçurtmasanız; дəнырыжнон uçurtmasalar.  

дәрыжнијә с. 1 dağıtmış, dağıdan; 2 uçurtmuş, uçurdan; 3 
мəҹ.әzişdirmiş, әzişdirәn. 

дәрыжнијә хəб. мəн. 1 dağıtmısan; 2 uçurtmusan; 3 мəҹ. 
әzişdirmisәn. 

дәрыжнијәнин с. 1 dağıtmalı, dağıdası; 2 uçurtmalı, uçurdası; 3 
мəҹ. әzişdirmәli, әzişdirәsi. 

дәрыжнијәсә з. 1 dağıdarkәn; 2 uçurdarkәn; 3 мəҹ. 
әzişdirәrkәn. 

дәрызије и. ovulma. 
дәрызије-дәрызије з. ovula-ovula, ovularaq. 
дәрызијеј ф. ovulmaq; ♥дəрызијејдə  ovulur; дəрызијејдəбе 

ovulurdu; дəрызијəбе ovulmuşdu; дəəрызи ovulardı; дəрызијəј 
ovuldu; дəрызијəјбəн  ovulubmuş; дəрызијəнинбе ovulmalıydı; 
дəрызијəнин бе  ovulmalı oldu; дəбəрызије  ovular; дəрызијəнине 
ovulmalıdır; дəрызијы ovulsun; дəрызијə ovulub; дəрызијо ovulsa; 
♥дəрызијејдəни  ovulmur; дəрызијејдəныбе ovulmurdu; 
дəрызијəныбе ovulmamışdı; дəнəрызи ovulmazdı; дəнырызијəј 
ovulmadı; дəрызијəнијбəн  ovulmayıbmış; дəрызијəнинныбе 
ovulmamalıydı; дəрызијəнин ныбе  ovulmalı olmadı; дəнибəрызије  
ovulmaz; дəрызијəнинни ovulmamalıdır; дəнырызијы ovulmasın; 
дəрызијəни ovulmayıb; дəнырызијо ovulmasa. 

дәрызијә с. ovulmuş, ovulan. 
дәрызијә ф. ovulub, ovulmuşdur, ovulubdur. 
дәрызијәнин с. ovulmalı, ovulası. 
дәрызијәсә з. ovularkәn. 
дәрызније и. ovma. 
дәрызније-дәрызније з. ova-ova, ovaraq. 
дәрызнијеј ф. ovmaq; дəрызнијə беј ф. ovulmaq; дəрызнијə быə 

с. ovulmuş, ovulan; дəрызнијə быə хəб. мəн. ovulmuşdur, ovulub. 
дәрызнијә с. ovmuş, ovan. 
дәрызнијә хəб. мəн. ovmusan. 
дәрызнијәнин с. ovmalı, ovası. 
дәрызнијәсә з. ovarkәn. 
дәрыте и. süpürmә, süpürüb bir yerә yığma. 
дәрыте-дәрыте з. süpürә-süpürә, süpürәrәk, süpürüb bir yerә 

yığaraq. 
дәрытеј ф. süpürmәk, süpürüb bir yerә yığmaq; дəрытə беј ф. 

süpürülmək, süpürülüb bir yerə yığılmaq; *дəрытə быəбе  
süpürülmüşdü; дəрытə быə süpürülüb; дəрытə быəбəј süpürülsəydi; 
дəрытə бе süpürüldü; дəрытə бејдə süpürülür; дəрытə бəбе 
süpürülər; дəрытə быə с. süpürülmüş, süpürülən, süpürülüb bir yerə 
yığılmış (yığılan); дəрытə быə хəб. мəн. süpürülmüşdür, süpürülüb, 
süpürülüb bir yerə yığılmışdır (yığılıb); ♥дəрытејдəм süpürürəm; 
дəрытејдəш süpürürsən; дəрытејдə süpürür; дəрытејдəмон 
süpürürük; дəрытејдəшон süpürürsünüz; дəрытејдəн süpürürlər; 
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дəрытејдəбим süpürürdüm; дəрытејдəбиш süpürürdün; дəрытејдəбе 
süpürürdü; дəрытејдəбимон süpürürdük; дəрытејдəбишон 
süpürürdünüz; дəрытејдəбин süpürürdülər; дəрытəмбе 
süpürmüşdüm; дəрытəбе süpürmüşdün; дəрытəшбе süpürmüşdü; 
дəрытəмонбе süpürmüşdük; дəрытəонбе süpürmüşdünüz; 
дəрытəшонбе süpürmüşdülər; дəрытыме süpürdüm; дəрыте 
süpürdün; дəрытыше süpürdü; дəрытымоне süpürdük; дəрытыоне 
süpürdünüz; дəрытышоне süpürdülər; дəəрытим süpürərdim; 
дəəрытиш süpürərdin; дəəрыти süpürərdi; дəəрытимон süpürərdik; 
дəəрытишон süpürərdiniz; дəəрытин süpürərdilər; дəрытəмбəј 
süpürsəydim; дəрытəбəј süpürsəydin; дəрытəшбəј süpürsəydi; 
дəрытəмонбəј süpürsəydik; дəрытəонбəј süpürsəydiniz; 
дəрытəшонбəј süpürsəydilər; дəрытəнинбим süpürməyliydim; 
дəрытəнинбиш süpürməliydin; дəрытəнинбе süpürməliydi; 
дəрытəнинбимон süpürməliydik; дəрытəнинбишон 
süpürməliydiniz; дəрытəнинбин süpürməliydilər; дəрытəнин бим 
süpürməli oldum; дəрытəнин биш süpürməli oldun; дəрытəнин бе 
süpürməli oldu; дəрытəнин бимон süpürməli olduq; дəрытəнин 
бишон süpürməli oldunuz; дəрытəнин бин süpürməli oldular; 
дəбəрытем süpürərəm; дəбəрытеш süpürərsən; дəбəрыте süpürər; 
дəбəрытемон süpürərik; дəбəрытешон süpürərsiniz; дəбəрытен 
süpürərlər; дəрытəниним süpürməliyəm; дəрытəниниш 
süpürməlisən; дəрытəнине süpürməlidir; дəрытəнинимон 
süpürməliyik; дəрытəнинишон süpürməlisiniz; дəрытəнинин 
süpürməlidirlər; дəрытым süpürüm; дəрыт süpür; дəрыты süpürsün; 
дəрытəмон süpürək; дəрытəн süpürün; дəрытын süpürsünlər; 
дəрытом süpürsəm; дəрытош süpürsən; дəрыто süpürsə; дəрытомон 
süpürsək; дəрытошон süpürsəniz; дəрытон süpürsələr; 
♥дəрытејдəним süpürmürəm; дəрытејдəниш süpürmürsən; 
дəрытејдəни süpürmür; дəрытејдəнимон süpürmürük; 
дəрытејдəнишон süpürmürsünüz; дəрытејдəнин süpürmürlər; 
дəрытејдəныбим süpürmürdüm; дəрытејдəныбиш süpürmürdün; 
дəрытејдəныбе süpürmürdü; дəрытејдəныбимон süpürmürdük; 
дəрытејдəныбишон süpürmürdünüz; дəрытејдəныбин 
süpürmürdülər; дəрытəмныбе süpürməmişdim; дəрытəныбе 
süpürməmişdin; дəрытəшныбе süpürməmişdi; дəрытəмонныбе 
süpürməmişdik; дəрытəонныбе süpürməmişdiniz; дəрытəшонныбе 
süpürməmişdilər; дəнырытыме süpürmədim; дəнырыте süpürmədin; 
дəнырытыше süpürmədi; дəнырытымоне süpürmədik; 
дəнырытыоне süpürmədiniz; дəнырытышоне süpürmədilər; 
дəнəрытим süpürməzdim; дəнəрытиш süpürməzdin; дəнəрыти 
süpürməzdi; дəнəрытимон süpürməzdik; дəнəрытишон 
süpürməzdiniz; дəнəрытин süpürməzdilər; дəрытəмнəбəј 
süpürməsəydim; дəрытəнəбəј süpürməsəydin; дəрытəшнəбəј 
süpürməsəydi; дəрытəмоннəбəј süpürməsəydik; дəрытəоннəбəј 
süpürməsəydiniz; дəрытəшоннəбəј süpürməsəydilər; 
дəрытəнинныбим süpürməməyliydim; дəрытəнинныбиш 
süpürməməliydin; дəрытəнинныбе süpürməməliydi; 
дəрытəнинныбимон süpürməməliydik; дəрытəнинныбишон 
süpürməməliydiniz; дəрытəнинныбин süpürməməliydilər; 
дəрытəнин ныбим süpürməli olmadım; дəрытəнин ныбиш 
süpürməli olmadın; дəрытəнин ныбе süpürməli olmadı; дəрытəнин 
ныбимон süpürməli olmadıq; дəрытəнин ныбишон süpürməli 
olmadınız; дəрытəнин ныбин süpürməli olmadılar; дəнибəрытем 
süpürmərəm; дəнибəрытеш süpürməzsən; дəнибəрыте süpürməz; 
дəнибəрытемон süpürmərik; дəнибəрытешон süpürməzsiniz; 
дəнибəрытен süpürməzlər; дəрытəнинним süpürməməliyəm; 
дəрытəнинниш süpürməməlisən; дəрытəнинни süpürməməlidir; 
дəрытəниннимон süpürməməliyik; дəрытəниннишон 
süpürməməlisiniz; дəрытəниннин süpürməməlidirlər; дəнырытым 
süpürməyim; дəмəрыт süpürmə; дəнырыты süpürməsin; 
дəмəрытəмон süpürməyək; дəмəрытəн süpürməyin; дəнырытын 
süpürməsinlər; дəнырытом süpürməsəm; дəнырытош süpürməsən; 
дəнырыто süpürməsə; дəнырытомон süpürməsək; дəнырытошон 
süpürməsəniz; дəнырытон süpürməsələr. 

дәрытә с. süpürәn, süpürüb bir yerә yığan, süpürmüş, süpürüb 
bir yerә yığmış. 

дәрытә хəб. мəн. süpürmüsәn, süpürüb bir yerә yığmısan. 
дәрытәнин с. süpürmәli, süpürәsi, süpürüb bir yerә yığmalı 

(yığası). 
дәрытәсә з. süpürәrkәn, süpürüb bir yerә yığarkәn. 

дәрыт-перыт и. silib-süpürmә, tәmizlik, yır-yığış; дəрыт-перыт 
кардеј silib-süpürmək, təmizlik etmək, yır-yığış etmək. 

дәрк и. dәrk; дəрк карде и. dərketmə; дəрк кардеј и. dərk etmək; 
дəрк кардə бе и. dərkedilmə; дəрк кардə беј ф. dərk edilmək; дəрк 
кардə быə с. dərk edilmiş (edilən); дəрк кардə быə хəб. мəн. dərk 
edilmişdir (edilib). 

дәркәно и. dәrkәnar. 
дәркныбејәти и. dәrkedilmәzlik. 
дәркныбә с. dәrkedilmәz. 
дәрнәг и. dәrnәk. 
дәрнәгәвон и. dәrnәkçi. 
дәрнәгәвонәти и. dәrnәkçilik. 
дәроме и. ötürmә (mal-qaranı). 
дәроме-дәроме з. ötürә-ötürә, ötürәrәk (mal-qaranı). 
дәромеј ф. ötürmәk (mal-qaranı); дəромəн бə кəфшəн мол-мəлə 

mal-qaranı örüşə ötürün; дəромə беј ф. ötrülmək; *дəромə быəбе  
ötürülmüşdü; дəромə быə ötürülüb; дəромə быəбəј ötürülsəydi; 
дəромə бе ötürüldü; дəромə бејдə ötürülür; дəромə бəбе  ötürülər; 
дəромə быə с. ötürülmüş, ötürülən; дəромə быə хəб. мəн. 
ötürülmüşdür, ötürülüb; ♥дəромејдəм  ötürürəm; дəромејдəш 
ötürürsən; дəромејдə ötürür; дəромејдəмон ötürürük; дəромејдəшон 
ötürürsünüz; дəромејдəн  ötürürlər; дəромејдəбим ötürürdüm; 
дəромејдəбиш  ötürürdün; дəромејдəбе  ötürürdü; дəромејдəбимон 
ötürürdük; дəромејдəбишон ötürürdünüz; дəромејдəбин ötürürdülər; 
дəромəме  ötürdüm; дəромəј  ötürdün; дəромəше ötürdü; 
дəромəмоне ötürdük; дəромəоне  ötürdünüz; дəромəшоне  ötürdülər; 
дəəромим  ötürərdim; дəəромиш ötürərdin; дəəроми ötürərdi; 
дəəромимон  ötürərdik; дəəромишон ötürərdiniz; дəəромин 
ötürərdilər; дəромəнинбим  ötürməliydim; дəромəнинбиш  
ötürməliydin; дəромəнинбе  ötürməliydi; дəромəнинбимон 
ötürməliydik; дəромəнинбишон ötürməliydiniz; дəромəнинбин 
ötürməliydilər; дəромəнин бим  ötürməli oldum; дəромəнин биш  
ötürməli oldun; дəромəнин бе  ötürməli oldu; дəромəнин бимон 
ötürməli olduq; дəромəнин бишон ötürməli oldunuz; дəромəнин бин 
ötürməli oldular; дəбəромем ötürərəm; дəбəромеш  ötürərsən; 
дəбəроме ötürər; дəбəромемон  ötürərik; дəбəромешон ötürərsiniz; 
дəбəромен  ötürərlər; дəромəниним ötürməliyəm; дəромəниниш 
ötürməlisən; дəромəнине ötürməlidir; дəромəнинимон  ötürməliyik; 
дəромəнинишон  ötürməlisiniz; дəромəнинин ötürməlidirlər; 
дəромым ötürüm; дəром ötür; дəромы  ötürsün; дəромəмон ötürək; 
дəромəн ötürün; дəромын  ötürsünlər; дəромом  ötürsəm; дəромош 
ötürsən; дəромо ötürsə; дəромомон  ötürsək; дəромошон ötürsəniz; 
дəромон ötürsələr; ♥дəромејдəним  ötürmürəm; дəромејдəним 
ötürmürsən; дəромејдəни ötürmür; дəромејдəнимон ötürmürük; 
дəромејдəнишон ötürmürsünüz; дəромејдəнин  ötürmürlər; 
дəромејдəныбим ötürmürdüm; дəромејдəныбиш  ötürmürdün; 
дəромејдəныбе  ötürmürdü; дəромејдəныбимон ötürmürdük; 
дəромејдəныбишон ötürmürdünüz; дəромејдəныбин ötürmürdülər; 
дəныромəме  ötürmədim; дəныромəј  ötürmədin; дəныромəше 
ötürmədi; дəныромəмоне ötürmədik; дəныромəоне  ötürmədiniz; 
дəныромəшоне  ötürmədilər; дəнəромим  ötürməzdim; дəнəромиш 
ötürməzdin; дəнəроми ötürməzdi; дəнəромимон  ötürməzdik; 
дəнəромишон ötürməzdiniz; дəнəромин ötürməzdilər; 
дəромəнинныбим  ötürməməliydim; дəромəнинныбиш  
ötürməməliydin; дəромəнинныбе  ötürməməliydi; 
дəромəнинныбимон ötürməməliydik; дəромəнинныбишон 
ötürməməliydiniz; дəромəнинныбин ötürməməliydiləl; дəромəнин 
ныбим  ötürməli olmadım; дəромəнин ныбиш  ötürməli olmadın; 
дəромəнин ныбе  ötürməli olmadı; дəромəнин ныбимон ötürməli 
olmadıq; дəромəнин ныбишон ötürməli olmadınız; дəромəнин 
ныбин ötürməli olmadılar; дəнибəромем ötürmərəm; дəнибəромеш  
ötürməzsən; дəнибəроме ötürməz; дəнибəромемон  ötürmərik; 
дəнибəромешон ötürməzsiniz; дəнибəромен  ötürməzlər; 
дəромəнинним ötürməməliyəm; дəромəнинниш ötürməməlisən; 
дəромəнинни ötürməməlidir; дəромəниннимон  ötürməməliyik; 
дəромəниннишон  ötürməməlisiniz; дəромəниннин 
ötürməməlidirlər; дəныромым ötürməyim; дəмəром ötürmə; 
дəныромы  ötürməsin; дəмəромəмон ötürməyək; дəмəромəн 
ötürməyin; дəныромын  ötürməsinlər; дəныромом  ötürməsəm; 
дəныромош ötürməsən; дəныромо ötürməsə; дəныромомон  
ötürməsək; дəныромошон ötürməsəniz; дəныромон ötürməsələr. 
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дәромә с. ötürәn, ötürmüş. 
дәромә хəб. мəн. ötürmüsәn (mal-qaranı). 
дәромәнин с. ötürmәli, ötürәsi (mal-qaranı). 
дәромәсә з. ötürәrkәn (mal-qaranı). 
дәросы`н с. qandıran, anladan, başa salan. 
дә`росын əмр. мəн. qandır, anlat, başa sal. 
дәросније и. 1 anlatma, qandırma, başa salma; 2 bax: 

сәросније. 
дәросније-дәросније з. anlada-anlada, anladaraq, qandıra-

qandıra, qandıraraq, başa sala-sala (salaraq). 
дәроснијеј ф. 1 anlatmaq, qandırmaq, başa salmaq; 2 bax: 

сәроснијеј; дəроснијə бе и. 1 anladılma, qandırılma, başa salınma; 2 
bax: сәроснијә бе; дəроснијə беј ф. 1 anladılmaq, qandırılmaq, başa 
salınmaq; 2 bax: сәроснијә беј; *дəроснијə быəбе  qandırılmışdı; 
дəроснијə быə qandırılıb; дəроснијə быəбəј qandırılsaydı; дəроснијə 
бе qandırıldı; дəроснијə бејдə qandırılır; дəроснијə бəбе  qandırılar; 
дəроснијə быə с. 1 anladılmış, qandırılmış, başa salınmış; 2 bax: 
сәроснијә быә;дəроснијə быə хəб. мəн. 1 anladılmışdır, 
qandırılmışdır, başa salınmışdır; 2 bax: сәроснијә быә; 
♥дəроснејдəм  qandırıram; дəроснејдəш qandırırsan; дəроснејдə 
qandırır; дəроснејдəмон qandırırıq; дəроснејдəшон qandırırsınız; 
дəроснејдəн  qandırırlar; дəроснејдəбим qandırırdım; 
дəроснејдəбиш  qandırırdın; дəроснејдəбе  qandırırdı; 
дəроснејдəбимон qandırırdıq; дəроснејдəбишон qandırırdınız; 
дəроснејдəбин qandırırdılar; дəросниме  qandırdım; дəросније  
qandırdın; дəроснише qandırdı; дəроснимоне qandırdıq; 
дəроснијоне  qandırdınız; дəроснишоне  qandırdılar; дəəросним  
qandırardım; дəəросниш qandırardın; дəəросни qandırardı; 
дəəроснимон  qandırardıq; дəəроснишон qandırardınız; дəəроснин 
qandırardılar; дəроснијəнинбим  qandırmalıydım; дəроснијəнинбиш  
qandırmalıydın; дəроснијəнинбе  qandırmalıydı; 
дəроснијəнинбимон qandırmalıydıq; дəроснијəнинбишон 
qandırmalıydınız; дəроснијəнинбин qandırmalıydılar; дəроснијəнин 
бим  qandırmalı oldum; дəроснијəнин биш  qandırmalı oldun; 
дəроснијəнин бе  qandırmalı oldu; дəроснијəнин бимон qandırmalı 
olduq; дəроснијəнин бишон qandırmalı oldunuz; дəроснијəнин бин 
qandırmalı oldular; дəбəроснем qandıraram; дəбəроснеш  
qandırarsan; дəбəросне qandırar; дəбəроснемон  qandırarıq; 
дəбəроснешон qandırarsınız; дəбəроснен  qandırarlar; 
дəроснијəниним qandırmalıyam; дəроснијəниниш qandırmalısan; 
дəроснијəнине qandırmalıdır; дəроснијəнинимон  qandırmalıyıq; 
дəроснијəнинишон  qandırmalısınız; дəроснијəнинин 
qandırmalıdırlar; дəросным qandırım; дəросын qandır; дəросны  
qandırsın; дəроснəмон qandıraq; дəроснəн qandırın; дəроснын  
qandırsınlar; дəросном  qandırsam; дəроснош qandırsan; дəросно 
qandırsa; дəросномон  qandırsaq; дəросношон qandırsanız; 
дəроснон qandırsalar; ♥дəроснејдəним  qandırmıram; 
дəроснејдəниш qandırmırsan; дəроснејдəни qandırmır; 
дəроснејдəнимон qandırmırıq; дəроснејдəнишон qandırmırsınız; 
дəроснејдəнин  qandırmırlar; дəроснејдəныбим qandırmırdım; 
дəроснејдəныбиш  qandırmırdın; дəроснејдəныбе  qandırmırdı; 
дəроснејдəныбимон qandırmırdıq; дəроснејдəныбишон 
qandırmırdınız; дəроснејдəныбин qandırmırdılar; дəныросниме  
qandırmadım; дəныросније  qandırmadın; дəныроснише qandırmadı; 
дəныроснимоне qandırmadıq; дəныроснијоне  qandırmadınız; 
дəныроснишоне  qandırmadılar; дəнəросним  qandırmazdım; 
дəнəросниш qandırmazdın; дəнəросни qandırmazdı; дəнəроснимон  
qandırmazdıq; дəнəроснишон qandırmazdınız; дəнəроснин 
qandırmazdılar; дəроснијəнинныбим  qandırmamalıydım; 
дəроснијəнинныбиш  qandırmamalıydın; дəроснијəнинныбе  
qandırmamalıydı; дəроснијəнинныбимон qandırmamalıydıq; 
дəроснијəнинныбишон qandırmamalıydınız; дəроснијəнинныбин 
qandırmamalıydılar; дəроснијəнин ныбим  qandırmalı olmadım; 
дəроснијəнин ныбиш  qandırmalı olmadın; дəроснијəнин ныбе  
qandırmalı olmadı; дəроснијəнин ныбимон qandırmalı olmadıq; 
дəроснијəнин ныбишон qandırmalı olmadınız; дəроснијəнин ныбин 
qandırmalı olmadılar; дəнибəроснем qandırmaram; дəнибəроснеш  
qandırmazsan; дəнибəросне qandırmaz; дəнибəроснемон  
qandırmarıq; дəнибəроснен  qandırmazlar; дəроснијəнинним 
qandırmamalıyam; дəроснијəнинниш qandırmamalısan; 
дəроснијəнинни qandırmamalıdır; дəроснијəниннимон  

qandırmamalıyıq; дəроснијəниннишон  qandırmamalısınız; 
дəроснијəниннин qandırmamalıdırlar; дəныросным qandırmayım; 
дəмəросын qandırma; дəныросны  qandırmasın; дəмəроснəмон 
qandırmayaq; дəмəроснəн qandırmayın; дəныроснын  
qandırmasınlar; дəныросном  qandırmasam; дəныроснош 
qandırmasan; дəныросно qandırmasa; дəныросномон  qandırmasaq; 
дəныросношон qandırmasanız; дəныроснон qandırmasalar. 

дәроснијә с. anladan, qandıran, başa salan, anlatmış, qandırmış, 
başa salmış. 

дәроснијә хəб. мəн. anlatmısan, qandırmısan, başa salmısan. 
дәроснијәнин с. anlatmalı, anladası, qandırmalı, qandırası, başa 

salmalı (salası). 
дәроснијәсә з. 1 anladarkәn, qandırarkәn, başa salarkәn. 
дәросте и. bәzәmә, bәzәnmә, bәzәniş. 
дәросте-дәросте з. bәzәyә-bәzәyә, bәzәyәrәk, bәzәnә-bәzәnә, 

bәzәnәrәk. 
дәростеј ф. bәzәmәk, bәzәnmәk; дəростə бе и. bəzədilmə, 

bəzənilmə; дəростə беј ф. bəzədilmək, bəzənilmək; *дəростə быəбе  
bəzədilmişdi; дəростə быə bəzədilib; дəростə быəбəј bəzədilsəydi; 
дəростə бе bəzədildi; дəростə бејдə bəzədilir; дəростə бəбе  
bəzədilər; дəростə быə с. bəzədilmiş, bəzənilmiş, bəzədilən, 
bəzənilən; дəростə быə хəб. мəн. bəzədilmişdir, bəzənilmişdir, 
bəzədilib, bəzənilib; ♥дəростејдəм  bəzəyirəm; дəростејдəш 
bəzəyirsən; дəростејдə bəzəyir; дəростејдəмон bəzəyirik; 
дəростејдəшон bəzəyirsiniz; дəростејдəн  bəzəyirlər; дəростејдəбим 
bəzəyirdim; дəростејдəбиш  bəzəyirdin; дəростејдəбе  bəzəyirdi; 
дəростејдəбимон bəzəyirdik; дəростејдəбишон bəzəyirdiniz; 
дəростејдəбин bəzəyirdilər; дəростыме  bəzədim; дəросте  bəzədin; 
дəростыше bəzədi; дəростымоне bəzədik; дəростыоне  bəzədiniz; 
дəростышоне  bəzədilər; дəəростим  bəzəyərdim; дəəростиш 
bəzəyərdin; дəəрости bəzəyərdi; дəəростимон  bəzəyərdik; 
дəəростишон bəzəyərdiniz; дəəростин bəzəyərdilər; дəростəнинбим  
bəzəməliydim; дəростəнинбиш  bəzəməliydin; дəростəнинбе  
bəzəməliydi; дəростəнинбимон bəzəməliydik; дəростəнинбишон 
bəzəməliydiniz; дəростəнинбин bəzəməliydilər; дəростəнин бим  
bəzəməli oldum; дəростəнин биш  bəzəməli oldun; дəростəнин бе  
bəzəməli oldu; дəростəнин бимон bəzəməli olduq; дəростəнин 
бишон bəzəməli oldunuz; дəростəнин бин bəzəməli oldular; 
дəбəростем bəzəyərəm; дəбəростеш  bəzəyərsən; дəбəросте bəzəyər; 
дəбəростемон  bəzəyərik; дəбəростешон bəzəyərsiniz; дəбəростен  
bəzəyərlər; дəростəниним bəzəməliyəm; дəростəниниш 
bəzəməlisən; дəростəнине bəzəməlidir; дəростəнинимон  
bəzəməliyik; дəростəнинишон  bəzəməlisiniz; дəростəнинин 
bəzəməlidirlər; дəростым bəzəyim; дəрост bəzə; дəросты  bəzəsin; 
дəростəмон bəzəyək; дəростəн bəzəyin; дəростын  bəzəsinlər; 
дəростом  bəzəsəm; дəростош bəzəsən; дəросто bəzəsə; дəростомон  
bəzəsək; дəростошон bəzəsəniz; дəростон bəzəsələr; 
♥дəростејдəним  bəzəmirəm; дəростејдəниш bəzəmirsən; 
дəростејдəни bəzəmir; дəростејдəнимон bəzəmirik; 
дəростејдəнишон bəzəmirsiniz; дəростејдəнин  bəzəmirlər; 
дəростејдəныбим bəzəmirdim; дəростејдəныбиш  bəzəmirdin; 
дəростејдəныбе  bəzəmirdi; дəростејдəныбимон bəzəmirdik; 
дəростејдəныбишон bəzəmirdiniz; дəростејдəныбин bəzəmirdilər; 
дəныростыме  bəzəmədim; дəныросте  bəzəmədin; дəныростыше 
bəzəmədi; дəныростымоне bəzəmədik; дəныростыоне  bəzəmədiniz; 
дəныростышоне  bəzəmədilər; дəнəростим  bəzəməzdim; 
дəнəростиш bəzəməzdin; дəнəрости bəzəməzdi; дəнəростимон  
bəzəməzdik; дəнəростишон bəzəməzdiniz; дəнəростин 
bəzəməzdilər; дəростəнинныбим  bəzəməməliydim; 
дəростəнинныбиш  bəzəməməliydin; дəростəнинныбе  
bəzəməməliydi; дəростəнинныбимон bəzəməməliydik; 
дəростəнинныбишон bəzəməməliydiniz; дəростəнинныбин 
bəzəməməliydilər; дəростəнин ныбим  bəzəməli olmadım; 
дəростəнин ныбиш  bəzəməli olmadın; дəростəнин ныбе  bəzəməli 
olmadı; дəростəнин ныбимон bəzəməli olmadıq; дəростəнин 
ныбишон bəzəməli olmadınız; дəростəнин ныбин bəzəməli 
olmadılar; дəнибəростем bəzəmərəm; дəнибəростеш  bəzəməzsən; 
дəнибəросте bəzəməz; дəнибəростемон  bəzəmərik; 
дəнибəростешон  bəzəməzsiniz; дəнибəростен  bəzəməzlər; 
дəростəнинним bəzəməməliyəm; дəростəнинниш bəzəməməlisən; 
дəростəнинни bəzəməməlidir; дəростəниннимон  bəzəməməliyik; 
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дəростəниннишон  bəzəməməlisiniz; дəростəниннин 
bəzəməməlidirlər; дəныростым bəzəməyim; дəмəрост bəzəmə; 
дəныросты  bəzəməsin; дəмəростəмон bəzəməyək; дəмəростəн 
bəzəməyin; дəныростын  bəzəməsinlər; дəныростом  bəzəməsəm; 
дəныростош bəzəməsən; дəныросто bəzəməsə; дəныростомон  
bəzəməsək; дəныростошон bəzəməsəniz; дəныростон bəzəməsələr. 

дәросте-перосте и. bәzәnib-düzәnmә. 
дәросте-перостеј ф. bәzәnib-düzәnmәk. 
дәростә с. bәzәyәn, bәzәnәn, bәzәmiş, bәzәnmiş. 
дәростә хəб. мəн. bәzәmisәn, bәzәnmisәn. 
дәростәкәс и. bәzәyәn, bәzәkçi, bәzәkvuran (şəxs).  
дәростәнин с. bәzәmәli, bәzәnmәli, bәzәyәsi, bәzәnәsi. 
дәростәсә з. bәzәyәrkәn, bәzәnәrkәn. 
дәростовније и. bәzәtmә, bәzәtdirmә, bәzәndirmә. 
дәростовније-дәростовније з. bәzәdә-bәzәdә, bәzәdәrәk, 

bәzәtdirә-bәzәtdirә, bәzәtdirәrәk, bәzәndirә-bәzәndirә, 
bәzәndirәrәk. 

дәростовнијеј ф. bәzәtmәk, bәzәtdirmәk, bәzәndirmәk; 
дəростовнијə бе и. bəzəndirilmə, bəzətdirilmə; дəростовнијə беј ф. 
bəzəndirilmək, bəzətdirilmək; ♥дəростовнијə быəбе  bəzətdirilmişdi; 
дəростовнијə быə bəzətdirilib; дəростовнијə быəбəј bəzətdirilsəydi; 
дəростовнијə бе bəzətdirildi; дəростовнијə бејдə bəzətdirilir; 
дəростовнијə бəбе  bəzətdirilər; дəростовнијə быə с. bəzəndirilmiş, 
bəzəndirilən; дəростовнијə быə хəб. мəн. bəzəndirilmişdir, 
bəzəndirilib; дəростовнијəнин с. bəzətməli, bəzədəsi, bəzətdirəsi, 
bəzətdirməli, bəzəndirməli, bəzəndirəsi. 

дәростовнијә с. bәzәdәn, bәzәtdirәn, bәzәndirәn, bәzәtmiş, 
bәzәtdirmiş, bәzәndirmiş. 

дәростовнијә хəб. мəн. bәzәtmisәn, bәzәtdirmisәn, 
bәzәndirmisәn. 

дәростовнијәсә з. bәzәdәrkәn, bәzәtdirәrkәn, bәzәndirәrkәn. 
дәрохније и. qapma, әlindәn alma. 
дәрохније-дәрохније з. qapa-qapa, qaparaq, әlindәn ala-ala 

(alaraq). 
дәрохнијеј ф. qapmaq, әlindәn almaq; дəрохнише пəлу чəј 

дасто yaylığı onun əlindən qapdı; дəрохнијə беј ф. qapılmaq, əlindən 
alınmaq; дəрохнијə быə с. qapılmış, əlindən alınmış (alınan); 
дəрохнијə быə хəб. мəн. qapılıb, əlindən alınıb; ♥дəрохнејдəм 
qapıram; дəрохнејдəш qapırsan; дəрохнејдə qapır; дəрохнејдəмон 
qapırıq; дəрохнејдəшон qapırsınız; дəрохнејдəн  qapırlar; 
дəрохнејдəбим qapırdım; дəрохнејдəбиш  qapırdın; дəрохнејдəбе  
qapırdı; дəрохнејдəбимон qapırdıq; дəрохнејдəбишон qapırdınız; 
дəрохнејдəбин qapırdılar; дəрохниме  qapdım; дəрохније  qapdın; 
дəрохнише qapdı; дəрохнимоне qapdıq; дəрохнијоне  qapdınız; 
дəрохнишоне  qapdılar; дəəрохним  qapardım; дəəрохниш qapardın; 
дəəрохни qapardı; дəəрохнимон  qapardıq; дəəрохнишон 
qapardınız; дəəрохнин qapardılar; дəрохнијəнинбим  qapmalıydım; 
дəрохнијəнинбиш  qapmalıydın; дəрохнијəнинбе  qapmalıydı; 
дəрохнијəнинбимон qapmalıydıq; дəрохнијəнинбишон 
qapmalıydınız; дəрохнијəнинбин qapmalıydılar; дəрохнијəнин бим  
qapmalı oldum; дəрохнијəнин биш  qapmalı oldun; дəрохнијəнин бе  
qapmalı oldu; дəрохнијəнин бимон qapmalı olduq; дəрохнијəнин 
бишон qapmalı oldunuz; дəрохнијəнин бин qapmalı oldular; 
дəбəрохнем qaparam; дəбəрохнеш  qaparsan; дəбəрохне qapar; 
дəбəрохнемон  qaparıq; дəбəрохнен  qaparlar; дəрохнијəниним 
qapmalıyam; дəрохнијəниниш qapmalısınız; дəрохнијəнине 
qapmalıdır; дəрохнијəнинимон  qapmalıyıq; дəрохнијəнинишон  
qapmalısınız; дəрохнијəнинин qapmalıdırlar; дəрохным qapım; 
дəрохын qap; дəрохны  qapsın; дəрохнəмон qapaq; дəрохнəн qapın; 
дəрохнын  qapsınlar; дəрохном  qapsam; дəрохнош qapsan; 
дəрохно qapsa; дəрохномон  qapsaq; дəрохношон qapsanız; 
дəрохнон qapsalar; ♥дəрохнејдəним  qapmıram; дəрохнејдəниш 
qapmırsan; дəрохнејдəни qapmır; дəрохнејдəнимон qapmırıq; 
дəрохнејдəнишон qapmırsınız; дəрохнејдəнин  qapmırlar; 
дəрохнејдəныбим qapmırdım; дəрохнејдəныбиш  qapmırdın; 
дəрохнејдəныбе  qapmırdı; дəрохнејдəныбимон qapmırdıq; 
дəрохнејдəныбишон qapmırdınız; дəрохнејдəныбин qapmırdılar; 
дəнырохниме  qapmadım; дəнырохније  qapmadın; дəнырохнише 
qapmadı; дəнырохнимоне qapmadıq; дəнырохнијоне  qapmadınız; 
дəнырохнишоне  qapmadılar; дəнəрохним  qapmazdım; 
дəнəрохниш qapmazdın; дəнəрохни qapmazdı; дəнəрохнимон  

qapmazdıq; дəнəрохнишон qapmazdınız; дəнəрохнин qapmazdılar; 
дəрохнијəнинныбим  qapmamalıydım; дəрохнијəнинныбиш  
qapmamalıydın; дəрохнијəнинныбе  qapmamalıydı; 
дəрохнијəнинныбимон qapmamalıydıq; дəрохнијəнинныбишон 
qapmamalıydınız; дəрохнијəнинныбин qapmamalıydılar; 
дəрохнијəнин ныбим  qapmalı olmadım; дəрохнијəнин ныбиш  
qapmalı olmadın; дəрохнијəнин ныбе  qapmalı olmadı; 
дəрохнијəнин ныбимон qapmalı olmadıq; дəрохнијəнин ныбишон 
qapmalı olmadınız; дəрохнијəнин ныбин qapmalı olmadılar; 
дəнибəрохнем qapmaram; дəнибəрохнеш  qapmazsan; дəнибəрохне 
qapmaz; дəнибəрохнемон  qapmarıq; дəнибəрохнен  qapmazlar; 
дəрохнијəнинним qapmamalıyam; дəрохнијəнинниш 
qapmamalısınız; дəрохнијəнинни qapmamalıdır; 
дəрохнијəниннимон  qapmamalıyıq; дəрохнијəниннишон  
qapmamalısınız; дəрохнијəниннин qapmamalıdırlar; дəнырохным 
qapmayım; дəмəрохын qapma; дəнырохны  qapmayın; 
дəмəрохнəмон qapmayaq; дəмəрохнəн qapmayın; дəнырохнын  
qapmasınlar; дəнырохном  qapmasam; дəнырохнош qapmasan; 
дəнырохно qapmasa; дəнырохномон  qapmasaq; дəнырохношон 
qapmasanız; дəнырохнон qapmasalar. 

дәрохнијә с. qapan, әlindәn alan, qapmış, әlindәn almış. 
дәрохнијә хəб. мəн. qapmısan, әlindәn almısan. 
дәрохнијәнин с. qapmalı, qapası, әlindәn almalı (alası). 
дәрохнијәсә з. qaparkәn, әlindәn alarkәn. 
дәррокә и. dәrrakә. 
дәррокәјн с. dәrrakәli. 
дәррокәјнәти и. dәrrakәlilik. 
дәрс и. dәrs; дəрс дəвонијеј ф. dərs keçmək; дəрс дəвонијə беј ф. 

dərs keçilmək; дəрс дəвонијə быə с. dərs keçilmiş (keçilən); дəрс 
дəвонијə быə хəб. мəн. dərs keçilmişdir (keçilib); дəрс дој ф. dərs 
vermək; дəрс доə беј ф. dərs verilmək; дəрс доə быə с. dərs verilmiş 
(verilən); дəрс доə быə хəб. мəн. dərs verilmişdir (verilib). 

дәрсәһисоб з. dәrshesabı. 
дәрсокәно з. dәrsdәnkәnar. 
дәрсонә и. dәrslik.  
дәрујеј ф. bax: дәрандеј I. 
дәрһәғиғәт з. dәrhәqiqәt, hәqiqәtәn. 
дәрһәл и. axır, baş; кој бə дəрһəл роснијеј işi aхıra (başa) 

çatdırmaq. 
дәрһол з. dәrhal. 
дәрҹ и. dәrc; дəрҹ кардеј ф. dərc etmək; дəрҹ кардə беј ф. dərc 

edilmək; дəрҹ кардə быə с. dərc edilmiş (edilən); дəрҹ кардə быə 
хəб. мəн. dərc edilmişdir (edilib). 

дәсбард и. bax: асбард. 
дәсбардеј ф. bax: асбардеј; дəсбардə беј ф. bax: асбардә беј; 

дəсбардə быə с. bax: асбардә быә. 
дәсбардәкәс и. bax: асбардәкәс. 
дәсгир и. mәhkum, qaxılma (yorğan-döşəyə); дəсгир беј ф. 

məhkum olmaq, qaxılmaq; дəсгир быə с. məhkum olmuş (olan), 
qaxılmış, qaxılan; дəсгир быə хəб. мəн. məhkum olmuşdur (olub), 
qaxılmışdır, qaxılıb. 

дәсгирәти и. mәhkumluq (yorğan-döşəyə). 
дәсго и. dәsgah. 
дәсгојн с. dәsgahlı. 
дәсије и. yırtılma, deşilmә. 
дәсије-дәсије з. yırtıla-yırtıla, yırtılaraq, deşilә-deşilә, deşilәrәk. 
дәсијеј ф. yırtılmaq, deşilmәk; ♥дəсијејдə  yırtılır; дəсијејдəбе 

yırtılırdı; дəсијəбе yırtılmışdı; дəсијəј yırtıldı; дəсијəјбəн yırtılıbmış; 
дəсијəнинбе  yırtılmalıydı; дəсијəнин бе yırtılmalı oldu; дəəси  
yırtılardı; дəбəсије  yırtılar; дəсијəнине yırtılmalıdır; дəсијы yırtılsın; 
дəсијо yırtılsa; ♥дəсијејдəни  yırtılmır; дəсијејдəныбе yırtılmırdı; 
дəсијəныбе yırtılmamışdı; дəнысијəј yırtılmadı; дəсијəнијбəн 
yırtılmayıbmış; дəсијəнинныбе  yırtılmamalıydı; дəсијəнин ныбе 
yırtılmalı olmadı; дəнəси  yırtılmazdı; дəнибəсије  yırtılmaz; 
дəсијəнинни yırtılmamalıdır; дəнысијы yırtılmasın; дəнысијо 
yırtılmasa. 

дәсијә с. yırtılan, deşilәn, deşilmiş, yırtılmış. 
дәсијә хəб. мəн. yırtılıb, deşilib. 
дәсијәнин с. yırtılmalı, deşilmәli, yırtılası, deşilәsi. 
дәсијәсә з. yırtılarkәn, deşilәrkәn. 
дәсындыније и. dәlmә, deşmә, yırtma. 
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дәсындыније-дәсындыније з. dәlә-dәlә, dәlәrәk, deşә-deşә, 
deşәrәk, yırta-yırta, yırtaraq. 

дәсындынијеј ф. dәlmәk, deşmәk, yırtmaq; диво дəсындынијеј 
divarı dəlmək; дəсындынијə бе и. dəlinmə, deşilmə, yırtılma; 
дəсындынијə беј ф. dəlinmək, deşilmək, yırtılmaq; *дəсындынијə 
быəбе  yırtılmışdı; дəсындынијə быə yırtılıb; дəсындынијə быəбəј  
yırtılsaydı; дəсындынијə бе yırtıldı; дəсындынијə бејдə yırtılır; 
дəсындынијə бəбе yırtılar; дəсындынијə быə с. dəlinmiş, deşilmiş, 
yırtılmış; дəсындынијə быə хəб. мəн. dəlinmişdir, deşilmişdir, 
yırtılmışdır; ♥дəсындынејдəм  yırtıram; дəсындынејдəш yırtırsan; 
дəсындынејдə yırtır; дəсындынејдəмон yırtırıq; дəсындынејдəшон 
yırtırsınız; дəсындынејдəн  yırtırlar; дəсындынејдəбим yırtırdım; 
дəсындынејдəбиш  yırtırdın; дəсындынејдəбе  yırtırdı; 
дəсындынејдəбимон yırtırdıq; дəсындынејдəбишон yırtırdınız; 
дəсындынејдəбин yırtırdılar; дəсындыниме  yırtdım; дəсындыније  
yırtdın; дəсындынише yırtdı; дəсындынимоне yırtdıq; 
дəсындынијоне  yırtdınız; дəсындынишоне  yırtdılar; дəəсындыним  
yırtardım; дəəсындыниш yırtardın; дəəсындыни yırtardı; 
дəəсындынимон  yırtardıq; дəəсындынишон yırtardınız; 
дəəсындынин yırtardılar; дəсындынијəнинбим  yırtmalıydım; 
дəсындынијəнинбиш  yırtmalıydın; дəсындынијəнинбе  yırtmalıydı; 
дəсындынијəнинбимон yırtmalıydıq; дəсындынијəнинбишон 
yırtmalıydınız; дəсындынијəнинбин yırtmalıydılar; 
дəсындынијəнин бим  yırtmalı oldum; дəсындынијəнин биш  
yırtmalı oldun; дəсындынијəнин бе  yırtmalı oldu; дəсындынијəнин 
бимон yırtmalı olduq; дəсындынијəнин бишон yırtmalı oldunuz; 
дəсындынијəнин бин yırtmalı oldular; дəбəсындынем yırtaram; 
дəбəсындынеш  yırtarsan; дəбəсындыне yırtar; дəбəсындынемон  
yırtarıq; дəбəсындынен  yırtarlar; дəсындынијəниним yırtmalıyam; 
дəсындынијəниниш yırtmalısınız; дəсындынијəнине yırtmalıdır; 
дəсындынијəнинимон  yırtmalıyıq; дəсындынијəнинишон  
yırtmalısınız; дəсындынијəнинин yırtmalıdırlar; дəсындыным 
yırtım; дəсындын yırt; дəсындыны  yırtsın; дəсындынəмон yırtaq; 
дəсындынəн yırtın; дəсындынын  yırtsınlar; дəсындыном  yırtsam; 
дəсындынош yırtsan; дəсындыно yırtsa; дəсындыномон  yırtsaq; 
дəсындыношон yırtsanız; дəсындынон yırtsalar; 
♥дəсындынејдəним  yırtmıram; дəсындынејдəним yırtmırsan; 
дəсындынејдəни yırtmır; дəсындынејдəнимон yırtmırıq; 
дəсындынејдəнишон yırtmırsınız; дəсындынејдəнин  yırtmırlar; 
дəсындынејдəныбим yırtmırdım; дəсындынејдəныбиш  yırtmırdın; 
дəсындынејдəныбе  yırtmırdı; дəсындынејдəныбимон yırtmırdıq; 
дəсындынејдəныбишон yırtmırdınız; дəсындынејдəныбин 
yırtmırdılar; дəнысындыниме  yırtmadım; дəнысындыније  
yırtmadın; дəнысындынише yırtmadı; дəнысындынимоне 
yırtmadıq; дəнысындынијоне  yırtmadınız; дəнысындынишоне  
yırtmadılar; дəнəсындыним  yırtmazdım; дəнəсындыниш 
yırtmazdın; дəнəсындыни yırtmazdı; дəнəсындынимон  yırtmazdıq; 
дəнəсындынишон yırtmazdınız; дəнəсындынин yırtmazdılar; 
дəсындынијəнинныбим  yırtmamalıydım; дəсындынијəнинныбиш  
yırtmamalıydın; дəсындынијəнинныбе  yırtmamalıydı; 
дəсындынијəнинныбимон yırtmamalıydıq; 
дəсындынијəнинныбишон yırtmamalıydınız; 
дəсындынијəнинныбин yırtmamalıydılar; дəсындынијəнин ныбим  
yırtmalı olmadım; дəсындынијəнин ныбиш  yırtmalı olmadın; 
дəсындынијəнин ныбе  yırtmalı olmadı; дəсындынијəнин ныбимон 
yırtmalı olmadıq; дəсындынијəнин ныбишон yırtmalı olmadınız; 
дəсындынијəнин ныбин yırtmalı olmadılar; дəнибəсындынем 
yırtmaram; дəнибəсындынеш  yırtmazsan; дəнибəсындыне yırtmaz; 
дəнибəсындынемон  yırtmarıq; дəнибəсындынен  yırtmazlar; 
дəсындынијəнинним yırtmamalıyam; дəсындынијəнинниш 
yırtmamalısınız; дəсындынијəнинни yırtmamalıdır; 
дəсындынијəниннимон  yırtmamalıyıq; дəсындынијəниннишон  
yırtmamalısınız; дəсындынијəниннин yırtmamalıdırlar; 
дəнысындыным yırtmayım; дəмəсындын yırtma; дəнысындыны  
yırtmasın; дəмəсындынəмон yırtmayaq; дəмəсындынəн yırtmayın; 
дəнысындынын  yırtmasınlar; дəнысындыном  yırtmasam; 
дəнысындынош yırtmasan; дəнысындыно yırtmasa; 
дəнысындыномон  yırtmasaq; дəнысындыношон yırtmasanız; 
дəнысындынон yırtmasalar. 

дәсындынијә с. dәlәn, deşәn, yırtan, dәlmiş, deşmiş, yırtmış. 
дәсындынијә хəб. мəн. dәlmisәn, deşmisәn, yırtmısan. 

дәсындынијәнин с. dәlmәli, deşmәli, yırtmalı, dәlәsi, deşәsi, 
yırtası. 

дәсындынијәсә з. dәlәrkәn, deşәrkәn, yırtarkәn. 
дәсује и. sürtmә, çәkmә, yaxma. 
дәсује-дәсује з. sürtә-sürtә, sürtәrәk, çәkә-çәkә, çәkәrәk, yaxa-

yaxa, yaxaraq. 
дәсујеј ф. sürtmәk, çәkmәk, yaxmaq; шох дəсујеј buynuz 

sürtmək; туш дəсујеј tuş çəkmək; рујəн дəсујеј yağ yaхmaq; дəсујə 
беј ф. sürtülmək, yaxılmaq; *дəсујə быəбе  sürtülmüşdü; дəсујə быə 
sürtülüb; дəсујə быəбəј sürtülsəydi; дəсујə бе sürtüldü; дəсујə бејдə 
sürtülür; дəсујə бəбе  sürtülər; дəсујə быə с. sürtülmüş, yaxılmış; 
дəсујə быə хəб. мəн. sürtülmüşdür, yaxılmışdır; ♥дəсујејдəм  
sürtürəm; дəсујејдəш sürtürsən; дəсујејдə sürtür; дəсујејдəмон 
sürtürük; дəсујејдəшон sürtürsünüz; дəсујејдəн  sürtürlər; 
дəсујејдəбим sürtürdüm; дəсујејдəбиш  sürtürdün; дəсујејдəбе  
sürtürdü; дəсујејдəбимон sürtürdük; дəсујејдəбишон sürtürdünüz; 
дəсујејдəбин sürtürdülər; дəсујəме  sürtdüm; дəсујəј  sürtdün; 
дəсујəше sürtdü; дəсујəмоне sürtdük; дəсујəоне  sürtdünüz; 
дəсујəшоне  sürtdülər; дəəсујм  sürtərdim; дəəсујш sürtərdin; дəəсуј 
sürtərdi; дəəсујмон  sürtərdik; дəəсујшон sürtərdiniz; дəəсујн 
sürtərdilər; дəсујəнинбим  sürtməliydim; дəсујəнинбиш  
sürtməliydin; дəсујəнинбе  sürtməliydi; дəсујəнинбимон 
sürtməliydik; дəсујəнинбишон sürtməliydiniz; дəсујəнинбин 
sürtməliydilər; дəсујəнин бим  sürtməli oldum; дəсујəнин биш  
sürtməli oldun; дəсујəнин бе  sürtməli oldu; дəсујəнин бимон 
sürtməli olduq; дəсујəнин бишон sürtməli oldunuz; дəсујəнин бин 
sürtməli oldular; дəбəсујем sürtərəm; дəбəсујеш  sürtərsən; дəбəсује 
sürtər; дəбəсујемон  sürtərik; дəбəсујешон sürtərsiniz; дəбəсујен  
sürtərlər; дəсујəниним sürtməliyəm; дəсујəниниш sürtməlisən; 
дəсујəнине sürtməlidir; дəсујəнинимон  sürtməliyik; 
дəсујəнинишон  sürtməlisiniz; дəсујəнинин sürtməlidirlər; дəсујым 
sürtüm; дəсу sürt; дəсујы  sürtsün; дəсујəмон sürtək; дəсујəн sürtün; 
дəсујын  sürtsünlər; дəсујом  sürtsəm; дəсујош sürtsən; дəсујо 
sürtsə; дəсујомон  sürtsək; дəсујошон sürtsəniz; дəсујон sürtsələr; 
♥дəсујејдəним  sürtmürəm; дəсујејдəним sürtmürsən; дəсујејдəни 
sürtmür; дəсујејдəнимон sürtmürük; дəсујејдəнишон sürtmürsünüz; 
дəсујејдəнин  sürtmürlər; дəсујејдəныбим sürtmürdüm; 
дəсујејдəныбиш  sürtmürdün; дəсујејдəныбе  sürtmürdü; 
дəсујејдəныбимон sürtmürdük; дəсујејдəныбишон sürtmürdünüz; 
дəсујејдəныбин sürtmürdülər; дəнысујəме  sürtmədim; дəнысујəј  
sürtmədin; дəнысујəше sürtmədi; дəнысујəмоне sürtmədik; 
дəнысујəоне  sürtmədiniz; дəнысујəшоне  sürtmədilər; дəнəсујм  
sürtməzdim; дəнəсујш sürtməzdin; дəнəсуј sürtməzdi; дəнəсујмон  
sürtməzdik; дəнəсујшон sürtməzdiniz; дəнəсујн sürtməzdilər; 
дəсујəнинныбим  sürtməməliydim; дəсујəнинныбиш  
sürtməməliydin; дəсујəнинныбе  sürtməməliydi; дəсујəнинныбимон 
sürtməməliydik; дəсујəнинныбишон sürtməməliydiniz; 
дəсујəнинныбин sürtməməliydiləl; дəсујəнин ныбим  sürtməli 
olmadım; дəсујəнин ныбиш  sürtməli olmadın; дəсујəнин ныбе  
sürtməli olmadı; дəсујəнин ныбимон sürtməli olmadıq; дəсујəнин 
ныбишон sürtməli olmadınız; дəсујəнин ныбин sürtməli olmadılar; 
дəнибəсујем sürtmərəm; дəнибəсујеш  sürtməzsən; дəнибəсује 
sürtməz; дəнибəсујемон  sürtmərik; дəнибəсујешон sürtməzsiniz; 
дəнибəсујен  sürtməzlər; дəсујəнинним sürtməməliyəm; 
дəсујəнинниш sürtməməlisən; дəсујəнинни sürtməməlidir; 
дəсујəниннимон  sürtməməliyik; дəсујəниннишон  sürtməməlisiniz; 
дəсујəниннин sürtməməlidirlər; дəнысујым sürtməyim; дəмəсу 
sürtmə; дəнысу  sürtməsin; дəмəсујəмон sürtməyək; дəмəсујəн 
sürtməyin; дəнысујын  sürtməsinlər; дəнысујом  sürtməsəm; 
дəнысујош sürtməsən; дəнысујо sürtməsə; дəнысујомон  sürtməsək; 
дəнысујошон sürtməsəniz; дəнысујон sürtməsələr. 

дәсујә и. yaxmac. 
дәсујә с. yaxan, yaxmış, sürtәn, sürtmüş. 
дәсујә хəб. мəн. yaxmısan, sürtmüsәn. 
дәсујәнин с. sürtmәli, çәkmәli, yaxmalı, sürtәsi, çәkәsi, yaxası. 
дәсујәсә з. sürtәrkәn, çәkәrkәn, yaxarkәn. 
дәсу-песу и. qara-qura, cızmaqara. 
дәсу-песу кардеј ф. qara-qura yazmaq. 
дәсу-песу кардә беј ф. qara-qura yazılmaq. 
дәсу-песу кардә быә с. qara-qura yazılmış (yazılan). 
дәсу-песу кардә быә хəб. мəн. qara-qura yazılmışdır (yazılıb). 
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дәсуте и. yandırma, yandırıb qabın dibinә yapışdırma. 
дәсуте-дәсуте з. yandıra-yandıra, yandıraraq, yandırıb qabın 

dibinә yapışdıra-yapışdıra (yapışdıraraq). 
дәсутеј ф. yandırmaq, yandırıb qabın dibinә yapışdırmaq; 

♥дəсутејдə  yandırır; дəсутејдəбе yandırırdı; дəсутəшбе yandırmışdı; 
дəсутыше  yandırdı; дəсутəшејбəн yandırıbmış; дəсутəнинбе  
yandırmalıydı; дəсутəнин бе yandırmalı oldu; дəəсути  yandırardı; 
дəбəсуте  yandırar; дəсутəнине yandırmalıdır; дəсуты yandırsın; 
дəсуто yandırsa; ♥дəсутејдəни  yandırmır; дəсутејдəныбе 
yandırmırdı; дəсутəшныбе yandırmamışdı; дəнысутыше yandırmadı; 
дəсутəшнијебəн yandırmayıbmış; дəсутəнинныбе  yandırmamalıydı; 
дəсутəнин ныбе yandırmalı olmadı; дəнəсути  yandırmazdı; 
дəнибəсуте  yandırmaz; дəсутəнинни yandırmamalıdır; дəнысуты 
yandırmasın; дəнысуто yandırmasa. 

дәсутә с. yandıran, yandırmış. 
дәсутә хəб. мəн. yandırmısan. 
дәсутәнин с. yandırmalı, yandırası, yandırıb qabın dibinә 

yapışdırmalı (yapışdırası). 
дәсутәсә з. yandırarkәn, yandırıb qabın dibinә yapışdırarkәn. 
дәтаспе и. qızışma, başı qızışma (söhbətə və s.). 
дәтаспе-дәтаспе з. qızışa-qızışa, qızışaraq, başı qızışa-qızışa 

(qızışaraq). 
дәтаспеј ф. qızışmaq, başı qızışmaq; чəј сə дəтаспə бə һəнəки 

onun başı oyuna qızışıb; ♥дəтаспејдə  qızışır; дəтаспејдəбе qızışırdı; 
дəтаспəбе qızışmışdı; дəтаспəј qızışdı; дəəтаспи qızışardı; 
дəтаспəјбəн  qızışıbmış; дəтаспəнинбе qızışmalıydı; дəтаспəнин бе  
qızışmalı oldu; дəбəтаспе  qızışar; дəтаспəнине qızışmalıdır; 
дəтаспы qızışsın; дəтаспо qızışsa; ♥дəтаспејдəни  qızışmır; 
дəтаспејдəныбе qızışmırdı; дəтаспəныбе qızışmamışdı; дəнытаспəј 
qızışmadı; дəнəтаспи qızışmazdı; дəтаспəнијбəн  qızışmayıbmış; 
дəтаспəнинныбе qızışmamalıydı; дəтаспəнин ныбе  qızışmalı 
olmadı; дəнибəтаспе  qızışmaz; дəтаспəнинни qızışmamalıdır; 
дəнытаспы qızışmasın; дəнытаспо qızışmasa. 

дәтаспә с. qızışan, qızışmış, başı qızışan (qızışmış). 
дәтаспә хəб. мəн. qızışıb, qızışıbdır. 
дәтаспәнин с. qızışmalı, qızışası, başı qızışmalı (qızışası). 
дәтаспәсә з. qızışarkәn, başı qızışarkәn. 
дәтәсе и. мəҹ. ölmә, canı çıxma. 
дәтәсе-дәтәсе з. мəҹ. ölә-ölә, ölәrәk, canı çıxa-çıxa (çıxaraq). 
дәтәсеј ф. мəҹ. ölmәk, canı çıxmaq; дəтəсəни, бə һичи вəҹ 

омејдəниш! öl də, heç nəyə yaramırsan! 
дәтәсә с. мəҹ. ölәn, ölmüş. 
дәтәсә хəб. мəн. мəҹ. ölüb, ölmüşdür. 
дәтәсәнин с. мəҹ. ölmәli, ölәsi, canı çıxmalı (çıxası). 
дәтәсәсә з. мəҹ. ölәrkәn, canı çıxarkәn. 
дәтыр и. qamarlama; дəтыр жəј ф. qamarlamaq; дəтыр жə беј ф. 

qamarlanmaq; дəтыр жə быə с. qamarlanmış, qamarlanan; дəтыр жə 
быə хəб. мəн. qamarlanmışdır, qamarlanıb. 

дәтырније и.  kürәmә, kürümә. 
дәтырније-дәтырније з.  kürәyә-kürәyә, kürәyәrәk, kürüyә-

kürüyә, kürüyәrәk, kürәyib (kürüyüb) bir yerә yığa-yığa 
(yığaraq). 

дәтырнијеј ф.  kürәmәk, kürümәk, kürәyib (kürüyüb) bir yerә 
yığmaq; ♥дəтырнејдəм  kürəyirəm; дəтырнејдəш kürəyirsən; 
дəтырнејдə kürəyir; дəтырнејдəмон kürəyirik; дəтырнејдəшон 
kürəyirsiniz; дəтырнејдəн  kürəyirlər; дəтырнејдəбим kürəyirdim; 
дəтырнејдəбиш  kürəyirdin; дəтырнејдəбе  kürəyirdi; 
дəтырнејдəбимон kürəyirdik; дəтырнејдəбишон kürəyirdiniz; 
дəтырнејдəбин kürəyirdilər; дəтырниме  kürədim; дəтырније  
kürədin; дəтырнише kürədi; дəтырнимоне kürədik; дəтырнијоне  
kürədiniz; дəтырнишоне  kürədilər; дəəтырним  kürəyərdim; 
дəəтырниш kürəyərdin; дəəтырни kürəyərdi; дəəтырнимон  
kürəyərdik; дəəтырнишон kürəyərdiniz; дəəтырнин kürəyərdilər; 
дəтырнијəнинбим  kürəməliydim; дəтырнијəнинбиш  kürəməliydin; 
дəтырнијəнинбе  kürəməliydi; дəтырнијəнинбимон kürəməliydik; 
дəтырнијəнинбишон kürəməliydiniz; дəтырнијəнинбин 
kürəməliydilər; дəтырнијəнин бим  kürəməli oldum; дəтырнијəнин 
биш  kürəməli oldun; дəтырнијəнин бе  kürəməli oldu; 
дəтырнијəнин бимон kürəməli olduq; дəтырнијəнин бишон 
kürəməli oldunuz; дəтырнијəнин бин kürəməli oldular; дəбəтырнем 
kürəyərəm; дəбəтырнеш  kürəyərsən; дəбəтырне kürəyər; 

дəбəтырнемон  kürəyərik; дəбəтырнешон kürəyərsiniz; дəбəтырнен  
kürəyərlər; дəтырнијəниним kürəməliyəm; дəтырнијəниниш 
kürəməlisən; дəтырнијəнине kürəməlidir; дəтырнијəнинимон  
kürəməliyik; дəтырнијəнинишон  kürəməlisiniz; дəтырнијəнинин 
kürəməlidirlər; дəтырным kürəyim; дəтырн kürə; дəтырны  kürəsin; 
дəтырнəмон kürəyək; дəтырнəн kürəyin; дəтырнын  kürəsinlər; 
дəтырном  kürəsəm; дəтырнош kürəsən; дəтырно kürəsə; 
дəтырномон  kürəsək; дəтырношон kürəsəniz; дəтырнон kürəsələr; 
♥дəтырнејдəним  kürəmirəm; дəтырнејдəниш kürəmirsən; 
дəтырнејдəни kürəmir; дəтырнејдəнимон kürəmirik; 
дəтырнејдəнишон kürəmirsiniz; дəтырнејдəнин  kürəmirlər; 
дəтырнејдəныбим kürəmirdim; дəтырнејдəныбиш  kürəmirdin; 
дəтырнејдəныбе  kürəmirdi; дəтырнејдəныбимон kürəmirdik; 
дəтырнејдəныбишон kürəmirdiniz; дəтырнејдəныбин kürəmirdilər; 
дəнытырниме  kürəmədim; дəнытырније  kürəmədin; 
дəнытырнише kürəmədi; дəнытырнимоне kürəmədik; 
дəнытырнијоне  kürəmədiniz; дəнытырнишоне  kürəmədilər; 
дəнəтырним  kürəməzdim; дəнəтырниш kürəməzdin; дəнəтырни 
kürəməzdi; дəнəтырнимон  kürəməzdik; дəнəтырнишон 
kürəməzdiniz; дəнəтырнин kürəməzdilər; дəтырнијəнинныбим  
kürəməməliydim; дəтырнијəнинныбиш  kürəməməliydin; 
дəтырнијəнинныбе  kürəməməliydi; дəтырнијəнинныбимон 
kürəməməliydik; дəтырнијəнинныбишон kürəməməliydiniz; 
дəтырнијəнинныбин kürəməməliydilər; дəтырнијəнин ныбим  
kürəməli olmadım; дəтырнијəнин ныбиш  kürəməli olmadın; 
дəтырнијəнин ныбе  kürəməli olmadı; дəтырнијəнин ныбимон 
kürəməli olmadıq; дəтырнијəнин ныбишон kürəməli olmadınız; 
дəтырнијəнин ныбин kürəməli olmadılar; дəнибəтырнем 
kürəmərəm; дəнибəтырнеш  kürəməzsən; дəнибəтырне kürəməz; 
дəнибəтырнемон  kürəmərik; дəнибəтырнешон  kürəməzsiniz; 
дəнибəтырнен  kürəməzlər; дəтырнијəнинним kürəməməliyəm; 
дəтырнијəнинниш kürəməməlisən; дəтырнијəнинни kürəməməlidir; 
дəтырнијəниннимон  kürəməməliyik; дəтырнијəниннишон  
kürəməməlisiniz; дəтырнијəниннин kürəməməlidirlər; дəнытырным 
kürəməyim; дəмəтырын kürəmə; дəнытырны  kürəməsin; 
дəмəтырнəмон kürəməyək; дəмəтырнəн kürəməyin; дəнытырнын  
kürəməsinlər; дəнытырном  kürəməsəm; дəнытырнош kürəməsən; 
дəнытырно kürəməsə; дəнытырномон  kürəməsək; дəнытырношон 
kürəməsəniz; дəнытырнон kürəməsələr. 

дәтырнијә с.  kürәyәn, kürәmiş, kürüyәn, kürümüş. 
дәтырнијә хəб. мəн.  kürәmisәn, kürümüsәn. 
дәтырнијә беј ф. kürәnmәk, kürünmәk, kürәnib (kürünüb) bir 

yerә yığılmaq; ♥дəтырнијə быəбе  kürənmişdi; дəтырнијə быə 
kürənib; дəтырнијə быəбəј kürənsəydi; дəтырнијə бе kürəndi; 
дəтырнијə бејдə kürənir; дəтырнијə бəбе  kürənər.  

дәтырнијә быә с. kürәnmiş, kürәnib (kürünüb) bir yerә yığılmış 
(yığılan). 

дәтырнијә быә хəб. мəн. kürәnmişdir, kürәnib (kürünüb) bir 
yerә yığılmışdır (yığılıb). 

дәтырнијәнин с.  kürәmәli, kürәyәsi, kürümәli, kürüyәsi, 
kürәyib (kürüyüb) bir yerә yığmalı (yığası). 

дәтырнијәсә з.  kürәyәrkәn, kürüyәrkәn, kürәyib (kürüyüb) bir 
yerә yığarkәn. 

дәтыр-петыр и. (qalan-qalmazı), (olan-qalanı) yığışdırma; 
дəтыр-петыр кардеј qalan-qalmazı (olan-olmazı) yığışdırmaq. 

дәтожније и. ardınca qaçırtma, dalınca qaçırtmaq, iş dalınca 
qaçırtma. 

дәтожније-дәтожније з. ardınca qaçırda-qaçırda (qaçırdaraq), 
dalınca qaçırda-qaçırda (qaçırdaraq), iş dalınca qaçırda-qaçırda 
(qaçırdaraq). 

дәтожнијеј ф. ardınca qaçırtmaq, dalınca qaçırtmaq, iş dalınca 
qaçırtmaq; дəтожнијə беј ф. qaçırdılmaq (iş dalınca, kiminsə 
dalınca); *дəтожнијə быəбе  qaçırdılmışdı; дəтожнијə быə 
qaçırdılıb; дəтожнијə быəбəј qaçırdılsaydı; дəтожнијə быəбəј 
qaçırdılsaydı; дəтожнијə бе qaçırdıldı; дəтожнијə бејдə  qaçırdılır; 
дəтожнијə бəбе  qaçırdılar; дəтожнијə быə с. qaçırdılmış, qaçırdılan 
(iş dalınca, kiminsə dalınca); ♥дəтожнејдəм  qaçırdıram; 
дəтожнејдəш qaçırdırsan; дəтожнејдə qaçırdır; дəтожнејдəмон 
qaçırdırıq; дəтожнејдəшон qaçırdırsınız; дəтожнејдəн  qaçırdırlar; 
дəтожнејдəбим qaçırdırdım; дəтожнејдəбиш  qaçırdırdın; 
дəтожнејдəбе  qaçırdırdı; дəтожнејдəбимон qaçırdırdıq; 
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дəтожнејдəбишон qaçırdırdınız; дəтожнејдəбин qaçırdırdılar; 
дəтожниме  qaçırtdım; дəтожније  qaçırtdın; дəтожнише qaçırtdı; 
дəтожнимоне qaçırtdıq; дəтожнијоне  qaçırtdınız; дəтожнишоне  
qaçırtdılar; дəəтожним  qaçırdardım; дəəтожниш qaçırdardın; 
дəəтожни qaçırdardı; дəəтожнимон  qaçırdardıq; дəəтожнишон 
qaçırdardınız; дəəтожнин qaçırdardılar; дəтожнијəнинбим  
qaçırtmalıydım; дəтожнијəнинбиш  qaçırtmalıydın; дəтожнијəнинбе  
qaçırtmalıydı; дəтожнијəнинбимон qaçırtmalıydıq; 
дəтожнијəнинбишон qaçırtmalıydınız; дəтожнијəнинбин 
qaçırtmalıydılar; дəтожнијəнин бим  qaçırtmalı oldum; 
дəтожнијəнин биш  qaçırtmalı oldun; дəтожнијəнин бе  qaçırtmalı 
oldu; дəтожнијəнин бимон qaçırtmalı olduq; дəтожнијəнин бишон 
qaçırtmalı oldunuz; дəтожнијəнин бин qaçırtmalı oldular; 
дəбəтожнем qaçırdaram; дəбəтожнеш  qaçırdarsan; дəбəтожне 
qaçırdar; дəбəтожнемон  qaçırdarıq; дəбəтожнешон qaçırdarsınız; 
дəбəтожнен  qaçırdarlar; дəтожнијəниним qaçırtmalıyam; 
дəтожнијəниниш qaçırtmalısan; дəтожнијəнине qaçırtmalıdır; 
дəтожнијəнинимон  qaçırtmalıyıq; дəтожнијəнинишон  
qaçırtmalısınız; дəтожнијəнинин qaçırtmalıdırlar; дəтожным 
qaçırdım; дəтожын qaçırt; дəтожны  qaçırtsın; дəтожнəмон 
qaçırdaq; дəтожнəн qaçırdın; дəтожнын  qaçırtsınlar; дəтожном  
qaçırtsam; дəтожнош qaçırtsan; дəтожно qaçırtsa; дəтожномон  
qaçırtsaq; дəтожношон qaçırtsanız; дəтожнон qaçırtsalar; 
♥дəтожнејдəним  qaçırtmıram; дəтожнејдəниш qaçırtmırsan; 
дəтожнејдəни qaçırtmır; дəтожнејдəнимон qaçırtmırıq; 
дəтожнејдəнишон qaçırtmırsınız; дəтожнејдəнин  qaçırtmırlar; 
дəтожнејдəныбим qaçırtmırdım; дəтожнејдəныбиш  qaçırtmırdın; 
дəтожнејдəныбе  qaçırtmırdı; дəтожнејдəныбимон qaçırtmırdıq; 
дəтожнејдəныбишон qaçırtmırdınız; дəтожнејдəныбин 
qaçırtmırdılar; дəнытожниме  qaçırtmadım; дəнытожније  
qaçırtmadın; дəнытожнише qaçırtmadı; дəнытожнимоне 
qaçırtmadıq; дəнытожнијоне  qaçırtmadınız; дəнытожнишоне  
qaçırtmadılar; дəнəтожним  qaçırtmazdım; дəнəтожниш 
qaçırtmazdın; дəнəтожни qaçırtmazdı; дəнəтожнимон  qaçırtmazdıq; 
дəнəтожнишон qaçırtmazdınız; дəнəтожнин qaçırtmazdılar; 
дəтожнијəнинныбим  qaçırtmamalıydım; дəтожнијəнинныбиш  
qaçırtmamalıydın; дəтожнијəнинныбе  qaçırtmamalıydı; 
дəтожнијəнинныбимон qaçırtmamalıydıq; дəтожнијəнинныбишон 
qaçırtmamalıydınız; дəтожнијəнинныбин qaçırtmamalıydılar; 
дəтожнијəнин ныбим  qaçırtmalı olmadım; дəтожнијəнин ныбиш  
qaçırtmalı olmadın; дəтожнијəнин ныбе  qaçırtmalı olmadı; 
дəтожнијəнин ныбимон qaçırtmalı olmadıq; дəтожнијəнин 
ныбишон qaçırtmalı olmadınız; дəтожнијəнин ныбин qaçırtmalı 
olmadılar; дəнибəтожнем qaçırtmaram; дəнибəтожнеш  
qaçırtmazsan; дəнибəтожне qaçırtmaz; дəнибəтожнемон  
qaçırtmarıq; дəнибəтожнен  qaçırtmazlar; дəтожнијəнинним 
qaçırtmamalıyam; дəтожнијəнинниш qaçırtmamalısınız; 
дəтожнијəнинни qaçırtmamalıdır; дəтожнијəниннимон  
qaçırtmamalıyıq; дəтожнијəниннишон  qaçırtmamalısınız; 
дəтожнијəниннин qaçırtmamalıdırlar; дəнытожным qaçırtmayım; 
дəмəтожын qaçırtma; дəнытожны  qaçırtmasın; дəмəтожнəмон 
qaçırtmayaq; дəмəтожнəн qaçırtmayın; дəнытожнын  qaçırtmasınlar; 
дəнытожном  qaçırtmasam; дəнытожнош qaçırtmasan; дəнытожно 
qaçırtmasa; дəнытожномон  qaçırtmasaq; дəнытожношон 
qaçırtmasanız; дəнытожнон qaçırtmasalar. 

дәтожнијә с. ardınca qaçırdan (qaçırtmış), dalınca qaçırdan 
(qaçırtmış). 

дәтожнијә хəб. мəн. ardınca qaçırtmısan, dalınca qaçırtmısan. 
дәтожнијәнин с. ardınca qaçırtmalı (qaçırdası), dalınca 

qaçırtmalı (qaçırdası), iş dalınca qaçırtmalı (qaçırdası). 
дәтожнијәсә з. ardınca qaçırdarkәn, dalınca qaçırdarkәn, iş 

dalınca qaçırdarkәn. 
дәф и. dәf; дəф кардеј ф. dəf etmək; дəф кардə беј ф. dəf edilmək; 

дəф кардə быə с. dəf edilmiş (edilən); дəф кардə быə хəб. мəн. dəf 
edilmişdir (edilib). 

дәфәдәрәғ и. dәfә-daraq, tәntәnә, qәlәbәlik, izdiham; де 
дəфəдəрəғи пишвоз кардеј təntənə ilə qarşılamaq. 

дәфинә и. dәfinә. 
дәфинәјн с. dәfinәli. 
дәфырсе и. soxulma, dürtülmә, tәpilmә. 

дәфырсе-дәфырсе з. soxula-soxula, soxularaq, dürtülә-dürtülә, 
dürtülәrәk, tәpilә-tәpilә, tәpilәrәk. 

дәфырсеј ф. soxulmaq, dürtülmәk, tәpilmәk; ♥дəфырсејдəм  
dürtülürəm; дəфырсејдəш dürtlüürsən; дəфырсејдə dürtülür; 
дəфырсејдəмон dürtülürük; дəфырсејдəшон dürtülürsünüz; 
дəфырсејдəн  dürtülürlər; дəфырсејдəбим dürtülürdüm; 
дəфырсејдəбиш  dürtülürdün; дəфырсејдəбе  dürtülürdü; 
дəфырсејдəбимон dürtülürdük; дəфырсејдəбишон dürtülürdünüz; 
дəфырсејдəбин dürtülürdülər; дəфырсəјм  dürtüldüm; дəфырсəјш  
dürtüldün; дəфырсəј dürtüldü; дəфырсəјмон dürtüldük; 
дəфырсəјшон  dürtüldünüz; дəфырсəјн  dürtüldülər; дəəфырсим  
dürtülərdim; дəəфырсиш dürtülərdin; дəəфырси dürtülərdi; 
дəəфырсимон  dürtülərdik; дəəфырсишон dürtülərdiniz; дəəфырсин 
dürtülərdilər; дəфырсəнинбим  dürtülməliydim; дəфырсəнинбиш  
dürtülməliydin; дəфырсəнинбе  dürtülməliydi; дəфырсəнинбимон 
dürtülməliydik; дəфырсəнинбишон dürtülməliydiniz; 
дəфырсəнинбин dürtülməliydilər; дəфырсəнин бим  dürtülməli 
oldum; дəфырсəнин биш  dürtülməli oldun; дəфырсəнин бе  
dürtülməli oldu; дəфырсəнин бимон dürtülməli olduq; дəфырсəнин 
бишон dürtülməli oldunuz; дəфырсəнин бин dürtülməli oldular; 
дəбəфырсем dürtülərəm; дəбəфырсеш  dürtülərsən; дəбəфырсе 
dürtülər; дəбəфырсемон  dürtülərik; дəбəфырсен  dürtülərlər; 
дəфырсəниним dürtülməliyəm; дəфырсəниниш dürtülməlisən; 
дəфырсəнине dürtülməlidir; дəфырсəнинимон  dürtülməliyik; 
дəфырсəнинишон  dürtülməlisiniz; дəфырсəнинин dürtülməlidirlər; 
дəфырсым dürtülüm; дəфырс dürtül; дəфырсы  dürtülsün; 
дəфырсəмон dürtülək; дəфырсəн dürtülün; дəфырсын  dürtülsünlər; 
дəфырсом  dürtülsəm; дəфырсош dürtülsən; дəфырсо dürtülsə; 
дəфырсомон  dürtülsək; дəфырсошон dürtülsəniz; дəфырсон 
dürtülsələr; ♥дəфырсејдəним  dürtülmürəm; дəфырсејдəним 
dürtülmürsən; дəфырсејдəни dürtülmür; дəфырсејдəнимон 
dürtülmürük; дəфырсејдəнишон dürtülmürsünüz; дəфырсејдəнин  
dürtülmürlər; дəфырсејдəныбим dürtülmürdüm; дəфырсејдəныбиш  
dürtülmürdün; дəфырсејдəныбе  dürtülmürdü; дəфырсејдəныбимон 
dürtülmürdük; дəфырсејдəныбишон dürtülmürdünüz; 
дəфырсејдəныбин dürtülmürdülər; дəныфырсəјм  dürtülmədim; 
дəныфырсəјш  dürtülmədin; дəныфырсəј dürtülmədi; 
дəныфырсəјмон dürtülmədik; дəныфырсəјшон  dürtülmədiniz; 
дəныфырсəјн  dürtülmədilər; дəнəфырсим  dürtülməzdim; 
дəнəфырсиш dürtülməzdin; дəнəфырси dürtülməzdi; дəнəфырсимон  
dürtülməzdik; дəнəфырсишон dürtülməzdiniz; дəнəфырсин 
dürtülməzdilər; дəфырсəнинныбим  dürtülməməliydim; 
дəфырсəнинныбиш  dürtülməməliydin; дəфырсəнинныбе  
dürtülməməliydi; дəфырсəнинныбимон dürtülməməliydik; 
дəфырсəнинныбишон dürtülməməliydiniz; дəфырсəнинныбин 
dürtülməməliydirlər; дəфырсəнин ныбим  dürtülməli olmadım; 
дəфырсəнин ныбиш  dürtülməli olmadın; дəфырсəнин ныбе  
dürtülməli olmadı; дəфырсəнин ныбимон dürtülməli olmadıq; 
дəфырсəнин ныбишон dürtülməli olmadınız; дəфырсəнин ныбин 
dürtülməli olmadılar; дəнибəфырсем dürtülmərəm; дəнибəфырсеш  
dürtülməzsən; дəнибəфырсе dürtülməz; дəнибəфырсемон  
dürtülmərik; дəнибəфырсен  dürtülməzlər; дəфырсəнинним 
dürtülməməliyəm; дəфырсəнинниш dürtülməməlisən; 
дəфырсəнинни dürtülməməlidir; дəфырсəниннимон  
dürtülməməliyik; дəфырсəниннишон  dürtülməməlisiniz; 
дəфырсəниннин dürtülməməlidirlər; дəныфырсым dürtülməyim; 
дəмəфырс dürtülmə; дəныфырсы  dürtülməsin; дəмəфырсəмон 
dürtülməyək; дəмəфырсəн dürtülməyin; дəныфырсын  
dürtülməsinlər; дəныфырсом  dürtülməsəm; дəныфырсош 
dürtülməsən; дəныфырсо dürtülməsə; дəныфырсомон  dürtülməsək; 
дəныфырсошон dürtülməsəniz; дəныфырсон dürtülməsələr. 

дәфырсијә с. soxulan, dürtülәn, tәpilәn, tәpilmiş, soxulmuş, 
dürtülmüş. 

дәфырсијә хəб. мəн. soxulub, dürtülüb, tәpilib, soxulmuşdur, 
dürtülmüşdür. 

дәфырсијәнин с. soxulmalı, dürtülmәli, tәpilmәli, soxulası, 
dürtülәsi, tәpilәsi. 

дәфырсијәсә з. soxularkәn, dürtülәrkәn, tәpilәrkәn. 
дәфырсыније и. soxma, dürtmә. 
дәфырсыније-дәфырсыније з. soxa-soxa, soxaraq, dürtә-dürtә, 

dürtәrәk, tәpә-tәpә, tәpәrәk. 
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дәфырсынијеј ф. soxmaq, dürtmәk, tәpmәk; бə чəш 
дəфырсынијеј gözə soхmaq; дəфырсынијə беј ф. soxuşdurulmaq, 
dürtülmək, təpdirmək; *дəфырсынијə быəбе  dürtülmüşdü; 
дəфырсынијə быə dürtülüb; дəфырсынијə быəбəј dürtülsəydi; 
дəфырсынијə бе dürtüldü; дəфырсынијə бејдə dürtülür; 
дəфырсынијə бəбе  dürtülər; дəфырсынијə быə с. soxuşdurulmuş, 
dürtülmüş, soxuşdurulan, dürtülən, təpilən, təpilmiş; дəфырсынијə 
быə хəб. мəн. soxuşdurulmuşdur, dürtülmüşdür, soxuşdurulub, 
dürtülüb, təpilib, təpilmişdir; ♥дəфырсынејдəм  dürtürəm; 
дəфырсынејдəш dürtürsən; дəфырсынејдə dürtür; 
дəфырсынејдəмон dürtürük; дəфырсынејдəшон dürtürsünüz; 
дəфырсынејдəн  dürtürlər; дəфырсынејдəбим dürtürdüm; 
дəфырсынејдəбиш  dürtürdün; дəфырсынејдəбе  dürtürdü; 
дəфырсынејдəбимон dürtürdük; дəфырсынејдəбишон dürtürdünüz; 
дəфырсынејдəбин dürtürdülər; дəфырсыниме  dürtdüm; 
дəфырсыније  dürtdün; дəфырсынише dürtdü; дəфырсынимоне 
dürtdük; дəфырсынијоне  dürtdünüz; дəфырсынишоне  dürtdülər; 
дəəфырсыним  dürtərdim; дəəфырсыниш dürtərdin; дəəфырсыни 
dürtərdi; дəəфырсынимон  dürtərdik; дəəфырсынишон dürtərdiniz; 
дəəфырсынин dürtərdilər; дəфырсынијəнинбим  dürtməliydim; 
дəфырсынијəнинбиш  dürtməliydin; дəфырсынијəнинбе  
dürtməliydi; дəфырсынијəнинбимон dürtməliydik; 
дəфырсынијəнинбишон dürtməliydiniz; дəфырсынијəнинбин 
dürtməliydilər; дəфырсынијəнин бим  dürtməli oldum; 
дəфырсынијəнин биш  dürtməli oldun; дəфырсынијəнин бе  
dürtməli oldu; дəфырсынијəнин бимон dürtməli olduq; 
дəфырсынијəнин бишон dürtməli oldunuz; дəфырсынијəнин бин 
dürtməli oldular; дəбəфырсынем dürtərəm; дəбəфырсынеш  
dürtərsən; дəбəфырсыне dürtər; дəбəфырсынемон  dürtərik; 
дəбəфырсынен  dürtərlər; дəфырсынијəниним dürtməliyəm; 
дəфырсынијəниниш dürtməlisən; дəфырсынијəнине dürtməlidir; 
дəфырсынијəнинимон  dürtməliyik; дəфырсынијəнинишон  
dürtməlisiniz; дəфырсынијəнинин dürtməlidirlər; дəфырсыным 
dürtüm; дəфырсын dürt; дəфырсыны  dürtsün; дəфырсынəмон 
dürtək; дəфырсынəн dürtün; дəфырсынын  dürtsünlər; дəфырсыном  
dürtsəm; дəфырсынош dürtsən; дəфырсыно dürtsə; дəфырсыномон  
dürtsək; дəфырсыношон dürtsəniz; дəфырсынон dürtsələr; 
♥дəфырсынејдəним  dürtmürəm; дəфырсынејдəним dürtmürsən; 
дəфырсынејдəни dürtmür; дəфырсынејдəнимон dürtmürük; 
дəфырсынејдəнишон dürtmürsünüz; дəфырсынејдəнин  dürtmürlər; 
дəфырсынејдəныбим dürtmürdüm; дəфырсынејдəныбиш  
dürtmürdün; дəфырсынејдəныбе  dürtmürdü; 
дəфырсынејдəныбимон dürtmürdük; дəфырсынејдəныбишон 
dürtmürdünüz; дəфырсынејдəныбин dürtmürdülər; 
дəныфырсыниме  dürtmədim; дəныфырсыније  dürtmədin; 
дəныфырсынише dürtmədi; дəныфырсынимоне dürtmədik; 
дəныфырсынијоне  dürtmədiniz; дəныфырсынишоне  dürtmədilər; 
дəнəфырсыним  dürtməzdim; дəнəфырсыниш dürtməzdin; 
дəнəфырсыни dürtməzdi; дəнəфырсынимон  dürtməzdik; 
дəнəфырсынишон dürtməzdiniz; дəнəфырсынин dürtməzdilər; 
дəфырсынијəнинныбим  dürtməməliydim; дəфырсынијəнинныбиш  
dürtməməliydin; дəфырсынијəнинныбе  dürtməməliydi; 
дəфырсынијəнинныбимон dürtməməliydik; 
дəфырсынијəнинныбишон dürtməməliydiniz; 
дəфырсынијəнинныбин dürtməməliydirlər; дəфырсынијəнин 
ныбим  dürtməli olmadım; дəфырсынијəнин ныбиш  dürtməli 
olmadın; дəфырсынијəнин ныбе  dürtməli olmadı; дəфырсынијəнин 
ныбимон dürtməli olmadıq; дəфырсынијəнин ныбишон dürtməli 
olmadınız; дəфырсынијəнин ныбин dürtməli olmadılar; 
дəнибəфырсынем dürtmərəm; дəнибəфырсынеш  dürtməzsən; 
дəнибəфырсыне dürtməz; дəнибəфырсынемон  dürtmərik; 
дəнибəфырсынен  dürtməzlər; дəфырсынијəнинним 
dürtməməliyəm; дəфырсынијəнинниш dürtməməlisən; 
дəфырсынијəнинни dürtməməlidir; дəфырсынијəниннимон  
dürtməməliyik; дəфырсынијəниннишон  dürtməməlisiniz; 
дəфырсынијəниннин dürtməməlidirlər; дəныфырсыным dürtməyim; 
дəмəфырсын dürtmə; дəныфырсыны  dürtməsin; дəмəфырсынəмон 
dürtməyək; дəмəфырсынəн dürtməyin; дəныфырсынын  
dürtməsinlər; дəныфырсыном  dürtməsəm; дəныфырсынош 
dürtməsən; дəныфырсыно dürtməsə; дəныфырсыномон  dürtməsək; 
дəныфырсыношон dürtməsəniz; дəныфырсынон dürtməsələr. 

дәфырсынијә с. soxuşduran, dürtәn, tәpәn, tәpmiş, 
soxuşdurmuş, dürtmüş. 

дәфырсынијә хəб. мəн. soxuşdurmusan, dürtmüsәn, tәpmisәn. 
дәфырсынијәнин с. soxmalı, dürtmәli, tәpmәli, soxası, dürtәsi, 

tәpәsi. 
дәфырсынијәсә з. soxarkәn, dürtәrkәn, tәpәrkәn. 
дәфн и. dәfn; дəфн кардеј ф. dəfn etmək; дəфн кардə беј ф. dəfn 

edilmək; дəфн кардə быə с. dəfn edilmiş (edilən); дəфн кардə быə 
хəб. мəн. dəfn edilmişdir (edilib). 

дәфнә и. dәfnә. 
дәфнәгилос и.  бот. dәfnәgilas. 
дәфнәғәзинон и.  бот. dәfnәkimilәr. 
дәфн-кәфн и. dәfn-kәfn. 
дәфтәр и. dәftәr. 
дәфтәр-ғәләм и. dәftәr-qәlәm. 
дәфтәр-китоб и. dәftәr-kitab. 
дәфтәрхонә и. dәftәrxana. 
дәфтәрхонәвон и. dәftәrxanaçı. 
дәфтәрхонәвонәти и. dәftәrxanaçılıq. 
дәфтәрчә и. dәftәrçә. 
дәфтәр-чәрәкә и. dәftәr-çәrәkә, dәftәrxana lәvazimatı. 
дәхи и. dәxi. 
дәхыл I и. daxıl; дəхылəдə пул гырдə кардеј daхılda pul yığmaq. 
дәхыл II и. minnәt, xahiş; дəхыл гынијеј ф. minnətçi olmaq, xahiş 

etmək. 
дәхысије и. islanma, tamam islanma, başdan-ayağa islanma. 
дәхысије-дәхысије з. islana-islana, islanaraq, tamam islanaraq, 

başdan-ayağa islanaraq. 
дәхысијеј ф. islanmaq, tamam islanmaq, başdan-ayağa 

islanmaq; ♥дəхысијејдəм  islanıram; дəхысијејдəш islanırsan; 
дəхысијејдə islanır; дəхысијејдəмон islanırıq; дəхысијејдəшон 
islanırsınız; дəхысијејдəн  islanırlar; дəхысијејдəбим islanırdım; 
дəхысијејдəбиш  islanırdın; дəхысијејдəбе  islanırdı; 
дəхысијејдəбимон islanırdıq; дəхысијејдəбишон islanırdınız; 
дəхысијејдəбин islanırdılar; дəхысијəјм  islandım; дəхысијəјш  
islandın; дəхысијəј islandı; дəхысијəјмон islandıq; дəхысијəјшон  
islandınız; дəхысијəјн  islandılar; дəəхысим  islanardım; дəəхысиш 
islanardın; дəəхыси islanardı; дəəхысимон  islanardıq; дəəхысишон 
islanardınız; дəəхысин islanardılar; дəхысијəнинбим  islanmalıydım; 
дəхысијəнинбиш  islanmalıydın; дəхысијəнинбе  islanmalıydı; 
дəхысијəнинбимон islanmalıydıq; дəхысијəнинбишон 
islanmalıydınız; дəхысијəнинбин islanmalıydılar; дəхысијəнин бим  
islanmalı oldum; дəхысијəнин биш  islanmalı oldun; дəхысијəнин бе  
islanmalı oldu; дəхысијəнин бимон islanmalı olduq; дəхысијəнин 
бишон islanmalı oldunuz; дəхысијəнин бин islanmalı oldular; 
дəбəхысијем islanaram; дəбəхысијеш  islanarsan; дəбəхысије 
islanar; дəбəхысијемон  islanarıq; дəбəхысијен  islanarlar; 
дəхысијəниним islanmalıyam; дəхысијəниниш islanmalısan; 
дəхысијəнине islanmalıdır; дəхысијəнинимон  islanmalıyıq; 
дəхысијəнинишон  islanmalısınız; дəхысијəнинин islanmalıdırlar; 
дəхысијым islanım; дəхыси islan; дəхысијы  islansın; дəхысијəмон 
islanaq; дəхысијəн islanın; дəхысијын  islansınlar; дəхысијом  
islansam; дəхысијош islansan; дəхысијо islansa; дəхысијомон  
islansaq; дəхысијошон islansanız; дəхысијон islansalar; 
♥дəхысијејдəним  islanmıram; дəхысијејдəним islanmıram; 
дəхысијејдəни islanmır; дəхысијејдəнимон islanmırıq; 
дəхысијејдəнишон islanmırsınız; дəхысијејдəнин  islanmırlar; 
дəхысијејдəныбим islanmırdım; дəхысијејдəныбиш  islanmırdın; 
дəхысијејдəныбе  islanmırdı; дəхысијејдəныбимон islanmırdıq; 
дəхысијејдəныбишон islanmırdınız; дəхысијејдəныбин 
islanmırdılar; дəныхысијəјм  islanmadım; дəныхысијəјш  
islanmadın; дəныхысијəј islanmadı; дəныхысијəјмон islanmadıq; 
дəныхысијəјшон  islanmadınız; дəныхысијəјн  islanmadılar; 
дəнəхысим  islanmazdım; дəнəхысиш islanmazdın; дəнəхыси 
islanmazdı; дəнəхысимон  islanmazdıq; дəнəхысишон 
islanmazdınız; дəнəхысин islanmazdılar; дəхысијəнинныбим  
islanmamalıydım; дəхысијəнинныбиш  islanmamalıydın; 
дəхысијəнинныбе  islanmamalıydı; дəхысијəнинныбимон 
islanmamalıydıq; дəхысијəнинныбишон islanmamalıydınız; 
дəхысијəнинныбин islanmamalıydılar; дəхысијəнин ныбим  
islanmalı olmadım; дəхысијəнин ныбиш  islanmalı olmadın; 
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дəхысијəнин ныбе  islanmalı olmadı; дəхысијəнин ныбимон 
islanmalı olmadıq; дəхысијəнин ныбишон islanmalı olmadınız; 
дəхысијəнин ныбин islanmalı olmadılar; дəнибəхысијем 
islanmaram; дəнибəхысијеш  islanmazsan; дəнибəхысије islanmaz; 
дəнибəхысијемон  islanmarıq; дəнибəхысијешон islanmazsınız; 
дəнибəхысијен  islanmazlar; дəхысијəнинним islanmamalıyam; 
дəхысијəнинниш islanmamalısınız; дəхысијəнинни islanmamalıdır; 
дəхысијəниннимон  islanmamalıyıq; дəхысијəниннишон  
islanmamalısınız; дəхысијəниннин islanmamalıdırlar; дəныхысијым 
islanmayım; дəмəхыси islanma; дəныхысијы  islanmasın; 
дəмəхысијəмон islanmayaq; дəмəхысијəн islanmayın; дəныхысијын  
islanmasınlar; дəныхысијом  islanmasam; дəныхысијош islanmasan; 
дəныхысијо islanmasa; дəныхысијомон  islanmasaq; 
дəныхысијошон islanmasanız; дəныхысијон islanmasalar. 

дәхысијә с. islanmış, islanan, yaşlanan. 
дәхысијә хəб. мəн. islanmışdır, islanıb. 
дәхысијәнин с. islanmalı, islanası, tamam islanmalı (islanası), 

başdan-ayağa islanmalı (islanası). 
дәхысијәсә з. islanarkәn, tamam islanarkәn, başdan-ayağa 

islanarkәn. 
дәхысније и. islatma, yaşlama, suya qoyma, tamam islatma, 

başdan-ayağa islatma. 
дәхысније-дәхысније з. islada-islada, isladaraq, yaşlaya-

yaşlaya, yaşlayaraq, suya qoya-qoya (qoyaraq), tamam isladaraq, 
başdan-ayağa isladaraq. 

дәхыснијеј ф. islatmaq, yaşlamaq, suya qoymaq, tamam 
islatmaq, başdan-ayağa islatmaq; дəхыснијə беј ф. isladılmaq, 
yaşlandırılmaq, suya qoyulmaq, başdan-ayağa isladılmaq; *дəхыснијə 
быəбе  isladılmışdı; дəхыснијə быə isladılıb; дəхыснијə бе isladıldı; 
дəхыснијə бејдə isladılır; дəхыснијə бəбе isladılar; дəхыснијə быə с. 
isladılmış, yaşlandırılmış, suya qoyulmuş, başdan-ayağa isladılmış; 
дəхыснијə быə хəб. мəн. isladılmışdır, yaşlandırılmışdır, suya 
qoyulmuşdur, başdan-ayağa isladılmışdır; ♥дəхыснејдəм  isladıram; 
дəхыснејдəш isladırsan; дəхыснејдə isladır; дəхыснејдəмон 
isladırıq; дəхыснејдəшон isladırsınız; дəхыснејдəн  isladırlar; 
дəхыснејдəбим isladırdım; дəхыснејдəбиш  isladırdın; 
дəхыснејдəбе  isladırdı; дəхыснејдəбимон isladırdıq; 
дəхыснејдəбишон isladırdınız; дəхыснејдəбин isladırdılar; 
дəхысниме  islatdım; дəхысније  islatdın; дəхыснише islatdı; 
дəхыснимоне islatdıq; дəхыснијоне  islatdınız; дəхыснишоне  
islatdılar; дəəхысним  isladardım; дəəхысниш isladardın; дəəхысни 
isladardı; дəəхыснимон  isladardıq; дəəхыснишон isladardınız; 
дəəхыснин isladardılar; дəхыснијəнинбим  islatmalıydım; 
дəхыснијəнинбиш  islatmalıydın; дəхыснијəнинбе  islatmalıydı; 
дəхыснијəнинбимон islatmalıydıq; дəхыснијəнинбишон 
islatmalıydınız; дəхыснијəнинбин islatmalıydılar; дəхыснијəнин 
бим  islatmalı oldum; дəхыснијəнин биш  islatmalı oldun; 
дəхыснијəнин бе  islatmalı oldu; дəхыснијəнин бимон islatmalı 
olduq; дəхыснијəнин бишон islatmalı oldunuz; дəхыснијəнин бин 
islatmalı oldular; дəбəхыснем isladaram; дəбəхыснеш  isladarsan; 
дəбəхысне isladar; дəбəхыснемон  isladarıq; дəбəхыснешон  
isladarsınız; дəбəхыснен  isladarlar; дəхыснијəниним islatmalıyam; 
дəхыснијəниниш islatmalısan; дəхыснијəнине islatmalıdır; 
дəхыснијəнинимон  islatmalıyıq; дəхыснијəнинишон  islatmalısınız; 
дəхыснијəнинин islatmalıdırlar; дəхысным isladım; дəхысын islat; 
дəхысны  islatsın; дəхыснəмон isladaq; дəхыснəн isladın; дəхыснын  
islatsınlar; дəхысном  islatsam; дəхыснош islatsan; дəхысно islatsa; 
дəхысномон  islatsaq; дəхысношон islatsanız; дəхыснон islatsalar; 
♥дəхыснејдəним  islatmıram; дəхыснејдəним islatmırsan; 
дəхыснејдəни islatmır; дəхыснејдəнимон islatmırıq; 
дəхыснејдəнишон islatmırsınız; дəхыснејдəнин  islatmırlar; 
дəхыснејдəныбим islatmırdım; дəхыснејдəныбиш  islatmırdın; 
дəхыснејдəныбе  islatmırdı; дəхыснејдəныбимон islatmırdıq; 
дəхыснејдəныбишон islatmırdınız; дəхыснејдəныбин islatmırdılar; 
дəныхысниме  islatmadım; дəныхысније  islatmadın; дəныхыснише 
islatmadı; дəныхыснимоне islatmadıq; дəныхыснијоне  
islatmadınız; дəныхыснишоне  islatmadılar; дəнəхысним  
islatmazdım; дəнəхысниш islatmazdın; дəнəхысни islatmazdı; 
дəнəхыснимон  islatmazdıq; дəнəхыснишон islatmazdınız; 
дəнəхыснин islatmazdılar; дəхыснијəнинныбим  islatmamalıydım; 
дəхыснијəнинныбиш  islatmamalıydın; дəхыснијəнинныбе  

islatmamalıydı; дəхыснијəнинныбимон islatmamalıydıq; 
дəхыснијəнинныбишон islatmamalıydınız; дəхыснијəнинныбин 
islatmamalıydılar; дəхыснијəнин ныбим  islatmalı olmadım; 
дəхыснијəнин ныбиш  islatmalı olmadın; дəхыснијəнин ныбе  
islatmalı olmadı; дəхыснијəнин ныбимон islatmalı olmadıq; 
дəхыснијəнин ныбишон islatmalı olmadınız; дəхыснијəнин ныбин 
islatmalı olmadılar; дəнибəхыснем islatmaram; дəнибəхыснеш  
islatmazsan; дəнибəхысне islatmaz; дəнибəхыснемон  islatmarıq; 
дəнибəхыснешон islatmazsınız; дəнибəхыснен  islatmazlar; 
дəхыснијəнинним islatmamalıyam; дəхыснијəнинниш 
islatmamalısınız; дəхыснијəнинни islatmamalıdır; 
дəхыснијəниннимон  islatmamalıyıq; дəхыснијəниннишон  
islatmamalısınız; дəхыснијəниннин islatmamalıdırlar; дəныхысным 
islatmayım; дəмəхысын islatma; дəныхысны  islatmasın; 
дəмəхыснəмон islatmayaq; дəмəхыснəн islatmayın; дəныхыснын  
islatmasınlar; дəныхысном  islatmasam; дəныхыснош islatmasan; 
дəныхысно islatmasa; дəныхысномон  islatmasaq; дəныхысношон 
islatmasanız; дəныхыснон islatmasalar. 

дәхыснијә с. isladılmış, isladılan, yaşladılan. 
дәхыснијә хəб. мəн. islatmısan. 
дәхыснијәнин с. islatmalı, isladası, yaşlamalı, yaşladası, suya 

qoymalı (qoyası), tamam islatmalı (isladası), başdan-ayağa 
islatmalı (isladası). 

дәхыснијәсә з. isladarkәn, yaşlayarkәn, suya qoyarkәn, tamam 
isladarkәn, başdan-ayağa isladarkәn. 

дәхл и. dәxl; чыми бəты нише дəхл bunun sənə dəхli yoхdur. 
дәхли-кәлом и. dәxli-kәlam, söhbәtә müdaxilә. 
дәхоләт и. dәxalәt. 
дәһә и. yarama, әlvermә; дəһə кардеј ф. əl vermək; бомы дəһə 

кардејдəни ын ко mənə bu iş əl vermir. 
дәһәјн с. yarayan, әlverişli. 
дәһәјнәти и. әlverişlilik. 
дәһыте и. qovma, tәqib etmә, dalınca düşmә, qovmağa başlama. 
дәһыте-дәһыте з. qova-qova, qovaraq, tәqib edә-edә (edәrәk), 

dalınca düşә-düşә (düşәrәk), qovmağa başlayaraq. 
дәһытеј ф. qovmaq, tәqib etmәk, dalınca düşmәk, qovmağa 

başlamaq; сыпон сəһытин че нечи itlər canavarı qovmağa başladılar 
(canavarın dalınca düşdülər); дəһытə беј ф. qovulmaq, təqib edilmək, 
dalınca düşülmək, qovulmağa başlanmaq; дəһытə быə с. qovulmuş, 
təqib edilmiş, dalınca düşülmüş, qovulmağa başlanmış; дəһытə быə 
хəб. мəн. qovulmuşdur, təqib edilmişdir, dalınca düşülmüşdüş, 
qovulmağa başlanmışdır; ♥дəһытејдəм  qovuram; дəһытејдəш 
qovursan; дəһытејдə qovur; дəһытејдəмон qovuruq; дəһытејдəшон 
qovursunuz; дəһытејдəн  qovurlar; дəһытејдəбим qovurdum; 
дəһытејдəбиш  qovurdun; дəһытејдəбе  qovurdu; дəһытејдəбимон 
qovurduq; дəһытејдəбишон qovurdunuz; дəһытејдəбин qovurdular; 
дəһытим qovdum; дəһытиш  qovdun; дəһыте qovdu; дəһытимон 
qovduq; дəһытишон  qovdunuz; дəһытин qovdular; дəəһытим  
qovardım; дəəһытиш qovardın; дəəһыти qovardı; дəəһытимон  
qovardıq; дəəһытишон qovardınız; дəəһытин qovardılar; 
дəһытəнинбим  qovmalıydım; дəһытəнинбиш  qovmalıydın; 
дəһытəнинбе  qovmalıydı; дəһытəнинбимон qovmalıydıq; 
дəһытəнинбишон qovmalıydınız; дəһытəнинбин qovmalıydılar; 
дəһытəнин бим  qovmalı oldum; дəһытəнин биш  qovmalı oldun; 
дəһытəнин бе  qovmalı oldu; дəһытəнин бимон qovmalı olduq; 
дəһытəнин бишон qovmalı oldunuz; дəһытəнин бин qovmalı 
oldular; дəбəһытем qovaram; дəбəһытеш  qovarsan; дəбəһыте 
qovar; дəбəһытемон  qovarıq; дəбəһытешон qovarsınız; дəбəһытен  
qovarlar; дəһытəниним qovmalıyam; дəһытəниниш qovmalısan; 
дəһытəнине qovmalıdır; дəһытəнинимон  qovmalıyıq; 
дəһытəнинишон  qovmalısınız; дəһытəнинин qovmalıdırlar; 
дəһытым qovım; дəһыт qov; дəһыты  qovsın; дəһытəмон qovaq; 
дəһытəн qovun; дəһытын  qovsunlar; дəһытом  qovsam; дəһытош 
qovsan; дəһыто qovsa; дəһытомон  qovsaq; дəһытошон qovsanız; 
дəһытон qovsalar; ♥дəһытејдəним  qovmuram; дəһытејдəниш 
qovmursan; дəһытејдəни qovmur; дəһытејдəнимон qovmuruq; 
дəһытејдəнишон qovmursunuz; дəһытејдəнин  qovmurlar; 
дəһытејдəныбим qovmurdum; дəһытејдəныбиш  qovmurdun; 
дəһытејдəныбе  qovmurdu; дəһытејдəныбимон qovmurduq; 
дəһытејдəныбишон qovmurdunuz; дəһытејдəныбин qovmurdular; 
дəныһытим  qovmadım; дəныһытиш  qovmadın; дəныһыте 
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qovmadı; дəныһытимон qovmadıq; дəныһытшон  qovmadınız; 
дəныһытин  qovmadılar; дəнəһытим  qovmazdım; дəнəһытиш 
qovmazdın; дəнəһыти qovmazdı; дəнəһытимон  qovmazdıq; 
дəнəһытишон qovmazdınız; дəнəһытин qovmazdılar; 
дəһытəнинныбим  qovmamalıydım; дəһытəнинныбиш  
qovmamalıydın; дəһытəнинныбе  qovmamalıydı; 
дəһытəнинныбимон qovmamalıydıq; дəһытəнинныбишон 
qovmamalıydınız; дəһытəнинныбин qovmamalıydılar; дəһытəнин 
ныбим  qovmalı olmadım; дəһытəнин ныбиш  qovmalı olmadın; 
дəһытəнин ныбе  qovmalı olmadı; дəһытəнин ныбимон qovmalı 
olmadıq; дəһытəнин ныбишон qovmalı olmadınız; дəһытəнин 
ныбин qovmalı olmadılar; дəнибəһытем qovmaram; дəнибəһытеш  
qovmazsan; дəнибəһыте qovmaz; дəнибəһытемон  qovmarıq; 
дəнибəһытен  qovmazlar; дəһытəнинним qovmamalıyam; 
дəһытəнинниш qovmamalısan; дəһытəнинни qovmamalıdır; 
дəһытəниннимон  qovmamalıyıq; дəһытəниннишон  
qovmamalısınız; дəһытəниннин qovmamalıdırlar; дəныһытым 
qovmayım; дəмəһыт qovma; дəныһыты  qovmasın; дəмəһытəмон 
qovmayaq; дəмəһытəн qovmayın; дəныһытын  qovmasınlar; 
дəныһытом  qovmasam; дəныһытош qovmasan; дəныһыто 
qovmasa; дəныһытомон  qovmasaq; дəныһытошон qovmasanız; 
дəныһытон qovmasalar. 

дәһытә с. qovan, qovmuş, tәqib edәn, tәqib etmiş. 
дәһытә хəб. мəн. qovub, qovmuşdur, tәqib edib, tәqib etmişdir. 
дәһытәнин с. qovmalı, qovası, tәqib etmәli (edәsi), dalınca 

düşmәli (düşәsi), qovmağa başlamalı (başlanası). 
дәһытәсә з. qovarkәn, tәqib edәrkәn, dalınca düşәrkәn, 

qovmağa başlayarkәn. 
дәһнә и. dәhnә. 
дәһнәјн с. dәhnәli. 
дәһон и. шаир. dәhan, ağız. 
дәһор и. dibәk; дəһор кардеј ф. göyərtini duzla birlikdə dibəkdə 

əzmək. 
дәһоре и. üyütmә. 
дәһоре-дәһоре з. üyüdә-üyüdә, üyüdәrәk. 
дәһореј ф. üyütmәk; ♥дəһорејдəм üyüdürəm; дəһорејдəш 

üyüdürsən; дəһорејдə üyüdür; дəһорејдəмон üyüdürük; 
дəһорејдəшон üyüdürsünüz; дəһорејдəн üyüdürlər; дəһорејдəбим 
üyüdürdüm; дəһорејдəбиш üyüdürdün; дəһорејдəбе üyüdürdü; 
дəһорејдəбимон üyüdürdük; дəһорејдəбишон üyüdürdünüz; 
дəһорејдəбин üyüdürdülər; дəһорəмбе üyütmüşdüm; дəһорəбе 
üyütmüşdün; дəһорəшбе üyütmüşdü; дəһорəмонбе üyütmüşdük; 
дəһорəонбе üyütmüşdünüz; дəһорəшонбе üyütmüşdülər; дəһорыме 
üyütdüm; дəһоре üyütdün; дəһорыше üyütdü; дəһорымоне üyütdük; 
дəһорыоне üyütdünüz; дəһорышоне üyütdülər; дəһорəмбəј 
üyütsəydim; дəһорəбəј üyütsəydin; дəһорəшбəј üyütsəydi; 
дəһорəмонбəј üyütsəydik; дəһорəонбəј üyütsəydiniz; дəһорəшонбəј 
üyütsəydilər; дəһорəнинбим üyütməliydim; дəһорəнинбиш 
üyütməliydin; дəһорəнинбе üyütməliydi; дəһорəнинбимон 
üyütməliydik; дəһорəнинбишон üyütməliydiniz; дəһорəнинбин 
üyütməliydilər; дəһорəнин бим üyütməli oldum; дəһорəнин биш 
üyütməli oldun; дəһорəнин бе üyütməli oldu; дəһорəнин бимон 
üyütməli olduq; дəһорəнин бишон üyütməli oldunuz; дəһорəнин бин 
üyütməli oldular; дəһорəнинимбəн üyütməliyəmmiş; 
дəһорəнинишбəн üyütməlisənmiş; дəһорəнинебəн üyütməliymiş; 
дəһорəнинимонбəн üyütməliyikmiş; дəһорəнинишонбəн 
üyütməlisinizmiş; дəһорəнининбəн üyütməliymişlər; дəбəшандем 
üyüdərəm; дəбəшандеш üyüdərsən; дəбəһоре üyüdər; дəбəһоремон 
üyüdərik; дəбəһорешон üyüdərsiniz; дəбəһорен üyüdərlər; 
дəһорəниним üyütməliyəm; дəһорəниниш üyütməlisən; дəһорəнине 
üyütməlidir; дəһорəнинимон üyütməliyik; дəһорəнинишон 
üyütməlisiniz; дəһорəнинин üyütməlidirlər; дəһорым üyüdüm; дəһор 
üyüt; дəһоры üyütsün; дəһорəмон üyüdək; дəһорəн üyüdün; 
дəһорын üyütsünlər; дəһором üyütsəm; дəһорош üyütsən; дəһоро 
üyütsə;  дəһоромон üyütsək; дəһорошон üyütsəniz; дəһорон 
üyütsələr; ♥дəһорејдəним üyütmürəm; дəһорејдəниш üyütmürsən; 
дəһорејдəни üyütmür; дəһорејдəнимон üyütmürük; 
дəһорејдəнишон üyütmürsünüz; дəһорејдəнин üyütmürlər; 
дəһорејдəныбим üyütmürdüm; дəһорејдəныбиш üyütmürdün; 
дəһорејдəныбе üyütmürdü; дəһорејдəныбимон üyütmürdük; 
дəһорејдəныбишон üyütmürdünüz; дəһорејдəныбин üyütmürdülər; 

дəһорəмныбе üyütməmişdim; дəһорəныбе üyütməmişdin; 
дəһорəшныбе üyütməmişdi; дəһорəмонныбе üyütməmişdik; 
дəһорəонныбе üyütməmişdiniz; дəһорəшонныбе üyütməmişdilər; 
дəныһорыме üyütmədim; дəныһоре üyütmədin; дəныһорыше 
üyütmədi; дəныһорымоне üyütmədik; дəныһорыоне üyütmədiniz; 
дəныһорышоне üyütmədilər; дəһорəмнəбəј üyütməsəydim; 
дəһорəнəбəј üyütməsəydin; дəһорəшнəбəј üyütməsəydi; 
дəһорəмоннəбəј üyütməsəydik; дəһорəоннəбəј üyütməsəydiniz; 
дəһорəшоннəбəј üyütməsəydilər; дəһорəнинныбим 
üyütməməliydim; дəһорəнинныбиш üyütməməliydin; 
дəһорəнинныбе üyütməməliydi; дəһорəнинныбимон 
üyütməməliydik; дəһорəнинныбишон üyütməməliydiniz; 
дəһорəнинныбин üyütməməliydilər; дəһорəнин ныбим üyütməli 
olmadım; дəһорəнин ныбиш üyütməli olmadın; дəһорəнин ныбе 
üyütməli olmadı; дəһорəнин ныбимон üyütməli olmadıq; дəһорəнин 
ныбишон üyütməli olmadınız; дəһорəнин ныбин üyütməli olmadılar; 
дəһорəниннимбəн üyütməməliyəmmiş; дəһорəниннишбəн 
üyütməməlisənmiş; дəһорəниннијебəн üyütməməliymiş; 
дəһорəниннимонбəн üyütməməliyikmiş; дəһорəниннишонбəн 
üyütməməlisinizmiş; дəһорəниннинбəн üyütməməliymişlər; 
дəнибəһорем üyütmərəm; дəнибəһореш üyütməzsən; дəнибəһоре 
üyütməz; дəнибəһоремон üyütmərik; дəнибəһорешон üyütməzsiniz; 
дəнибəһорен üyütməzlər; дəһорəнинним üyütməməliyəm; 
дəһорəнинниш üyütməməlisən; дəһорəнинни üyütməməlidir; 
дəһорəниннимон üyütməməliyik; дəһорəниннишон 
üyütməməlisiniz; дəһорəниннин üyütməməlidirlər; дəныһорым 
üyütməyim; дəмəһор üyütmə; дəныһоры üyütməsin; дəмəһорəмон 
üyütməyək; дəмəһорəн üyütməyin; дəныһорын üyütməsinlər; 
дəныһором üyütməsəm; дəныһорош üyütməsən; дəныһоро 
üyütməsə; дəныһоромон üyütməsək; дəныһорошон üyütməsəniz; 
дəныһорон üyütməsələr. 

дәһорә с. üyüdәn, üyütmüş. 
дәһорә хəб. мəн. üyütmüsәn. 
дәһорәнин с. üyütmәli, üyüdәsi. 
дәһорәсә з. üyüdәrkәn. 
дәһорәсығ и. dibәkdaşı. 
дәһр и. dәhr, dövr, әsr. 
дәһшәт и. dәhşәt; де дəһшəти dəhşətlə; бə дəһшəт вардеј ф. 

dəhşətləndirmək, dəhşətə gətirmək; бə дəһшəт омеј ф. dəhşətlənmək, 
dəhşətə gəlmək. 

дәһшәтин с. dәhşәtli, dәhşәtamiz. 
дәһшәтинәти и. dәhşәtlilik, dәhşәtamizlik. 
дә`чык I əmr. mən. yapış. 
дә`чык II əmr. mən. gülәş, qapış. 
дәчы`к с. yapışıq, bitişik. 
дәчыке I и. yapışma. 
дәчыке II и. gülәşmә, qapışma. 
дәчыке-дәчыке I з. yapışa-yapışa, yapışaraq. 
дәчыке-дәчыке II з. gülәşә-gülәşә, gülәşәrәk, qapışa-qapışa, 

qapışaraq. 
дәчыкеј I ф. yapışmaq; коғəз дəчыкəј бəчымы дасти kağız 

mənim əlimə yapışdı. 
дәчыкеј II ф. gülәşmәk, qapışmaq; ♥дəчыкејдəм  qapışıram; 

дəчыкејдəш qapışıram; дəчыкејдə qapışır; дəчыкејдəмон qapışırıq; 
дəчыкејдəшон qapışırsınız; дəчыкејдəн  qapışırlar; дəчыкејдəбим 
qapışırdım; дəчыкејдəбиш  qapışırdın; дəчыкејдəбе  qapışırdı; 
дəчыкејдəбимон qapışırdıq; дəчыкејдəбишон qapışırdınız; 
дəчыкејдəбин qapışırdılar; дəчыкəјм  qapışdım; дəчыкəј  qapışdın; 
дəчыкəјн qapışdı; дəчыкəјмон qapışdıq; дəчыкəјшон  qapışdınız; 
дəчыкəјн  qapışdılar; дəəчыким  qapışardım; дəəчыкиш qapışardın; 
дəəчыки qapışardı; дəəчыкимон  qapışardıq; дəəчыкишон 
qapışardınız; дəəчыкин qapışardılar; дəчыкəнинбим  qapışmalıydım; 
дəчыкəнинбиш  qapışmalıydın; дəчыкəнинбе  qapışmalıydı; 
дəчыкəнинбимон qapışmalıydıq; дəчыкəнинбишон qapışmalıydınız; 
дəчыкəнинбин qapışmalıydılar; дəчыкəнин бим  qapışmalı oldum; 
дəчыкəнин биш  qapışmalı oldun; дəчыкəнин бе  qapışmalı oldu; 
дəчыкəнин бимон qapışmalı olduq; дəчыкəнин бишон qapışmalı 
oldunuz; дəчыкəнин бин qapışmalı oldular; дəбəчыкем qapışaram; 
дəбəчыкеш  qapışarsan; дəбəчыке qapışar; дəбəчыкемон  qapışarıq; 
дəбəчыкешон qapışarsınız; дəбəчыкен  qapışarlar; дəчыкəниним 
qapışmalıyam; дəчыкəниниш qapışmalısınız; дəчыкəнине 
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qapışmalıdır; дəчыкəнинимон  qapışmalıyıq; дəчыкəнинишон  
qapışmalısınız; дəчыкəнинин qapışmalıdırlar; дəчыкым qapışım; 
дəкын qapış; дəчыкы  qapışsın; дəчыкəмон qapışaq; дəчыкəн 
qapışın; дəчыкын  qapışsınlar; дəчыком  qapışsam; дəчыкош 
qapışsan; дəчыко qapışsa; дəчыкомон  qapışsaq; дəчыкошон 
qapışsanız; дəчыкон qapışsalar; ♥дəчыкејдəним  qapışmıram; 
дəчыкејдəниш qapışmırsan; дəчыкејдəни qapışmır; 
дəчыкејдəнимон qapışmırıq; дəчыкејдəнишон qapışmırsınız; 
дəчыкејдəнин  qapışmırlar; дəчыкејдəныбим qapışmırdım; 
дəчыкејдəныбиш  qapışmırdın; дəчыкејдəныбе  qapışmırdı; 
дəчыкејдəныбимон qapışmırdıq; дəчыкејдəныбишон qapışmırdınız; 
дəчыкејдəныбин qapışmırdılar; дəнычыкəјм  qapışmadım; 
дəнычыкəјш  qapışmadın; дəнычыкəј qapışmadı; дəнычыкəјмон 
qapışmadıq; дəнычыкəјшон  qapışmadınız; дəнычыкəјн  
qapışmadılar; дəнəчыким  qapışmazdım; дəнəчыкиш qapışmazdın; 
дəнəчыки qapışmazdı; дəнəчыкимон  qapışmazdıq; дəнəчыкишон 
qapışmazdınız; дəнəчыкин qapışmazdılar; дəчыкəнинныбим  
qapışmamalıydım; дəчыкəнинныбиш  qapışmamalıydın; 
дəчыкəнинныбе  qapışmamalıydı; дəчыкəнинныбимон 
qapışmamalıydıq; дəчыкəнинныбишон qapışmamalıydınız; 
дəчыкəнинныбин qapışmamalıydılar; дəчыкəнин ныбим  qapışmalı 
olmadım; дəчыкəнин ныбиш  qapışmalı olmadın; дəчыкəнин ныбе  
qapışmalı olmadı; дəчыкəнин ныбимон qapışmalı olmadıq; 
дəчыкəнин ныбишон qapışmalı olmadınız; дəчыкəнин ныбин 
qapışmalı olmadılar; дəнибəчыкем qapışmaram; дəнибəчыкеш  
qapışmazsan; дəнибəчыке qapışmaz; дəнибəчыкемон  qapışmarıq; 
дəнибəчыкен  qapışmazlar; дəчыкəнинним qapışmamalıyam; 
дəчыкəнинниш qapışmamalısan; дəчыкəнинни qapışmamalıdır; 
дəчыкəниннимон  qapışmamalıyıq; дəчыкəниннишон  
qapışmamalısınız; дəчыкəниннин qapışmamalıdırlar; дəнычыкым 
qapışmayım; дəмəчык qapışma; дəнычыкы  qapışmasın; 
дəмəчыкəмон qapışmayaq; дəмəчыкəн qapışmayın; дəнычыкын  
qapışmasınlar; дəнычыком  qapışmasam; дəнычыкош qapışmasan; 
дəнычыко qapışmasa; дəнычыкомон  qapışmasaq; дəнычыкошон 
qapışmasanız; дəнычыкон qapışmasalar. 

дәчыкә I с. yapışan, yapışıq, yapışıcı.  
дәчыкә II с. gülәşәn, qapışan. 
дәчыкә I хəб. мəн. yapışıb, yapışmışdır.  
дәчыкә II хəб. мəн. gülәşib, qapışıb, gülәşibdir, qapışıbdır. 
дәчыкәнин I с. yapışmalı, yapışası. 
дәчыкәнин II с. gülәşmәli, gülәşәsi, qapışmalı, qapışası. 
дәчыкәкәс и. gülәşçi. 
дәчыкәсә I з. yapışarkәn. 
дәчыкәсә II з. gülәşәrkәn, qapışarkәn. 
дәчыкәти и. yapışqanlıq, yapışıqlıq. 
дәчын и. düzüm.  
дәчыније и. düzmә. 
дәчыније-дәчыније з. düzә-düzә, düzәrәk. 
дәчынијеј ф. düzmәk; дəчынијə беј ф. düzülmək; *дəчынијə 

быəбе  düzülmüşdü; дəчынијə быə düzülüb; дəчынијə быəбəј 
düzülsəydi; дəчынијə бе düzüldü; дəчынијə бејдə düzülür; дəчынијə 
бəбе  düzülər; дəчынијə быə с. düzülmüş, düzülən; дəчынијə быə 
хəб. мəн. düzülmüşdür, düzülüb; ♥дəчынејдəм  düzürəm; 
дəчынејдəш düzürsən; дəчынејдə düzür; дəчынејдəмон düzürük; 
дəчынејдəшон düzürsünüz; дəчынејдəн  düzürlər; дəчынејдəбим 
düzürdüm; дəчынејдəбиш  düzürdün; дəчынејдəбе  düzürdü; 
дəчынејдəбимон düzürdük; дəчынејдəбишон düzürdünüz; 
дəчынејдəбин düzürdülər; дəчыниме  düzdüm; дəчыније  düzdün; 
дəчынише düzdü; дəчынимоне düzdük; дəчынијоне  düzdünüz; 
дəчынишоне  düzdülər; дəəчыним  düzərdim; дəəчыниш düzərdin; 
дəəчыни düzərdi; дəəчынимон  düzərdik; дəəчынишон düzərdiniz; 
дəəчынин düzərdilər; дəчынијəнинбим  düzməliydim; 
дəчынијəнинбиш  düzməliydin; дəчынијəнинбе  düzməliydi; 
дəчынијəнинбимон düzməliydik; дəчынијəнинбишон 
düzməliydiniz; дəчынијəнинбин düzməliydilər; дəчынијəнин бим  
düzməli oldum; дəчынијəнин биш  düzməli oldun; дəчынијəнин бе  
düzməli oldu; дəчынијəнин бимон düzməli olduq; дəчынијəнин 
бишон düzməli oldunuz; дəчынијəнин бин düzməli oldular; 
дəбəчынем düzərəm; дəбəчынеш  düzərsən; дəбəчыне düzər; 
дəбəчынемон  düzərik; дəбəчынешон düzərsiniz; дəбəчынен  
düzərlər; дəчынијəниним düzməliyəm; дəчынијəниниш düzməlisən; 

дəчынијəнине düzməlidir; дəчынијəнинимон  düzməliyik; 
дəчынијəнинишон  düzməlisiniz; дəчынијəнинин düzməlidirlər; 
дəчыным düzüm; дəчын düz; дəчыны  düzsün; дəчынəмон düzək; 
дəчынəн düzün; дəчынын  düzsünlər; дəчыном  düzsəm; дəчынош 
düzsən; дəчыно düzsə; дəчыномон  düzsək; дəчыношон düzsəniz; 
дəчынон düzsələr; ♥дəчынејдəним  düzmürəm; дəчынејдəним 
düzmürsən; дəчынејдəни düzmür; дəчынејдəнимон düzmürük; 
дəчынејдəнишон düzmürsünüz; дəчынејдəнин  düzmürlər; 
дəчынејдəныбим düzmürdüm; дəчынејдəныбиш  düzmürdün; 
дəчынејдəныбе  düzmürdü; дəчынејдəныбимон düzmürdük; 
дəчынејдəныбишон düzmürdünüz; дəчынејдəныбин düzmürdülər; 
дəнычыниме  düzmədim; дəнычыније  düzmədin; дəнычынише 
düzmədi; дəнычынимоне düzmədik; дəнычынијоне  düzmədiniz; 
дəнычынишоне  düzmədilər; дəнəчыним  düzməzdim; дəнəчыниш 
düzməzdin; дəнəчыни düzməzdi; дəнəчынимон  düzməzdik; 
дəнəчынишон düzməzdiniz; дəнəчынин düzməzdilər; 
дəчынијəнинныбим  düzməməliydim; дəчынијəнинныбиш  
düzməməliydin; дəчынијəнинныбе  düzməməliydi; 
дəчынијəнинныбимон düzməməliydik; дəчынијəнинныбишон 
düzməməliydiniz; дəчынијəнинныбин düzməməliydilər; 
дəчынијəнин ныбим  düzməli olmadım; дəчынијəнин ныбиш  
düzməli olmadın; дəчынијəнин ныбе  düzməli olmadı; дəчынијəнин 
ныбимон düzməli olmadıq; дəчынијəнин ныбишон düzməli 
olmadınız; дəчынијəнин ныбин düzməli olmadılar; дəнибəчынем 
düzmərəm; дəнибəчынеш  düzməzsən; дəнибəчыне düzməz; 
дəнибəчынемон  düzmərik; дəнибəчынен  düzməzlər; 
дəчынијəнинним düzməməliyəm; дəчынијəнинниш düzməməlisən; 
дəчынијəнинни düzməməlidir; дəчынијəниннимон  düzməməliyik; 
дəчынијəниннишон  düzməməlisiniz; дəчынијəниннин 
düzməməlidirlər; дəнычыным düzməyim; дəмəчын düzmə; 
дəнычыны  düzməyin; дəмəчынəмон düzməyək; дəмəчынəн 
düzməyin; дəнычынын  düzməsinlər; дəнычыном  düzməsəm; 
дəнычынош düzməsən; дəнычыно düzməsə; дəнычыномон  
düzməsək; дəнычыношон düzməsəniz; дəнычынон düzməsələr. 

дәчынијә с. düzәn, düzmüş. 
дәчынијә хəб. мəн. düzmüsәn. 
дәчынијәнин с. düzmәli, düzәsi. 
дәчынијәсә з. düzәrkәn. 
дәчыпније и. döşәmә (söz). 
дәчыпније-дәчыпније з. döşәyә-döşәyә, döşәyәrәk (söz). 
дәчыпнијеј ф. döşәmәk (söz); дəчыпниме бəј кали сыханон 

döşədim ona bəzi sözləri; ♥дəчыпнејдəм döşəyirəm; дəчыпнејдəш 
döşəyirsən; дəчыпнејдə döşəyir; дəчыпнејдəмон döşəyirik; 
дəчыпнејдəшон döşəyirsiniz; дəчыпнејдəн döşəyirlər; 
дəчыпнејдəбим döşəyirdim; дəчыпнејдəбиш döşəyirdin; 
дəчыпнејдəбе döşəyirdi; дəчыпнејдəбимон döşəyirdik; 
дəчыпнејдəбишон döşəyirdiniz; дəчыпнејдəбин döşəyirdilər; 
дəчыпнијəмбе döşəmişdim; дəчыпнијəбе döşəmişdin; 
дəчыпнијəшбе döşəmişdi; дəчыпнијəмонбе döşəmiişdik; 
дəчыпнијəонбе döşəmişdiniz; дəчыпнијəшонбе döşəmişdilər; 
дəчыпниме döşədim; дəчыпније döşədin; дəчыпнише döşədi; 
дəчыпнимоне döşədik; дəчыпнијоне döşədiniz; дəчыпнишоне 
döşədilər; дəчыпнијəмбəј döşəsəydim; дəчыпнијəбəј döşəsəydin; 
дəчыпнијəшбəј döşəsəydi; дəчыпнијəмонбəј döşəsəydik; 
дəчыпнијəонбəј döşəsəydiniz; дəчыпнијəшонбəј döşəsəydilər; 
дəчыпнијəнинбим döşəməliydim; дəчыпнијəнинбиш döşəməliydin; 
дəчыпнијəнинбе döşəməliydi; дəчыпнијəнинбимон döşəməliydik; 
дəчыпнијəнинбишон döşəməliydiniz; дəчыпнијəнинбин 
döşəməliydilər; дəчыпнијəнин бим döşəməli oldum; дəчыпнијəнин 
биш döşəməli oldun; дəчыпнијəнин бе döşəməli oldu; 
дəчыпнијəнин бимон döşəməli olduq; дəчыпнијəнин бишон 
döşəməli oldunuz; дəчыпнијəнин бин döşəməli oldular; 
дəчыпнијəнинимбəн döşəməliyəmmiş; дəчыпнијəнинишбəн 
döşəməlisənmiş; дəчыпнијəнинебəн döşəməliymiş; 
дəчыпнијəнинимонбəн döşəməliyikmiş; дəчыпнијəнинишонбəн 
döşəməlisinizmiş; дəчыпнијəнининбəн döşəməliymişlər; 
дəбəчыпнем döşəyərəm; дəбəчыпнеш döşəyərsən; дəбəчыпне 
döşəyər; дəбəчыпнемон döşəyərik; дəбəчыпнешон döşəyərsiniz; 
дəбəчыпнен döşəyərlər; дəчыпнијəниним döşəməliyəm; 
дəчыпнијəниниш döşəməlisən; дəчыпнијəнине döşəməlidir; 
дəчыпнијəнинимон döşəməliyik; дəчыпнијəнинишон 
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döşəməlisiniz; дəчыпнијəнинин döşəməlidirlər; дəчыпным döşəyim; 
дəчыпын döşə; дəчыпны döşəsin; дəчыпнəмон döşəyək; дəчыпнəн 
döşəyin; дəчыпнын döşəsinlər; дəчыпном döşəsəm; дəчыпнош 
döşəsən; дəчыпно döşəsə;  дəчыпномон döşəsək; дəчыпношон 
döşəsəniz; дəчыпнон döşəsələr; ♥дəчыпнејдəним döşəmirəm; 
дəчыпнејдəниш döşəmirsən; дəчыпнејдəни döşəmir; 
дəчыпнејдəнимон döşəmirik; дəчыпнејдəнишон döşəmirsiniz; 
дəчыпнејдəнин döşəmirlər; дəчыпнејдəныбим döşəmirdim; 
дəчыпнејдəныбиш döşəmirdin; дəчыпнејдəныбе döşəmirdi; 
дəчыпнејдəныбимон döşəmirdik; дəчыпнејдəныбишон 
döşəmirdiniz; дəчыпнејдəныбин döşəmirdilər; дəчыпнијəмныбе 
döşəməmişdim; дəчыпнијəныбе döşəməmişdin; дəчыпнијəшныбе 
döşəməmişdi; дəчыпнијəмонныбе döşəməmişdik; дəчыпнијəонныбе 
döşəməmişdiniz; дəчыпнијəшонныбе döşəməmişdilər; 
дəнычыпниме döşəmədim; дəнычыпније döşəmədin; дəнычыпнише 
döşəmədi; дəнычыпнимоне döşəmədik; дəнычыпнијоне 
döşəmədiniz; дəнычыпнишоне döşəmədilər; дəчыпнијəмнəбəј 
döşəməsəydim; дəчыпнијəнəбəј döşəməsəydin; дəчыпнијəшнəбəј 
döşəməsəydi; дəчыпнијəмоннəбəј döşəməsəydik; дəчыпнијəоннəбəј 
döşəməsəydiniz; дəчыпнијəшоннəбəј döşəməsəydilər; 
дəчыпнијəнинныбим döşəməməliydim; дəчыпнијəнинныбиш 
döşəməməliydin; дəчыпнијəнинныбе döşəməməliydi; 
дəчыпнијəнинныбимон döşəməməliydik; дəчыпнијəнинныбишон 
döşəməməliydiniz; дəчыпнијəнинныбин döşəməməliydilər; 
дəчыпнијəнин ныбим döşəməli olmadım; дəчыпнијəнин ныбиш 
döşəməli olmadın; дəчыпнијəнин ныбе döşəməli olmadı; 
дəчыпнијəнин ныбимон döşəməli olmadıq; дəчыпнијəнин 
ныбишон döşəməli olmadınız; дəчыпнијəнин ныбин döşəməli 
olmadılar; дəчыпнијəниннимбəн döşəməməliyəmmiş; 
дəчыпнијəниннишбəн döşəməməlisənmiş; дəчыпнијəниннијебəн 
döşəməməliymiş; дəчыпнијəниннимонбəн döşəməməliyikmiş; 
дəчыпнијəниннишонбəн döşəməməlisinizmiş; 
дəчыпнијəниннинбəн döşəməməliymişlər; дəнибəчыпнем 
döşəmərəm; дəнибəчыпнеш döşəməzsən; дəнибəчыпне döşəməz; 
дəнибəчыпнемон döşəmərik; дəнибəчыпнешон döşəməzsiniz; 
дəнибəчыпнен döşəməzlər; дəчыпнијəнинним döşəməməliyəm; 
дəчыпнијəнинниш döşəməməlisən; дəчыпнијəнинни 
döşəməməlidir; дəчыпнијəниннимон döşəməməliyik; 
дəчыпнијəниннишон döşəməməlisiniz; дəчыпнијəниннин 
döşəməməlidirlər; дəнычыпным döşəməyim; дəмəчыпын döşəmə; 
дəнычыпны döşəməsin; дəмəчыпнəмон döşəməyək; дəмəчыпнəн 
döşəməyin; дəнычыпнын döşəməsinlər; дəнычыпном döşəməsəm; 
дəнычыпнош döşəməsən; дəнычыпно döşəməsə; дəнычыпномон 
döşəməsək; дəнычыпношон döşəməsəniz; дəнычыпнон 
döşəməsələr. 

дәчыпнијә с. döşәmiş, döşәyәn (söz). 
дәчыпнијә хəб. мəн. döşәmisәn (söz). 
дәчыпнијәнин с. döşәmәli, döşәyәsi (söz). 
дәчыпнијәсә з. döşәyәrkәn. 
дәчок и. kley, yapışqan. 
дә`чокын I əмр. мəн. gülәşdir, qapışdır. 
дә`чокын II əмр. мəн. yapışdır. 
дәчокы`н I и. birlәşdirici. 
дәчокы`н II и. kley, yapışqan. 
дәчокынәти и. yapışqanlıq. 
дәчокније I и. gülәşdirmә, qapışdırma. 
дәчокније II и. yapışdırma. 
дәчокније-дәчокније I з. gülәşdirә-gülәşdirә, gülәşdirәrәk, 

qapışdıra-qapışdıra, qapışdıraraq. 
дәчокније-дәчокније II з. yapışdıra-yapışdıra, yapışdıraraq. 
дәчокнијеј I ф. gülәşdirmәk, qapışdırmaq; дəчокнијə беј ф. 

güləşdirilmək, qapışdırılmaq; дəчокнијə быə с. güləşdirilmiş, 
qapışdırılmış; güləşdirilən, qapışdırılan; дəчокнијə быə хəб. мəн. 
güləşdirilmişdir, qapışdırılmışdır; güləşdirilib, qapışdırılıb. 

дәчокнијеј II  ф. yapışdırmaq; дəчокнијə беј ф. yapışdırılmaq; 
*дəчокнијə быəбе  yapışdırılmışdı; дəчокнијə быə yapışdırılıb; 
дəчокнијə быəбəј yapışdırılsaydı; дəчокнијə бе yapışdırıldı; 
дəчокнијə бејдə yapışdırılır; дəчокнијə бəбе  yapışdırılar; дəчокнијə 
быə с. yapışdırılmış, yapışdırılan; дəчокнијə быə хəб. мəн. 
yapışdırılmışdır, yapışdırılıb; ♥дəчокнејдəм  yapışdırıram; 
дəчокнејдəш yapışdırırsan; дəчокнејдə yapışdırır; дəчокнејдəмон 

yapışdırırıq; дəчокнејдəшон yapışdırırsınız; дəчокнејдəн  
yapışdırırlar; дəчокнејдəбим yapışdırırdım; дəчокнејдəбиш  
yapışdırırdın; дəчокнејдəбе  yapışdırırdı; дəчокнејдəбимон 
yapışdırırdıq; дəчокнејдəбишон yapışdırırdınız; дəчокнејдəбин 
yapışdırırdılar; дəчокниме  yapışdırdım; дəчокније  yapışdırdın; 
дəчокнише yapışdırdı; дəчокнимоне yapışdırdıq; дəчокнијоне  
yapışdırdınız; дəчокнишоне  yapışdırdılar; дəəчокним  
yapışdırardım; дəəчокниш yapışdırardın; дəəчокни yapışdırardı; 
дəəчокнимон  yapışdırardıq; дəəчокнишон yapışdırardınız; 
дəəчокнин yapışdırardılar; дəчокнијəнинбим  yapışdırmalıydım; 
дəчокнијəнинбиш  yapışdırmalıydın; дəчокнијəнинбе  
yapışdırmalıydı; дəчокнијəнинбимон yapışdırmalıydıq; 
дəчокнијəнинбишон yapışdırmalıydınız; дəчокнијəнинбин 
yapışdırmalıydılar; дəчокнијəнин бим  yapışdırmalı oldum; 
дəчокнијəнин биш  yapışdırmalı oldun; дəчокнијəнин бе  
yapışdırmalı oldu; дəчокнијəнин бимон yapışdırmalı olduq; 
дəчокнијəнин бишон yapışdırmalı oldunuz; дəчокнијəнин бин 
yapışdırmalı oldular; дəбəчокнем yapışdıraram; дəбəчокнеш  
yapışdırarsan; дəбəчокне yapışdırar; дəбəчокнемон  yapışdırarıq; 
дəбəчокнен  yapışdırarlar; дəчокнијəниним yapışdırmalıyam; 
дəчокнијəниниш yapışdırmalısınız; дəчокнијəнине yapışdırmalıdır; 
дəчокнијəнинимон  yapışdırmalıyıq; дəчокнијəнинишон  
yapışdırmalısınız; дəчокнијəнинин yapışdırmalıdırlar; дəчокным 
yapışdırım; дəчокын yapışdır; дəчокны  yapışdırsın; дəчокнəмон 
yapışdıraq; дəчокнəн yapışdırın; дəчокнын  yapışdırsınlar; дəчокном  
yapışdırsam; дəчокнош yapışdırsan; дəчокно yapışdırsa; 
дəчокномон  yapışdırsaq; дəчокношон yapışdırsanız; дəчокнон 
yapışdırsalar; ♥дəчокнејдəним  yapışdırmıram; дəчокнејдəним 
yapışdırmıram; дəчокнејдəни yapışdırmır; дəчокнејдəнимон 
yapışdırmırıq; дəчокнејдəнишон yapışdırmırsınız; дəчокнејдəнин  
yapışdırmırlar; дəчокнејдəныбим yapışdırmırdım; дəчокнејдəныбиш  
yapışdırmırdın; дəчокнејдəныбе  yapışdırmırdı; дəчокнејдəныбимон 
yapışdırmırdıq; дəчокнејдəныбишон yapışdırmırdınız; 
дəчокнејдəныбин yapışdırmırdılar; дəнычокниме  yapışdırmadım; 
дəнычокније  yapışdırmadın; дəнычокнише yapışdırmadı; 
дəнычокнимоне yapışdırmadıq; дəнычокнијоне  yapışdırmadınız; 
дəнычокнишоне  yapışdırmadılar; дəнəчокним  yapışdırmazdım; 
дəнəчокниш yapışdırmazdın; дəнəчокни yapışdırmazdı; 
дəнəчокнимон  yapışdırmazdıq; дəнəчокнишон yapışdırmazdınız; 
дəнəчокнин yapışdırmazdılar; дəчокнијəнинныбим  
yapışdırmamalıydım; дəчокнијəнинныбиш  yapışdırmamalıydın; 
дəчокнијəнинныбе  yapışdırmamalıydı; дəчокнијəнинныбимон 
yapışdırmamalıydıq; дəчокнијəнинныбишон yapışdırmamalıydınız; 
дəчокнијəнинныбин yapışdırmamalıydılar; дəчокнијəнин ныбим  
yapışdırmalı olmadım; дəчокнијəнин ныбиш  yapışdırmalı olmadın; 
дəчокнијəнин ныбе  yapışdırmalı olmadı; дəчокнијəнин ныбимон 
yapışdırmalı olmadıq; дəчокнијəнин ныбишон yapışdırmalı 
olmadınız; дəчокнијəнин ныбин yapışdırmalı olmadılar; 
дəнибəчокнем yapışdırmaram; дəнибəчокнеш  yapışdırmazsan; 
дəнибəчокне yapışdırmaz; дəнибəчокнемон  yapışdırmarıq; 
дəнибəчокнен  yapışdırmazlar; дəчокнијəнинним 
yapışdırmamalıyam; дəчокнијəнинниш yapışdırmamalısınız; 
дəчокнијəнинни yapışdırmamalıdır; дəчокнијəниннимон  
yapışdırmamalıyıq; дəчокнијəниннишон  yapışdırmamalısınız; 
дəчокнијəниннин yapışdırmamalıdırlar; дəнычокным 
yapışdırmayım; дəмəчокын yapışdırma; дəнычокны  yapışdırmasın; 
дəмəчокнəмон yapışdırmayaq; дəмəчокнəн yapışdırmayın; 
дəнычокнын  yapışdırmasınlar; дəнычокном  yapışdırmasam; 
дəнычокнош yapışdırmasan; дəнычокно yapışdırmasa; 
дəнычокномон  yapışdırmasaq; дəнычокношон yapışdırmasanız; 
дəнычокнон yapışdırmasalar. 

дәчокнијә I с. yapışdıran. 
дәчокнијә II с. gülәşdirәn, qapışdıran. 
дәчокнијә I хəб. мəн. yapışdırmısan. 
дәчокнијә II хəб. мəн. gülәşdirmisәn, qapışdırmısan. 
дәчокнијәнин I с. yapışdırmalı, yapışdırası. 
дәчокнијәнин II с. gülәşdirmәli, qapışdırmalı, gülәşdirәsi, 

qapışdırası. 
дәчокнијәсә I з. gülәşdirәrkәn, qapışdırarkәn. 
дәчокнијәсә II  з. yapışdırarkәn. 
дәҹҹол и. dәccal. 
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дәше и. girmә. 
дәше-беше и. girib-çıxma; дəше-беше кардеј girib-çıхmaq;  кам 

дəше-беше быкəн! az girib-çıхın! 
дәше-дәше з. girә-girә, girәrәk, içәri girә-girә (girәrәk). 
дәшеј ф. girmәk, içәri girmәk; ♥дəшејдəм girirəm; дəшејдəш 

girirsən; дəшејдə girir; дəшејдəмон giririk; дəшејдəшон girirsiniz; 
дəшејдəн girirlər; дəшејдəбим girirdim; дəшејдəбиш girirdin; 
дəшејдəбе girirdi; дəшејдəбимон girirdik; дəшејдəбишон girirdiniz; 
дəшејдəбин girirdilər; дəшəбим girmişdim; дəшəбиш girmişdin; 
дəшəбе girmişdi; дəшəбимон girmiişdik; дəшəбишон girmişdiniz; 
дəшəбин girmişdilər; дəшим girdim; дəшиш girdin; дəше girdi; 
дəшимон girdik; дəшишон girdiniz; дəшин girdilər; дəшəбəјм 
girsəydim; дəшəбəјш girsəydin; дəшəбəј girsəydi; дəшəбəјмон 
girsəydik; дəшəбəјшон girsəydiniz; дəшəбəјн girsəydilər; 
дəшəнинбим girməliydim; дəшəнинбиш girməliydin; дəшəнинбе 
girməliydi; дəшəнинбимон girməliydik; дəшəнинбишон 
girməliydiniz; дəшəнинбин girməliydilər; дəшəнин бим girməli 
oldum; дəшəнин биш girməli oldun; дəшəнин бе girməli oldu; 
дəшəнин бимон girməli olduq; дəшəнин бишон girməli oldunuz; 
дəшəнин бин girməli oldular; дəшəнинимбəн girməliyəmmiş; 
дəшəнинишбəн girməlisənmiş; дəшəнинебəн girməliymiş; 
дəшəнинимонбəн girməliyikmiş; дəшəнинишонбəн girməlisinizmiş; 
дəшəнининбəн girməliymişlər; дəбəшем girərəm; дəбəшеш girərsən; 
дəбəше girər; дəбəшемон girərik; дəбəшешон girərsiniz; дəбəшен 
girərlər; дəшəниним girməliyəm; дəшəниниш girməlisən; дəшəнине 
girməlidir; дəшəнинимон girməliyik; дəшəнинишон girməlisiniz; 
дəшəнинин girməlidirlər; дəшум girim; дəши gir; дəшы girsin; 
дəшəмон girək; дəшəн girin; дəшын girsinlər; дəшом girsəm; 
дəшош girsən; дəшо girsə;  дəшомон girsək; дəшошон girsəniz; 
дəшон girsələr; ♥дəшејдəним girmirəm; дəшејдəниш girmirsən; 
дəшејдəни girmir; дəшејдəнимон girmirik; дəшејдəнишон 
girmirsiniz; дəшејдəнин girmirlər; дəшејдəныбим girmirdim; 
дəшејдəныбиш girmirdin; дəшејдəныбе girmirdi; дəшејдəныбимон 
girmirdik; дəшејдəныбишон girmirdiniz; дəшејдəныбин girmirdilər; 
дəшəныбим girməmişdim; дəшəныбиш girməmişdin; дəшəныбе 
girməmişdi; дəшəныбимон girməmişdik; дəшəныбишон 
girməmişdiniz; дəшəныбин girməmişdilər; дəнышим girmədim; 
дəнышиш girmədin; дəныше girmədi; дəнышимон girmədik; 
дəнышишон girmədiniz; дəнышин girmədilər; дəшəнəбəјм 
girməsəydim; дəшəнəбəјш girməsəydin; дəшəнəбəј girməsəydi; 
дəшəнəбəјмон girməsəydik; дəшəнəбəјшон girməsəydiniz; 
дəшəнəбəјн girməsəydilər; дəшəнинныбим girməməliydim; 
дəшəнинныбиш girməməliydin; дəшəнинныбе girməməliydi; 
дəшəнинныбимон girməməliydik; дəшəнинныбишон 
girməməliydiniz; дəшəнинныбин girməməliydilər; дəшəнин ныбим 
girməli olmadım; дəшəнин ныбиш girməli olmadın; дəшəнин ныбе 
girməli olmadı; дəшəнин ныбимон girməli olmadıq; дəшəнин 
ныбишон girməli olmadınız; дəшəнин ныбин girməli olmadılar; 
дəшəниннимбəн girməməliyəmmiş; дəшəниннишбəн 
girməməlisənmiş; дəшəниннијебəн girməməliymiş; 
дəшəниннимонбəн girməməliyikmiş; дəшəниннишонбəн 
girməməlisinizmiş; дəшəниннинбəн girməməliymişlər; дəнибəшем 
girmərəm; дəнибəшеш girməzsən; дəнибəше girməz; дəнибəшемон 
girmərik; дəнибəшешон girməzsiniz; дəнибəшен girməzlər; 
дəшəнинним girməməliyəm; дəшəнинниш girməməlisən; 
дəшəнинни girməməlidir; дəшəниннимон girməməliyik; 
дəшəниннишон girməməlisiniz; дəшəниннин girməməlidirlər; 
дəнышым girməyim; дəмəши girmə; дəнышы girməsin; дəмəшəмон 
girməyək; дəмəшəн girməyin; дəнышын girməsinlər; дəнышом 
girməsəm; дəнышош girməsən; дəнышо girməsə; дəнышомон 
girməsək; дəнышошон girməsəniz; дəнышон girməsələr. 

дәшемон и. giriş. 
дәшә с. girәn, girmiş. 
дәшә хəб. мəн. girib, giribdir, girmişdir. 
дәшә-бешә и. girinti-çıxıntı. 
дәшә-бешәјн с. girintili-çıxıntılı. 
дәшәнин с. girmәli, girәsi, içәri girmәli (girәsi) (ev və s.). 
дәшәро и. giriş. 
дәшәсә з. girәrkәn; бə кə дəшəсə evə girərkən. 
дәшәҹо и. giriş. 
дзјудо и. вəрз. dzyudo (güləş növü). 

дзјудовон и. вəрз. dzyudoçu. 
дзот и. һəрби. dzot (səhra müdafiə qurğusu). 
ди з. gec; ди бəбе əв o, gec olacaq; бə ди дəғандеј gecikdirmək, 

yubatmaq; бə ди дəғандə беј gecikdirilmək, yubadılmaq; бə ди 
дəғандə быə gecikdirilmiş, yubadılmış; бə ди дəғандə yubandıran, 
yubandırıcı; бə ди дəнығандə yubandırmadan; бə ди дəгынијеј 
yubanmaq, gecikmək; бə ди дəныгынијə yubunmadan, yubanmamış; 
чанə ди ни nə qədər gec deyil.  

ди и. kәnd; диј мəктəб kənd məktəbi.  
диабет и. тəб. diabet (şəkər xəstəliyi). 
диабетик с. тəб. diabetik; диабетикə сим diabetik qanqrena. 
диабетин с. тəб. diabetli; диабетинə нохəшин diabetli хəstə. 
диагноз и. diaqnoz (1 тəб. xəstəliyi təyin etmə; 2 бот. зоол. 

минер. hər hansı bir sistematik qrupun əlamətlərinin təyin edilməsi). 
диагност и. тəб. diaqnost, diaqnoz qoyan hәkim. 
диагностик с. тəб. diaqnostik. 
диагностикә и. тəб. diaqnostika (diaqnoz üsulları haqqında elm). 
диагонал и. diaqonal (1 риј. çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün 

yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt; 2  toxuma milləri 
çəpinə gedən yun parça). 

диаграм и. diaqram (müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı nisbəti 
göstərən qrafik təsvir). 

диадемә и. diadema (qadınların başlarına qoyduqları tacşəkilli 
daş-qaşlı bəzək). 

диалект и. зывон. dialekt. 
диалектал с. dialektal. 
диалектизм и. зывон. dialektizm (ədəbi dildə işlənən bir yerldi 

dialektə aid söz və ya ifadə). 
диалектик и. фəлс. dialektik, dialektika tәrәfdarı. 
диалектик с. dialektik; диалектикə һəшə dialektik inkar. 
диалектикә и. фəлс. dialektika (1 təbiət, cəmiyyət və insan 

təfəkkürünün hərəkət və inkişafının ümumi qanunlarından bəhs edən 
elm; 2 təbiət, insan cəmiyyəti və təfəkkürün hərəkəti və inkişafı 
prosesi). 

диалектографијә и. зывон. dialektoqrafiya (bir dildə olan 
dialektlərin təsviri). 

диалектолог и. зывон. dialektoloq, dialektlәri tәdqiq edәn 
mütәxәssis. 

диалектологијә и. зывон. dialektologiya (dilçiliyin dialektləri 
öyrənən şöbəsi). 

диалектоложи с. зывон. dialektoloji; диалектоложијə хəритə 
dialektoloji хəritə. 

диалог и. dialoq (1 iki və ya bir neçə şəxs arasında gedən söhbət; 2 
ədəbi əsərin söhbət şəklində yazılmış hissəsi; 3 söhbət şəklində 
yazılmış ədəbi əsər). 

диаложи с. dialoji, dialoq şәklindә olan; диаложијə нытғ dialoji 
nitq. 

диаметр и. риј. diametr (çevrənin mərkəzindən keçib onu iki 
bərabər hissəyə ayıran düz xətt). 

диаметрал с. риј. diametral; диаметралə мустəви diametral 
müstəvi. 

диапазон и. diapazon (1mus. müğənni və ya musiqi alətinin çıxara 
biləcəyi səsin genişlik dərəcəsi; 2 тех. həcm, miqdar, dairə, dərəcə və 
s. kəmiyyətlərin tətbiqi sahəsi; 3 раб. səsin yüksəkliyinin daxilində 
dəyişdiyi sahə; 4 мəҹ. qabiliyyət, bilik, dünyagörüşü, fəaliyyət 
genişliyi). 

диапазонин с. diapazonlu; гешə диапазонин geniş diapazonlu. 
диапројектор и. diaproyektor (diapozitivləri göstərmək üçün 

proyeksiyə fanarı). 
диарә з. kәndarası; диарə роон kəndarası yollar. 
диаскоп и. фото. diaskop (diafilmləri proyeksiyalaşdırmaq üçün 

qurğu). 
диаспор и. бот. diaspor (1 bitkidən ayrılmış və onun çoxalmasına 

kömək edən hissə; 2 xalqın ölkədən xaricdə yaşayan bir hissəsi). 
диафилм и. diafilm. 
диафрагмә и. diafraqma (1 анат. döş boşluğunu qarın 

boşluğundan ayıran əzələ; 2  физ. fotoaparat və s. optik cihazlarda: 
daxil olan işıq şüalarını azaldıb çoxaltmaq üçün dairəşəkilli 
pərdəcik). 

диафрагмә-гәдә с. анат. diafraqma-mәdә; диафрагмə-гəдə 
əзəлə diafraqma-mədə əzələsi. 
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диафрагмә-мәдә bax: диафрагмә-гәдә. 
диафрагмәсәпе с. тəб. diafraqmaüstü; диафрагмəсəпе 

ваготомијə diafraqmaüstü vaqotomiya. 
диафрагмә-хылх с. анат. diafraqma-yemәkborusu; диафрагмə-

хылхə əзəлə diafraqma-yeməkborusu əzələsi. 
диахронијә и. зывон. diaxroniya (dilчiliyin dil фaктlarının тariхi 

inкişafda öyrənilməsinə yönəldilən mетоdlar məcmusu). 
диахроник с. diaxronik; диахроникə зывоншыносəти diaхronik 

dilçilik. 
ди беј ф.  gec olmaq. 
дибәди з. kәndbәkәnd; дибəди нəвеј kəndbəkənd gəzmək. 
див и. div; Дивə ғəлə Div qalası (Lik rayonunun  ərazisində). 
дивак и. бот. dişicik (bitkilərdə). 
дивакин с. dişicikli. 
дивгандым и. бот. qaramuq (zəhərli alaq otu). 
дивергенсијә и. divergensiya (inkişaf prosesində əlamətlərin bir-

birindən fərqlənməsi).  
диверсант и. diversant (diversiya düzəldən adam). 
диверсантәти и. diversantlıq. 
диверсијә и. diversiya (1 təxribatçılıq; 2 düşmənin diqqətini 

azdırmaq üçün hərbi manevr). 
диверсијәвон и. diversiyaçı. 
дивәһан и. div yuxusu. 
дивиденд и. мал. dividend. 
дивидендин с. dividendli. 
дивизијә и. diviziya. 
дивизион и. divizion (1 топçu, brоnетanк və ya atlı qоşun 

hissələrində bölmə; 2 bir tipdən оlan hərbi gəmilər dəsтəsi). 
дивинә с. quduz; дивинə сыпə quduz it; дивинə кардеј ф. 

quduzlaşdırmaq; дивинə кардə беј ф. quduzlaşdırılmaq; дивинə 
кардə быə с. quduzlaşdırılmış, quduzlaşdırılan; дивинə кардə быə 
хəб. мəн. quduzlaşdırılmışdır, quduzlaşdırılıb; дивинə беј ф. 
quduzlaşmaq. 

дивинә-дивинә з. quduzcasına, quduzluqla. 
дивинәти и. quduzluq; дивинəти нохəши quduzluq хəstəliyi; 

дивинəти кардеј ф. quduzluq etmək; дивинəти кардə беј ф. 
quduzluq edilmək; дивинəти кардə быə с. quduzluq edilmiş (edilən); 
дивинəти кардə быə хəб. мəн. quduzluq edilmişdir (edilib). 

диво и. divar; диво ној ф. divar hörmək; диво ноə беј ф. divar 
hörülmək; диво ноə быə с. divar hörülmüş (hörülən); диво ноə быə 
хəб. мəн. divar hörülmüşdür (hörülüb); диво пегəтеј ф. divar 
götürmək; диво пегəтə беј ф. divar götürülmək; диво пегəтə быə с. 
divar götürülmüş (götürülən);диво пегəтə быə хəб. мəн. divar 
götürülmüşdür (götürülüb). 

диводылә с. тəб. divardaxili. 
дивојн с. divarlı. 
дивон I и. divan (yumşaq taxt). 
дивон II и. тар. divan, mәhkәmә orqanı; дивон гəтеј divan 

tutmaq; дивон кардеј divan eləmək. 
дивон III и. divan, şeirlәr mәcmusu. 
дивонә с. divanә; дивонə беј ф. divanə olmaq; дивонə кардеј ф. 

divanə etmək; дивонə кардə беј ф. divanə edilmək; дивонə кардə 
быə с. divanə edilmiş (edilən); дивонə кардə быə хəб. мəн. divanə 
edilmişdir (edilib). 

дивонә-дивинә з. divanәcәsinә. 
дивонәти и. divanәlik; дивонəти кардеј ф. divanəlik etmək; 

дивонəти кардə беј ф. divanəlik edilmək; дивонəти кардə быə с. 
divanəlik edilmiş (edilən); дивонəти кардə быə хəб. мəн. divanəlik 
edilmişdir (edilib). 

дивони и. мус. Divani (aşıq mahnısı). 
дивонијә и. тар. divaniyyә (inzibati və məhkəmə işləri üzrə 

hökumət idarələri). 
дивонхонә и. divanxana. 
дивон-чарпаји и. divan-çarpayı. 
дивосәпе с. divarüstü. 
диги-диги з. әsim-әsim, zağ-zağ, tir-tir; диги-диги ларзеј ф. 

əsim-əsim əsmək, zağ-zağ əsmək, tir-tir əsmək. 
дидактик и. didaktik, didaktika mütәxәssisi. 
дидактик с. didaktik; дидактикə материал didaktik material. 
дидактикә и. didaktika. 
дидәргин и. didәrgin; дидəргин егынијеј didərgin düşmək. 

дидәргинәти и. didәrginlik. 
дидәрәс с. gecqanan, gecanlayan. 
диелектрик и. физ.  раб. dielektrik (elektrik keçirməyən cisim, 

maddə). 
диз и. aşırım; варгəдиз qurd aşırımı. 
дизел и. dizel (içyanacaqlı mühərrik). 
дизел-ғатәр и. dizel-qatar. 
дизел-електрик с. ел.-тех. dizel-elektrik. 
дизел-електровоз и. dizel-elektrovoz. 
дизелин с. dizelli. 
дизел-мотор и. dizel-motor. 
дизел-моторин с. dizel-motorlu. 
дизел-чәкуҹ и. тех. dizel-çәkic. 
дизеләвон и. dizelçi, dizel mütәxәssisi. 
дизентеријә и. dizenteriya, qanlı ishal. 
дизентеријәјн с. dizenteriyalı. 
дизә и. 1 saxsı; 2 saxsı qazan; *Бə дизə дијəкə, чəј ови екə Qazana 

bax, onun suyunu tök; Бə сори дијə бəкан, чəјо дизə дони ебəкан İlə 
baxarlar, sonra qazanın dənin tökərlər (At. məs.). 

дизәкә и. dulusçu; bax:  сопәрәвон. 
дизәкәти и. dulusçuluq; bax: сопәрәвонәти; дизəкəти кардеј ф. 

dulusçuluq etmək; дизəкəти кардə беј ф. dulusçuluq edilmək; 
дизəкəти кардə быə с. dulusçuluq edilmiş (edilən); дизəкəти кардə 
быə хəб. мəн. dulusçuluq edilmişdir (edilib). 

дизјунксијә и. мəнтығ. dizyunksiya (məntiq əməliyyatlarından 
biri, məntiqi nəticələrdə «yaxud» bağlayıcısının işlənməsini əks 
etdirir). 

дизјунктив с. dizyunktiv (ayırıcı). 
дије и. әmmә. 
дије-дије з. әmә-әmә, әmәrәk. 
дијеј ф. әmmәk; дијə беј ф. əmilmək; ♥дијə быəбе əmilmişdi; 

дијə быə əmilib; дијə быəбəј əmilsəydi; дијə бе əmildi; дијə бејдə 
əmilir; дијə бəбе əmilər; дијə быə с. əmilmiş, əmilən; дијə быə хəб. 
мəн. əmilmişdir, əmilib; ♥дијејдəм əmirəm; дијејдəш əmirsən; 
дијејдə əmir; дијејдəмон əmirik; дијејдəшон əmirsiniz; дијејдəн 
əmirlər; дијејдəбим əmirdim; дијејдəбиш əmirdin; дијејдəбе əmirdi; 
дијејдəбимон əmirdik; дијејдəбишон əmirdiniz; дијејдəбин 
əmirdilər; дијəме əmdim; дијəј əmdin; дијəше əmdi; дијəмоне 
əmdik; дијəоне əmdiniz; дијəшоне əmdilər; дијəме əmmişəm; дијə 
əmmisən; дијəше əmib; дијəмоне əmmişik; дијəоне əmmisiniz; 
дијəшоне əmiblər; дијəнинбим əmməliydim; дијəнинбиш 
əmməliydin; дијəнинбе əmməliydi; дијəнинбимон əmməliydik; 
дијəнинбишон əmməliydiniz; дијəнинбин əmməliydilər; дијəнин 
бим əmməli oldum; дијəнин биш əmməli oldun; дијəнин бе əmməli 
oldu; дијəнин бимон əmməli olduq; дијəнин бишон əmməli 
oldunuz; дијəнин бин əmməli oldular; дијəмбəј əmsəydim; дијəбəј 
əmsəydin; дијəшбəј əmsəydi; дијəмонбəј əmsəydik; дијəонбəј 
əmsəydiniz; дијəшонбəј əmsəydilər; быдијым əmim; быди əm; 
быдијы əmsin; быдијəмон əmək; быдијəн əmin; быдијын əmsinlər; 
быдијом əmsəm; быдијош əmsən; быдијо əmsə; быдијомон əmsək; 
быдијошон əmsəniz; быдијон əmsələr; бəдијем əməcəyəm; бəдијеш 
əməcəksən; бəдије əməcək; бəдијемон əməcəyik; бəдијешон 
əməcəksiniz; бəдијен əməcəklər; дијəниним əmməliyəm; дијəниниш 
əmməlisən; дијəнине əmməlidir; дијəнинимон əmməliyik; 
дијəнинишон əmməlisiniz; дијəнинин əmməlidirlr; ♥дијејдəним 
əmmirəm; дијејдəниш əmmirsən; дијејдəни əmmir; дијејдəнимон 
əmmirik; дијејдəнишон əmmirsiniz; дијејдəнин əmmirlər; 
дијејдəныбим əmmirdim; дијејдəныбиш əmmirdin; дијејдəныбе 
əmmirdi; дијејдəныбимон əmmirdik; дијејдəныбишон əmmirdiniz; 
дијејдəныбин əmmirdilər; ныдијəме əmmədim; ныдијəј əmmədin; 
ныдијəше əmmədi; ныдијəмоне əmmədik; ныдијəоне əmmədiniz; 
ныдијəшоне əmmədilər; дијəмни əmməmişəm; дијəни əmməmisən; 
дијəшни əmməyib; дијəмонни əmməmişik; дијəонни əmməmisiniz; 
дијəшонни əmməyiblər; дијəнинныбим əmməməliydim; 
дијəнинныбиш əmməməliydin; дијəнинныбе əmməməliydi; 
дијəнинныбимон əmməməliydik; дијəнинныбишон 
əmməməliydiniz; дијəнинныбин əmməməliydilər; дијəнин ныбим 
əmməli olmadım; дијəнин ныбиш əmməli olmadın; дијəнин ныбе 
əmməli olmadı; дијəнин ныбимон əmməli olmadıq; дијəнин 
ныбишон əmməli olmadınız; дијəнин ныбин əmməli olmadılar; 
дијəмнəбəј əmməsəydim; дијəнəбəј əmməsəydin; дијəшнəбəј 
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əmməsəydi; дијəмоннəбəј əmməsəydik; дијəоннəбəј əmməsəydiniz; 
дијəшоннəбəј əmməsəydilər; ныдијым əmməyim; мəди əmmə; 
ныдијы əmməsin; мəдијəмон əmməyək; мəдијəн əmməyin; 
ныдијын əmməsinlər; ныдијом əmməsəm; ныдијош əmməsən; 
ныдијо əmməsə; ныдијомон əmməsək; ныдијошон əmməsəniz; 
ныдијон əmməsələr; нибəдијем əmməyəcəyəm; нибəдијеш 
əmməyəcəksən; нибəдије əmməyəcək; нəдијемон əmməyəcəyik; 
нибəдијешон əmməyəcəksiniz; нибəдијен əmməyəcəklər; 
дијəнинним əmməməliyəm; дијəнинниш əmməməlisən; дијəнинни 
əmməməlidir; дијəниннимон əmməməliyik; дијəниннишон 
əmməməlisiniz; дијəниннин əmməməlidirlər. 

дијемон и. әmmә, әmiş. 
дијет и. diyet, pәhriz (xüsusi işlənib hazırlanmış qidalanma 

reжimi). 
дијетик с. diyetik. 
дијетологијә и. тəб. diyetologiya. 
дијетотерапијә и. тəб. diyetoterapiya (xüsusi diyetlə müalicə). 
дијә с. 1 әmәn, әmici; шыт дијə əғыл süd əmən uşaq; 2 әmmiş.  
дијә хəб. мəн. әmmisәn. 
дијә и. baxış, baxım; дијə карде и. baxma; baxılış; дијə кардеј ф. 

baxmaq; бə ҹадə дијə кардеј küçəyə baхmaq; дијə кардə бе и. 
baxılma; дијə кардə беј ф. baxılmaq; дијə кардə быə с. baxılmış, 
baxılan; дијə кардə быə хəб. мəн. baxılmışdır, baxılıb; дијə 
кардовније и. baxdırma; дијə кардовнијеј ф. baxdırmaq; дијə 
кардовнијə беј ф. baxdırılmaq; дијə кардовнијə быə с. baxdırılmış, 
baxdırılan; дијə кардовнијə быə хəб. мəн. baxdırılmışdır, baxdırılıb. 

дијә бәка(рде) з. baxar; бə одəми дијə бəкарде adamına baхar. 
дијә карде-карде з. baxa-baxa, baxdıqca. 
дијәкардемон и. baxılış. 
дијә кардәнин с. baxmalı, baxarlı; дијə кардəнин ни бəчəј дими 

onun üzünə baхmalı deyil. 
дијә мәкә a.с. baxma. 
дијә мәкә ки a.с. baxma ki, baxmayaraq ki. 
дијә мәкәмон a.с. baxmayaraq. 
дијән и. 1 görkәm; 2 baxış, bәniz, mimika; 3 mısmırıq; дијəнон 

екардеј 1) qaşqabağını sallamaq, mısmırığını sallamaq; 2) ağız-
burnunu əymək; 4 üz; сырəдијəн gülərüz, üzügülər; дијəни сыреј 
üzü gülmək; дијəн генд кардə беј ф. üz turşudulmaq; дијəн генд 
кардə быə с. üz turşudulmuş (turşudulan); дијəн генд кардə быə хəб. 
мəн. üz turşudulmuşdur (turşudulub); дијəн екардə беј ф. mısmırıq 
sallanmaq, qaşqabaq sallanmaq; дијəн екардə быə с. mısmırıq 
sallanmış, qaşqabaq sallanmış; дијəн екардə быə хəб. мəн. mısmırıq 
sallanmışdır, qaşqabaq sallanmışdır; дијəни генд кардеј ф. üz 
turşutmaq; дијəни екардеј ф. mısmırığını sallamaq, qaşqabaq 
sallamaq, qaşlarını çatmaq. 

дијәнин I с. әmmәli, әmәsi (sinə). 
дијәнин II с. qaşqabaqlı, mısmırıqlı (adam). 
дијәнин беј ф. qaş-qabaqlı olmaq. 
дијәнинәти и. qaşqabaqlılıq, mısmırıqlılıq. 
дијә ныкардә з. baxmadan, mәhәl qoymadan. 
дијәро с. uzaq, iraq; бə дијəро uzağa; дијəро беј ф. uzaq olmaq, 

uzaqlaşmaq; дијəро быə с. uzaqlaşmış, uzaqlaşan; дијəро быə хəб. 
мəн. uzaqlaşmışdır, uzaqlaşıb; дијəро кардеј ф. uzaqlaşdırmaq; 
дијəро кардə беј ф. uzaqlaşdırılmaq; дијəро кардə быə с. 
uzaqlaşdırılmış, uzaqlaşdırılan; дијəро кардə быə хəб. мəн. 
uzaqlaşdırılmışdır, uzaqlaşdırılıb; *Дијəроə хəбə бə ду бебəше Uzaq 
xəbər yalan olar; Дијəроə боəсə незə һамсијə чоке Uzaq qardaşdansa 
yaxın qonşu yaxşıdır; Дијəро ја нез, нун бəһəј кинə быстəн Uzaq ya 
yaxın, çörəkyeyənin qızını al (At. sözü). 

дијәровинде и. uzaqgörmә. 
дијәровиндејәти и. uzaqgörәnlik. 
дијәроәәвинд с. uzaqgörәn. 
дијәроәдә з. uzaqda. 
дијәроәдәки з. uzaqdakı. 
дијәроәжән с. uzaqvuran. 
дијәроәро и. uzaq yol; дијəроəро омəш… uzaq yol gəlmisən... 
дијәроәроәти и. yoluuzaqlıq. 
дијәроәти и. uzaqlıq, iraqlıq. 
дијәроәтиәпам и. uzaqlıqölçәn. 
дијәроәтиҹо з. uzaqdan; дијəроəтиҹо жəј uzaqdan vurmaq. 

дијәроку з. uzaqdan; дијəроку винде бејдəбе… uzaqdan görmək 
olurdu…  

дијәроо з. uzaqdan; дијəроо омə одəм uzaqdan gələn adam. 
дијәсе и. kәndin su anbarı. 
дијәсә з. әmәrkәn, әmәn yerdә. 
дијо з. kәnddәn.  
дијовыж и. kәndli, hәmkәndli. 
дијовыжәти и. kәndlilik, hәmkәndlilik. 
дијор и. diyar. 
дијорбәдијор з. diyarbәdiyar. 
дијор-дијор з. bax:  дијорбәдијор. 
дијори-ғурбәт и. diyari-qürbәt, qәriblik, qәrib diyar. 
дијоршынос и. diyarşünas. 
дијоршыносәти и. diyarşünaslıq. 
дијот и. kәnd-kәsәk, kәndistan; дијоти одəм kənd-kəsək adamı. 
дик с. dik; дикə һал dik qaya; дик беј ф. dikləşmək. 
дикдивиз с. ötkәm (adətən qızlara aid edilir). 
дикдивизәти и. ötkәmlik. 
дик-дики з. dik-dik; bax: теғәке. 
диктат и. diktat, qәti әmr, buyuruq, hökm, göstәriş. 
диктатор и. diktator (1 dövləт idarəчiliyində qеyri-məhdud 

səlahiyyəтlərə maliк оlan şəхs; 2 amiranə хaraктеrli adam). 
диктаторәти и. diktatorluq. 
диктатурә и. diktatura, diktatorun hakimiyyәti. 
диктонә з. dümdüz, ayaq üstә, dik-dikinә,  
дикәти и. diklik. 
диксијә и. diksiya. 
диктә и. diktә; диктə кардеј  diktə etmək; диктə кардə беј diktə 

olunmaq. 
диктор и. diktor. 
дикторәти и. diktorluq. 
диктофон и. diktofon (danışığı yazan aparat). 
дил и. dil (açarın, qarmonun). 
дилавәр с. dilavәr. 
дилавәр-дилавәри з. dilavәrcәsinә, dilavәrcә. 
дилавәрәти и. dilavәrlik. 
дилеммә и. dilemma (iki mümkün qərar və ya nəticədən birini 

qəbul etmək məcburiyyəti). 
дилетант и. diletant (bir bilik sahəsində səthi məlumatı olan 

adam). 
дилетантәти и. diletantlıq. 
дилетантизм и. diletantizm, diletantlıq. 
диләг 1 и. alәt; мусиғијə дилəг musiqi aləti; ҹəрроһијə дилəг 

cərrahiyyə aləti; 2 с. диләг –ә; дилəгə сех alət seхi. 
диләгәвон и. alәtçi; дилəгəвонə чилингəр alətçi çilingər.  
диләгәвонәти и. alәtçilik. 
диләгәсохт и. alәtqayıran. 
диләгсохте и. alәtqayırma. 
диләгхонә и. alәtxana (alətlər saxlanılan yer). 
диләгшынос и. alәtşünas. 
диләгшыносәти и. alәtşünaslıq. 
дилим и. dilim; и дилим лимо bir dilim limon. 
дилим-дилим з. dilim-dilim; дилим-дилим кардеј ф. dilimləmək; 

дилим-дилим кардə беј ф. dilimlənmək; дилим-дилим кардə быə с. 
dilimlənmiş, dilimlənən; дилим-дилим кардə быə хəб. мəн. 
dilimlənmişdir, dilimlənib. 

дилимин с. dilimli. 
дилиҹан и. тар. dilican (poçt karetası). 
дилмоҹ и. dilmanc, tәrcümәçi. 
дилогијә и. əдəб. dilogiya (iki müstəqil hissədən ibarət ədəbi əsər). 
дилчәг и. dilçәk. 
дилчәгин с. dilçәkli. 
дим и. üz, yön; речинə дим gözəl üz; быгордын бəмы ыштə дими 

öz yönünü mənə döndər; бə дим вотеј üzə demək; дим гордынијеј üz 
çevirmək; бə дим огардеј üzə qayıtmaq; бə дим сыреј üzə gülmək; 
дим дој üz vermək; бə дим бешеј üzə çıхmaq, aşkar olmaq; дим 
кəшеј ф. üz çəkmək; бə нофли дим кəшеј döşəyə üz çəkmək; *дим 
дəжеј ф. utanmaq; *дим дој ф. üz vermək; бəдбəхтəти дим дој 
bədbəхtlik üz vermək. 

димбәдим з. üzbәüz; димбəдим беј ф. üzləşmək; димбəдим быə 
с. üzləşmiş, üzləşən; димбəдим быə хəб. мəн. üzləşmişdir, üzləşib; 
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димбəдим кардеј ф. üzləşdirmək; димбəдим кардə беј ф. 
üzləşdirilmək; димбəдим кардə быə с. üzləşdirilmiş, üzləşdirilən; 
димбəдим кардə быə хəб. мəн. üzləşdirilmişdir, üzləşdirilib; 
димбəдим омеј ф. üzbəüz gəlmək; димбəдим омə с. üzbəüz gəlmiş, 
üzbəüz gələn; димбəдим омə хəб. мəн. üzbəüz gəlmişdir, üzbəüz 
gəlib. 

димдәже и. utanma. 
димдәжо с. utancaq. 
димдәжоәти и. utancaqlıq. 
дим-додо и. мəҹ. iz-toz; хəјли вахте ни чəј дим-додо хeyli vaхtdır 

onun izi-tozu yoхdur. 
димә и. 1 üz (çörəyin və s.); 2 üzlük; димə жəј ф. 1 üz çəkmək 

(çörəyə və s.); 2 üzlük çəkmək; димə жə беј ф. 1 üz çəkilmək; 2 
üzlük çəkilmək; димə жə быə с. 1 üz çəkilmiş (çəkilən); 2 üzlük 
çəkilmiş (çəkilən); димə жə быə хəб. мəн. 1 üz çəkilmişdir (çəkilib); 
2 üzlük çəkilmişdir (çəkilib); димə кəшə беј ф. üzlənmək; димə кəшə 
быə с. üzlənmiş, üzlənən; димə кəшə быə хəб. мəн. üzlənmişdir, 
üzlənib; 3 qaysaq; димə бастеј qaysaq bağlamaq; 4 yamac, üz, әtәk; 
бандəдимə dağətəyi; банди бə димəдə dağın o biri üzündə 
(ətəyində); 5 sırtıqlıq; димə дој sırtıqlıq etmək. 

димәвонә с. üzlük; димəвонə сығ üzlük daş. 
димәдә з. üzdә, üzündә; һəјо бəбе одəми димəдə! adamın üzündə 

həya olar! 
димәзу и. üzә salma. 
димәкәш и. üzçәkәn. 
димә кәшеј ф. üzlәmәk. 
димәкукә и. yanaq. 
димәкукәјн с. yanaqlı; дəражијə димəкукə al yanaq. 
димәсыр с. üzәgülәn. 
димәтош и. üzqırxan. 
дими и. 1 üzü, üzünü; дими бытош üzü (üzünü) qırх; 2 üzün; 

дими ғырышон üzün qırışları; 3 üzәri; де ови дими suyun üzəri ilə. 
димин с. 1 üzlü; диминə шыт üzlü süd; 2 мəҹ. sırtıq; диминə 

одəм sırtıq adam. 
диминәти и. 1 üzlülük; 2 мəҹ. sırtıqlıq. 
димисә з. üzәrindә, üzündә; ови димисə suyun üzərində; зəмини 

димисə yer üzündə.  
диммачоне и. öpüşmә; диммачоне кардеј öpüşmək. 
димныдәж с. utanmaz. 
димныдәжәти и. utanmazlıq. 
димныдәжә з. utanmadan, utanmazlıqla, utanmazcasına, 

utanmaya-utanmaya, utanmayaraq. 
димо з. üzdәn. 
димож с. üzüaçıq, açıqüzlü. 
диморфизм и. минер. зоол. бот. dimorfizm, ikiformalılıq. 
дим-чәш и. üz-göz; бышышт ыштə дим-чəши öz üz-gözünü yu. 
динамикә и. dinamika. 
дин и. din. 
дина и. физ.  dina (qüvvət vahidi; kütləsi 1qram olan cismə 1 

sm/san2 təcil verən qüvvə). 
динамизм и. dinamizm (1 dinamiкliк; 2 мəҹ. dinamiкa, hərəкəт). 
динамик и. рад. dinamik (radio aparatında və ya radio xəttilə 

birləşdirilən reproduktor). 
динамик с. dinamik, dinamikalı. 
динамикә и. dinamika (1 физ. nəzəri mехaniкada: qüvvələrin 

тəsirindən asılı оlaraq cisimlərin hərəкəт qanunlarından bəhs еdən 
şöbə; 2 səslənmənin müхтəlif səviyyələrinin, saкiт, zəif, güclü və с. 
тəтbiqi ilə əlaqədar hadisələrin məcmusu; 3 фəлс . inкişafın gеdişi; 
4 мəҹ. hərəкəт). 

динамикәјн с. dinamikalı. 
динамики с. dinamiki. 
динамикинәти и. dinamiklik. 
динамит и. dinamit (partlayıcı maddə). 
динамитәвон и. dinamitçi. 
динамо и. dinamo (elektrik generatoru). 
динар и. dinar (1 кечmişdə müsəlman Şərqində daha чох yayılan 

qızıl пul vahidi; 2 müasir Şərqin bəzi ölкələrinin пul vahidi). 
динг и. ding; овəдинг su dingi; лынгə динг ayaq dingi; отəшə 

динг elektrik dingi. 
динг сəдо тəғл. dingilti. 

динг-динг и. ding-ding, dingilti, dingildәmә; динг-динг кардеј 
dingildəmək. 

дингә и. dingә, әmmamә formasında qadın baş geyimi. 
дингәвон и. dingçi. 
дингәлон и. koma, daxma (adətən ding yerləşdirilən koma). 
дингәсығ и. dingdaşı. 
дингилмә и. dingiliş; дингилмə ғандеј ф. 1 dingildəşmək; 2 vaz 

atmaq, hoppanmaq, qaçmaq (heyvan haqqında). 
дингилмәшон с. yüngülxasiyyәt, qadınxasiyyәtli (kişi). 
дингилмәшонәти и. yüngülxasiyyәtlilik, qadınxasiyyәtlilik 

(kişinin). 
динго и. dinqo (Avstraliyada vəhşi it). 
диндор с. dindar. 
диндорәти и. dindarlıq. 
динә с. дини; динə коон dini işlər. 
дин-имон и. din-iman. 
динин с. dinli. 
дининәти и. dinlilik. 
динозавр и. палеон. dinozavr (nəsli kəsilmiş sürünən iri heyvan). 
динотери и. dinoteri (nəsli кəsilmiş filəохşar məməli hеvan). 
динпәрвәр с. dinpәrvәr. 
динпәрвәрәти и. dinpәrvәrlik. 
динпәрәст и. bax:  динпәрвәр. 
динпәрәстәти и. bax:  динпәрвәрәти. 
динҹ с. dinc; динҹ кардеј ф. dincəltmək; динҹ кардə беј ф. 

dincəldilmək; динҹ кардə быə с. dincəldlmiş, dincəldilən; динҹ 
кардə быə хəб. мəн. dincəldlmişdir, dincəldilib; динҹ кардовнијеј ф. 
dincəltdirmək; динҹ кардовнијə беј ф. dincəltdirilmək; динҹ 
кардовнијə быə с. dincəltdirilmiş, dincəltdirilən; динҹ кардовнијə 
быə хəб. мəн. dincəltdirilmişdir, dincəltdirilib. 

динҹ-динҹи з. dinc-dinc. 
динҹәкә с. dincәldici, dincәldәn. 
динҹи и. dinclik, istirahәt, dincәlik; динҹи сəј ф. dincini almaq, 

istirahət etmək; динҹи сə беј ф. dinci alınmaq, istirahət edilmək; 
динҹи сə быə с. dinci alınmış, istirahət edilmiş (edilən); динҹи сə 
быə хəб. мəн. dinci alınmışdır, istirahət edilmişdir (edilib). 

диод и. физ. diod (1iki elektrodlu elektrik lampası; 2 ona uyğun 
yarımkeçirici cihaz). 

дипкурјер и. dipkuryer (diplomatik kuryer). 
диплом и. diplom (1 məktəb qurtarmaq və ya bir ad almaq 

haqqında verilən şəhadətnamə; 2 sərgidə göstərilən eksponatların 
yüksək keyfiyyətinə görə mükafat kimi verilən şəhadətnamə). 

дипломант и. diplomant, diplomçu (diplom təqdim olunan şəxs). 
дипломат и. diplomat (xarici hökumətlərlə danışıq aparmaq və 

əlaqə saxlamaq üçün təyin olunmuş dövlət nümayəndəsi; 2 мəҹ. 
siyasətçi). 

дипломатәти и. diplomatlıq. 
дипломатиғәзинә с. diplomatvarı, diplomatsayağı; 

дипломатиғəзинə ҹəвоб diplomatsayağı cavab. 
дипломатијә и. diplomatiya (1hökumətin beynəlxalq siyasət 

sahəsindəki fəaliyyəti; 2 мəҹ. hiylə, fənd, siyasət). 
дипломатикә и. diplomatika (tarixi sənədlərin həqiqiliyini 

öyrənən köməkçi tarix elmi). 
дипломатик с. diplomatik; дипломатикə мыносибəтон 

diplomatik münasibətlər. 
дипломәвә з. diplomqabağı; дипломəвə практикə diplomqabağı 

praktika. 
дипломәвон и. diplomçu. 
дипломин с. diplomlu. 
дирексијә и. direksiya, müdiriyyәt. 
директив и. direktiv, göstәriş, әmr, tapşırıq. 
директор и. direktor. 
директорат и. direktorat, direksiya. 
директорәти и. direktorluq; директорəти кардеј ф. direktorluq 

etmək; директорəти кардə беј ф. direktorluq edilmək; директорəти 
кардə быə с. direktorluq edilmiş (edilən); директорəти кардə быə 
хəб. мəн. direktorluq edilmişdir (edilib). 

директрисә и. direktrisa (1 риj. ikinci dərəcəli əyrilər haqqında 
təlimdə nəzərdən kечirilən düz хəтт; 2 һəрби. atəşin açıldığı əsas 
istiqamət; atəş sекtоrunun оrta хətti). 
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дирижабл и. dirijabl (havadan yüngül, motorlarla təchiz olunmuş 
hava gəmisi). 

дирижор и. dirijor. 
дирижорәти и. dirijorluq. 
дирһәм и. dirhәm (bəzi ölkələrin pul vahidi). 
дисәрәс с. bax: дидәрәс. 
дисиллаб с. зывон. disillab, ikihecadan ibarәt. 
диск и. disk (1dairəşəkilli lövhə; 2 dairə). 
дискант и. мус. diskant (zil uşaq səsi və bеlə səsi оlan adam). 
дискәгәт и. тех. disktutan. 
дискиғәзинә с. diskәbәnzәr, diskvarı. 
дискин с. diskli. 
дискобол и. вəрз. diskobol (disk atıcısı). 
дисконт и. мали. diskont (1 veksellərin uçotu; 2 veksellərin uçotu 

zamanı bankın aldığı faiz); дисконтə кəрт diskont kartı. 
дискрет с. ел.-тех. diskret (qırıq-qırıq, ayrı-ayrı hissələrdən 

ibarət); дискретə сигнал diskret siqnal. 
дискуссијә и. diskussiya (müəyyən mübahisəli məsələnin açıq 

müzakirəsi). 
дислокасијә и. dislokasiya (1 qoşunların müəyyən ərazidə 

yerləşməsi; 2 yer təkinin qatlarının ilkin yerləşməsinin pozulması; 3 
bədən orqanlarının, sümüklərin və s. sınıq və s. zamanı yerdəyişməsi). 

диспансер и. dispanser (xəstəliklərin qabağını alan və müalicə 
edən tibbi müəssisə); диспансерин карде и. dispanserləşdirmə 
(dispanserlər vasitəsilə görülən sağlamlıq tədbirləri); диспансерин 
кардеј ф. dispanserləşdirmək; диспансерин кардə бе и. 
dispanserləşdirilmə; диспансерин кардə беј ф. dispanserləşdirilmək; 
диспансерин кардə быə с. dispanserləşdirilmiş; диспансерин кардə 
быə хəб. мəн. dispanserləşdirilmişdir. 

диспетчер и. dispetçer (nəqliyyatın hərəkətini, müəssisə və ya 
idarə işlərini müxtəlif əlaqə vasitələri ilə nizama salan işçi). 

диспетчерәти и. dispetçerlik (1 dispetçer xidməti; 2 dispetçer 
otağı; 3 dispetçer vəzifəsi). 

диспозисијә и. һərbи. dispozisiya (1 qoşunun döyüşə hazır 
vəziyyəti; 2 donanmanın əvvəlcədən təyin edilmiş plan üzrə müəyyən 
yerdə hazır durması). 

диспут и. disput (elmi, ədəbi mübahisə, elmi müzakirə). 
диспутәвон и. disputçu. 
диссертант и. dissertant (dissertasiya müdafiə edən adam). 
диссертантәти и. dissertantlıq. 
диссертасијә и. dissertasiya (elmi dərəcə almaq üçün müdafiə 

edilən elmi əsər). 
диссимилјасијә и. dissimilyasiya (1 ayrılma, dağılma, поzulma; 2 

зывон. bir-birinə bənzər iкi səsdən birinin başqa səslə əvəz оlunması 
hadisəsi; məs.: «zərər» sözündəкi iкinci «r»-in «l» кимi dеyilərəк 
«zərəl» kimi тələffüz оlunması; 3 биол. оrqanizmin mənimsədiyi 
maddələrin daha sadə birləşmələrə çеvrilməsi). 

диссимилјатив с. dissimilyativ; диссимилјативə ғəзијə 
dissimilyativ hadisə. 

диссонанс и. dissonans (1 мус. səslərdə ahəngsizlik, qarışıqlıq, 
uyğunsuzluq; 2 мəҹ. pozğunluq, ixtilaf). 

дистансијә и. distansiya (1 ara, məsafə, mənzil; дистансијə чəш 
кардеј distansiya gözləmək; 2 dəmir yоlunda və sahəsində məntəqə; 3 
həрби. sırada hərbi хidmətçilər, hissələr, həmçinin maşınlar, 
təyyarələr və s. arasında məsafə; 4 вəрз. yarışan idmançılar (qaçışda 
və s.) arasında məsafə; 5 вəрз. start və finiş arasında məsafə). 

дистиллат и. distillat (distilla nəticəsində alınan məhsul); бензин 
нати дистиллате benzin neftin distillatıdır. 

дистиллә и. distillә (mayeləri qaynadaraq əsas tərkib hissələrinə 
ayırmaqla təmizləmə, saflaşdırma). 

дистон и. 1 yaşayış yeri, mәskәn; 2 qәsәbә. 
дистрибусијә и. зывон. distribusiya (müəyyən dil vahiдиниn 

rastlaşa bildiyi bütün dairələrin məcmusu). 
дистрибутив с. зывон. distributiv (bölüşdürücü, yəni ayrılıqda hər 

birinin əlamətini göstərən); дистрибутивə пебемонон distributiv 
ilişgilər. 

дистрофијә и. тəб. distrofiya (tохuma və ya оrqanların 
qidalanmasının pоzulması; maddələr mübadiləsinin pоzulması). 

дистрофијәјн с. distrofiyalı. 
дисфунксијә и. тəб. disфunksiya (funksiyanın pozulması). 

дисһармонијә и. disharmoniya (1 мус. qarmоniyanın pоzulması, 
ahəngin оlmaması, ahəngsizliк; 2 мəҹ. iхтilaf, anlaşılmazlıq). 

дисһармоник с. disharmonik, hәmahәng olmayan, ahәngi 
pozuq, düz gәlmәyәn, uyğun gәlmәyәn; дисһармоникə ландшафт 
геол. disharmonik landşaft. 

 дифирамб и. difiramb (1 əдəб. antik lirika janrı; 2 мəҹ. hədsiz 
tərif, mədh, mədhnamə). 

дифтеријә и. тəб. difteriya (yоluхucu bоğaz хəsтəliyi, bоğma).  
дифтерит и. bax: дифтеријә.  
дифтеритин с. difteritli. 
дифтонг и. зывон. diftonq (iki saitin birləşib bir heca təşkil 

etməsi); һəғиғијə дифтонг həqiqi diftonq; ешə (егынијə) дифтонг 
enən (düşən) diftonq; дифтонгə ибыəјон diftonq birləşmələr. 

дифтонгбе и. зывон. diftonqlaşma, diftonq әmәlә gәtirmә. 
дифтонгәти и. diftonqluq. 
дифференсиал и. differensial (1 риј. funksiya artımının bir 

hissəsi; 2 тех. maşınların hərəkət edən hissələrinə müxtəlif sürət, 
istiqamət və s. verən mexanizm); дифференсиалə һəндəсə differensial 
həndəsə; дифференсиалə термометр differensial termometr. 

дифференсиасијә и. differensiasiya (tamın ayrı-ayrı hissələrə 
parçalanması, ayrılması). 

диффузијә и. физ. difфuziya (mоlекulyar hərəкət nəticəsində 
maddələrin tədricən qarışması, bir-birinə nüфuz етməsi). 

диҹо и. kәnd yeri.  
диҹор и. ölkә, mәmlәkәt. 
дишлә и. dişlә. 
ды a. iki; ды кəс iki nəfər; дыбе и. ikiləşmə; ды беј ф. ikiləşmək. 
дыаспә с. ikiatlı. 
дыбанди и. dübәndi, ayaqqabı. 
дыбанди с. ikibәndli. 
дыбахшәјн с. ikipaylı. 
дыбәды з. ikilikdә, dübәdü, tәkbәtәk. 
дыбәјә с. iki ev arasında qalan, iki evdә (mәs., ata vә baba evi) 

böyüyәn (uşaq). 
дыбәләвә с. bax: икиз.  
дыбәләвәти и. bax: икизәти. 
дыбәһр с. ikibәhәr. 
дыбәһрин с. ikibәhәrli. 
дыбәһринәти и. ikibәhәrlilik. 
дыбәшин с. ikizirvәli. 
ды быә с. ikilәşmiş, ikilәşәn. 
ды быә хəб. мəн. ikilәşmişdir, ikilәşib. 
дыбынә с. ikidibli. 
дыбынәјн с. ikidibli. 
дыбынәјнәти и. ikidiblilik. 
дыбыр и. düyün, digir. 
дыбыр-дыбыр с.  digir-digir.  
дыбоә и. dingdә ikinci dәfә döyülmüş çәltik. 
дыборә и. xora (birinci biçindən sonra cücərmiş ot). 
дывдоғ и. зоол. dovdaq (durnaoxşarlar dəstəsindən uzunboyunlu 

və güclü ayaqları olan səhra quşu). 
дывдоғғәзинон и. зоол. dovdaqkimilәr. 
дыве и. biçmә (taxıl). 
дыве-дыве  з. biçә-biçә, biçәrәk (taxıl). 
дывеј ф. biçmәk (taxıl); ♥дывејдəм biçirəm; дывејдəш biçirsən; 

дывејдə biçir; дывејдəмон biçirik; дывејдəшон biçirsiniz; дывејдəн 
biçirlər; дывејдəбим biçirdim; дывејдəбиш biçirdin; дывејдəбе 
biçirdi; дывејдəбимон biçirdik; дывејдəбишон biçirdiniz; 
дывејдəбин biçirdilər; дывəмбе biçmişdim; дывəбе biçmişdin; 
дывəшбе biçmişdi; дывəмонбе biçmiişdik; дывəонбе biçmişdiniz; 
дывəшонбе biçmişdilər; дывəме biçdim; дывəј biçdin; дывəше biçdi; 
дывəмоне biçdik; дывəоне biçdiniz; дывəшоне biçdilər; дывəмбəј 
biçsəydim; дывəбəј biçsəydin; дывəшбəј biçsəydi; дывəмонбəј 
biçsəydik; дывəонбəј biçsəydiniz; дывəшонбəј biçsəydilər; 
дывəнинбим biçməliydim; дывəнинбиш biçməliydin; дывəнинбе 
biçməliydi; дывəнинбимон biçməliydik; дывəнинбишон 
biçməliydiniz; дывəнинбин biçməliydilər; дывəнин бим biçməli 
oldum; дывəнин биш biçməli oldun; дывəнин бе biçməli oldu; 
дывəнин бимон biçməli olduq; дывəнин бишон biçməli oldunuz; 
дывəнин бин biçməli oldular; дывəнинимбəн biçməliyəmmiş; 
дывəнинишбəн biçməlisənmiş; дывəнинебəн biçməliymiş; 
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дывəнинимонбəн biçməliyikmiş; дывəнинишонбəн biçməlisinizmiş; 
дывəнининбəн biçməliymişlər; бəдывем biçərəm; бəдывеш 
biçərsən; бəдыве biçər; бəдывемон biçərik; бəдывешон biçərsiniz; 
бəдывен biçərlər; дывəниним biçməliyəm; дывəниниш biçməlisən; 
дывəнине biçməlidir; дывəнинимон biçməliyik; дывəнинишон 
biçməlisiniz; дывəнинин biçməlidirlər; быдывым biçim; быдыв biç; 
быдывы biçsin; быдывəмон biçək; быдывəн biçin; быдывын 
biçsinlər; быдывом biçsəm; быдывош biçsən; быдыво biçsə;  
быдывомон biçsək; быдывошон biçsəniz; быдывон biçsələr; 
♥дывејдəним biçmirəm; дывејдəниш biçmirsən; дывејдəни biçmir; 
дывејдəнимон biçmirik; дывејдəнишон biçmirsiniz; дывејдəнин 
biçmirlər; дывејдəныбим biçmirdim; дывејдəныбиш biçmirdin; 
дывејдəныбе biçmirdi; дывејдəныбимон biçmirdik; 
дывејдəныбишон biçmirdiniz; дывејдəныбин biçmirdilər; 
дывəмныбе biçməmişdim; дывəныбе biçməmişdin; дывəшныбе 
biçməmişdi; дывəмонныбе biçməmişdik; дывəонныбе 
biçməmişdiniz; дывəшонныбе biçməmişdilər; ныдывəме biçmədim; 
ныдывəј biçmədin; ныдывəше biçmədi; ныдывəмоне biçmədik; 
ныдывəоне biçmədiniz; ныдывəшоне biçmədilər; дывəмнəбəј 
biçməsəydim; дывəнəбəј biçməsəydin; дывəшнəбəј biçməsəydi; 
дывəмоннəбəј biçməsəydik; дывəоннəбəј biçməsəydiniz; 
дывəшоннəбəј biçməsəydilər; дывəнинныбим biçməməliydim; 
дывəнинныбиш biçməməliydin; дывəнинныбе biçməməliydi; 
дывəнинныбимон biçməməliydik; дывəнинныбишон 
biçməməliydiniz; дывəнинныбин biçməməliydilər; дывəнин ныбим 
biçməli olmadım; дывəнин ныбиш biçməli olmadın; дывəнин ныбе 
biçməli olmadı; дывəнин ныбимон biçməli olmadıq; дывəнин 
ныбишон biçməli olmadınız; дывəнин ныбин biçməli olmadılar; 
дывəниннимбəн biçməməliyəmmiş; дывəниннишбəн 
biçməməlisənmiş; дывəниннијебəн biçməməliymiş; 
дывəниннимонбəн biçməməliyikmiş; дывəниннишонбəн 
biçməməlisinizmiş; дывəниннинбəн biçməməliymişlər; нибəдывем 
biçmərəm; нибəдывеш biçməzsən; нибəдыве biçməz; нибəдывемон 
biçmərik; нибəдывешон biçməzsiniz; нибəдывен biçməzlər; 
дывəнинним biçməməliyəm; дывəнинниш biçməməlisən; 
дывəнинни biçməməlidir; дывəниннимон biçməməliyik; 
дывəниннишон biçməməlisiniz; дывəниннин biçməməlidirlər; 
ныдывым biçməyim; мəдыв biçmə; ныдывы biçməsin; мəдывəмон 
biçməyək; мəдывəн biçməyin; ныдывын biçməsinlər; ныдывом 
biçməsəm; ныдывош biçməsən; ныдыво biçməsə; ныдывомон 
biçməsək; ныдывошон biçməsəniz; ныдывон biçməsələr. 

дывен и. biçin. 
дывенәкә и. biçinçi. 
дывенәкәти и. biçinçilik. 
дывә с. biçәn, biçmiş. 
дывә хəб. мəн. biçmisәn. 
дывә беј ф. biçilmәk. 
дывә быә с. biçilmiş, biçilәn. 
дывә быә хəб. мəн. biçilmişdir, biçilib. 
дывәлу с. ikiqat (sap və s.); дывəлу кардеј ф. ikiqat etmək, 

qatlamaq; дывəлу кардə беј ф. ikiqat edilmək, qatlanmaq; дывəлу 
кардə быə с. ikiqat edilmiş, qatlanmış, qatlanan; дывəлу кардə быə с. 
ikiqat edilmişdir, qatlanmışdır, qatlanıb. 

дывәнин с. biçmәli, biçәsi (taxıl). 
дывәсә з. biçәrkәn, biçәn yerdә (taxıl). 
дыво и. dua; дыво кардеј ф. dua etmək; дыво кардə беј ф. dua 

edilmək; дыво кардə быə с. dua edilmiş (edilən); дыво кардə быə 
хəб. мəн. dua edilmişdir (edilib); дыво һандеј ф. dua oxumaq; дыво 
һандə беј ф. dua oxunmaq; дыво һандə быə с. dua oxunmuş 
(oxunan); дыво һандə быə хəб. мəн. dua oxunmuşdur (oxunub). 

дывоәнывышт и. duayazan. 
дывојн с. dualı. 
дывојнгәв с. ağzıdualı, dindar, imanlı. 
дывојнгәвәти и. ağzıdualılıq, dindarlıq, imanlılıq. 
дывокырин с. ikiyaruslu. 
дывоманд с. duaçı; дывомандим duaçıyam. 
дыво-сәно и. dua-sәna. 
дыву и. yalan. 
дыгаһ и. мус.  Dügah («Rast» muğamının variantlarından biri). 
дыгәвә с. ikiağızlı.  
дыгәзә с. ikiarşınlıq. 

дыгилә и. arvana, ikihürgüclü dişi dәvә. 
дыгиләјн с. ikigüvәnli, ikihürgüclü. 
дыгичә с. haça, ikihaça. 
дыгичәјн с. haçalı, ikihaçalı. 
дыглә a. iki әdәd, iki gilә. 
дыгләли a. ikicә. 
дыгмә и. düymә; дыгмə дутеј düymə tikmək; дыгмə жəј 

düymələmək, düyməni bağlamaq; дыгмə жəј ф. düymələmək; дыгмə 
жə беј ф. düymələnmək;дыгмə жə быə с. düymələnmiş, düymələnən; 
дыгмə жə быə хəб. мəн. düymələnmişdir, düymələnib. 

дыгмәјн с. düymәli. 
дыгмәчә и. düymәcik, düymәçә, düymәcik. 
дыгосынин с. ikigavahınlı. 
ды гылә a. iki әdәd, iki gilә. 
дығат с. ikiqat. 
дығатин с. ikiqatlı. 
дығғәт и. diqqәt; де дығғəти diqqətlə; дығғəт кардеј ф. diqqət 

etmək; дығғəт нишо дој ф. diqqət göstərmək, diqqət yetirmək; 
дығғəт сəғандеј ф. diqqət yetirmək; дығғəт ҹəлб кардеј diqqəti cəlb 
etmək; дығғəти бə и вырə ҹəм кардеј diqqəti bir yerə cəmləmək;  
лозыми ғəдəрəдə дығғəт нишо дој lazımi qədər diqqət göstərmək; 
вəјнə дығғəт qarşılıqlı diqqət; һаружнə дығғəт gündəlik diqqət; 
мыстəсно дығғəт müstəsna diqqət; дығғəти ифодə diqqətin ifadəsi; 
дығғəти тəзоһур diqqətin təzahürü; дығғəти горəнə тəшəккор 
diqqətə görə təşəkkür; дығғəт тəлəб кардеј diqqət tələb etmək; 
дығғəти мəркəз diqqət mərkəzi; дығғəт! дығғəт! diqqət! diqqət! 

дығғәтилојиғ с. diqqәtәlayiq, diqqәtәşayan; дығғəтилојиғə 
вағеə diqqətəlayiq hadisə. 

дығғәтилојиғәти и. diqqәtәlayiqlik, diqqәtәşayanlıq. 
дығғәтин с. diqqәtli; дығғəтинə нəзəр diqqətli nəzər. 
дығғәтинәти и. diqqәtlilik. 
дығутбин с. ikiqütblü. 
дығутбинәти и. ikiqütblülük. 
дыдандонәјн с. ikidişli. 
дыдастәкин с. ikidәstәli, ikidәstәkli. 
дыдасти с.  ikiәlli. 
дыдвә и. alaq otu. 
дыдивојн с. ikidivarlı. 
дыдим с. ikiüzlü, riyakar. 
дыдим-дыдими з. ikiüzlücәsinә, riyakarlıqla, riyakarcasına. 
дыдимә с. ikiüzlü, ikiüzlüklü. 
дыдимәти и. ikiüzlülük, riyakarlıq; дыдимəти кардеј ф. 

ikiüzlülük etmək, riyakarlıq etmək; дыдимəти кардə беј ф. ikiüzlülük 
edilmək, riyakarlıq edilmək; дыдимəти кардə быə с. ikiüzlülük 
edilmiş, riyakarlıq edilmiş (edilən); дыдимəти кардə быə хəб. мəн. 
ikiüzlülük edilmişdir, riyakarlıq edilmişdir (edilib). 

дыдимин с. ikisifәtli, ikiüzlü. 
дыдиминәти и. ikisifәtlilik, ikiüzlülük. 
ды-ды з. iki-iki. 
дыдовнәјн с. ikiәtәkli. 
дыдум и. зоол. mәryәmqurdu. 
дыәсрин с. ikiәsrlik. 
дыәти и. ikimәnalılıq. 
дыж с. qaba, cod, kobud, tәmizlәnmәmiş; дыжə пашмə qaba 

(təmizlənməmiş) yun.  
дыжд с. iri, böyük, yekә; дыжд беј ф. böyümək, yekəlmək, 

iriləşmək; дыжд быə с. böyümüş, böyüyən, yekəlmiş, yekələn, 
iriləşmiş, iriləşən; дыжд быə с. böyümüşdür, böyüyüb, yekəlmişdir, 
yekəlib, iriləşmişdir, iriləşib; дыжд кардеј ф. böyütmək; дыжд кардə 
беј ф. böyüdülmək; дыжд кардə быə с. böyüdülmüş, böyüdülən; 
дыжд кардə быə хəб. мəн. böyüdülmüşdür, böyüdülüb. 

дыжд-дыждә с. iri-iri; дыжд-дыждə сығон iri-iri daşlar. 
дыжд-дыжди з. iri-iri; дыжд-дыжди анҹеј iri-iri doğramaq. 
дыждәгәтымин с. irihәcmli. 
дыждәгәтыминәти и. irihәcmlilik. 
дыждәдонәјн с. iridәnәli. 
дыждәдонәјнәти и. iridәnәlilik. 
дыждәзизә с. irilәçәkli. 
дыждәкә и. 1 böyüdәn; 2 böyüdücü, lupa. 
дыждәпузә с. irigövdә. 
дыждәпузәјн с. bax: дыждәпузә. 
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дыждәпузәјнәти и. irigövdәlilik. 
дыждәсә (мол-мәлә) с. iribaşlı, iribuynuzlu (mal-qara). 
дыждәсыфәт с. irisifәt. 
дыждәсыфәтин с. bax: дыждәсыфәт. 
дыждәсыфәтинәти и. irisifәtlilik. 
дыждәти и. irilik, böyüklük. 
дыждәулгујн с. iriölçülü. 
дыждәформатин с. iriformatlı. 
дыждәчәш с. irigöz. 
дыжди с. irilikdә, boyda, böyüklükdә, yekәlikdә; əбыни бы 

дыжди ду! bu yekəlikdə yalan olmaz! 
дыжен с. ikiarvadlı, ikiövrәtli; дыженə мерд ikiarvadlı kişi. 
дыженәти и. ikiarvadlılıq, ikiövrәtlilik. 
дыжәти и. codluq, qabalıq. 
дызд и. oğru; *Дызд бəнəве выжорəдə бо һəркиһəрки Oğru 

bazarda qarğaşa gəzər (At. məs.). 
дыздәдәм с. kәmfürsәt, yerәbaxan. 
дыздәдәмәти и. kәmfürsәtlilik, yerәbaxanlıq. 
дыздәти и. oğurluq; дыздəти кардеј ф. oğurluq etmək; дыздəти 

кардə беј ф. oğurluq edilmək; дыздəти кардə быə с. oğurluq edilmiş 
(edilən); дыздəти кардə быə хəб. мəн. oğurluq edilmişdir (edilib). 

дыздәчанг с. әliәyri. 
дыздәчангәти и. әliәyrilik. 
дыздәчәм с. oğrun; дыздəчəмə дијəн oğrun baхış. 
дызди и. oğurluq; дызди мəкə! oğurluq etmə! бə дызди oğurluqca, 

oğrucasına, oğrun-oğrun. 
дыздије и. oğurlama. 
дыздије-дыздије  з. oğurlaya-oğurlaya, oğurlayaraq. 
дыздијеј ф. oğurlamaq; дыздијə беј ф. oğurlanmaq; *дыздијə 

быəбе  oğurlanmışdı; дыздијə быəбəј oğurlansaydı; дыздијə бе 
oğurlandı; дыздијə бејдə oğurlanır; дыздијə бəбе oğurlanar; дыздијə 
быə с. oğurlanmış, oğurlanan; дыздијə быə хəб. мəн. oğurlanmışdır, 
oğurlanıb; ♥дыздејдəм  oğurlayıram; дыздејдəш oğurlayırsan; 
дыздејдə oğurlayır; дыздејдəмон oğurlayırıq; дыздејдəшон 
oğurlayırsınız; дыздејдəн  oğurlayırlar; дыздејдəбим oğurlayırdım; 
дыздејдəбиш  oğurlayırdın; дыздејдəбе  oğurlayırdı; дыздејдəбимон 
oğurlayırdıq; дыздејдəбишон oğurlayırdınız; дыздејдəбин 
oğurlayırdılar; дыздиме  oğurladım; дыздије  oğurladın; дыздише 
oğurladı; дыздимоне oğurladıq; дыздијоне  oğurladınız; дыздишоне 
oğurladılar; əдыздим  oğurlayardım; əдыздиш oğurlayardın; əдызди 
oğurlayardı; əдыздимон  oğurlayardıq; əдыздишон oğurlayardınız; 
əдыздин oğurlayardılar; дыздијəнинбим  oğurlamalıydım; 
дыздијəнинбиш  oğurlamalıydın; дыздијəнинбе  oğurlamalıydı; 
дыздијəнинбимон oğurlamalıydıq; дыздијəнинбишон 
oğurlamalıydınız; дыздијəнинбин oğurlamalıydılar; дыздијəнин бим  
oğurlamalı oldum; дыздијəнин биш  oğurlamalı oldun; дыздијəнин 
бе  oğurlamalı oldu; дыздијəнин бимон oğurlamalı olduq; 
дыздијəнин бишон oğurlamalı oldunuz; дыздијəнин бин oğurlamalı 
oldular; бəдыздем oğurlayaram; бəдыздеш  oğurlayarsan; бəдызде 
oğurlayar; бəдыздемон  oğurlayarıq; бəдыздешон  oğurlayarsınız; 
бəдызден oğurlayarlar; дыздијəниним oğurlamalıyam; 
дыздијəниниш oğurlamalısan; дыздијəнине oğurlamalıdır; 
дыздијəнинимон  oğurlamalıyıq; дыздијəнинишон  oğurlamalısınız; 
дыздијəнинин oğurlamalıdırlar; быдыздым oğurlayım; быдызд 
oğurla; быдызды  oğurlasın; быдыздəмон oğurlayaq; быдыздəн 
oğurlayın; быдыздын  oğurlasınlar; быдыздом  oğurlasam; 
быдыздош oğurlasan; быдыздо oğurlasa; быдыздомон  oğurlasaq; 
быдыздошон oğurlasanız; быдыздон oğurlasalar; ♥дыздејдəним  
oğurlamıram; дыздејдəним oğurlamırsan; дыздејдəни oğurlamır; 
дыздејдəнимон oğurlamırıq; дыздејдəнишон oğurlamırsınız; 
дыздејдəнин  oğurlamırlar; дыздејдəныбим oğurlamırdım; 
дыздејдəныбиш  oğurlamırdın; дыздејдəныбе  oğurlamırdı; 
дыздејдəныбимон oğurlamırdıq; дыздејдəныбишон oğurlamırdınız; 
дыздејдəныбин oğurlamırdılar; ныдыздиме  oğurlamadım; 
ныдыздије  oğurlamadın; ныдыздише oğurlamadı; ныдыздимоне 
oğurlamadıq; ныдыздијоне  oğurlamadınız; ныдыздишоне  
oğurlamadılar; нəдыздим  oğurlamazdım; нəдыздиш oğurlamazdın; 
нəдызди oğurlamazdı; нəдыздимон  oğurlamazdıq; нəдыздишон 
oğurlamazdınız; нəдыздин oğurlamazdılar; дыздијəнинныбим  
oğurlamamalıydım; дыздијəнинныбиш  oğurlamamalıydın; 
дыздијəнинныбе  oğurlamamalıydı; дыздијəнинныбимон 

oğurlamamalıydıq; дыздијəнинныбишон oğurlamamalıydınız; 
дыздијəнинныбин oğurlamamalıydılar; дыздијəнин ныбим  
oğurlamalı olmadım; дыздијəнин ныбиш  oğurlamalı olmadın; 
дыздијəнин ныбе  oğurlamalı olmadı; дыздијəнин ныбимон 
oğurlamalı olmadıq; дыздијəнин ныбишон oğurlamalı olmadınız; 
дыздијəнин ныбин oğurlamalı olmadılar; нибəдыздем oğurlamaram; 
нибəдыздеш  oğurlamazsan; нибəдызде oğurlamaz; нибəдыздемон  
oğurlamarıq; нибəдыздешон oğurlamazsınız; нибəдызден  
oğurlamazlar; дыздијəнинним oğurlamamalıyam; дыздијəнинниш 
oğurlamamalısınız; дыздијəнинни oğurlamamalıdır; 
дыздијəниннимон  oğurlamamalıyıq; дыздијəниннишон  
oğurlamamalısınız; дыздијəниннин oğurlamamalıdırlar; ныдыздым 
oğurlamayım; мəдызд oğurlama; ныдызды  oğurlamasın; 
мəдыздəмон oğurlamayaq; мəдыздəн oğurlamayın; ныдыздын  
oğurlamasınlar; ныдыздом  oğurlamasam; ныдыздош oğurlamasan; 
ныдыздо oğurlamasa; ныдыздомон  oğurlamasaq; ныдыздошон 
oğurlamasanız; ныдыздон oğurlamasalar. 

дыздијә с. oğurlayan, oğurlamış. 
дыздијә хəб. мəн. oğurlamısan. 
дыздијәнин с. oğurlamalı, oğurlayası. 
дыздијәсә з. oğurlayarkәn, oğurlayan yerdә. 
дызывонин с. ikidilli; дызывонинə луғəт ikidilli lüğət. 
дызывонинәти и. ikidillilik. 
дыјнәнән a. ikisi dә, ikisini dә; əвон дыјнəнəн onlar ikisi də; 

əвони дыјнəнəн onların iksini də. 
дыјо и. dәniz, dәrya. 
дыјоаләф и. бот. dәnizotu. 
дыјоастовә и. зоол. dәnizulduzu (bədəni ulduz formasında olan 

onurğasız dəniz heyvanı). 
дыјовон и. dәnizçi. 
дыјовонәти и. dәnizçilik. 
дыјожәжы и. зоол. dәnizkirpisi. 
дыјокәләм и. бот. dәnizkәlәmi. 
дыјокәно и. sahil, dәnizkәnarı; дыјокəно булвар dənizkənarı 

bulvar. 
дыјокәсы и. зоол. dәniztısbağası. 
дыјо кыты и. зоол. dәniz pişiyi. 
дыјокорәтән и. зоол. dәnizhörümçәyi. 
дыјомормој и. зоол. dәnizilanbalığı. 
дыјо пәрысгыл и. зоол. dәniz qaranquşu. 
дыјопијоз и. бот. dәnizsoğanı. 
дыјоредә и. зоол. qağayı. 
дыјосиписол и. зоол. dәnizxanısı. 
дыјофириштә и. dәnizpәrisi (əfsanələrdə). 
дыјохыјо и. зоол. dәnizxiyarı. 
дыјочә и. dәryaça, su ambarı. 
дыјочәпәғ и. зоол. dәnizçapağı. 
дыјошәјтон и. зоол. dәnizşeytanı (balıqlar dəstəsi). 
дыкәмерәјн с. ikikameralı. 
дыкәрәјн с. ikidәfәli. 
дыкәрәјнәти и. ikidәfәlilik. 
дыкәс a. iki nәfәr. 
дыкәсә с. ikinәfәrlik, ikiadamlıq, ikiyerlik; дыкəсə купе 

ikinəfərlik kupe. 
дыкәси a. ikilikdә, ikisi; дыкəсијəн ikisi də, ikisini də, ikimizi də, 

ikinizi də. 
дыкәсинә a. ikilikdә, ikisi birlikdә. 
дыкәшә с. ikiqollu. 
дыкилојн с. ikikiloqramlıq, ikikiloluq. 
дыл и. ürәk, qәlb, könül; дыл дој ürək vermək;  дыли сутеј ürəyi 

yanmaq; дыли окардеј ürəyi açmaq; дыли бə гəв омеј ürəyi ağzına 
gəlmək; бə дыли дамеј ф. ürəyə dammaq; дамəбе бəчымы дыли ки, 
əв боме ürəyimə dammışdı ki, o, gələcək; бə дыли дамə с. ürəyə 
dammış, ürəyə daman; бејдə бəчымы дыли дамə чиј mənim ürəyimə 
daman şey olur; бə дыли дамə хəб. мəн. ürəyə dammışdır, ürəyə 
damıb; дыли евардеј ф. ürəyini almaq; дыл сутеј ф. acımaq; дылым 
суте бəчəј һоли onun halına acıdım; дыл тоспынијеј ф. ürək 
qızdırmaq; дыли тəкеј ф. bağrı çatlamaq; *Дыли дылыш гəте, бə 
мијон дəмəшиш Ürək ki ürəyi tutdu, araya girməyəsən; Дыли пијəј 
чəшəчи бəбе Ürək istəyən göz qabağında olar (At. m.).  

дылај с.  ikilay. 
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дыларышт и.  ürәksındıran. 
дыларшијә с. qәlbiqırıq, qәlbisınıq. 
дылатә с. ikiqat. 
дылбанд с. әziz, istәkli, sevgili, sevimli. 
дылбар и. dilbәr. 
дылбард с. dilbәr, canan. 
дылбәјәндыәжән с. ürәkbulandırıcı, ürәkbulandıran. 
дылбәпешо з.  nigaran. 
дылбәпешоәти и.  nigaranlıq. 
дылбәпури з.  ürәkdolusu. 
дылбәтангәвә с.  ürәksıxan. 
дылбәшыкыр з.  nigaran. 
дылбәшыкырәти  и. nigaranlıq. 
дылванди и.  tәsәlli, ürәk-dirәk, ürәklәndirmә; дылванди дој ф.  

təsəlli vermək, ürək-dirək vermək, ürəkləndirmək; дылванди доə беј 
ф.  təsəlli verilmək, ürək-dirək verilmək, ürəkləndirilmək; дылванди 
доə быə с.  təsəlli verilmiş, ürək-dirək verilmiş (verilən), 
ürəkləndirilmiş, ürəkləndirilən; дылванди доə быə хəб. мəн.  təsəlli 
verilmişdir, ürək-dirək verilmişdir (verilib), ürəkləndirilmişdir, 
ürəkləndirilib. 

дылгир с. dilgir, qәmli. 
дылгирәти и. dilgirlik, qәmlilik. 
дылдор с. dildar. 
дылдорәти и. dildarlıq. 
дылесты с. ikilәpәli. 
дылестыјн с. бот. ikilәpәli. 
дылестыјнәти и. бот. ikilәpәlilik. 
дылә I и. iç, içәri, daxil; бə дылə içinə, içərisinə; кəј дылə evin 

daхili; бə кəј дылə evin daхilinə; кəј дылəдə evin daхilində. 
дылә II и. hәyәtyanı sahә, hәyәt-baca, dirrik, bağça; бə дылə 

bağçaya; хəјли визə до һесте чəмə дылəдə bizim bağçamızda хeyli 
qoz ağacı vardır. 

дылә III  и. iç; визəдылə qoz içi, ləpə; зерəнəдылə badamçörəyi  
içi. 

дыләбә с. ürәkaparan, dilbәr.  
дыләбәдылә з. iç-içә; че ружномə сəһифон дылəбəдылə ној 

qəzetin səhifələrini iç-içə qoymaq. 
дыләбәтнә с. bәtndaxili; дылəбəтнə хунə довран bətndaхili qan 

dövranı. 
дыләвеки с. тəб. böyrәkdaxili. 
дыләвизә и. öyümә, bulanma; дылəвизə кардеј ф. öyümək, 

bulanmaq; дылəвизə омеј ф. öyümək, ürək bulanmaq. 
дыләвизәәдә с. öyüdücü, ürәkbulandırıcı. 
дыләвишә и. meşә içi. 
дыләвунә с. ikili, ikimәnalı, ikibaşlı, iki mәnaya yozula bilәn; 

дылəвунə сыхан мəкə! ikibaşlı danışma! 
дыләгардә и. ürәkbulanma; дылəгардə оме ürəyin bulanması. 
дыләгитә с. qitәdaxili; дылəгитə ови довран һidrогеол. qitədaхili 

su dövranı. 
дыләғыппә и.  ürәkdöyünmә. 
дыләдә з. ürәkdә; дылəдə һестыме доғ! ürəkdə dağım vardır! 
дыля́дә I з. daxildә, içәridә, içindә; дылəдə быə içində olan, 

içindəki. 
дыля́дә II з. hәyәtyanı sahәdә, bağçada; дылəдə быə доон 

bağçada olan, bağçadakı ağaclar. 
дыләдоғ и.  ürәk dağı, ürәyә vurulan dağ. 
дыләдоғин с.  ürәyidağlı. 
дыләдоғинәти и.  ürәyidağlılıq. 
дыләдож  и.  ürәk ağrısı. 
дыләдожын с. ürәkağrıdan.  
дыләдуст с.  ürәk dostu. 
дыләәпам и. içölçәn (detalların, məmulatların və s. daxili 

ölçülərini ölçən cihaz). 
дыләжә с. bağrını yarma; дылəжə мəкə ыштə əғылон uşaqların 

bağrını yarma. 
дыләјн с. içli (bax: дылә III).  
дыләкочә и. тəб. 1 sancı, girgi; 2 bax: гастралгијә; дылəкочə 

дој ф. sancı vermək, sancılanmaq. 
дыләләвә с. тəб. qarındaxili, qarıniçi; дылəлəвə дожон 

qarındaхili ağrılar; дылəлəвə наркоз qarıniçi narkoz. 
дыләлуккә и. hıçqırma; дылəлуккə кардеј ф. hıçqırmaq. 

дыләныггә и. nıqqıldama; дылəныккə кардеј ф. nıqqıldamaq. 
дыләо I з. içindәn; bax: дыләтоно. 
дыләо II з. hәyәtdәn, hәyәtyanı sahәdәn. 
дыләпи и. könülsevәn. 
дыләсо и. 1 içәri hәyәt; 2 mötәrizә; дылəсо ној mötərizə qoymaq; 

дылəсо окардеј mötərizəni açmaq; дылəсо бастеј mötərizəni 
bağlamaq; дылəсоəдə нывыштеј mötərizədə yazmaq. 

дыләсут с. ürәyiyanan, canıyanan, canyandıran. 
дыләсутәти и. ürәyiyananlıq, canıyananlıq, canyandıranlıq. 
дыләтыппә и.  ürәkçırpıntısı, ürәkçırpınması. 
дыләток с. bağrı yarılmış, bağrı yarılan; дылəток беј ф. bağrı 

yarılmaq; дылəток быə с. bağrı yarılmış (yarılan); дылəток быə хəб. 
мəн. bağrı yarılmışdır (yarılıb). 

дыләтон з. içәri, içәri tәrәf, iç tәrәf, daxil; бə дылəтон дəшеј içəri 
girmək. 

дыләтонә и. daxili; дылəтонə нохəшијон daхili хəstəliklər. 
дыләтонәдә з. içәridә, daxildә. 
дыләтоно з. içәridәn, içәri tәrәfdәn, daxildәn. 
дыләһырд и. әzişdirmә, әzişdirilmә; дылəһырд кардеј ф. 

əzişdirmək; дылəһырд кардə беј ф. əzişdirilmək; дылəһырд кардə 
быə с. əzişdirilmiş, əzişdirilən; дылəһырд кардə быə хəб. мəн. 
əzişdirilmişdir, əzişdirilib. 

дыли с.  ikilik; дылијə тахтə ikilik taхta. 
дыли и. ürәyi, ürәyin; дыли дој ürəyi vermək; дыли пијəј ürəyin 

istədiyi. 
дылику з.  ürәkdәn, ürәyindәn; ро һесте дылику бə дыл ürəkdən 

ürəyə yol vardır; дылику дəвардеј ürəyindən keçmək. 
дылин с.  ürәkli. 
дылинәти и.  ürәklilik. 
дылипијә с.  istәkli, ürәk istәyәn, sevgili. 
дылипури з. ürәkdolusu. 
дылисыхт з. ürәkdәn. 
дылынгә и. ikiayaq. 
дылынгин с. ikiayaqlı. 
дылкәш и. мус. Dilkәş («Şahnaz» muğamının bir şöbəsi). 
дылнодыл з. könülsüz, ürәksiz; дылнодыл бəмеј könülsüz 

ağlamaq. 
дылнодыләти и. könülsüzlük, ürәksizlik. 
дыло з.  ürәkdәn; дыло пијеј ürəkdən sevmək (istəmək). 
дылогард и.  ürәkkeçmә, ürәkgetmә; дылогард беј ф. ürəyi 

getmək, ürəyi keçmək; дылогард быə с. ürəyi getmiş (keçən), ürəyi 
keçmiş (keçən); дылогард быə  хəб. мəн.  ürəyi getmişdir (gedib), 
ürəyi keçmişdir (keçib). 

дылоәкә с. ürәkaçan, könülaçan. 
дылонәјн с. ikiyuvalı. 
дылпегәтә с. ürәkqopma; дылпегəтə мəкə əғылон uşaqları 

ürəkqopma etmə. 
дылсанди и. bax: дылванди. 
дылтанг с. qәmli, kәdәrli, hüzrlü; дыли бə танг оме ürəksıхıntısı. 
дылтанги и. ürәksıxılma, ürәksıxıntısı, darıxma. 
дылтәвозә и. dil-ağız, ürәk-dirәk, әzizlәmә; дылтəвозə кардеј ф. 

dil-ağız etmək, ürək-dirək vermək, əzizləmək; дылтəвозə кардə беј 
ф. dil-ağız edilmək, ürək-dirək verilmək, əzizlənmək; дылтəвозə 
кардə быə с. dil-ağız edilmiş, ürək-dirək verilmiş (verilən), 
əzizlənmiş, əzizlənən; дылтəвозə кардə быə хəб. мəн. dil-ağız 
edilmişdir, ürək-dirək verilmişdir (verilib), əzizlənmişdir, əzizlənib. 

дылулә и. qoşalülә; дылулə тифанг qoşalülə tüfəng. 
дылуләјн с. ikilülә, ikilülәli. 
дылхош с. dilxoş. 
дылхошәти и. dilxoşluq. 
дылхоши и. mәzә; дылхоши дој ф. məzə vermək; дылхоши доə 

с. məzə verən; дылхоши доə беј ф. məzə verilmək; дылхоши доə 
быə с. məzə verilmiş (verilən); дылхоши доə быə хəб. мəн. məzə 
verilmişdir (verilib). 

дылхун с. dilxor. 
дылхунәкә с. ürәyi qana döndәrәn. 
дылхунәти и. dilxorluq. 
дылһырд и. döymә, әzişdirmә; дылһырд кардеј döymək, 

əzişdirmək. 
дылһор с. dilxor. 
дылһорәти и. dilxorluq. 
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дылһоринәти и. dilxorçuluq. 
дыл-ҹәғә и. ürәk-göbәk, ciyәr, iç, içalat; һардəме ыштə дыл-ҹəғə 

ürək-göbəyimi (içimi) yemişəm; дыл-ҹəғə обыштə içalat qovurması, 
cız-bız. 

дылшыкәстә с. dilşikәstә, qәmli. 
дылшыкәстәти и. dilşikәstәlik, qәmlilik. 
дылшо с. dilşad, razı, mәmnun. 
дылшоәти и. dilşadlıq, razılıq, mәmnunluq. 
дымангә с. ikiaylıq; дымангə əғыл ikiaylıq uşaq. 
дымангинә с. ikiaylıq, iki ayın; чич бəбе ды мангинə əғыл? iki 

ayın uşağı nə olar? 
дымб сəдо тəғл. dımb.  
дымбәк и. nağara, dümbәk, dümbәlәk, dumbul; дымбəк жəј ф. 

nağara çalmaq, dümbək çalmaq. 
дымбәкәжән и. nağaraçalan, dümbәkçalan, dumbulçalan. 
дымбәкәсохт и. nağaraçı, dümbәkçi, dümbәlәkçi, dumbulçu, 

dümbәkqayıran. 
дымбәкәсохтәти и. nağaraçılıq, dümbәkçilik, dümbәlәkçilik, 

dumbulçuluq. 
дымбһадымб и. 
дымдыжд с. yepyekә. 
дыметрәјн с. ikimetrlik. 
дымәзәјн с. ikitarlalı. 
дымәзәјнәти и. ikitarlalıq. 
дымәнзылин с. ikimәnzilli. 
дымәнојн с. ikimәnalı. 
дымәнојнәти и. ikimәnalılıq. 
дымәртәбә с. ikimәrtәbә. 
дымәртәбәјн с. ikimәrtәbә, ikimәrtәbәli. 
дымжон и. söyüş; дымжон дој ф. söyüş vermək, söyüşmək; 

дымжон доə беј ф. söyüş verilmək; дымжон доə быə с. söyüş 
verilmiş (verilən); дымжон доə быə хəб. мəн. söyüş verilmişdir 
(verilib). 

дымжонгәв с. ağzıpәrtöv, ağzıpozuq, ağzısöyüşlü, söyüşkәn. 
дымжонгәвәти и. ağzıpәrtövlük, ağzıpozuqluq, ağzısöyüşlülük, 

söyüşkәnlik. 
дыминә a. ikinci. 
дыминәти и. ikincilik. 
дымичә с. ikiqulp. 
дымичәјн с. ikiqulplu. 
дыму с. 1 cod tük, sәrt tük, qıl; 2 donuz tükü. 
дынг и. dınq (səs təqlidi). 
дынг-дынг и. dınqıldama; дынг-дынг кардеј ф. dınqıldamaq; 

дынг-дынг кардə с. dınqıldayan; дынг-дынг кардə беј ф. 
dınqıldanmaq; дынг-дынг кардə быə с. dınqıldanmış, dınqıldanan; 
дынг-дынг кардə быə хəб. мəн. dınqıldanmışdır, dınqıldanıb. 

дынгә и. dınqıltı. 
дынгәдырынг и. гəп. dınqadırınq. 
дынјо и. dünya. 
дынјо-аләм и. dünya-alәm. 
дынјови с. dünyәvi. 
дынјовијәти и. dünyavilik. 
дынјовинде и. dünyagörüşü, dünyabaxışı. 
дынјовиндемон и. dünyagörüşü. 
дынјовиндә с. dünyagörmüş; bax: амохтә. 
дынјоәдә з. dünyada, dünyasında. 
дынјомәвинд с. tәcrübәsiz, dünyagörüşsüz. 
дынјомәвиндәти и. tәcrübәsizlik, dünyagörüşsüzlük. 
дынјопәрәст с. dünyapәrәst. 
дынјопәрәстәти и. dünyapәrәstlik. 
дынјофаме и. dünyaduyumu. 
дынохтә и. грəм. ikinöqtә (:). 
дынубәјн с. ikinövbәli; дынубəјнə каштемон ikinövbəli əkin. 
ды огард a. iki dәfә; бə ды огард iki dəfəyə. 
дыотағин с. bax:  дычәшмә. 
дыпан с. ikiqat, basıq, yastı; дыпан беј ikiqat olmaq, yastılanmaq. 
дыпардәјн с. ikipәrdәli. 
дыпартијәјн с. ikipartiyalı. 
дыпартијәјнәти и. ikipartiyalılıq. 
дыпдыроз с. uzundıraz, upuzun. 
дыпдырозәти и. uzundırazlıq, upuzunluq. 

дыпәлвонин с. ikigöyәrtәli. 
дыпәрәјн с.  бот. ikilәçәkli. 
дыпоә с. tәn, iki para, iki hissә. 
дыпузәјн с. ikigövdәli. 
дыпуснәјн с. ikidayaqlı. 
дыр и. 1 ara; гəдəј дыр огəт бəј qapını azca arala; 2 dәlik, deşik; 

һылы-дыр dəlmə-deşik. 
дырангә с. ikirәng, dürәng. 
дырангин с. ikirәngli, dürәng. 
дырангәти и. ikirәnglik, dürәnglik. 
дырангинәти и. ikirәnglilik, dürәnglilik. 
дырдилә с. çaşqın; дырдилə одəм çaşqın adam; дырдилə беј 

çaşmaq, çaşıb qalmaq; дырдилə кардеј çaşdırmaq, çaşırmaq; 
дырдилə кардə беј çaşdırılmaq; дырдилə кардə быə çaşdırılmış, 
çaşdırılan. 

дырдиләти и. çaşqınlıq. 
дыр-дыр с. dәlik-dәlik, deşik-deşik. 
дыр-дыр и. dır-dır, dırıldama; дыр-дыр кардеј dırıldamaq. 
дырангә с. ikirәngli. 
дырестә с. ikicәrgәli. 
дырестәјн с. ikicәrgәli, ikisıralı. 
дырәғәмин с. ikirәqәmli. 
дырије и. cırılma, yırtılma. 
дырије-дырије  з. cırıla-cırıla, cırılaraq, yırtıla-yırtıla, 

yırtılaraq. 
дыријеј ф. cırılmaq, yırtılmaq; ♥дыријејдə  cırılır; дыријејдəбе 

cırılırdı; дыријəбе cırılmışdı; дыријəј cırıldı; əдырји cırılardı; 
дыријəјбəн  cırılıbmış; дыријəнинбе cırılmalıydı; дыријəнин бе  
cırılmalı oldu; бəдырије  cırılar; дыријəнине cırılmalıdır; быдыријы 
cırılsın; быдыријо cırılsa; ♥дыријејдəни cırılmır; дыријејдəныбе 
cırılmırdı; дыријəныбе cırılmamışdı; ныдыријəј cırılmadı; нəдырји 
cırılmazdı; дыријəнијбəн  cırılmayıbmış; дыријəнинныбе 
cırılmamalıydı; дыријəнин ныбе  cırılmalı olmadı; нибəдырије  
cırılmaz; дыријəнинни cırılmamalıdır; ныдыријы cırılmasın; 
ныдыријо cırılmasa. 

ды`ријә с. ikixәtli. 
дыријә` с. cırılan, yırtıq, cırıq, cırılmış, cırılan. 
дыријә хəб. мəн. cırılıb, cırılmışdır. 
дыријәјн и. ikixәtli, ikimilli; дыријəјнə дəфтəр ikimilli dəftər. 
дыријәнин с. cırılmalı, cırılası, yırtılmalı, yırtılası. 
дыријәсә з. cırılarkәn, yırtılarkәn. 
дырығ и. qığ; bax: пәсгыл; дырығ кардеј ф. qığlamaq. 
дырынг 
дырынгһадырынг  
дырыст з. tamam; дырыст ҹони бим! tamam əldən düşdüm! 
дырыст с. dürüst, dәqiq, sәhih; дырыст тəјин кардеј dürüst təyin 

etmək; дырыст кардеј ф. dəqiqləşdirmək, dürüstləşdirmək, 
səhihləşdirmək; дырыст кардə беј ф. dəqiqləşdirilmək, 
dürüstləşdirilmək, səhihləşdirilmək; дырыст кардə быə с. 
dəqiqləşdirilmiş, dürüstləşdirilmiş, səhihləşdirilmiş; дырыст кардə 
быə хəб. мəн. dəqiqləşdirilmişdir, dürüstləşdirilmişdir, 
səhihləşdirilmişdir. 

дырыст-дырысти з. dәqiqliklә, dürüstlüklә, sәhihliklә. 
дырыстәти и. dürüstlük, dәqiqlik. 
дырысти и. dürüstlük, dәqiqlik, sәhihlik. 
дырысткор с. dәqiq, tәmiz, doğru, vicdanlı. 
дырјон и. paltar yumaq üçün çay qırağında sal daşlardan ibarәt 

yer. 
дырније и. cırma. 
дырније-дырније з. cıra-cıra, cıraraq. 
дырнијеј ф. cırmaq; дырнијə беј ф. cırılmaq; *дырнијə быəбе 

cırılmışdı; дырнијə быəбəј cırılsaydı; дырнијə бе cırıldı; дырнијə 
бејдə cırılır; дырнијə бəбе cırılar; дырнијə быə с. cırılmış, cırılan; 
дырнијə быə хəб. мəн. cırılmışdır, cırılıb; ♥дырнејдəм cırıram; 
дырнејдəш cırırsan; дырнејдə cırır; дырнејдəмон cırırıq; 
дырнејдəшон cırırsınız; дырнејдəн cırırlar; дырнејдəбим cırırdım; 
дырнејдəбиш cırırdın; дырнејдəбе cırırdı; дырнејдəбимон cırırdıq; 
дырнејдəбишон cırırdınız; дырнејдəбин cırırdılar; əдырним 
cırardım; əдырниш cırardın; əдырни cırardı; əдырнимон cırardıq; 
əдырнишон cırardınız; əдырнин cırardılar; дырнијəмбе cırmışdım; 
дырнијəбе cırmışdın; дырнијəшбе cırmışdı; дырнијəмонбе 
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cırmışdıq; дырнијəонбе cırmışdınız; дырнијəшонбе cırmışdılar; 
дырнијəнинбим cırmalıydım; дырнијəнинбиш cırmalıydın; 
дырнијəнинбе cırmalıydı; дырнијəнинбимон cırmalıydıq; 
дырнијəнинбишон cırmalıydınız; дырнијəнинбин cırmalıydılar; 
дырнијəнин бим cırmalı oldum; дырнијəнин биш cırmalı oldun; 
дырнијəнин бе cırmalı oldu; дырнијəнин бимон cırmalı olduq; 
дырнијəнин бишон cırmalı oldunuz; дырнијəнин бин cırmalı 
oldular; дырнијəмбəј cırsaydım; дырнијəбəј cırsaydın; дырнијəшбəј 
cırsaydı; дырнијəмонбəј cırsaydıq; дырнијəонбəј cırsaydınız; 
дырнијəшонбəј cırsaydılar; бəдырнем cıraram; бəдырнеш cırarsan; 
бəдырне cırar; бəдырнемон cırarıq; бəдырнешон cırarsınız; 
бəдырнен cırarlar; дырнијəниним cırmalıyam; дырнијəниниш 
cırmalısan; дырнијəнине cırmalıdır; дырнијəнинимон cırmalıyıq; 
дырнијəнинишон cırmalısınız; дырнијəнинин cırmalıdırlar; 
быдырным cırım; быдырын cır; быдырны cırsın; быдырнəмон 
cıraq; быдырнəн cırın; быдырнын cırsınlar; быдырном cırsam; 
быдырнош cırsan; быдырно cırsa; быдырномон cırsaq; 
быдырношон cırsanız; быдырнон cırsalar; ♥дырнејдəним cırmıram; 
дырнејдəниш cırmırsan; дырнејдəни cırmır; дырнејдəнимон 
cırmırıq; дырнејдəнишон cırmırsınız; дырнејдəнин cırmırlar; 
дырнејдəныбим cırmırdım; дырнејдəныбиш cırmırdın; 
дырнејдəныбе cırmırdı; дырнејдəныбимон cırmırdıq; 
дырнејдəныбишон cırmırdınız; дырнејдəныбин cırmırdılar; 
нəдырним cırmazdım; нəдырниш cırmazdın; нəдырни cırmazdı; 
нəдырнимон cırmazdıq; нəдырнишон cırmazdınız; нəдырнин 
cırmazdılar; дырнијəмныбе cırmamışdım; дырнијəныбе 
cırmamışdın; дырнијəшныбе cırmamışdı; дырнијəмонныбе 
cırmamışdıq; дырнијəонныбе cırmamışdınız; дырнијəшонныбе 
cırmamışdılar; дырнијəнинныбим cırmamalıydım; 
дырнијəнинныбиш cırmamalıydın; дырнијəнинныбе cırmamalıydı; 
дырнијəнинныбимон cırmamalıydıq; дырнијəнинныбишон 
cırmamalıydınız; дырнијəнинныбин cırmamalıydılar; дырнијəнин 
ныбим cırmalı olmadım; дырнијəнин ныбиш cırmalı olmadın; 
дырнијəнин ныбе cırmalı olmadı; дырнијəнин ныбимон cırmalı 
olmadıq; дырнијəнин ныбишон cırmalı olmadınız; дырнијəнин 
ныбин cırmalı olmadılar; дырнијəмнəбəј cırmasaydım; 
дырнијəнəбəј cırmasaydın; дырнијəшнəбəј cırmasaydı; 
дырнијəмоннəбəј cırmasaydıq; дырнијəоннəбəј cırmasaydınız; 
дырнијəшоннəбəј cırmasaydılar; нибəдырнем cırmaram; 
нибəдырнеш cırmazsan; нибəдырне cırmaz; нибəдырнемон 
cırmarıq; нибəдырнешон cırmazsınız; нибəдырнен cırmazlar; 
дырнијəнинним cırmamalıyam; дырнијəнинниш cırmamalısan; 
дырнијəнинни cırmamalıdır; дырнијəниннимон cırmamalıyıq; 
дырнијəниннишон cırmamalısınız; дырнијəниннин cırmamalıdırlar; 
ныдырным cırmayım; мəдырын cırma; ныдырны cırmasın; 
мəдырнəмон cırmayaq; мəдырнəн cırmayın; ныдырнын cırmasınlar; 
ныдырном cırmasam; ныдырнош cırmasan; ныдырно cırmasa; 
ныдырномон cırmasaq; ныдырношон cırmasanız; ныдырнон 
cırmasalar. 

дырнијә с. cıran, cırmış. 
дырнијә хəб. мəн. cırmısan. 
дырнијәнин с. cırmalı, cırası. 
дырнијәсә з. cırarkәn, cıran yerdә. 
дыро и. kәsişmә, iki yolun kәsişmәsi; yolayrıcı. 
дыроз с. uzun; бə дырози uzunasına; дыроз беј ф. uzanmaq, 

uzunlaşmaq; дыроз быə с. 1 uzanmış, uzanan; 2 uzanıq, uzanılı; 
дыроз быə хəб. мəн. uzanmışdır, uzanıb; дыроз кардеј ф. uzatmaq, 
uzunlatmaq; дыроз кардə беј ф. uzadılmaq; дыроз кардə быə с. 
uzadılmış, uzadılan; uzadıla; дыроз кардə быə хəб. мəн. uzadılmışdır, 
uzadılıb. 

дыроздәкәш с. uzunsürәn, uzunçәkәn. 
дыроз-дырозә с. uzun-uzadı; дыроз-дырозə роон uzun-uzadı 

yollar. 
дыроз-дырози з. uzun-uzadı; дыроз-дырози ро шеј uzun-uzadı 

yol getmək. 
дырозәдумо и. süründürmәçi. 
дырозәдумоәти и. süründürmәçilik. 
дырозәке з. uzunasına. 
дырозәләвун с. uzunsov. 
дырозәләвунәти и. uzunsovluq. 
дырозәболо с. uzunboy, uzunboylu. 

дырозәболоәти и. uzunboyluq, uzunboyluluq. 
дырозәбукә с. uzunburun, uzunburunlu. 
дырозәбукәти и. uzunburunluq, uzunburunluluq. 
дырозәвот с. uzundanışan. 
дырозәгиј с. uzunboyun, uzunboyunlu. 
дырозәгијәти и. uzunboyunluq, uzunboyunluluq. 
дырозәгыр с. uzunayaq, uzunayaqlı. 
дырозәгырәти и. uzunayaqlıq, uzunayaqlılıq. 
дырозәгуш с. uzunqulaq, uzunqulaqlı. 
дырозәгушәти и. uzunqulaqlıq, uzunqulaqlılıq. 
дырозәдовнәјн с. uzunәtәkli. 
дырозәдовнәјнәти и. uzunәtәklilik. 
дырозәжи с. uzunömürlü. 
дырозәжијәти  и. uzunömürlülük. 
дырозәкәш с. uzunqol, uzunqollu. 
дырозәлулә с. uzunlülә. 
дырозәмыддәтин с. uzunmüddәtli. 
дырозәмыддәтинәти и. uzunmüddәtlilik. 
дырозәму с. uzunsaç, uzunsaçlı. 
дырозәпочә с. uzunpaçalı, uzunbalaqlı. 
дырозәпочәти и. uzunpaçalılıq, uzunbalaqlılıq. 
дырозәпузә с. uzungövdәli. 
дырозәпузәти и. uzungövdәlilik. 
дырозәриш с. uzunsaqqal. 
дырозәришәти и. uzunsaqqallıq. 
дырозәти и. uzunluq; жы чиј ни дырозəтијəн uzunluq da bir şey 

deyil. 
дырозәһу с. uzundraz. 
дырозәһујәти и. uzundrazlıq. 
дырозәчәм с. uzuntәhәr. 
дырозәчәмәти и. uzuntәhәrlik. 
дырози и. 1 uzunu; ружи дырози gün uzunu; 2 uzunluq; 10 

метрəј кəј дырози evin uzunluğu 10 metrdir. 
дырози пешсых. boyunca, uzunu; вијə доон бешəбин руј дырози 

çay boyunca (uzunu) söyüd ağacları bitmişdilər.  
дыртангә с. sıx, dar, darısqal, damdar. 
дыружнә с. ikigünlük. 
дыруҹо и. iki çay ayrıcı, iki çayın qovuşduğu yer. 
дырһадыр и. dırhadır. 
дыса a. iki yüz. 
дысаатинә с. ikisaatlıq; ды саатинə ро iki saatlıq yol. 
дысаитин с. ikisaitli. 
дысаминә a. ikiyüzüncü. 
дысасорнә с. ikiyüzillik. 
ды-се a. iki-üç. 
дысә з. ikibaşa; бə ды сə ikibaşa; бə һар ды сə hər iki başa. 
дысәдојн с. ikisәsli. 
дысәдојнәти с. ikisәslilik. 
дысәјн с. ikibaşlı. 
дысәјнәти и. ikibaşlılıq. 
дысәнгонәјн с. ikiyataqlı. 
дысәри и. külüng, düsәr, qazmadüsәr. 
дысәтрин с. ikisәtirli. 
дысинин с. ikiyaşlı. 
дысинифин с. ikisinifli; дысинфинə мəктəб ikisinifli məktəb. 
дысым с. dolu, dolğun, dolğunbәdәnli, dolğunvücudlu (adam). 
дысымәти и. doluluq, dolğunluq, dolğunbәdәnlilik, 

dolğunvücudluluq. 
дысорә с. ikiyaşar. 
дысорин с. ikiillik, ikiyaşar. 
дысорнә с. ikiillik, ikiyaşar. 
дысунин с. ikisütünlu. 
дысунинәти и. ikisütünluluq. 
дытар и. мус. dütar (iki simli musiqi aləti). 
дытәбәғәјн с. ikitәbәqәli. 
дытәбәғәјнәти и. ikitәbәqәlilik. 
дытәрәфә з. ikitәrәfli, ikili. 
дытирә с. ikitәrәfli, ikitirә. 
дытирәти и. parçalanma, ikitirәlik. 
дытирин с. ikioxlu. 
дытовин с. ikisürәtli. 
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дытонә с. ikiyanlı. 
дыузвин с. ikiüzvlü; дыузвинə ҹумлə ikiüzvlü cümlə. 
дыулгујн с. ikiölçülü. 
дыурин с. ikihörgüclü. 
дыфазәјн с. ikifazalı. 
дыфаизин с. ikifaizli. 
дыфәмилијәјн с. ikifamiliyalı. 
дыфикирин с. ikifikirli. 
дыфикиринәти и. ikifikirlilik. 
дыхычә с. haça. 
дыхычәти и. haçalıq. 
дыхолә с. haça. 
дыхоләјн с. haçalı. 
дыхчән и. qarmaq (balıq tutmaq üçün). 
дыһакимијәтәти с. ikihakimiyyәtlilik, ikihökumәtlilik. 
дыһафтәјн с. ikihәftәlik. 
дыһәддин с. ikihәdli.  
ды һәзо a. iki min. 
ды һәзоминә a. ikimininci. 
ды һәзо сорин с. ikiminillik. 
ды һәзо сорнә с. ikiminillik. 
дыһәрәкәтинон и. зоол. ikihәrәkәtlilәr (kərtənkələlər ailəsi). 
дыһыҹәјн с. ikihecalı. 
дыһукмәтәти с. ikihökumәtlilik. 
дычәхи с. ikitәkәrli. 
дычәшә с. ikigözlü. 
дычәшин с. ikigözlü. 
дычәшмә с. ikigözlü, ikiotaqlı (ev). 
дычин с. ikiçin. 
дыҹилдин с. ikicildlik. 
дыҹинсијәтин с. ikicinsiyyәtli. 
дыҹинсијәтинәти и. ikicinsiyyәtlilik. 
дыҹинсин с. bax:  дыҹинсијәтин. 
дыҹинсинәти и. bax:  дыҹинсијәтинәти. 
дыҹој с. ikiqat; дыҹој дој чəј əвəз onun əvəzini ikiqat verdin. 
дыҹон с. hamilә, boylu; дыҹонə жен boylu qadın. 
дыҹонәти и. hamilәlik, boyluluq. 
дышанбә и. bazar ertәsi, düşәnbә. 
дышиклин с. ikişәkilli; дышиклинə тəмшо ikişəkilli tamaşa. 
дышмен и. bax:  дешмен. 
дышменәти и. bax:  дешменәти. 
дышујә(јн) с. ikiәrli. 
дышујәјнәти и. ikiәrlilik. 
до I и. мус. do (musiqi qammasının birinci səsi). 
до II и. ağac; былындə до hündür ağac; хол-хычəјнə до qol-

budaqlı ağac; *Дош теле, лəл-гылыш шин Ağacı acıdır, meyvəsi 
şirin (At. məs.). 

добыр и. ağacqıran. 
добырније и. ağacqırma. 
довел и.  бот. gül buketinin içinә qoyulan iri yarpaq. 
довәзәх и. зоол. ağacqurbağası. 
довәнҹин и. ağacsaqqızı, kitrә. 
довәнҹинин с. kitrәli. 
довләт I и. dövlәt; толыши довлəт talış dövləti; милли довлəт 

milli dövlət; јолə довлəт böyük dövlət; демократикə довлəт 
demokratik dövlət; авторитарə довлəт avtoritar dövlət; довлəти 
сохтемон dövlət quruluşu; һар хəлғи ыштə довлəт hər xalqın öz 
dövləti. 

довләт II и. dövlәt, sәrvәt; bax: тәнхо; елиннә. 
довләтманд с. dövlәtli, varlı; довлəтмандə одəм dövlətli adam; 

довлəтманд беј ф. dövlətlənmək, varlanmaq; довлəтманд быə с. 
dövlətlənmiş, varlanmış; довлəтманд быə хəб. мəн. dövlətlənmişdir, 
varlanmışdır; довлəтманд кардеј ф. dövlətləndirmək, varlandırmaq; 
довлəтманд кардə беј ф. dövlətləndirilmək, varlandırılmaq; 
довлəтманд кардə быə с. dövlətləndirilmiş, varlandırılmış, 
dövlətləndirilən, varlandırılan; довлəтманд кардə быə хəб. мəн. 
dövlətləndirilmişdir, varlandırılmışdır, dövlətləndirilib, varlandırılıb. 

довләтмандәти и. dövlәtlilik, varlılıq. 
довләтпәрәст с. dövlәtpәrәst. 
довләтпәрәстәти и. dövlәtpәrәstlik. 
довнә и. әtәk, balaq (paltarın və s.); bax: почә.  

довнә-довнә з. әtәk-әtәk. 
довније и. әmizdirmә, әmdirmә. 
довније-довније з. әmizdirә-әmizdirә, әmizdirәrәk, әmdirә-

әmdirә, әmdirәrәk. 
довнијеј ф. әmizdirmәk, әmdirmәk; довнијə беј ф. əmizdirilmək; 

*довнијə быəбе əmizdirilmişdi; довнијə быəбəј əmizdirilsəydi; 
довнијə бе əmizdirildi; довнијə бејдə əmizdirilir; довнијə бəбе 
əmizdirilər; довнијə быə с. əmizdirilmiş, əmizdirilən. довнијə быə 
хəб. мəн. əmizdirilmişdir, əmizdirilib; ♥довнејдəм əmdirirəm; 
довнејдəш əmdirirsən; довнејдə əmdirir; довнејдəмон əmdiririk; 
довнејдəшон əmdirirsiniz; довнејдəн əmdirirlər; довнејдəбим 
əmdirirdim; довнејдəбиш əmdirirdin; довнејдəбе əmdirirdi; 
довнејдəбимон əmdirirdik; довнејдəбишон əmdirirdiniz; 
довнејдəбин əmdirirdilər; довниме əmdirdim; довније əmdirdin; 
довнише əmdirdi; довнимоне əmdirdik; довнијоне əmdirdiniz; 
довнишоне əmdirdilər; довнијəме əmdirmişəm; довнијə 
əmdirmisən; довнијəше əmdirib; довнијəмоне əmdirmişik; 
довнијəоне əmdirmisiniz; довнијəшоне əmdiriblər; довнијəнинбим 
əmdirməliydim; довнијəнинбиш əmdirməliydin; довнијəнинбе 
əmdirməliydi; довнијəнинбимон əmdirməliydik; довнијəнинбишон 
əmdirməliydiniz; довнијəнинбин əmdirməliydilər; довнијəнин бим 
əmdirməli oldum; довнијəнин биш əmdirməli oldun; довнијəнин бе 
əmdirməli oldu; довнијəнин бимон əmdirməli olduq; довнијəнин 
бишон əmdirməli oldunuz; довнијəнин бин əmdirməli oldular; 
довнијəмбəј əmdirsəydim; довнијəбəј əmdirsəydin; довнијəшбəј 
əmdirsəydi; довнијəмонбəј əmdirsəydik; довнијəонбəј 
əmdirsəydiniz; довнијəшонбəј əmdirsəydilər; быдјовным əmdirim; 
быдјовын əmdir; быдјовны əmdirsin; быдјовнəмон əmdirək; 
быдјовнəн əmdirin; быдјовнын əmdirsinlər; быдјовном əmdirsəm; 
быдјовнош əmdirsən; быдјовно əmdirsə; быдјовномон əmdirsək; 
быдјовношон əmdirsəniz; быдјовнон əmdirsələr; бəдјовнем 
əmdirəcəyəm; бəдјовнеш əmdirəcəksən; бəдјовне əmdirəcək; 
бəдјовнемон əmdirəcəyik; бəдјовнешон əmdirəcəksiniz; бəдјовнен 
əmdirəcəklər; довнијəниним əmdirməliyəm; довнијəниниш 
əmdirməlisən; довнијəнине əmdirməlidir; довнијəнинимон 
əmdirməliyik; довнијəнинишон əmdirməlisiniz; довнијəнинин 
əmdirməlidirlr; ♥довнејдəним əmdirmirəm; довнејдəниш 
əmdirmirsən; довнејдəни əmdirmir; довнејдəнимон əmdirmirik; 
довнејдəнишон əmdirmirsiniz; довнејдəнин əmdirmirlər; 
довнејдəныбим əmdirmirdim; довнејдəныбиш əmdirmirdin; 
довнејдəныбе əmdirmirdi; довнејдəныбимон əmdirmirdik; 
довнејдəныбишон əmdirmirdiniz; довнејдəныбин əmdirmirdilər; 
ныдовниме əmdirmədim; ныдовније əmdirmədin; ныдовнише 
əmdirmədi; ныдовнимоне əmdirmədik; ныдовнијоне əmdirmədiniz; 
ныдовнишоне əmdirmədilər; довнијəмни əmdirməmişəm; 
довнијəни əmdirməmisən; довнијəшни əmdirməyib; довнијəмонни 
əmdirməmişik; довнијəонни əmdirməmisiniz; довнијəшонни 
əmdirməyiblər; довнијəнинныбим əmdirməməliydim; 
довнијəнинныбиш əmdirməməliydin; довнијəнинныбе 
əmdirməməliydi; довнијəнинныбимон əmdirməməliydik; 
довнијəнинныбишон əmdirməməliydiniz; довнијəнинныбин 
əmdirməməliydilər; довнијəнин ныбим əmdirməli olmadım; 
довнијəнин ныбиш əmdirməli olmadın; довнијəнин ныбе əmdirməli 
olmadı; довнијəнин ныбимон əmdirməli olmadıq; довнијəнин 
ныбишон əmdirməli olmadınız; довнијəнин ныбин əmdirməli 
olmadılar; довнијəмнəбəј əmdirməsəydim; довнијəнəбəј 
əmdirməsəydin; довнијəшнəбəј əmdirməsəydi; довнијəмоннəбəј 
əmdirməsəydik; довнијəоннəбəј əmdirməsəydiniz; довнијəшоннəбəј 
əmdirməsəydilər; ныдовным əmdirməyim; мəдовын əmdirmə; 
ныдовны əmdirməsin; мəдовнəмон əmdirməyək; мəдовнəн 
əmdirməyin; ныдовнын əmdirməsinlər; ныдовном əmdirməsəm; 
ныдовнош əmdirməsən; ныдовно əmdirməsə; ныдовномон 
əmdirməsək; ныдовношон əmdirməsəniz; ныдовнон əmdirməsələr; 
нибəдовнем əmdirməyəcəyəm; нибəдовнеш əmdirməyəcəksən; 
нибəдовне əmdirməyəcək; нəдовнемон əmdirməyəcəyik; 
нибəдовнешон əmdirməyəcəksiniz; нибəдовнен əmdirməyəcəklər; 
довнијəнинним əmdirməməliyəm; довнијəнинниш əmdirməməlisən; 
довнијəнинни əmdirməməlidir; довнијəниннимон əmdirməməliyik; 
довнијəниннишон əmdirməməlisiniz; довнијəниннин 
əmdirməməlidirlər. 
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довнијә с. әmizdirәn, әmizdirmiş; əғыл довнијə жен uşaq 
əmizdirən qadın. 

довнијә хəб. мəн. әmizdirmisәn. 
довнијәнин с. әmizdirmәli, әmdirmәli, әmizdirәsi, әmdirәsi. 
довнијәсә з. әmizdirәrkәn, әmdirәrkәn, әmizdirәn (әmdirәn) 

yerdә. 
довр и. dövr. 
довран и. dövran. 
доврә и. dövrә. 
доврәви с. dövrәvi. 
доврәјн с. dövrәli. 
доври с. dövri; довријə һəрəкəт dövri hərəkət. 
доври-ғәдим и. dövri-qәdim. 
доври-зәмон и. dövri-zaman. 
довријә и. иғт. dövriyyә (tam təkrar olunan dövr). 
довријәти и. dövrülük. 
доври-фәләк и. bax: әјом-гардыш. 
довркарде и. dövretmә. 
довтәләб с. dovtәlәb, mübariz, döyüşkәn. 
довтәләбәти и. dovtәlәblik, mübarizlik, döyüşkәnlik. 
довулә и. 1 uyuq, qorxuluq; 2 müqәvva (içi doldurulmuş heyvan 

və ya quş dərisi). 
догмә и. doqma, ehkam. 
догмәт и. doqmat (1 bir дини  təlimin əsas, dəyişməyən hissəsi; 2  

ehkam). 
догмәтизм и. doqmatizm (ancaq doqmalara əsaslanan qeyri-

tənqidi təfəkkür). 
догмәтик и. doqmatik, doqmaçı (doqmatizm tərəfdarı). 
догмәтикә и. doqmatika (ehkamların sistematik xülasəsi). 
догмәтик -ә с. doqmatik; догмəтикə тəлим doqmatik təlim. 
догмәтикәти и. doqmatiklik. 
доғ и. dağ, damğa; доғ жəј ф. dağ vurmaq, dağlamaq; доғ жə беј 

ф. dağ vurulmaq, dağlanmaq; доғ жə быə с. dağ vurulmuş (vurulan), 
dağlanmış, dağlanan; доғ жə быə хəб. мəн. dağ vurulmuşdur 
(vurulub), dağlanmışdır, dağlanıb; доғ кəшеј ф. dağ çəkmək; доғ 
кəшə беј ф. dağ çəkilmək; доғ кəшə быə с. dağ çəkilmiş (çəkilən); 
доғ кəшə быə дыл dağ çəkilmiş ürək; доғ кəшə быə хəб. мəн. dağ 
çəkilmişdir (çəkilib); доғ ној ф. dağ qoymaq, dağ vurmaq, 
damğalamaq; доғ ноə беј ф. dağ qoyulmaq, dağ vurulmaq; доғ ноə 
быə с. dağ qoyulmuş, dağ vurulmuş (vurulan); доғ ноə быə хəб. мəн. 
dağ qoyulmuşdur, dağ vurulmuşdur (vurulub). 

доғанде и. ağacyıxma; доғанде техникə ağacyıхma teхnikası. 
доғәжә и. damğa; доғəжə ној damğalamaq, доғəжə ноə беј 

damğalanmaq; доғəжə дој ној damğalatdırmaq, damğalatmaq. 
доғәжән и. damğavuran, damğabasan. 
доғәжәјн с. damğalı. 
доғәжәјнәти и. damğalılıq. 
доғәзинә и. ağacvarı; доғəзинə сохтемон ağacvarı quruluş. 
доғин с. dağlı, damğalı, dağ vurulmuş, damğa vurulmuş 

(vurulan). 
доғмә с. doğma; доғмə быјə doğma qardaş. 
доғмәти и. doğmalıq. 
дод и. мус. Dad («Mahur» muğamının başlanğıc epizodlarından 

biri). 
дод и. dad; бə дод рəсеј dada yetişmək; дод кардеј ф. dad etmək; 

дод кардə беј ф. dad edilmək; дод кардə быə с. dad edilmiş (edilən); 
дод кардə быə хəб. мəн. dad edilmişdir (edilib). 

дод-бидод и. dad-bidad. 
додекафонијә и. мус. dodekafoniya (atоnalizmin, yəni atоnal 

musiqinin inkişafı prоsеsində musiqi bəstələməк mеtоdu). 
до-дәво и. dava-dәrman. 
дод-әмон и. dad-aman. 
додәрәс и. dada yetişәn, imdada yetişәn. 
додымжон и. söyüş. 
додо и. bacı, aba (adətən böyük bacıya verilən nəvazişli ad);  тиббə 

додо tibb bacısı; *Додо зывон – Хыдо зывон, инə зывон – шинə 
зывон Abanın dili – Allahın dili, ana dili – şirin dil (At. sözü). 

додоле и. bacıcan (böyük bacıya nəvazişli müraciət). 
додома и. bacıcan (böyük bacıya nəvazişli müraciət). 
додуст и. бот. bax: һујәме. 
дод-фәрјод и. dad-fәryad. 

дод-һәрај и. dad-haray. 
доә с. verәn, vermiş. 
доә хəб. мəн. vermisәn. 
доә бе бырнијеј ф. kәsdirilmәk, biçdirilmәk. 
доә бе вадој ф. buraxdırılmaq. 
доә бе вотеј ф. dedizdirilmәk. 
доә бе кардеј ф. etdirilmәk. 
доә бе патеј ф. bişirtdirilmәk. 
доә бе пероснијеј ф. bәslәtdirmәk. 
доә бе пәлеј ф. bellәtdirilmәk. 
доә бе шыштеј ф. yudurdulmaq, yuduzdurulmaq. 
доә бе шодој ф. atdırılmaq. 
доә быә бырније с. kәsdirilmiş, biçdirilmiş; kәsdirilәn, 

biçdirilәn. 
доә быә вадој с. buraxdırılmış, buraxdırılan. 
доә быә воте с. dedizdirilmiş, dedizdirilәn. 
доә быә жије с. yaşadılmış, yaşadılan. 
доә быә карде с. etdirilmiş, etdirilәn. 
доәбынә и. kötük, ağac kötüyü. 
доә быә пате с. bişirtdirilmiş, bişirtdirilәn. 
доә быә шыште с. yudurdulmuş, yudurdulan. 
доә быә шодој с. atdırılmış, atdırılan. 
доәбыр и. ağacqıran. 
доәкәс и. verәn. 
доәкәш и. ağacmişarlayan. 
доәкырын и. ağacdaşıyan. 
доәлу и. ağac qabığı. 
доәнин с. verәcәk, vermәli, verәsi, borc; һестыме доəнин 

verəcəyim var; 2 asmalı (qulaq). 
доәсә з. 1 verәrkәn, verәn yerdә; 2 asarkәn, asan yerdә (qulaq). 
доәтош и. ağacyonan. 
дож и. ağrı; сəдож başağrısı; дылəдож ürək ağrısı. 
дожәбыр с. тəб. ağrıkәsәn, ağrıkәsici. 
дожәжә и. bel ağrısı, sancı; дожəжə беј ф. bel ağrısı tutmaq, 

sancılanmaq. 
дожин с. ağrılı. 
дож кәшеј ф. ağrı çәkmәk. 
дож кәшә с. ağrı çәkәn, ağrı çәkmiş. 
дожније и. ağrıtma. 
дожније-дожније з. ağrıda-ağrıda, ağrıdaraq. 
дожнијеј ф. ağrıtmaq; дожнијə беј ф. ağrıdılmaq; дожнијə быə с. 

ağrıdılmış, ağrıdılan; дожнијə быə хəб. мəн. ağrıdılmışdır, ağrıdılıb; 
♥дожнејдəм ağrıdıram; дожнејдəш ağrıdırsan; дожнејдə ağrıdır; 
дожнејдəмон ağrıdırıq; дожнејдəшон ağrıdırsınız; дожнејдəн 
ağrıdırlar; дожнејдəбим ağrıdırdım; дожнејдəбиш ağrıdırdın; 
дожнејдəбе ağrıdırdı; дожнејдəбимон ağrıdırdıq; дожнејдəбишон 
ağrıdırdınız; дожнејдəбин ağrıdırdılar; əдожним ağrıdardım; 
əдожниш ağrıdardın; əдожни ağrıdardı; əдожнимон ağrıdardıq; 
əдожнишон ağrıdardınız; əдожнин ağrıdardılar; дожниме ağrıtdım; 
дожније ağrıtdın; дожнише ağrıtdı; дожнимоне ağrıtdıq; дожнијоне 
ağrıtdınız; дожнишоне ağrıtdılar; дожнијəнинбим ağrıtmalıydım; 
дожнијəнинбиш ağrıtmalıydın; дожнијəнинбе ağrıtmalıydı; 
дожнијəнинбимон ağrıtmalıydıq; дожнијəнинбишон 
ağrıtmalıydınız; дожнијəнинбин ağrıtmalıydılar; дожнијəнин бим 
ağrıtmalı oldum; дожнијəнин биш ağrıtmalı oldun; дожнијəнин бе 
ağrıtmalı oldu; дожнијəнин бимон ağrıtmalı olduq; дожнијəнин 
бишон ağrıtmalı oldunuz; дожнијəнин бин ağrıtmalı oldular; 
дожнијəмбəј ağrıtsaydım; дожнијəбəј ağrıtsaydın; дожнијəшбəј 
ağrıtsaydı; дожнијəмонбəј ağrıtsaydıq; дожнијəонбəј ağrıtsaydınız; 
дожнијəшонбəј ağrıtsaydılar; бəдожнем ağrıdaram; бəдожнеш 
ağrıdarsan; бəдожне ağrıdar; бəдожнемон ağrıdarıq; бəдожнешон 
ağrıdarsınız; бəдожнен ağrıdarlar; дожнијəниним ağrıtmalıyam; 
дожнијəниниш ağrıtmalısan; дожнијəнине ağrıtmalıdır; 
дожнијəнинимон ağrıtmalıyıq; дожнијəнинишон ağrıtmalıyıq; 
дожнијəнинин ağrıtmalıdırlar; быдожным ağrıdım; быдожын ağrıt; 
быдожны ağrıtsın; быдожнəмон ağrıdaq; быдожнəн ağrıdın; 
быдожнын ağrıtsınlar; быдожном ağrıtsam; быдожнош ağrıtsan; 
быдожно ağrıtsa; быдожномон ağrıtsaq; быдожношон ağrıtsanız; 
быдожнон ağrıtsalar; ♥дожнејдəним ağrıtmıram; дожнејдəниш 
ağrıtmırsan; дожнејдəни ağrıtmır; дожнејдəнимон ağrıtmırıq; 
дожнејдəнишон ağrıtmırsınız; дожнејдəнин ağrıtmırlar; 
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дожнејдəныбим ağrıtmırdım; дожнејдəныбиш ağrıtmırdın; 
дожнејдəныбе ağrıtmırdı; дожнејдəныбимон ağrıtmırdıq; 
дожнејдəныбишон ağrıtmırdınız; дожнејдəныбин ağrıtmırdılar; 
нəдожним ağrıtmazdım; нəдожниш ağrıtmazdın; нəдожни 
ağrıtmazdı; нəдожнимон ağrıtmazdıq; нəдожнишон ağrıtmazdınız; 
нəдожнин ağrıtmazdılar; ныдожниме ağrıtmadım; ныдожније 
ağrıtmadın; ныдожнише ağrıtmadı; ныдожнимоне ağrıtmadıq; 
ныдожнијоне ağrıtmadınız; ныдожнишоне ağrıtmadılar; 
дожнијəнинныбим ağrıtmamalıydım; дожнијəнинныбиш 
ağrıtmamalıydın; дожнијəнинныбе ağrıtmamalıydı; 
дожнијəнинныбимон ağrıtmamalıydıq; дожнијəнинныбишон 
ağrıtmamalıydınız; дожнијəнинныбин ağrıtmamalıydılar; 
дожнијəнин ныбим ağrıtmalı olmadım; дожнијəнин ныбиш 
ağrıtmalı olmadın; дожнијəнин ныбе ağrıtmalı olmadı; дожнијəнин 
ныбимон ağrıtmalı olmadıq; дожнијəнин ныбишон ağrıtmalı 
olmadınız; дожнијəнин ныбин ağrıtmalı olmadılar; дожнијəмнəбəј 
ağrıtmasaydım; дожнијəнəбəј ağrıtmasaydın; дожнијəшнəбəј 
ağrıtmasaydı; дожнијəмоннəбəј ağrıtmasaydıq; дожнијəоннəбəј 
ağrıtmasaydınız; дожнијəшоннəбəј ağrıtmasaydılar; нибəдожнем 
ağrıtmaram; нибəдожнеш ağrıtmazsan; нибəдожне ağrıtmaz; 
нибəдожнемон ağrıtmarıq; нибəдожнешон ağrıtmazsınız; 
нибəдожнен ağrıtmazlar; дожнијəнинним ağrıtmamalıyam; 
дожнијəнинниш ağrıtmamalısan; дожнијəнинни ağrıtmamalıdır; 
дожнијəниннимон ağrıtmamalıyıq; дожнијəниннишон 
ağrıtmamalısınız; дожнијəниннин ağrıtmamalıdırlar; ныдожным 
ağrıtmayım; мəдожын ağrıtma; ныдожны ağrıtmasın; мəдожнəмон 
ağrıtmayaq; мəдожнəн ağrıtmayın; ныдожнын ağrıtmasınlar; 
ныдожном ağrıtmasam; ныдожнош ağrıtmasan; ныдожно ağrıtmasa; 
ныдожномон ağrıtmasaq; ныдожношон ağrıtmasanız; ныдожнон 
ağrıtmasalar. 

дожнијә с. ağrıdan; дожнијə дарзəн ağrıdan iynə. 
дожнијә хəб. мəн. ağrıtmısan. 
дожнијәнин с. ağrıtmalı, ağrıdası. 
дожнијәсә з. ağrıdarkәn. 
дожһәмушәкә с. тəб. ağrısakitlәşdirәn, ağrıkәsici. 
дозә и. doza (1 тəб. müəyyən miqdar dərman; 2 мəҹ. dərəcə, 

miqdar, hissə). 
дозәвон и. тех. dozaçı. 
дозәтор и. dozator (səpələnən, maye, qazoxşar maddələri avtomatik 

ölçən cihaz). 
дозиметр и. физ. dozimetr (radiоaктiv şüalanmanın səviyyəsini, 

dоzasını müəyyən етməк üчün nəzarəт-ölçü cihazı). 
дој  - bəzi fellərin icbar formasını əmələ gətirmək üçün onların 

əvvəlinə artırılan hissəcik rolunda çıxış edir; дој ғандеј atdırmaq; 
дој һардеј yedirtmәk və s. 

дој ф. 1 vermәk; пул дој pul vermək; бə мəһкəмə дој məhkəməyə 
vermək; гушəмалə дој qulaqburması vermək; ғырбон дој qurban 
vermək; сыхан дој söz vermək; рај дој razılıq vermək; доə бе и. 
verilmə; доə беј ф. verilmək; доə быə с. verilmiş, verilən; доə быə 
хəб. мəн. verilmişdir, verilib; 2 asmaq; гуш дој qulaq asmaq; 
♥дојдəм verirəm; дојдəш verirsən; дојдə verir; дојдəмон veririk; 
дојдəшон verirsiniz; дојдəн verirlər; дојдəбим verirdim; дојдəбиш 
verirdin; дојдəбе verirdi; дојдəбимон verirdik; дојдəбишон 
verirdiniz; дојдəбин verirdilər; доəмбе vermişdim; доəбе vermişdin; 
доəшбе vermişdi; доəмонбе vermişdik; доəонбе vermişdiniz; 
доəшонбе vermişdilər; доме verdim; дој verdin; доше verdi; домоне 
verdik; дооне verdiniz; дошоне verdilər; əдəјм verərdim; əдəјш 
verərdin; əдəј verərdi; əдəјмон verərdik; əдəјшон verərdiniz; əдəјн 
verərdilər; доəмбəј versəydim; доəбəј versəydin; доəшбəј versəydi; 
доəмонбəј versəydik; доəонбəј versəydiniz; доəшонбəј versəydilər; 
доəнинбим verməliydim; доəнинбиш verməliydin; доəнинбе 
verməliydi; доəнинбимон verməliydik; доəнинбишон verməliydiniz; 
доəнинбин verməliydilər; доəнин бим verməli oldum; доəнин биш 
verməli oldun; доəнин бе verməli oldu; доəнин бимон verməli 
olduq; доəнин бишон verməli oldunuz; доəнин бин verməli oldular; 
доəнинимбəн verməliyəmmiş; доəнинишбəн verməlisənmiş; 
доəнинебəн verməliymiş; доəнинимонбəн verməliyikmiş; 
доəнинишонбəн verməlisinizmiş; доəнининбəн verməliymişlər; 
бəдом verərəm; бəдош verərsən; бəдо verər; бəдомон verərik; 
бəдошон verərsiniz; бəдон verərlər; доəниним verməliyəm; 
доəниниш verməlisən; доəнине verməlidir; доəнинимон verməliyik; 

доəнинишон verməlisiniz; доəнинин verməlidirlər; быдəм verim; 
быдə ver; быдə versin; быдəмон verək; быдəн verin; быдəн 
versinlər; едом versəm; едош versən; едо versə; едомон versək; 
едошон versəniz; едон versələr; ♥дојдəним vermirəm; дојдəниш 
vermirsən; дојдəни vermir; дојдəнимон vermirik; дојдəнишон 
vermirsiniz; дојдəнин vermirlər; дојдəныбим vermirdim; 
дојдəныбиш vermirdin; дојдəныбе vermirdi; дојдəныбимон 
vermirdik; дојдəныбишон vermirdiniz; дојдəныбин vermirdilər; 
доəмныбе verməmişdim; доəныбе verməmişdin; доəшныбе 
verməmişdi; доəмонныбе verməmişdik; доəонныбе verməmişdiniz; 
доəшоныбе verməmişdilər; ныдоме vermədim; ныдој vermədin; 
ныдоше vermədi; ныдомоне vermədik; ныдооне vermədiniz; 
ныдошоне vermədilər; нəдəјм verməzdim; нəдəјш verməzdin; нəдəј 
verməzdi; нəдəјмон verməzdik; нəдəјшон verməzdiniz; нəдəјн 
verməzdilər; доəмнəбəј verməsəydim; доəнəбəј verməsəydin; 
доəшнəбəј verməsəydi; доəмоннəбəј verməsəydik; доəоннəбəј 
verməsəydiniz; доəшоннəбəј verməsəydilər; доəнинныбим 
verməməliydim; доəнинныбиш verməməliydin; доəнинныбе 
verməməliydi; доəнинныбимон verməməliydik; доəнинныбишон 
verməməliydiniz; доəнинныбин verməməliydilər; доəнин ныбим 
verməli olmadım; доəнин ныбиш verməli olmadın; доəнин ныбе 
verməli olmadı; доəнин ныбимон verməli olmadıq; доəнин 
ныбишон verməli olmadınız; доəнин ныбин verməli olmadılar; 
доəниннимбəн verməməliyəmmiş; доəниннишбəн 
verməməlisənmiş; доəниннијебəн verməməliymiş; доəниннимонбəн 
verməməliyikmiş; доəниннишонбəн verməməlisinizmiş; 
доəниннинбəн verməməliymişlər; нибəдом vermərəm; нибəдош 
verməzsən; нибəдо verməz; нибəдомон vermərik; нибəдошон 
verməzsiniz; нибəдон verməzlər; доəнинним verməməliyəm; 
доəнинниш verməməlisən; доəнинни verməməlidir; доəниннимон 
verməməliyik; доəниннишон verməməlisiniz; доəниннин 
verməməlidirlər; ныдəм verməyim; мəдə vermə; ныдə verməsin; 
мəдəмон verməyək; мəдəн verməyin; ныдəн verməsinlər; ныдом 
verməsəm; ныдош verməsən; ныдо verməsə; ныдомон verməsək; 
ныдошон verməsəniz; ныдон verməsələr. 

дој вадој ф. buraxdırmaq. 
дој вотеј ф. dedizdirmәk. 
дој дәбастеј ф. bağlatdırmaq. 
дој дәпуштеј ф. sarıtmaq. 
дој дывеј ф. biçdirmәk. 
дој-дој з. 1 verә-verә, verәrәk; 2 (qulaq) asa-asa (asaraq). 
дојемон и. 1 verәcәk; 2 veriliş; əдəбијə дојемон ədəbi veriliş; че 

дојемонон програм verilişlərin proqramı; дојемонə канал veriliş 
kanalı; 3 yayım; ҹонинə дојемон canlı yayım. 

дојәнә и. vergi; дојəнə сəј vergi almaq; əрзышə дојəнə dəyər 
vergisi; дојəнə сијосəт vergi siyasəti; дојəнə дој ф. vergi vermək; 
дојəнə доə беј ф. vergi verilmək; дојəнə доə быə с. vergi verilmiş, 
vergi verilən; дојəнə доə быə хəб. мəн. vergi verilmişdir, vergi 
verilib; дојəнə ној ф. vergi qoymaq; дојəнə ноə беј ф. vergi 
qoyulmaq; дојəнə ноə быə с. vergi qoyulmuş, vergi qoyulan; дојəнə 
ноə быə хəб. мəн. vergi qoyulmuşdur, vergi qoyulub. 

дојәнәгырдәәкә и. vergiyığan. 
дојәнәәдә и. vergiverәn. 
дој жәј ф. vurdurmaq. 
дој орындынијеј ф. yoldurmaq. 
дој патеј ф. bişirtdirmәk, bişirtmәk. 
дој пепуштеј ф. bükdürmәk. 
дој пероснијеј ф. bәslәtmәk, yetişdirtmәk. 
дој пәлеј ф. bellәtdirmәk, bellәtmәk. 
дој сәј ф. aldırmaq. 
дој тырнијеј ф. qaşıtdırmaq. 
дојһадој и. verhaver. 
дој һыријеј ф. satın aldırmaq, aldırmaq. 
дој шодој ф. atdırmaq. 
док и. dok (1 gəmi təmir olunan yer; 2 yükvurma-boşalma üçün 

gəmilərin dayandığı süni liman hövzəsi; 3 nəqliyyat təyyarələrinə 
texniki xidmət üçün qurğular kompleksi). 

докаште и. ağacbasdırma, ağacәkmә. 
докырније и. ağacdaşıma. 
доктор и. doktor (elmi dərəcə); фəлсəфə елмон доктор fəlsəfə 

elmləri doktoru. 
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докторант и. doktorant (dоктоrluq dissеrtasiyasını hazırlamaq 
üçün еlmi müəssisəyə və ya ali məкtəbə təhким оlunmuş alim). 

докторантәти и. doktorantlıq. 
докторантурә и. doktorantura (elmlər doktorları hazırlığı 

sistemi). 
докторәти и. doktorluq; докторəти диссертасијə doktorluq 

dissertasiyası. 
доктринә и. doktrina (еlmi və ya fəlsəfi nəzəriyyə, sisтеm). 
доктринјор и. doktrinyor (bir doktrinanın müdafiəçisi və ya 

davamçısı). 
доктринјорәти и. doktrinyorluq (hər hansı bir doktrinaya qeyri-

tənqidi əməl etmə). 
докујә и. зоол. ağacdәlәn. 
докујәғәзинон и.зоол. ağacdәlәnkimilәr. 
дол и. döl; бəјжијə дол diri döl; мардə дол ölü döl; доли тəсе 

dölün boğulması; дол гəтеј ф. döllənmək. 
долеғанд с. тəб. dölsalan; долеғандə дамонон dölsalan 

dərmanlar. 
доләвон и. 1 dayә, mürәbbi; 2 dölçü (süni mayalanma və cins 

heyvanlar yetişdirmək üzrə mütəxəssis). 
доләвонәти и. 1 dayәlik, mürәbbilik; долəвонəти кардеј ф. 

dayəlik etmək, mürəbbilik etmək; 2 dölçülük. 
доләдә с. dölverici, dölverәn. 
доләдәти и. dölvericilik. 
доләкәно с. анат. dölyanı; долəкəноə маје dölyanı maye. 
долынгәрәғон и. бот. ağacayaqköklәr (budaqlardan torpağadək 

uzanan və budaqlar üçün dayaq olan köklər).  
доллар и. dollar (ABŞ-ın və bəzi başqa ölkələrin pul vahidi); 

доллари һыријемонə ғабилјəт dolların alıcılıq qabiliyyəti. 
долларин с. dollarlıq са долларинə мəблəғ yüz dollarlıq məbləğ. 
долмә и. dolma; долмə патеј dolma bişirmək. 
доломит и. геол. dolomit (mineral). 
доломитин с. dolomitli. 
долонә с. döllük, damazlıq (heyvan); долонə кəлə döllük dana. 
дом и. tor (balıq toru). 
домго и. damgah, tor qurulan yer. 
домелы и. зоол. ağacqurdu. 
доминант и. dominant (1 hər hansı bir şеyin əsas idеyası, əsas 

əlaməti yaхud tərкib hissəsi; 2 физиол. mərкəzi sinir sistеmində 
оyanma mərкəzi; 3 мус. majоr və minоrda harmоniк funкsiya; 4 
архит. ansamblın коmпоzisiyasında haким еlеmеnt). 

доминантәти и. dominantlıq (üstünlük, hakimlik). 
доминион и. dominion (Böyük Britaniya imperiyasının tərkibinə 

daxil və ondan asılı olan özünüidarə edən dövlət; məs.: Kanada, 
Avstraliya və s.). 

домино и. domino (üzərində xallar yazılmış 28 daşdan ibarət 
stolüstü oyun). 

доминовон и. dominoçu. 
до-минор и. мус. do-minor (diatonik səs sırası). 
домкрат и. domkrat (ağır şeyləri qaldıran mexanizm). 
домна и. domna (dəmir filizindən çuqun əridən ocaq). 
домнәвон и. domnaçı. 
до-мо и. ağac-uğac. 
-дон adətən isimlərin sonuna əlavə edilən və «tutum», «qab» 

mənasını verən sözdüzəldici şəkilçi; məс.: немыкдон-duzqabı, 
әғылдон-balalıq, uşaqlıq və с. 

дон и. dәn; дон пешандеј dən səpmək (toyuqlara və s.). 
донанмә и. donanma. 
донанмәвон и. donanmaçı. 
донбоәкә и. тех. dәnyüklәyәn (qurğu). 
донвуршәәкә и. dәnyarmalayan (maşın). 
донго з. dәn yeri (чöl quşları üчün nəzərdə тuтulmuş dən yеri). 
дондәәвон и. dәnötürәn (qurğu). 
дон-дон с. dәn-dәn, dәnәvәr. 
донә и. tum, dәnә, dәnәvәr; ғəјсијə донə ərik dənəsi. 
донәвинәаш и. hәdik. 
донәгәт и. dәntutan, dәntutucu (qurğu). 
донә-донә с. dәnә-dәnә, dәnәvәr. 
донә-донәјнәти и. dәnә-dәnәlik, dәnәvәrlik. 
донәжәј и. keçdim-qaldım. 
донәжән и. зоол. parabüzәn, xallı böcәk. 

донәјн с. dәnәli, dәnәvәrli. 
донәјнәти и. dәnәvәrlik, dәnlilik. 
донәһә с. зоол. dәnyeyәn (quşlar). 
донжуан с. donjuan, eşqbaz. 
донжуанәти и. donjuanlıq, eşqbazlıq. 
донзә a. on iki. 
донзәминә a. onikinci. 
донин с. dәnli, tumlu, dәnәvәr. 
донинәти и. dәnlilik, dәnәvrlik, tumluluq. 
доныгыл и. aşbaşı. 
донкихот и. donkixot (qeyri-həyati ideyalar uğrunda gülünc və 

səmərəsiz mübarizə aparan xəyalpərəst). 
донкихотәти и. donkixotluq. 
доннәмәкә и. dәnnәmlәndirәn (qurğu). 
донов и. dәnin suvarılması, suya qoyulması. 
донор и. donor (köçürmə üçün öz qanını verən adam). 
донорәти и. donorluq.  
донос и. donos, xәbәrçilik, şeytançılıq, çuğul. 
доносбоз и. donosbaz. 
доносбозәти и. donosbazlıq. 
донпејәспын и. dәnsovuran (qurğu). 
донпешанде и. bax: воәварз. 
донһырдәкә и. д.-т. dәnәzәn, dәnxırdalayan (maşın). 
донһышкәкә и. dәnqurudan. 
доохшәр и. ağacabәnzәr, ağacşәkilli; доохшəрə велон 

ağacabənzər qıjılar. 
допетыр и. бот. sarmaşıq, tamus.  
дорчин и. darçın; дорчинə до бот. darçın ağacı. 
дорчинин с. darçınlı. 
дос и. qılçıq, qılan; бедосə гандым qılçıqsız buğda. 
досент и. dosent (1 ali məктəblərdə müəllimlərə vеrilən, 

пrофеssоrdan bir rüтbə aşağı еlmi ad; 2 bu еlmi adı оlan adam).  
досентәти и. dosentlik. 
досентурә и. dosentura (1 dosent vəzifəsi; 2 dosentlər). 
досин с. qılçıqlı; досинə гандым qılçıqlı buğda. 
досинәти и. qılçıqlılıq. 
досје и. һуғ. dosye (hər hansı bir işə aid sənədlərin məcmusu). 
досоәдә и. ağaccilalayan. 
дотасијә и. dotasiya (idarə və müəssisələrə, ayrı-ayrı fərdlərə 

dəyən ziyana görə dövlətin verdiyi pul yardımı). 
дотбыз и. çürütmә, bitirmә, razılaşma; дотбыз кардəшоне ыштə 

арəдə ə ко, есə вотејдəн бəмə o işi öz aralarında razılaşdırıblar, indi 
bizə deyirlər. 

дотәләб с. dotәlәb, tәlәbkar. 
дотәләбәти и. dotәlәblik, tәlәbkarlıq.  
дотәмизәкә и. ağactәmizlәyәn. 
дотыкәнә и. bax:  докујә. 
дофиә и. инш. dafiә (tağşəkilli və rama konstruksiyalarında üfiqi 

qüvvə). 
дофијәјн с. dafiәli. 
доһыләкә и. bax:  докујә. 
дочу и. oduncaq. 
до-чу и. ağac-uğac. 
доште и. arat, sulama, su vermә. 
доште-доште з. sulaya-sulaya, sulayaraq, suvara-suvara, 

suvararaq, su verә-verә (verәrәk). 
доштеј ф. sulamaq, suvarmaq, su vermәk; доштə беј ф. 

sulanmaq, suvarılmaq, su verilmək; *доштə быəбе sulanmışdı; доштə 
быəбəј sulansaydı; доштə бе sulandı; доштə бејдə sulanır; доштə 
бəбе sulanar; доштə быə с. sulanmış, sulanan, suvarılmış, suvarılan, 
su verilmiş (verilən); доштə быə хəб. мəн. sulanmışdır, sulanıb, 
suvarılmışdır, suvarılıb, su verilmişdir (verilib); ♥доштејдəм 
sulayıram; доштејдəш sulayırsan; доштејдə sulayır; доштејдəмон 
sulayırıq; доштејдəшон sulayırsınız; доштејдəн sulayırlar; 
доштејдəбим sulayırdım; доштејдəбиш sulayırdın; доштејдəбе 
sulayırdı; доштејдəбимон sulayırdıq; доштејдəбишон sulayırdınız; 
доштејдəбин sulayırdılar; əдоштим sulayardım; əдоштиш 
sulayardın; əдошти sulayardı; əдоштимон sulayardıq; əдоштишон 
sulayardınız; əдоштин sulayardılar; доштыме suladım; доште 
suladın; доштыше suladı; доштымоне suladıq; доштыоне suladınız; 
доштышоне suladılar; доштəнинбим sulamalıydım; доштəнинбиш 
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sulamalıydın; доштəнинбе sulamalıydı; доштəнинбимон 
sulamalıydıq; доштəнинбишон sulamalıydınız; доштəнинбин 
sulamalıydılar; доштəнин бим sulamalı oldum; доштəнин биш 
sulamalı oldun; доштəнин бе sulamalı oldu; доштəнин бимон 
sulamalı olduq; доштəнин бишон sulamalı oldunuz; доштəнин бин 
sulamalı oldular; доштəмбəј sulasaydım; доштəбəј sulasaydın; 
доштəшбəј sulasaydı; доштəмонбəј sulasaydıq; доштəонбəј 
sulasaydınız; доштəшонбəј sulasaydılar; бəдоштем sulayaram; 
бəдоштеш sulayarsan; бəдоште sulayar; бəдоштемон sulayarıq; 
бəдоштешон sulayarsınız; бəдоштен sulayarlar; доштəниним 
sulamalıyam; доштəниниш sulamalısan; доштəнине sulamalıdır; 
доштəнинимон sulamalıyıq; доштəнинишон sulamalısınız; 
доштəнинин sulamalıdırlar; быдоштым sulayım; быдошт sula; 
быдошты sulasın; быдоштəмон sulayaq; быдоштəн sulayın; 
быдоштын sulasınlar; быдоштом sulasam; быдоштош sulasan; 
быдошто sulasa; быдоштомон sulasaq; быдоштошон sulasanız; 
быдоштон sulasalar; ♥доштејдəним sulamıram; доштејдəниш 
sulamırsan; доштејдəни sulamır; доштејдəнимон sulamırıq; 
доштејдəнишон sulamırsınız; доштејдəнин sulamırlar; 
доштејдəныбим sulamırdım; доштејдəныбиш sulamırdın; 
доштејдəныбе sulamırdı; доштејдəныбимон sulamırdıq; 
доштејдəныбишон sulamırdınız; доштејдəныбин sulamırdılar; 
нəдоштим sulamazdım; нəдоштиш sulamazdın; нəдошти sulamazdı; 
нəдоштимон sulamazdıq; нəдоштишон sulamazdınız; нəдоштин 
sulamazdılar; ныдоштыме sulamadım; ныдоште sulamadın; 
ныдоштыше sulamadı; ныдоштымоне sulamadıq; ныдоштыоне 
sulamadınız; ныдоштышоне sulamadılar; доштəнинныбим 
sulamamalıydım; доштəнинныбиш sulamamalıydın; доштəнинныбе 
sulamamalıydı; доштəнинныбимон sulamamalıydıq; 
доштəнинныбишон sulamamalıydınız; доштəнинныбин 
sulamamalıydılar; доштəнин ныбим sulamalı olmadım; доштəнин 
ныбиш sulamalı olmadın; доштəнин ныбе sulamalı olmadı; 
доштəнин ныбимон sulamalı olmadıq; доштəнин ныбишон sulamalı 
olmadınız; доштəнин ныбин sulamalı olmadılar; доштəмнəбəј 
sulamasaydım; доштəнəбəј sulamasaydın; доштəшнəбəј 
sulamasaydı; доштəмоннəбəј sulamasaydıq; доштəоннəбəј 
sulamasaydınız; доштəшоннəбəј sulamasaydılar; нибəдоштем 
sulamaram; нибəдоштеш sulamazsan; нибəдоште sulamaz; 
нибəдоштемон sulamarıq; нибəдоштешон sulamazsınız; 
нибəдоштен sulamazlar; доштəнинним sulamamalıyam; 
доштəнинниш sulamamalısan; доштəнинни sulamamalıdır; 
доштəниннимон sulamamalıyıq; доштəниннишон sulamamalısınız; 
доштəниннин sulamamalıdırlar; ныдоштым sulamayım; мəдошт 
sulama; ныдошты sulamasın; мəдоштəмон sulamayaq; мəдоштəн 
sulamayın; ныдоштын sulamasınlar; ныдоштом sulamasam; 
ныдоштош sulamasan; ныдошто sulamasa; ныдоштомон sulamasaq; 
ныдоштошон sulamasanız; ныдоштон sulamasalar. 

доштемон  и.  suvarma; суни доштемон süni suvarma, irriqasiya. 
доштә с. sulanmış, sulanan, suvarılmış, suvarılan.  
доштә хəб. мəн. suvarmısan.  
доштәнин с. sulamalı, sulayası, suvarmalı, suvarası, su vermәli 

(verәsi). 
доштәсә з. sulayarkәn, suvararkәn, su verәrkәn. 
драгә и. һидротех. draqa (üzən yerqazan maşın). 
дракон и. drakon, uçan kәrtәnkәlә. 
драм с. dram; драмə теəтр dram teatrı. 
драмә и. drama (1 əдəб. teatr əsəri; 2 мəҹ. ağır hadisə, faciə; 

хыјзони драмə ailə draması). 
драмәнывышт и. dramyazan, dramaturq. 
драмәнывыштәти и. dramaturqluq. 
драмәтизм и. dramatizm (1 ədəbi əsərdə hər hansı bir səhnənin 

gərginliyi, фaciəviliyi; 2 мəҹ. gərginliк, ağırlıq, чıхılmazlıq; вəзјəти 
драмəтизм vəziyyətin dramatizmi, çıхılmazlığı). 

драмәтик с. dramatik, dramatizmlә dolu. 
драмәтикәти и. dramatiklik. 
драмәтург и. dramaturq (dram yazan yazıçı). 
драмәтургәти и. dramaturqluq. 
драмәтуржи с. dramaturji; драмəтуржијə офəјемон dramaturji 

yaradıcılıq. 
драмәтургијә и. dramaturgiya (1daramatik əsərlər yazma sənəti 

və nəzəriyyəsi; 2 dram əsərləri). 

дрел и. drel (burğu). 
дренаж и. drenaj (1 arхlar və ya bоrular vasiтəsilə baтaqlığın 

qurudulması; 2 bu məqsəd üчün işlədilən arх və bоrular sisтеmi; 3 
тиб. piltə çəkmə, piltə vasiтəsilə yaradan irinin çəкilməsi). 

дружинә и. drujina (hər hansı bir məqsədlə yaradılmış könüllü 
dəstə). 

дружинәвон и. drujinaçı. 
ду I и. yalan; чəј адəте ду вотеј yalan demək onun adətidir; дујə 

гəп yalan söhbət; bax:  дыву. 
ду II и. ayran; ду пешомеј ayran içmək. 
ду III и. iraq; ышты ҹонику бə ду sənin canından iraq; ду быбу! 

iraq olsun! 
дуализм и. dualizm (1 maddə ilə şüuru, varlıqla тəfəккürü, 

тəbiəтlə ruhu bir-birindən asılı оlmayan iкi əsas hеsab еdən fəlsəfi 
nəzəriyyə; 2 hər hansı bir şеyin iкiliyi, iкiləşməsi). 

дуалист и. dualist, dualizm tәrәfdarı. 
дуалистәти и. dualistlik. 
дуалистик с. dualistik; дуалистикə нəзəријə dualistik nəzəriyyə. 
дубарә з. bax: сәнибәтон; нубәсәтон. 
дубејт и. dübeyt. 
дубејти и. мус. Dübeyti (1 «Dəşti» muğamının şöbələrindən biri; 2 

aşıq melodiyasının adı). 
дубл и. dubl (idman kollektivinin ikinci komandası). 
дублет и. dublet (1 bir şеyin iкinci nüsхəsi (iкincisi); 2 нечиj. qоşa 

aтəş; qоşalülə тüfəngdən bir-birinin ardınca aтma). 
дубликат и. dublikat (bir sənədin əsli ilə eyni hüquqi qüvvəsi olan 

ikinci nüsxəsi). 
дублјаж и. dublyaj (səsli filmin başqa dilə çevrilməsi). 
дублјор и. dublyor (1 кимinləsə пaralеl еyni işi görən adam; 2 

rоlun əsas ifaчısını əvəz еdən aктyоr; 3 film bir dildən digərinə 
тərcümə оlunarкən məтni охuyan кinоaктyоr). 

дублјорәти и. dublyorluq. 
дудымон и. dudman. 
дудкәш и. baca, dudkeş. 
дудкәшә һылә и. bacalıq, baca yeri. 
дудкәшин с. bacalı. 
дудкәштәмизәкә и. bacatәmizlәyәn. 
ду-ду з. yalandan, yalanca, yalanbaşdan. 
дудук и. düdük.   
дудут и. maşının siqnalı (uşağın dilində). 
дуел и. duel (iкi şəхsin bir-biri ilə silahla тəкbəтəк döyüşü). 
дуеләвон и. duelçi. 
дует и. duet (ikilikdə oxunan nəğmə və ya çalınan hava). 
дуәғ и. duvaq. 
дуәғин с. duvaqlı. 
дуәғонә с. duvaqlıq. 
дујә и. bardaq. 
дујәбынә и. tüstü-duman. 
дујәбынә чо и. arı pәtәklәrinә baxmaq üçün tüstü çırağı. 
дујәвилә и. tüstü burumu. 
дујәвож с. yalançı; дујəвож бешеј ф. yalançı çıxmaq; дујəвож 

бешə с.  yalançı çıxan, yalançı çıxmış (çıxan). 
дујәвожәти и.  yalançılıq; дујəвожəти кардеј ф.  yalançılıq etmək; 

дујəвожəти кардə беј ф.  yalançılıq edilmək; дујəвужəти кардə быə 
с. yalançılıq edilmiş (edilən); дујəвужəти кардə быə хəб. мəн. 
yalançılıq edilmişdir (edilib). 

дујәвул и. tüstü; дујəвул дој tüstü vermək, tüstülətmək. 
дујәвулин с. tüstülü. 
дујм и. düym (2,54 sm bərabər uzunluq ölçü vahidi). 
дујнәаш и. dovğa, ayranaşı, qatıqaşı. 
дук и. 1 iy; 2 ox. 
дукдонә и. fırfıra, fırlanğıc; дукдонə гордынијеј fırfıra fırlatmaq. 
дукон и. dükan. 
дукондор и. dükançı, dükandar, satıcı. 
дукондорәти и. dükançılıq, dükandarlıq, satıcılıq. 
дуконәвә и. dükanqabağı. 
дуконәвон и. dükançı, dükandar, satıcı. 
дукончә и. dükança. 
дукчә и. dükçә (iyə sarınmış və ya ondan çıxarılmış sap topası). 
дулә и. oyuq, koğuş, dәrә. 
дуләјн с. oyuqlu, koğuşlu, dәrәli. 
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дуләк и. bax:  охнә. 
дуләкон и. balaca gil bardaq. 
дулчә и. dolça. 
дум и. quyruq; аспə дум at quyruğu; дум чадој ф. мəҹ. quyruq 

bulamaq, yarımaq; дум чадоə беј ф. мəҹ. quyruq bulanmaq, 
yarınmaq; дум чадоə быə с. мəҹ. quyruq bulandırılmış, yarınmış; дум 
чадоə быə хəб. мəн. мəҹ. quyruq bulandırılmışdır, yarınmışdır; *Дум 
жəјдə, до певатејдə. 

думбәлә и. yedәk.  
думбәләвон и. yedәkçi. 
думбәләвонәти и. yedәkçilik. 
думбәләјн с. yedәkli; думбəлəјнə трактор yedəkli traktor. 
думбыријә с. bax: лумә. 
думвиз с. әxlaqsız, ayağısürüşkәn, yüngülxasiyyәt qadın. 
думвизәти и. әxlaqsızlıq, ayağısürüşkәnlik, yüngülxasiyyәtlik. 
ду́мә и. duma (Rusiya parlamentinin aşağı palatası). 
думә I и. sap; тəвəдумə balta sapı. 
думә II и. quyruq, qoyun quyruğu; думə бастеј ф. quyruq 

bağlamaq. 
думәзынҹә и. зоол. çaydaçapan, daşadöyәn. 
думәјн I с. quyruqlu (qoyun); думəјнə пəс quyruqlu qoyun. 
думәјн II с. saplı; думəјнə тəвə saplı balta. 
думәхолә bax:  думжән. 
думжән и. әl toru (uçan cücüləri və balıq tutmaq üçün). 
думин с. quyruqlu; думинə астовə quyruqlu ulduz. 
думинәти и. quyruqluluq. 
думинон и. зоол. quyruqlular (suda-quruda yaşayanlar dəstəsi). 
думисәпе с. зоол. quyruqüstü. 
думо  1 и. ard, dalısı; һестыше думо ardı var; 2 з.  ardınca, 

ardında, dalında, gerisindә, arxasında; ыштə думо бардеј öz 
ardınca aparmaq; быманд чəј думо onun ardında dayan; бə думо 
мандеј ф. dala qalmaq, geridə qalmaq, arxada qalmaq; 3 з. dala, geri, 
geriyә; бə думо окыријеј dala çəkilmək; бə думо мандеј geri 
qalmaq; бə думо шеј geri getmək, geriləmək; Ружбəруж бə думо 
шејдə бəнə Мығони кырə Muğan dayçası kimi günbəgün geri gedir 
(At. m.); (бə думо) одјəсеј geriyə boylanmaq; быгард бə думо! 
geriyə dön! (hərbi əmr). 

думобәдумо з. dal-dala, daldalı, geri-geri. 
думо-думо з. dal-dala, daldalı. 
думоәво и.  ardıcıl, davamçı; чымы думоəвој əв o mənim 

ardıcılımdır (davamçımdır). 
думоәти и. gerilik. 
думојәнды з. 1 dalbadal, ardıcıl, ardı kәsilmәdәn, bir-birinin 

ardınca; 2 bax: бәдијәнды. 
думојәндыәти и. 1 ardıcıllıq; 2 bax: бәдијәндыәти. 
думонә с. sondakı. 
думонәни с. sonuncu. 
думот и. fikir; бə думот шеј ф. fikrə dalmaq, qapanmaq. 
думотин с. fikirli.  
думотинәти и. fikirlilik.  
думотон з. ard, arxa tәrәf, arxa. 
думотонәдә з. arxada, arxasında. 
думотоно з. arxadan, daldan, arxasından, ardınca, arxasınca, 

dalınca, dalısınca. 
думош с. sonrası, ardı; думош һесте ardi var. 
ду-му и. yalan-palan. 
думчаәдә и. мəҹ. quyruqbulayan, yarınan. 
дунит и. геол. dunit (maqmatik dağ süxuru). 
дуов и. 1 atlama, qatıqdoğraması, doğramac; 2 bax:  тилтә. 
дупул с. donqar. 
дупуләти и. donqarlıq. 
дур и. dor; дурə до dor ağacı. 
дурал и. bax:  дуралумин. 
дуралумин и. düralümin (çox yüngül və möhkəm ərinti). 
дурбин и. durbin. 
дурғу и. durğu; дурғујə ишорон durğu işarələri. 
дурдонә и. dürdanә. 
дурр и. dürr; bax: дурдонә. 
дурум и. davam, dözüm; дурум һардеј ф. davam gətirmək, 

dözmək; дурум һардə беј ф. davam gətirilmək, dözülmək; дурум 

һардə быə с. davam gətirilmiş, dözülmüş, dözülən; дурум һардə быə 
хəб. мəн. davam gətirilmişdir, dözülmüşdür, dözülüb.  

дурумәһә и. davamgәtirәn, dözәn, dözümlü. 
дурумин с. davamlı, dözümlü. 
дуруминәти и. davamlılıq, dözümlülük. 
дурумнәһә с. davamsız, dözümsüz. 
дурумнәһәти и. davamsızlıq, dözümsüzlük. 
дуст и. dost; чымы дуст mənim dostum; чымы дустə зоə mənim 

dostum (hərfən: dost oğlanım); бəнə дусти dost kimi, dostcasına; 
дусти ғəзинə dost kimi, dostcasına; дуст бе и. 1 dostlaşma; 2 
barışma; дуст беј ф. 1 dostlaşmaq; 2 barışmaq; дуст быə с. 1 
dostlaşmış, dostlaşan; 2 barışmış, barışan; дуст быə хəб. мəн. 1 
dostlaşmışdır, dostlaşıb; 2 barışmışdır, barışıb; дуст кардеј ф. 
dostlaşdırmaq, barışdırmaq; дуст кардə беј ф. dostlaşdırılmaq, 
barışdırılmaq; дуст кардə быə с. dostlaşdırılmış, dostlaşdırılan, 
barışdırılmış, barışdırılan; дуст кардə быə хəб. мəн. 
dostlaşdırılmışdır, dostlaşdırılıb, barışdırılmışdır, barışdırılıb; *Боштə 
дуст пəјдо быкə, дышмен ыштəн пəјдо бəбе Özünə dost tap, 
düşmən özü tapılar (At. məs.).  

дустбоз с. dostbaz. 
дустбозәти и. dostbazlıq. 
дуст-дышмен и. dost-düşmәn. 
дустдор с. azәrkeş. 
дустдорәти и. azәrkeşlik. 
дустәғ и. dustaq; дустəғ беј ф. dustaq olmaq; дустəғ быə с. dustaq 

olmuş (olan); дустəғ быə хəб. мəн. dustaq olmuşdur (olub). 
дустәғбон и. bax:  нызул. 
дустәғбонәти и. bax:  нызуләти. 
дустәғәти и. dustaqlıq. 
дустәғхонә и. dustaqxana, hәbsxana. 
дустәти и. 1 dostluq; дустəти кардеј ф. dostluq etmək; дустəти 

кардə беј ф. dostluq edilmək; дустəти кардə быə с. dostluq edilmiş 
(edilən); дустəти кардə быə хəб. мəн. dostluq edilmişdir (edilib); 2 
barışıq, barışdırıcılıq. 

дустәчәм с. dostsayaq. 
дуст-ошно и. dost-aşna. 
дустпәрәст с. dostpәrәst. 
дустпәрәстәти и. dostpәrәstlik. 
дустур и. düstur. 
дуте ф. tikmә. 
дуте-дуте з. tikә-tikә, tikәrәk. 
дутеј ф. tikmәk; кə дутеј ev tikmək; олəт дутеј paltar tikmək; дутə 

беј ф. tikilmək; дутə быəбе tikilmişdi; дутə быəбəј tikilsəydi; дутə 
бе tikildi; дутə бејдə tikilir; дутə бəбе tikilər; дутə быə с. tikilmiş, 
tikilən; дутə быə хəб. мəн. tikilmişdir, tikilib; ♥дутејдəм tikirəm; 
дутејдəш tikirsən; дутејдə tikir; дутејдəмон tikirik; дутејдəшон 
tikirsiniz; дутејдəн tikirlər; дутејдəбим tikirdim; дутејдəбиш 
tikirdin; дутејдəбе tikirdi; дутејдəбимон tikirdik; дутејдəбишон 
tikirdiniz; дутејдəбин tikirdilər; дутəмбе tikmişdim; дутəбе 
tikmişdin; дутəшбе tikmişdi; дутəмонбе tikmiişdik; дутəонбе 
tikmişdiniz; дутəшонбе tikmişdilər; дутыме tikdim; дуте tikdin; 
дутыше tikdi; дутымоне tikdik; дутыоне tikdiniz; дутышоне 
tikdilər; дутəмбəј tiksəydim; дутəбəј tiksəydin; дутəшбəј tiksəydi; 
дутəмонбəј tiksəydik; дутəонбəј tiksəydiniz; дутəшонбəј tiksəydilər; 
дутəнинбим tikməliydim; дутəнинбиш tikməliydin; дутəнинбе 
tikməliydi; дутəнинбимон tikməliydik; дутəнинбишон 
tikməliydiniz; дутəнинбин tikməliydilər; дутəнин бим tikməli 
oldum; дутəнин биш tikməli oldun; дутəнин бе tikməli oldu; 
дутəнин бимон tikməli olduq; дутəнин бишон tikməli oldunuz; 
дутəнин бин tikməli oldular; дутəнинимбəн tikməliyəmmiş; 
дутəнинишбəн tikməlisənmiş; дутəнинебəн tikməliymiş; 
дутəнинимонбəн tikməliyikmiş; дутəнинишонбəн tikməlisinizmiş; 
дутəнининбəн tikməliymişlər; бəдутем tikərəm; бəдутеш tikərsən; 
бəдуте tikər; бəдутемон tikərik; бəдутешон tikərsiniz; бəдутен 
tikərlər; дутəниним tikməliyəm; дутəниниш tikməlisən; дутəнине 
tikməlidir; дутəнинимон tikməliyik; дутəнинишон tikməlisiniz; 
дутəнинин tikməlidirlər; быдутым tikim; быдут tik; быдуты tiksin; 
быдутəмон tikək; быдутəн tikin; быдутын tiksinlər; быдутом 
tiksəm; быдутош tiksən; быдуто tiksə;  быдутомон tiksək; 
быдутошон tiksəniz; быдутон tiksələr; ♥дутејдəним tikmirəm; 
дутејдəниш tikmirsən; дутејдəни tikmir; дутејдəнимон tikmirik; 
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дутејдəнишон tikmirsiniz; дутејдəнин tikmirlər; дутејдəныбим 
tikmirdim; дутејдəныбиш tikmirdin; дутејдəныбе tikmirdi; 
дутејдəныбимон tikmirdik; дутејдəныбишон tikmirdiniz; 
дутејдəныбин tikmirdilər; дутəмныбе tikməmişdim; дутəныбе 
tikməmişdin; дутəшныбе tikməmişdi; дутəмонныбе tikməmişdik; 
дутəонныбе tikməmişdiniz; дутəшонныбе tikməmişdilər; ныдутыме 
tikmədim; ныдуте tikmədin; ныдутыше tikmədi; ныдутымоне 
tikmədik; ныдутыоне tikmədiniz; ныдутышоне tikmədilər; 
дутəмнəбəј tikməsəydim; дутəнəбəј tikməsəydin; дутəшнəбəј 
tikməsəydi; дутəмоннəбəј tikməsəydik; дутəоннəбəј tikməsəydiniz; 
дутəшоннəбəј tikməsəydilər; дутəнинныбим tikməməliydim; 
дутəнинныбиш tikməməliydin; дутəнинныбе tikməməliydi; 
дутəнинныбимон tikməməliydik; дутəнинныбишон 
tikməməliydiniz; дутəнинныбин tikməməliydilər; дутəнин ныбим 
tikməli olmadım; дутəнин ныбиш tikməli olmadın; дутəнин ныбе 
tikməli olmadı; дутəнин ныбимон tikməli olmadıq; дутəнин 
ныбишон tikməli olmadınız; дутəнин ныбин tikməli olmadılar; 
дутəниннимбəн tikməməliyəmmiş; дутəниннишбəн 
tikməməlisənmiş; дутəниннијебəн tikməməliymiş; 
дутəниннимонбəн tikməməliyikmiş; дутəниннишонбəн 
tikməməlisinizmiş; дутəниннинбəн tikməməliymişlər; нибəдутем 
tikmərəm; нибəдутеш tikməzsən; нибəдуте tikməz; нибəдутемон 
tikmərik; нибəдутешон tikməzsiniz; нибəдутен tikməzlər; 
дутəнинним tikməməliyəm; дутəнинниш tikməməlisən; дутəнинни 
tikməməlidir; дутəниннимон tikməməliyik; дутəниннишон 
tikməməlisiniz; дутəниннин tikməməlidirlər; ныдутым tikməyim; 
мəдут tikmə; ныдуты tikməsin; мəдутəмон tikməyək; мəдутəн 
tikməyin; ныдутын tikməsinlər; ныдутом tikməsəm; ныдутош 
tikməsən; ныдуто tikməsə; ныдутомон tikməsək; ныдутошон 
tikməsəniz; ныдутон tikməsələr. 

дутемон I и. tikinti, tikiliş. 
дутемон II и. tikiş, tikiliş. 
дутә с. tikәn, tikmiş. 
дутә хəб. мəн. tikmisәn. 
дутәвон и. tikişçi. 
дутәкәс и. tikәn, tikişçi. 
ду-тәлбис и. yalan-palan, yalan-yanlış, qozqurma. 
ду-тәлбисәти и. yalan-palanlıq, yalan-yanlışlıq. 
дутәнин с. tikmәli, tikәsi. 
дутәсә з. tikәrkәn, tikәn yerdә. 
дуһа и. düha. 
дуһајн с. dühalı. 
дучи и. daraşma; дучи беј daraşmaq; əғылон дучи бин бə дој 

uşaqlar ağacın canına daraşdilar. 
дучо и. düçar; дучо беј ф. düçar olmaq; дучо быə с. düçar olmuş 

(olan); дучо быə хəб. мəн. düçar olmuşdur (olub); дучо кардеј ф. 
düçar etmək; дучо кардə беј ф. düçar edilmək; дучо кардə быə с. 
düçar edilmiş (edilən); дучо кардə быə хəб. мəн. düçar edilmişdir 
(edilib). 

душ I и. duş; душ ғəбул кардеј duş qəbul etmək. 
душ II и. çiyin; душисə çiynində. 
душбәдуш з. çiyin-çiyinә. 
душбәрә и. ашб. düşbәrә. 
душбәрәхонә и. düşbәrәxana. 
душбәрәхор и. düşbәrәxor (düşbərə yemək üçün qab). 
душе и. sağma. 
душе-душе з. sağa-sağa, sağaraq. 
душеј ф. sağmaq; зандəго душеј inəyi sağmaq; душə беј ф. 

sağılmaq; душə быəбе sağılmışdı; душə быəбəј sağılsaydı; душə бе 
sağıldı; душə бејдə sağılır; душə бəбе sağılar; душə быə с. sağılmış, 
sağılan; душə быə хəб. мəн. sağılmışdır, sağılıb; ♥душејдəм sağıram; 
душејдəш sağırsan; душејдə sağır; душејдəмон sağırıq; душејдəшон 
sağırsınız; душејдəн sağırlar; душејдəбим sağırdım; душејдəбиш 
sağırdın; душејдəбе sağırdı; душејдəбимон sağırdıq; душејдəбишон 
sağırdınız; душејдəбин sağırdılar; душəмбе sağmışdım; душəбе 
sağmışdın; душəшбе sağmışdı; душəмонбе sağmışdıq; душəонбе 
sağmışdınız; душəшонбе sağmışdılar; душəме sağdım; душəј sağdın; 
душəше sağdı; душəмоне sağdıq; душəоне sağdınız; душəшоне 
sağdılar; душəмбəј sağsaydım; душəбəј sağsaydın; душəшбəј 
sağsaydı; душəмонбəј sağsaydıq; душəонбəј sağsaydınız; 
душəшонбəј sağsaydılar; душəнинбим sağmalıydım; душəнинбиш 

sağmalıydın; душəнинбе sağmalıydı; душəнинбимон sağmalıydıq; 
душəнинбишон sağmalıydınız; душəнинбин sağmalıydılar; 
душəнин бим sağmalı oldum; душəнин биш sağmalı oldun; 
душəнин бе sağmalı oldu; душəнин бимон sağmalı olduq; душəнин 
бишон sağmalı oldunuz; душəнин бин sağmalı oldular; 
душəнинимбəн sağmalıyammış; душəнинишбəн sağmalısanmış; 
душəнинебəн sağmalıymış; душəнинимонбəн sağmalıyıqmış; 
душəнинишонбəн sağmalısınızmış; душəнининбəн sağmalıymışlar; 
бəдушем sağaram; бəдушеш sağarsan; бəдуше sağar; бəдушемон 
sağarıq; бəдушешон sağarsınız; бəдушен sağarlar; душəниним 
sağmalıyam; душəниниш sağmalısan; душəнине sağmalıdır; 
душəнинимон sağmalıyıq; душəнинишон sağmalısınız; душəнинин 
sağmalıdırlar; быдушым sağım; быдуш sağ; быдушы sağsın; 
быдушəмон sağaq; быдушəн sağın; быдушын sağsınlar; быдушом 
sağsam; быдушош sağsan; быдушо sağsa;  быдушомон sağsaq; 
быдушошон sağsanız; быдушон sağsalar; ♥душејдəним sağmıram; 
душејдəниш sağmırsan; душејдəни sağmır; душејдəнимон 
sağmırıq; душејдəнишон sağmırsınız; душејдəнин sağmırlar; 
душејдəныбим sağmırdım; душејдəныбиш sağmırdın; душејдəныбе 
sağmırdı; душејдəныбимон sağmırdıq; душејдəныбишон 
sağmırdınız; душејдəныбин sağmırdılar; душəмныбе sağmamışdım; 
душəныбе sağmamışdın; душəшныбе sağmamışdı; душəмонныбе 
sağmamışdıq; душəонныбе sağmamışdınız; душəшонныбе 
sağmamışdılar; ныдушəме sağmadım; ныдушəј sağmadın; 
ныдушəше sağmadı; ныдушəмоне sağmadıq; ныдушəоне 
sağmadınız; ныдушəшоне sağmadılar; душəмнəбəј sağmasaydım; 
душəнəбəј sağmasaydın; душəшнəбəј sağmasaydı; душəмоннəбəј 
sağmasaydıq; душəоннəбəј sağmasaydınız; душəшоннəбəј 
sağmasaydılar; душəнинныбим sağmamalıydım; душəнинныбиш 
sağmamalıydın; душəнинныбе sağmamalıydı; душəнинныбимон 
sağmamalıydıq; душəнинныбишон sağmamalıydınız; 
душəнинныбин sağmamalıydılar; душəнин ныбим sağmalı 
olmadım; душəнин ныбиш sağmalı olmadın; душəнин ныбе sağmalı 
olmadı; душəнин ныбимон sağmalı olmadıq; душəнин ныбишон 
sağmalı olmadınız; душəнин ныбин sağmalı olmadılar; 
душəниннимбəн sağmamalıyammış; душəниннишбəн 
sağmamalısanmış; душəниннијебəн sağmamalıymış; 
душəниннимонбəн sağmamalıyıqmış; душəниннишонбəн 
sağmamalısınızmış; душəниннинбəн sağmamalıymışlar; нибəдушем 
sağmaram; нибəдушеш sağmazsan; нибəдуше sağmaz; 
нибəдушемон sağmarıq; нибəдушешон sağmazsınız; нибəдушен 
sağmazlar; душəнинним sağmamalıyam; душəнинниш 
sağmamalısan; душəнинни sağmamalıdır; душəниннимон 
sağmamalıyıq; душəниннишон sağmamalısınız; душəниннин 
sağmamalıdırlar; ныдушым sağmayım; мəдуш sağma; ныдушы 
sağmasın; мəдушəмон sağmayaq; мəдушəн sağmayın; ныдушын 
sağmasınlar; ныдушом sağmasam; ныдушош sağmasan; ныдушо 
sağmasa; ныдушомон sağmasaq; ныдушошон sağmasanız; 
ныдушон sağmasalar. 

душемон и. sağım. 
душемонин с. sağımlı. 
душә с. sağan; зандəго душə жен inək sağan qadın. 
душә хəб. мəн. sağmısan. 
душәкәс и. sağan, sağıcı. 
душәнин с. sağmalı, sağası. 
душәсә з. sağarkәn, sağan yerdә. 
душәчу и. çiyin ağacı (dərz daşımaq üçün hər iki başı itilənmiş 

ağac). 
душисә з. çiynindә,çiyni üstә. 
душо з. çiynimdәn, çiynindәn. 
душо и. sağmal inәk, sağmal qoyun vә s. 
душонсә з. çiyinlәrindә, çiyinlәri üstündә. 
душхонә и. duşxana. 
 

Е 
 
е I е (Talış əlifbasının  yeddinci hərfi) . 
е II sözlərin əvvəlində «aşağı» mənasını verən sözönü; ешеј  aşağı 

düşmәk, емеј aşağı tökülmәk. 
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Е III 

 
 

е III n. гəп. həyəcan, heyrət bildirir; е, ым чы кобе омəј бəчымы сə? 
e, bu nə iş idi mənim başıma gəldi? 

е IV üçüncü şəxsin təkini göstərən xəbər şəkilçisi; еше düşdü; 
ебардыше uddu; миəллиме müəllimdir; əве odur. 

е  V и. бот. çiyәlәk. 
ебарде и. udma. 
ебарде-ебарде з. uda-uda, udaraq. 
ебардеј ф. udmaq; тикə ебардеј tikə udmaq; ебардыме  ыштə 

тикə öz tikəmi uddum; ебардə беј ф. udulmaq; ебардə быəбе 
udulmuşdu; ебардə быəбəј udulsaydı; ебардə бе uduldu; ебардə 
бејдə udulur; ебардə бəбе udular; ебардə быə с. udulmuş, udulan; 
ебардə быə хəб. мəн. udulmuşdur, udulub; ♥ебардејдəм uduram; 
ебардејдəш udursan; ебардејдə udur; ебардејдəмон uduruq; 
ебардејдəшон udursunuz; ебардејдəн udurlar; ebardeydəbim 
udurdum; ебардејдəбиш udurdun; ебардејдəбе udurdu; 
ебардејдəбимон udurduq; ебардејдəбишон udurdunuz; 
ебардејдəбин udurdular;ебардəмбе udmuşdum; ебардəбе udmuşdun; 
ебардəшбе udmuşdu; ебардəмонбе udmuşduq; ебардəонбе 
udmuşdunuz; ебардəшонбе udmuşdular; ебардыме uddum; ебарде 
uddun; ебардыше uddu; ебардымоне udduq; ебардыоне uddunuz; 
ебардышоне uddular; ебардəмбе udmuşdum; ебардəбе udmuşdun; 
ебардəшбе udmuşdu; ебардəмонбе udmuşduq; ебардəонбе 
udmuşdun; ебардəшонбе udmuşdular; ејəбардим udardım; 
ејəбардиш udardın; ејəбарди udardı; ејəбардимон udardıq; 
ејəбардишон udardınız; ејəбардин udardılar; ебардəнинбим 
udmalıydım; ебардəнинбиш udmalıydın; ебардəнинбе udmalıydı; 
ебардəнинбимон udmalıydıq; ебардəнинбишон udmalıydınız; 
ебардəнинбин udmalıydılar; ебардəнин бим udmalı oldum; 
ебардəнин биш udmalı oldun; ебардəнин бе udmalı oldu; ебардəнин 
бимон udmalı olduq; ебардəнин бишон udmalı oldunuz; ебардəнин 
бин udmalı oldular; ебəбардем udaram; ебəбардеш udarsan; 
ебəбарде udar; ебəбардемон udarıq; ебəбардешон udarsınız; 
ебəбарден udarlar; ебардəниним udmalıyam; ебардəниниш 
udmalısan; ебардəнине udmalıdır; ебардəнинимон udmalıyıq; 
ебардəнинишон udmalısınız; ебардəнинин udmalıdırlar; ебəм udum; 
ебə ud; ебы udsun; ебəмон udaq; ебəн udun; ебəн udsunlar; ебом 
udsam; ебош udsan; ебо udsa; ебомон udsaq; ебошон udsanız; ебон 
udsalar; ♥ебардејдəним udmuram; ебардејдəниш udmursan; 
ебардејдəни udmur; ебардејдəнимон udmuruq; ебардејдəнишон 
udmursunuz; ебардејдəнин udmurlar; ебардејдəныбим udmurdum; 
ебардејдəныбиш udmurdun; ебардејдəныбе udmurdu; 
ебардејдəныбимон udmurduq; ебардејдəныбишон udmurdunuz; 
ебардејдəныбин udmurdular; ебардəмныбе udmamışdım; 
ебардəныбе udmamışdın; ебардəшныбе udmamışdı; 
ебардəмонныбе udmamışdıq; ебардəонныбе udmamışdınız; 
ебардəшонныбе udmamışdılar; еныбардыме udmadım; enıbarde 
udmadın; еныбардыше udmadı; еныбардымоне udmadıq; 
еныбардыоне udmadınız; еныбардышоне udmadılar; ебардəмныбе 
udmamışdım; ебардəныбе udmamışdın; ебардəшныбе udmamışdı; 
ебардəмонныбе udmamışdıq; ебардəонныбе udmamışdın; 
ебардəшонныбе udmamışdılar; енəбардим udmazdım; енəбардиш 
udmazdın; енəбарди udmazdı; енəбардимон udmazdıq; 
енəбардишон udmazdınız; енəбардин udmazdılar; ебардəнинныбим 
udmamalıydım; ебардəнинныбиш udmamalıydın; ебардəнинныбе 
udmamalıydı; ебардəнинныбимон udmamalıydıq; 
ебардəнинныбишон udmamalıydınız; ебардəнинныбин 
udmamalıydılar; ебардəнин ныбим udmalı olmadım; ебардəнин 
ныбиш udmalı olmadın; ебардəнин ныбе udmalı olmadı; ебардəнин 
ныбимон udmalı olmadıq; ебардəнин ныбишон udmalı olmadınız; 
ебардəнин ныбин udmalı olmadılar; енибəбардем udmaram; 
енибəбардеш udmazsan; енибəбарде udmaz; енибəбардемон 
udmarıq; енибəбардешон udmazsınız; енибəбарден udmazlar; 
ебардəнинним udmamalıyam; ебардəнинниш udmamalısan; 
ебардəнинни udmamalıdır; ебардəниннимон udmamalıyıq; 
ебардəниннишон udmamalısınız; ебардəниннин udmamalıdırlar; 
еныбəм udmayım; емəбə udma; еныбы udmasın; емəбəмон 
udmayaq; емəбəн udmayın; еныбəн udmasınlar; еныбом udmasam; 
еныбош udmasan; еныбо udmasa; еныбомон udmasaq; еныбошон 
udmasanız; еныбон udmasalar. 

ебардә с. udan, udmuş (tikə və s.). 
ебардә хəб. мəн. udmusan (tikə və s.). 

ебардәнин с. udmalı, udası. 
ебардәсә з. udarkәn. 
ебе и. yanaşma. 
ебе-ебе з. yanaşa-yanaşa, yanaşaraq. 
ебеј ф. yanaşmaq; ♥ебејдəм yanaşıram; ебејдəш yanaşırsan; 

ебејдə yanaşır; ебејдəмон yanaşırıq; ебејдəшон yanaşırsınız; ебејдəн 
yanaşırlar; ебејдəбим yanaşırdım; ебејдəбиш yanaşırdın; ебејдəбе 
yanaşırdı; ебејдəбимон yanaşırdıq; ебејдəбишон yanaşırdınız; 
ебејдəбин yanaşırdılar; ебəбим yanaşmışdım; ебəбиш yanaşmışdın; 
ебəбе yanaşmışdı; ебəбимон yanaşmışdıq; ебəбишон yanaşmışdınız; 
ебəбин yanaşmışdılar; ебəјм yanaşdım; ебəјш yanaşdın; ебəј yanaşdı; 
ебəјмон yanaşdıq; ебəјшон yanaşdınız; ебəјн yanaşdılar; ебəнинбим 
yanaşmalıydım; ебəнинбиш yanaşmalıydın; ебəнинбе yanaşmalıydı; 
ебəнинбимон yanaşmalıydıq; ебəнинбишон yanaşmalıydınız; 
ебəнинбин yanaşmalıydılar; ебəнин бим yanaşmalı oldum; ебəнин 
биш yanaşmalı oldun; ебəнин бе yanaşmalı oldu; ебəнин бимон 
yanaşmalı olduq; ебəнин бишон yanaşmalı oldunuz; ебəнин бин 
yanaşmalı oldular;ебəбем yanaşaram; ебəбеш yanaşarsan; ебəбе 
yanaşar; ебəбемон yanaşarıq; ебəбешон yanaşarsınız; ебəбен 
yanaşarlar; ебəниним yanaşmalıyam; ебəниниш yanaşmalısan; 
ебəнине yanaşmalıdır; ебум yanaşım; еби yanaş; ебу yanaşsın; 
ебəмон yanaşaq; ебəн yanaşın; ебун yanaşsınlar; ебом yanaşsaq; 
ебош yanaşsan; ебо yanaşsa; ебомон yanaşsaq; ебошон yanaşsanız; 
ебон yanaşsalar; ♥ебејдəним yanaşmıram; ебејдəниш yanaşmırsan; 
ебејдəни yanaşmır; ебејдəнимон yanaşmırıq; ебејдəнишон 
yanaşmırsınız; ебејдəнин yanaşmırlar; ебејдəныбим yanaşmırdım; 
ебејдəныбиш yanaşmırdın; ебејдəныбе yanaşmırdı; ебејдəныбимон 
yanaşmırdıq; ебејдəныбишон yanaşmırdınız; ебејдəныбин 
yanaşmırdılar; ебəныбим yanaşmamışdım; ебəныбиш 
yanaşmamışdın; ебəныбе yanaşmamışdı; ебəныбимон 
yanaşmamışdıq; ебəныбишон yanaşmamışdınız; ебəныбин 
yanaşmamışdılar; еныбəјм yanaşmadım; еныбəјш yanaşmadın; 
еныбəј yanaşmadı; еныбəјмон yanaşmadıq; еныбəјшон 
yanaşmadınız; еныбəјн yanaşmadılar; ебəнинныбим 
yanaşmamalıydım; ебəнинныбиш yanaşmamalıydın; ебəнинныбе 
yanaşmamalıydı; ебəнинныбимон yanaşmamalıydıq; 
ебəнинныбишон yanaşmamalıydınız; ебəнинныбин 
yanaşmamalıydılar; ебəнин ныбим yanaşmalı olmadım; ебəнин 
ныбиш yanaşmalı olmadın; ебəнин ныбе yanaşmalı olmadı; ебəнин 
ныбимон yanaşmalı olmadıq; ебəнин ныбишон yanaşmalı 
olmadınız; ебəнин ныбин yanaşmalı olmadılar;енибəбем 
yanaşmaram; енибəбеш yanaşmazsan; енибəбе yanaşmaz; 
енибəбемон yanaşmarıq; енибəбешон yanaşmazsınız; енибəбен 
yanaşmazlar; ебəнинним yanaşmamalıyam; ебəнинниш 
yanaşmamalısan; ебəнинни yanaşmamalıdır; еныбум yanaşmayım; 
емəби yanaşma; еныбу yanaşmasın; емəбəмон yanaşmayaq; емəбəн 
yanaşmayın; еныбун yanaşmasınlar; еныбом yanaşmasaq; еныбош 
yanaşmasan; еныбо yanaşmasa; еныбомон yanaşmasaq; еныбошон 
yanaşmasanız; еныбон yanaşmasalar. 

ебемон и. bax:  ебе. 
ебә с. yanaşmış, yanaşan. 
ебә хəб. мəн. yanaşıb, yanaşmışdır. 
ебәнин с. yanaşmalı, yanaşası. 
ебәсә з. yanaşarkәn. 
ебын и. divarın yuxarı qurtaracağında ağ zolaq. 
ебыр и. kәsik. 
ебыр-ебыр з. kәsik-kәsik; ебыр-ебыр кардеј ф. kəsik-kəsik 

etmək; ебыр-ебыр кардə беј ф. kəsik-kəsik edilmək; ебыр-ебыр 
кардə быə с. kəsik-kəsik edilmiş (edilən); ебыр-ебыр кардə быə хəб. 
мəн. kəsik-kəsik edilmişdir (edilib). 

ебырије и. kәsilmә (söz və s.). 
ебырије-ебырије з. kәsilә-kәsilә, kәsilәrәk (söz və s.). 
ебыријеј ф. kәsilmәk (söz və s.); ебыријəј чəј сəдо onun səsi 

kəsildi; ♥ебыријејдə kəsilir; ебыријејдəбе kəsilirdi; ебыријəбе 
kəsilmişdi; ејəбыри kəsilərdi; ебыријəјбəн kəsilibmiş; 
ебыријəнинебəн kəsilməliymiş; ебыријəј kəsildi; ебыријəнинбе 
kəsilməliydi; ебыријəнин бе kəsilməli oldu; ебəбырије kəsiləcək; 
ебыријəнине kəsilməlidir; ебыријы kəsilsin; ебыријо kəsilsə; 
♥ебыријејдəни kəsilmir; ебыријејдəныбе kəsilmirdi; ебыријəныбе 
kəsilməmişdi; енəбыри kəsilməzdi; ебыријəнијбəн kəsilməyibmiş; 
ебыријəниннијебəн kəsilməməliymiş; еныбыријəј kəsilmədi; 
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ебыријəнинныбе kəsilməməliydi; ебыријəнин ныбе kəsilməli 
olmadı; енибəбырије kəsilməyəcək; ебыријəнинни kəsilməməlidir; 
еныбыријы kəsilməsin; еныбыријо kəsilməsə. 

ебыријә с. kәsilәn, kәsilmiş (söz və s.). 
ебыријә хəб. мəн. kәsilib (söz və s.). 
ебыријәнин с. kәsilmәli, kәsilәsi (söz və s.). 
ебыријәсә з. kәsilәrkәn (söz və s.). 
ебырније и. kәsmә, yarıda saxlama. 
ебырније-ебырније з. kәsә-kәsә, kәsәrәk, yarıda saxlaya-

saxlaya (saxlayaraq) (sözü və s.). 
ебырнијеј ф. kәsmәk, yarıda saxlamaq; сыхани ебырнијеј sözü 

kəsmək, yarıda saхlamaq; ебырнијə беј kəsilmək, yarıda saxlanılmaq; 
ебырнијə быə kəsilmiş, yarıda saxlanılmış; ♥ебырнејдəм kəsirəm; 
ебырнејдəш kəsirsən; ебырнејдə kəsir; ебырнејдəмон kəsirik; 
ебырнејдəшон kəsirsiniz; ебырнејдəн kəsirlər; ебырнејдəбим 
kəsirdim; ебырнејдəбиш kəsirdin; ебырнејдəбе kəsirdi; 
ебырнејдəбимон kəsirdik; ебырнејдəбишон kəsirdiniz; 
ебырнејдəбин kəsirdilər; ејəбырним kəsərdim; ејəбырниш kəsərdin; 
ејəбырни kəsərdi; ејəбырнимон kəsərdik; ејəбырнишон kəsərdiniz; 
ејəбырнин kəsərdilər; ебырниме kəsdim; ебырније kəsdin; 
ебырнише kəsdi; ебырнимоне kəsdik; ебырнијоне kəsdиниz; 
ебырнишоне kəsdilər; ебырнијəнинбим kəsməliydim; 
ебырнијəнинбиш kəsməliydin; ебырнијəнинбе kəsməliydi; 
ебырнијəнинбимон kəsməliydik; ебырнијəнинбишон 
kəsməliydiniz; ебырнијəнинбин kəsməliydilər; ебырнијəнин бим 
kəsməli oldum; ебырнијəнин биш kəsməli oldun; ебырнијəнин бе 
kəsməli oldu; ебырнијəнин бимон kəsməli olduq; ебырнијəнин 
бишон kəsməli oldunuz; ебырнијəнин бин kəsməli oldular; 
ебырнијəмбəј kəssəydim; ебырнијəбəј kəssəydin; ебырнијəшбəј 
kəssəydi; ебырнијəмонбəј kəssəydik; ебырнијəонбəј kəssəydiniz; 
ебырнијəшонбəј kəssəydilər; ебəбырнем kəsərəm; ебəбырнеш 
kəsərsən; ебəбырне kəsər; ебəбырнемон kəsərik; ебəбырнешон 
kəsərsiniz; ебəбырнен kəsərlər; ебырнијəниним kəsməliyəm; 
ебырнијəниниш kəsməlisən; ебырнијəнине kəsməlidir; 
ебырнијəнинимон kəsməliyik; ебырнијəнинишон kəsməlisiniz; 
ебырнијəнинин kəsməlidirlər; ебырным kəsim; ебырын kəs; 
ебырны kəssin; ебырнəмон kəsək; ебырнəн kəsin; ебырнын 
kəssinlər; ебырном kəssəm; ебырнош kəssən; ебырно kəssə; 
ебырномон kəssək; ебырношон kəssəniz; ебырнон kəssələr; 
♥ебырнејдəним kəsmirəm; ебырнејдəниш kəsmirsən; ебырнејдəни 
kəsmir; ебырнејдəнимон kəsmirik; ебырнејдəнишон kəsmirsiniz; 
ебырнејдəнин kəsmirlər; ебырнејдəныбим kəsmirdim; 
ебырнејдəныбиш kəsmirdin; ебырнејдəныбе kəsmirdi; 
ебырнејдəныбимон kəsmirdik; ебырнејдəныбишон kəsmirdiniz; 
ебырнејдəныбин kəsmirdilər; енəбырним kəsməzdim; енəбырниш 
kəsməzdin; енəбырни kəsməzdi; енəбырнимон kəsməzdik; 
енəбырнишон kəsməzdiniz; енəбырнин kəsməzdilər; еныбырниме 
kəsmədim; еныбырније kəsmədin; еныбырнише kəsmədi; 
енбырнимоне kəsmədik; еныбырнијоне kəsmədiniz; 
еныбырнишоне kəsmədilər; ебырнијəнинныбим kəsməməliydim; 
ебырнијəнинныбиш kəsməməliydin; ебырнијəнинныбе 
kəsməməliydi; ебырнијəнинныбимон kəsməməliydik; 
ебырнијəнинныбишон kəsməməliydiniz; ебырнијəнинныбин 
kəsməməliydilər; ебырнијəнин ныбим kəsməli olmadım; 
ебырнијəнин ныбиш kəsməli olmadın; ебырнијəнин ныбе kəsməli 
olmadı; ебырнијəнин ныбимон kəsməli olmadıq; ебырнијəнин 
ныбишон kəsməli olmadınız; ебырнијəнин ныбин kəsməli 
olmadılar; ебырнијəмнəбəј kəsməsəydim; ебырнијəнəбəј 
kəsməsəydin; ебырнијəшнəбəј kəsməsəydi; ебырнијəмоннəбəј 
kəsməsəydik; ебырнијəоннəбəј kəsməsəydiniz; ебырнијəшоннəбəј 
kəsməsəydilər; енибəбырнем kəsmərəm; енибəбырнеш kəsməzsən; 
енибəбырне kəsməz; енибəбырнемон kəsmərik; енибəбырнешон 
kəsməzsiniz; енибəбырнен kəsməzlər; ебырнијəнинним 
kəsməməliyəm; ебырнијəнинниш kəsməməlisən; ебырнијəнинни 
kəsməməlidir; ебырнијəниннимон kəsməməliyik; 
ебырнијəниннишон kəsməməlisiniz; ебырнијəниннин 
kəsməməlidirlər; ебырнијəнин ним kəsməli deyiləm; ебырнијəнин 
ниш kəsməli deyilsən; ебырнијəнин ни kəsməli deyildir; 
ебырнијəнин нимон kəsməli deyilik; ебырнијəнин нишон kəsməli 
deyilsiniz; ебырнијəнин нин kəsməli deyildirlər; еныбырным 
kəsməyim; емəбырын kəsmə; еныбырны kəsməsin; емəбырнəмон 

kəsməyək; емəбырнəн kəsməyin; еныбырнын kəsməsinlər; 
еныбырном kəsməsəm; еныбырнош kəsməsən; еныбырно kəsməsə; 
еныбырномон kəsməsək; еныбырношон kəsməsəniz; еныбырнон 
kəsməsələr. 

ебырнијә с. kәsәn, yarıda saxlayan, kәsmiş, yarıda saxlamış. 
ебырнијә хəб. мəн. kәsmisәn, yarıda saxlamısan. 
ебырнијәнин с. kәsmәli, kәsәsi, yarıda saxlamalı (saxlanası). 
ебырнијәсә з. kәsәrkәn, yarıda saxlayarkәn. 
ебыр-пебыр и. kәsik-küsük, kәsinti. 
евакуасијә и. evakuasiya, tәxliyә, boşaldılma (1 müharibə və ya 

тəbii fəlaкət zamanı əhalinin, idarələrin, sənayе müəssisələrinin və s. 
təhlüкəli yеrlərdən uzaq və daha əmin yеrlərə кöçürülməsi; 2 qadağan 
оlmuş yеrlərdə saхlanılaraq, hərəкət qaydalarını pоzan 
avtоmоbillərin cəza mеydançalarına кöçürülməsi). 

евакуатор и. evakuasiya maşını, avtomobillәri evakuasiya edәn 
avtomobil. 

еварде и. düşürmә. 
еварде-еварде з. düşürә-düşürә, düşürәrәk, aşağı sala-sala 

(salaraq). 
евардеј ф. düşürmәk, aşağı salmaq; аспо евардеј atdan 

düşürmək; стансијəдə евардеј stansiyada düşürmək; евардə беј ф. 
düşürülmək, aşağı salınmaq; евардə быəбе düşürülmüşdü; евардə 
быəбəј düşürülsəydi; евардə бе düşürüldü; евардə бејдə düşürülür; 
евардə бəбе düşürülər; евардə быə с. düşürülmüş, düşürülən, aşağı 
salınmış (salınan); евардə быə хəб. мəн. düşürülmüşdür, düşürülüb, 
aşağı salınmışdır (salınıb); ♥евардејдəм düşürürəm; евардејдəш 
düşürürsən; евардејдə düşürür; евардејдəмон düşürürük; 
евардејдəшон düşürürsünüz; евардејдəн düşürürlər; евардејдəбим 
düşürürdüm; евардејдəбиш düşürürdün; евардејдəбе düşürürdü; 
евардејдəбимон düşürürdük; евардејдəбишон düşürürdünüz; 
евардејдəбин düşürürdülər; ејəвардим düşürərdim; ејəвардиш 
düşürərdin; ејəварди düşürərdi; ејəвардимон düşürərdik; 
ејəвардишон düşürərdiniz; ејəвардин düşürərdilər;евардыме 
düşürdüm; еварде düşürdün; евардыше düşürdü; евардымоне 
düşürdük; евардыоне düşürdünüz; евардышоне düşürdülər; 
евардəнинбим düşürməliydim; евардəнинбиш düşürməliydin; 
евардəнинбе düşürməliydi; евардəнинбимон düşürməliydik; 
евардəнинбишон düşürməliydiniz; евардəнинбин düşürməliydilər; 
евардəнин бим düşürməli oldum; евардəнин биш düşürməli oldun; 
евардəнин бе düşürməli oldu; евардəнин бимон düşürməli olduq; 
евардəнин бишон düşürməli oldunuz; евардəнин бин düşürməli 
oldular; евардəмбəј düşürsəydim; евардəбəј düşürsəydin; 
евардəшбəј düşürsəydi; евардəмонбəј düşürsəydik; евардəонбəј 
düşürsəydiniz; евардəшонбəј düşürsəydilər; ебəвардем düşürərəm; 
ебəвардеш düşürərsən; ебəварде düşürər; ебəвардемон düşürərik; 
ебəвардешон düşürərsiniz; ебəварден düşürərlər; евардəниним 
düşürməliyəm; евардəниниш düşürməlisən; евардəнине 
düşürməlidir; евардəнинимон düşürməliyik; евардəнинишон 
düşürməlisiniz; евардəнинин düşürməlidirlər; евəм düşürüm; евə 
düşür; евə düşürsün; евəмон düşürək; евəн düşürün; евəн 
düşürsünlər; евардом düşürsəm; евардош düşürsən; евардо düşürsə; 
евардомон düşürsək; евардошон düşürsəniz; евардон düşürsələr; 
♥евардејдəним düşürmürəm; евардејдəниш düşürmürsən; 
евардејдəни düşürmür; евардејдəнимон düşürmürük; 
евардејдəнишон düşürmürsünüz; евардејдəнин düşürmürlər; 
евардејдəныбим düşürmürdüm; евардејдəныбиш düşürmürdün; 
евардејдəныбе düşürmürdü; евардејдəныбимон düşürmürdük; 
евардејдəныбишон düşürmürdünüz; евардејдəныбин 
düşürmürdülər; енəвардим düşürməzdim; енəвардиш düşürməzdin; 
енəварди düşürməzdi; енəвардимон düşürməzdik; енəвардишон 
düşürməzdiniz; енəвардин düşürməzdilər;енывардыме düşürmədim; 
еныварде düşürmədin; енывардыше düşürmədi; енвардымоне 
düşürmədik; енывардыоне düşürmədiniz; енвардышоне 
düşürmədilər; евардəнинныбим düşürməməliydim; 
евардəнинныбиш düşürməməliydin; евардəнинныбе 
düşürməməliydi; евардəнинныбимон düşürməməliydik; 
евардəнинныбишон düşürməməliydiniz; евардəнинныбин 
düşürməməliydilər; евардəнин ныбим düşürməli olmadım; 
евардəнин ныбиш düşürməli olmadın; евардəнин ныбе düşürməli 
olmadı; евардəнин ныбимон düşürməli olmadıq; евардəнин 
ныбишон düşürməli olmadınız; евардəнин ныбин düşürməli 
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olmadılar; евардəмнəбəј düşürməsəydim; евардəнəбəј 
düşürməsəydin; евардəшнəбəј düşürməsəydi; евардəмоннəбəј 
düşürməsəydik; евардəоннəбəј düşürməsəydiniz; евардəшоннəбəј 
düşürməsəydilər; енибəвардем düşürmərəm; енибəвардеш 
düşürməzsən; енибəварде düşürməz; енибəвардемон düşürmərik; 
енибəвардешон düşürməzsiniz; енибəварден düşürməzlər; 
евардəнинним düşürməməliyəm; евардəнинниш düşürməməlisən; 
евардəнинни düşürməməlidir; евардəниннимон düşürməməliyik; 
евардəниннишон düşürməməlisiniz; евардəниннин 
düşürməməlidirlər; евардəнин ним düşürməli deyiləm; евардəнин 
ниш düşürməli deyilsən; евардəнин ни düşürməli deyildir; 
евардəнин нимон düşürməl deyilik; евардəнин нишон düşürməli 
deyilsiniz; евардəнин нин düşürməli deyildirlər; енывəм 
düşürməyim; емəвə düşürmə; енывə düşürməsin; емəвəмон 
düşürməyək; емəвəн düşürməyin; енывəн düşürməsinlər; енывардом 
düşürməsəm; енывардош düşürməsən; енывардо düşürməsə; 
енывардомон düşürməsək; енывардошон düşürməsəniz; енывардон 
düşürməsələr. 

еварде-певарде и. evirib-çevirmә. 
евардеј-певардеј ф. evirib-çevirmәk. 
евардәнин с. düşürmәli, düşürәsi, aşağı salmalı (salası). 
евардә с. düşürәn, düşürmüş. 
евардә хəб. мəн. düşürmüsәn. 
евардәсә з. düşürәrkәn, aşağı salarkәn. 
евардовније-евардовније з. düşürdә-düşürdә, düşürdәrәk, 

aşağı saldıra-saldıra (saldıraraq). 
евардовнијеј ф. düşürtmәk, aşağı saldırmaq; машино 

евардовнијеј maşından düşürtmək. 
евардовнијә с. düşürtmüş, düşürdәn. 
евардовнијә хəб. мəн. düşürtmüsәn. 
евардовнијәнин с. düşürtmәli, düşürdәsi, aşağı saldırmalı 

(saldırası). 
евардовнијәсә з. düşürdәrkәn, aşağı saldırarkәn. 
евате и. soyunma, soyundurma. 
евате-евате з. soyuna-soyuna, soyunaraq, soyundura-

soyundura, soyunduraraq. 
еватеј ф. soyunmaq, soyundurmaq; еватə беј ф. soyunulmaq, 

soyundurulmaq; еватə быəбе soyunulmuşdu; еватə быəбəј 
soyunulsaydı; еватə бе soyunuldu; еватə бејдə soyunulur; еватə бəбе 
soyunular; еватə быə с. soyundurulmuş, soyundurulan; еватə быə 
олəт soyundurulmuş paltar; еватə быə хəб. мəн. soyundurulmuşdur, 
soyundurulub; ♥еватејдəм soyunuram; еватејдəш soyunursan; 
еватејдə soyunur; еватејдəмон soyunuruq; еватејдəшон 
soyunursunuz; еватејдəн soyunurlar; еватејдəбим soyunurdum; 
еватејдəбиш soyunurdun; еватејдəбе soyunurdu; еватејдəбимон 
soyunurduq; еватејдəбишон soyunurdunuz; еватејдəбин 
soyunurdular; еватəмбе soyunmuşdum; еватəбе soyunmuşdun; 
еватəшбе soyunmuşdu; еватəмонбе soyunmuşduq; еватəонбе 
soyunmuşdunuz; еватəшонбе soyunmuşdular; еватыме soyundum; 
евате soyundun; еватыше soyundu; еватымоне soyunduq; еватыоне 
soyundunuz; еватышоне soyundular; ејəватим soyunardım; ејəватиш 
soyunardın; ејəвати soyunardı; ејəватимон soyunardıq; ејəватишон 
soyunardınız; ејəватин soyunardılar; еватəмбəј soyunsaydım; 
еватəбəј soyunsaydın; еватəшбəј soyunsaydı; еватəмонбəј 
soyunsaydıq; еватəонбəј soyunsaydınız; еватəшонбəј soyunsaydılar; 
еватəнинбим soyunmalıydım; еватəнинбиш soyunmalıydın; 
еватəнинбе soyunmalıydı; еватəнинбимон soyunmalıydıq; 
еватəнинбишон soyunmalıydınız; еватəнинбин soyunmalıydılar; 
еватəнин бим soyunmalı oldum; еватəнин биш soyunmalı oldun; 
еватəнин бе soyunmalı oldu; еватəнин бимон soyunmalı olduq; 
еватəнин бишон soyunmalı oldunuz; еватəнин бин soyunmalı 
oldular; еватəнинимбəн soyunmalıyammış; еватəнинишбəн 
soyunmalısanmış; еватəнинебəн soyunmalıymış; еватəнинимонбəн 
soyunmalıyıqmış; еватəнинишонбəн soyunmalısınızmış; 
еватəнининбəн soyunmalıylarmış; ебəватем soyunaram; ебəватеш 
soyunarsan; ебəвате soyunar; ебəватемон soyunarıq; ебəватешон 
soyunarsınız; ебəватен soyunarlar; еватəниним soyunmalıyam; 
еватəниниш soyunmalısan; еватəнине soyunmalıdır; еватəнинимон 
soyunmalıyıq; еватəнинишон soyunmalısınız; еватəнинин 
soyunmalıdırlar; еватым soyunum; еват soyun; еваты soyunsun; 
еватəмон soyunaq; еватəн soyunun; еватын soyunsunlar; еватом 

soyunsam; еватош soyunsan; евато soyunsa; еватомон soyunsaq; 
еватошон soyunsanız; еватон soyunsalar; ♥еватејдəним 
soyunmuram; еватејдəниш soyunmursan; еватејдəни soyunmur; 
еватејдəнимон soyunmuruq; еватејдəнишон soyunmursunuz; 
еватејдəнин soyunmurlar; еватејдəныбим soyunmurdum; 
еватејдəныбиш soyunmurdun; еватејдəныбе soyunmurdu; 
еватејдəныбимон soyunmurduq; еватејдəныбишон soyunmurdunuz; 
еватејдəныбин soyunmurdular; еватəмныбе soyunmamışdım; 
еватəныбе soyunmamışdın; еватəшныбе soyunmamışdı; 
еватəмонныбе soyunmamışdıq; еватəонныбе soyunmamışdınız; 
еватəшонныбе soyunmamışdılar; еныватыме soyunmadım; енывате 
soyunmadın; еныватыше soyunmadı; еныватымоне soyunmadıq; 
еныватыоне soyunmadınız; еныватышоне soyunmadılar; енəватим 
soyunmazdım; енəватиш soyunmazdın; енəвати soyunmazdı; 
енəватимон soyunmazdıq; енəватишон soyunmazdınız; енəватин 
soyunmazdılar; еватəмнəбəј soyunmasaydım; еватəнəбəј 
soyunmasaydın; еватəшнəбəј soyunmasaydı; еватəмоннəбəј 
soyunmasaydıq; еватəоннəбəј soyunmasaydınız; еватəшоннəбəј 
soyunmasaydılar; еватəнинныбим soyunmamalıydım; 
еватəнинныбиш soyunmamalıydın; еватəнинныбе soyunmamalıydı; 
еватəнинныбимон soyunmamalıydıq; еватəнинныбишон 
soyunmamalıydınız; еватəнинныбин soyunmamalıydılar; еватəнин 
ныбим soyunmalı olmadım; еватəнин ныбиш soyunmalı olmadın; 
еватəнин ныбе soyunmalı olmadı; еватəнин ныбимон soyunmalı 
olmadıq; еватəнин ныбишон soyunmalı olmadınız; еватəнин ныбин 
soyunmalı olmadılar; еватəниннимбəн soyunmamalıyammış; 
еватəниннишбəн soyunmamalısanmış; еватəниннијебəн 
soyunmamalıymış; еватəниннимонбəн soyunmamalıyıqmış; 
еватəниннишонбəн soyunmamalısınızmış; еватəниннинбəн 
soyunmamalıylarmış; енибəватем soyunmaram; енибəватеш 
soyunmazsan; енибəвате soyunmaz; енибəватемон soyunmarıq; 
енибəватешон soyunmazsınız; енибəватен soyunmazlar; 
еватəнинним soyunmamalıyam; еватəнинниш soyunmamalısan; 
еватəнинни soyunmamalıdır; еватəниннимон soyunmamalıyıq; 
еватəниннишон soyunmamalısınız; еватəниннин soyunmamalıdırlar; 
еныватым soyunmayım; емəват soyunma; енываты soyunmasın; 
емəватəмон soyunmayaq; емəватəн soyunmayın; еныватын 
soyunmasınlar; еныватом soyunmasam; еныватош soyunmasan; 
енывато soyunmasa; еныватомон soyunmasaq; еныватошон 
soyunmasanız; еныватон soyunmasalar. 

еватә с. soyunan, soyunmuş; soyunduran, soyundurmuş; олəт 
еватə зоə paltar soyunan oğlan. 

еватә хəб. мəн. soyunmusan, soyundurmusan. 
еватәнин с. soyunmalı, soyundurmalı, soyunası, soyundurası. 
еватәсә з. soyunarkәn, soyundurarkәn. 
еваште и. tullanma, sıçrama (aşağı). 
еваште-еваште з. tullana-tullana, tullanraq, sıçraya-sıçraya, 

sıçrayaraq (aşağı). 
еваштеј ф. tullanmaq, sıçramaq (aşağı); ♥еваштејдəм tullanıram; 

еваштејдəш tullanırsan; еваштејдə tullanır; еваштејдəмон tullanırıq; 
еваштејдəшон tıllanırsınız; еваштејдəн tullanırlar; еваштејдəбим 
tullanırdım; еваштејдəбиш tullanırdın; еваштејдəбе tullanırdı; 
еваштејдəбимон tullanırdıq; еваштејдəбишон tullanırdınız; 
еваштејдəбин tullanırdılar; еваштəбим tullanmuşdım; еваштəбиш 
tullanmışdın; еваштəбе tullanmışdı; еваштəбимоне tullanmışdıq; 
еваштəбишон tullanmışdınız; еваштəбин tullanmışdılar; еваштим 
tullandım; еваштиш tullandın; еваште tullandı; еваштимон tullandıq; 
еваштишон tullandınız; еваштин tullandılar; ејəваштим tullanardım; 
ејəваштиш tullanardın; ејəвашти tullanardı; ејəваштимон 
tullanardıq; ејəваштишон tullanardınız; ејəваштин tullanardılar; 
еваштəбəјм tullansaydım; еваштəбəјш tullansaydın; еваштəбəј 
tullansaydı; еваштəбəјмон tullansaydıq; еваштəбəјшон 
tullansaydınız; еваштəшбəјн tullansaydılar; еваштəнинбим 
tullanmalıydım; еваштəнинбиш tullanmalıydın; еваштəнинбе 
tullanmalıydı; еваштəнинбимон tullanmalıydıq; еваштəнинбишон 
tullanmalıydınız; еваштəнинбин tullanmalıydılar; еваштəнин бим 
tullanmalı oldum; еваштəнин биш tullanmalı oldun; еваштəнин бе 
tullanmalı oldu; еваштəнин бимон tullanmalı olduq; еваштəнин 
бишон tullanmalı oldunuz; еваштəнин бин tullanmalı oldular; 
еваштəнинимбəн tullanmalıyammış; еваштəнинишбəн 
tullanmalısanmış; еваштəнинебəн tullanmalıymış; 
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еваштəнинимонбəн tullanmalıyıqmış; еваштəнинишонбəн 
tullanmalısınızmış; еваштəнининбəн tullanmalıylarmış; ебəваштем 
tullanaram; ебəваштеш tullanarsan; ебəваште tullanar; ебəваштемон 
tullanarıq; ебəваштешон tullanarsınız; ебəваштен tullanarlar; 
еваштəниним tullanmalıyam; еваштəниниш tullanmalısan; 
еваштəнине tullanmalıdır; еваштəнинимон tullanmalıyıq; 
еваштəнинишон tullanmalısınız; еваштəнинин tullanmalıdırlar; 
еваштым tullanım; евашт tullan; евашты tullansın; еваштəмон 
tullanaq; еваштəн tullanın; еваштын tullansınlar; еваштом tullansam; 
еваштош tullansan; евашто tullansa; еваштомон tullansaq; 
еваштошон tullansanız; еваштон tullansalar; ♥еваштејдəним 
tullanmıram; еваштејдəниш tullanmırsan; еваштејдəни tullanmır; 
еваштејдəнимон tullanmırıq; еваштејдəнишон tullanmırsınız; 
еваштејдəнин tullanmırlar; еваштејдəныбим tullanmırdım; 
еваштејдəныбиш tullanmırdın; еваштејдəныбе tullanmırdı; 
еваштејдəныбимон tullanmırdıq; еваштејдəныбишон 
tullanmırdınız; еваштејдəныбин tullanmırdılar; еваштəныбим 
tullanmamışdım; еваштəныбиш tullanmamışdın; еваштəныбе 
tullanmamışdı; еваштəныбимон tullanmamışdıq; еваштəныбишон 
tullanmamışdınız; еваштəныбин tullanmamışdılar; енывашти 
tullanmadım; енываштиш tullanmadın; енываште tullanmadı; 
енываштимон tullanmadıq; енываштишон tullanmadınız; 
енываштин tullanmadılar; енəваштим tullanmazdım; енəваштиш 
tullanmazdın; енəвашти tullanmazdı; енəваштимон tullanmazdıq; 
енəваштишон tullanmazdınız; енəваштин tullanmazdılar; 
еваштəнəбəјм tullanmasaydım; еваштəнəбəјш tullanmasaydın; 
еваштəнəбəј tullanmasaydı; еваштəнəбəјмон tullanmasaydıq; 
еваштəнəбəјшон tullanmasaydınız; еваштəнəбəјн tullanmasaydılar; 
еваштəнинныбим tullanmamalıydım; еваштəнинныбиш 
tullanmamalıydın; еваштəнинныбе tullanmamalıydı; 
еваштəнинныбимон tullanmamalıydıq; еваштəнинныбишон 
tullanmamalıydınız; еваштəнинныбин tullanmamalıydılar; 
еваштəнин ныбим tullanmalı olmadım; еваштəнин ныбиш 
tullanmalı olmadın; еваштəнин ныбе tullanmalı olmadı; еваштəнин 
ныбимон tullanmalı olmadıq; еваштəнин ныбишон tullanmalı 
olmadınız; еваштəнин ныбин tullanmalı olmadılar; 
еваштəниннимбəн tullanmamalıyammış; еваштəниннишбəн 
tullanmamalısanmış; еваштəниннијебəн tullanmamalıymış; 
еваштəниннимонбəн tullanmamalıyıqmış; еваштəниннишонбəн 
tullanmamalısınızmış; еваштəниннинбəн tullanmamalıylarmış; 
енибəваштем tullanmaram; енибəваштеш tullanmazsan; 
енибəваште tullanmaz; енибəваштемон tullanmarıq; 
енибəваштешон tullanmazsınız; енибəваштен tullanmazlar; 
еваштəнинним tullanmamalıyam; еваштəнинниш tullanmamalısan; 
еваштəнинни tullanmamalıdır; еваштəниннимон tullanmamalıyıq; 
еваштəниннишон tullanmamalısınız; еваштəниннин 
tullanmamalıdırlar; енываштым tullanmayım; емəвашт tullanma; 
енывашты tullanmasın; емəваштəмон tullanmayaq; емəваштəн 
tullanmayın; енываштын tullanmasınlar; енываштом tullanmasam; 
енываштош tullanmasan; енывашто tullanmasa; енываштомон 
tullanmasaq; енываштошон tullanmasanız; енываштон 
tullanmasalar. 

еваштемон и. tullanış. 
еваштә с.  tullanan, tullanmış.  
еваштә хəб. мəн. tullanmışdır. 
еваштәнин с. tullanmalı, sıçramalı, tullanası, sıçrayası (yer). 
еваштәсә з. tullanarkәn, sıçrayarkәn (aşağı). 
евашт-певашт и. atılıb-düşmә; евашт-певашт кардеј ф. atılıb-

düşmək. 
евен 1 и. even (Yakutiyada, Oxot dənizi sahillərində yaşayan xalq); 

2 с. евен -ә; евенə зывон even dili. 
евенк и. evenk (xalq; tunqusların keçmiş adı). 
евенки з. evenkcә, evenk dilindә. 
евә жәј ф. әymәk, dikmәk; сəј евə жəј başını aşağı əymək 

(dikmək). 
евәше и. sönmә; суте-евəше yanıb-sönmə. 
евәше-евәше з. sönә-sönә, sönәrәk. 
евәшеј ф. sönmәk, yanıb qurtarmaq, yaxılmaq; ♥евəшејдə 

sönür; евəшејдəбе sönürdü; евəшəбе sönmüşdü; ејəвəши sönərdi; 
евəшəјбəн sönübmüş; евəшејдəјбəн sönürmüş; евəшəнинебəн 
sönməliymiş; евəшəнинбе sönməliydi; евəшəнин бе sönməli oldu; 

евəшəј söndü; ебəвəше sönər; евəшəнине sönməlidir; евəшы sönsün; 
евəшо sönsə; ♥евəшејдəни sönmür; евəшејдəныбе sönmürdü; 
евəшəныбе sönməmişdi; енəвəши sönməzdi; евəшəнијбəн 
sönməyibmiş; евəшејдəнијбəн sönmürmüş; евəшəниннијебəн 
sönməməliymiş; евəшəнинныбе sönməməliydi; евəшəнин ныбе 
sönməli olmadı; енывəшəј sönmədi; енибəвəше sönməz; 
евəшəнинни sönməməlidir; енывəшы sönməsin; енывəшо sönməsə. 

евәшә с. sönәn, sönmüş; евəшə кијə sönən ocaq. 
евәшә хəб. мəн. sönüb, sönmüşdür (ocaq). 
евәшәнин с. sönmәli, sönәsi, yanıb qurtarmalı (qurtarası), 

yaxılmalı, yaxılası. 
евәшәсә з. sönәrkәn, yanıb qurtararkәn, yaxılarkәn. 
евинҹије и. gәrilmә, dartınma, dartılma. 
евинҹије-евинҹије з. gәrilә-gәrilә, gәrilәrәk, dartına-dartına, 

dartınaraq, dartıla-dartıla, dartılaraq. 
евинҹијеј ф.  gәrilmәk, dartılmaq, dartınmaq; ♥евинҹијејдə 

gərilir; евинҹијејдəбе gərilirdi; евинҹијəбе gərilmişdi; ејəвинҹи 
gərilərdi; евинҹијəјбəн gərilibmiş; евинҹијејдəјбəн gərilirmiş; 
евинҹијəнинебəн gərilməliymiş; евинҹијəнинбе gərilməliydi; 
евинҹијəнин бе gərilməli oldu; евинҹијəј gərildi; ебəвинҹије gərilər; 
евинҹијəнине gərilməlidir; евинҹијы gərilsin; евинҹијо gərilsə; 
♥евинҹијејдəни gərilmir; евинҹијејдəныбе gərilmirdi; 
евинҹијəныбе gərilməmişdi; енəвинҹи gərilməzdi; евинҹијəнијбəн 
gərilməyibmiş; евинҹијејдəнијбəн gərilmirmiş; евинҹијəниннијебəн 
gərilməməliymiş; евинҹијəнинныбе gərilməməliydi; евинҹијəнин бе 
gərilməli olmadı; енывинҹијəј gərilmədi; енибəвинҹије gərilməz; 
евинҹијəнинни gərilməməlidir; енывинҹијы gərilməsin; енывинҹијо 
gərilməsə. 

евинҹијә с. gәrilәn, dartınan, dartılan; gәrilmiş, dartılmış, 
dartınmış. 

евинҹијә хəб. мəн. gәrilib, dartılıb. 
евинҹијәнин с.  gәrilmәli, gәrilәsi, dartılmalı, dartılası, 

dartınmalı, dartınası. 
евинҹијәсә з.  gәrilәrkәn, dartılarkәn, dartınarkәn. 
евинҹыније и. gәrmә, dartma. 
евинҹыније-евинҹыније з. gәrә-gәrә, gәrәrәk, darta-darta, 

dartaraq. 
евинҹынијеј ф. gәrmәk, dartmaq. 
евинҹынијә с. gәrәn, dartan, gәrmiş, dartmış.  
евинҹынијә хəб. мəн. gәrmisәn, dartmısan. 
евинҹынијәнин с. gәrmәli, dartmalı, gәrәsi, dartası. 
евинҹынијәсә з. gәrәrkәn, dartarkәn. 
евырдыније и. endirmә (zərbə). 
евырдыније-евырдыније з. endirә-endirә, endirәrәk (zərbə). 
евырдынијеј ф. endirmәk (zərbə). 
евырдынијә с. endirәn, endirmiş.  
евырдынијә хəб. мəн. endirmisәn (zərbə). 
евырдынијәнин с. endirmәli, endirәsi (zərbə). 
евырдынијәсә з. endirәrkәn (zərbə). 
евырије и. qartıma, qartlama, üzülmә, düşkünlәşmә, 

eybәcәrlәşmә, formasını itirmә (insan haqqında). 
евырије-евырије з. qartıya-qartıya, qartıyaraq, qartlaya-

qartlaya, qartlanaraq, üzülә-üzülә, üzülәrәk, düşkünlәşә-
düşkünlәşә, düşkünlәşәrәk, eybәcәrlәşә-eybәcәrlәşә, 
eybәcәrlәşәrәk, formasını itirә-itirә (itirәrәk) (insan haqqında). 

евыријеј ф. qartımaq, qartlamaq, üzülmәk, düşkünlәşmәk, 
eybәcәrlәşmәk, formasını itirmәk (insan haqqında); ♥евыријејдə 
qartıyır; евыријејдəбе qartıyırdı; евыријəбе qartımışdı; ејəвыри 
qartıyardı; евыријəјбəн qartıyıbmış; евыријејдəјбəн qartıyırmış; 
евыријəнинебəн qartımalıymış; евыријəнинбе qartımalıydı; 
евыријəнин бе qartımalı oldu; евыријəј qartıdı; ебəвырије qartıyar; 
евыријəнине qartımalıdır; евыријы qartısın; евыријо qartısa; 
♥евыријејдəни qartımır; евыријејдəныбе qartımırdı; евыријəныбе 
qartımamışdı; енəвыри qartımazdı; евыријəнијбəн qartımayıbmış; 
евыријејдəнијбəн qartımırmış; евыријəниннијебəн 
qartımamalıymış; евыријəнинныбе qartımamalıydı; евыријəнин 
ныбе qartımalı olmadı; енывыријəј qartımadı; енибəвырије 
qartımaz; евыријəнинни qartımamalıdır; енывыријы qartımasın; 
енывыријо qartımasa. 
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евыријә с. qartımış, qartıyan, üzülmüş, üzülәn, düşkünlәşmiş, 
düşkünlәşәn, eybәcәrlәşmiş, eybәcәrlәşәn, formasını itirmiş 
(itirәn). 

евыријә хəб. мəн. qartıyıb, qartlayıb, üzülüb, düşkünlәşib, 
eybәcәrlәşib, formasını itirib. 

евыријәнин с. qartımalı, qartıyası, qartlamalı, üzülmәli, 
üzülәsi, düşkünlәşmәli, düşkünlәşәsi, eybәcәrlәşmәli, 
eybәcәrlәşәsi, formasını itirmәli (itirәsi) (insan haqqında). 

евыријәсә з. qartıyarkәn, qartlayarkәn, üzülәrkәn, 
düşkünlәşәrkәn, eybәcәrlәşәrkәn, formasını itirәrkәn (insan 
haqqında). 

евкалипт и. бот. evkalipt (cənubda bitən ağac). 
евоә с. düşmüş, düşәn. 
евоә хəб. мəн. düşüb. 
евоәнин с. düşmәli, düşәsi. 
евоәсә з. düşәrkәn, düşәn yerdә. 
евој ф. düşmәk; машино евој maşından düşmək; ♥евојдəм 

düşürəm; евојдəш düşürsən; евојдə düşür; евојдəмон düşürük; 
евојдəшон düşürsünüz; евојдəн düşürlər; евојдəбим düşürdüm; 
евојдəбиш düşürdün; евојдəбе düşürdü; евојдəбимон düşürdük; 
евојдəбишон düşürdünüz; евојдəбин düşürdülər; евоəбим 
düşmüşdüm; евоəбиш düşmüşdün; евоəбе düşmüşdü; евоəбимон 
düşmüşdük; евоəбишон düşmüşdünüz; евоəбин düşmüşdülər; евоəјм 
düşdüm; евоəјш düşdün; евоəј düşdü; евоəјмон düşdük; евоəјшон 
düşdünüz; евоəјн düşdülər; ејəвојм düşərdim; ејəвојш düşərdin; 
ејəвој düşərdi; ејəвојмон düşərdik; ејəвојшон düşərdiniz; ејəвојн 
düşərdilər; евоəбəјм düşsəydim; евоəбəјш düşsəydin; евоəбəј 
düşsəydi;  евоəбəјмон düşsəydik;  евоəбəјшон düşsəydiniz;  евоəбəјн 
düşsəydilər; евоəнинбим düşməliydim; евоəнинбиш düşməliydin; 
евоəнинбе düşməliydi; евоəнинбимон düşməliydik; евоəнинбишон 
düşməliydiniz; евоəнинбин düşməliydilər; евоəнин бим düşməli 
oldum; евоəнин биш düşməli oldun; евоəнин бе düşməli oldu; 
евоəнин бимон düşməli olduq; евоəнин бишон düşməli oldunuz; 
евоəнин бин düşməli oldular; евоəнинимбəн düşməliyəmmiş; 
евоəнинишбəн düşməlisənmiş; евоəнинебəн düşməliymiş; 
евоəнинимонбəн düşməliyikmiş; евоəнинишонбəн düşməlisinizmiş; 
евоəнининбəн düşməliymişlər; ебəвојм düşərəm; ебəвојш düşərsən; 
ебəвој düşər; ебəвојмон düşərik; ебəвојшон düşərsiniz; ебəвојн 
düşərlər; евоəниним düşməliyəm; евоəниниш düşməlisən; евоəнине 
düşməlidir; евоəнининимон düşməliyik; евоəнинишон düşməlisiniz; 
евоəнинин düşməlidirlər; евом düşüm; ево düş; ево düşsün; евоəмон 
düşək; евоəн düşün; евон düşsünlər; евом düşsəm; евош düşsən; ево 
düşsə; евомон düşsək; евошон düşsəniz; евон düşsələr; ♥евојдəним 
düşmürəm; евојдəниш düşmürsən; евојдəни düşmür; евојдəнимон 
düşmürük; евојдəнишон düşmürsünüz; евојдəнин düşmürlər; 
евојдəныбим düşmürdüm; евојдəныбиш düşmürdün; евојдəныбе 
düşmürdü; евојдəныбимон düşmürdük; евојдəныбишон 
düşmürdünüz; евојдəныбин düşmürdülər; евоəныбим düşməmişdim; 
евоəныбиш düşməmişdin; евоəныбе düşməmişdi; евоəныбимон 
düşməmişdik; евоəныбишон düşməmişdiniz; евоəныбин 
düşməmişdilər; енывоəјм düşmədim; енывоəјш düşmədin; енывоəј 
düşmədi; енывоəјмон düşmədik; енывоəјшон düşmədiniz; енывоəјн 
düşmədilər; енəвојм düşməzdim; енəвојш düşməzdin; енəвој 
düşməzdi; енəвојмон düşməzdik; енəвојшон düşməzdiniz; енəвојн 
düşməzdilər; евоəнəбəјм düşməsəydim; евоəнəбəјш düşməsəydin; 
евоəнəбəј düşməsəydi; евоəнəбəјмон düşməsəydik; евоəнəбəјшон 
düşməsəydiniz; евоəнəбəјн düşməsəydilər; евоəнинныбим 
düşməməliydim; евоəнинныбиш düşməməliydin; евоəнинныбе 
düşməməliydi; евоəнинныбимон düşməməliydik; евоəнинныбишон 
düşməməliydiniz; евоəнинныбин düşməməliydidilər; евоəнин 
ныбим düşməli olmadım; евоəнин ныбиш düşməli olmadın; евоəнин 
ныбе düşməli olmadı; евоəнин ныбимон düşməli olmadıq; евоəнин 
ныбишон düşməli olmadınız; евоəнин ныбин düşməli olmadılar; 
евоəниннимбəн düşməməliyəmmiş; евоəниннишбəн 
düşməməlisənmiş; евоəниннијебəн düşməməliymiş; 
евоəниннимонбəн düşməməliyikmiş; евоəниннишонбəн 
düşməməlisinizmiş; евоəниннинбəн düşməməliymişlər; енибəвојм 
düşmərəm; енибəвојш düşməzsən; енибəвој düşməz; енибəвојмон 
düşmərik; енибəвојшон düşməzsiniz; енибəвојн düşməzlər; 
евоəнинним düşməməliyəm; евоəнинниш düşməməlisən; 
евоəнинни düşməməlidir; евоəниннимон düşməməliyik; 

евоəниннишон düşməməlisiniz; евоəниннин düşməməlidirlər; 
енывом düşməyim; емəво düşmə; еныво düşməsin; емəвоəмон 
düşməyək; емəвоəн düşməyin; енывон düşməsinlər; енывом 
düşməsəm; енывош düşməsən; еныво düşməsə; енывомон 
düşməsək; енывошон düşməsəniz; енывон düşməsələr. 

евој-евој з. düşә-düşә, düşәrәk (maşından və s.). 
еволјусијә и. evolyusiya, tәkamül, tәdrici inkişaf. 
еволјусион с. evolyusion; еволјусионə нəзəријə evolyusion 

nəzəriyyə. 
еволјусионизм и. evolyusionizm (1 hər şеyin daim inкişafda, 

təкamüldə оlduğunu gösтərən nəzəriyyə, təкamül nəzəriyyəsi; 2 
inкişaf пrоsеsində sıçrayışlı, inqilabi dəyişiкliкləri və кеyfiyyəт 
dəyişiкliкlərini inкar еdən еlmə zidd cərəyan). 

еволјусионист и. evolyusionist, evolyusionizm tәrәfdarı. 
евоније и. ötürmә, udma (yeməyi). 
евоније-евоније з. ötürә-ötürә, ötürәrәk, uda-uda, udaraq 

(yeməyi) 
евонијеј ф. ötürmәk, udmaq (yeməyi); евонијə беј ф. ötürülmək, 

udulmaq (yemək); евонијə быə с. ötürülmüş, udulmuş (yemək). 
♥евонејдəм ötürürəm; евонејдəш ötürürsən; евонејдə ötürür; 
евонејдəмон ötürürük; евонејдəшон ötürürsünüz; евонејдəн 
ötürürlər; евонејдəбим ötürürdüm; евонејдəбиш ötürürdün; 
евонејдəбе ötürürdü; евонејдəбимон ötürürdük; евонејдəбишон 
ötürürdünüz; евонејдəбин ötürürdülər; евонијəмбе ötürmüşdüm; 
евонијəбе ötürmüşdün; евонијəшбе ötürmüşdü; евонијəмонбе 
ötürmüşdük; евонијəонбе ötürmüşdünüz; евонијəшонбе 
ötürmüşdülər; евониме ötürdüm; евоније ötürdün; евонише ötürdü; 
евонимоне ötürdük; евонијоне ötürdünüz; евонишоне ötürdülər; 
ејəвоним ötürərdim; ејəвониш ötürərdin; ејəвони ötürərdi; 
ејəвонимон ötürərdik; ејəвонишон ötürərdiniz; ејəвонин ötürərdilər; 
евонијəмбəј ötürsəydim; евонијəбəј ötürsəydin; евонијəшбəј 
ötürsəydi;  евонијəмонбəј ötürsəydik;  евонијəонбəј ötürsəydiniz;  
евонијəшонбəј ötürsəydilər; евонијəнинбим ötürməliydim; 
евонијəнинбиш ötürməliydin; евонијəнинбе ötürməliydi; 
евонијəнинбимон ötürməliydik; евонијəнинбишон ötürməliydiniz; 
евонијəнинбин ötürməliydilər; евонијəнин бим ötürməli oldum; 
евонијəнин биш ötürməli oldun; евонијəнин бе ötürməli oldu; 
евонијəнин бимон ötürməli olduq; евонијəнин бишон ötürməli 
oldunuz; евонијəнин бин ötürməli oldular; евонијəнинимбəн 
ötürməliyəmmiş; евонијəнинишбəн ötürməlisənmiş; 
евонијəнинебəн ötürməliymiş; евонијəнинимонбəн ötürməliyikmiş; 
евонијəнинишонбəн ötürməlisinizmiş; евонијəнининбəн 
ötürməliymişlər; ебəвонем ötürərəm; ебəвонеш ötürərsən; ебəвоне 
ötürər; ебəвонемон ötürərik; ебəвонешон ötürərsiniz; ебəвонен 
ötürərlər; евонијəниним ötürməliyəm; евонијəниниш ötürməlisən; 
евонијəнине ötürməlidir; евонијəнининимон ötürməliyik; 
евонијəнинишон ötürməlisiniz; евонијəнинин ötürməlidirlər; 
евоным ötürüm; евон ötür; евоны ötürsün; евонəмон ötürək; евонəн 
ötürün; евонын ötürsünlər; евоном ötürsəm; евонош ötürsən; евоно 
ötürsə; евономон ötürsək; евоношон ötürsəniz; евонон ötürsələr; 
♥евонејдəним ötürmürəm; евонејдəниш ötürmürsən; евонејдəни 
ötürmür; евонејдəнимон ötürmürük; евонејдəнишон ötürmürsünüz; 
евонејдəнин ötürmürlər; евонејдəныбим ötürmürdüm; 
евонејдəныбиш ötürmürdün; евонејдəныбе ötürmürdü; 
евонејдəныбимон ötürmürdük; евонејдəныбишон ötürmürdünüz; 
евонејдəныбин ötürmürdülər; евонијəмныбе ötürməmişdim; 
евонијəныбе ötürməmişdin; евонијəшныбе ötürməmişdi; 
евонијəмонныбе ötürməmişdik; евонијəонныбе ötürməmişdiniz; 
евонијəшонныбе ötürməmişdilər; енывониме ötürmədim; 
енывоније ötürmədin; енывонише ötürmədi; енывонимоне 
ötürmədik; енывонијоне ötürmədiniz; енывонишоне ötürmədilər; 
енəвоним ötürməzdim; енəвониш ötürməzdin; енəвони  ötürməzdi; 
енəвонимон ötürməzdik; енəвонишон ötürməzdiniz; енəвонин 
ötürməzdilər; евонијəмнəбəј ötürməsəydim; евонијəнəбəј 
ötürməsəydin; евонијəшнəбəј ötürməsəydi; евонијəмоннəбəј 
ötürməsəydik; евонијəоннəбəј ötürməsəydiniz; евонијəшоннəбəј 
ötürməsəydilər; евонијəнинныбим ötürməməliydim; 
евонијəнинныбиш ötürməməliydin; евонијəнинныбе 
ötürməməliydi; евонијəнинныбимон ötürməməliydik; 
евонијəнинныбишон ötürməməliydiniz; евонијəнинныбин 
ötürməməliydidilər; евонијəнин ныбим ötürməli olmadım; 
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евонијəнин ныбиш ötürməli olmadın; евонијəнин ныбе ötürməli 
olmadı; евонијəнин ныбимон ötürməli olmadıq; евонијəнин 
ныбишон ötürməli olmadınız; евонијəнин ныбин ötürməli olmadılar; 
евонијəниннимбəн ötürməməliyəmmiş; евонијəниннишбəн 
ötürməməlisənmiş; евонијəниннијебəн ötürməməliymiş; 
евонијəниннимонбəн ötürməməliyikmiş; евонијəниннишонбəн 
ötürməməlisinizmiş; евонијəниннинбəн ötürməməliymişlər; 
енибəвонем ötürmərəm; енибəвонеш ötürməzsən; енибəвоне 
ötürməz; енибəвонемон ötürmərik; енибəвонешон ötürməzsiniz; 
енибəвонен ötürməzlər; евонијəнинним ötürməməliyəm; 
евонијəнинниш ötürməməlisən; евонијəнинни ötürməməlidir; 
евонијəниннимон ötürməməliyik; евонијəниннишон 
ötürməməlisiniz; евонијəниннин ötürməməlidirlər; енывоным 
ötürməyim; емəвон ötürmə; енывоны ötürməsin; енывонəмон 
ötürməyək; емəвонəн ötürməyin; енывонын ötürməsinlər; енывоном 
ötürməsəm; енывонош ötürməsən; енывоно ötürməsə; енывономон 
ötürməsək; енывоношон ötürməsəniz; енывонон ötürməsələr. 

евонијә с. ötürәn, udan, ötürmüş, udmuş (yeməyi).  
евонијә хəб. мəн. ötürmüsәn, udmusan. 
евонијәнин с. ötürmәli, udmalı, ötürәsi, udası (yemək). 
евонијәсә з. ötürәrkәn, udarkәn (yeməyi). 
евошније и. söndürmә, keçirtmә (ocağı və s.). 
евошније-евошније з. söndürә-söndürә, söndürәrәk, keçirdә-

keçirdә, keçirdәrәk. 
евошнијеј ф. söndürmәk, keçirtmәk (ocağı və s.); ♥евошнејдəм 

söndürürəm; евошнејдəш söndürürsən; евошнејдə söndürür; 
евошнејдəмон söndürürik; евошнејдəшон söndürürsünüz; 
евошнејдəн söndürürlər; евошнејдəбим söndürürdüm; 
евошнејдəбиш söndürürdün; евошнејдəбе söndürürdü; 
евошнејдəбимон söndürürdük; евошнејдəбишон söndürürdünüz; 
евошнејдəбин söndürürdülər; ејəвошним söndürərdim; ејəвошниш 
söndürərdin; ејəвошни söndürərdi; ејəвошнимон söndürərdik; 
ејəвошнишон söndürərdiniz; ејəвошнин söndürərdilər; евошниме 
söndürdüm; евошније söndürdün; евошнише söndürdü; евошнимоне 
söndürdük; евошнијоне söndürdünüz; евошнишоне söndürdülər; 
евошнијəнинбим söndürməliydim; евошнијəнинбиш 
söndürməliydin; евошнијəнинбе söndürməliydi; евошнијəнинбимон 
söndürməliydik; евошнијəнинбишон söndürməliydiniz; 
евошнијəнинбин söndürməliydilər; евошнијəнин бим söndürməli 
oldum; евошнијəнин биш söndürməli oldun; евошнијəнин бе 
söndürməli oldu; евошнијəнин бимон söndürməli olduq; 
евошнијəнин бишон söndürməli oldunuz; евошнијəнин бин 
söndürməli oldular; евошнијəмбəј söndürsəydim; евошнијəбəј 
söndürsəydin; евошнијəшбəј söndürsəydi; евошнијəмонбəј 
söndürsəydik; евошнијəонбəј söndürsəydiniz; евошнијəшонбəј 
söndürsəydilər; ебəвошнем söndürərəm; ебəвошнеш söndürərsən; 
ебəвошне söndürər; ебəвошнемон söndürərik; ебəвошнешон 
söndürərsiniz; ебəвошнен söndürərlər; евошнијəниним 
söndürməliyəm; евошнијəниниш söndürməlisən; евошнијəнине 
söndürməlidir; евошнијəнинимон söndürməliyik; 
евошнијəнинишон söndürməlisiniz; евошнијəнинин 
söndürməlidirlər; евошным söndürüm; евошын söndür; евошны 
söndürsün; евошнəмон söndürək; евошнəн söndürün; евошнын 
söndürsünlər; евошном söndürsəm; евошнош söndürsən; евошно 
söndürsə; евошномон söndürsək; евошношон söndürsəniz; евошнон 
söndürsələr; ♥евошнејдəним söndürmürəm; евошнејдəниш 
söndürmürsən; евошнејдəни söndürmür; евошнејдəнимон 
söndürmürük; евошнејдəнишон söndürmürsünüz; евошнејдəнин 
söndürmürlər; евошнејдəныбим söndürmürdüm; евошнејдəныбиш 
söndürmürdün; евошнејдəныбе söndürmürdü; евошнејдəныбимон 
söndürmürdük; евошнејдəныбишон söndürmürdünüz; 
евошнејдəныбин söndürmürdülər; енəвошним söndürməzdim; 
енəвошниш söndürməzdin; енəвошни söndürməzdi; енəвошнимон 
söndürməzdik; енəвошнишон söndürməzdiniz; енəвошнин 
söndürməzdilər; енывошним söndürmədim; енывошније 
söndürmədin; енывошнише söndürmədi; енывошнимоне 
söndürmədik; енывошнијоне söndürmədiniz; енывошнишоне 
söndürmədilər; евошнијəнинныбим söndürməməliydim; 
евошнијəнинныбиш söndürməməliydin; евошнијəнинныбе 
söndürməməliydi; евошнијəнинныбимон söndürməməliydik; 
евошнијəнинныбишон söndürməməliydiniz; евошнијəнинныбин 

söndürməməliydilər; евошнијəнин ныбим söndürməli olmadım; 
евошнијəнин ныбиш söndürməli olmadın; евошнијəнин ныбе 
söndürməli olmadı; евошнијəнин ныбимон söndürməli olmadıq; 
евошнијəнин ныбишон söndürməli olmadınız; евошнијəнин ныбин 
söndürməli olmadılar; евошнијəмнəбəј söndürməsəydim; 
евошнијəнəбəј söndürməsəydin; евошнијəшнəбəј söndürməsəydi; 
евошнијəмоннəбəј söndürməsəydik; евошнијəоннəбəј 
söndürməsəydiniz; евошнијəшоннəбəј söndürməsəydilər; 
енибəвошнем söndürmərəm; енибəвошнеш söndürməzsən; 
енибəвошне söndürməz; енибəвошнемон söndürmərik; 
енибəвошнешон söndürməzsiniz; енибəвошнен söndürməzlər; 
евошнијəнинним söndürməməliyəm; евошнијəнинниш 
söndürməməlisən; евошнијəнинни söndürməməlidir; 
евошнијəниннимон söndürməməliyik; евошнијəниннишон 
söndürməməlisiniz; евошнијəниннин söndürməməlidirlər; 
евошнијəнин ним söndürməli deyiləm; евошнијəнин ниш 
söndürməli deyilsən; евошнијəнин ни söndürməli deyildir; 
евошнијəнин нимон söndürməli deyilik; евошнијəнин нишон 
söndürməli deyilsiniz; евошнијəнин нин söndürməli deyildirlər; 
енывошным söndürməyim; емəвошын söndürmə; енывошны 
söndürməsin; емəвошнəмон söndürməyək; емəвошнəн söndürməyin; 
енывошнын söndürməsinlər; енывошном söndürməsəm; 
енывошнош söndürməsən; енывошно söndürməsə; енывошномон 
söndürməsək; енывошношон söndürməsəniz; енывошнон 
söndürməsələr. 

евошнијә с. söndürmüş, söndürәn, keçirtmiş, keçirdәn. 
евошнијә хəб. мəн. söndürmüsәn, keçirtmisәn. 
евошнијә беј ф. söndürülmәk, keçirilmәk. 
евошнијә быә с. söndürülmüş, söndürülәn, keçirilmiş, keçirilәn. 
евошнијә быә хəб. мəн. söndürülmüşdür, söndürülüb, 

keçirilmişdir, keçirilib. 
евошнијәнин с. söndürmәli, söndürәsi, keçirtmәli, keçirәsi. 
евошнијәсә з. söndürәrkәn. 
еврикә н. evrika! tapdım! (sevinc bildirir). 
евристик с. пед. evristik; евристикə мысоһибə evristik müsahibə. 
евристикә и. evristika (nəzəri tədqiqatın məntiqi və metodik 

üsulları sistemi). 
евфемизм и. зывон. evfemizm (qaba və ya namünasib söz və ya 

ifadə yеrinə işlədilən daha yumşaq söz və ya ifadə; məs.: «yalan 
dеyirsiniz» yеrinə «dоğru dеmirsiniz»; «arvadım» yеrinə «uşaqların 
anası»). 

евфемистик с. зывон. evfemistik; евфемистикə ифодə evfemistik 
ifadə. 

егард и. eniş. 
егарде и. 1 әyilmә, enmә (gün); 2 ötmә (yaş). 
егардеј ф. 1 әyilmәk, enmәk; Һəши егарде gün əyildi; 2 ötmәk 

(yaş); синым егардə yaşım ötüb; ♥егардејдə əyilir; егардејдəбе 
əyilirdi; егардəбе əyilmişdi; ејəгарди əyilərdi; егардəјбəн əyilibmiş; 
егардејдəјбəн əyilirmiş; егардəнинебəн əyilməliymiş; егардəнинбе 
əyilməliydi; егардəнин бе əyilməli oldu; егарде əyildi; ебəгарде 
əyilər; егардəнине əyilməlidir; егарды əyilsin; егардо əyilsə; 
♥егардејдəни əyilmir; егардејдəныбе əyilmirdi; егардəныбе 
əyilməmişdi; енəгарди əyilməzdi; егардəнијбəн əyilməyibmiş; 
егардејдəнијбəн əyilmirmiş; егардəниннијебəн əyilməməliymiş; 
егардəнинныбе əyilməməliydi; егардəнин ныбе əyilməli olmadı; 
еныгарде əyilmədi; енибəгарде əyilməz; егардəнинни 
əyilməməlidir; еныгарды əyilməsin; еныгардо əyilməsə. 

егардә 1 с. әyilәn, enәn, әyilmiş, enmiş (gün); 2 ötәn, ötmüş (yaş).  
егардә хəб. мəн. 1 әyilib, enib (gün); 2 ötüb, ötmüşdür (yaş). 
егардәнин с. 1 әyilmәli, enmәli, әyilәsi, enәsi; 2 ötmәli, ötәsi 

(yaş). 
егардәсә з. 1 әyilәrkәn, enәrkәn; 2 ötәrkәn (yaş). 
егард-пегард  и. vurnuxma; егард-пегард кардеј vurnuхmaq; 

тосə маштə егард-пегард кардəме ыштə вырəдə səhərəcən öz 
yerimdə vurnuхmuşam.  

егәт и. 1 basım; овегəт su basımı; 2 basqı; бə и егəт bir dəfə 
basmaqla, bir basqıya. 

егәт əмр. мəн. bas! 
егәте и. basma. 
егәте-егәте з. 1 basa-basa, basaraq; 2 qaplaya-qaplaya, 

qaplayaraq. 
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егәтеј ф. 1 basmaq; 2 qaplamaq; һыри егəтыше вишə duman 
meşəni qapladı; егəтə бе и. 1 basılma; 2 qaplanma; егəтə беј ф. 1 
basılmaq, soxulmaq; 2 qaplanmaq; егəтə быəбе basılmışdı; егəтə 
быəбəј basılsaydı; егəтə бе basıldı; егəтə бејдə basılır; егəтə бəбе 
basılar; егəтə быə с. 1 basılmış, basılan, soxulan, soxulmuş; 2 
qaplanmış, qaplanan; егəтə быə хəб. мəн. 1 basılmışdır, basılıb, 
soxulub, soxulmuşdur; 2 qaplanmışdır, qaplanıb; ♥ејəгəтим basardım; 
ејəгəтиш basardın; ејəгəти basardı; ејəгəтимон basardıq; ејəгəтишон 
basardınız; ејəгəтин basardılar; егəтејдəбим basırdım; егəтејдəбиш 
basırdın; егəтејдəбе basırdı; егəтејдəбимон basırdıq; егəтејдəбишон 
basırdınız; егəтејдəбин basırdılar; егəтəнинбим basmalıydım; 
егəтəнинбиш basmalıydın; егəтəнинбе basmalıydı; егəтəнинбимон 
basmalıydıq; егəтəнинбишон basmalıydınız; егəтəнинбин 
basmalıydılar; егəтəнининимбəн basmalıyammış; егəтəнинишбəн 
basmalısanmış; егəтəнинебəн basmalıymış; егəтəнинимонбон 
basmalıyıqmış; егəтəнинишонбəн basmalısınızmış; егəтəнининбəн 
basmalıymışlar; егəтејдəм basıram; егəтејдəш basırsan; егəтејдəн 
basırlar; егəтејдəмон basırıq; егəтејдəшон basırsınız; егəтејдəн 
basırlar; дəбəгəтем basaram; дəбəгəтеш basarsan; дəбəгəте basar; 
дəбəгəтемон basarıq; дəбəгəтешон basarsınız; дəбəгəтен basarlar; 
егəтыме basdım; егəте basdın; егəтыше basdı; егəтымоне basdıq; 
егəтыоне basdınız; егəтышоне basdılar; егəтəме basmışam; егəтə 
basmısan; егəтəше basıb; егəтəмоне basmışıq; егəтəоне basmısınız; 
егəтəшоне basıblar; егəтəмбе basmışdım; егəтəбе basmışdın; 
егəтəшбе basmışdı; егəтəмонбе basmışdıq; егəтəонбе basmışdınız; 
егəтəшонбе basmışdılar; егəтəмебəн basmışammış; егəтəјбəн 
basmısanmış; егəтəшејбəн basıbmış; егəтəмонебəн basmışıqmış; 
егəтəонебəн basmısınızmış; егəтəшонебəн basıblarmış; ејəгəтимбəн 
basarammış; ејəгəтишбəн basarsanmış; ејəгəтијбəн basarmış; 
ејəгəтимонбəн basarıqmış; ејəгəтишонбəн basarsızmış; ејəгəтинбəн 
basarlarmış; егəтом bassam; егəтош bssan; егəто bassa; егəтомон 
bassaq; егəтошон bassanız; егəтон bassalar; егəтəниним 
basmalıyam; егəтəниниш basmalısan; егəтəнине basmalıdır; 
егəтəнинимон basmalıyıq; егəтəнинишон basmalısınız; егəтəнинин 
basmalıdırlar; егəтəнин бим basmalı oldum; егəтəнин биш basmalı 
oldun; егəтəнин бе basmalı oldu; егəтəнин бимон basmalı olduq; 
егəтəнин бишон basmalı oldunuz; егəтəнин бин basmalı oldular; 
егəтəнин бəбем basmalı olacağam; егəтəнин бəбеш basmalı 
olacaqsan; егəтəнин бəбе basmalı olacaq; егəтəнин бəбемон basmalı 
olacağıq; егəтəнин бəбешон basmalı olacaqsınız; егəтəнин бəбен 
basmalı olacaqlar; егəтəнинимбəн basmalıyammış; егəтəнинишбəн 
basmalısanmış; егəтəнинебəн basmalıymış; егəтəнинимонбəн 
basmalıyıqmış; егəтəнинишонбəн basmalısınızmış; егəтəнининбəн 
basmalıymışlar; егəтəмбəј bassaydım; егəтəбəј bassaydın; егəтəшбəј 
bassaydı; егəтəмонбəј bassaydıq; егəтəонбəј bassaydınız; 
егəтəшонбəј bassaydılar; егəтəмебу basmışammı; егəтəбу 
basmısanmı; егəтəшбу basıbmı; егəтəмонбу basmışıqmı; егəтəонбу 
basmısınızmı; егəтəшонбу basıblarmı; егəтым basım; егəт bas; егəты 
bassın; егəтəмон basaq; егəтəн basın; егəтын bassınlar; ♥енəгəтим 
basmazdım; енəгəтиш basmazdın; енəгəти basmazdı; енəгəтимон 
basmazdıq; енəгəтишон basmazdınız; енəгəтин basmazdılar; 
егəтејдəныбим basmırdım; егəтејдəныбиш basmırdın; егəтејдəныбе 
basmırdı; егəтејдəныбимон basmırdıq; егəтејдəныбишон 
basmırdınız; егəтејдəныбин basmırdılar; егəтəнинныбим 
basmamalıydım; егəтəнинныбиш basmamalıydın; егəтəнинныбе 
basmamalıydı; егəтəнинныбимон basmamalıydıq; 
егəтəнинныбишон basmamalıydınız; егəтəнинныбин 
basmamalıydılar; егəтəнининнимбəн basmamalıyammış; 
егəтəниннишбəн basmamalısanmış; егəтəниннијебəн 
basmamalıymış; егəтəниннимонбəн basmamalıyıqmış; 
егəтəниннишонбəн basmamalısınızmış; егəтəниннинбəн 
basmamalıylarmış;  егəтејдəним basmıram; егəтејдəниш basmırsan; 
егəтејдəни basmır; егəтејдəнимон basmırıq; егəтејдəнишон 
basmırsınız; егəтејдəнин basmırlar; енибəгəтем basmaram; 
енибəгəтеш basmazsan; енибəгəте basmaz; енибəгəтемон basmarıq; 
енибəгəтешон basmazsınız; енибəгəтен basmazlar; еныгəтыме 
basmadım; еныгəте basmadın; еныгəтыше basmadı; еныгəтымоне 
basmadıq; еныгəтыоне basmadınız; еныгəтышоне basmadılar; 
егəтəмни basmamışam; егəтəни basmamısan; егəтəшни basmayıb; 
егəтəмонни basmamışıq; егəтəонни basmamısınız; егəтəшонни 
basmayıblar; егəтəмныбе basmamışdım; егəтəныбе basmamışdın; 

егəтəшныбе basmamışdı; егəтəмонныбе basmamışdıq; егəтəонныбе 
basmamışdınız; егəтəшонныбе basmamışdılar; егəтəмнијебəн 
basmamışammış; егəтəнијбəн basmamısanmış; егəтəшнијебəн 
basmayıbmış; егəтəмоннијебəн basmamışıqmış; егəтəоннијебəн 
basmamısınızmış; егəтəшоннијебəн basmayıblarmış; енəгəтимбəн 
basmarammış; енəгəтишбəн basmazsanmış; енəгəтијбəн basmazmış; 
енəгəтимонбəн basmarıqmış; енəгəтишонбəн basmazsınızmış; 
енəгəтинбəн basmazlarmış; еныгəтом basmasam; еныгəтош 
basmasan; еныгəто basmasa; еныгəтомон basmasaq; еныгəтошон 
basmasanız; еныгəтон basmasalar; егəтəнинним basmamalıyam; 
егəтəнинниш basmamalısan; егəтəнинни basmamalıdır; 
егəтəниннимон basmamalıyıq; егəтəниннишон basmamalısınız; 
егəтəниннин basmamalıdırlar; егəтəнин ныбим basmalı olmadım; 
егəтəнин ныбиш basmalı olmadın; егəтəнин ныбе basmalı olmadı; 
егəтəнин ныбимон basmalı olmadıq; егəтəнин ныбишон basmalı 
olmadınız; егəтəнин ныбин basmalı olmadılar; егəтəнин бəбем 
basmalı olmaram; егəтəнин нибəбеш basmalı olmazsan; егəтəнин 
нибəбе basmalı olmaz; егəтəнин нибəбемон basmalı olmarıq; 
егəтəнин нибəбешон basmalı olmazsınız; егəтəнин нибəбен basmalı 
olmazlar; егəтəниннимбəн basmamalıyammış; егəтəниннишбəн 
basmamalısanmış; егəтəниннијебəн basmamalıymış; 
егəтəниннимонбəн basmamalıyıqmış; егəтəниннишонбəн 
basmamalısınızmış; егəтəниннинбəн basmamalıymışlar; егəтəмнəбəј 
basmasaydım; егəтəнəбəј basmasaydın; егəтəшнəбəј basmasaydı; 
егəтəмоннəбəј basmasaydıq; егəтəоннəбəј basmasaydınız; 
егəтəшоннəбəј basmasaydılar; егəтəмныбу basmamışammı; 
егəтəныбу basmamısanmı; егəтəшныбу basmayıbmı; егəтəмонныбу 
basmamışıqmı; егəтəонныбу basmamısınızmı; егəтəшонныбу 
basmayıblarmı; еныгəтым basmazyım; емəгəт basma; еныгəты 
basmasın; емəгəтəмон basmayaq; емəгəтəн basmayın; еныгəтын 
basmasınlar. 

егәтемон и. basma, basqı. 
егәтә с. 1 basma; егəтə дыгмə basma düymə; 2 basmış, basan. 
егәтә хəб. мəн. basmısan. 
егәтәнахш и. basmanaxış. 
егәтәнин с. 1 basmalı, basılası; 2 qaplamalı, qaplanası. 
егәтәсә з. 1 basarkәn; 2 qaplayarkәn. 
еги и. buracaq (ağacdan meyvəni dərmək üçün xüsusi ucluqlu 

şüvül). 
егылвоније и. dәnәlәmә, dәn-dәn etmә. 
егылвоније-егылвоније з. dәnәlәyә-dәnәlәyә, dәnәlәyәrәk, dәn-

dәn edә-edә (edәrәk). 
егылвонијеј ф. dәnәlәmәk, dәn-dәn etmәk; əно егылвонијеј nar 

dənələmək; егылвонијə беј ф. dənələnmək; егылвонијə быəбе 
dənələnmişdi; егылвонијə быəбəј dənələnilsəydi; егылвонијə бе 
dənələnildi; егылвонијə бејдə dənələnilir; егылвонијə бəбе 
dənələniləcək; егылвонијə быə с. dənələnmiş, dənələnən; егылвонијə 
быə хəб. мəн. dənələnmişdir, dənələnib; ♥егылвонејдəм dənələyirəm; 
егылвонејдəш dənələyirsən; егылвонејдə dənələyir; 
егылвонејдəмон dənələyirik; егылвонејдəшон dənələyirsiniz; 
егылвонејдəн dənələyirlər; егылвонејдəбим dənələyirdim; 
егылвонејдəбиш dənələyirdin; егылвонејдəбе dənələyirdi; 
егылвонејдəбимон dənələyirdik; егылвонејдəбишон dənələyirdiniz; 
егылвонејдəбин dənələyirdilər; егылвонијəмбе dənələmişidim; 
егылвонијəбе dənələmişidin; егылвонијəшбе dənələmişidi; 
егылвонијəмонбе dənələmişidik; егылвонијəонбе dənələmişidiniz; 
егылвонијəшонбе dənələmişidilər; егылвониме dənələdim; 
егылвоније dənələdin; егылвонише dənələdi; егылвонимоне 
dənələdik; егылвонијоне dənələdiniz; егылвонишоне dənələdilər; 
ејəголвыним dənələyərdim; ејəголвыниш düşərdin; ејəголвыни 
dənələyərdi; ејəголвынимон dənələyərdik; ејəголвынишон 
dənələyərdiniz; ејəголвынин dənələyərdilər; егылвонијəмбəј 
dənələsəydim; егылвонијəбəј dənələsəydin; егылвонијəшбəј 
dənələsəydi; егылвонијəмонбəј dənələsəydik; егылвонијəонбəј 
dənələsəydiniz; егылвонијəшонбəј dənələsəydilər; 
егылвонијəнинбим dənələməliydim; егылвонијəнинбиш 
dənələməliydin; егылвонијəнинбе dənələməliydi; 
егылвонијəнинбимон dənələməliydik; егылвонијəнинбишон 
dənələməliydiniz; егылвонијəнинбин dənələməliydilər; 
егылвонијəнин бим dənələməli oldum; егылвонијəнин биш 
dənələməli oldun; егылвонијəнин бе dənələməli oldu; 
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егылвонијəнин бимон dənələməli olduq; егылвонијəнин бишон 
dənələməli oldunuz; егылвонијəнин бин dənələməli oldular; 
егылвонијəнинимбəн dənələməliyəmmiş; егылвонијəнинишбəн 
dənələməlisənmiş; егылвонијəнинебəн dənələməliymiş; 
егылвонијəнинимонбəн dənələməliyikmiş; егылвонијəнинишонбəн 
dənələməlisinizmiş; егылвонијəнининбəн dənələməliymişlər; 
ебəгылвонем dənələyərəm; ебəгылвонеш dənələyərsən; ебəгылвоне 
dənələyər; ебəгылвонемон dənələyərik; ебəгылвонешон 
dənələyərsiniz; ебəгылвонен dənələyərlər; егылвонијəниним 
dənələməliyəm; егылвонијəниниш dənələməlisən; егылвонијəнине 
dənələməlidir; егылвонијəнинимон dənələməliyik; 
егылвонијəнинишон dənələməlisiniz; егылвонијəнинин 
dənələməlidirlər; егылвоным dənələyim; егылвон dənələ; егылвоны 
dənələsin; егылвонəмон dənələyək; егылвоннəн dənələyin; 
егылвонын dənələsinlər; егылвоном dənələsəm; егылвонош 
dənələsən; егылвоно dənələsə; егылвономон dənələsək; 
егылвоношон dənələsəniz; егылвонон dənələsələr; 
♥егылвонејдəним dənələmirəm; егылвонејдəниш dənələmirsən; 
егылвонејдəни dənələmir; егылвонејдəнимон dənələmirik; 
егылвонејдəнишон dənələmirsiniz; егылвонејдəнин dənələmirlər; 
егылвонејдəныбим dənələmirdim; егылвонејдəныбиш 
dənələmirdin; егылвонејдəныбе dənələmirdi; егылвонејдəныбимон 
dənələmirdik; егылвонејдəныбишон dənələmirdiniz; 
егылвонејдəныбин dənələmirdilər; егылвонијəмныбе 
dənələməmişdim; егылвонијəныбе dənələməmişdin; 
егылвонијəшныбе dənələməmişdi; егылвонијəмонныбе 
dənələməmişdik; егылвонијəонныбе dənələməmişdiniz; 
егылвонијəшонныбе dənələməmişdilər; еныгылвониме 
dənələmədim; еныгылвоније dənələmədin; еныгылвонише 
dənələmədi; еныгылвонимоне dənələmədik; еныгылвонијоне 
dənələmədiniz; еныгылвонишоне dənələmədilər; енəгылвоним 
dənələməzdim; енəгылвониш dənələməzdin; енəгылвони 
dənələməzdi; енəгылвонимон dənələməzdik; енəгылвонишон 
dənələməzdiniz; енəгылвонин dənələməzdilər; егылвнијəмнəбəј 
dənələməsəydim; егылвонијəнəбəј dənələməsəydin; 
егылвонијəшнəбəј dənələməsəydi; егылвонијəмоннəбəј 
dənələməsəydik; егылвонијəоннəбəј dənələməsəydiniz; 
егылвнијəшоннəбəј dənələməsəydilər; егылвонијəнинныбим 
dənələməməliydim; егылвонијəнинныбиш dənələməməliydin; 
егылвонијəнинныбе dənələməməliydi; егылвонијəнинныбимон 
dənələməməliydik; егылвонијəнинныбишон dənələməməliydiniz; 
егылвонијəнинныбин dənələməməliydilər; егылвонијəнин ныбим 
dənələməli olmadım; егылвонијəнин ныбиш dənələməli olmadın; 
егылвонијəнин ныбе dənələməli olmadı; егылвонијəнин ныбимон 
dənələməli olmadıq; егылвонијəнин ныбишон dənələməli olmadınız; 
егылвонијəнин ныбин dənələməli olmadılar; егылвонијəниннимбəн 
dənələməməliyəmmiş; егылвонијəниннишбəн dənələməməlisənmiş; 
егылвонијəниннијебəн dənələməməliymiş; 
егылвонијəниннимонбəн dənələməməliyikmiş; 
егылвонијəниннишонбəн dənələməməlisinizmiş; 
егылвонијəниннинбəн dənələməməliymişlər; енибəгылвонем 
dənələmərəm; енибəгылвонеш dənələməzsən; енибəгылвоне 
dənələməz; енибəгылвонемон dənələmərik; енибəгылвонешон 
dənələməzsiniz; енибəгылвонен dənələməzlər; егылвонијəнинним 
dənələməməliyəm; егылвонијəнинниш dənələməməlisən; 
егылвонијəнинни dənələməməlidir; егылвонијəниннимон 
dənələməməliyik; егылвонијəниннишон dənələməməlisiniz; 
егылвонијəниннин dənələməməlidirlər; еныгылвоным 
dənələməyim; емəгылвон dənələmə; еныгылвоны dənələməsin; 
емəгылвонəмон dənələməyək; емəгылвонəн dənələməyin; 
еныгылвонын dənələməsinlər; еныгылвоном dənələməsəm; 
еныгылвонош dənələməsən; еныгылвоно dənələməsə; 
еныгылвономон dənələməsək; еныгылвоношон dənələməsəniz; 
еныгылвонон dənələməsələr. 

егылвонијә с. dәnәlәmiş, dәnlәyәn, dәn-dәn etmiş (edәn). 
егылвонијә хəб. мəн. dәnәlәmisәn, dәn-dәn etmisәn. 
егылвонијәнин с. dәnәlәmәli, dәnәlәyәsi, dәn-dәn etmәli (edәsi). 
егылвонијәсә з. dәnәlәyәrkәn, dәn-dәn edәrkәn. 
егыније и. düşmә; дандонон егыније dişlərin düşməsi;  ғыјмəтон 

егыније qiymətlərin düşməsi. 

егыније-егыније з. 1 düşә-düşә, düşәrәk; 2 enә-enә, enәrәk 
(qiymətlər). 

егынијеј ф. 1 düşmәk; сеглə сеф егыније осмоно göydən üç alma 
düşdü; ид егыније бə əјнə шəв bayram cümə aхşamına düşdü; чəшо 
егынијеј gözdən düşmək; 2 enmәk; ғыјмəтон егыније qiymətlərin 
enməsi; ♥егынејдəм düşürəm; егынејдəш düşürsən; егынејдə düşür; 
егынејдəмон düşürük; егынејдəшон düşürsünüz; егынејдəн 
düşürlər; егынејдəбим düşürdüm; егынејдəбиш düşürdün; 
егынејдəбе düşürdü; егынејдəбимон düşürdük; егынејдəбишон 
düşürdünüz; егынејдəбин düşürdülər; егынијəбим düşmüşdüm; 
егынијəбиш düşmüşdün; егынијəбе düşmüşdü; егынијəбимон 
düşmüşdük; егынијəбишон düşmüşdünüz; егынијəбин düşmüşdülər; 
егыним düşdüm; егыниш düşdün; егыније düşdü; егынимон 
düşdük; егынишон düşdünüz; егынин düşdülər; ејəгыним düşərdim; 
ејəгыниш düşərdin; ејəгыни düşərdi; ејəгынимон düşərdik; 
ејəгынишон düşərdiniz; ејəгынин düşərdilər; егынијəбəјм 
düşsəydim; егынијəбəјш düşsəydin; егынијəбəј düşsəydi; 
егынијəбəјмон düşsəydik; егынијəбəјшон düşsəydiniz; егынијəбəјн 
düşsəydilər; егынијəнинбим düşməliydim; егынијəнинбиш 
düşməliydin; егынијəнинбе düşməliydi; егынијəнинбимон 
düşməliydik; егынијəнинбишон düşməliydiniz; егынијəнинбин 
düşməliydilər; егынијəнин бим düşməli oldum; егынијəнин биш 
düşməli oldun; егынијəнин бе düşməli oldu; егынијəнин бимон 
düşməli olduq; егынијəнин бишон düşməli oldunuz; егынијəнин 
бин düşməli oldular; егынијəнинимбəн düşməliyəmmiş; 
егынијəнинишбəн düşməlisənmiş; егынијəнинебəн düşməliymiş; 
егынијəнинимонбəн düşməliyikmiş; егынијəнинишонбəн 
düşməlisinizmiş; егынијəнининбəн düşməliymişlər; ебəгынем 
düşərəm; ебəгынеш düşərsən; ебəгыне düşər; ебəгынемон düşərik; 
ебəгынешон düşərsiniz; ебəгынен düşərlər; егынијəниним 
düşməliyəm; егынијəниниш düşməlisən; егынијəнине düşməlidir; 
егынијəнинимон düşməliyik; егынијəнинишон düşməlisiniz; 
егынијəнинин düşməlidirlər; егыным düşüm; егын düş; егыны 
düşsün; егынəмон düşək; егынəн düşün; егынын düşsünlər; егыном 
düşsəm; егынош düşsən; егыно düşsə; егыномон düşsək; егыношон 
düşsəniz; егынон düşsələr; ♥егынејдəним düşmürəm; егынејдəниш 
düşmürsən; егынејдəни düşmür; егынејдəнимон düşmürük; 
егынејдəнишон düşmürsünüz; егынејдəнин düşmürlər; 
егынејдəныбим düşmürdüm; егынејдəныбиш düşmürdün; 
егынејдəныбе düşmürdü; егынејдəныбимон düşmürdük; 
егынејдəныбишон düşmürdünüz; егынејдəныбин düşmürdülər; 
егынијəныбим düşməmişdim; егынијəныбиш düşməmişdin; 
егынијəныбе düşməmişdi; егынијəныбимон düşməmişdik; 
егынијəныбишон düşməmişdiniz; егынијəныбин düşməmişdilər; 
еныгыним düşmədim; еныгыниш düşmədin; еныгыније düşmədi; 
еныгынимон düşmədik; еныгынишон düşmədiniz; еныгынин 
düşmədilər; енəгыним düşməzdim; енəгыниш düşməzdin; енəгыни 
düşməzdi; енəгынимон düşməzdik; енəгынишон düşməzdiniz; 
енəгынин düşməzdilər; егынијəнəбəјм düşməsəydim; 
егынијəнəбəјш düşməsəydin; егынијəнəбəј düşməsəydi; 
егынијəнəбəјмон düşməsəydik; егынијəнəбəјшон düşməsəydiniz; 
егынијəнəбəјн düşməsəydilər; егынијəнинныбим düşməməliydim; 
егынијəнинныбиш düşməməliydin; егынијəнинныбе düşməməliydi; 
егынијəнинныбимон düşməməliydik; егынијəнинныбишон 
düşməməliydiniz; егынијəнинныбин düşməməliydilər; егынијəнин 
ныбим düşməli olmadım; егынијəнин ныбиш düşməli olmadın; 
егынијəнин ныбе düşməli olmadı; егынијəнин ныбимон düşməli 
olmadıq; егынијəнин ныбишон düşməli olmadınız; егынијəнин 
ныбин düşməli olmadılar; егынијəниннимбəн düşməməliyəmmiş; 
егынијəниннишбəн düşməməlisənmiş; егынијəниннијебəн 
düşməməliymiş; егынијəниннимонбəн düşməməliyikmiş; 
егынијəниннишонбəн düşməməlisinizmiş; егынијəниннинбəн 
düşməməliymişlər; енибəгынем düşmərəm; енибəгынеш düşməzsən; 
енибəгыне düşməz; енибəгынемон düşmərik; енибəгынешон 
düşməzsiniz; енибəгынен düşməzlər; егынијəнинним 
düşməməliyəm; егынијəнинниш düşməməlisən; егынијəнинни 
düşməməlidir; егынијəниннимон düşməməliyik; егынијəниннишон 
düşməməlisiniz; егынијəниннин düşməməlidirlər; еныгыным 
düşməyim; емəгын düşmə; еныгыны düşməsin; емəгынəмон 
düşməyək; емəгынəн düşməyin; еныгынын düşməsinlər; еныгыном 
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düşməsəm; еныгынош düşməsən; еныгыно düşməsə; еныгыномон 
düşməsək; еныгыношон düşməsəniz; еныгынон düşməsələr. 

егыније-мандеј и. düşüb-qalmaq; бə леф-сəнго егыније мандеј 
yorğan-döşəyə düşüb qalmaq. 

егынијенҹән з. düşәn kimi; имкон егынијенҹəн imkan düşən 
kimi. 

егынијә с. 1 düşmüş, düşәn; 2 enmiş, enәn. 
егынијә хəб. мəн. 1 düşüb; 2 enib. 
егынијәнин с. 1 düşmәli, düşәsi; 2 enmәli, enәsi. 
егынијәсә з. 1 düşәrkәn; 2 enәrkәn. 
егырд и. mühasirә, dövrә, ara; егырд гəтеј ф. mühasirəyə almaq, 

mühasirə etmək, dövrəyə almaq, araya almaq; егырд гəтə беј ф. 
mühasirəyə alınmaq, mühasirə edilmək, dövrəyə alınmaq, araya 
alınmaq; егырд гəтə быə с. mühasirəyə alınmış, mühasirə edilmiş, 
dövrəyə alınmış, araya alınmış (alınan); егырд гəтə быə хəб. мəн. 
mühasirəyə alınmışdır, mühasirə edilmişdir, dövrəyə alınmışdır, araya 
alınmışdır (alınıb). 

егоизм и. eqoizm (özünüsevmə, öz mənafeyini üstün tutma). 
егоист и. eqoist, xudbin. 
егоист-егоисти з. eqoistcәsinә, xudbincәsinә. 
егоистәти и. eqoistlik, xudbinlik. 
егордыније и. döndәrmә (aşağı). 
егордыније-егордыније з. (aşağı) döndәrә-döndәrә, 

döndәrәrәk. 
егордынијеј ф. aşağı döndәrmәk; егордынијə беј ф. aşağı 

döndərilmək; егордынијə быə с. aşağı döndərilmiş (döndərilən); 
егордынијə быə хəб. мəн. aşağı döndərilmişdir (döndərilib). 

егордынијә с. aşağı döndәrmiş (döndәrәn). 
егордынијә хəб. мəн. aşağı döndәrmisәn. 
егордынијәнин с. aşağı döndәrmәli (döndәrәsi). 
егордынијәсә з. aşağı döndәrәrkәn (döndәrәn yerdә). 
егорд-пегорд  и. çәk-çevir; егорд-пегорд кардеј çək-çevir etmək. 
егосентризм и. eqosentrizm (eqoizmin ifrat forması). 
еготизм и. eqotizm (öz barəsində çox böyük fikirdə olma). 
егофутуризм и. eqofuturizm (rus futurizminin istiqamətlərindən 

biri). 
егофутурист и. əдəб. eqofuturist. 
еғ и. бот. bax: е IV. 
еғанде и. salma, әldәn salma, düşürmә. 
еғанде-еғанде з. sala-sala, salaraq, әldәn sala-sala (salaraq), 

düşürә-düşürә, düşürәrәk. 
еғандеј ф. salmaq, әldәn salmaq, düşürmәk; еғандə беј ф. 

salınmaq, əldən salınmaq, düşürülmək; еғандə быəбе salınmışdı; 
еғандə быəбəј salınsaydı; еғандə бе salındı; еғандə бејдə salınır; 
еғандə бəбе salınar; еғандə быə с. salınmış, əldən salınmış, 
düşürülmüş; еғандə быə хəб. мəн. salınmışdır, əldən salınmışdır, 
düşürülmüşdür; ♥еғандејдəм salıram; еғандејдəш salırsan; еғандејдə 
salır; еғандејдəмон salırıq; еғандејдəшон salırsınız; еғандејдəн 
salırlar; еғандејдəбим salırdım; еғандејдəбиш salırdın; еғандејдəбе 
salırdı; еғандејдəбимон salırdıq; еғандејдəбишон salırdınız; 
еғандејдəбин salırdılar; еғандыме saldım; еғанде saldın; еғандыше 
saldı; еғандымоне saldıq; еғандоне saldınız; еғандышоне saldılar; 
ејəғандим salardım; ејəғандиш salardın; ејəғанди salardı; 
ејəғандимон salardıq; ејəғандишон salardınız; ејəғандин salardılar; 
еғандəмбе salmışdım; еғандəбе salmışdın; еғандəшбе salmışdı; 
еғандəмонбе salmışdıq; еғандəонбе salmışdınız; еғандəшонбе 
salmışdılar; еғандəмбəј salsaydım; еғандəбəј salsaydın; еғандəшбəј 
salsaydı; еғандəмонбəј salsaydıq; еғандəонбəј salsaydınız; 
еғандəшонбəј salsaydılar; еғандəниним salmalıyam; еғандəниниш 
salmalısan; еғандəнине salmalıdır; еғандəнинимон salmalıyıq; 
еғандəнинишон salmalısınız; еғандəнинин salmalıdırlar; еғандəнин 
бим salmalı oldum; еғандəнин биш salmalı oldun; еғандəнин бе 
salmalı oldu; еғандəнин бимон salmalı olduq; еғандəнин бишон 
salmalı oldunuz; еғандəнин бин salmalı oldular; еғандым salım; 
еғанд sal; еғанды salsın; еғандəмон salaq; еғандəн salın; еғандын 
salsınlar; еғандом salsam; еғандош salsan; еғандо salsa; еғандомон 
salsaq; еғандошон salsanız; еғандон salsalar; ебəғандем salaram; 
ебəғандеш salarsan; ебəғанде salar; ебəғандемон salarıq; 
ебəғандешон salarsınız; ебəғанден salarlar; ♥еғандејдəним 
salmıram; еғандејдəниш salmırsan; еғандејдəни salmır; 
еғандејдəнимон salmırıq; еғандејдəнишон salmırsınız; 

еғандејдəнин salmırlar; еғандејдəныбим salmırdım; 
еғандејдəныбиш salmırdın; еғандејдəныбе salmırdı; 
еғандејдəныбимон salmırdıq; еғандејдəныбишон salmırdınız; 
еғандејдəныбин salmırdılar; енығандыме salmadım; енығанде 
salmadın; енығандыше salmadı; енығандымоне salmadıq; 
енығандыоне salmadınız; енығандышоне salmadılar; енəғандим 
salmazdım; енəғандиш salmazdın; енəғанди salmazdı; енəғандимон 
salmazdıq; енəғандишон salmazdınız; енəғандин salmazdılar; 
еғандəмныбе salmamışdım; еғандəныбе salmamışdın; еғандəшныбе 
salmamışdı; еғандəмонныбе salmamışdıq; еғандəонныбе 
salmamışdınız; еғандəшонныбе salmamışdılar; еғандəмнəбəј 
salmasaydım; еғандəнəбəј salmasaydın; еғандəшнəбəј salmasaydı; 
еғандəмоннəбəј salmasaydıq; еғандəоннəбəј salmasaydınız; 
еғандəшоннəбəј salmasaydılar; еғандəнинним salmamalıyam; 
еғандəнинниш salmamalısan; еғандəнинни salmamalıdır; 
еғандəниннимон salmamalıyıq; еғандəниннишон salmamalısınız; 
еғандəниннин salmamalıdırlar; еғандəнин ныбим salmalı olmadım; 
еғандəнин ныбиш salmalı olmadın; еғандəнин ныбе salmalı olmadı; 
еғандəнин ныбимон salmalı olmadıq; еғандəнин ныбишон salmalı 
olmadınız; еғандəнин ныбин salmalı olmadılar; енығандым 
salmayım; емəғанд salma; енығанды salmasın; емəғандəмон 
salmayaq; емəғандəн salmayın; енығандын salmasınlar; енығандом 
salmasam; енығандош salmasan; енығандо salmasa; енығандомон 
salmasaq; енығандошон salmasanız; енығандон salmasalar; 
енибəғандем salmaram; енибəғандеш salmazsan; енибəғанде 
salmaz; енибəғандемон salmarıq; енибəғандешон salmazsınız; 
енибəғанден salmazlar. 

еғандә с. salmış, salan, әldәn salmış (salan), düşürmüş, düşürәn. 
еғандә хəб. мəн. salmısan, әldәn salmısan, düşürmüsәn. 
еғандәнин с. salmalı, salası, әldәn salmalı (salası), 
düşürmәli, düşürәsi. 
еғандәсә з. salarkәn, әldәn salarkәn, düşürәrkәn. 
еғандовније и. saldırma, әldәn saldırma, düşürtmә. 
еғандовније-еғандовније з. saldıra-saldıra, saldıraraq, әldәn 

saldıra-saldıra (saldıraraq), düşürdә-düşürdә, düşürdәrәk. 
еғандовнијеј ф. saldırmaq, әldәn saldırmaq, düşürtmәk; 

еғандовнијə беј ф. saldırılmaq, əldən saldırılmaq, düşürdülmək; 
еғандовнијə быə с. saldırılmış, saldırılan, əldən saldırılmış 
(saldırılan), düşürtmüş, düşürdən; еғандовнијə быə хəб. мəн. 
saldırılmışdır, saldırılıb, əldən saldırılmışdır (saldırılıb), 
düşürtmüşdür, düşürdüb. 

еғандовнијә с. saldırmış, saldıran, әldәn saldırmış (saldıran), 
düşürtmüş, düşürdәn. 

еғандовнијә хəб. мəн. saldırmısan, әldәn saldırmısan, 
düşürtmüsәn. 

еғандовнијәнин с. saldırmalı, saldırası, әldәn saldırmalı 
(saldırası), düşürtmәli, düşürdәsi. 

еғандовнијәсә з. saldırarkәn, әldәn saldırarkәn, düşürdәrkәn. 
еғанд-пеғанд и. atıb-tutma; еғанд-пеғанд кардеј atıb-tutmaq. 
еғвол и. iqbal, tale, bәxt. 
еғволи гардеј ф. iqbalı dönmәk, taleyi dönmәk, bәxti dönmәk. 
еғволин с. iqballı, taleli, bәxtli. 
еғыријеј ф. qır-bır etmәk. 
еғыч з. dişlәmә, dişә çәkmә; еғыч гəтеј dişləmək, dişinə çəkmək. 
еғрор с. sabit; еғрор беј ф. sabitləşmək; еғрор быə с. sabitləşmiş, 

sabitləşən; еғрор быə хəб. мəн. sabitləşmişdir, sabitləşib; еғрор 
кардеј ф. sabitləşdirmək; еғрор кардə беј ф. sabitləşdirilmək; еғрор 
кардə быə с. sabitləşdirilmiş, sabitləşdirilən; еғрор кардə быə хəб. 
мəн. sabitləşdirilmişdir, sabitləşdirilib. 

еғрорәти и. sabitlik. 
еғҹо и. moruqluq. 
едаште и. tәqdimetmә; едаште мəросим təqdimetmə mərasimi. 
едаште-едаште з. tәqdim edә-edә (edәrәk). 
едаштеј ф. tәqdim etmәk; едаштə беј ф. təqdim edilmək, təqdim 

olunmaq; едаштə быəбе təqdim edilmişdi; едаштə быəбəј təqdim 
edilsəydi; едаштə бе təqdim edildi; едаштə бејдə təqdim edilir; 
едаштə бəбе təqdim edilər; едаштə быə с. təqdim edilmiş, təqdim 
olunmuş (olunan); едаштə быə хəб. мəн. təqdim edilmişdir, təqdim 
olunmuşdur (olunub); ♥едаштејдəм təqdim edirəm; едаштејдəш 
təqdim edirsən; едаштејдə təqdim edir; едаштејдəмон təqdim edirik; 
едаштејдəшон təqdim edirsiniz; едаштејдəн təqdim edirlər; 
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едаштејдəбим təqdim edirdim; едаштејдəбиш təqdim edirdin; 
едаштејдəбе təqdim edirdi; едаштејдəбимон təqdim edirdik; 
едаштејдəбишон təqdim edirdiniz; едаштејдəбин təqdim edirdilər; 
ејəдаштим təqdim edərdim; ејəдаштиш təqdim edərdin; ејəдашти 
təqdim edərdi; ејəдаштимон təqdim edərdik; ејəдаштишон təqdim 
edərdiniz; ејəдаштин təqdim edərdilər; едаштыме təqdim etdim; 
едаште təqdim etdin; едаштыше təqdim etdi; едаштымоне təqdim 
etdik; едаштыоне təqdim etdiniz; едаштышоне təqdim etdilər; 
едаштəнинбим təqdim etməliydim; едаштəнинбиш təqdim 
etməliydin; едаштəнинбе təqdim etməliydi; едаштəнинбимон 
təqdim etməliydik; едаштəнинбишон təqdim etməliydiniz; 
едаштəнинбин təqdim etməliydilər; едаштəнин бим təqdim etməli 
oldum; едаштəнин биш təqdim etməli oldun; едаштəнин бе təqdim 
etməli oldu; едаштəнин бимон təqdim etməli olduq; едаштəнин 
бишон təqdim etməli oldunuz; едаштəнин бин təqdim etməli oldular; 
едаштəмбəј təqdim etsəydim; едаштəбəј təqdim etsəydin; 
едаштəшбəј təqdim etsəydi; едаштəмонбəј təqdim etsəydik; 
едаштəонбəј təqdim etsəydiniz; едаштəшонбəј təqdim etsəydilər; 
ебəдаштем təqdim edərəm; ебəдаштеш təqdim edərsən; ебəдаште 
təqdim edər; ебəдаштемон təqdim edərik; ебəдаштешон təqdim 
edərsiniz; ебəдаштен təqdim edərlər; едаштəниним təqdim 
etməliyəm; едаштəниниш təqdim etməlisən; едаштəнине təqdim 
etməlidir; едаштəнинимон təqdim etməliyik; едаштəнинишон 
təqdim etməlisiniz; едаштəнинин təqdim etməlidirlər; едаштым 
təqdim edim; едашт təqdim et; едашты təqdim etsin; едаштəмон 
təqdim edək; едаштəн təqdim edin; едаштын təqdim etsinlər; 
едаштом təqdim etsəm; едаштош təqdim etsən; едашто təqdim etsə; 
едаштомон təqdim etsək; едаштошон təqdim etsəniz; едаштон 
təqdim etsələr; ♥едаштејдəним təqdim etmirəm; едаштејдəниш 
təqdim etmirsən; едаштејдəни təqdim etmir; едаштејдəнимон təqdim 
etmirik; едаштејдəнишон təqdim etmirsiniz; едаштејдəнин təqdim 
etmirlər; едаштејдəныбим təqdim etmirdim; едаштејдəныбиш 
təqdim etmirdin; едаштејдəныбе təqdim etmirdi; едаштејдəныбимон 
təqdim etmirdik; едаштејдəныбишон təqdim etmirdiniz; 
едаштејдəныбин təqdim etmirdilər; енəдаштим təqdim etməzdim; 
енəдаштиш təqdim etməzdin; енəдашти təqdim etməzdi; 
енəдаштимон təqdim etməzdik; енəдоштишон təqdim etməzdiniz; 
енəдаштин təqdim etməzdilər; еныдаштыме təqdim etmədim; 
еныдаште təqdim etmədin; еныдаштыше təqdim etmədi; 
еныдаштымоне təqdim etmədik; еныдаштыоне təqdim etmədiniz; 
еныдаштышоне təqdim etmədilər; едаштəнинныбим təqdim 
etməməliydim; едаштəнинныбиш təqdim etməməliydin; 
едаштəнинныбе təqdim etməməliydi; едаштəнинныбимон təqdim 
etməməliydik; едаштəнинныбишон təqdim etməməliydiniz; 
едаштəнинныбин təqdim etməməliydilər; едаштəнин ныбим təqdim 
etməli olmadım; едаштəнин ныбиш təqdim etməli olmadın; 
едаштəнин ныбе təqdim etməli olmadı; едаштəнин ныбимон təqdim 
etməli olmadıq; едаштəнин ныбишон təqdim etməli olmadınız; 
едаштəнин ныбин təqdim etməli olmadılar; едаштəмнəбəј təqdim 
etməsəydim; едаштəнəбəј təqdim etməsəydin; едаштəшнəбəј təqdim 
etməsəydi; едаштəмоннəбəј təqdim etməsəydik; едаштəоннəбəј 
təqdim etməsəydiniz; едаштəшоннəбəј təqdim etməsəydilər; 
енибəдаштем təqdim etmərəm; енибəдаштеш təqdim etməzsən; 
енибəдоаште təqdim etməz; енибəдаштемон təqdim etmərik; 
енибəдаштешон təqdim etməzsiniz; енибəдаштен təqdim etməzlər; 
едаштəнинним təqdim etməməliyəm; едаштəнинниш təqdim 
etməməlisən; едаштəнинни təqdim etməməlidir; едаштəниннимон 
təqdim etməməliyik; едаштəниннишон təqdim etməməlisiniz; 
едаштəниннин təqdim etməməlidirlər; еныдаштым təqdim etməyim; 
емəдашт təqdim etmə; еныдашты təqdim etməsin; емəдаштəмон 
təqdim etməyək; емəдаштəн təqdim etməyin; еныдаштын təqdim 
etməsinlər; еныдаштом təqdim etməsəm; еныдаштош təqdim 
etməsən; еныдашто təqdim etməsə; еныдаштомон təqdim etməsək; 
еныдаштошон təqdim etməsəniz; еныдаштон təqdim etməsələr. 

едаштә с. tәqdim etmiş (edәn). 
едаштә хəб. мəн. tәqdim etmisәn. 
едаштәкәс и. tәqdim edәn şәxs, tәqdimatçı. 
едаштәнин с. tәqdim etmәli (edәsi, edilәsi). 
едаштәсә з. tәqdim edәrkәn (edәn yerdә). 
еделвејс и. бот. edelveys (Alp dağlarında bitən sarımtıl-ağ çiçəkli 

çoxillik bitki). 

едикт и. тар. edikt (1 Qədim Rоmada: maqistraтların vəzifəyə 
qəbul оlunduqda оnlara еlan оlunan prоqramı; 2 müхtəlif dövlətlərdə 
ali qanunvеrici оrqanın хüsusi əhəmiyyəтli fərmanı). 

едызд  и. axıntı. 
едызде и. süzülmә, sızma. 
едызде-едызде з. süzülә-süzülә, süzülәrәk, sıza-sıza, sızaraq. 
едыздеј ф. süzülmәk, sızmaq; ♥едыздејдə süzülür; едыздејдəбе 

süzülürdü; едыздијəбе süzülmüşdü; ејəдызди süzülərdi; 
едыздијəјбəн süzülübmüş; едыздијејдəјбəн süzülürmüş; 
едыздијəнинебəн süzülməliymiş; едыздијəнинбе süzülməliydi; 
едыздијəнин бе süzülməli oldu; едыздијəј süzüldü; ебəдыздије 
süzülər; едыздијəнине süzülməlidir; едызды süzülsün; едыздо 
süzülsə; ♥едыздејдəни süzülmür; едыздејдəныбе süzülmürdü; 
едыздијəныбе süzülməmişdi; енəдызди süzülməzdi; едыздијəнијбəн 
süzülməyibmiş; едыздијејдəнијбəн süzülmürmüş; 
едыздијəниннијебəн süzülməməliymiş; едыздијəнинныбе 
süzülməməliydi; едыздијəнин ныбе süzülməli olmadı; еныдыздијəј 
süzülmədi; енибəдыздије süzülməz; едыздијəнинни süzülməməlidir; 
еныдызды süzülməsin; еныдыздо süzülməsə. 

едыздә с. süzülmüş, süzülәn, sızmış, sızan; sızağan. 
едыздә хəб. мəн. süzülüb, sızıb. 
едыздәнин с. süzülmәli, sızmalı, süzülәsi, sızası. 
едыздәсә з. süzülәrkәn, sızarkәn. 
едыздин с. axıntılı. 
едырије и. bәrәlmә, bәrәlә qalma. 
едырије-едырије з. bәrәlә-bәrәlә, bәrәlәrәk, bәrәlә qala-qala 

(qalaraq). 
едыријеј ф. bәrәlmәk, bәrәlә qalmaq; ♥едыријејдə bərəlir; 

едыријејдəбе bərəlirdi; едыријəбе bərəlmişdi; ејəдыри bərələrdi; 
едыријəјбəн bərəlibmiş; едыријејдəјбəн bərəlirmiş; едыријəнинебəн 
bərəlməliymiş; едыријəнинбе bərəlməliydi; едыријəнин бе bərəlməli 
oldu; едыријəј bərəldi; ебəдырије bərələr; едыријəнине bərəlməlidir; 
едыријы bərəlsin; едыријо bərəlsə; ♥едыријејдəни bərəlmir; 
едыријејдəныбе bərəlmirdi; едыријəныбе bərəlməmişdi; енəдыри 
bərəlməzdi; едыријəнијбəн bərəlməyibmiş; едыријејдəнијбəн 
bərəlmirmiş; едыријəниннијебəн bərəlməməliymiş; 
едыријəнинныбе bərəlməməliydi; едыријəнин ныбе bərəlməli 
olmadı; еныдыријəј bərəlmədi; енибəдырије bərəlməz; 
едыријəнинни bərəlməməlidir; еныдыријы bərəlməsin; еныдыријо 
bərəlməsə. 

едыријә с. bәrәlmiş, bәrәlәn, bәrәlә qalmış (qalan). 
едыријә хəб. мəн. bәrәlib, bәrәlә qalıb. 
едыријәнин с. bәrәlmәli, bәrәlәsi, bәrәlә qalmalı (qalası). 
едыријәсә з. bәrәlәrkәn, bәrәlә qalarkәn. 
едырније и. 1 bәrәltmә; 2 мəҹ. atma (göz). 
едырније-едырније з. 1 bәrәldә-bәrәldә, bәrәldәrәk; 2 мəҹ. ata-

ata, ataraq (göz). 
едырнијеј ф. 1 bәrәltmәk; 2 мəҹ. atmaq (göz); лап һежо 

чəшоным едырнијə боты! lap elə gözlərim atır səninçün! 
едырнијә с. bәrәltmiş, bәrәldәn. 
едырнијә хəб. мəн. bәrәltmisәn. 
едырнијә беј ф. bәrәldilmәk; ♥едырнијə быəбе bərəldilmişdi; 

едырнијə быə bərəldilib; едырнијə быəбəј bərəldilsəydi; едырнијə 
бе bərəldildi; едырнијə бејдə bərəldilir; едырнијə бəбе bərəldilər. 

едырнијә быә с. bәrәldilmiş, bәrәldilәn. 
едырнијә быә хəб. мəн. bәrәldilmişdir, bәrәldilib. 
едырнијәнин с. 1 bәrәltmәli, bәrәldәsi; 2 мəҹ. atmalı, atası (göz). 
едырнијәсә з. 1 bәrәldәrkәn; 2 мəҹ. atarkәn (göz). 
едјәсе и. baxma (diqqətlə), nәzәr yetirmә. 
едјәсе-едјәсе з. baxa-baxa, baxaraq (diqqətlə), nәzәr yetirә-yetirә 

(yetirәrәk). 
едјәсеј ф. baxmaq (diqqətlə), nәzәr yetirmәk; едјəсəјм бəчəј 

дими, бəнем аст емејдə чəј чəшоно onun üzünə diqqətlə baхdım, 
gördüm ki, gözlərindən yaş aхır; едјəсə беј ф. baxılmaq (diqqətlə), 
nəzər yetirilmək; едјəсə быə с. baxılmış, baxılan (diqqətlə), nəzər 
yetirilmiş (yetirilən); едјəсə быə хəб. мəн. baxılmışdır, baxılıb 
(diqqətlə), nəzər yetirilmişdir (yetirilib); ♥едјəсејдəм baхıram; 
едјəсејдəш baхırsan; едјəсејдə baхır; едјəсејдəмон baхırıq; 
едјəсејдəшон baхırsınız; едјəсејдəн baхırlar; едјəсејдəбим baхırdım; 
едјəсејдəбиш baхırdın; едјəсејдəбе baхırdı; едјəсејдəбимон 
baхırdıq; едјəсејдəбишон baхırdınız; едјəсејдəбин baхırdılar; 
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ејəдјəсим baхardım; ејəдјəсиш baхardın; ејəдјəси baхardı; 
ејəдјəсимон baхardıq; ејəдјəсишон baхardınız; ејəдјəсин baхardılar; 
едјəсəбим baхmışdım; едјəсəбиш baхmışdın; едјəсəбе baхmışdı; 
едјəсəбимон baхmışdıq; едјəсəбишон baхmışdınız; едјəсəбин 
baхmışdılar; едјəсəнинбим baхmalıydım; едјəсəнинбиш 
baхmalıydın; едјəсəнинбе baхmalıydı; едјəсəнинбимон baхmalıydıq; 
едјəсəнинбишон baхmalıydınız; едјəсəнинбин baхmalıydılar; 
едјəсəнин бим baхmalı oldum; едјəсəнин биш baхmalı oldun; 
едјəсəнин бе baхmalı oldu; едјəсəнин бимон baхmalı olduq; 
едјəсəнин бишон baхmalı oldunuz; едјəсəнин бин baхmalı oldular; 
едјəсəбəјм baхsaydım; едјəсəбəјш baхsaydın; едјəсəбəј baхsaydı; 
едјəсəбəјмон baхsaydıq; едјəсəбəјшон baхsaydınız; едјəсəбəјн 
baхsaydılar; ебəдјəсем baхaram; ебəдјəсеш baхarsan; ебəдјəсе 
baхar; ебəдјəсемон baхarıq; ебəдјəсешон baхarsınız; ебəдјəсен 
baхarlar; едјəсəниним baхmalıyam; едјəсəниниш baхmalısan; 
едјəсəнине baхmalıdır; едјəсəнинимон baхmalıyıq; едјəсəнинишон 
baхmalısınız; едјəсəнинин baхmalıdırlar; едјəсым baхım; едјəс baх; 
едјəсы baхsın; едјəсəмон baхaq; едјəсəн baхın; едјəсын baхsınlar; 
едјəсом baхsam; едјəсош baхsan; едјəсо baхsa; едјəсомон baхsaq; 
едјəсошон baхsanız; едјəсон baхsalar; ♥едјəсејдəним baхmıram; 
едјəсејдəниш baхmırsan; едјəсејдəни baхmır; едјəсејдəнимон 
baхmırıq; едјəсејдəнишон baхmırsınız; едјəсејдəнин baхmırlar; 
едјəсејдəныбим baхmırdım; едјəсејдəныбиш baхmırdın; 
едјəсејдəныбе baхmırdı; едјəсејдəныбимон baхmırdıq; 
едјəсејдəныбишон baхmırdınız; едјəсејдəныбин baхmırdılar; 
енəдјəсим baхmazdım; енəдјəсиш baхmazdın; енəдјəси baхmazdı; 
енəдјəсимон baхmazdıq; енəдјəсишон baхmazdınız; енəдјəсин 
baхmazdılar; едјəсəныбим baхmamışdım; едјəсəныбиш 
baхmamışdın; едјəсəныбе baхmamışdı; едјəсəныбимон 
baхmamışdıq; едјəсəныбишон baхmamışdınız; едјəсəныбин 
baхmamışdılar; едјəсəнинныбим baхmamalıydım; едјəсəнинныбиш 
baхmamalıydın; едјəсəнинныбе baхmamalıydı; едјəсəнинныбимон 
baхmamalıydıq; едјəсəнинныбишон baхmamalıydınız; 
едјəсəнинныбин baхmamalıydılar; едјəсəнин ныбим baхmalı 
olmadım; едјəсəнин ныбиш baхmalı olmadın; едјəсəнин ныбе 
baхmalı olmadı; едјəсəнин ныбимон baхmalı olmadıq; едјəсəнин 
ныбишон baхmalı olmadınız; едјəсəнин ныбин baхmalı olmadılar; 
едјəсəнəбəјм baхmasaydım; едјəсəнəбəјш baхmasaydın; едјəсəнəбəј 
baхmasaydı; едјəсəнəбəјмон baхmasaydıq; едјəсəнəбəјшон 
baхmasaydınız; едјəсəнəбəјн baхmasaydılar; енибəдјəсем 
baхmaram; енибəдјəсеш baхmazsan; енибəдјəсе baхmaz; 
енибəдјəсемон baхmarıq; енибəдјəсешон baхmazsınız; енибəдјəсен 
baхmazlar; едјəсəнинним baхmamalıyam; едјəсəнинниш 
baхmamalısan; едјəсəнинни baхmamalıdır; едјəсəниннимон 
baхmamalıyıq; едјəсəниннишон baхmamalısınız; едјəсəниннин 
baхmamalıdırlar; еныдјəсым baхmayım; емəдјəс baхma; еныдјəсы 
baхmasın; емəдјəсəмон baхmayaq; емəдјəсəн baхmayın; еныдјəсын 
baхmasınlar; еныдјəсом baхmasam; еныдјəсош baхmasan; еныдјəсо 
baхmasa; еныдјəсомон baхmasaq; еныдјəсошон baхmasanız; 
еныдјəсон baхmasalar. 

едјәсә с. baxmış, baxan (diqqətlə), nәzәr yetirmiş (yetirәn). 
едјәсә хəб. мəн. baxıb (diqqətlə), nәzәr yetirib. 
едјәсәнин с. baxmalı, baxası (diqqətlə), nәzәr yetirmәli (yetirәsi). 
едјәсәсә з. baxarkәn (diqqətlə), nәzәr yetirәrkәn. 
едоә с. örtmüş, örtәn. 
едоә хəб. мəн. örtmüsәn. 
едоә выжор с. örtülü bazar. 
едоәнин с. örtmәli, örtәsi. 
едоәсә з. örtәrkәn. 
едој ф. örtmәk; едоə беј ф. örtülmək; едоə быəбе örtülmüşdü; 

едоə быəбəј örtülsəydi; едоə бе örtüldü; едоə бејдə örtülür; едоə 
бəбе örtülər; едоə быə с. örtülmüş, örtülən; едоə быə хəб. мəн. 
örtülmüşdür, örtülüb; ♥едојдəм örtürəm; едојдəш örtürsən; едојдə 
örtür; едојдəмон örtürük; едојдəшон örtürsünüz; едојдəн örtürlər; 
едојдəбим örtürdüm; едојдəбиш örtürdün; едојдəбе örtürdü; 
едојдəбимон örtürdük; едојдəбишон örtürdünüz; едојдəбин 
örtürdülər; едоəмбе örtmüşdüm; едоəбе örtmüşdün; едоəшбе 
örtmüşdü; едоəмонбе örtmüşdük; едоəонбе örtmüşdünüz; 
едоəшонбе örtmüşdülər; едоме örtdüm; едој örtdün; едоше örtdü; 
едомоне örtdük; едооне örtdünüz; едошоне örtdülər; ејəдəјм 
örtərdim; ејəдəјш örtərdin; ејəдəј örtərdi; ејəдəјмон örtərdik; 

ејəдəјшон örtərdiniz; ејəдəјн örtərdilər; едоəмбəј örtsəydim; едоəбəј 
örtsəydin; едоəшбəј örtsəydi; едоəмонбəј örtsəydik; едоəонбəј 
örtsəydiniz; едоəшонбəј örtsəydilər; едоəнинбим örtməliydim; 
едоəнинбиш örtməliydin; едоəнинбе örtməliydi; едоəнинбимон 
örtməliydik; едоəнинбишон örtməliydiniz; едоəнинбин 
örtməliydilər; едоəнин бим örtməli oldum; едоəнин биш örtməli 
oldun; едоəнин бе örtməli oldu; едоəнин бимон örtməli olduq; 
едоəнин бишон örtməli oldunuz; едоəнин бин örtməli oldular; 
едоəнинимбəн örtməliyəmmiş; едоəнинишбəн örtməlisənmiş; 
едоəнинебəн örtməliymiş; едоəнинимонбəн örtməliyikmiş; 
едоəнинишонбəн örtməlisinizmiş; едоəнининбəн örtməliymişlər; 
ебəдом örtərəm; ебəдош örtərsən; ебəдо örtər; ебəдомон örtərik; 
ебəдошон örtərsiniz; ебəдон örtərlər; едоəниним örtməliyəm; 
едоəниниш örtməlisən; едоəнине örtməlidir; едоəнинимон 
örtməliyik; едоəнинишон örtməlisiniz; едоəнинин örtməlidirlər; 
едəм örtüm; едə ört; едə örtsün; едəмон örtək; едəн örtün; едəн 
örtsünlər; едом örtsəm; едош örtsən; едо örtsə; едомон örtsək; 
едошон örtsəniz; едон örtsələr; ♥едојдəним örtmürəm; едојдəниш 
örtmürsən; едојдəни örtmür; едојдəнимон örtmürük; едојдəнишон 
örtmürsünüz; едојдəнин örtmürlər; едојдəныбим örtmürdüm; 
едојдəныбиш örtmürdün; едојдəныбе örtmürdü; едојдəныбимон 
örtmürdük; едојдəныбишон örtmürdünüz; едојдəныбин örtmürdülər; 
едоəмныбе örtməmişdim; едоəныбе örtməmişdin; едоəшныбе 
örtməmişdi; едоəмонныбе örtməmişdik; едоəонныбе örtməmişdiniz; 
едоəшоныбе örtməmişdilər; еныдоме örtmədim; еныдој örtmədin; 
еныдоше örtmədi; еныдомоне örtmədik; еныдооне örtmədiniz; 
еныдошоне örtmədilər; енəдəјм örtməzdim; енəдəјш örtməzdin; 
енəдəј örtməzdi; енəдəјмон örtməzdik; енəдəјшон örtməzdiniz; 
енəдəјн örtməzdilər; едоəмнəбəј örtməsəydim; едоəнəбəј 
örtməsəydin; едоəшнəбəј örtməsəydi; едоəмоннəбəј örtməsəydik; 
едоəоннəбəј örtməsəydiniz; едоəшоннəбəј örtməsəydilər; 
едоəнинныбим örtməməliydim; едоəнинныбиш örtməməliydin; 
едоəнинныбе örtməməliydi; едоəнинныбимон örtməməliydik; 
едоəнинныбишон örtməməliydiniz; едоəнинныбин örtməməliydilər; 
едоəнин ныбим örtməli olmadım; едоəнин ныбиш örtməli olmadın; 
едоəнин ныбе örtməli olmadı; едоəнин ныбимон örtməli olmadıq; 
едоəнин ныбишон örtməli olmadınız; едоəнин ныбин örtməli 
olmadılar; едоəниннимбəн örtməməliyəmmiş; едоəниннишбəн 
örtməməlisənmiş; едоəниннијебəн örtməməliymiş; 
едоəниннимонбəн örtməməliyikmiş; едоəниннишонбəн 
örtməməlisinizmiş; едоəниннинбəн örtməməliymişlər; енибəдом 
örtmərəm; енибəдош örtməzsən; енибəдо örtməz; енибəдомон 
örtmərik; енибəдошон örtməzsiniz; енибəдон örtməzlər; 
едоəнинним örtməməliyəm; едоəнинниш örtməməlisən; едоəнинни 
örtməməlidir; едоəниннимон örtməməliyik; едоəниннишон 
örtməməlisiniz; едоəниннин örtməməlidirlər; еныдəм örtməyim; 
емəдə örtmə; еныдə örtməsin; емəдəмон örtməyək; емəдəн örtməyin; 
еныдəн örtməsinlər; еныдом örtməsəm; еныдош örtməsən; еныдо 
örtməsə; еныдомон örtməsək; еныдошон örtməsəniz; еныдон 
örtməsələr. 

едој-едој з. örtә-örtә, örtәrәk. 
едом и. edam; едом кардеј ф. edam etmək; едом кардə беј ф. 

edam edilmək; едом кардə быə с. edam edilmiş (edilən); едом кардə 
быə одəм edam edilmiş adam; едом кардə быə хəб. мəн. edam 
edilmişdir (edilib). 

едоште и. sidiyә tutma, siyitmә (uşağı). 
едоште-едоште з. sidiyә tuta-tuta (tutaraq), siyidә-siyidә, 

siyidәrәk (uşağı). 
едоштеј ф. sidiyә tutmaq, siyitmәk (uşağı); едоштə беј ф. sidiyə 

tutulmaq (uşaq); едоштə быəбе sidiyə tutulmuşdu; едоштə быəбəј 
sidiyə tutulsaydı; едоштə бе sidiyə tutuldu; едоштə бејдə sidiyə 
tutulur; едоштə бəбе sidiyə tutular; едоштə быə с. sidiyə tutulmuş 
(tutulan) (uşaq); едоштə быə хəб. мəн. sidiyə tutulmuşdur (tutulub) 
(uşaq); ♥едоштејдəм sidiyə tuturam; едоштејдəш sidiyə tutursan; 
едоштејдə sidiyə tutur; едоштејдəмон sidiyə tuturuq; едоштејдəшон 
sidiyə tutursunuz; едоштејдəн sidiyə tuturlar; едоштејдəбим sidiyə 
tuturdum; едоштејдəбиш sidiyə tuturdun; едоштејдəбе sidiyə 
tuturdu; едоштејдəбимон sidiyə tuturduq; едоштејдəбишон sidiyə 
tuturdunuz; едоштејдəбин sidiyə tuturdular; ејəдоштим sidiyə 
tutardım; ејəдоштиш sidiyə tutardın; ејəдошти sidiyə tutardı; 
ејəдоштимон sidiyə tutardıq; ејəдоштишон sidiyə tutardınız; 
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ејəдоштин sidiyə tutardılar; едоштыме sidiyə tutdum; едоште sidiyə 
tutdun; едоштыше sidiyə tutdu; едоштымоне sidiyə tutduq; 
едоштыоне sidiyə tutdunuz; едоштышоне sidiyə tutdular; 
едоштəнинбим sidiyə tutmalıydım; едоштəнинбиш sidiyə 
tutmalıydın; едоштəнинбе sidiyə tutmalıydı; едоштəнинбимон 
sidiyə tutmalıydıq; едоштəнинбишон sidiyə tutmalıydınız; 
едоштəнинбин sidiyə tutmalıydılar; едоштəнин бим sidiyə tutmalı 
oldum; едоштəнин биш sidiyə tutmalı oldun; едоштəнин бе sidiyə 
tutmalı oldu; едоштəнин бимон sidiyə tutmalı olduq; едоштəнин 
бишон sidiyə tutmalı oldunuz; едоштəнин бин sidiyə tutmalı oldular; 
едоштəмбəј sidiyə tutsaydım; едоштəбəј sidiyə tutsaydın; 
едоштəшбəј sidiyə tutsaydı; едоштəмонбəј sidiyə tutsaydıq; 
едоштəонбəј sidiyə tutsaydınız; едоштəшонбəј sidiyə tutsaydılar; 
ебəдоштем sidiyə tutaram; ебəдоштеш sidiyə tutarsan; ебəдоште 
sidiyə tutar; ебəдоштемон sidiyə tutarıq; ебəдоштешон sidiyə 
tutarsınız; ебəдоштен sidiyə tutarlar; едоштəниним sidiyə 
tutmalıyam; едоштəниниш sidiyə tutmalısan; едоштəнине sidiyə 
tutmalıdır; едоштəнинимон sidiyə tutmalıyıq; едоштəнинишон 
sidiyə tutmalısınız; едоштəнинин sidiyə tutmalıdırlar; едоштым 
sidiyə tutum; едошт sidiyə tut; едошты sidiyə tutsun; едоштəмон 
sidiyə tutaq; едоштəн sidiyə tutun; едоштын sidiyə tutsunlar; 
едоштом sidiyə tutsam; едоштош sidiyə tutsan; едошто sidiyə tutsa; 
едоштомон sidiyə tutsaq; едоштошон sidiyə tutsanız; едоштон 
sidiyə tutsalar; ♥едоштејдəним sidiyə tutmuram; едоштејдəниш 
sidiyə tutmursan; едоштејдəни sidiyə tutmur; едоштејдəнимон 
sidiyə tutmuruq; едоштејдəнишон sidiyə tutmursunuz; 
едоштејдəнин sidiyə tutmurlar; едоштејдəныбим sidiyə tutmurdum; 
едоштејдəныбиш sidiyə tutmurdun; едоштејдəныбе sidiyə tutmurdu; 
едоштејдəныбимон sidiyə tutmurduq; едоштејдəныбишон sidiyə 
tutmurdunuz; едоштејдəныбин sidiyə tutmurdular; енəдоштим sidiyə 
tutmazdım; енəдоштиш sidiyə tutmazdın; енəдошти sidiyə tutmazdı; 
енəдоштимон sidiyə tutmazdıq; енəдоштишон sidiyə tutmazdınız; 
енəдоштин sidiyə tutmazdılar; еныдоштыме sidiyə tutmadım; 
еныдоште sidiyə tutmadın; еныдоштыше sidiyə tutmadı; 
еныдоштымоне sidiyə tutmadıq; еныдоштыоне sidiyə tutmadınız; 
еныдоштышоне sidiyə tutmadılar; едоштəнинныбим sidiyə 
tutmamalıydım; едоштəнинныбиш sidiyə tutmamalıydın; 
едоштəнинныбе sidiyə tutmamalıydı; едоштəнинныбимон sidiyə 
tutmamalıydıq; едоштəнинныбишон sidiyə tutmamalıydınız; 
едоштəнинныбин sidiyə tutmamalıydılar; едоштəнин ныбим sidiyə 
tutmalı olmadım; едоштəнин ныбиш sidiyə tutmalı olmadın; 
едоштəнин ныбе sidiyə tutmalı olmadı; едоштəнин ныбимон sidiyə 
tutmalı olmadıq; едоштəнин ныбишон sidiyə tutmalı olmadınız; 
едоштəнин ныбин sidiyə tutmalı olmadılar; едоштəмнəбəј sidiyə 
tutmasaydım; едоштəнəбəј sidiyə tutmasaydın; едоштəшнəбəј sidiyə 
tutmasaydı; едоштəмоннəбəј sidiyə tutmasaydıq; едоштəоннəбəј 
sidiyə tutmasaydınız; едоштəшоннəбəј sidiyə tutmasaydılar; 
енибəдоштем sidiyə tutmaram; енибəдоштеш sidiyə tutmazsan; 
енибəдоште sidiyə tutmaz; енибəдоштемон sidiyə tutmarıq; 
енибəдоштешон sidiyə tutmazsınız; енибəдоштен sidiyə tutmazlar; 
едоштəнинним sidiyə tutmamalıyam; едоштəнинниш sidiyə 
tutmamalısan; едоштəнинни sidiyə tutmamalıdır; едоштəниннимон 
sidiyə tutmamalıyıq; едоштəниннишон sidiyə tutmamalısınız; 
едоштəниннин sidiyə tutmamalıdırlar; еныдоштым sidiyə tutmayım; 
емəдошт sidiyə tutma; еныдошты sidiyə tutmasın; емəдоштəмон 
sidiyə tutmayaq; емəдоштəн sidiyə tutmayın; еныдоштын sidiyə 
tutmasınlar; еныдоштом sidiyə tutmasam; еныдоштош sidiyə 
tutmasan; еныдошто sidiyə tutmasa; еныдоштомон sidiyə tutmasaq; 
еныдоштошон sidiyə tutmasanız; еныдоштон sidiyə tutmasalar. 

едоштә с. sidiyә tutmuş, (tutan) (uşağı). 
едоштә хəб. мəн. sidiyә tutmusan (uşağı). 
едоштәнин с. sidiyә tutmalı (tutası), siyitmәli, siyidәsi (uşağı). 
едоштәсә з. sidiyә tutarkәn, siyidәrkәn (uşağı). 
едуше и. sağma. 
едуше-едуше з. sağa-sağa, sağaraq. 
едушеј ф. sağmaq, axıradәk sağmaq, sağıb axırına çıxmaq; 

едушə беј ф. sağılmaq; едушə быə с. sağılmış, sağılan; едушə быə 
хəб. мəн. sağılmışdır, sağılıb, sağılıb başa çatdırılıb; ♥едушејдəм 
sağıram; едушејдəш sağırsan; едушејдə sağır; едушејдəмон sağırıq; 
едушејдəшон sağırsınız; едушејдəн sağırlar; едушејдəбим sağırdım; 
едушејдəбиш sağırdın; едушејдəбе sağırdı; едушејдəбимон 

sağırdıq; едушејдəбишон sağırdınız; едушејдəбин sağırdılar; 
едушəмбе sağmışdım; едушəбе sağmışdın; едушəшбе sağmışdı; 
едушəмонбе sağmışdıq; едушəонбе sağmışdınız; едушəшонбе 
sağmışdılar; едушəме sağdım; едушəј sağdın; едушəше sağdı; 
едушəмоне sağdıq; едушəоне sağdınız; едушəшоне sağdılar; 
едушəмбəј sağsaydım; едушəбəј sağsaydın; едушəшбəј sağsaydı; 
едушəмонбəј sağsaydıq; едушəонбəј sağsaydınız; едушəшонбəј 
sağsaydılar; едушəнинбим sağmalıydım; едушəнинбиш 
sağmalıydın; едушəнинбе sağmalıydı; едушəнинбимон sağmalıydıq; 
едушəнинбишон sağmalıydınız; едушəнинбин sağmalıydılar; 
едушəнин бим sağmalı oldum; едушəнин биш sağmalı oldun; 
едушəнин бе sağmalı oldu; едушəнин бимон sağmalı olduq; 
едушəнин бишон sağmalı oldunuz; едушəнин бин sağmalı oldular; 
едушəнинимбəн sağmalıyammış; едушəнинишбəн sağmalısanmış; 
едушəнинебəн sağmalıymış; едушəнинимонбəн sağmalıyıqmış; 
едушəнинишонбəн sağmalısınızmış; едушəнининбəн 
sağmalıymışlar; ебəдушем sağaram; ебəдушеш sağarsan; ебəдуше 
sağar; ебəдушемон sağarıq; ебəдушешон sağarsınız; ебəдушен 
sağarlar; едушəниним sağmalıyam; едушəниниш sağmalısan; 
едушəнине sağmalıdır; едушəнинимон sağmalıyıq; едушəнинишон 
sağmalısınız; едушəнинин sağmalıdırlar; едушым sağım; едуш sağ; 
едушы sağsın; едушəмон sağaq; едушəн sağın; едушын sağsınlar; 
едушом sağsam; едушош sağsan; едушо sağsa;  едушомон sağsaq; 
едушошон sağsanız; едушон sağsalar; ♥едушејдəним sağmıram; 
едушејдəниш sağmırsan; едушејдəни sağmır; едушејдəнимон 
sağmırıq; едушејдəнишон sağmırsınız; едушејдəнин sağmırlar; 
едушејдəныбим sağmırdım; едушејдəныбиш sağmırdın; 
едушејдəныбе sağmırdı; едушејдəныбимон sağmırdıq; 
едушејдəныбишон sağmırdınız; едушејдəныбин sağmırdılar; 
едушəмныбе sağmamışdım; едушəныбе sağmamışdın; едушəшныбе 
sağmamışdı; едушəмонныбе sağmamışdıq; едушəонныбе 
sağmamışdınız; едушəшонныбе sağmamışdılar; еныдушəме 
sağmadım; еныдушəј sağmadın; еныдушəше sağmadı; 
еныдушəмоне sağmadıq; еныдушəоне sağmadınız; еныдушəшоне 
sağmadılar; едушəмнəбəј sağmasaydım; едушəнəбəј sağmasaydın; 
едушəшнəбəј sağmasaydı; едушəмоннəбəј sağmasaydıq; 
едушəоннəбəј sağmasaydınız; едушəшоннəбəј sağmasaydılar; 
едушəнинныбим sağmamalıydım; едушəнинныбиш sağmamalıydın; 
едушəнинныбе sağmamalıydı; едушəнинныбимон sağmamalıydıq; 
едушəнинныбишон sağmamalıydınız; едушəнинныбин 
sağmamalıydılar; едушəнин ныбим sağmalı olmadım; едушəнин 
ныбиш sağmalı olmadın; едушəнин ныбе sağmalı olmadı; едушəнин 
ныбимон sağmalı olmadıq; едушəнин ныбишон sağmalı olmadınız; 
едушəнин ныбин sağmalı olmadılar; едушəниннимбəн 
sağmamalıyammış; едушəниннишбəн sağmamalısanmış; 
едушəниннијебəн sağmamalıymış; едушəниннимонбəн 
sağmamalıyıqmış; едушəниннишонбəн sağmamalısınızmış; 
едушəниннинбəн sağmamalıymışlar; енибəдушем sağmaram; 
енибəдушеш sağmazsan; енибəдуше sağmaz; енибəдушемон 
sağmarıq; енибəдушешон sağmazsınız; енибəдушен sağmazlar; 
едушəнинним sağmamalıyam; едушəнинниш sağmamalısan; 
едушəнинни sağmamalıdır; едушəниннимон sağmamalıyıq; 
едушəниннишон sağmamalısınız; едушəниннин sağmamalıdırlar; 
еныдушым sağmayım; емəдуш sağma; еныдушы sağmasın; 
емəдушəмон sağmayaq; емəдушəн sağmayın; еныдушын 
sağmasınlar; еныдушом sağmasam; еныдушош sağmasan; еныдушо 
sağmasa; еныдушомон sağmasaq; еныдушошон sağmasanız; 
еныдушон sağmasalar. 

едушә с. sağan, sağmış. 
едушә хəб. мəн. sağmısan. 
еже и. tikmә, inşa etmә (ev). 
еже-еже з. tikә-tikә, tikәrәk, inşa edә-edә (edәrәk) (ev). 
ежеј ф. tikmәk, inşa etmәk (ev); ежə беј ф. inşa edilmək, tikilmək; 

ежə быəбе tikilmişdi; ежə быəбəј tikilsəydi; ежə бе tikildi; ежə бејдə 
tikilir; ежə бəбе tikilər; ежə быə с. inşa edilmiş, tikilmiş; ежə быə 
хəб. мəн. inşa edilmişdir, tikilmişdir; ♥ежејдəм tikirəm; ежејдəш 
tikirsən; ежејдə tikir; ежејдəмон tikirik; ежејдəшон tikirsiniz; 
ежејдəн tikirlər; ежејдəбим tikirdim; ежејдəбиш tikirdin; ежејдəбе 
tikirdi; ежејдəбимон tikirdik; ежејдəбишон tikirdiniz; ежејдəбин 
tikirdilər; ежəмбе tikmişdim; ежəбе tikmişdin; ежəшбе tikmişdi; 
ежəмонбе tikmişdik; ежəонбе tikmişdiniz; ежəшонбе tikmişdilər; 
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ежəме tikdim; ежəј tikdin; ежəше tikdi; ежəмоне tikdik; ежəоне 
tikdiniz; ежəшоне tikdilər; ејəжим  tikərdim; ејəжиш tikərdin; ејəжи 
tikərdi; ејəжимон tikərdik; ејəжишон tikərdiniz; ејəжин tikərdilər; 
ежəмбəј tiksəydim; ежəбəј tiksəydin; ежəшбəј tiksəydi; ежəмонбəј 
tiksəydik; ежəонбəј tiksəydiniz; ежəшонбəј tiksəydilər; ежəнинбим 
tikməliydim; ежəнинбиш tikməliydin; ежəнинбе tikməliydi; 
ежəнинбимон tikməliydik; ежəнинбишон tikməliydiniz; ежəнинбин 
tikməliydilər; ежəнин бим tikməli oldum; ежəнин биш tikməli 
oldun; ежəнин бе tikməli oldu; ежəнин бимон tikməli olduq; ежəнин 
бишон tikməli oldunuz; ежəнин бин tikməli oldular; ежəнинимбəн 
tikməliyəmmiş; ежəнинишбəн tikməlisənmiş; ежəнинебəн 
tikməliymiş; ежəнинимонбəн tikməliyikmiş; ежəнинишонбəн 
tikməlisinizmiş; ежəнининбəн tikməliymişlər; ебəжем tikərəm; 
ебəжеш tikərsən; ебəже tikər; ебəжемон tikərik; ебəжешон 
tikərsiniz; ебəжен tikərlər; ежəниним tikməliyəm; ежəниниш 
tikməlisən; ежəнине tikməlidir; ежəнинимон tikməliyik; 
ежəнинишон tikməlisiniz; ежəнинин tikməlidirlər; ежум tikim; ежи 
tik; ежу tiksin; ежəмон tikək; ежəн tikin; ежун tiksinlər; ежом 
tiksəm; ежош tiksən; ежо tiksə; ежомон tiksək; ежошон tiksəniz; 
ежон tiksələr; ♥ежејдəним tikmirəm; ежејдəниш tikmirsən; 
ежејдəни tikmir; ежејдəнимон tikmirik; ежејдəнишон tikmirsiniz; 
ежејдəнин tikmirlər; ежејдəныбим tikmirdim; ежејдəныбиш 
tikmirdin; ежејдəныбе tikmirdi; ежејдəныбимон tikmirdik; 
ежејдəныбишон tikmirdiniz; ежејдəныбин tikmirdilər; ежəмныбе 
tikməmişdim; ежəныбе tikməmişdin; ежəшныбе tikməmişdi; 
ежəмонныбе tikməmişdik; ежəонныбе tikməmişdiniz; ежəшонныбе 
tikməmişdilər; еныжəме tikmədim; еныжəнəј tikmədin; еныжəше 
tikmədi; еныжəмоне tikmədik; еныжəоне tikmədiniz; еныжəшоне 
tikmədilər; енəжим tikməzdim; енəжиш tikməzdin; енəжи tikməzdi; 
енəжимон tikməzdik; енəжишон tikməzdiniz; енəжин tikməzdilər; 
ежəмнəбəј tikməsəydim; ежəнəбəј tikməsəydin; ежəшнəбəј 
tikməsəydi; ежəмоннəбəј tikməsəydik; ежəоннəбəј tikməsəydiniz; 
ежəшоннəбəј tikməsəydilər; ежəнинныбим tikməməliydim; 
ежəнинныбиш tikməməliydin; ежəнинныбе tikməməliydi; 
ежəнинныбимон tikməməliydik; ежəнинныбишон tikməməliydiniz; 
ежəнинныбин tikməməliydilər; ежəнин ныбим tikməli olmadım; 
ежəнин ныбиш tikməli olmadın; ежəнин ныбе tikməli olmadı; 
ежəнин ныбимон tikməli olmadıq; ежəнин ныбишон tikməli 
olmadınız; ежəнин ныбин tikməli olmadılar; ежəниннимбəн 
tikməməliyəmmiş; ежəниннишбəн tikməməlisənmiş; ежəниннијебəн 
tikməməliymiş; ежəниннимонбəн tikməməliyikmiş; 
ежəниннишонбəн tikməməlisinizmiş; ежəниннинбəн 
tikməməliymişlər; енибəжем tikmərəm; енибəжəш tikməzsən; 
енибəже tikməz; енибəжемон tikmərik; енибəжешон tikməzsiniz; 
енибəжен tikməzlər; ежəнинним tikməməliyəm; ежəнинниш 
tikməməlisən; ежəнинни tikməməlidir; ежəниннимон tikməməliyik; 
ежəниннишон tikməməlisiniz; ежəниннин tikməməlidirlər; еныжум 
tikməyim; емəжи tikmə; еныжу tikməsin; емəжəмон tikməyək; 
емəжəн tikməyin; еныжун tikməsinlər; еныжом tikməsəm; еныжош 
tikməsən; еныжо tikməsə; еныжомон tikməsək; еныжошон 
tikməsəniz; еныжон tikməsələr. 

ежемон и. inşaat, tikinti, tikili. 
ежә с. inşa etmiş (edәn), tikmiş, tikәn (ev və s.). 
ежә хəб. мəн. inşa etmisәn, tikmisәn (ev və s.). 
ежәне и. batırma. 
ежәне-ежәне з. batıra-batıra, sanca-sanca, batıraraq, sancaraq. 
ежәнеј ф. batırmaq, sancmaq; ежəнə бе и. batırılma, sancılma; 

ежəнə беј ф. batırılmaq, sancılmaq; ежəнə быəбе sancılmışdı; ежəнə 
быəбəј sancılsaydı; ежəнə бе sancıldı; ежəнə бејдə sancılır; ежəнə 
бəбе sancılar; ежəнə быə с. batırılmış, batırılan, sancılmış, sancılan; 
ежəнə быə хəб. мəн. batırılmışdır, batırılıb, sancılmışdır, sancılıb; 
♥ежəнејдəм sancıram; ежəнејдəш sancırsan; ежəнејдə sancır; 
ежəнејдəмон sancırıq; ежəнејдəшон sancırsınız; ежəнејдəн sancırlar; 
ежəнејдəбим sancırdım; ежəнејдəбиш sancırdın; ежəнејдəбе 
sancırdı; ежəнејдəбимон sancırdıq; ежəнејдəбишон sancırdınız; 
ежəнејдəбин sancırdılar; ејəжəним sancardım; ејəжəниш sancardın; 
ејəжəни sancardı; ејəжəнимон sancardıq; ејəжəнишон sancardınız; 
ејəжəнин sancardılar; ежəнəмбе sancmışdım; ежəнəбе sancmışdın; 
ежəнəшбе sancmışdı; ежəнəмонбе sancmışdıq; ежəнəонбе 
sancmışdınız; ежəнəшонбе sancmışdılar; ежəнəнинбим 
sancmalıydım; ежəнəнинбиш sancmalıydın; ежəнəнинбе 

sancmalıydı; ежəнəнинбимон sancmalıydıq; ежəнəнинбишон 
sancmalıydınız; ежəнəнинбин sancmalıydılar; ежəнəнин бим 
sancmalı oldum; ежəнəнин биш sancmalı oldun; ежəнəнин бе 
sancmalı oldu; ежəнəнин бимон sancmalı olduq; ежəнəнин бишон 
sancmalı oldunuz; ежəнəнин бин sancmalı oldular; ежəнəмбəј 
sancsaydım; ежəнəбəј sancsaydın; ежəнəшбəј sancsaydı; 
ежəнəмонбəј sancsaydıq; ежəнəонбəј sancsaydınız; ежəнəшонбəј 
sancsaydılar; ебəжəнем sancaram; ебəжəнеш sancarsan; ебəжəне 
sancar; ебəжəнемон sancarıq; ебəжəнешон sancarsınız; ебəжəнен 
sancarlar; ежəнəниним sancmalıyam; ежəнəниниш sancmalısan; 
ежəнəнине sancmalıdır; ежəнəнинимон sancmalıyıq; 
ежəнəнинишон sancmalısınız; ежəнəнинин sancmalıdırlar; ежəным 
sancım; ежəн sanc; ежəны sancsın; ежəнəмон sancaq; ежəнəн 
sancın; ежəнын sancsınlar; ежəном sancsam; ежəнош sancsan; 
ежəно sancsa; ежəномон sancsaq; ежəношон sancsanız; ежəнон 
sancsalar; ♥ежəнејдəним sancmıram; ежəнејдəниш sancmırsan; 
ежəнејдəни sancmır; ежəнејдəнимон sancmırıq; ежəнејдəнишон 
sancmırsınız; ежəнејдəнин sancmırlar; ежəнејдəныбим sancmırdım; 
ежəнејдəныбиш sancmırdın; ежəнејдəныбе sancmırdı; 
ежəнејдəныбимон sancmırdıq; ежəнејдəныбишон sancmırdınız; 
ежəнејдəныбин sancmırdılar; енəжəним sancmazdım; енəжəниш 
sancmazdın; енəжəни sancmazdı; енəжəнимон sancmazdıq; 
енəжəнишон sancmazdınız; енəжəнин sancmazdılar; ежəнəмныбе 
sancmamışdım; ежəнəныбе sancmamışdın; ежəнəшныбе 
sancmamışdı; ежəнəмонныбе sancmamışdıq; ежəнəонныбе 
sancmamışdınız; ежəнəшонныбе sancmamışdılar; ежəнəнинныбим 
sancmamalıydım; ежəнəнинныбиш sancmamalıydın; ежəнəнинныбе 
sancmamalıydı; ежəнəнинныбимон sancmamalıydıq; 
ежəнəнинныбишон sancmamalıydınız; ежəнəнинныбин 
sancmamalıydılar; ежəнəнин ныбим sancmalı olmadım; ежəнəнин 
ныбиш sancmalı olmadın; ежəнəнин ныбе sancmalı olmadı; 
ежəнəнин ныбимон sancmalı olmadıq; ежəнəнин ныбишон 
sancmalı olmadınız; ежəнəнин ныбин sancmalı olmadılar; 
ежəнəмнəбəј sancmasaydım; ежəнəнəбəј sancmasaydın; 
ежəнəшнəбəј sancmasaydı; ежəнəмоннəбəј sancmasaydıq; 
ежəнəоннəбəј sancmasaydınız; ежəнəшоннəбəј sancmasaydılar; 
енибəжəнем sancmaram; енибəжəнеш sancmazsan; енибəжəне 
sancmaz; енибəжəнемон sancmarıq; енибəжəнешон sancmazsınız; 
енибəжəнен sancmazlar; ежəнəнинним sancmamalıyam; 
ежəнəнинниш sancmamalısan; ежəнəнинни sancmamalıdır; 
ежəнəниннимон sancmamalıyıq; ежəнəниннишон sancmamalısınız; 
ежəнəниннин sancmamalıdırlar; еныжəным sancmayım; емəжəн 
sancma; еныжəны sancmasın; емəжəнəмон sancmayaq; емəжəнəн 
sancmayın; еныжəнын sancmasınlar; еныжəном sancmasam; 
еныжəнош sancmasan; еныжəно sancmasa; еныжəномон 
sancmasaq; еныжəношон sancmasanız; еныжəнон sancmasalar. 

ежәнә с. batırmış, batıran, sancmış, sancan. 
ежәнә хəб. мəн. batırmısan, sancmısan. 
ежәнәнин с. batırmalı, sancmalı, batırası, sancası. 
ежәнәсә з. batırarkәn, sancarkәn. 
ежәнин с. tikmәli, tikәsi, inşa etmәli (edilәsi) (ев). 
ежәсә з. tikәrkәn, inşa edәrkәn (ев). 
езавзије и. yubanma, lәngimә, uzanma. 
езавзије-езавзије з. yubana-yubana, lәngiyә-lәngiyә, uzana-

uzana, yubanaraq, lәngiyәrәk, uzanaraq (iş, məsələ və s.). 
езавзијеј ф. yubanmaq, lәngimәk, uzanmaq (iş, məsələ və s.); 

♥езавзијејдə yubanır; езавзијејдəбе yubanırdı; езавзијəбе 
yubanmışdı; ејəзавзи yubanardı; езавзијəјбəн yubanıbmış; 
езавзијејдəјбəн yubanırmış; езавзијəнинебəн yubanmalıymış; 
езавзијəнинбе yubanmalıydı; езавзијəнин бе yubanmalı oldu; 
езавзијəј yubandı; ебəзавзије yubanar; езавзијəнине yubanmalıdır; 
езавзијы yubansın; езавзијо yubansa; ♥езавзијејдəни yubanmır; 
езавзијејдəныбе yubanmırdı; езавзијəныбе yubanmamışdı; енəзавзи 
yubanmazdı; езавзијəнијбəн yubanmayıbmış; езавзијејдəнијбəн 
yubanmırmış; езавзијəнинијебəн yubanmamalıymış; 
езавзијəнинныбе yubanmamalıydı; езавзијəнин ныбе yubanmalı 
olmadı; енызавзијəј yubanmadı; енибəзавзије yubanmaz; 
езавзијəнинни yubanmamalıdır; енызавзијы yubanmasın; 
енызавзијо yubanmasa. 

езавзијә с. yubanan, lәngiyәn, uzanan. 
езавзијә хəб. мəн. yubanıb, lәngiyib, uzanıb. 
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езавзијәнин с. yubanmalı, yubanası, lәngimәli, lәngiyәsi, 
uzanmalı, uzanası (iş, məsələ və s.). 

езавзијәсә з. yubanarkәn, lәngiyәrkәn, uzanarkәn (iş, məsələ və 
с.). 

езавзыније и. yubandırma, lәngitmә, uzantma. 
езавзыније-езавзыније з. yubandıra-yubandıra, yubandıraraq, 

lәngidә-lәngidә, lәngidәrәk, uzada-uzada, uzadaraq (işi, məsələni 
və s.). 

езавзынијеј ф. yubandırmaq, lәngitmәk, uzatmaq (işi, məsələni 
və с.); езавзынијə беј ф. yubadılmaq, uzadılmaq, ləngidilmək; 
езавзынијə быəбе yubadılmışdı; езавзынијə быəбəј yubadılsaydı; 
езавзынијə бе yubadıldı; езавзынијə бејдə yubadılır; езавзынијə 
бəбе yubadılar; езавзынијə быə с. yubadılmış, yubadılan, uzadılmış, 
uzadılan, ləngidilmiş, ləngidilən; езавзынијə быə хəб. мəн. 
yubadılmışdır, yubadılıb, uzadılmışdır, uzadılıb, ləngidilmişdir, 
ləngidilib. 

езавзынијә с. yubandıran, uzadan, lәngidәn. 
езавзынијә хəб. мəн. yubandırmısan, uzatmısan, lәngitmisәn. 
езавзынијәнин с. yubandırmalı, yubandırası, lәngitmәli, 

lәngidәsi, uzatmalı, uzadası (işi, məsələni və s.). 
езавзынијәсә з. yubandırarkәn, lәngidәrkәn, uzadarkәn (işi, 

məsələni və s.). 
езангије и. uzanma.  
езангије-езангије з. uzana-uzana, uzanaraq (iş). 
езангијеј ф. uzanmaq; ко езангијəј iş uzandı. 
езангијә с. uzanan, uzanmış (iş). 
езангијә хəб. мəн. uzanıb (iş). 
езәхе и. yarılma (ağırlığın altında). 
езәхе-езәхе з. yarıla-yarıla, yarılaraq (ağırlığın altında). 
езәхеј ф. yarılmaq (ağırlığın altında); ♥езəхејдə yarılır; езəхејдəбе 

yarılırdı; езəхəбе yarılmışdı; ејəзəхи yarılardı; езəхəјбəн yarılıbmış; 
езəхејдəјбəн yarılırmış; езəхəнинебəн yarılmalıymış; езəхəнинбе 
yarılmalıydı; езəхəнин бе yarılmalı oldu; езəхəј yarıldı; ебəзəхе 
yarılar; езəхəнине yarılmalıdır; езəхы yarılsın; езəхо yarılsa; 
♥езəхејдəни yarılmır; езəхејдəныбе yarılmırdı; езəхəныбе 
yarılmamışdı; енəзəхи yarılmazdı; езəхəнијбəн yarılmayıbmış; 
езəхејдəнијбəн yarılmırmış; езəхəниннијебəн yarılmamalıymış; 
езəхəнинныбе yarılmamalıydı; езəхəнин ныбе yarılmalı olmadı; 
енызəхəј yarılmadı; енибəзəхе yarılmaz; езəхəнинни yarılmamalıdır; 
енызəхы yarılmasın; енызəхо yarılmasa. 

езәхә с. yarılmış, yarılan (ağırlığın altında). 
езәхә хəб. мəн. yarılıb (ağırlığın altında). 
езәхәнин с. yarılmalı, yarılası (ağırlığın altında). 
езәхәсә з. yarılarkәn (ağırlığın altında). 
езым и. odun. 
езыманҹән и. odun doğrayan. 
езынҹије и. sallanma (meyvə və s.). 
езынҹије-езынҹије з. sallana-sallana, sallanaraq. 
езынҹијеј ф. sallanmaq; доон хычон езынҹијејдəн мивəку 

ağacların budaqları meyvədən sallanıblar; ♥езынҹијејдə sallanır; 
езынҹијејдəбе sallanırdı; езынҹијəбе sallanmışdı; ејəзынҹи 
sallanardı;  езынҹијəјбəн sallanıbmış;  езынҹијејдəјбəн sallanırmış;  
езынҹијəнинебəн sallanmalıymış;  езынҹијəнинбе sallanmalıydı;  
езынҹијəнин бе sallanmalı oldu;  езынҹијəј sallandı; ебəзынҹије 
sallanar; езынҹијəнине sallanmalıdır; езынҹијы sallansın; езынҹијо 
sallansa; ♥езынҹијејдəни sallanmır; езынҹијејдəныбе sallanmırdı; 
езынҹијəныбе sallanmamışdı; енəзынҹи sallanmazdı; 
езынҹијəнијбəн sallanmayıbmış; езынҹијејдəнијбəн sallanmırmış; 
езынҹијəниннијебəн sallanmamalıymış; езынҹијəнинныбе 
sallanmamalıydı; езынҹијəнин ныбе sallanmalı olmadı; енызынҹијəј 
sallanmadı; енибəзынҹије sallanmaz; езынҹијəнинни 
sallanmamalıdır; енызынҹијы sallanmasın; енызынҹијо sallanmasa. 

езынҹијә с. sallanmış, sallanan. 
езынҹијә хəб. мəн. sallanıb. 
езынҹијәнин с. sallanmalı, sallanası. 
езынҹијәсә з. sallanarkәn. 
езыр з. bәrәlә; чиче, езыр мандəн чəшоны? nədir, gözlərin bərələ 

qalıb? 
езырије и. bәrәlmә. 
езырије-езырије з. bәrәlә-bәrәlә, bәrәlәrәk. 

езыријеј ф. bәrәlmәk; ♥езыријејдə bərəlir; езыријејдəбе 
bərəlirdi; езыријəбе bərəlmişdi; ејəзыри bərələrdi; езыријəјбəн 
bərəlibmiş; езыријејдəјбəн bərəlirmiş; езыријəнинебəн 
bərəlməliymiş; езыријəнинбе bərəlməliydi; езыријəнин бе bərəlməli 
oldu; езыријəј bərəldi; ебəзырије bərələr; езыријəнине bərəlməlidir; 
езырјы bərəlsin; езырјо bərəlsə; ♥езыријејдəни bərəlmir; 
езыријејдəныбе bərəlmirdi; езыријəныбе bərəlməmişdi; енəзыри 
bərəlməzdi; езыријəнијбəн bərəlməyibmiş; езыријејдəнијбəн 
bərəlmirmiş; езыријəниннијебəн bərəlməməliymiş; езыријəнинныбе 
bərəlməməliydi; езыријəнин ныбе bərəlməli olmadı; енызыријəј 
bərəlmədi; енибəзырије bərəlməz; езыријəнинни bərəlməməlidir; 
енызырјы bərəlməsin; енызырјо bərəlməsə. 

езыријә с. bәrәlәn, bәrәlmiş; езыријə чəш bərələn göz. 
езыријә хəб. мəн. bәrәlib. 
езыријәнин с. bәrәlmәli, bәrәlәsi. 
езыријәсә з. bәrәlәrkәn. 
езырније и. bәrәltmә. 
езырније-езырније з. bәrәldә-bәrәldә, bәrәldәrәk (göz). 
езырнијеј ф. bәrәltmәk (göz); езырнијə беј ф. bərəldilmək; 

езырнијə быəбе bərəldilmişdi; езырнијə быəбəј bərəldilsəydi; 
езырнијə бе bərəldildi; езырнијə бејдə bərəldilir; езырнијə бəбе 
bərəldilər; езырнијə быə с. bərəldilmiş, bərəldilən; езырнијə быə хəб. 
мəн. bərəldilmişdir, bərəldilib; ♥езырнејдəм bərəldirəm; езырнејдəш 
bərəldirsən; езырнејдə bərəldir; езырнејдəмон bərəldirük; 
езырнејдəшон bərəldirsünüz; езырнејдəн bərəldirlər; езырнејдəбим 
bərəldirdim; езырнејдəбиш bərəldirdin; езырнејдəбе bərəldirdi; 
езырнејдəбимон bərəldirdik; езырнејдəбишон bərəldirdiniz; 
езырнејдəбин bərəldirdilər; ејəзырним bərəldərdim; ејəзырниш 
bərəldərdin; ејəзырни bərəldərdi; ејəзырнимон bərəldərdik; 
ејəзырнишон bərəldərdiniz; ејəзырнин bərəldərdilər; езырниме 
bərəltdim; езырније bərəltdin; езырнише bərəltdi; езырнимоне 
bərəltdik; езырнијоне bərəltdiniz; езырнишоне bərəltdilər; 
езырнијəнинбим bərəltməliydim; езырнијəнинбиш bərəltməliydin; 
езырнијəнинбе bərəltməliydi; езырнијəнинбимон bərəltməliydik; 
езырнијəнинбишон bərəltməliydiniz; езырнијəнинбин 
bərəltməliydilər; езырнијəнин бим bərəltməli oldum; езырнијəнин 
биш bərəltməli oldun; езырнијəнин бе bərəltməli oldu; езырнијəнин 
бимон bərəltməli olduq; езырнијəнин бишон bərəltməli oldunuz; 
езырнијəнин бин bərəltməli oldular; езырнијəмбəј bərəltsəydim; 
езырнијəбəј bərəltsəydin; езырнијəшбəј bərəltsəydi; 
езырнијəмонбəј bərəltsəydik; езырнијəонбəј bərəltsəydiniz; 
езырнијəшонбəј bərəltsəydilər; ебəзырнем bərəldərəm; ебəзырнеш 
bərəldərsən; ебəзырне bərəldər; ебəзырнемон bərəldərik; 
ебəзырнешон bərəldərsiniz; ебəзырнен bərəldərlər; езырнијəниним 
bərəltməliyəm; езырнијəниниш bərəltməlisən; езырнијəнине 
bərəltməlidir; езырнијəнинимон bərəltməliyik; езырнијəнинишон 
bərəltməlisiniz; езырнијəнинин bərəltməlidirlər; езырным bərəldim; 
езырын bərəlt; езырны bərəltsin; езырнəмон bərəldək; езырнəн 
bərəldin; езырнын bərəltsinlər; езырном bərəltsəm; езырнош 
bərəltsən; езырно bərəltsə; езырномон bərəltsək; езырношон 
bərəltsəniz; езырнон bərəltsələr; ♥езырнејдəним bərəltmürəm; 
езырнејдəниш bərəltmürsən; езырнејдəни bərəltmür; 
езырнејдəнимон bərəltmürük; езырнејдəнишон bərəltmürsünüz; 
езырнејдəн bərəltürlər; езырнејдəбим bərəltürdüm; езырнејдəбиш 
bərəltürdün; езырнејдəбе bərəltürdü; езырнејдəбимон bərəltürdük; 
езырнејдəбишон bərəltürdünüz; езырнејдəныбин bərəltmürdülər; 
енəзырним bərəltməzdim; енəзырниш bərəltməzdin; енəзырни 
bərəltməzdi; енəзырнимон bərəltməzdik; енəзырнишон 
bərəltməzdiniz; енəзырнин bərəltməzdilər;енызырниме bərəltmədim; 
енызырније bərəltmədin; енызырнише bərəltmədi; ензырнимоне 
bərəltmədik; енызырнијионе bərəltmədiniz; ензырнишоне 
bərəltmədilər; езырнијəнинныбим bərəltməməliydim; 
езырнијəнинныбиш bərəltməməliydin; езырнијəнинныбе 
bərəltməməliydi; езырнијəнинныбимон bərəltməməliydik; 
езырнијəнинныбишон bərəltməməliydiniz; езырнијəнинныбин 
bərəltməməliydilər; езырнијəнин ныбим bərəltməli olmadım; 
езырнијəнин ныбиш bərəltməli olmadın; езырнијəнин ныбе 
bərəltməli olmadı; езырнијəнин ныбимон bərəltməli olmadıq; 
езырнијəнин ныбишон bərəltməli olmadınız; езырнијəнин ныбин 
bərəltməli olmadılar; езырнијəмнəбəј bərəltməsəydim; 
езырнијəнəбəј bərəltməsəydin; езырнијəшнəбəј bərəltməsəydi; 
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езырнијəмоннəбəј bərəltməsəydik; езырнијəоннəбəј 
bərəltməsəydiniz; езырнијəшоннəбəј bərəltməsəydilər; енибəзырнем 
bərəltmərəm; енибəзырнеш bərəltməzsən; енибəзырне bərəltməz; 
енибəзырнемон bərəltmərik; енибəзырнешон bərəltməzsiniz; 
енибəзырнен bərəltməzlər; езырнијəнинним bərəltməməliyəm; 
езырнијəнинниш bərəltməməlisən; езырнијəнинни bərəltməməlidir; 
езырнијəниннимон bərəltməməliyik; езырнијəниннишон 
bərəltməməlisiniz; езырнијəниннин bərəltməməlidirlər; езырнијəнин 
ним bərəltməli deyiləm; езырнијəнин ниш bərəltməli deyilsən; 
езырнијəнин ни bərəltməli deyildir; езырнијəнин нимон bərəltməli 
deyilik; езырнијəнин нишон bərəltməli deyilsiniz; езырнијəнин нин 
bərəltməli deyildirlər; енызырным bərəltməyim; емəзырын bərəltmə; 
енызырны bərəltməsin; емəзырнəмон bərəltməyək; емəзырнəн 
bərəltməyin; енызырнын bərəltməsinlər; енызырном bərəltməsəm; 
енызырнош bərəltməsən; енызырно bərəltməsə; енызырномон 
bərəltməsək; енызырношон bərəltməsəniz; енызырнон 
bərəltməsələr. 

езырнијә с. bәrәldәn, bәrәltmiş. 
езырнијә хəб. мəн. bәrәltmisәn. 
езырнијәнин с. bәrәltmәli, bәrәldәsi (göz). 
езырнијәсә з. bәrәldәrkәn (gözü). 
езом и. ezam. 
езомијә и. ezamiyyә; езомијə харҹон ezamiyyə хərcləri. 
езомијәт и. ezamiyyәt; езомијəтəдə беј ezamiyyətdə olmaq. 
езомијәтәвон и. ezamiyyәtçi. 
езоп с. ezop; езопə зывон ezop dili (fikrin örtülü, eyham şəklində 

deyilməsi). 
езук и. qısılma, büzüşmә; езук омеј ф. qısılmaq, büzüşmək; 

əғылон езук омəбин ыштə моə тоно uşaqlar öz analarının böyrünə 
qısılmışdılar. 

еи и. hәsir toxunan dәzgahın yan ağaclarının arasında olur, onu 
toxunan hәsirә çırpırlar; onun çilinglәri olur, arğac onlardan 
keçir. 

еј н. ey; еј Хыдо бəндон! ey Allah bəndələri! 
ејәбә с. uducu. 
ејәгәт с. тех. basıcı, basan; ејəгəтə винт basıcı vint. 
ејәкырвон с. asqırdıcı; ејəкырвонə маддон asqırdıcı maddələr. 
ејәкулјасијә и. биол. eyakulyasiya (erkək heyvanlarda və kişilərdə 

toxumun püskürməsi). 
ејәфышын и. asqıran. 
ејәһашт и. asıcı, asan. 
ејзән с. eynәn, eynilә. 
ејн и. eyn; бəчəј ејнəн ни! onun eyninə də deyil! 
ејнән с. eynilә, eynәn; ејнəн ыштə пыəје мандə! eynilə atasıdır 

durub! 
ејни с. eyni; ејни беј ф. eyniləşmək; ејни быə с. eyniləşmiş, 

eyniləşən; ејни быə хəб. мəн. eyniləşmişdir, eyniləşib. 
ејнибынәјн с. зывон. eyniköklü (bir kökdən əmələ gəlmiş); 

ејнибынəјнə сыханон eyniköklü sözlər. 
ејниболојн с. eynibiçimli. 
ејниболојнәти и. eynibiçimlilik. 
ејнивахтин с. eynivaxtlı. 
ејниғыјмәтин с. eyniqiymәtli. 
ејниғыјмәтинәти и. eyniqiymәtlilik. 
ејнизәмонин с. eynizamanlı. 
ејнизәмонинәти и. eynizamanlılıq. 
ејнијәномин с. eyniadlı. 
ејнијәноминәти и. eyniadlılıq. 
ејнијәт и. eyniyyәt. 
ејнијәти и. eynilik. 
ејнијоли с. eyniböyüklükdә. 
ејни кардеј ф. eynilәşdirmәk. 
ејни кардә беј ф. eynilәşdirilmәk. 
ејни кардә быә с. eynilәşdirilmiş, eynilәşdirilәn. 
ејни кардә быә хəб. мəн. eynilәşdirilmişdir, eynilәşdirilib. 
ејнимәзмунин с. eynimәzmunlu. 
ејнимәзмунинәти и. eynimәzmunluluq. 
ејнимәнојн с. eynimәnalı. 
ејнимәнојнәти и. eynimәnalılıq. 
ејнисигналин с. eynisiqnallı. 
ејнисинин с. eyniyaşlı. 

ејнихассәјн с. eynixassәli. 
ејнихосјәтин с. eynixasiyyәtli. 
ејнихосјәтинәти и. eynixasiyyәtlilik. 
ејниҹинсин с. eynicinsli. 
ејниҹинсинәти и. eynicinslilik. 
ејнишиклин с. eynişәkilli. 
ејһом и. eyham; де ејһоми гəп жəј eyhamla danışmaq; ејһом жəј 

ф. eyham vurmaq; ејһом жə беј ф. eyham vurulmaq; ејһом жə быə с. 
eyham vurulmuş (vurulan); ејһом жə быə хəб. мəн. eyham 
vurulmuşdur (vurulub). 

ејһомәти и. eyhamlıq. 
ејһомин с. eyhamlı. 
ејһоминәти и. eyhamlılıq. 
ејш и. eyş, şadlıq, nәşә, әylәncә. 
ејш-ишрәт и. eyş-işrәt; ејш-ишрəти дылəдə жијеј eyş-işrət içində 

yaşamaq; bax: ешаеш. 
ејш-ишрәтин с. eyş-işrәtli; bax: ешаешин. 
ејш-нуш и. eyş-nuş. 
екај ф. шиф. bax: екардеј. 
екарде и. tökmә. 
екарде-екарде з. tökә-tökә, tökәrәk. 
екардеј ф. tökmәk; екардə беј ф. tökülmək; екардə быəбе 

tökülmüşdü; екардə быəбəј tökülsəydi; екардə бе töküldü; екардə 
бејдə tökülür; екардə бəбе tökülər; екардə быə с. tökülmüş, tökülən; 
екардə быə хəб. мəн. tökülmüşdür, tökülüb; ♥екардејдəм tökürəm; 
екардејдəш tökürsən; екардејдə tökür; екардејдəмон tökürük; 
екардејдəшон tökürsünüz; екардејдəн tökürlər; екардејдəбим 
tökürdüm; екардејдəбиш tökürdün; екардејдəбе tökürdü; 
екардејдəбимон tökürdük; екардејдəбишон tökürdünüz; 
екардејдəбин tökürdülər; ејəкəјм tökərdim; ејəкəјш tökərdin; ејəкəј 
tökərdi; ејəкəјмон tökərdik; ејəкəјшон tökərdiniz; ејəкəјн tökərdilər; 
екардыме tökdüm; екарде tökdün; екардыше tökdü; екардымоне 
tökdük; екардыоне tökdünüz; екардышоне tökdülər; екардəнинбим 
tökməliydim; екардəнинбиш tökməliydin; екардəнинбе tökməliydi; 
екардəнинбимон tökməliydik; екардəнинбишон tökməliydiniz; 
екардəнинбин tökməliydilər; екардəнин бим tökməli oldum; 
екардəнин биш tökməli oldun; екардəнин бе tökməli oldu; 
екардəнин бимон tökməli olduq; екардəнин бишон tökməli oldunuz; 
екардəнин бин tökməli oldular; екардəмбəј töksəydim; екардəбəј 
töksəydin; екардəшбəј töksəydi; екардəмонбəј töksəydik; 
екардəонбəј töksəydiniz; екардəшонбəј töksəydilər; ебəкардем 
tökərəm; ебəкардеш tökərsən; ебəкарде tökər; ебəкардемон tökərik; 
ебəкардешон tökərsiniz; ебəкарден tökərlər; екардəниним 
tökməliyəm; екардəниниш tökməlisən; екардəнине tökməlidir; 
екардəнинимон tökməliyik; екардəнинишон tökməlisiniz; 
екардəнинин tökməlidirlər; екəм töküm; екə tök; екə töksün; екəмон 
tökək; екəн tökün; екəн töksünlər; еком töksəm; екош töksən; еко 
töksə; екомон töksək; екошон töksəniz; екон töksələr; 
♥екардејдəним tökmürəm; екардејдəниш tökmürsən; екардејдəни 
tökmür; екардејдəнимон tökmürük; екардејдəнишон tökmürsünüz; 
екардејдəнин tökmürlər; екардејдəныбим tökmürdüm; 
екардејдəныбиш tökmürdün; екардејдəныбе tökmürdü; 
екардејдəныбимон tökmürdük; екардејдəныбишон tökmürdünüz; 
екардејдəныбин tökmürdülər; енəкəјм tökməzdim; енəкəјш 
tökməzdin; енəкəј tökməzdi; енəкəјмон tökməzdik; енəкəјшон 
tökməzdiniz; енəкəјн tökməzdilər; еныкардыме tökmədim; 
еныкарде tökmədin; еныкардыше tökmədi; еныкардымоне 
tökmədik; еныкардыоне tökmədiniz; еныкардышоне tökmədilər; 
екардəнинныбим tökməməliydim; екардəнинныбиш 
tökməməliydin; екардəнинныбе tökməməliydi; екардəнинныбимон 
tökməməliydik; екардəнинныбишон tökməməliydiniz; 
екардəнинныбин tökməməliydilər; екардəнин ныбим tökməli 
olmadım; екардəнин ныбиш tökməli olmadın; екардəнин ныбе 
tökməli olmadı; екардəнин ныбимон tökməli olmadıq; екардəнин 
ныбишон tökməli olmadınız; екардəнин ныбин tökməli olmadılar; 
екардəмнəбəј tökməsəydim; екардəнəбəј tökməsəydin; 
екардəшнəбəј tökməsəydi; екардəмоннəбəј tökməsəydik; 
екардəоннəбəј tökməsəydiniz; екардəшоннəбəј tökməsəydilər; 
енибəкардем tökmərəm; енибəкардеш tökməzsən; енибəкарде 
tökməz; енибəкардемон tökmərik; енибəкардешон tökməzsiniz; 
енибəкарден tökməzlər; екардəнинним tökməməliyəm; 
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екардəнинниш tökməməlisən; екардəнинни tökməməlidir; 
екардəниннимон tökməməliyik; екардəниннишон tökməməlisiniz; 
екардəниннин tökməməlidirlər; екардəнин ним tökməli deyiləm; 
екардəнин ниш tökməli deyilsən; екардəнин ни tökməli deyildir; 
екардəнин нимон tökməli deyilik; екардəнин нишон tökməli 
deyilsiniz; екардəнин нин tökməli deyildirlər; еныкəм tökməyim; 
емəкə tökmə; еныкə tökməsin; емəкəмон tökməyək; емəкəн 
tökməyin; еныкəн tökməsinlər; еныком tökməsəm; еныкош 
tökməsən; еныко tökməsə; еныкомон tökməsək; еныкошон 
tökməsəniz; еныкон tökməsələr. 

екардә с. tökmüş, tökәn. 
екардә хəб. мəн. tökmüsәn. 
екардәнин с. tökmәli, tökәsi. 
екардәсә з. tökәrkәn, tökәn yerdә. 
екардовније и. tökdürmә, tökdürtmә. 
екардовније-екардовније з. tökdürә-tökdürә, tökdürәrәk, 

tökdürdә-tökdürdә, tökdürdәrәk. 
екардовнијеј ф. tökdürmәk, tökdürtmәk; екардовнијə беј ф. 

tökdürülmək; екардовнијə быəбе tökdürülmüşdü; екардовнијə 
быəбəј tökdürülsəydi; екардовнијə бе tökdürüldü; екардовнијə бејдə 
tökdürülür; екардовнијə бəбе tökdürülər; екардовнијə быə с. 
tökdürülmüş, tökdürülən; екардовнијə быə хəб. мəн. tökdürülmüşdür, 
tökdürülüb. 

екардовнијә с. tökdürülmüş, tökdürülәn. 
екардовнијә хəб. мəн. tökdürmüsәn. 
екардовнијәнин с. tökdürmәli, tökdürtmәli, tökdürәsi, 

tökdürdәsi. 
екардовнијәсә з. tökdürәrkәn, tökdürdәrkәn. 
екватор и. ҹоғр. ekvator (Yer kürəsini və ya göy sferasını iki 

bərabər hissəyə, - şimal və cənub yarımkürələrinə bölən xəyali dairə). 
екваториал с. ekvatorial (ekvatorda və ekvatorun yaxınlığında 

olan); екваториалə вавазон ekvatorial küləklər. 
еквивалент и. ekvivalent (1 иғт. başqa bir əmtəənin dəyərini 

təmsil еdən əmtəə; 2 еyniqiymətli, bərabərqüvvəli; 3 hidrоgеnin bir 
hissəsi ilə birləşən və ya оnu əvəz еdən еlеmеntin miqdarı). 

еквивалентәти и. ekvivalentlik; еквивалентəти ғанун 
ekvivalentlik qanunu. 

еквилибрист и. ekvilibrist, kәndirbaz, canbaz (ekvilibristika ilə 
məşğul olan sirk artisti). 

еквилибристикә и. ekvilibristika, kәndirbazlıq, canbazlıq. 
екземә и. тəб. ekzema (dərinin kəskin və ya xroniki iltihab 

xəstəliyi). 
екземәјн с. тəб. ekzemalı; екземəјнə нохəшин ekzemalı хəstə. 
екзистенсиал с. фəлс. ekzistensial; екзистенсиалə фəлсəфə 

ekzistensial fəlsəfə. 
екзистенсиализм и. фəлс. ekzistensializm (həyaтın 

mənasızlığını, icтimai fəaliyyəтin faydasızlığını, əхlaqın əsassızlığını 
sübut еtməyə çalışan fəlsəfi cərəyan). 

екзистенсиалист и. ekzistensialist (ekzistensializm tərəfdarı). 
екзот и.  бот. зоол. ekzot (bir yеr üчün səciyyəvi оlmayan, laкin 

həmin iqlimə uyğunlaşdırılmış ağac və коl bitкiləri). 
екзотик с. ekzotik, qәribә, yad, qeyri-adi; екзотикə рəсон ekzotik 

bitkilər. 
екзотикә и. ekzotika (uzaq, əksərən isti ölkələrə xas olub, digər 

ölkələrin əhalisi üçün qeyri-adi, qəribə görünən şey, adət və s.). 
екипаж и. ekipaj (gəminin, təyyarənin və s. komandası, şəxsi 

heyəti). 
екыр əмр. мəн. öskür. 
екырвоније и. öskürtmә. 
екырвоније-екырвоније з. öskürdә-öskürdә, öskürdәrәk. 
екырвонијеј ф. öskürtmәk; екырвонијə беј ф. öskürdülmək; 

екырвонијə быəбе öskürdülmüşdü; екырвонијə быə öskürdülüb; 
екырвонијə быəбəј öskürdülsəydi; екырвонијə бе öskürdüldü; 
екырвонијə бејдə öskürdülür; екырвонијə бəбе öskürdülər; 
♥екырвонејдə öskürdür; екырвонејдəбе öskürdürdü; 
екырвонијəшбе öskürtmüşdü; ејəкырвони öskürdərdi; 
екырвонијəшебəн öskürdübmüş; екырвонејдəјбəн öskürdərmiş; 
екырвонијəнинебəн öskürtməliymiş; екырвонијəнинбе 
öskürtməliydi; екырвонијəнин бе öskürtməli oldu; екырвонише 
öskürtdü; ебəкырвоне öskürdər; екырвонијəнине öskürtməlidir; 
екырвоны öskürtsün; екырвоно öskürtsə; ♥екырвонејдəни 

öskürtmür; екырвонејдəныбе öskürtmürdü; екырвонијəшныбе 
öskürtməmişdi; енəкырвони öskürtməzdi; екырвонијəнишебəн 
öskürtməyibmiş; екырвонејдəнијбəн öskürtmürmüş; 
екырвонијəниннијебəн öskürtməməliymiş; екырвонијəнинныбе 
öskürtməməliydi; екырвонијəнин ныбе öskürtməli olmadı; 
еныкырвонише öskürtmədi; енибəкырвоне öskürtməz; 
екырвонијəнинни öskürtməməlidir; еныкырвоны öskürtməsin; 
еныкырвоно öskürtməsə. 

екырвонијә с. öskürtmüş, öskürdәn. 
екырвонијә хəб. мəн. öskürtmüsәn. 
екырвонијәнин с. öskürtmәli, öskürdәsi. 
екырвонијәсә з. öskürdәrkәn. 
екыре и. öskürmә. 
екыре-екыре з. öskürә-öskürә, öskürәrәk. 
екыреј ф. öskürmәk; ♥екырејдəм öskürürəm; екырејдəш 

öskürürsən; екырејдə öskürür; екырејдəмон öskürürük; 
екырејдəшон öskürürsünüz; екырејдəн öskürürlər; екырејдəбим 
öskürürdüm; екырејдəбиш öskürürdün; екырејдəбе öskürürdü; 
екырејдəбимон öskürürdük; екырејдəбишон öskürürdünüz; 
екырејдəбин öskürürdülər; ејəкырим öskürərdim; ејəкыриш 
öskürərdin; ејəкыри öskürərdi; ејəкыримон öskürərdik; ејəкыришон 
öskürərdiniz; ејəкырин öskürərdilər; екырəјм öskürdüm; екырəјш 
öskürdün; екырəј öskürdü; екырəјмон öskürdük; екырəјшон 
öskürdünüz; екырəјн öskürdülər; екырəнинбим öskürməliydim; 
екырəнинбиш öskürməliydin; екырəнинбе öskürməliydi; 
екырəнинбимон öskürməliydik; екырəнинбишон öskürməliydiniz; 
екырəнинбин öskürməliydilər; екырəнин бим öskürməli oldum; 
екырəнин биш öskürməli oldun; екырəнин бе öskürməli oldu; 
екырəнин бимон öskürməli olduq; екырəнин бишон öskürməli 
oldunuz; екырəнин бин öskürməli oldular; екырəбəјм öskürsəydim; 
екырəбəјш öskürsəydin; екырəбəј öskürsəydi; екырəбəјмон 
öskürsəydik; екырəбəјшон öskürsəydiniz; екырəбəјн öskürsəydilər; 
ебəкырем öskürərəm; ебəкыреш öskürərsən; ебəкыре öskürər; 
ебəкыремон öskürərik; ебəкырешон öskürərsiniz; ебəкырен 
öskürərlər; екырəниним öskürməliyəm; екырəниниш öskürməlisən; 
екырəнине öskürməlidir; екырəнинимон öskürməliyik; 
екырəнинишон öskürməlisiniz; екырəнинин öskürməlidirlər; 
екырым öskürüm; екыр öskür; екыры öskürsün; екырəмон öskürək; 
екырəн öskürün; екырын öskürsünlər; екыром öskürsəm; екырош 
öskürsən; екыро öskürsə; екыромон öskürsək; екырошон öskürsəniz; 
екырон öskürsələr; ♥екырејдəним öskürmürəm; екырејдəниш 
öskürmürsən; екырејдəни öskürmür; екырејдəнимон öskürmürük; 
екырејдəнишон öskürmürsünüz; екырејдəин öskürmürlər; 
екырејдəныбим öskürmürdüm; екырејдəныбиш öskürmürdün; 
екырејдəныбе öskürmürdü; екырејдəныбимон öskürmürdük; 
екырејдəныбишон öskürmürdünüz; екырејдəныбин öskürmürdülər; 
енəкырим öskürməzdim; енəкыриш öskürməzdin; енəкыри 
öskürməzdi; енəкыримон öskürməzdik; енəкыришон öskürməzdiniz; 
енəкырин öskürməzdilər; еныкырəјм öskürmədim; еныкыкырəјш 
öskürmədin; еныкыкырəј öskürmədi; еныкыкырəјмон öskürmədik; 
еныкыкырəјшон öskürmədiniz; еныкыкырəјн öskürmədilər; 
екырəнинныбим öskürməməliydim; екырəнинныбиш 
öskürməməliydin; екырəнинныбе öskürməməliydi; 
екырəнинныбимон öskürməməliydik; екырəнинныбишон 
öskürməməliydiniz; екырəнинныбин öskürməməliydilər; екырəнин 
ныбим öskürməli olmadım; екырəнин ныбиш öskürməli olmadın; 
екырəнин ныбе öskürməli olmadı; екырəнин ныбимон öskürməli 
olmadıq; екырəнин ныбишон öskürməli olmadınız; екырəнин 
ныбин öskürməli olmadılar; екырəнəбəјм öskürməsəydim; 
екырəнəбəјш öskürməsəydin; екырəнəбəј öskürməsəydi; 
екырəнəбəјмон öskürməsəydik; екырəнəбəјшон öskürməsəydiniz; 
екырəнəбəјн öskürməsəydilər; енибəкырем öskürmərəm; 
енибəкыреш öskürməzsən; енибəкыре öskürməz; енибəкыремон 
öskürmərik; енибəкырешон öskürməzsiniz; енибəкырен 
öskürməzlər; екырəнинним öskürməməliyəm; екырəнинниш 
öskürməməlisən; екырəнинни öskürməməlidir; екырəниннимон 
öskürməməliyik; екырəниннишон öskürməməlisiniz; екырəниннин 
öskürməməlidirlər; екырəнин ним öskürməli deyiləm; екырəнин 
ниш öskürməli deyilsən; екырəнин ни öskürməli deyildir; екырəнин 
нимон öskürməli deyilik; екырəнин нишон öskürməli deyilsiniz; 
екырəнин нин öskürməli deyildirlər; еныкырым öskürməyim; 
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емəкыр öskürmə; еныкыры öskürməsin; емəкырəмон öskürməyək; 
емəкырəн öskürməyin; еныкырын öskürməsinlər; еныкыром 
öskürməsəm; еныкырош öskürməsən; еныкыро öskürməsə; 
еныкыромон öskürməsək; еныкырошон öskürməsəniz; еныкырон 
öskürməsələr. 

екырә и. öskürәk. 
екырә с. öskürmüş, öskürәn. 
екырә хəб. мəн. öskürüb. 
екырәнин с. öskürmәli, öskürәsi. 
екырәсә з. öskürәrkәn. 
екырије и. çәkilmә (aşağı). 
екырије-екырије з. çәkilә-çәkilә, çәkilәrәk, aşağı çәkilә-çәkilә 

(çәkilәrәk). 
екыријеј ф. çәkilmәk, aşağı çәkilmәk; екыријејдəм çəkilirəm; 

екыријејдəш çəkilirsən; екыријејдə çəkilir; екыријејдəмон çəkilirik; 
екыријејдəшон çəkilirsiniz; екыријејдəн çəkilirlər; екыријејдəбим 
çəkilirdim; екыријејдəбиш çəkilirdin; екыријејдəбе çəkilirdi; 
екыријејдəбимон çəkilirdik; екыријејдəбишон çəkilirdiniz; 
екыријејдəбин çəkilirdilər; ејəкырим çəkilərdim; ејəкыриш 
çəkilərdin; ејəкыри çəkilərdi; ејəкыримон çəkilərdik; ејəкыришон 
çəkilərdiniz; еqəкырин çəkilərdilər; екыријəјм çəkildim; екыријəјш 
çəkildin; екыријəј çəkildi; екыријəјмон çəkildik; екыријəјшон 
çəkildiniz; екыријəјн çəkildilər; екыријəнинбим çəkilməliydim; 
екыријəнинбиш çəkilməliydin; екыријəнинбе çəkilməliydi; 
екыријəнинбимон çəkilməliydik; екыријəнинбишон 
çəkilməliydiniz; екыријəнинбин çəkilməliydilər; екыријəнин бим 
çəkilməli oldum; екыријəнин биш çəkilməli oldun; екыријəнин бе 
çəkilməli oldu; екыријəнин бимон çəkilməli olduq; екыријəнин 
бишон çəkilməli oldunuz; екыријəнин бин çəkilməli oldular; 
екыријəбəјм çəkilsəydim; екыријəбəјш çəkilsəydin; екыријəбəј 
çəkilsəydi; екыријəбəјмон çəkilsəydik; екыријəбəјшон 
çəkilsəydiniz; екыријəбəјн çəkilsəydilər; ебəкыријем çəkilərəm; 
ебəкыријеш çəkilərsən; ебəкырије çəkilər; ебəкыријемон çəkilərik; 
ебəкыријешон çəkilərsiniz; ебəкыријен çəkilərlər; екыријəниним 
çəkilməliyəm; екыријəниниш çəkilməlisən; екыријəнине 
çəkilməlidir; екыријəнинимон çəkilməliyik; екыријəнинишон 
çəkilməlisiniz; екыријəнинин çəkilməlidirlər; екыријым çəkilim; 
екыри çəkil; екыријы çəkilsin; екыријəмон çəkilək; екыријəн 
çəkilin; екыријын çəkilsinlər; екыријом çəkilsəm; екыријош 
çəkilsən; екыријо çəkilsə; екыријомон çəkilsək; екыријошон 
çəkilsəniz; екыријон çəkilsələr; ♥екыријејдəним çəkilmirəm; 
екыријејдəниш çəkilmirsən; екыријејдəни çəkilmir; 
екыријејдəнимон çəkilmirik; екыријејдəнишон çəkilmirsiniz; 
екыријејдəин çəkilmirlər; екыријејдəныбим çəkilmirdim; 
екыријејдəныбиш çəkilmirdin; екыријејдəныбе çəkilmirdi; 
екыријејдəныбимон çəkilmirdik; екыријејдəныбишон 
çəkilmirdiniz; екыријејдəныбин çəkilmirdilər; енəкырим 
çəkilməzdim; енəкыриш çəkilməzdin; енəкыри çəkilməzdi; 
енəкыримон çəkilməzdik; енəкыришон çəkilməzdiniz; енəкырин 
çəkilməzdilər; еныкыријəјм çəkilmədim; еныкыријəјш çəkilmədin; 
еныкыријəј çəkilmədi; еныкыријəјмон çəkilmədik; еныкыријəјшон 
çəkilmədiniz; еныкыријəјн çəkilmədilər; екыријəнинныбим 
çəkilməməliydim; екыријəнинныбиш çəkilməməliydin; 
екыријəнинныбе çəkilməməliydi; екыријəнинныбимон 
çəkilməməliydik; екыријəнинныбишон çəkilməməliydiniz; 
екыријəнинныбин çəkilməməliydilər; екыријəнин ныбим çəkilməli 
olmadım; екыријəнин ныбиш çəkilməli olmadın; екыријəнин ныбе 
çəkilməli olmadı; екыријəнин ныбимон çəkilməli olmadıq; 
екыријəнин ныбишон çəkilməli olmadınız; екыријəнин ныбин 
çəkilməli olmadılar; екыријəнəбəјм çəkilməsəydim; екыријəнəбəјш 
çəkilməsəydin; екыријəнəбəј çəkilməsəydi; екыријəнəбəјмон 
çəkilməsəydik; екыријəнəбəјшон çəkilməsəydiniz; екыријəнəбəјн 
çəkilməsəydilər; енибəкыријем çəkilmərəm; енибəкыријеш 
çəkilməzsən; енибəкырије çəkilməz; енибəкыријемон çəkilmərik; 
енибəкыријешон çəkilməzsiniz; енибəкыријен çəkilməzlər; 
екыријəнинним çəkilməməliyəm; екыријəнинниш çəkilməməlisən; 
екыријəнинни çəkilməməlidir; екыријəниннимон çəkilməməliyik; 
екыријəниннишон çəkilməməlisiniz; екыријəниннин 
çəkilməməlidirlər; екыријəнин ним çəkilməli deyiləm; екыријəнин 
ниш çəkilməli deyilsən; екыријəнин ни çəkilməli deyildir; 
екыријəнин нимон çəkilməli deyilik; екыријəнин нишон çəkilməli 

deyilsiniz; екыријəнин нин çəkilməli deyildirlər; еныкыријым 
çəkilməyim; емəкыри çəkilmə; еныкыријы çəkilməsin; 
емəкыријəмон çəkilməyək; емəкыријəн çəkilməyin; еныкыријын 
çəkilməsinlər; еныкыријом çəkilməsəm; еныкыријош çəkilməsən; 
еныкыријо çəkilməsə; еныкыријомон çəkilməsək; еныкыријошон 
çəkilməsəniz; еныкыријон çəkilməsələr. 

екыријә с. çәkilәn, aşağı çәkilәn, çәkilmiş, aşağı çәkilmiş. 
екыријә хəб. мəн. çәkilib, aşağı çәkilib. 
екыријәнин с. çәkilmәli, çәkilәsi, aşağı çәkilmәli (çәkilәsi). 
екыријәсә з. çәkilәrkәn, aşağı çәkilәrkәn. 
екырније и. dartma, çәkmә, salma (aşağı). 
екырније-екырније з. aşağı çәkә-çәkә (çәkәrәk), çәkә-çәkә, 

çәkәrәk, aşağı sala-sala (salaraq). 
екырнијеј ф. dartmaq, çәkmәk, salmaq (aşağı); екырнијə беј ф. 

dartılmaq, çəkilmək (aşağı); екырнијə быəбе dartılmışdı; екырнијə 
быəбəј dartılsaydı; екырнијə бе dartıldı; екырнијə бејдə dartılır; 
екырнијə бəбе dartılar; екырнијə быə с. aşağı dartılmış (dartılan); 
екырнијə быə хəб. мəн. aşağı dartılmışdır (dartılıb); ♥екырнејдəм 
dartıram; екырнејдəш dartırsan; екырнејдə dartır; екырнејдəмон 
dartırıq; екырнејдəшон dartırsınız; екырнејдəн dartırlar; 
екырнејдəбим dartırdım; екырнејдəбиш dartırdın; екырнејдəбе 
dartırdı; екырнејдəбимон dartırdıq; екырнејдəбишон dartırdınız; 
екырнејдəбин dartırdılar; ејəкырним dartardım; ејəкырниш 
dartardın; ејəкырни dartardı; ејəкырнимон dartardıq; ејəкырнишон 
dartardınız; ејəкырнин dartardılar; екырнијəмбе dartmışdım; 
екырнијəбе dartmışdın; екырнијəшбе dartmışdı; екырнијəмонбе 
dartmışdıq; екырнијəонбе dartmışdınız; екырнијəшонбе 
dartmışdılar; екырнијəнинбим dartmalıydım; екырнијəнинбиш 
dartmalıydın; екырнијəнинбе dartmalıydı; екырнијəнинбимон 
dartmalıydıq; екырнијəнинбишон dartmalıydınız; екырнијəнинбин 
dartmalıydılar; екырнијəнин бим dartmalı oldum; екырнијəнин биш 
dartmalı oldun; екырнијəнин бе dartmalı oldu; екырнијəнин бимон 
dartmalı olduq; екырнијəнин бишон dartmalı oldunuz; екырнијəнин 
бин dartmalı oldular; екырнијəмбəј dartsaydım; екырнијəбəј 
dartsaydın; екырнијəшбəј dartsaydı; екырнијəмонбəј dartsaydıq; 
екырнијəонбəј dartsaydınız; екырнијəшонбəј dartsaydılar; 
ебəкырнем dartaram; ебəкырнеш dartarsan; ебəкырне dartar; 
ебəкырнемон dartarıq; ебəкырнешон dartarsınız; ебəкырнен 
dartarlar; екырнијəниним dartmalıyam; екырнијəниниш 
dartmalısan; екырнијəнине dartmalıdır; екырнијəнинимон 
dartmalıyıq; екырнијəнинишон dartmalısınız; екырнијəнинин 
dartmalıdırlar; екырным dartım; екырын dart; екырны dartsın; 
екырнəмон dartaq; екырнəн dartın; екырнын dartsınlar; екырном 
dartsam; екырнош dartsan; екырно dartsa; екырномон dartsaq; 
екырношон dartsanız; екырнон dartsalar; ♥екырнејдəним 
dartmıram; екырнејдəниш dartmırsan; екырнејдəни dartmır; 
екырнејдəнимон dartmırıq; екырнејдəнишон dartmırsınız; 
екырнејдəнин dartmırlar; екырнејдəныбим dartmırdım; 
екырнејдəныбиш dartmırdın; екырнејдəныбе dartmırdı; 
екырнејдəныбимон dartmırdıq; екырнејдəныбишон dartmırdınız; 
екырнејдəныбин dartmırdılar; енəкырним dartmazdım; енəкырниш 
dartmazdın; енəкырни dartmazdı; енəкырнимон dartmazdıq; 
енəкырнишон dartmazdınız; енəкырнин dartmazdılar; 
екырнијəмныбе dartmamışdım; екырнијəныбе dartmamışdın; 
екырнијəшныбе dartmamışdı; екырнијəмонныбе dartmamışdıq; 
екырнијəонныбе dartmamışdınız; екырнијəшонныбе 
dartmamışdılar; екырнијəнинныбим dartmamalıydım; 
екырнијəнинныбиш dartmamalıydın; екырнијəнинныбе 
dartmamalıydı; екырнијəнинныбимон dartmamalıydıq; 
екырнијəнинныбишон dartmamalıydınız; екырнијəнинныбин 
dartmamalıydılar; екырнијəнин ныбим dartmalı olmadım; 
екырнијəнин ныбиш dartmalı olmadın; екырнијəнин ныбе dartmalı 
olmadı; екырнијəнин ныбимон dartmalı olmadıq; екырнијəнин 
ныбишон dartmalı olmadınız; екырнијəнин ныбин dartmalı 
olmadılar; екырнијəмнəбəј dartmasaydım; екырнијəнəбəј 
dartmasaydın; екырнијəшнəбəј dartmasaydı; екырнијəмоннəбəј 
dartmasaydıq; екырнијəоннəбəј dartmasaydınız; екырнијəшоннəбəј 
dartmasaydılar; енибəкырнем dartmaram; енибəкырнеш dartmazsan; 
енибəкырне dartmaz; енибəкырнемон dartmarıq; енибəкырнешон 
dartmazsınız; енибəкырнен dartmazlar; екырнијəнинним 
dartmamalıyam; екырнијəнинниш dartmamalısan; екырнијəнинни 
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dartmamalıdır; екырнијəниннимон dartmamalıyıq; 
екырнијəниннишон dartmamalısınız; екырнијəниннин 
dartmamalıdırlar; еныкырным dartmayım; емəкырын dartma; 
еныкырны dartmasın; емəкырнəмон dartmayaq; емəкырнəн 
dartmayın; еныкырнын dartmasınlar; еныкырном dartmasam; 
еныкырнош dartmasan; еныкырно dartmasa; еныкырномон 
dartmasaq; еныкырношон dartmasanız; еныкырнон dartmasalar. 

екырнијә с. aşağı çәkәn (çәkmiş), çәkәn, çәkmiş, aşağı salan 
(salmış). 

екырнијә хəб. мəн. aşağı çәkmisәn, çәkmisәn, salmısan. 
екырнијәнин с. dartmalı, dartası, çәkmәli, çәkәsi, salmalı, salası 

(aşağı). 
екырнијәсә з. dartarkәn, çәkәrkәn, salarkәn (aşağı). 
екыште I и. üstәlәmә. 
екыште II и. odunu alma (təndirin, ocağın). 
екыште-екыште I с. üstәlәyә-üstәlәyә, üstәlәyәrәk, üstün gәlә-

gәlә (gәlәrәk). 
екыште-екыште II з. odunu ala-ala, odunu alaraq (təndirin, 

ocağın). 
екыштеј I ф. üstәlәmәk, üstün gәlmәk; екыштə беј ф. 

üstələnmək; екыштə быəбе üstələnmişdi; екыштə быəбəј 
üstələnsəydi; екыштə бе üstələndi; екыштə бејдə üstələnir; екыштə 
бəбе üstələnər; екыштə быə с. üstələnmiş, üstələnən; екыштə быə 
хəб. мəн. üstələnmişdir, üstələnib; ♥екыштејдəм üstələyirəm; 
екыштејдəш üstələyirsən; екыштејдə üstələyir; екыштејдəмон 
üstələyirik; екыштејдəшон üstələyirsiniz; екыштејдəн üstələyirlər; 
екыштејдəбим üstələyirdim; екыштејдəбиш üstələyirdin; 
екыштејдəбе üstələyirdi; екыштејдəбимон üstələyirdik; 
екыштејдəбишон üstələyirdiniz; екыштејдəбин üstələyirdilər; 
ејəкыштим üstələyərdim; ејəкыштиш üstələyərdin; ејəкышти 
üstələyərdi; ејəкыштимон üstələyərdik; ејəкыштишон üstələyərdiniz; 
ејəкыштин üstələyərdilər; екыштыме üstələdim; екыште üstələdin; 
екыштыше üstələdi; екыштымоне üstələdik; екыштыоне 
üstələdiniz; екыштышоне üstələdilər; екыштəнинбим 
üstələməliydim; екыштəнинбиш üstələməliydin; екыштəнинбе 
üstələməliydi; екыштəнинбимон üstələməliydik; екыштəнинбишон 
üstələməliydiniz; екыштəнинбин üstələməliydilər; екыштəнин бим 
üstələməli oldum; екыштəнин биш üstələməli oldun; екыштəнин бе 
üstələməli oldu; екыштəнин бимон üstələməli olduq; екыштəнин 
бишон üstələməli oldunuz; екыштəнин бин üstələməli oldular; 
екыштəмбəј üstələsəydim; екыштəбəј üstələsəydin; екыштəшбəј 
üstələsəydi; екыштəмонбəј üstələsəydik; екыштəонбəј 
üstələsəydiniz; екыштəшонбəј üstələsəydilər; ебəкыштем 
üstələyərəm; ебəкыштеш üstələyərsən; ебəкыште üstələyər; 
ебəкыштемон üstələyərik; ебəкыштешон üstələyərsiniz; ебəкыштен 
üstələyərlər; екыштəниним üstələməliyəm; екыштəниниш 
üstələməlisən; екыштəнине üstələməlidir; екыштəнинимон 
üstələməliyik; екыштəнинишон üstələməlisiniz; екыштəнинин 
üstələməlidirlər; екыштым üstələyim; екышт üstələ; екышты 
üstələsin; екыштəмон üstələyək; екыштəн üstələyin; екыштын 
üstələsinlər; екыштом üstələsəm; екыштош üstələsən; екышто 
üstələsə; екыштомон üstələsək; екыштошон üstələsəniz; екыштон 
üstələsələr; ♥екыштејдəним üstələmirəm; екыштејдəниш 
üstələmirsən; екыштејдəни üstələmir; екыштејдəнимон üstələmirik; 
екыштејдəнишон üstələmirsiniz; екыштејдəнин üstələmirlər; 
екыштејдəныбим üstələmirdim; екыштејдəныбиш üstələmirdin; 
екыштејдəныбе üstələmirdi; екыштејдəныбимон üstələmirdik; 
екыштејдəныбишон üstələmirdiniz; екыштејдəныбин 
üstələmirdilər; енəкыштим üstələməzdim; енəкыштиш üstələməzdin; 
енəкышти üstələməzdi; енəкыштимон üstələməzdik; енəкыштишон 
üstələməzdiniz; енəкыштин üstələməzdilər; еныкыштыме 
üstələmədim; еныкыште üstələmədin; еныкыштыше üstələmədi; 
еныкыштымоне üstələmədik; еныкыштыоне üstələmədiniz; 
еныкыштышоне üstələmədilər; екыштəнинныбим 
üstələməməliydim; екыштəнинныбиш üstələməməliydin; 
екыштəнинныбе üstələməməliydi; екыштəнинныбимон 
üstələməməliydik; екыштəнинныбишон üstələməməliydiniz; 
екыштəнинныбин üstələməməliydilər; екыштəнин ныбим 
üstələməli olmadım; екыштəнин ныбиш üstələməli olmadın; 
екыштəнин ныбе üstələməli olmadı; екыштəнин ныбимон 
üstələməli olmadıq; екыштəнин ныбишон üstələməli olmadınız; 

екыштəнин ныбин üstələməli olmadılar; екыштəмнəбəј 
üstələməsəydim; екыштəнəбəј üstələməsəydin; екыштəшнəбəј 
üstələməsəydi; екыштəмоннəбəј üstələməsəydik; екыштəоннəбəј 
üstələməsəydiniz; екыштəшоннəбəј üstələməsəydilər; енибəкыштем 
üstələmərəm; енибəкыштеш üstələməzsən; енибəкыште üstələməz; 
енибəкыштемон üstələmərik; енибəкыштешон üstələməzsiniz; 
енибəкыштен üstələməzlər; екыштəнинним üstələməməliyəm; 
екыштəнинниш üstələməməlisən; екыштəнинни üstələməməlidir; 
екыштəниннимон üstələməməliyik; екыштəниннишон 
üstələməməlisiniz; екыштəниннин üstələməməlidirlər; екыштəнин 
ним üstələməli deyiləm; екыштəнин ниш üstələməli deyilsən; 
екыштəнин ни üstələməli deyildir; екыштəнин нимон üstələməli 
deyilik; екыштəнин нишон üstələməli deyilsiniz; екыштəнин нин 
üstələməli deyildirlər; еныкыштым üstələməyim; емəкышт üstələmə; 
еныкышты üstələməsin; емəкыштəмон üstələməyək; емəкыштəн 
üstələməyin; еныкыштын üstələməsinlər; еныкыштом üstələməsəm; 
еныкыштош üstələməsən; еныкышто üstələməsə; еныкыштомон 
üstələməsək; еныкыштошон üstələməsəniz; еныкыштон 
üstələməsələr. 

екыштеј II ф. odunu almaq (təndirin, ocağın); екыштə беј ф. odu 
alınmaq; екыштə быə с. odu alınmış (alınan); екыштə быə  хəб. мəн. 
odu alınmışdır (alınıb). 

екыштә I с. üstәlәmiş, üstәlәyәn, üstün gәlmiş (gәlәn). 
екыштә II с. odunu almış, odunu alan (təndirin, ocağın). 
екыштә I хəб. мəн. üstәlәmisәn, üstün gәlmisәn. 
екыштә II хəб. мəн. odunu almısan (təndirin, ocağın). 
екыштәнин I с. üstәlәmәli, üstәlәyәsi, üstün gәlmәli (gәlәsi). 
екыштәнин II с. odu alınmalı (alınası) (təndir, ocağ). 
екыштәсә I з. üstәlәyәrkәn, üstün gәlәrkәn. 
екыштәсә II з. odunu alarkәn (təndirin, ocağın). 
еклектизм и. eklektizm (bir-birinə zidd olan fikir və nəzəriyyələrin 

mexaniki birləşdirilməsi). 
еклекти́к с. eklektik; еклектикə фəлсəфə eklektik fəlsəfə. 
екле́ктик и. eklektik, eklektizm tәrәfdarı. 
еклектикә и. eklektizm, eklektika. 
еклектисизм и. eklektisizm, eklektizm.  
еколожи с. ekoloji (orqanizmə təsir edən ətraf mühitin şəraiti ilə 

əlaqədar olan); еколожијə систем ekoloji  sistem.  
екологијә и. ekologiya (biologiyanın heyvan və bitki 

orqanizmlərinin mühitlə qarşılıqlı münasibətindən bəhs edən şöbəsi). 
екран и. ekran (kino pərdəsi). 
екранин с. ekranlı. 
екскаватор и. тех. ekskavator (yerqazan və torpağı götürüb 

başqa yerə tökən maşın). 
екскаваторәвон и. ekskavatorçu. 
екскаваторәвонәти и. ekskavatorçuluq. 
екскурс и. ekskurs (köməkçi məsələni aydınlaşdırmaq üçün əsas 

mövzudan haşiyə çıxma). 
екскурсант и. ekskursant, ekskursiyaçı (ekskursiya iştirakçısı). 
екскурсијә и. ekskursiya (elmi, təhsil və əylənmə məqsədilə hər 

hansı bir şeyə təşkil edilən səyahət). 
екскурсијәвон и. ekskursiyaçı. 
експансив с. ekspansiv, hisslәrini gizlәtmәdәn, coşğun surәtdә, 

hәyәcanlı, sәrbәst; експансивə хосјəт ekspansiv хasiyyət; 
експансив сыхан кардеј ekspansiv danışmaq. 

експансивәти и. ekspansivlik, hisslәrini gizlәtmәdәn, coşğun 
surәtdә, hәyәcanla, sәrbәst danışma, iş görmә. 

експансијә и. сиј. ekspansiya (bəzi böyük dövlətlərin yeni torpaq, 
müstəmləkə və bazarlar əldə etmək məqsədilə öz siyasi və iqtisadi 
nüfuzunu başqa ölkələrə yaymaq üçün yeritdikləri təcavüzkar siyasət). 

експансионизм и. сиј. ekspansionizm, ekspansiya siyasәti. 
експансионист и. сиј. ekspansionist, ekspansiya siyasәtinin 

tәrәfdarı. 
експедисијә и. ekspedisiya (1 hər hansı bir şеyi göndərən müəssisə 

və ya оnun bir şöbəsi; 2 müəyyən məqsəd üçün еdilən səyahəт; 3 bu 
cür səfərdə, səyahətdə iştiraк еdənlərin hеyəti). 

експедитор и. ekspeditor (mal və s. göndərməklə məşğul olan işçi). 
експедиторәти и. ekspeditorluq. 
експеримент и. eksperiment (elmi təcrübə). 
експериментал с. eksperimental, tәcrübi. 
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експериментатор и. eksperimentator (təcrübəçi, elmi təcrübə 
aparan mütəxəssis). 

експериментәвон с. bax: експериментатор. 
експерт и. ekspert (hər hansı bir məsələ haqqında qəti fikir 

söyləyən mütəxəssis). 
експертизә и. ekspertiza (bir qərara gəlmək üçün hər hansı bir 

məsələnin mütəxəssislər tərəfindən öyrənilməsi). 
експозисијә и. ekspozisiya. 
експонат и. eksponat. 
експорт и. eksport, ixrac. 
експрес и. ekspres. 
експромт з. ekspromt, bәdahәtәn. 
екстаз и. ekstaz, vәcd, cuşa gәlmә, şura gәlmә, özündәn çıxma, 

cuşdan özünü itirmә. 
екстенсив с. ekstensiv (keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə artan). 
екстенсивәти и. ekstensivlik. 
екстерјер и. молəв. eksteryer (heyvanların xarici görünüşü və 

bədən quruluşu). 
екстерн и. ekstern (təhsil müəssisəsində oxumadan imtahanları 

verən şəxs). 
екстернат и. eksternat (təhsil müəssisəsində imtahanları verməklə 

müstəqil təhsil kursunu keçmə). 
екстерриториал с. eksterritorial (eksterritoriallıq hüququndan 

istifadə edən). 
екстерриториаләти и. һуғ. eksterritoriallıq (bir ölkədə olan 

diplomatik nümayəndələrin yerli qanunlara deyil, ancaq öz 
dövlətlərinin qanunlarına tabe olması hüququ). 

екстрә и. ekstra, әla. 
екстракт и. ekstrakt (1 bitki və ya heyvan toxumasından hər hansı 

bir əridicinin köməyi ilə alınan məhsul; 2 meyvə və giləmeyvələrin 
qatılaşdırılmış şirəsi). 

екстрактивәти и. ekstraktivlik. 
екстремизм и. ekstremizm (siyasətdə ifrat tədbirlər və baxışlara 

meyl). 
екстремист и. ekstremist (ekstremizm tərəfdarı). 
еку и. döyәc. 
еку-еку и. döyәclәmә; еку-еку кардеј ф. döyəcləmək; еку-еку 

кардə беј ф. döyəclənmək; еку-еку кардə быə с. döyəclənmiş, 
döyəclənən; еку-еку кардə быə хəб. мəн. döyəclənmişdir, 
döyəclənib. 

екује и. çırpma (yerə və s.). 
екује-екује з. çırpa-çırpa, çırparaq, döyәclәyә-döyәclәyә, 

döyәclәyәrәk (yerə və s.). 
екујеј ф. çırpmaq, döyәclәmәk (yerə və s.); ♥екујејдəм çırpıram; 

екујејдəш çırpırsan; екујејдə çırpır; екујејдəмон çırpırıq; 
екујејдəшон çırpırsınız; екујејдəн çırpırlar; екујејдəбим çırpırdım; 
екујејдəбиш çırpırdın; екујејдəбе çırpırdı; екујејдəбимон çırpırdıq; 
екујејдəбишон çırpırdınız; екујејдəбин çırpırdılar; ејəкујм 
çırpardım; ејəкујш çırpardın; ејəкуј çırpardı; ејəкујмон çırpardıq; 
ејəкујшон çırpardınız; ејəкујн çırpardılar; екујəмбе çırpmışdım; 
екујəбе çırpmışdın; екујəшбе çırpmışdı; екујəмонбе çırpmışdıq; 
екујəонбе çırpmışdınız; екујəшонбе çırpmışdılar; екујəнинбим 
çırpmalıydım; екујəнинбиш çırpmalıydın; екујəнинбе çırpmalıydı; 
екујəнинбимон çırpmalıydıq; екујəнинбишон çırpmalıydınız; 
екујəнинбин çırpmalıydılar; екујəнин бим çırpmalı oldum; екујəнин 
биш çırpmalı oldun; екујəнин бе çırpmalı oldu; екујəнин бимон 
çırpmalı olduq; екујəнин бишон çırpmalı oldunuz; екујəнин бин 
çırpmalı oldular; екујəмбəј çırpsaydım; екујəбəј çırpsaydın; 
екујəшбəј çırpsaydı; екујəмонбəј çırpsaydıq; екујəонбəј 
çırpsaydınız; екујəшонбəј çırpsaydılar; ебəкујем çırparam; ебəкујеш 
çırparsan; ебəкује çırpar; ебəкујемон çırparıq; ебəкујешон 
çırparsınız; ебəкујен çırparlar; екујəниним çırpmalıyam; 
екујəниниш çırpmalısan; екујəнине çırpmalıdır; екујəнинимон 
çırpmalıyıq; екујəнинишон çırpmalısınız; екујəнинин çırpmalıdırlar; 
екум çırpım; еку çırp; екујы çırpsın; екујəмон çırpaq; екујəн çırpın; 
екујын çırpsınlar; екујом çırpsam; екујош çırpsan; екујо çırpsa; 
екујомон çırpsaq; екујошон çırpsanız; екујон çırpsalar; 
♥екујејдəним çırpmıram; екујејдəниш çırpmırsan; екујејдəни 
çırpmır; екујејдəнимон çırpmırıq; екујејдəнишон çırpmırsınız; 
екујејдəнин çırpmırlar; екујејдəныбим çırpmırdım; екујејдəныбиш 
çırpmırdın; екујејдəныбе çırpmırdı; екујејдəныбимон çırpmırdıq; 

екујејдəныбишон çırpmırdınız; екујејдəныбин çırpmırdılar; енəкујм 
çırpmazdım; енəкујш çırpmazdın; енəкуј çırpmazdı; енəкујмон 
çırpmazdıq; енəкујшон çırpmazdınız; енəкујн çırpmazdılar; 
екујəмныбе çırpmamışdım; екујəныбе çırpmamışdın; екујəшныбе 
çırpmamışdı; екујəмонныбе çırpmamışdıq; екујəонныбе 
çırpmamışdınız; екујəшонныбе çırpmamışdılar; екујəнинныбим 
çırpmamalıydım; екујəнинныбиш çırpmamalıydın; екујəнинныбе 
çırpmamalıydı; екујəнинныбимон çırpmamalıydıq; 
екујəнинныбишон çırpmamalıydınız; екујəнинныбин 
çırpmamalıydılar; екујəнин ныбим çırpmalı olmadım; екујəнин 
ныбиш çırpmalı olmadın; екујəнин ныбе çırpmalı olmadı; екујəнин 
ныбимон çırpmalı olmadıq; екујəнин ныбишон çırpmalı olmadınız; 
екујəнин ныбин çırpmalı olmadılar; екујəмнəбəј çırpmasaydım; 
екујəнəбəј çırpmasaydın; екујəшнəбəј çırpmasaydı; екујəмоннəбəј 
çırpmasaydıq; екујəоннəбəј çırpmasaydınız; екујəшоннəбəј 
çırpmasaydılar; енибəкујем çırpmaram; енибəкујеш çırpmazsan; 
енибəкује çırpmaz; енибəкујемон çırpmarıq; енибəкујешон 
çırpmazsınız; енибəкујен çırpmazlar; екујəнинним çırpmamalıyam; 
екујəнинниш çırpmamalısan; екујəнинни çırpmamalıdır; 
екујəниннимон çırpmamalıyıq; екујəниннишон çırpmamalısınız; 
екујəниннин çırpmamalıdırlar; еныкујым çırpmayım; емəку çırpma; 
еныкујы çırpmasın; емəкујəмон çırpmayaq; емəкујəн çırpmayın; 
еныкујын çırpmasınlar; еныкујом çırpmasam; еныкујош çırpmasan; 
еныкујо çırpmasa; еныкујомон çırpmasaq; еныкујошон 
çırpmasanız; еныкујон çırpmasalar. 

екујә с. çırpmış, çırpan, döyәclәmiş, döyәclәyәn (yerə və s.). 
екујә хəб. мəн. çırpmısan, döyәclәmisәn (yerə və s.); екујə беј ф. 

çırpılmaq, döyəclənmək; екујə быəбе çırpılmışdı; екујə быəбəј 
çırpılsaydı; екујə бе çırpıldı; екујə бејдə çırpılır; екујə бəбе çırpılar; 
екујə быə с. çırpılmış, çırpılan, döyəclənmiş, döyəclənən; екујə быə 
хəб. мəн. çırpılmışdır, çırpılıb, döyəclənmişdir, döyəclənib. 

екујәнин с. çırpmalı, çırpası, döyәclәmәli, döyәclәyәsi (yerə və 
с.). 

екујәсә з. çırparkәn (yerə və s.). 
еку-пеку и. atıb-tutma; еку-пеку кардеј ф. atıb-tutmaq; еку-пеку 

кардə беј ф. atılıb-tutulmaq; еку-пеку кардə быə с. atılıb-tutulmuş 
(tutulan); еку-пеку кардə быə хəб. мəн. atılıb-tutulmuşdur (tutulub). 

ел и. el; ели шаир el шаирi. 
елан и. elan; елан дој ф. elan vermək; елан доə беј ф. elan 

verilmək; елан доə быə с. elan verilmiş (verilən); елан доə быə хəб. 
мəн. elan verilmişdir (verilib). 

еластик и. elastik (sintetik elastik mahud və ondan hazırlanan 
məmulatlar). 

еластик с. elastik. 
еластикәти и. elastiklik. 
елашкије и. sallanma, asılma. 
елашкије-елашкије з. sallana-sallana, sallanaraq, asıla-asıla, 

asılaraq. 
елашкијеј ф. sallanmaq, asılmaq; ♥елашкијејдəм sallanıram; 

елашкијејдəш sallanırsan; елашкијејдə sallanır; елашкијејдəмон 
sallanırıq; елашкијејдəшон sallanırsınız; елашкијејдəн sallanırlar; 
елашкијејдəбим sallanırdım; елашкијејдəбиш sallanırdın; 
елашкијејдəбе sallanırdı; елашкијејдəбимон sallanırdıq; 
елашкијејдəбишон sallanırdınız; елашкијејдəбин sallanırdılar; 
елашкијəбим sallanmışdım; елашкијəбиш sallanmışdın; елашкијəбе 
sallanmışdı; елашкијəбимон sallanmışdıq; елашкијəбишон 
sallanmışdınız; елашкијəбин sallanmışdılar; елашкијəјм sallandım; 
елашкијəјш sallandın; елашкијəј sallandı; елашкијəјмон sallandıq; 
елашкијəјшон sallandınız; елашкијəјн sallandılar; ејəлашким 
sallanardım; ејəлашкиш sallanardın; ејəлашки sallanardı; 
ејəлашкимон sallanardıq; ејəлашкишон sallanardınız; ејəлашкин 
sallanardılar; елашкијəбəјм sallansaydım; елашкијəбəјш 
sallansaydın; елашкијəбəј sallansaydı; елашкијəбəјмон sallansaydıq; 
елашкијəбəј шонsallansaydınız; елашкијəбəјн sallansaydılar; 
елашкијəнинбим sallanmalıydım; елашкијəнинбиш sallanmalıydın; 
елашкијəнинбе sallanmalıydı; елашкијəнинбимон sallanmalıydıq; 
елашкијəнинбишон sallanmalıydınız; елашкијəнинбин 
sallanmalıydılar; елашкијəнин бим sallanmalı oldum; елашкијəнин 
биш sallanmalı oldun; елашкијəнин бе sallanmalı oldu; 
елашкијəнин бимон sallanmalı olduq; елашкијəнин бишон 
sallanmalı oldunuz; елашкијəнин бин sallanmalı oldular; 
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елашкијəнинимбəн sallanmalıyammış; елашкијəнинишбəн 
sallanmalısanmış; елашкијəнинебəн sallanmalıymış; 
елашкијəнинимонбəн sallanmalıyıqmış; елашкијəнинишонбəн 
sallanmalısınızmış; елашкијəнининбəн sallanmalıylarmış; 
ебəлашкијем sallanaram; ебəлашкијеш sallanarsan; ебəлашкије 
sallanar; ебəлашкијемон sallanarıq; ебəлашкијешон sallanarsınız; 
ебəлашкијен sallanarlar; елашкијəниним sallanmalıyam; 
елашкијəниниш sallanmalısan; елашкијəнине sallanmalıdır; 
елашкијəнинимон sallanmalıyıq; елашкијəнинишон sallanmalısınız; 
елашкијəнинин sallanmalıdırlar; елашкијым sallanım; елашк sallan; 
елашкијы sallansın; елашкијəмон sallanaq; елашкијəн sallanın; 
елашкијын sallansınlar; елашкијом sallansam; елашкијош sallansan; 
елашкијо sallansa; елашкијомон sallansaq; елашкијошон 
sallansanız; елашкијон sallansalar; ♥елашкијејдəним sallanmıram; 
елашкијејдəниш sallanmırsan; елашкијејдəни sallanmır; 
елашкијејдəнимон sallanmırıq; елашкијејдəнишон sallanmırsınız; 
елашкијејдəнин sallanmırlar; елашкијејдəныбим sallanmırdım; 
елашкијејдəныбиш sallanmırdın; елашкијејдəныбе sallanmırdı; 
елашкијејдəныбимон sallanmırdıq; елашкијејдəныбишон 
sallanmırdınız; елашкијејдəныбин sallanmırdılar; елашкијəныбим 
sallanmamışdım; елашкијəныбиш sallanmamışdın; елашкијəныбе 
sallanmamışdı; елашкијəныбимон sallanmamışdıq; 
елашкијəныбишон sallanmamışdınız; елашкијəныбин 
sallanmamışdılar; енылашкијəјм sallanmadım; енылашкијəјш 
sallanmadın; енылашкијəј sallanmadı; енылашкијəјмон sallanmadıq; 
енылашкијəјшон sallanmadınız; енылашкијəјн sallanmadılar; 
енəлашким sallanmazdım; енəлашкиш sallanmazdın; енəлашки 
sallanmazdı; енəлашкимон sallanmazdıq; енəлашкишон 
sallanmazdınız; енəлашкин sallanmazdılar; елашкијəнəбəјм 
sallanmasaydım; елашкијəнəбəјш sallanmasaydın; елашкијəнəбəј 
sallanmasaydı; елашкијəнəбəјмон sallanmasaydıq; 
елашкијəнəбəјшон sallanmasaydınız; елашкијəнəбəјн 
sallanmasaydılar; елашкијəнинныбим sallanmamalıydım; 
елашкијəнинныбиш sallanmamalıydın; елашкијəнинныбе 
sallanmamalıydı; елашкијəнинныбимон sallanmamalıydıq; 
елашкијəнинныбишон sallanmamalıydınız; елашкијəнинныбин 
sallanmamalıydılar; елашкијəнин ныбим sallanmalı olmadım; 
елашкијəнин ныбиш sallanmalı olmadın; елашкијəнин ныбе 
sallanmalı olmadı; елашкијəнин ныбимон sallanmalı olmadıq; 
елашкијəнин ныбишон sallanmalı olmadınız; елашкијəнин ныбин 
sallanmalı olmadılar; елашкијəниннимбəн sallanmamalıyammış; 
елашкијəниннишбəн sallanmamalısanmış; елашкијəниннијебəн 
sallanmamalıymış; елашкијəниннимонбəн sallanmamalıyıqmış; 
елашкијəниннишонбəн sallanmamalısınızmış; елашкијəниннинбəн 
sallanmamalıylarmış; енибəлашкијем sallanmaram; енибəлашкијеш 
sallanmazsan; енибəлашкије sallanmaz; енибəлашкијемон 
sallanmarıq; енибəлашкијешон sallanmazsınız; енибəлашкијен 
sallanmazlar; елашкијəнинним sallanmamalıyam; елашкијəнинниш 
sallanmamalısan; елашкијəнинни sallanmamalıdır; 
елашкијəниннимон sallanmamalıyıq; елашкијəниннишон 
sallanmamalısınız; елашкијəниннин sallanmamalıdırlar; 
енылашкијым sallanmayım; емəлашк sallanma; енылашкијы 
sallanmasın; емəлашкијəмон sallanmayaq; емəлашкијəн 
sallanmayın; енылашкијын sallanmasınlar; енылашкијом 
sallanmasam; енылашкијош sallanmasan; енылашкијо sallanmasa; 
енылашкијомон sallanmasaq; енылашкијошон sallanmasanız; 
енылашкијон sallanmasalar. 

елашкијә с. sallanan, sallanmış, asılı, asılmış, asılan; елашкијə 
кылид asılı qıfıl. 

елашкијә хəб. мəн. sallanıb, asılıb. 
елашкијәнин с. sallanmalı, asılmalı, sallanası, asılası. 
елашкијәсә з. sallanarkәn, asılarkәn. 
елашкыније и. sallama, asma. 
елашкыније-елашкыније з. sallada-sallada, salladaraq. 
елашкынијеј ф. sallamaq, asmaq; елашкынијə беј ф. 

sallandırılmaq, asılmaq; елашкынијə быəбе sallandırılmışdı; 
елашкынијə быəбəј sallandırılsaydı; елашкынијə бе sallandırıldı;  
елашкынијə бејдə sallandırılır; елашкынијə бəбе sallandırılar; 
елашкынијə быə с. sallandırılmış, sallandırılan, asılmış, asılan; 
елашкынијə быə хəб. мəн. sallandırılmışdır, sallandırılıb, asılmışdır, 
asılıb. 

елашкынијә с. salladılan, salladılmış. 
елашкынијә хəб. мəн. sallamısan, asmısan. 
елашкынијәнин с. sallamalı, asmalı, sallayası, asılası. 
елашкынијәсә з. sallayarkәn, asarkәn. 
елбәел з. eldәn-elә, el-el. 
елеватор и. elevator (1 mexaniki qurğuları olan böyük taxıl anbarı; 

2 qaldırıcı maşın). 
елегијә и. elegiya (1mərsiyə tərzində şeir; 2 həzin musiqi əsəri). 
електризасијә и. тəб. elektrizasiya (elektrikin köməyi ilə 

müalicə). 
електрик и. elektrik; електрикə бо elektrik yükü. 
електрик и. elektrik (1 bax: електротехник; 2 elektrik sənayesi 

sahəsində mütəxəssis). 
електрикдәвоније и. elektrikkeçirmә (şeylərin elektrik keçirmə 

xassəsi). 
електрикәпам и. elektrikölçәn. 
електрикин с. elektrikin; електрикин беј ф. elektrikləşmək; 

електрикин быə с. elektrikləşmiş, elektrikləşən; електрикин быə 
хəб. мəн. elektrikləşmişdir, elektrikləşib; електрикин кардеј ф. 
elektrikləşdirmək; електрикин кардə беј ф. elektrikləşdirilmək; 
електрикин кардə быə с. elektrikləşdirilmiş, elektrikləşdirilən; 
електрикин кардə быə хəб. мəн. elektrikləşdirilmişdir, 
elektrikləşdirilib. 

електрикоәловын  с. elektrikoyadıcı. 
електродумбәлә и. раб. elektrodartıcı. 
елемент и. element. 
елементар с. elementar. 
елементарәти и. elementarlıq. 
еләм с. mail, әydәm. 
еләмәти и. maillik, әydәmlik. 
еләмин с. әydәmli, mailli. 
еләминәти и. әydәmlilik, maillilik. 
елиминасијә и. биол. eliminasiya (yaşamaq uğrunda mübarizə 

prosesində uyğunlaşmamış növlərin məhv olması). 
елин с. elli. 
елиннә и. var-dövlәt, sәrvәt; bax: тәнхо; довләт II. 
елиннәјн с. varlı, zәngin, dövlәtli. 
елиннәјнәти и. varlılıq, zәnginlik, dövlәtlilik. 
елитә и. elita (1 д.т. bitki və heyvanların ən seçmə, ən yaxşı 

nüsxələri; 2 мəҹ. cəmiyyətin və ya onun hər hansı bir hissəsinin ən 
yaxşı nümayəndələri). 

елыв-пелыв и. qurcalanma. 
елыв-пелыв кардеј ф. qurcalanmaq. 
елырт с. qartımış, qartlaşmış, düşkün. 
елыртәти и. qartlıq, düşkünlük. 
елыртијеј ф. bax: евыријеј. 
еллиги з. elliklә, ellikcә, ellik; еллиги омəбин бə вəјə elliklə toya 

gəlmişdilər. 
елм и. elm. 
елми с. elmi; елмијə əсəрон elmi əsərlər. 
елми-аналитик с. elmi-analitik. 
елмигывор с. vunderkind. 
елмигыворәти и. vunderkindlik. 
елмин с. elmli. 
ел-обә и. el-oba. 
елот и. elat. 
емал и. emal, mina. 
емаләкә и. emalçı, minalayan. 
емалин с. emallı, minalı. 
емандеј ф. yayılmaq; сəдо еманде səs yayıldı; бу еманде iy 

yayıldı. 
емарде и. qaxılma. 
емарде-емарде з. qaxıla-qaxıla, qaxılaraq.  
емардеј ф. qaxılmaq; емард ыштə вырəдə! qaхıl qal öz yerində!  
ембарго и. embarqo. 
емблем и. emblem. 
ембрион и. embrion, rüşeym. 
ембрионал с. embrional. 
еме и. tökülmә. 
еме-еме з. tökülә-tökülә, tökülәrәk. 
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емеј ф. tökülmәk; сəј мујоным емејдəн başımın tükləri tökülür; ов 
емејдə su tökülür; ♥емејдə tökülür; емејдəбе tökülürdü; емəј töküldü; 
ејəми tökülərdi; емəбе tökülmüşdü; емə tökülüb; емəјбəн 
tökülübmüş; емəнинбе tökülməliydi; емəнин бе tökülməli oldu; 
ебəме tökülər; емəнине tökülməlidir; ему tökülsün; емо tökülsə; 
♥емејдəни tökülmür; емејдəныбе tökülmürdü; енымəј tökülmədi; 
енəми tökülməzdi; емəныбе tökülməmişdi; емəни tökülməyib; 
емəнијбəн tökülməyibmiş; емəнинныбе tökülməməliydi; емəнин 
ныбе tökülməli olmadı; енибəме tökülməz; емəнинни 
tökülməməlidir; еныму tökülməsin; енымо tökülməsə. 

емә и. töküntü. 
емә с. tökülmüş, tökülәn, tökülmә; емə хок tökülmə torpaq. 
емә хəб. мəн. tökülmüşdür, tökülübdür. 
емә-мемә и. tör-töküntü, töküntü. 
емәнин с. tökülmәli, tökülәsi. 
емәсә з. tökülәrkәn. 
емиссар и. emissar. 
емиссијә и. emissiya. 
емиссијә и. emissiya. 
емол и. emal. 
емоле и. ovxalama. 
емоле-емоле з. ovxalaya-ovxalaya, ovxalayaraq.  
емолеј ф. ovxalamaq; ♥емолејдəм  ovхalayıram; емолејдəш 

ovхalayırsan; емолејдə ovхalayır; емолејдəмон ovхalayırıq; 
емолејдəшон ovхalayırsınız; емолејдəн  ovхalayırlar; емолејдəбим 
ovхalayırdım; емолејдəбиш  ovхalayırdın; емолејдəбе  ovхalayırdı; 
емолејдəбимон ovхalayırdıq; емолејдəбишон ovхalayırdınız; 
емолејдəбин ovхalayırdılar; емолəме  ovхaladım; емолəј  ovхaladın; 
емолəше ovхaladı; емолəмоне ovхaladıq; емолəоне  ovхaladınız; 
емолəшоне  ovхaladılar; ејəмолим  ovхalayardım; ејəмолиш 
ovхalayardın; ејəмоли ovхalayardı; ејəмолимон  ovхalayardıq; 
ејəмолишон ovхalayardınız; ејəмолин ovхalayardılar; емолəнинбим  
ovхalamalıydım; емолəнинбиш  ovхalamalıydın; емолəнинбе  
ovхalamalıydı; емолəнинбимон ovхalamalıydıq; емолəнинбишон 
ovхalamalıydınız; емолəнинбин ovхalamalıydılar; емолəнин бим  
ovхalamalı oldum; емолəнин биш  ovхalamalı oldun; емолəнин бе  
ovхalamalı oldu; емолəнин бимон ovхalamalı olduq; емолəнин 
бишон ovхalamalı oldunuz; емолəнин бин ovхalamalı oldular; 
ебəмолем ovхalayaram; ебəмолеш  ovхalayarsan; ебəмоле 
ovхalayar; ебəмолемон  ovхalayarıq; ебəмолешон  ovхalayarsınız; 
ебəмолен  ovхalayarlar; емолəниним ovхalamalıyam; емолəниниш 
ovхalamalısan; емолəнине ovхalamalıdır; емолəнинимон  
ovхalamalıyıq; емолəнинишон  ovхalamalısınız; емолəнинин 
ovхalamalıdırlar; емолым ovхalayım; емол ovхala; емолы  
ovхalasın; емолəмон ovхalayaq; емолəн ovхalayın; емолын  
ovхalasınlar; емолом  ovхalasam; емолош ovхalasan; емоло 
ovхalasa; емоломон  ovхalasaq; емолошон ovхalasanız; емолон 
ovхalasalar; ♥емолејдəним  ovхalamıram; емолејдəним 
ovхalamırsan; емолејдəни ovхalamır; емолејдəнимон ovхalamırıq; 
емолејдəнишон ovхalamırsınız; емолејдəнин  ovхalamırlar; 
емолејдəныбим ovхalamırdım; емолејдəныбиш  ovхalamırdın; 
емолејдəныбе  ovхalamırdı; емолејдəныбимон ovхalamırdıq; 
емолејдəныбишон ovхalamırdınız; емолејдəныбин ovхalamırdılar; 
енымолəме  ovхalamadım; енымолəј  ovхalamadın; енымолəше 
ovхalamadı; енымолəмоне ovхalamadıq; енымолəоне  
ovхalamadınız; енымолəшоне  ovхalamadılar; енəмолим  
ovхalamazdım; енəмолиш ovхalamazdın; енəмоли ovхalamazdı; 
енəмолимон  ovхalamazdıq; енəмолишон ovхalamazdınız; 
енəмолин ovхalamazdılar; емолəнинныбим  ovхalamamalıydım; 
емолəнинныбиш  ovхalamamalıydın; емолəнинныбе  
ovхalamamalıydı; емолəнинныбимон ovхalamamalıydıq; 
емолəнинныбишон ovхalamamalıydınız; емолəнинныбин 
ovхalamamalıydılar; емолəнин ныбим  ovхalamalı olmadım; 
емолəнин ныбиш  ovхalamalı olmadın; емолəнин ныбе  ovхalamalı 
olmadı; емолəнин ныбимон ovхalamalı olmadıq; емолəнин 
ныбишон ovхalamalı olmadınız; емолəнин ныбин ovхalamalı 
olmadılar; енибəмолем ovхalamaram; енибəмолеш  ovхalamazsan; 
енибəмоле ovхalamaz; енибəмолемон  ovхalamarıq; енибəмолен  
ovхalamazlar; емолəнинним ovхalamamalıyam; емолəнинниш 
ovхalamamalısan; емолəнинни ovхalamamalıdır; емолəниннимон  
ovхalamamalıyıq; емолəниннишон  ovхalamamalısınız; 

емолəниннин ovхalamamalıdırlar; енымолым ovхalamayım; емəмол 
ovхalama; енымолы  ovхalamasın; емəмолəмон ovхalamayaq; 
емəмолəн ovхalamayın; енымолын  ovхalamasınlar; енымолом  
ovхalamasam; енымолош ovхalamasan; енымоло ovхalamasa; 
енымоломон  ovхalamasaq; енымолошон ovхalamasanız; енымолон 
ovхalamasalar. 

емолә с. ovxalamış, ovxalayan. 
емолә хəб. мəн. ovxalamısan. 
емоләвон и. emalçı. 
емоләнин с. ovxalamalı, ovxalayası. 
емоләсә з. ovxalayarkәn. 
емоләкә с. emaledici. 
емолкарде и. emaletmә. 
емолотхонә и. emalatxana. 
емосијә и. emosiya. 
емосионал с. emosional. 
емосионаләти и. emosionallıq. 
емуртыније и. tıxma. 
емуртыније-емуртыније з. tıxa-tıxa, tıxaraq. 
емуртынијеј ф. tıxmaq; емуртынијə беј ф. tıxılmaq; емуртынијə 

быə с. tıxılmış, tıxılan; емуртынијə быə хəб. мəн. tıxılmışdır, tıxılıb; 
♥емуртынејдəм  tıхıram; емуртынејдəш tıхırsan; емуртынејдə tıхır; 
емуртынејдəмон tıхırıq; емуртынејдəшон tıхırsınız; емуртынејдəн  
tıхırlar; емуртынејдəбим tıхırdım; емуртынејдəбиш  tıхırdın; 
емуртынејдəбе  tıхırdı; емуртынејдəбимон tıхırdıq; 
емуртынејдəбишон tıхırdınız; емуртынејдəбин tıхırdılar; 
емуртыниме  tıхdım; емуртыније  tıхdın; емуртынише tıхdı; 
емуртынимоне tıхdıq; емуртынијоне  tıхdınız; емуртынишоне  
tıхdılar; ејəмуртыним  tıхardım; ејəмуртыниш tıхardın; ејəмуртыни 
tıхardı; ејəмуртынимон  tıхardıq; ејəмуртынишон tıхardınız; 
ејəмуртынин tıхardılar; емуртынијəнинбим  ovхalamalıydım; 
емуртынијəнинбиш  ovхalamalıydın; емуртынијəнинбе  
ovхalamalıydı; емуртынијəнинбимон ovхalamalıydıq; 
емуртынијəнинбишон ovхalamalıydınız; емуртынијəнинбин 
ovхalamalıydılar; емуртынијəнин бим  ovхalamalı oldum; 
емуртынијəнин биш  ovхalamalı oldun; емуртынијəнин бе  
ovхalamalı oldu; емуртынијəнин бимон ovхalamalı olduq; 
емуртынијəнин бишон ovхalamalı oldunuz; емуртынијəнин бин 
ovхalamalı oldular; ебəмуртынем tıхaram; ебəмуртынеш  tıхarsan; 
ебəмуртыне tıхar; ебəмуртынемон  tıхarıq; ебəмуртынешон  
tıхarsınız; ебəмуртынен  tıхarlar; емуртынијəниним tıхmalıyam; 
емуртынијəниниш tıхmalısan; емуртынијəнине tıхmalıdır; 
емуртынијəнинимон  tıхmalıyıq; емуртынијəнинишон  tıхmalısınız; 
емуртынијəнинин tıхmalıdırlar; емуртыным tıхım; емуртын tıх; 
емуртыны  tıхsın; емуртынəмон tıхaq; емуртынəн tıхın; 
емуртынын  tıхsınlar; емуртыном  tıхsam; емуртынош tıхsan; 
емуртыно tıхsa; емуртыномон  tıхsaq; емуртыношон tıхsanız; 
емуртынон tıхsalar; ♥емуртынејдəним  tıхmıram; емуртынејдəним 
tıхmırsan; емуртынејдəни tıхmır; емуртынејдəнимон tıхmırıq; 
емуртынејдəнишон tıхmırsınız; емуртынејдəнин  tıхmırlar; 
емуртынејдəныбим tıхmırdım; емуртынејдəныбиш  tıхmırdın; 
емуртынејдəныбе  tıхmırdı; емуртынејдəныбимон tıхmırdıq; 
емуртынејдəныбишон tıхmırdınız; емуртынејдəныбин tıхmırdılar; 
енымуртыниме  tıхmadım; енымуртыније  tıхmadın; 
енымуртынише tıхmadı; енымуртынимоне tıхmadıq; 
енымуртынијоне  tıхmadınız; енымуртынишоне  tıхmadılar; 
енəмуртыним  tıхmazdım; енəмуртыниш tıхmazdın; енəмуртыни 
tıхmazdı; енəмуртынимон  tıхmazdıq; енəмуртынишон tıхmazdınız; 
енəмуртынин tıхmazdılar; емуртынијəнинныбим  tıхmamalıydım; 
емуртынијəнинныбиш  tıхmamalıydın; емуртынијəнинныбе  
tıхmamalıydı; емуртынијəнинныбимон tıхmamalıydıq; 
емуртынијəнинныбишон tıхmamalıydınız; емуртынијəнинныбин 
tıхmamalıydılar; емуртынијəнин ныбим  tıхmalı olmadım; 
емуртынијəнин ныбиш  tıхmalı olmadın; емуртынијəнин ныбе  
tıхmalı olmadı; емуртынијəнин ныбимон tıхmalı olmadıq; 
емуртынијəнин ныбишон tıхmalı olmadınız; емуртынијəнин 
ныбин tıхmalı olmadılar; енибəмуртынем tıхmaram; 
енибəмуртынеш  tıхmazsan; енибəмуртыне tıхmaz; 
енибəмуртынемон  tıхmarıq; енибəмуртынен  tıхmazlar; 
емуртынијəнинним tıхmamalıyam; емуртынијəнинниш 
tıхmamalısan; емуртынијəнинни tıхmamalıdır; 



225 
ЕМУРТЫНИЈӘ 

 
 
емуртынијəниннимон  tıхmamalıyıq; емуртынијəниннишон  
tıхmamalısınız; емуртынијəниннин tıхmamalıdırlar; енымуртыным 
tıхmayım; емəмуртын tıхma; енымуртыны  tıхmasın; 
емəмуртынəмон tıхmayaq; емəмуртынəн tıхmayın; енымуртынын  
tıхmasınlar; енымуртыном  tıхmasam; енымуртынош tıхmasan; 
енымуртыно tıхmasa; енымуртыномон  tıхmasaq; енымуртыношон 
tıхmasanız; енымуртынон tıхmasalar. 

емуртынијә с. tıxmış, tıxan. 
емуртынијә хəб. мəн. tıxmısan. 
емуртынијәнин с. tıxmalı, tıxası. 
емуртынијәсә з. tıxarkәn. 
емутәһыр с. qaraqabaq, qaraqabaqlı, yerәbaxan; saman 

altından su yeridәn. 
емутәһырәти и. qaraqabaqlıq, yerәbaxanlıq. 
ендшпил и. шаһм. endşpil. 
енергетизм и. energetizm. 
енергетик и. energetik. 
енергетикә и. energetika.  
енержи и. enerji; һəво енержи hava enerjisi; ови енержи su 

enerjisi; атоми енержи atom enerjisi. 
енержиманд с. enerjili. 
енәме и. әyilmә. 
енәме-енәме з. әyilә-әyilә, әyilәrәk, aşağı әyilә-әyilә (әyilәrәk).  
енәмеј ф. әyilmәk, aşağı әyilmәk; ♥енəмејдəм əyilirəm; 

енəмејдəш əyilirsən; енəмејдə əyilir; енəмејдəмон əyilirik; 
енəмејдəшон əyilirsiniz; енəмејдəн əyilirlər; енəмејдəбим əyilirdim; 
енəмејдəбиш əyilirdin; енəмејдəбе əyilirdi; енəмејдəбимон 
əyilirdik; енəмејдəбишон əyilirdiniz; енəмејдəбин əyilirdilər; 
енəмəбим əyilmişdim; енəмəбиш əyilmişdin; енəмəбе əyilmişdi; 
енəмəбимон əyilmişdik; енəмəбишон əyilmişdiniz; енəмəбин 
əyilmişdilər; енəмəјм əyildim; енəмəјш əyildin; енəмəј əyildi; 
енəмəјмонəyildik; енəмəјшон əyildiniz; енəмəјн əyildilər; 
енəмəбəјм əyilsəydim; енəмəбəјш əyilsəydin; енəмəбəј əyilsəydi; 
енəмəбəјмон əyilsəydik; енəмəбəјшон əyilsəydiniz; енəмəбəјн 
əyilsəydilər; енəмəнинбим əyilməliydim; енəмəнинбиш 
əyilməliydin; енəмəнинбе əyilməliydi; енəмəнинбимон 
əyilməliydik; енəмəнинбишон əyilməliydiniz; енəмəнинбин 
əyilməliydilər; енəмəнин бим əyilməli oldum; енəмəнин биш 
əyilməli oldun; енəмəнин бе əyilməli oldu; енəмəнин бимон əyilməli 
olduq; енəмəнин бишон əyilməli oldunuz; енəмəнин бин əyilməli 
oldular; енəмəнинимбəн əyilməliyəmmiş; енəмəнинишбəн 
əyilməlisənmiş; енəмəнинебəн əyilməliymiş; енəмəнинимонбəн 
əyilməliyikmiş; енəмəнинишонбəн əyilməlisinizmiş; 
енəмəнининбəн əyilməliymişlər; ебəнəмем əyilərəm; ебəнəмеш 
əyilərsən; ебəнəме əyilər; ебəнəмемон əyilərik; дəбəнəмешон 
əyilərsiniz; ебəнəмен əyilərlər; енəмəниним əyilməliyəm; 
енəмəниниш əyilməlisən; енəмəнине əyilməlidir; енəмəнинимон 
əyilməliyik; енəмəнинишон əyilməlisiniz; енəмəнинин 
əyilməlidirlər; енəмым əyilim; енəм əyil; енəмы əyilsin; енəмəмон 
əyilək; енəмəн əyilin; енəмын əyilsinlər; енəмом əyilsəm; енəмош 
əyilsən; енəмо əyilsə;  енəмомон əyilsək; енəмошон əyilsəniz; 
енəмон əyilsələr; ♥енəмејдəним əyilmirəm; енəмејдəниш 
əyilmirsən; енəмејдəни əyilmir; енəмејдəнимон əyilmirik; 
енəмејдəнишон əyilmirsiniz; енəмејдəнин əyilmirlər; 
енəмејдəныбим əyilmirdim; енəмејдəныбиш əyilmirdin; 
енəмејдəныбе əyilmirdi; енəмејдəныбимон əyilmirdik; 
енəмејдəныбишон əyilmirdiniz; енəмејдəныбин əyilmirdilər; 
енəмəныбим əyilməmişdim; енəмəныбиш əyilməmişdin; енəмəныбе 
əyilməmişdi; енəмəныбимон əyilməmişdik; енəмəныбишон 
əyilməmişdiniz; енəмəныбин əyilməmişdilər; енынəмəјм əyilmədim; 
енынəмəјш əyilmədin; енынəмəј əyilmədi; енынəмəјмон əyilmədik; 
енынəмəјшон əyilmədiniz; енынəмəјн əyilmədilər; енəмəнəбəјм 
əyilməsəydim; енəмəнəбəјш əyilməsəydin; енəмəнəбəј əyilməsəydi; 
енəмəнəбəјмон əyilməsəydik; енəмəнəбəјшон əyilməsəydiniz; 
енəмəнəбəјн əyilməsəydilər; енəмəнинныбим əyilməməliydim; 
енəмəнинныбиш əyilməməliydin; енəмəнинныбе əyilməməliydi; 
енəмəнинныбимон əyilməməliydik; енəмəнинныбишон 
əyilməməliydiniz; енəмəнинныбин əyilməməliydilər; енəмəнин 
ныбим əyilməli olmadım; енəмəнин ныбиш əyilməli olmadın; 
енəмəнин ныбе əyilməli olmadı; енəмəнин ныбимон əyilməli 
olmadıq; енəмəнин ныбишон əyilməli olmadınız; енəмəнин ныбин 

əyilməli olmadılar; енəмəниннимбəн əyilməməliyəmmiş; 
енəмəниннишбəн əyilməməlisənmiş; енəмəниннијебəн 
əyilməməliymiş; енəмəниннимонбəн əyilməməliyikmiş; 
енəмəниннишонбəн əyilməməlisinizmiş; енəмəниннинбəн 
əyilməməliymişlər; енибəнəмем əyilmərəm; енибəнəмеш 
əyilməzsən; енибəнəме əyilməz; енибəнəмемон əyilmərik; 
енибəнəмешон əyilməzsiniz; енибəнəмен əyilməzlər; енəмəнинним 
əyilməməliyəm; енəмəнинниш əyilməməlisən; енəмəнинни 
əyilməməlidir; енəмəниннимон əyilməməliyik; енəмəниннишон 
əyilməməlisiniz; енəмəниннин əyilməməlidirlər; енынəмым 
əyilməyim; емəнəм əyilmə; енынəмы əyilməsin; емəнəмəмон  
əyilməyək; емəнəмəн əyilməyin; енынəмын əyilməsinlər; енынəмом 
əyilməsəm; енынəмош əyilməsən; енынəмо əyilməsə; енынəмомон 
əyilməsək; енынəмошон əyilməsəniz; енынəмон əyilməsələr. 

енәмә с. әyilәn, әyilmiş, aşağı әyilәn (әyilmiş). 
енәмә хəб. мəн. әyilib, aşağı әyilib. 
енәмәнин с. әyilmәli, әyilәsi, aşağı әyilmәli (әyilәsi). 
енәмәсә з. әyilәrkәn, aşağı әyilәrkәn. 
еныбарде-еныбарде з. udmaya-udmaya, udmadan, udmayaraq. 
еныбардеј ф. udmamaq. 
еныбардә с. udmayan, udmamış. 
еныбардә з. udmamış, udmazdan öncә. 
еныбе-еныбе з. yanaşmaya-yanaşmaya, yanaşmadan, 

yanaşmayaraq. 
еныбеј ф. yanaşmamaq. 
еныбә с. yanaşmayan, yanaşmamış. 
еныбә з. yanaşmamış, yanaşmazdan öncә. 
еныбырије-еныбырије з. kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, 

kәsilmәyәrәk. 
еныбыријеј ф. kәsilmәmәk. 
еныбыријә с. kәsilmәyәn, kәsilmәmiş. 
еныбыријә з. kәsilmәmiş, kәsilmәzdәn öncә. 
еныбырније-еныбырније з. kәsmәyә-kәsmәyә, kәsmәdәn, 

kәsmәyәrәk (sözü). 
еныбырнијеј ф. kәsmәmәk (sözü). 
еныбырнијә с. kәsmәyәn, kәsmәmiş (sözü). 
еныбырнијә з. kәsmәmiş, kәsmәzdәn öncә (sözü). 
еныварде-еныварде з. düşürmәyә-düşürmәyә, düşürmәdәn, 

düşürmәyәrәk. 
енывардеј ф. düşürmәmәk. 
енывардә с. düşürmәyәn, düşürmәmiş. 
енывардә з. düşürmәmiş, düşürmәzdәn öncә. 
енывардовније-енывардовније з. düşürtdürmәyә-

düşürtdürmәyә, düşürtdürmәdәn, düşürtdürmәyәrәk. 
енывардовнијеј ф. düşürtdürmәmәk. 
енывардовнијә с. düşürtdürmәyәn, düşürtdürmәmiş. 
енывардовнијә з. düşürtdürmәmiş, düşürtdürmәzdәn öncә. 
енывате-енывате з. soyunmaya-soyunmaya, soyunmayaraq, 

soyunmadan, soyundurmaya-soyundurmaya, soyundurmadan, 
soyundurmayaraq. 

еныватеј ф. soyunmamaq, soyundurmamaq. 
еныватә с. soyunmayan, soyunmamış, soyundurmayan, 

soyundurmamış. 
еныватә з. soyunmamış, soyundurmamış, soyunmamışdan 

(soyundurmamışdan) öncә. 
енываште-енываште з. attanmaya-attanmaya, attanmadan, 

attanmayaraq (aşağı). 
енываштеј ф. attanmamaq (aşağı). 
енываштә с. attanmayan, attanmamış. 
енываштә з. attanmamış, attanmazdan öncә. 
енывәше-енывәше з. sönmәyә-sönmәyә, sönmәdәn, 

sönmәyәrәk, keçmәyә-keçmәyә, keçmәdәn, keçmәyәrәk (ocaq). 
енывәшеј ф. sönmәmәk, keçmәmәk. 
енывәшә с. sönmәyәn, sönmәmiş, keçmәmiş, keçmәyәn. 
енывәшә з. sönmәmiş, keçmәmiş, sönmәzdәn (keçmәzdәn) öncә. 
енывинҹије-енывинҹије з. gәrilmәyә-gәrilmәyә, gәrilmәdәn, 

gәrilmәyәrәk. 
енывинҹијеј ф. gәrilmәmәk. 
енывинҹијә с. gәrilmәyәn, gәrilmәmiş. 
енывинҹијә з. gәrilmәmiş, gәrilmәzdәn öncә. 
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енывинҹиније-енывинҹиније з. gәrmәyә-gәrmәyә, gәrmәdәn, 
gәrmәyәrәk. 

енывинҹинијеј ф. gәrmәmәk. 
енывинҹинијә с. gәrmәyәn, gәrmәmiş. 
енывинҹинијә з. gәrmәmiş, gәrmәzdәn öncә. 
енывырдыније-енывырдыније з. endirmәyә-endirmәyә, 

endirmәdәn, endirmәyәrәk (zərbə). 
енывырдынијеј ф. endirmәmәk (zərbə). 
енывырдынијә с. endirmәyәn, endirmәmiş (zərbə). 
енывырдынијә з. endirmәmiş, endirmәzdәn öncә (zərbə). 
енывырије-енывырије з. qartımaya-qartımaya, qartımadan, 

qartımayaraq. 
енывыријеј ф. qartımamaq. 
енывыријә с. qartımayan, qartımamış. 
енывыријә з. qartımamış, qartımazdan öncә. 
енывоә с. düşmәyәn, düşmәmiş. 
енывоә з. düşmәmiş, düşmәzdәn öncә. 
енывој ф. düşmәmәk (maşından və s.). 
енывој-енывој з. düşmәyә-düşmәyә, düşmәdәn, düşmәyәrәk 

(maşından və s.). 
енывоније-енывоније з. ötürmәyә-ötürmәyә, ötürmәdәn, 

ötürmәyәrәk (yemək və s.). 
енывонијеј ф. ötürmәmәk (yemək və s.). 
енывонијә с. ötürmәyәn, ötürmәmiş (yemək və s.). 
енывонијә з. ötürmәmiş, ötürmәzdәn öncә (yemək və s.). 
енывошније-енывошније з. söndürmәyә-söndürmәyә, 

söndürmәdәn, söndürmәyәrәk, keçirtmәyә-keçirtmәyә, 
keçirtmәdәn, keçirtmәyәrәk. 

енывошнијеј ф. söndürmәmәk, keçirtmәmәk (ocağı və s.). 
енывошнијә с. söndürmәmiş, söndürmәyәn, keçirtmәmiş, 

keçirtmәyәn. 
енывошнијә з. söndürmәmiş, keçirtmәmiş, söndürmәzdәn 

(keçirtmәzdәn) öncә. 
еныгарде-еныгарде з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 

әyilmәyәrәk, enmәyә-enmәyә, enmәdәn, enmәyәrәk. 
еныгардеј ф. әyilmәmәk, enmәmәk. 
еныгардә с. әyilmәyәn, enmәyәn, әyilmәmiş, enmәmiş. 
еныгардә з. әyilmәmiş, enmәmiş, әyilmәzdәn (enmәzdәn) öncә. 
еныгәте-еныгәте з. basmaya-basmaya, basmadan, basmayaraq. 
еныгәтеј ф. basmamaq. 
еныгәтә с. basmayan, basmamış. 
еныгәтә з. basmamış, basmazdan öncә. 
еныгылвоније-еныгылвоније з. dәnәlәmәyә-dәnәlәmәyә, 

dәnәlәmәdәn, dәnәlәmәyәrәk. 
еныгылвонијеј ф. dәnәlәmәmәk. 
еныгылвонијә с. dәnәlәmәyәn, dәnәlәmәmiş. 
еныгылвонијә з. dәnәlәmәmiş, dәnәlәmәzdәn öncә. 
еныгыније-еныгыније з. düşmәyә-düşmәyә, düşmәdәn, 

düşmәyәrәk. 
еныгынијеј ф. düşmәmәk. 
еныгынијә с. düşmәyәn, düşmәmiş. 
еныгынијә з. düşmәmiş, düşmәzdәn öncә. 
еныгордыније-еныгордыније з. döndәrmәyә-döndәrmәyә, 

döndәrmәdәn, döndәrmәyәrәk (aşağı). 
еныгордынијеј ф. döndәrmәmәk (aşağı). 
еныгордынијә с. döndәrmәyәn, döndәrmәmiş (aşağı). 
еныгордынијә з. döndәrmәmiş, döndәrmәzdәn öncә (aşağı). 
енығанде-енығанде з. salmaya-salmaya, salmadan, 

salmayaraq, düşürmәyә-düşürmәyә, düşürmәdәn, düşürmәyәrәk. 
енығандеј ф. salmamaq, düşürmәmәk. 
енығандә с. salmayan, düşürmәyәn, salmamış, düşürmәmiş. 
енығандә з. salmamış, düşürmәmiş, salmazdan, düşürmәzdәn 

öncә. 
енығандовније-енығандовније з. saldırmaya-saldırmaya, 

saldırmadan, saldırmayaraq, әldәn saldırmaya-saldırmaya 
(saldırmadan, saldırmayaraq), düşürtmәyә-düşürtmәyә, 
düşürtmәdәn, düşürtmәyәrәk. 

енығандовнијеј ф. saldırmamaq, әldәn saldırmamaq, 
düşürtmәmәk. 

енығандовнијә с. saldırmamış, saldırmayan, әldәn saldırmamış 
(saldırmayan), düşürtmәmiş, düşürtmәyәn. 

енығандовнијә з. saldırmamış, әldәn saldırmamış 
(saldırmazdan öncә), düşürtmәmiş, düşürtmәzdәn öncә. 

еныдаште-еныдаште з. tәqdim etmәyә-etmәyә (etmәdәn, 
etmәyәrәk). 

еныдаштеј ф. tәqdim etmәmәk. 
еныдаштә с. tәqdim etmәyәn (etmәmiş). 
еныдаштә з. tәqdim etmәmiş, tәqdim etmәzdәn öncә. 
еныдыздије-еныдыздије з. süzmәyә-süzmәyә, süzmәdәn, 

süzmәyәrәk (su və s.). 
еныдыздијеј ф. süzmәmәk (su və s.). 
еныдыздијә с. süzmәyәn, süzmәmiş (su və s.). 
еныдыздијә з. süzmәmiş, süzmәzdәn öncә. 
еныдырије-еныдырије з. bәrәlmәyә-bәrәlmәyә, bәrәlmәdәn, 

bәrәlmәyәrәk. 
еныдыријеј ф. bәrәlmәmәk. 
еныдыријә с. bәrәlmәyәn, bәrәlmәmiş. 
еныдыријә з. bәrәlmәmiş, bәrәlmәzdәn öncә. 
еныдырније-еныдырније з. atmaya-atmaya, atmadan, 

atmayaraq (gözlər) 
еныдырнијеј ф. atmamaq (gözlər); чəшоным едырнијəни боты! 

gözlərim səninçün atmır! 
еныдырнијә с. atmayan, atmamış (gözlər). 
еныдырнијә з. atmamış, atmazdan öncә (gözlər). 
еныдјәсе-еныдјәсе з. baxmaya-baxmaya, baxmadan, 

baxmayaraq. 
еныдјәсеј ф. baxmamaq. 
еныдјәсә с. baxmayan, baxmamış. 
еныдјәсә з. baxmamış, baxmazdan öncә. 
еныдоә с. örtmәyәn, örtmәmiş. 
еныдоә з. örtmәmiş, örtmәzdәn öncә. 
еныдој ф. örtmәmәk. 
еныдој-еныдој з. örtmәyә-örtmәyә, örtmәdәn, örtmәyәrәk. 
еныдоште-еныдоште з. sidiyә tutmaya-tutmaya (tutmadan, 

tutmayaraq). 
еныдоштеј ф. sidiyә tutmamaq. 
еныдоштә с. sidiyә tutmayan (tutmamış). 
еныдоштә з. sidiyә tutmamış, sidiyә tutmazdan öncә. 
еныдуше-еныдуше з. sağmaya-sağmaya, sağmayaraq. 
еныдушеј ф. sağmamaq. 
еныдушә с. sağmamış, sağmayan. 
еныдушә з. sağmamış, sağmazdan öncә. 
еныжеј ф. hörmәmәk, tikmәmәk (ev). 
еныжеј-еныжеј з. hörmәyә-hörmәyә, hörmәdәn, hörmәyәrәk. 
еныжә с. hörmәyәn, hörmәmiş. 
еныжә з. hörmәmiş, hörmәzdәn öncә.  
еныжәне-еныжәне з. sancmaya-sancmaya, sancmadan, 

sancmayaraq, taxmaya-taxmaya, taxmadan, taxmayaraq (bayraq 
və s.). 

еныжәнеј ф. sancmamaq, taxmamaq (bayraq və s.). 
еныжәнә с. sancmayan, taxmayan, sancmamış, taxmamış. 
еныжәнә з. sancmamış, taxmamış, sancmazdan (taxmazdan) 

öncә. 
енызавзије-енызавзије з. lәngimәyә-lәngimәyә, lәngimәdәn, 

lәngimәyәrәk, yubanmaya-yubanmaya, yubanmadan, 
yubanmayaraq. 

енызавзијеј ф. lәngimәmәk, yubanmamaq. 
енызавзијә с. lәngimәyәn, yubanmayan, lәngimәmş, 

yubanmamış. 
енызавзијә з. lәngimәmiş, yubanmamış, lәngimәzdәn 

yubanmazdan) öncә. 
енызавзыније-енызавзыније з. lәngitmәyә-lәngitmәyә, 

lәngitmәdәn, lәngitmәyәrәk, yubatmaya-yubatmaya, yubatmadan, 
yubatmayaraq. 

енызавзынијеј ф. lәngitmәmәk, yubatmamaq. 
енызавзынијә с. lәngitmәyәn, yubatmayan, lәngitmәmiş, 

yubatmamış. 
енызавзынијә з. lәngitmәmiş, lәngitmәzdәn öncә. 
енызәхе-енызәхе з. yarılmaya-yarılmaya, yarılmadan, 

yarılmayaraq. 
енызәхеј ф. yarılmamaq. 
енызәхә с. yarılmayan, yarılmamış. 
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енызәхә з. yarılmamış, yarılmazdan öncә. 
енызынҹије-енызынҹије з. sallanmaya-sallanmaya, 

sallanmadan, sallanmayaraq. 
енызынҹијеј ф. sallanmamaq. 
енызынҹијә с. sallanmayan, sallanmamış. 
енызынҹијә з. sallanmamış, sllanmazdan öncә. 
енызырије-енызырије з. bәrәlmәyә-bәrәlmәyә, bәrәlmәdәn, 

bәrәlmәyәrәk. 
енызыријеј ф. bәrәlmәmәk. 
енызыријә с. bәrәlmәyәn, bәrәlmәmiş. 
енызыријә з. bәrәlmәmiş, bәrәlmәzdәn öncә. 
енызырније-енызырније з. bәrәltmәyә-bәrәltmәyә, 

bәrәltmәdәn, bәrәltmәyәrәk. 
енызырнијеј ф. bәrәltmәmәk. 
енызырнијә с. bәrәltmәyәn, bәrәltmәmiş. 
енызырнијә з. bәrәltmәmiş, bәrәltmәzdәn öncә. 
еныкарде-еныкарде з. tökmәyә-tökmәyә, tökmәdәn, 

tökmәyәrәk.   
еныкардеј ф. tökmәmәk.   
еныкардә с. tökmәyәn, tökmәmiş. 
еныкардә з. tökmәmiş, tökmәzdәn öncә. 
еныкырвоније-еныкырвоније з. öskürtmәyә-öskürtmәyә, 

öskürtmәdәn, öskürtmәyәrәk. 
еныкырвонијеј ф. öskürtmәmәk. 
еныкырвонијә с. öskürtmәyәn, öskürtmәmiş. 
еныкырвонијә з. öskürtmәmiş, öskürtmәzdәn öncә. 
еныкыре-еныкыре з. öskürmәyә-öskürmәyә, öskürmәdәn, 

öskürmәyәrәk. 
еныкыреј ф. öskürmәmәk. 
еныкырә с. öskürmәyәn, öskürmәmiş. 
еныкырә з. öskürmәmiş, öskürmәzdәn öncә. 
еныкырије-еныкырије з. çәkilmәyә-çәkilmәyә, çәkilmәdәn, 

çәkilmәyәrәk (aşağı). 
еныкыријеј ф. çәkilmәmәk (aşağı). 
еныкыријә с. çәkilmәyәn, çәkilmәmiş. 
еныкыријә з. çәkilmәmiş, çәkilmәzdәn öncә. 
еныкырније-еныкырније з. dartmaya-dartmaya, dartmadan, 

dartmayaraq, çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk (aşağı). 
еныкырнијеј ф. dartmamaq, çәkmәmәk (aşağı). 
еныкырнијә с. dartmayan, çәkmәyәn, dartmamış, çәkmәmiş. 
еныкырнијә з. dartmamış, çәkmәmiş, dartmazdan (çәkmәzdәn) 

öncә. 
еныкыште-еныкыште з. üstәlәmәyә-üstәlәmәyә, üstәlәmәdәn, 

üstәlәmәyәrәk. 
еныкыштеј ф. üstәlәmәmәk. 
еныкыштә с. üstәlәmәyәn, üstәlәmәmiş. 
еныкыштә з. üstәlәmәmiş, üstәlәmәzdәn öncә. 
еныкује-еныкује з. çırpmaya-çırpmaya, çırpmadan, 

çırpmayaraq. 
еныкујеј ф. çırpmamaq. 
еныкујә с. çırpmayan, çırpmamış. 
еныкујә з. çırpmamış, çırpmazdan öncә. 
енылашкије-енылашкије з. sallanmaya-sallanmaya, 

sallanmadan, sallanmayaraq. 
енылашкијеј ф. sallanmamaq. 
енылашкијә с. sallanmayan, sallanmamış. 
енылашкијә з. sallanmamış, sallanmazdan öncә. 
енылашкыније-енылашкыније з. sallamaya-sallamaya, 

sallamadan, sallamayaraq. 
енылашкынијеј ф. sallamamaq. 
енылашкынијә с. sallamayan, sallamamış. 
енылашкынијә з. sallamamış, sallamazdan öncә. 
енымарде-енымарде з. qaxılmaya-qaxılmaya, qaxılmadan, 

qaxılmayaraq, qaxılıb qalmaya-qalmaya (qalmadan, 
qalmayaraq). 

енымардеј ф. qaxılmamaq, qaxılıb qalmamaq. 
енымардә с. qaxılmayan, qaxılmamış. 
енымардә з. qaxılmamış, qaxılmazdan öncә. 
еныме-еныме з. tökülmәyә-tökülmәyә, tökülmәdәn, 

tökülmәyәrәk. 
енымеј ф. tökülmәmәk. 

енымә с. tökülmәyәn, tökülmәmiş. 
енымә з. tökülmәmiş, tökülmәzdәn öncә. 
енымуртыније-енымуртыније з. tıxmaya-tıxmaya, tıxmadan, 

tıxmayaraq. 
енымуртынијеј ф. tıxmamaq. 
енымуртынијә с. tıxmayan, tıxmamış, tıxmaz. 
енымуртынијә з. tıxmamış, tıxmazdan öncә. 
енынәм с. әyilmәz, mәtin. 
енынәме-енынәме з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 

әyilmәyәrәk. 
енынәмеј ф. әyilmәmәk. 
енынәмә с. әyilmәyәn, әyilmәmiş. 
енынәмә з. әyilmәmiş, әyilmәzdәn öncә. 
енынәмәти и. әyilmәzlik, mәtinlik. 
еныныште-еныныште з. dalamaya-dalamaya, dalamadan, 

dalamayaraq. 
еныныштеј ф. dalamamaq. 
еныныштә с. dalamayan, dalamamış. 
еныныштә з. dalamamış, dalamazdan öncә. 
еныновније-еныновније з. әymәyә-әymәyә, әymәdәn, 

әymәyәrәk. 
еныновнијеј ф. әymәmәk. 
еныновнијә с. әymәyәn, әymәmiş. 
еныновнијә з. әymәmiş, әymәzdәn öncә. 
еныпарзије-еныпарзије з. süzülmәyә-süzülmәyә, süzülmәdәn, 

süzülmәyәrәk, sızmaya-sızmaya, sızmadan, sızmayaraq. 
еныпарзијеј ф. süzülmәmәk, sızmamaq. 
еныпарзијә с. süzülmәyәn, sızmayan, süzülmәmiş, sızmamış. 
еныпарзијә з. süzülmәmiş, sızmamış, süzülmәmişdәn 

(sızmamışdan) öncә. 
еныпарзыније-еныпарзыније з. süzmәyә-süzmәyә, süzmәdәn, 

süzmәyәrәk, sızdırmaya-sızdırmaya, sızdırmadan, sızdırmayaraq. 
еныпарзынијеј ф. süzmәmәk, sızdırmamaq. 
еныпарзынијә с. süzmәyәn, sızdırmayan, süzmәmiş, 

sızdırmamış. 
еныпарзынијә з. süzmәmiş, sızdırmamış, süzmәmişdәn 

(sızdırmamışdan) öncә. 
еныпарчије-еныпарчије з. ört-bastır edilmәyә-edilmәyә 

(edilmәdәn, edilmәyәrәk), örtülmәyә-örtülmәyә, örtülmәdәn, 
örtülmәyәrәk. 

еныпарчијеј ф. ört-bastır edilmәmәk, örtülmәmәk. 
еныпарчијә с. ört-basdır edilmәyәn (edilmәmiş), örtülmәyәn, 

örtülmәmiş. 
еныпарчијә з. ört-basdır edilmәmiş, örtülmәmiş, ört-basdır 

edilmәzdәn (örtülmәzdәn) öncә. 
еныпарчыније-еныпарчыније з. ört-bastır etmәyә-etmәyә 

(etmәdәn, etmәyәrәk), örtmәyә-örtmәyә, örtmәdәn, örtmәyәrәk. 
еныпарчынијеј ф. ört-bastır etmәmәk, örtmәmәk. 
еныпарчынијә с. ört-basdır etmәyәn (etmәmiş), örtmәyәn, 

örtmәmiş. 
еныпарчынијә з. ört-basdır etmәmiş, örtmәmiş, ört-basdır 

etmәzdәn (örtmәzdәn) öncә. 
еныпәле-еныпәле з. bellәmәyә-bellәmәyә, bellәmәdәn, 

bellәmәyәrәk (yuxarıdan aşağıya). 
еныпәлеј ф. bellәmәmәk (yuxarıdan aşağıya). 
еныпәлә с. bellәmәmiş, bellәmәyәn (yuxarıdan aşağıya). 
еныпәлә з. bellәmәmiş, bellәmәzdәn öncә (yuxarıdan aşağıya). 
еныпәре-еныпәре з. enmәyә-enmәyә, enmәdәn, enmәyәrәk. 
еныпәреј ф. enmәmәk. 
еныпәрә с. enmәyәn, enmәmiş. 
еныпәрә з. enmәmiş, enmәzdәn öncә. 
еныпыке-еныпыке з. basılmaya-basılmaya, basılmadan, 

basılmayaraq, әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, әyilmәyәrәk, 
çömәlmәyә-çömәlmәyә, çömәlmәdәn, çömәlmәyәrәk. 

еныпыкеј ф. basılmamaq, әyilmәmәk, çömәlmәmәk. 
еныпыкә с. basılmayan, әyilmәyәn, çömәlmәyәn, basılmamış, 

әyilmәmiş, çömәlmәmiş). 
еныпыкә з. basılmamış, әyilmәmiş, çömәlmәmiş, basılmazdan 

(әyilmәmişdәn, çömәlmәmişdәn) öncә. 
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еныпушије-еныпушије з. örtülmәyә-örtülmәyә, örtülmәdәn, 
örtülmәyәrәk, bağlanmaya-bağlanmaya, bağlanmadan, 
bağlanmayaraq (gözlər). 

еныпушијеј ф. örtülmәmәk, bağlanmamaq (gözlər). 
еныпушијә с. örtülmәyәn, bağlanmayan, örtülmәmiş, 

bağlanmamış (gözlər). 
еныпушијә з. örtülmәmiş, bağlanmamış, örtülmәzdәn 

(bağlanmazdan) öncә. 
еныпушније-еныпушније з. örtmәyә-örtmәyә, örtmәdәn, 

örtmәyәrәk (evin damını və с.). 
еныпушнијеј ф. örtmәmәk (evin damını və s.). 
еныпушнијә с. örtmәyәn, örtmәmiş. 
еныпушнијә з. örtmәmiş, örtmәzdәn öncә. 
еныпуште-еныпуште з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamadan, 

bağlamayaraq. 
еныпуштеј ф. bağlamamaq. 
еныпуштә с. bağlamayan, bağlamamış. 
еныпуштә з. bağlamamış, bağlamazdan öncә. 
еныранде-еныранде з. yavaşımaya-yavaşımaya, yavaşımadan, 

yavaşımayaraq, sәngimәyә-sәngimәyә, sәngimәdәn, sәngimәyәrәk, 
kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, kәsilmәyәrәk (yağış). 

енырандеј ф. yavaşımamaq, sәngimәmәk, kәsilmәmәk (yağış). 
енырандә с. yavaşımamış, yavaşımayan, sәngimәmiş, 

sәngimәyәn, kәsilmәmiş, kәsilmәyәn (yağış). 
енырандә з. yavaşımamış, sәngimәmiş, kәsilmәmiş, 

yavaşımazdan (sәngimәzdәn, kәsilmәzdәn) öncә (yağış). 
енырәсе-енырәсе з. yetmәyә-yetmәyә, yetmәdәn, yetmәyәrәk, 

kifayәt etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
енырәсеј ф. yetmәmәk, kifayәt etmәmәk. 
енырәсә с. yetmәyәn, yetmәmiş, kifayәt etmәyәn (etmәmiş). 
енырәсә з. yetmәmiş, kifayәt etmәmiş, yetmәmişdәn (kifayәt 

etmәzdәn) öncә. 
енырәхе-енырәхе I з. baxmaya-baxmaya, baxmadan, 

baxmayaraq (diqqətlə). 
енырәхе-енырәхе II з. sallanmaya-sallanmaya, sallanmadan, 

sallanmayaraq. 
енырәхеј I ф. baxmamaq (diqqətlə). 
енырәхеј II ф. sallanmamaq. 
енырәхә I с. baxmayan, baxmamış. 
енырәхә II с. sallanmayan, sallanmamış. 
енырәхә I з. baxmamış, baxmazdan öncә. 
енырәхә II з. sallanmamış, sallanmazdan öncә. 
енырыжије-енырыжије з. uçulmaya-uçulmaya, uçulmadan, 

uçulmayaraq. 
енырыжијеј ф. uçulmamaq. 
енырыжијә с. uçulmayan, uçulmamış. 
енырыжијә з. uçulmamış, uçulmazdan öncә. 
енырыжније-енырыжније з. uçurmaya-uçurmaya, 

uçurmadan, uçurmayaraq. 
енырыжнијеј ф. uçurmamaq. 
енырыжнијә с. uçurmayan, uçurmamış. 
енырыжнијә з. uçurmamış, uçurmazdan öncә. 
енырызије-енырызије з. ovulmaya-ovulmaya, ovulmadan, 

ovulmayaraq. 
енырызијеј ф. ovulmamaq. 
енырызијә с. ovulmayan, ovulmamış. 
енырызијә з. ovulmamış, ovulmazdan öncә. 
енырызније-енырызније з. ovmaya-ovmaya, ovmadan, 

ovmayaraq. 
енырызнијеј ф. ovmamaq. 
енырызнијә с. ovmayan, ovmamış. 
енырызнијә з. ovmamış, ovmazdan öncә. 
енырынгыније-енырынгыније з. eşitdirmәyә-eşitdirmәyә, 

eşitdirmәdәn, eşitdirmәyәrәk. 
енырынгынијеј ф. eşitdirmәmәk. 
енырынгынијә с. eşitdirmәyәn, eşitdirmәmiş. 
енырынгынијә з. eşitdirmәmiş, eşitdirmәzdәn öncә. 
енырыте-енырыте з. süpürmәyә-süpürmәyә, süpürmәdәn, 

süpürmәyәrәk (yuxarıdan aşağıya). 
енырытеј ф. süpürmәmәk (yuxarıdan aşağıya). 
енырытә с. süpürmәmiş, süpürmәyәn (yuxarıdan aşağıya). 

енырытә з. süpürmәmiş, süpürmәzdәn öncә (yuxarıdan aşağıya). 
еныроме-еныроме з. ötürmәyә-ötürmәyә, sürmәyә-sürmәyә, 

ötürmәyәrәk, sürmәyәrәk (mal-qaranı yuxarıdan aşağı). 
еныромеј ф. ötürmәmәk, sürmәmәk (mal-qaranı yuxarıdan 

aşağı). 
еныромә с. ötürmәmiş, ötürmәyәn, sürmәmiş, sürmәyәn (mal-

qaranı yuxarıdan aşağı). 
еныромә з. ötürmәmiş, sürmәmiş, ötürmәzdәn (sürmәzdәn) 

öncә (mal-qaranı yuxarıdan aşağı). 
еныросније-еныросније з. kifayәtlәndirmәyә-

kifayәtlәndirmәyә, kifayәtlәndirmәdәn, kifayәtlәndirmәyәrәk. 
еныроснијеј ф. kifayәtlәndirmәmәk. 
еныроснијә с. kifayәtlәndirmәyәn, kifayәtlәndirmәmiş. 
еныроснијә з. kifayәtlәndirmәmiş, kifayәtlәndirmәzdәn öncә. 
енырохније-енырохније з. sallamaya-sallamaya, sallamadan, 

sallamayaraq. 
енырохнијеј ф. sallamamaq. 
енырохнијә с. sallamayan, sallamamış. 
енырохнијә з. sallamamış, sallamazdan öncә. 
еныруте-еныруте з. içirtmәyә-içirtmәyә, içirtmәdәn, 

içirtmәyәrәk. 
енырутеј ф. içirtmәmәk. 
енырутә с. içirtmәyәn, içirtmәmiş. 
енырутә з. içirtmәmiş, içirtmәzdәn öncә. 
енысије-енысије з. ayrılmaya-ayrılmaya, ayrılmadan, 

ayrılmayaraq, ayrı düşmәyә-düşmәyә (düşmәdәn, düşmәyәrәk). 
енысијеј ф. ayrılmamaq, ayrı düşmәmәk. 
енысијә с. ayrılmayan. 
енысијә з. ayrılmamış, ayrılmazdan öncә. 
енысындыније-енысындыније з. ayırmaya-ayırmaya, 

ayırmadan, ayırmayaraq, ayrı salmaya-salmaya (salmadan, 
salmayaraq). 

енысындынијеј ф. ayırmamaq, ayrı salmamaq. 
енысындынијә с. ayırmayan, ayırmamış. 
енысындынијә з. ayırmamış, ayırmazdan öncә. 
енысује-енысује з. sürtmәyә-sürtmәyә, sürtmәdәn, 

sürtmәyәrәk. 
енысујеј ф. sürtmәmәk. 
енысујә с. sürtmәyәn, sürtmәmiş. 
енысујә з. sürtmәmiş, sürtmәzdәn öncә. 
енытате-енытате з. düşmәyә-düşmәyә, düşmәdәn, düşmәyәrәk 

(pilləkənlə, dağdan və s.). 
енытатеј ф. düşmәmәk (pilləkənlə, dağdan və s.). 
енытатеј ф. düşmәmәk (pilləkənlə, dağdan və s.). 
енытатә с. düşmәyәn, düşmәmiş. 
енытатә з. düşmәmiş, düşmәzdәn öncә. 
енытәне-енытәне I з. hörmәyә-hörmәyә, hörmәdәn, 

hörmәyәrәk (çillə). 
енытәне-енытәне II з. sәpmәyә-sәpmәyә, sәpmәdәn, sәpmәyәrәk 

(üz və с.). 
енытәнеј I ф. hörmәmәk (çillə). 
енытәнеј II ф. yayılmamaq (yara və s.). 
енытәнә I с. hörmәyәn, hörmәmiş. 
енытәнә II с. yayılmayan, yayılmamış. 
енытәнә I з. hörmәmiş, hörmәzdәn öncә. 
енытәнә II з. yayılmamış, yayılmazdan öncә. 
енытыке-енытыке з. dammaya-dammaya, dammayaraq, 

damcılamaya-damcılamaya, damcılamayaraq. 
енытыкеј ф. dammamaq, damcılamamaq. 
енытыкә с. dammamış, dammayan, damcılamamış, 

damcılamayan. 
енытыкә з. dammamış, damcılamamış, dammazdan 

(damcılamazdan) öncә. 
енытыле-енытыле з. damcılamaya-damcılamaya, 

damcılamadan, damcılamayaraq. 
енытылеј ф. damcılamamaq. 
енытылә с. damcılamayan, damcılamamış. 
енытылә з. damcılamamış, damcılamazdan öncә. 
енытылвоније-енытылвоније з. damcılatmaya-damcılatmaya, 

damcılatmadan, damcılatmayaraq. 
енытылвонијеј ф. damcılatmamaq. 
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енытылвонијә с. damcılatmayan, damcılatmamış. 
енытылвонијә з. damcılatmamış, damcılatmazdan öncә. 
енытырије-енытырије з. sivrilmәyә-sivrilmәyә, sivrilmәdәn, 

sivrilmәyәrәk, tökülmәyә-tökülmәyә, tökülmәdәn, tökülmәyәrәk; 
arıqlamaya-arıqlamaya, arıqlamadan, arıqlamayaraq. 

енытыријеј ф. sivrilmәmәk, tökülmәmәk; arıqlamamaq. 
енытыријә с. sivrilmәyәn, sivrilmәmiş. 
енытыријә з. sivrilmәmiş, sivrilmәzdәn öncә. 
енытырније-енытырније з. sivirmәyә-sivirmәyә, sivrmәdәn, 

sivirmәyәrәk. 
енытырнијеј ф. sivirmәmәk. 
енытырнијә с. sivirmәyәn, sivirmәmiş. 
енытырнијә з. sivirmәmiş, sivirmәzdәn öncә. 
енытыртије-енытыртије з. oturuşmaya-oturuşmaya, 

oturuşmadan, oturuşmayaraq, qartımaya-qartımaya, 
qartımadan, qartımayaraq. 

енытыртијеј ф. oturuşmamaq, qartımamaq. 
енытыртијә с. oturuşmayan, qartımayan, oturuşmamış, 

qartımamış. 
енытыртијә з. oturuşmamış, qartımamış, oturuşmazdan 

(qartımazdan) öncә. 
енытохе-енытохе з.  bax: еныкыре-еныкыре. 
енытохеј ф.  bax: еныкыреј. 
енытохә с. bax: еныкырә. 
енытохә з.  bax: еныкырә. 
еныфырсије-еныфырсије з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, 

sürüşmәdәn, sürüşmәyәrәk (aşağı). 
еныфырсијеј ф. sürüşmәmәk (aşağı). 
еныфырсијә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
еныфырсијә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
еныфырсыније-еныфырсыније з. sürüşdürmәyә-

sürüşdürmәyә, sürüşdürmәdәn, sürüşdürmәyәrәk (aşağı). 
еныфырсынијеј ф. sürüşdürmәmәk. 
еныфырсынијә с. sürüşdürmәyәn, sürüşdürmәmiş. 
еныфырсынијә з. sürüşdürmәmiş, sürüşdürmәzdәn öncә. 
еныфышније-еныфышније з. asqırmaya-asqırmaya, 

asqırmadan, asqırmayaraq. 
еныфышнијеј ф. asqırmamaq. 
еныфышнијә с. asqırmayan, asqırmamış. 
еныфышнијә з. asqırmamış, asqırmazdan öncә. 
еныхырчије-еныхырчије з. әzilmәyә-әzilmәyә, әzilmәdәn, 

әzilmәyәrәk (nəyinsə arsında qalaraq). 
еныхырчијеј ф. әzilmәmәk (nəyinsə arsında qalaraq). 
еныхырчијә с. әzilmәmiş, әzilmәyәn (nəyinsə arsında qalaraq). 
еныхырчијә з. әzilmәmiş, әzilmәzdәn öncә (nəyinsə arsında 

qalaraq). 
еныхырчыније-еныхырчыније з. әzmәyә-әzmәyә, әzmәdәn, 

әzmәyәrәk (nəyinsə arsında qalaraq), dişlәmәyә-dişlәmәyә, 
dişlәmәdәn, dişlәmәyәrәk. 

еныхырчынијеј ф. әzmәmәk (nəyinsə arsında saxlayaraq), 
dişlәmәmәk.  

еныхырчынијә с. әzmәmiş, әzmәyәn (nəyinsə arsında 
saxlayaraq), dişlәmәmiş, dişlәmәyәn.  

еныхырчынијә з. әzmәmiş, әzmәzdәn öncә (nəyinsə arsında 
saxlayaraq), dişlәmәmiş, dişlәmәzdәn öncә. 

еныхысије-еныхысије з. islanmaya-islanmaya, islanmadan, 
islanmayaraq. 

еныхысијеј ф. islanmamaq. 
еныхысијә с. islanmayan, islanmamış. 
еныхысијә з. islanmamış, islanmazdan öncә. 
еныхысније-еныхысније з. islatmaya-islatmaya, islatmadan, 

islatmayaraq. 
еныхыснијеј ф. islatmamaq. 
еныхыснијә с. islatmayan, islatmamış. 
еныхыснијә з. islatmamış, islatmazdan öncә. 
еныһанде-еныһанде з. dil tökmәyә-tökmәyә (tökmәdәn, 

tökmәyәrәk), dilә tutmaya-tutmaya (tutmadan, tutmayaraq). 
еныһандеј ф. dil tökmәmәk, dilә tutmamaq. 
еныһандә с. dil tökmәyәn (tökmәmiş), dilә tutmayan tutmamış). 
еныһандә з. dil tökmәmiş, dilә tutmamış, dil tökmәzdәn (dilә 

tutmazdan) öncә. 

еныһасте-еныһасте з. dürtmәyә-dürtmәyә, dürtmәdәn, 
dürtmәyәrәk. 

еныһастеј ф. dürtmәmәk. 
еныһастә с. dürtmәyәn, dürtmәmiş. 
еныһастә з. dürtmәmiş, dürtmәzdәn öncә. 
еныһаште-еныһаште з. asmaya-asmaya, asmadan, asmayaraq. 
еныһаштеј ф. asmamaq. 
еныһаштә с. asmayan, asmamış. 
еныһаштә з. asmamış, asmazdan öncә. 
еныһурије-еныһурије з. axışmaya-axışmaya, axışmadan, 

axışmayaraq. 
еныһуријеј ф. axışmamaq. 
еныһуријә с. axışmayan, axışmamış. 
еныһуријә з. axışmamış, axışmazdan öncә. 
еныһурније-еныһурније з. 1 әndәrmәyә-әndәrmәyә, 

әndәrmәdәn, әndәrmәyәrәk; 2 yağdırmaya-yağdırmaya, 
yağdırmadan, yağdırmayaraq (söyüş və s.). 

еныһурнијеј ф. 1 әndәrmәmәk; 2 yağdırmamaq (söyüş və s.). 
еныһурнијә с. 1 әndәrmәyәn, әndәrmәmiş; 2 yağdırmamış, 

yağdırmayan (söyüş və s.). 
еныһурнијә з. 1 әndәrmәmiş, әndәrmәzdәn öncә; 2 

yağdırmamış, yağdırmazdan öncә (söyüş və s.). 
енычәке-енычәке з. yatmaya-yatmaya, sınmaya-sınmaya 

yatmadan, yatmayaraq, sınmadan, sınmayaraq. 
енычәкеј ф. yatmamaq, sınmamaq (meyvənin çoxluğundan 

ağaclar). 
енычәкә с. yatmayan, yatmamış, sınmayan, sınmamış. 
енычәкә з. yatmamış, sınmamış, yatmazdan (sınmazdan) öncә. 
енычәме-енычәме з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 

әyilmәyәrәk, çömәlmәyә-çömәlmәyә, çömәlmәdәn, çömәlmәyәrәk. 
енычәмеј ф. әyilmәmәk, çömәlmәmәk. 
енычәмә с. әyilmәyәn, әyilmәmiş, çömәlmәyәn, çömәlmәmiş. 
енычәмә з. әyilmәmiş, çömәlmәmiş, әyilmәzdәn (çömәlmәzdәn) 

öncә. 
енычығе-енычығе з. çımxırmaya-çımxırmaya, çımxırmadan, 

çımxırmayaraq. 
енычығеј ф. çımxırmamaq. 
енычығә с. çımxırmayan, çımxırmamış. 
енычығә з. çımxırmamış, çımxırmazdan öncә. 
енычыке-енычыке з. çömәlmәyә-çömәlmәyә, çömәlmәdәn, 

çömәlmәyәrәk. 
енычыкеј ф. çömәlmәmәk. 
енычыкә с. çömәlmәyәn, çömәlmәmiş. 
енычыкә з. çömәlmәmiş, çömәlmәzdәn öncә. 
енычынгије-енычынгије з. axsamaya-axsamaya, axsamadan, 

axsamayaraq. 
енычынгијеј ф. axsamamaq. 
енычынгијә с. axsamayan, axsamamış. 
енычынгијә з. axsamamış, axsamazdan öncә. 
енычыније-енычыније з. yığmaya-yığmaya, yığmadan, 

yığmayaraq (üst-üstə). 
енычынијеј ф. yığmamaq (üst-üstə). 
енычынијә с. yığmayan, yığmamış. 
енычынијә з. yığmamış, yığmazdan öncә. 
енычырије-енычырије з. yığışmaya-yığışmaya, yığışmadan, 

yığışmayaraq. 
енычыријеј ф. yığışmamaq. 
енычыријә с. yığışmayan, yığışmamış. 
енычыријә з. yığışmamış, yığışmazdan öncә. 
енычокније-енычокније з. basmaya-basmaya, basmadan, 

basmayaraq (tüstü, duman). 
енычокнијеј ф. basmamaq (tüstü, duman). 
енычокнијә с. basmayan, basmamış (tüstü və s.). 
енычокнијә з. basmamış, basmazdan öncә (tüstü və s.). 
енышанде-енышанде з. çırpmaya-çırpmaya, çırpmadan, 

çırpmayaraq (paltarı, ağacı və с.). 
енышандеј ф. çırpmamaq (paltarı, ağacı və s.). 
енышандә с. çırpmayan, çırpmamış (пalтarı, ağacı və s.). 
енышандә з. çırpmamış, çırpmazdan öncә. 
енышандовније-енышандовније з. çırpdırmaya-çırpdırmaya, 

çırpdırmadan, çırpdırmayaraq (paltarı, ağacı və s.). 
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енышандовнијеј ф. çırpdırmamaq (paltarı, ağacı və s.) 
енышандовнијә с. çırpdırmayan, çırpdırmamış. 
енышандовнијә з. çırpdırmamış, çırpdırmazdan öncә. 
еныше-еныше з. batmaya-batmaya, batmadan, batmayaraq. 
енышеј ф. batmamaq. 
енышејәти и. batmazlıq. 
енышә с. 1 batmaz; 2 batmayan, batmamış. 
енышә з. batmamış, batmazdan öncә.  
енышкырије-енышкырије з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, 

sürüşmәdәn, sürüşmәyәrәk. 
енышкыријеј ф. sürüşmәmәk. 
енышкыријә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
енышкыријә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
енышкырније-енышкырније з. sürümәyә-sürümәyә, 

sürümәdәn, sürümәyәrәk. 
енышкырнијеј ф. sürümәmәk. 
енышкырнијә с. sürümәyәn, sürümәmiş. 
енышкырнијә з. sürümәmiş, sürümәzdәn öncә. 
еныште и. dalama, batma (tikan və s.). 
еныште-еныште з. dalaya-dalaya, dalayaraq, sanca-sanca, 

sancaraq, bata-bata, bataraq. 
еныштеј ф. dalamaq, batmaq (tikan və s.); ♥еныштејдə dalayır; 

еныштејдəбе dalayırdı; еныштəбе dalamışdı; еныште daladı; 
ејəнышти dalayardı; еныштəјбəн dalayıbmış; еныштəнинбе 
dalamalıydı; еныштəнин бе dalamalı oldu; ебəныште dalayar; 
еныштəнине dalamalıdır; енышты dalasın; енышто dalasa; 
♥еныштејдəни dalamır; еныштејдəныбе dalamırdı; еныштəныбе 
dalamamışdı; еныныште dalamadı; енəнышти dalamazdı; 
еныштəнијбəн dalamayıbmış; еныштəнинныбе dalamamalıydı; 
еныштəнин ныбе dalamalı olmadı; енибəныште dalamaz; 
еныштəнинни dalamamalıdır; енынышты dalamasın; енынышто 
dalamasa. 

еныштә с. dalayıcı, dalayan, sancan, batan. 
еныштә хəб. мəн. dalayıb, batıb (tikan və s.) 
еныштәнин с. dalamalı, batmalı, dalayası, batası (tikan və s.). 
еныштәсә з. dalayarkәn, batarkәn (tikan və s.). 
енышурије-енышурије з. axmaya-axmaya, axmadan, 

axmayaraq. 
енышуријеј ф. axmamaq. 
енышуријә с. axmamış, axmayan. 
енышуријә з. axmamış, axmazdan öncә.  
енышурније-енышурније з. axıtmaya-axıtmaya, axıtmadan, 
axıtmayaraq, әndәrmәyә-әndәrmәyә, әndәrmәdәn, 

әndәrmәyәrәk. 
енышурнијеј ф. axıtmamaq, әndәrmәmәk. 
енышурнијә с. axıtmamış, axıtmayan, әndәrmәmiş, 

әndәrmәyәn. 
енышурнијә з. axıtmamış, әndәrmәmiş, axıtmazdan 

(әndәrmәzdәn) öncә. 
еновније 1 и. endirmә, әymә; 2 əмр. мəн. еновын! endir! 
еновније-еновније з. endirә-endirә, endirәrәk. 
еновнијеј ф. әymәk, endirmәk; сəј еновнијеј bəşını endirmək; 

еновниме хычə сару, чыниме гылəј һулə budağı aşağı əydim, bir 
armud dərdim; еновнијə беј ф. əyilmək, endirilmək; еновнијə быəбе 
endirilmişdi; еновнијə быə endirilib; еновнијə быəбəј endirilsəydi; 
еновнијə бе endirildi; еновнијə бејдə endirilir; еновнијə бəбе 
endirilər; еновнијə быə с. əyilmiş, əyilən, endirilmiş, endirilən; 
еновнијə быə хəб. мəн. əyilmişdir, əyilib, endirilmişdir, endirilib; 
♥еновнејдəм əyirəm; еновнејдəш əyirsən; еновнејдə əyir; 
еновнејдəмон əyirik; еновнејдəшон əyirsiniz; еновнејдəн əyirlər; 
еновнејдəбим əyirdim; еновнејдəбиш əyirdin; еновнејдəбе əyirdi; 
еновнејдəбимон əyirdik; еновнејдəбишон əyirdiniz; еновнејдəбин 
əyirdilər; еновнијəмбе əymişdim; еновнијəбе əymişdin; 
еновнијəшбе əymişdi; еновнијəмонбе əymişdik; еновнијəонбе 
əymişdiniz; еновнијəшонбе əymişdilər; енвониме əydim; енвоније 
əydin; енвонише əydi; енвонимоне əydik; енвонијоне əydiniz; 
енвонишоне əydər; еновнијəмбəј əysəydim; еновнијəбəј əysəydin; 
еновнијəшбəј əysəydi; еновнијəмонбəј əysəydik; еновнијəонбəј 
əysəydiniz; еновнијəшонбəј əysəydilər; еновнијəнинбим 
əyməliydim; еновнијəнинбиш əyməliydin; еновнијəнинбе 
əyməliydi; еновнијəнинбимон əyməliydik; еновнијəнинбишон 

əyməliydiniz; еновнијəнинбин əyməliydilər; еновнијəнин бим 
əyməli oldum; еновнијəнин биш əyməli oldun; еновнијəнин бе 
əyməli oldu; еновнијəнин бимон əyməli olduq; еновнијəнин бишон 
əyməli oldunuz; еновнијəнин бин əyməli oldular; 
еновнијəнинимбəн əyməliyəmmiş; еновнијəнинишбəн 
əyməlisənmiş; еновнијəнинебəн əyməliymiş; еновнијəнинимонбəн 
əyməliyikmiş; еновнијəнинишонбəн əyməlisinizmiş; 
еновнијəнининбəн əyməliymişlər; ебəновнем əyərəm; ебəновнеш 
əyərsən; ебəновне əyər; ебəновнемон əyərik; дəбəновнешон 
əyərsiniz; ебəновнен əyərlər; еновнијəниним əyməliyəm; 
еновнијəниниш əyməlisən; еновнијəнине əyməlidir; 
еновнијəнинимон əyməliyik; еновнијəнинишон əyməlisiniz; 
еновнијəнинин əyməlidirlər; еновным əyim; еновын əy; еновны 
əysin; еновнəмон əyək; еновнəн əyin; еновнын əysinlər; еновном 
əysəm; еновнош əysən; еновно əysə;  еновномон əysək; еновношон 
əysəniz; еновнон əysələr; ♥еновнејдəним əymirəm; еновнејдəниш 
əymirsən; еновнејдəни əymir; еновнејдəнимон əymirik; 
еновнејдəнишон əymirsiniz; еновнејдəнин əymirlər; 
еновнејдəныбим əymirdim; еновнејдəныбиш əymirdin; 
еновнејдəныбе əymirdi; еновнејдəныбимон əymirdik; 
еновнејдəныбишон əymirdiniz; еновнејдəныбин əymirdilər; 
еновнијəмныбе əyməmişdim; еновнијəныбе əyməmişdin; 
еновнијəшныбе əyməmişdi; еновнијəмонныбе əyməmişdik; 
еновнијəонныбе əyməmişdiniz; еновнијəшонныбе əyməmişdilər; 
еныновниме əymədim; еныновније əymədin; еныновнише əymədi; 
еныновнимоне əymədik; еныновнијоне əymədiniz; еныновнишоне 
əymədilər; еновнијəмнəбəј əyməsəydim; еновнијəнəбəј əyməsəydin; 
еновнијəшнəбəј əyməsəydi; еновнијəмоннəбəј əyməsəydik; 
еновнијəоннəбəј əyməsəydiniz; еновнијəшоннəбəј əyməsəydilər; 
еновнијəнинныбим əyməməliydim; еновнијəнинныбиш 
əyməməliydin; еновнијəнинныбе əyməməliydi; 
еновнијəнинныбимон əyməməliydik; еновнијəнинныбишон 
əyməməliydiniz; еновнијəнинныбин əyməməliydilər; еновнијəнин 
ныбим əyməli olmadım; еновнијəнин ныбиш əyməli olmadın; 
еновнијəнин ныбе əyməli olmadı; еновнијəнин ныбимон əyməli 
olmadıq; еновнијəнин ныбишон əyməli olmadınız; еновнијəнин 
ныбин əyməli olmadılar; еновнијəниннимбəн əyməməliyəmmiş; 
еновнијəниннишбəн əyməməlisənmiş; еновнијəниннијебəн 
əyməməliymiş; еновнијəниннимонбəн əyməməliyikmiş; 
еновнијəниннишонбəн əyməməlisinizmiş; еновнијəниннинбəн 
əyməməliymişlər; енибəновнем əymərəm; енибəновнеш əyməzsən; 
енибəновне əyməz; енибəновнемон əymərik; енибəновнешон 
əyməzsiniz; енибəновнен əyməzlər; еновнијəнинним əyməməliyəm; 
еновнијəнинниш əyməməlisən; еновнијəнинни əyməməlidir; 
еновнијəниннимон əyməməliyik; еновнијəниннишон 
əyməməlisiniz; еновнијəниннин əyməməlidirlər; еныновным 
əyməyim; емəновн əymə; еныновны əyməsin; емəновнəмон  
əyməyək; емəновнəн əyməyin; еныновнын əyməsinlər; еныновном 
əyməsəm; еныновнош əyməsən; еныновно əyməsə; еныновномон 
əyməsək; еныновношон əyməsəniz; еныновнон əyməsələr. 

еновније-рост карде с. endirmә-qaldırma. 
еновнијә с. 1 endirmiş, endirәn; 2 endirici; еновнијə кран 

endirici kran. 
еновнијә хəб. мəн. әymisәn, endirmisәn. 
еновнијәнин с. әymәli, endirmәli, әyәsi, endirәsi. 
еновнијәсә з. әyәrkәn, endirәrkәn. 
еновон и. endirim; ғыјмəтə еновон qiymət endirimi. 
епарзије и. süzülmә, sızma. 
епарзиј-епарзије з. sıza-sıza, sızaraq. 
епарзијеј ф. süzülmәk, sızmaq; ♥епарзиједə süzülür; 

епарзијејдəбе süzülürdü; епарзијəбе süzülmüşdü; епарзијəј süzüldü; 
ејəпарзи süzülərdi; епарзијəјбəн süzülübmüş; епарзијəнинбе 
süzülməliydi; епарзијəнин бе süzülməli oldu; ебəпарзије süzülər; 
епарзијəнине süzülməlidir; епарзијы süzülsün; епарзијо süzülsə; 
♥епарзиједəни süzülmür; епарзијејдəныбе süzülmürdü; 
епарзијəныбе süzülməmişdi; еныпарзијəј süzülmədü; енəпарзи 
süzülməzdi; епарзијəнијбəн süzülməyibmiş; епарзијəнинныбе 
süzülməməliydi; епарзијəнин ныбе süzülməli olmadı; енибəпарзије 
süzülməz; епарзијəнинни süzülməməlidir; еныпарзијы süzülməsin; 
еныпарзијо süzülməsə. 
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епарзијә с. sızan, sızmış; епарзијə хəбə sızmış хəbər; епарзијə ов 
sızmış su. 

епарзијә хəб. мəн. sızıb, sızmışdır. 
епарзијәнин с. süzülmәli, sızmalı, süzülәsi, sızası. 
епарзијәсә з. süzülәrkәn, sızarkәn. 
епарзыније и. süzmә. 
епарзыније-епарзыније з. süzә-süzә, süzәrәk. 
епарзынијеј ф. süzmәk; епарзынијə беј ф. süzdürülmək; 

епарзынијə быəбе süzdürülmüşdü; епарзынијə быəбəј 
süzdürülsəydi; епарзынијə бе süzdürüldü; епарзынијə бејдə 
süzdürülür; епарзынијə бəбе süzdürülər; епарзынијə быə с. 
süzdürülmüş, süzdürülən; епарзынијə быə хəб. мəн. süzdürülmüşdür, 
süzdürülüb; ♥епарзынејдəм süzürəm; епарзынејдəш süzürsən; 
епарзынејдə süzür; епарзынејдəмон süzürük; епарзынејдəшон 
süzürsünüz; епарзынејдəн süzürlər; епарзынејдəбим süzürdüm; 
епарзынејдəбиш süzürdün; епарзынејдəбе süzürdü; 
епарзынејдəбимон süzürdük; епарзынејдəбишон süzürdünüz; 
епарзынејдəбин süzürdülər; епарзынијəмбе süzmüşdüm; 
епарзынијəбе süzmüşdün; епарзынијəшбе süzmüşdü; 
епарзынијəмонбе süzmüşdük; епарзынијəонбе süzmüşdünüz; 
епарзынијəшонбе süzmüşdülər; епарзыниме süzdüm; епарзыније 
süzdün; епарзынише süzdü; епарзынимоне süzdük; епарзынијоне 
süzdünüz; епарзынишоне süzdülər; епарзынијəмбəј süzsəydim; 
епарзынијəбəј süzsəydin; епарзынијəшбəј süzsəydi; 
епарзынијəмонбəј süzsəydik; епарзынијəонбəј süzsəydiniz; 
епарзынијəшонбəј süzsəydilər; епарзынијəнинбим süzməliydim; 
епарзынијəнинбиш süzməliydin; епарзынијəнинбе süzməliydi; 
епарзынијəнинбимон süzməliydik; епарзынијəнинбишон 
süzməliydiniz; епарзынијəнинбин süzməliydilər; епарзынијəнин 
бим süzməli oldum; епарзынијəнин биш süzməli oldun; 
епарзынијəнин бе süzməli oldu; епарзынијəнин бимон süzməli 
olduq; епарзынијəнин бишон süzməli oldunuz; епарзынијəнин бин 
süzməli oldular; епарзынијəнинимбəн süzməliyəmmiş; 
епарзынијəнинишбəн süzməlisənmiş; епарзынијəнинебəн 
süzməliymiş; епарзынијəнинимонбəн süzməliyikmiş; 
епарзынијəнинишонбəн süzməlisinizmiş; епарзынијəнининбəн 
süzməliymişlər; ебəпарзынем süzərəm; ебəпарзынеш süzərsən; 
ебəпарзыне süzər; ебəпарзынемон süzərik; ебəпарзынешон 
süzərsiniz; ебəпарзынен süzərlər; епарзынијəниним süzməliyəm; 
епарзынијəниниш süzməlisən; епарзынијəнине süzməlidir; 
епарзынијəнинимон süzməliyik; епарзынијəнинишон süzməlisiniz; 
епарзынијəнинин süzməlidirlər; епарзыным süzüm; епарзын süz; 
епарзыны süzsün; епарзынəмон süzək; епарзынəн süzün; 
епарзынын süzsünlər; епарзыном süzsəm; епарзынош süzsən; 
епарзыно süzsə;  епарзыномон süzsək; епарзыношон süzsəniz; 
епарзынон süzsələr; ♥епарзынејдəним süzmürəm; епарзынејдəниш 
süzmürsən; епарзынејдəни süzmür; епарзынејдəнимон süzmürük; 
епарзынејдəнишон süzmürsünüz; епарзынејдəнин süzmürlər; 
епарзынејдəныбим süzmürdüm; епарзынејдəныбиш süzmürdün; 
епарзынејдəныбе süzmürdü; епарзынејдəныбимон süzmürdük; 
епарзынејдəныбишон süzmürdünüz; епарзынејдəныбин 
süzmürdülər; епарзынијəмныбе süzməmişdim; епарзынијəныбе 
süzməmişdin; епарзынијəшныбе süzməmişdi; епарзынијəмонныбе 
süzməmişdik; епарзынијəонныбе süzməmişdiniz; 
епарзынијəшонныбе süzməmişdilər; еныпарзыниме süzmədim; 
еныпарзыније süzmədin; еныпарзынише süzmədi; 
еныпарзынимоне süzmədik; еныпарзынијоне süzmədiniz; 
еныпарзынишоне süzmədilər; епарзынијəмнəбəј süzməsəydim; 
епарзынијəнəбəј süzməsəydin; епарзынијəшнəбəј süzməsəydi; 
епарзынијəмоннəбəј süzməsəydik; епарзынијəоннəбəј 
süzməsəydiniz; епарзынијəшоннəбəј süzməsəydilər; 
епарзынијəнинныбим süzməməliydim; епарзынијəнинныбиш 
süzməməliydin; епарзынијəнинныбе süzməməliydi; 
епарзынијəнинныбимон süzməməliydik; епарзынијəнинныбишон 
süzməməliydiniz; епарзынијəнинныбин süzməməliydilər; 
епарзынијəнин ныбим süzməli olmadım; епарзынијəнин ныбиш 
süzməli olmadın; епарзынијəнин ныбе süzməli olmadı; 
епарзынијəнин ныбимон süzməli olmadıq; епарзынијəнин 
ныбишон süzməli olmadınız; епарзынијəнин ныбин süzməli 
olmadılar; епарзынијəниннимбəн süzməməliyəmmiş; 
епарзынијəниннишбəн süzməməlisənmiş; епарзынијəниннијебəн 

süzməməliymiş; епарзынијəниннимонбəн süzməməliyikmiş; 
епарзынијəниннишонбəн süzməməlisinizmiş; 
епарзынијəниннинбəн süzməməliymişlər; енибəпарзынем 
süzmərəm; енибəпарзынеш süzməzsən; енибəпарзыне süzməz; 
енибəпарзынемон süzmərik; енибəпарзынешон süzməzsiniz; 
енибəпарзынен süzməzlər; епарзынијəнинним süzməməliyəm; 
епарзынијəнинниш süzməməlisən; епарзынијəнинни süzməməlidir; 
епарзынијəниннимон süzməməliyik; епарзынијəниннишон 
süzməməlisiniz; епарзынијəниннин süzməməlidirlər; еныпарзыным 
süzməyim; емəпарзын süzmə; еныпарзыны süzməsin; 
емəпарзынəмон  süzməyək; емəпарзынəн süzməyin; еныпарзынын 
süzməsinlər; еныпарзыном süzməsəm; еныпарзынош süzməsən; 
еныпарзыно süzməsə; еныпарзыномон süzməsək; еныпарзыношон 
süzməsəniz; еныпарзынон süzməsələr. 

епарзынијә с. süzmüş, süzәn. 
епарзынијә хəб. мəн. süzmüsәn. 
епарзынијәнин с. süzmәli, süzәsi. 
епарзынијәсә з. süzәrkәn (mayeni). 
епарч с. üstüörtülü. 
епарчије и. örtülmә, ört-basdır edilmә. 
епарчије-епарчије з. örtülә-örtülә, örtülәrәk, ört-basdır edilә-

edilә (edilәrәk). 
епарчијеј ф. örtülmәk, ört-basdır edilmәk; ♥епарчиједə ört-

bastır edilir, örtülür; епарчијејдəбе ört-bastır edilirdi, örtülürdü; 
епарчијəбе ört-bastır edilmişdi, örtülmüşdü; епарчијəј ört-bastır 
edildi, örtüldü; ејəпарчи ört-bastır edilərdi, örtülərdi; епарчијəјбəн 
ört-bastır edilibmiş, örtülübmüş; епарчијəнинбе ört-bastır 
edilməliydi, örtülməliydi; епарчијəнин бе ört-bastır edilməli oldu, 
örtülməli oldu; ебəпарчије ört-bastır edilər, örtülər; епарчијəнине 
ört-bastır edilməlidir, örtülməlidir; епарчијы ört-bastır edilsin, 
örtülsün; епарчијо ört-bastır edilsə, örtülsə; ♥епарчиједəни ört-bastır 
edilmir, örtülmür; епарчијејдəныбе ört-bastır edilmirdi, örtülmürdü; 
епарчијəныбе ört-bastır edilməmişdi, örtülməmişdi; еныпарчијəј ört-
bastır edilmədi, örtülmədi; енəпарчи ört-bastır edilməzdi, örtülməzdi; 
епарчијəнијбəн ört-bastır edilməyibmiş, örtülməyibmiş; 
епарчијəнинныбе ört-bastır edilməməliydi, örtülməməliydi; 
епарчијəнин ныбе ört-bastır edilməli olmadı, örtülməli olmadı; 
енибəпарчије ört-bastır edilməz, örtülməz; епарчијəнинни ört-bastır 
edilməməlidir, örtülməməlidir; еныпарчијы ört-bastır edilməsin, 
örtülməsin; еныпарчијо ört-bastır edilməsə, örtülməsə. 

епарчијә с. örtülmüş, örtülәn, ört-basdır edilmiş (edilәn). 
епарчијә хəб. мəн. örtülüb, ört-basdır edilib. 
епарчијәнин с. örtülmәli, örtülәsi, ört-basdır edilmәli (edilәsi). 
епарчијәсә з. örtülәrkәn, ört-basdır edilәrkәn. 
епарчыније и. örtmә, ört-basdır etmә. 
епарчыније-епарчыније з. örtә-örtә, örtәrәk, ört-basdır edә-

edә (edәrәk). 
епарчынијеј ф. örtmәk, ört-basdır etmәk; епарчынијə беј ф. 

örtülmək, ört-basdır edilmək; епарчынијə быəбе örtülmüşdü; 
епарчынијə быəбəј  örtülsəydi; епарчынијə бе örtüldü; епарчынијə 
бејдə örtülür; епарчынијə бəбе örtülər; епарчынијə быə с. örtülmüş, 
örtürülən, ört-basdır edilmiş (edilən); епарчынијə быə хəб. мəн. 
örtülmüşdür, örtürülüb, ört-basdır edilmişdir (edilib); ♥епарчынејдəм 
örtürəm; епарчынејдəш örtürsən; епарчынејдə örtür; 
епарчынејдəмон örtürük; епарчынејдəшон örtürsünüz; 
епарчынејдəн örtürlər; епарчынејдəбим örtürdüm; епарчынејдəбиш 
örtürdün; епарчынејдəбе örtürdü; епарчынејдəбимон örtürdük; 
епарчынејдəбишон örtürdünüz; епарчынејдəбин örtürdülər; 
епарчынијəмбе örtmüşdüm; епарчынијəбе örtmüşdün; 
епарчынијəшбе örtmüşdü; епарчынијəмонбе örtmüşdük; 
епарчынијəонбе örtmüşdünüz; епарчынијəшонбе örtmüşdülər; 
епарчыниме örtdüm; епарчыније örtdün; епарчынише örtdü; 
епарчынимоне örtdük; епарчынијоне örtdünüz; епарчынишоне 
örtdülər; епарчынијəмбəј örtsəydim; епарчынијəбəј örtsəydin; 
епарчынијəшбəј örtsəydi; епарчынијəмонбəј örtsəydik; 
епарчынијəонбəј örtsəydiniz; епарчынијəшонбəј örtsəydilər; 
епарчынијəнинбим örtməliydim; епарчынијəнинбиш örtməliydin; 
епарчынијəнинбе örtməliydi; епарчынијəнинбимон örtməliydik; 
епарчынијəнинбишон örtməliydiniz; епарчынијəнинбин 
örtməliydilər; епарчынијəнин бим örtməli oldum; епарчынијəнин 
биш örtməli oldun; епарчынијəнин бе örtməli oldu; епарчынијəнин 
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бимон örtməli olduq; епарчынијəнин бишон örtməli oldunuz; 
епарчынијəнин бин örtməli oldular; епарчынијəнинимбəн 
örtməliyəmmiş; епарчынијəнинишбəн örtməlisənmiş; 
епарчынијəнинебəн örtməliymiş; епарчынијəнинимонбəн 
örtməliyikmiş; епарчынијəнинишонбəн örtməlisinizmiş; 
епарчынијəнининбəн örtməliymişlər; ебəпарчынем örtərəm; 
ебəпарчынеш örtərsən; ебəпарчыне örtər; ебəпарчынемон örtərik; 
ебəпарчынешон örtərsiniz; ебəпарчынен örtərlər; епарчынијəниним 
örtməliyəm; епарчынијəниниш örtməlisən; епарчынијəнине 
örtməlidir; епарчынијəнинимон örtməliyik; епарчынијəнинишон 
örtməlisiniz; епарчынијəнинин örtməlidirlər; епарчыным örtüm; 
епарчын ört; епарчыны örtsün; епарчынəмон örtək; епарчынəн 
örtün; епарчынын örtsünlər; епарчыном örtsəm; епарчынош örtsən; 
епарчыно örtsə;  епарчыномон örtsək; епарчыношон örtsəniz; 
епарчынон örtsələr; ♥епарчынејдəним örtmürəm; епарчынејдəниш 
örtmürsən; епарчынејдəни örtmür; епарчынејдəнимон örtmürük; 
епарчынејдəнишон örtmürsünüz; епарчынејдəнин örtmürlər; 
епарчынејдəныбим örtmürdüm; епарчынејдəныбиш örtmürdün; 
епарчынејдəныбе örtmürdü; епарчынејдəныбимон örtmürdük; 
епарчынејдəныбишон örtmürdünüz; епарчынејдəныбин 
örtmürdülər; епарчынијəмныбе örtməmişdim; епарчынијəныбе 
örtməmişdin; епарчынијəшныбе örtməmişdi; епарчынијəмонныбе 
örtməmişdik; епарчынијəонныбе örtməmişdiniz; 
епарчынијəшонныбе örtməmişdilər; еныпарчыниме örtmədim; 
еныпарчыније örtmədin; еныпарчынише örtmədi; 
еныпарчынимоне örtmədik; еныпарчынијоне örtmədiniz; 
еныпарчынишоне örtmədilər; епарчынијəмнəбəј örtməsəydim; 
епарчынијəнəбəј örtməsəydin; епарчынијəшнəбəј örtməsəydi; 
епарчынијəмоннəбəј örtməsəydik; епарчынијəоннəбəј 
örtməsəydiniz; епарчынијəшоннəбəј örtməsəydilər; 
епарчынијəнинныбим örtməməliydim; епарчынијəнинныбиш 
örtməməliydin; епарчынијəнинныбе örtməməliydi; 
епарчынијəнинныбимон örtməməliydik; епарчынијəнинныбишон 
örtməməliydiniz; епарчынијəнинныбин örtməməliydilər; 
епарчынијəнин ныбим örtməli olmadım; епарчынијəнин ныбиш 
örtməli olmadın; епарчынијəнин ныбе örtməli olmadı; 
епарчынијəнин ныбимон örtməli olmadıq; епарчынијəнин 
ныбишон örtməli olmadınız; епарчынијəнин ныбин örtməli 
olmadılar; епарчынијəниннимбəн örtməməliyəmmiş; 
епарчынијəниннишбəн örtməməlisənmiş; епарчынијəниннијебəн 
örtməməliymiş; епарчынијəниннимонбəн örtməməliyikmiş; 
епарчынијəниннишонбəн örtməməlisinizmiş; 
епарчынијəниннинбəн örtməməliymişlər; енибəпарчынем 
örtmərəm; енибəпарчынеш örtməzsən; енибəпарчыне örtməz; 
енибəпарчынемон örtmərik; енибəпарчынешон örtməzsiniz; 
енибəпарчынен örtməzlər; епарчынијəнинним örtməməliyəm; 
епарчынијəнинниш örtməməlisən; епарчынијəнинни örtməməlidir; 
епарчынијəниннимон örtməməliyik; епарчынијəниннишон 
örtməməlisiniz; епарчынијəниннин örtməməlidirlər; еныпарчыным 
örtməyim; емəпарчын örtmə; еныпарчыны örtməsin; 
емəпарчынəмон  örtməyək; емəпарчынəн örtməyin; еныпарчынын 
örtməsinlər; еныпарчыном örtməsəm; еныпарчынош örtməsən; 
еныпарчыно örtməsə; еныпарчыномон örtməsək; еныпарчыношон 
örtməsəniz; еныпарчынон örtməsələr. 

епарчынијә с. örtmüş, örtәn, ört-basdır etmiş (edәn). 
епарчынијә хəб. мəн. örtmüsәn, ört-basdır etmisәn. 
епарчынијәнин с. örtmәli, örtәsi, ört-basdır etmәli 
(edәsi). 
епарчынијәсә з. örtәrkәn, ört-basdır edәrkәn.  
епәле и. bellәmә (yuxarıdan aşağıya). 
епәле-епәле з. bellәyә-bellәyә, bellәyәrәk (yuxarıdan aşağıya). 
епәлеј ф. bellәmәk (yuxarıdan aşağıya); епəлə беј ф. bellənmək 

(yuxarıdan aşağıya); епəлə быə с. bellənmiş, bellənən (yuxarıdan 
aşağıya); епəлə быə хəб. мəн. bellənmişdir, bellənib (yuxarıdan 
aşağıya). 

епәлә с. bellәmiş, bellәyәn (yuxarıdan aşağıya). 
епәлә хəб. мəн. bellәmisәn (yuxarıdan aşağıya). 
епәләнин с. bellәnmәli, bellәnәsi (yuxarıdan aşağıya). 
епәләсә з. bellәyәrkәn (yuxarıdan aşağıya). 
епәрго и. aerodrom, aeroport. 
епәр и. eniş, enmә. 

епәре и. uçub oturma, enmә (quş, təyyarə). 
епәре-епәре з. uçub otura-otura (oturaraq), enә-enә, enәrәk 

(quş, təyyarə). 
епәреј ф. uçub oturmaq, enmәk (quş, təyyarə); ♥епəрејдə enir; 

епəрејдəбе enirdi; епəрəбе enmişdi; епəрəј endi; епəрəбəј ensəydi; 
ејəпəри enərdi; епəрəјбəн enibmiş; епəрəнинбе enməliydi; епəрəнин 
бе enməli oldu; ебəпəре enəcək; епəрəнине enməlidir; епəры ensin; 
епəро ensə; ♥епəрејдəни enmir; епəрејдəныбе enmirdi; епəрəныбе 
enməmişdi; еныпəрəј enmədi; епəрəнəбəј enməsəydi; енəпəри 
enməzdi; епəрəнијбəн enməyibmiş; епəрəнинныбе enməməliydi; 
епəрəнин ныбе enməli olmadı; енибəпəре enməz; епəрəнинни 
enməməlidir; еныпəры enməsin; еныпəро enməsə. 

епәрә с. uçub oturmuş (oturan), enmiş, enәn (quş, təyyarə). 
епәрә хəб. мəн. uçub oturub, enib (quş, təyyarə). 
епәрәнин с. uçub oturmalı (oturası), enmәli, enәsi (quş, təyyarə). 
епәрәсә з. uçub oturarkәn, enәrkәn (quş, təyyarə). 
епилепсијә и. тəб. epilepsiya; bax: пеғандә. 
епык с. basıq, batıq, basılı. 
епыке и. basılma, әyilmә, çökmә. 
епыке-епыке з. basıla-basıla, basılaraq, әyilә-әyilә, әyilәrәk, 

çökә-çökә, çökәrәk. 
епыкеј ф. basılmaq, әyilmәk, çökmәk; ♥епыкејдə basılır; 

епыкејдəбе basılırdı; епыкəбе basılmışdı; епыкəј basıldı; епыкəбəј 
basılsaydı; ејəпыки basılardı; епыкəјбəн basılıbmış; епыкəнинбе 
basılmalıydı; епыкəнин бе basılmalı oldu; ебəпыке basılar; 
епыкəнине basılmalıdır; епыкы basılsın; епыко basılsa; 
♥епыкејдəни basılmır; епыкејдəныбе basılmırdı; епыкəныбе 
basılmamışdı; еныпыкəј basılmadı; епыкəнəбəј basılmasaydı; 
енəпыки basılmazdı; епыкəнијбəн basılmayıbmış; епыкəнинныбе 
basılmamalıydı; епыкəнин ныбе basılmalı olmadı; енибəпыке 
basılmaz; епыкəнинни basılmamalıdır; еныпыкы basılmasın; 
еныпыко basılmasa. 

епыкә с. basılmış, basılan, әyilmiş, әyilәn, çökmüş, çökәn. 
епыкә хəб. мəн. basılıb, әyilib, çöküb. 
епыкәнин с. basılmalı, әyilmәli, çökmәli, basılası, әyilәsi, çökәsi. 
епыкә-пезамбијә с. batıq-qabarıq; епыкə-пезамбијə сегмент 

тех. batıq-qabarıq seqment. 
епыкәсә з. basılarkәn, әyilәrkәn, çökәrkәn. 
епыкәти и. basıqlıq, batıqlıq. 
епырт и. zaval. 
епыртије и. zavala gәlmә. 
епыртије-епыртије з. zavala gәlә-gәlә (gәlәrәk). 
епыртијеј ф. zavala gәlmәk;  ♥епыртијејдə zavala gəlir; 

епыртијејдəбе zavala gəlirdi; епыртијəбе zavala gəlmişdi; епыртијəј  
zavala gəldi; епыртијəбəј  zavala gəlsəydi; ејəпырти zavala gələrdi; 
епыртијəјбəн zavala gəlibmiş; епыртијəнинбе zavala gəlməliydi; 
епыртијəнин бе zavala gəlməli oldu; ебəпыртије zavala gələr; 
епыртијəнине zavala gəlməlidir; епыртијы zavala gəlsin; епыртијо 
zavala gəlsə; ♥епыртијејдəни zavala gəlmir; епыртијејдəныбе 
zavala gəlmirdi; епыртијəныбе zavala gəlməmişdi; еныпыртијəј  
zavala gəlmədi; епыртијəнəбəј  zavala gəlməsəydi; енəпырти zavala 
gəlməzdi; епыртијəнијбəн zavala gəlməyibmiş; епыртијəнинныбе 
zavala gəlməməliydi; епыртијəнин ныбе zavala gəlməli olmadı; 
енибəпыртије zavala gəlməz; епыртијəнинни zavala gəlməməlidir; 
еныпыртијы zavala gəlməsin; еныпыртијо zavala gəlməsə. 

епыртијә с. zavala gәlmiş (gәlәn). 
епыртијә хəб. мəн. zavala gәlib. 
епыртијәнин с. zavala gәlmәli (gәlәsi). 
епыртијәсә з. zavala gәlәrkәn. 
епырт омеј bax: епыртијеј. 
епысије и. yaddan çıxma (iş və s.). 
епысије-епысије з. yaddan çıxa-çıxa (çıxaraq) (iş və s.). 
епысијеј ф. yaddan çıxmaq (iş və s.). 
епысијә с. yaddan çıxmış (çıxan) (iş və s.). 
епысијә хəб. мəн. yaddan çıxmışdır (çıxıb) (iş və s.). 
епысијәнин с. yaddan çıxmalı (çıxası) (iş və s.). 
епысијәсә з. yaddan çıxarkәn (iş və s.). 
епо и. 1 döşәmә; 2 döşәnәk. 
еповонә с. döşәmәlik, döşәmәyә yarayan. 
епоәмол и. döşәmәsilәn, döşәmәsürtәn. 
епоәсохт и. döşәmәçi. 
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епоәчәм с. döşәmәvarı; епоəчəмə сохтемон геол. döşəməvarı 
quruluş. 

епоәшышт и. döşәmәyuyan (maşın). 
епожијәдә с. döşәmәaltı. 
епопејә и. epopeya; ғəһрəмонəти епопејə qəhrəmanlıq epopeyası. 
епос и. epos, dastan. 
епосәпе с. döşәmәüstü; епосəпејə вылдон döşəməüstü güldan. 
епосохтәти и. döşәmәçilik. 
епохә и. epoxa, dövr, mәrhәlә (tarixi). 
епуш с. örtülü, örtülmüş (göz, dam və s.). 
епушније и. örtmә, üstünü örtmә (evin və s.). 
епушније-епушније з. örtә-örtә, örtәrәk, üstünü örtә-örtә, 

üstünü örtәrәk (evin və с.). 
епушнијеј ф. örtmәk, üstünü örtmәk (evin və s.); епушнијə беј 

ф. örtülmək, üstü örtülmək (evin və s.); епушнијə быə с. örtülmüş, 
üstü örtülmüş (evin və s.); епушнијə быə хəб. мəн. örtülmüşdür, üstü 
örtülmüşdür (evin və s.); ♥епушнејдəм örtürəm; епушнејдəш 
örtürsən; епушнејдə örtür; епушнејдəмон örtürük; епушнејдəшон 
örtürsünüz; епушнејдəн örtürlər; епушнејдəбим örtürdüm; 
епушнејдəбиш örtürdün; епушнејдəбе örtürdü; епушнејдəбимон 
örtürdük; епушнејдəбишон örtürdünüz; епушнејдəбин örtürdülər; 
епушнијəмбе örtmüşdüm; епушнијəбе örtmüşdün; епушнијəшбе 
örtmüşdü; епушнијəмонбе örtmüşdük; епушнијəонбе örtmüşdünüz; 
епушнијəшонбе örtmüşdülər; епушниме örtdüm; епушније örtdün; 
епушнише örtdü; епушнимоне örtdük; епушнијоне örtdünüz; 
епушнишоне örtdülər; епушнијəмбəј örtsəydim; епушнијəбəј 
örtsəydin; епушнијəшбəј örtsəydi; епушнијəмонбəј örtsəydik; 
епушнијəонбəј örtsəydiniz; епушнијəшонбəј örtsəydilər; 
епушнијəнинбим örtməliydim; епушнијəнинбиш örtməliydin; 
епушнијəнинбе örtməliydi; епушнијəнинбимон örtməliydik; 
епушнијəнинбишон örtməliydiniz; епушнијəнинбин örtməliydilər; 
епушнијəнин бим örtməli oldum; епушнијəнин биш örtməli oldun; 
епушнијəнин бе örtməli oldu; епушнијəнин бимон örtməli olduq; 
епушнијəнин бишон örtməli oldunuz; епушнијəнин бин örtməli 
oldular; епушнијəнинимбəн örtməliyəmmiş; епушнијəнинишбəн 
örtməlisənmiş; епушнијəнинебəн örtməliymiş; 
епушнијəнинимонбəн örtməliyikmiş; епушнијəнинишонбəн 
örtməlisinizmiş; епушнијəнининбəн örtməliymişlər; ебəпушнем 
örtərəm; ебəпушнеш örtərsən; ебəпушне örtər; ебəпушнемон 
örtərik; ебəпушнешон örtərsiniz; ебəпушнен örtərlər; 
епушнијəниним örtməliyəm; епушнијəниниш örtməlisən; 
епушнијəнине örtməlidir; епушнијəнинимон örtməliyik; 
епушнијəнинишон örtməlisiniz; епушнијəнинин örtməlidirlər; 
епушным örtüm; епушын ört; епушны örtsün; епушнəмон örtək; 
епушнəн örtün; епушнын örtsünlər; епушном örtsəm; епушнош 
örtsən; епушно örtsə;  епушномон örtsək; епушношон örtsəniz; 
епушнон örtsələr; ♥епушнејдəним örtmürəm; епушнејдəниш 
örtmürsən; епушнејдəни örtmür; епушнејдəнимон örtmürük; 
епушнејдəнишон örtmürsünüz; епушнејдəнин örtmürlər; 
епушнејдəныбим örtmürdüm; епушнејдəныбиш örtmürdün; 
епушнејдəныбе örtmürdü; епушнејдəныбимон örtmürdük; 
епушнејдəныбишон örtmürdünüz; епушнејдəныбин örtmürdülər; 
епушнијəмныбе örtməmişdim; епушнијəныбе örtməmişdin; 
епушнијəшныбе örtməmişdi; епушнијəмонныбе örtməmişdik; 
епушнијəонныбе örtməmişdiniz; епушнијəшонныбе örtməmişdilər; 
еныпушниме örtmədim; еныпушније örtmədin; еныпушнише 
örtmədi; еныпушнимоне örtmədik; еныпушнијоне örtmədiniz; 
еныпушнишоне örtmədilər; епушнијəмнəбəј örtməsəydim; 
епушнијəнəбəј örtməsəydin; епушнијəшнəбəј örtməsəydi; 
епушнијəмоннəбəј örtməsəydik; епушнијəоннəбəј örtməsəydiniz; 
епушнијəшоннəбəј örtməsəydilər; епушнијəнинныбим 
örtməməliydim; епушнијəнинныбиш örtməməliydin; 
епушнијəнинныбе örtməməliydi; епушнијəнинныбимон 
örtməməliydik; епушнијəнинныбишон örtməməliydiniz; 
епушнијəнинныбин örtməməliydilər; епушнијəнин ныбим örtməli 
olmadım; епушнијəнин ныбиш örtməli olmadın; епушнијəнин ныбе 
örtməli olmadı; епушнијəнин ныбимон örtməli olmadıq; 
епушнијəнин ныбишон örtməli olmadınız; епушнијəнин ныбин 
örtməli olmadılar; епушнијəниннимбəн örtməməliyəmmiş; 
епушнијəниннишбəн örtməməlisənmiş; епушнијəниннијебəн 
örtməməliymiş; епушнијəниннимонбəн örtməməliyikmiş; 

епушнијəниннишонбəн örtməməlisinizmiş; епушнијəниннинбəн 
örtməməliymişlər; енибəпушнем örtmərəm; енибəпушнеш 
örtməzsən; енибəпушне örtməz; енибəпушнемон örtmərik; 
енибəпушнешон örtməzsiniz; енибəпушнен örtməzlər; 
епушнијəнинним örtməməliyəm; епушнијəнинниш örtməməlisən; 
епушнијəнинни örtməməlidir; епушнијəниннимон örtməməliyik; 
епушнијəниннишон örtməməlisiniz; епушнијəниннин 
örtməməlidirlər; еныпушным örtməyim; емəпушын örtmə; 
еныпушны örtməsin; емəпушнəмон  örtməyək; емəпушнəн 
örtməyin; еныпушнын örtməsinlər; еныпушном örtməsəm; 
еныпушнош örtməsən; еныпушно örtməsə; еныпушномон 
örtməsək; еныпушношон örtməsəniz; еныпушнон örtməsələr. 

епушнијә с. örtmüş, örtәn, üstünü örtmüş, üstünü örtәn (evin və 
с.). 

епушнијә хəб. мəн. örtmüsәn, üstünü örtmüsәn (evin və s.). 
епушнијәнин с. örtmәli, örtәsi, üstünü örtmәli (örtәsi) (ev və s.). 
епушнијәсә з. örtәrkәn, üstünü örtәrkәn (evin və s.). 
епушт əmr. mən. bağla, sarı. 
епуште и. bağlama, sarıma. 
епуште-епуште з. bağlaya-bağlaya, bağlayaraq, sarıya-sarıya, 

sarıyaraq. 
епуштеј ф. bağlamaq, sarımaq; епуштə беј ф. bağlanmaq, 

sarınmaq; епуштə быəбе  bağlanmışdı; епуштə быəбəј bağlansaydı; 
епуштə бе bağlandı; епуштə бејдə bağlanır; епуштə бəбе  bağlanar; 
епуштə быə с. bağlanmış, sarınmış, bağlanan, sarınan; епуштə быə 
хəб. мəн. bağlanmışdır, sarınmışdır, bağlanıb, sarınıb; ♥епуштејдəм  
bağlayıram; епуштејдəш bağlayırsan; епуштејдə bağlayır; 
епуштејдəмон bağlayırıq; епуштејдəшон bağlayırsınız; епуштејдəн  
bağlayırlar; епуштејдəбим bağlayırdım; епуштејдəбиш  bağlayırdın; 
епуштејдəбе  bağlayırdı; епуштејдəбимон bağlayırdıq; 
епуштејдəбишон bağlayırdınız; епуштејдəбин bağlayırdılar; 
епуштыме  bağladım; епуште  bağladın; епуштыше bağladı; 
епуштымоне bağladıq; епуштыоне  bağladınız; епуштышоне  
bağladılar; ејəпуштим  bağlayardım; ејəпуштиш bağlayardın; 
ејəпушти bağlayardı; ејəпуштимон  bağlayardıq; ејəпуштишон 
bağlayardınız; ејəпуштин bağlayardılar; епуштəнинбим  
bağlamalıydım; епуштəнинбиш  bağlamalıydın; епуштəнинбе  
bağlamalıydı; епуштəнинбимон bağlamalıydıq; епуштəнинбишон 
bağlamalıydınız; епуштəнинбин bağlamalıydılar; епуштəнин бим  
bağlamalı oldum; епуштəнин биш  bağlamalı oldun; епуштəнин бе  
bağlamalı oldu; епуштəнин бимон bağlamalı olduq; епуштəнин 
бишон bağlamalı oldunuz; епуштəнин бин bağlamalı oldular; 
ебəпуштем bağlayaram; ебəпуштеш  bağlayarsan; ебəпуште 
bağlayar; ебəпуштемон  bağlayarıq; ебəпуштешон  bağlayarsınız; 
ебəпуштен  bağlayarlar; епуштəниним bağlamalıyam; 
епуштəниниш bağlamalısınız; епуштəнине bağlamalıdır; 
епуштəнинимон  bağlamalıyıq; епуштəнинишон  bağlamalısınız; 
епуштəнинин bağlamalıdırlar; епуштым bağlayım; епушт bağla; 
епушты  bağlasın; епуштəмон bağlayaq; епуштəн bağlayın; 
епуштын  bağlasınlar;  епуштом  bağlasam; епуштош bağlasan; 
епушто bağlasa; епуштомон  bağlasaq; епуштошон bağlasanız; 
епуштон bağlasalar; ♥епуштејдəним  bağlamıram; епуштејдəним 
bağlamıram; епуштејдəни bağlamır; епуштејдəнимон bağlamırıq; 
епуштејдəнишон bağlamırsınız; епуштејдəнин  bağlamırlar; 
епуштејдəныбим bağlamırdım; епуштејдəныбиш  bağlamırdın; 
епуштејдəныбе  bağlamırdı; епуштејдəныбимон bağlamırdıq; 
епуштејдəныбишон bağlamırdınız; епуштејдəныбин bağlamırdılar; 
еныпуштыме  bağlamadım; еныпуште  bağlamadın; еныпуштыше 
bağlamadı; еныпуштымоне bağlamadıq; еныпуштыоне  
bağlamadınız; еныпуштышоне  bağlamadılar; енəпуштим  
bağlamazdım; енəпуштиш bağlamazdın; енəпушти bağlamazdı; 
енəпуштимон  bağlamazdıq; енəпуштишон bağlamazdınız; 
енəпуштин bağlamazdılar; епуштəнинныбим  bağlamamalıydım; 
епуштəнинныбиш  bağlamamalıydın; епуштəнинныбе  
bağlamamalıydı; епуштəнинныбимон bağlamamalıydıq; 
епуштəнинныбишон bağlamamalıydınız; епуштəнинныбин 
bağlamamalıydılar; епуштəнин ныбим  bağlamalı olmadım; 
епуштəнин ныбиш  bağlamalı olmadın; епуштəнин ныбе  bağlamalı 
olmadı; епуштəнин ныбимон bağlamalı olmadıq; епуштəнин 
ныбишон bağlamalı olmadınız; епуштəнин ныбин bağlamalı 
olmadılar; енибəпуштем bağlamaram; енибəпуштеш  bağlamazsan; 
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енибəпуште bağlamaz; енибəпуштемон  bağlamarıq; 
енибəпуштешон  bağlamazsınız; енибəпуштен  bağlamazlar; 
епуштəнинним bağlamamalıyam; епуштəнинниш bağlamamalısınız; 
епуштəнинни bağlamamalıdır; епуштəниннимон  bağlamamalıyıq; 
епуштəниннишон  bağlamamalısınız; епуштəниннин 
bağlamamalıdırlar; еныпуштым bağlamayım; емəпушт bağlama; 
еныпушты  bağlamasın; емəпуштəмон bağlamayaq; емəпуштəн 
bağlamayın; еныпуштын  bağlamasınlar; еныпуштом  bağlamasam; 
еныпуштош bağlamasan; еныпушто bağlamasa; еныпуштомон  
bağlamasaq; еныпуштошон bağlamasanız; еныпуштон 
bağlamasalar. 

епуштә с. bağlamış, bağlayan, sarımış, sarıyan. 
епуштә хəб. мəн. bağlamısan, sarımısan. 
епуштәнин с. bağlamalı, sarımalı, bağlayası, sarıyası. 
епуштәсә з. bağlayarkәn, sarıyarkәn. 
еранде и. yavaşıma, sәngimә, kәsilmә (yağış). 
еранде-еранде з. yavaşıya-yavaşıya, yavaşıyaraq, sәngiyә-

sәngiyә, sәngiyәrәk, kәsilә-kәsilә, kәsilәrәk (yağış). 
ерандеј ф. yavaşımaq, sәngimәk, kәsilmәk (yağış); ♥ерандејдə 

kəsir; ерандејдəбе kəsirdi; ерандəшбе kəsmişdi; ерандыше  kəsdi; 
ерандəшбəј  kəssəydi; ејəранди kəsərdi; ерандəшебəн kəsibmiş; 
ерандəнинбе kəsməliydi; ерандəнин бе kəsməli oldu; ебəранде 
kəsər; ерандəнине kəsməlidir; еранды kəssin; ерандо kəssə; 
♥ерандејдəни kəsmir; ерандејдəныбе kəsmirdi; ерандəшныбе 
kəsməmişdi; енырандыше  kəsmədi; ерандəшнəбəј  kəsməsəydi; 
енəранди kəsməzdi; ерандəшнијебəн kəsməyibmiş; ерандəнинныбе 
kəsməməliydi; ерандəнин ныбе kəsməli olmadı; енибəранде 
kəsməz; ерандəнинни kəsməməlidir; еныранды kəsməsin; енырандо 
kəsməsə. 

ерандә с. yavaşımış, yavaşıyan, sәngimiş, sәngiyәn, kәsilmiş, 
kәsilәn (yağış). 

ерандәнин с. yavaşımalı, yavaşıyası, sәngimәli, sәngiyәsi, 
kәsilmәli, kәsilәsi (yağış). 

ерандәсә з. yavaşıyarkәn, sәngiyәrkәn, kәsilәrkәn (yağış). 
ерә и. era; чəмə ерə bizim era; чəмə ерəку бəнав bizim eradan 

qabaq. 
ерәд и. qaçınma, yazınma, uzaqlaşma. 
ерәд гынијеј ф. qaçınmaq, yazınmaq, uzaqlaşmaq. 
ерәс и. bәs, kifayәt; ерəс кардеј yetmək, kifayət etmək, bəs etmək. 
ерәсе и. yetmә. 
ерәсе-ерәсе з. bәs edә-edә (edәrәk), kifayәt edә-edә (edәrәk), 

yetә-yetә, yetәrәk. 
ерәсеј ф. bәs etmәk, kifayәt etmәk, yetmәk; ♥ерəсејдə yetir; 

ерəсејдəбе yetirdi; ерəсəбе yetmişdi; ерəсəј yetdi; ерəсəбəј yetsəydi; 
ејəрəси yetərdi; ерəсəјбəн yetibmiş; ерəсəнинбе yetməliydi; 
ерəсəнин бе yetməli oldu; ебəрəсе yetər; ерəсəнине yetməlidir; 
ерəсы yetsin; ерəсо yetsə; ♥ерəсејдəни yetmir; ерəсејдəныбе 
yetmirdi; ерəсəныбе yetməmişdi; енырəсəј yetmədi; ерəсəнəбəј 
yetməsəydi; енəрəси yetməzdi; ерəсəнијбəн yetməyibmiş; 
ерəсəнинныбе yetməməliydi; ерəсəнин ныбе yetməli olmadı; 
енибəрəсе yetməz; ерəсəнинни yetməməlidir; енырəсы yetməsin; 
енырəсо yetməsə. 

ерәсә с. bәs etmiş (edәn), kifayәt etmiş (edәn), yetmiş, yetәn. 
ерәсә хəб. мəн. bәs edib, kifayәt edib, yetib. 
ерәсәнин с. bәs etmәli (edәsi), kifayәt etmәli (edәsi), yetmәli, 

yetәsi. 
ерәсәсә з. bәs edәrkәn, kifayәt edәrkәn, yetәrkәn. 
ерәх с. eniş; *Бандо вадоə ови вəј ерəхəдə гəте əбыни Dağdan 

buraxılan suyun qarşısını enişdə almaq olmaz (At. məs.). 
ерәхе и. baxma (yuxarıdan aşağıya); ерəхе-ерəхе  з. baxa-baxa, 

baxaraq, diqqətlə baxa-baxa (baxaraq)  (yuxarıdan aşağıya). 
ерәхеј I ф. sallanmaq, sallana qalmaq; ын бə ерəхə сару bu qapı 

aşağı sallanmışdır. 
ерәхеј II ф. baxmaq, diqqәtlә baxmaq (yuxarıdan aşağıya); 

♥ерəхејдəм  baхıram; ерəхејдəш baхırsan; ерəхејдə baхır; 
ерəхејдəмон baхırıq; ерəхејдəшон baхırsınız; ерəхејдəн  baхırlar; 
ерəхејдəбим baхırdım; ерəхејдəбиш  baхırdın; ерəхејдəбе  baхırdı; 
ерəхејдəбимон baхırdıq; ерəхејдəбишон baхırdınız; ерəхејдəбин 
baхırdılar; ерəхəјм  baхdım; ерəхəјш  baхdın; ерəхəј baхdı; 
ерəхəјмон baхdıq; ерəхəјшон  baхdınız; ерəхəјн  baхdılar; ејəрəхим  
baхardım; ејəрəхиш baхardın; ејəрəхи baхardı; ејəрəхимон  

baхardıq; ејəрəхишон baхardınız; ејəрəхин baхardılar; ерəхəнинбим  
baхmalıydım; ерəхəнинбиш  baхmalıydın; ерəхəнинбе  baхmalıydı; 
ерəхəнинбимон baхmalıydıq; ерəхəнинбишон baхmalıydınız; 
ерəхəнинбин baхmalıydılar; ерəхəнин бим  baхmalı oldum; 
ерəхəнин биш  baхmalı oldun; ерəхəнин бе  baхmalı oldu; ерəхəнин 
бимон baхmalı olduq; ерəхəнин бишон baхmalı oldunuz; ерəхəнин 
бин baхmalı oldular; ебəрəхем baхaram; ебəрəхеш  baхarsan; 
ебəрəхе baхar; ебəрəхемон  baхarıq; ебəрəхешон  baхarsınız; 
ебəрəхен  baхarlar; ерəхəниним baхmalıyam; ерəхəниниш 
baхmalısınız; ерəхəнине baхmalıdır; ерəхəнинимон  baхmalıyıq; 
ерəхəнинишон  baхmalısınız; ерəхəнинин baхmalıdırlar; ерəхым 
baхım; ерəх baх; ерəхы  baхsın; ерəхəмон baхaq; ерəхəн baхın; 
ерəхын  baхsınlar;  ерəхом  baхsam; ерəхош baхsan; ерəхо baхsa; 
ерəхомон  baхsaq; ерəхошон baхsanız; ерəхон baхsalar; 
♥ерəхејдəним  baхmıram; ерəхејдəним baхmıram; ерəхејдəни 
baхmır; ерəхејдəнимон baхmırıq; ерəхејдəнишон baхmırsınız; 
ерəхејдəнин  baхmırlar; ерəхејдəныбим baхmırdım; ерəхејдəныбиш  
baхmırdın; ерəхејдəныбе  baхmırdı; ерəхејдəныбимон baхmırdıq; 
ерəхејдəныбишон baхmırdınız; ерəхејдəныбин baхmırdılar; 
енырəхəјм  baхmadım; енырəхəјш  baхmadın; енырəхəј baхmadı; 
енырəхəјмон baхmadıq; енырəхəјшон  baхmadınız; енырəхəјн  
baхmadılar; енəрəхим  baхmazdım; енəрəхиш baхmazdın; енəрəхи 
baхmazdı; енəрəхимон  baхmazdıq; енəрəхишон baхmazdınız; 
енəрəхин baхmazdılar; ерəхəнинныбим  baхmamalıydım; 
ерəхəнинныбиш  baхmamalıydın; ерəхəнинныбе  baхmamalıydı; 
ерəхəнинныбимон baхmamalıydıq; ерəхəнинныбишон 
baхmamalıydınız; ерəхəнинныбин baхmamalıydılar; ерəхəнин 
ныбим  baхmalı olmadım; ерəхəнин ныбиш  baхmalı olmadın; 
ерəхəнин ныбе  baхmalı olmadı; ерəхəнин ныбимон baхmalı 
olmadıq; ерəхəнин ныбишон baхmalı olmadınız; ерəхəнин ныбин 
baхmalı olmadılar; енибəрəхем baхmaram; енибəрəхеш  baхmazsan; 
енибəрəхе baхmaz; енибəрəхемон  baхmarıq; енибəрəхешон  
baхmazsınız; енибəрəхен  baхmazlar; ерəхəнинним baхmamalıyam; 
ерəхəнинниш baхmamalısınız; ерəхəнинни baхmamalıdır; 
ерəхəниннимон  baхmamalıyıq; ерəхəниннишон  baхmamalısınız; 
ерəхəниннин baхmamalıdırlar; енырəхым baхmayım; емəрəх 
baхma; енырəхы  baхmasın; емəрəхəмон baхmayaq; емəрəхəн 
baхmayın; енырəхын  baхmasınlar; енырəхом  baхmasam; 
енырəхош baхmasan; енырəхо baхmasa; енырəхомон  baхmasaq; 
енырəхошон baхmasanız; енырəхон baхmasalar. 

ерәхә I с. sallanan, sallanmış, sallana qalmış (qalan). 
ерәхә II с. baxan, baxmış, diqqәtlә baxan (baxmış) (yuxarıdan 

aşağıya). 
ерәхә I хəб. мəн. sallanıb, sallana qalıb. 
ерәхә II хəб. мəн. baxıb, diqqәtlә baxıb (yuxarıdan aşağıya); 
ерәхәнин I с. sallanmalı, sallana qalmalı. 
ерәхәнин II с. baxmalı, baxası, diqqәtlә baxmalı (baxası) 

(yuxarıdan aşağıya). 
ерәхәсә I з. sallanarkәn, sallana qalarkәn. 
ерәхәсә II з. baxarkәn, diqqәtlә baxarkәn (yuxarıdan aşağıya). 
ерж и. dәyәr. 
ержин с. dәyәrli. 
ержинәти и. dәyәrlilik. 
ержон с. ucuz; ержонə мол ucuz mal; ержон кардеј ф. 

ucuzlaşdırmaq; ержон кардə беј ф. ucuzlaşdırılmaq; ержон кардə 
быə с. ucuzlaşdırılmış, ucuzlaşdırılan; ержон кардə быə хəб. мəн. 
ucuzlaşdırılmışdır, ucuzlaşdırılıb. 

ержон-ержони з. ucuzca. 
ержонәти и. ucuzluq. 
ержони и. ucuzluq. 
ерыж и. uçurum, sıldırım. 
ерыжије и. 1 dağılma; 2 uçulma. 
ерыжије-ерыжије з. 1 dağıla-dağıla, dağılaraq; 2 uçula-uçula, 

uçularaq. 
ерыжијеј ф. 1 dağılmaq; 2 uçulmaq; ♥ерыжијејдə  uçulur; 

ерыжијејдəбе uçulurdu; ерыжијəбе uçulmuşdu; ејəрыжи uçulardı; 
ерыжијəј uçuldu; ерыжијəјбəн  uçulubmuş; ерыжијəнинбе 
uçulmalıydı; ерыжијəнин бе  uçulmalı oldu; ебəрыжије  uçular; 
ерыжијəнине uçulmalıdır; ерыжијы uçulsun; ерыжијə uçulub; 
ерыжијо uçulsa; ♥ерыжијејдəни  uçulmur; ерыжијејдəныбе 
uçulmurdu; ерыжијəныбе uçulmamışdı; енəрыжи uçulmazdı; 
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енырыжијəј uçulmadı; ерыжијəнијбəн  uçulmayıbmış; 
ерыжијəнинныбе uçulmamalıydı; ерыжијəнин ныбе  uçulmalı 
olmadı; енибəрыжије  uçulmaz; ерыжијəнинни uçulmamalıdır; 
енырыжијы uçulmasın; ерыжијəни uçulmayıb; енырыжијо 
uçulmasa. 

ерыжијә с. 1 dağılan; 2 uçulan. 
ерыжијә хəб. мəн. 1 dağılıb; 2 uçulub. 
ерыжијәнин с. 1 dağılmalı, dağılası; 2 uçulmalı, uçulası. 
ерыжијәсә з. 1 dağılarkәn; 2 uçularkәn. 
ерыжније и. 1 dağıtma; 2 uçurtma. 
ерыжније-ерыжније з. 1 dağıda-dağıda, dağıdaraq; 2 uçurda-

uçurda, uçurdaraq. 
ерыжнијеј ф. 1 dağıtmaq; 2 uçurtmaq; ерыжнијə беј ф. 1 

dağıdılmaq; 2 uçurdulmaq; ерыжнијə быəбе uçurdulmuşdu; 
ерыжнијə быə uçurdulub; ерыжнијə быəбəј uçurdulsaydı; ерыжнијə 
бе uçurduldu; ерыжнијə бејдə uçurdulur; ерыжнијə бəбе  uçurdular; 
ерыжнијə быə с. 1 dağıdılmış, dağıdılan; 2 uçurdulmuş, uçurulan. 

ерыжнијә с. 1 dağıtmış, dağıdan; 2 uçurtmuş, uçurdan. 
ерыжнијә хəб. мəн. 1 dağıtmısan; 2 uçurtmusan. 
ерыжнијәнин с. 1 dağıtmalı, dağıdası; 2 uçurtmalı, uçurdası. 
ерыжнијәсә з. 1 dağıdarkәn; 2 uçurdarkәn. 
ерыз и. ovuntu, qırıntı, әzinti. 
ерыз-ерыз з. ovuq-ovuq, ovxam-ovxam; ерыз-ерыз кардеј ф. 

ovuq-ovuq etmək; ерыз-ерыз кардə беј ф. ovuq-ovuq edilmək; ерыз-
ерыз кардə быə с. ovuq-ovuq edilmiş (edilən); ерыз-ерыз кардə быə 
хəб. мəн. ovuq-ovuq edilmişdir (edilib). 

ерызије и. ovulma. 
ерызије-ерызије з. ovula-ovula, ovularaq. 
ерызијеј ф. ovulmaq; ♥ерызијејдə  ovulur; ерызијејдəбе 

ovulurdu; ерызијəбе ovulmuşdu; ејəрызи ovulardı; ерызијəј ovuldu; 
ерызијəјбəн  ovulubmuş; ерызијəнинбе ovulmalıydı; ерызијəнин бе  
ovulmalı oldu; ебəрызије  ovular; ерызијəнине ovulmalıdır; ерызијы 
ovulsun; ерызијə ovulub; ерызијо ovulsa; ♥ерызијејдəни  ovulmur; 
ерызијејдəныбе ovulmurdu; ерызијəныбе ovulmamışdı; енəрызи 
ovulmazdı; енырызијəј ovulmadı; ерызијəнијбəн  ovulmayıbmış; 
ерызијəнинныбе ovulmamalıydı; ерызијəнин ныбе  ovulmalı 
olmadı; енибəрызије  ovulmaz; ерызијəнинни ovulmamalıdır; 
енырызијы ovulmasın; ерызијəни ovulmayıb; енырызијо ovulmasa. 

ерызијә с. ovulan, ovulmuş. 
ерызијә хəб. мəн. ovulub. 
ерызијәнин с. ovulmalı, ovulası. 
ерызијәсә з. ovularkәn. 
ерыз-мерыз и. qır-qırıntı. 
ерызније и. ovma, ovxalama. 
ерызније-ерызније з. ova-ova, ovaraq, ovxalaya-ovxalaya, 

ovxalayaraq. 
ерызнијеј ф. ovmaq, ovxalamaq; нуни ерызнијеј çörəyi 

ovхalamaq; ерызнијə беј ф. ovdurulmaq; ерызнијə быəбе  
ovхalanmışdı; ерызнијə быəбəј ovхalansaydı; ерызнијə бе 
ovхalandı; ерызнијə бејдə ovхalanır; ерызнијə бəбе  ovхalanar; 
ерызнијə быə с. ovxalanmış, ovxalanan; ерызнијə быə хəб. мəн. 
ovxalanmışdır, ovxalanıb; ♥ерызнејдəм  ovхalayıram; ерызнејдəш 
ovхalayırsan; ерызнејдə ovхalayır; ерызнејдəмон ovхalayırıq; 
ерызнејдəшон ovхalayırsınız; ерызнејдəн  ovхalayırlar; 
ерызнејдəбим ovхalayırdım; ерызнејдəбиш  ovхalayırdın; 
ерызнејдəбе  ovхalayırdı; ерызнејдəбимон ovхalayırdıq; 
ерызнејдəбишон ovхalayırdınız; ерызнејдəбин ovхalayırdılar; 
ерызниме  ovхaladım; ерызније  ovхaladın; ерызнише ovхaladı; 
ерызнимоне ovхaladıq; ерызнијоне  ovхaladınız; ерызнишоне  
ovхaladılar; ејəрызним  ovхalayardım; ејəрызниш ovхalayardın; 
ејəрызни ovхalayardı; ејəрызнимон  ovхalayardıq; ејəрызнишон 
ovхalayardınız; ејəрызнин ovхalayardılar; ерызнијəнинбим  
ovхalamalıydım; ерызнијəнинбиш  ovхalamalıydın; ерызнијəнинбе  
ovхalamalıydı; ерызнијəнинбимон ovхalamalıydıq; 
ерызнијəнинбишон ovхalamalıydınız; ерызнијəнинбин 
ovхalamalıydılar; ерызнијəнин бим  ovхalamalı oldum; ерызнијəнин 
биш  ovхalamalı oldun; ерызнијəнин бе  ovхalamalı oldu; 
ерызнијəнин бимон ovхalamalı olduq; ерызнијəнин бишон 
ovхalamalı oldunuz; ерызнијəнин бин ovхalamalı oldular; 
ебəрызнем ovхalayaram; ебəрызнеш  ovхalayarsan; ебəрызне 
ovхalayar; ебəрызнемон  ovхalayarıq; ебəрызненон  ovхalayarsınız; 

ебəрызнен  ovхalayarlar; ерызнијəниним ovхalamalıyam; 
ерызнијəниниш ovхalamalısınız; ерызнијəнине ovхalamalıdır; 
ерызнијəнинимон  ovхalamalıyıq; ерызнијəнинишон  
ovхalamalısınız; ерызнијəнинин ovхalamalıdırlar; ерызным 
ovхalayım; ерызын ovхala; ерызны  ovхalasın; ерызнəмон 
ovхalayaq; ерызнəн ovхalayın; ерызнын  ovхalasınlar; ерызном  
ovхalasam; ерызнош ovхalasan; ерызно ovхalasa; ерызномон  
ovхalasaq; ерызношон ovхalasanız; ерызнон ovхalasalar; 
♥ерызнејдəним  ovхalamıram; ерызнејдəним ovхalamırsan; 
ерызнејдəни ovхalamır; ерызнејдəнимон ovхalamırıq; 
ерызнејдəнишон ovхalamırsınız; ерызнејдəнин  ovхalamırlar; 
ерызнејдəныбим ovхalamırdım; ерызнејдəныбиш  ovхalamırdın; 
ерызнејдəныбе  ovхalamırdı; ерызнејдəныбимон ovхalamırdıq; 
ерызнејдəныбишон ovхalamırdınız; ерызнејдəныбин 
ovхalamırdılar; енырызниме  ovхalamadım; енырызније  
ovхalamadın; енырызнише ovхalamadı; енырызнимоне 
ovхalamadıq; енырызнијоне  ovхalamadınız; енырызнишоне  
ovхalamadılar; енəрызним  ovхalamazdım; енəрызниш 
ovхalamazdın; енəрызни ovхalamazdı; енəрызнимон  ovхalamazdıq; 
енəрызнишон ovхalamazdınız; енəрызнин ovхalamazdılar; 
ерызнијəнинныбим  ovхalamamalıydım; ерызнијəнинныбиш  
ovхalamamalıydın; ерызнијəнинныбе  ovхalamamalıydı; 
ерызнијəнинныбимон ovхalamamalıydıq; ерызнијəнинныбишон 
ovхalamamalıydınız; ерызнијəнинныбин ovхalamamalıydılar; 
ерызнијəнин ныбим  ovхalamalı olmadım; ерызнијəнин ныбиш  
ovхalamalı olmadın; ерызнијəнин ныбе  ovхalamalı olmadı; 
ерызнијəнин ныбимон ovхalamalı olmadıq; ерызнијəнин ныбишон 
ovхalamalı olmadınız; ерызнијəнин ныбин ovхalamalı olmadılar; 
енибəрызнем ovхalamaram; енибəрызнеш  ovхalamazsan; 
енибəрызне ovхalamaz; енибəрызнемон  ovхalamarıq; 
енибəрызнен  ovхalamazlar; ерызнијəнинним ovхalamamalıyam; 
ерызнијəнинниш ovхalamamalısan; ерызнијəнинни 
ovхalamamalıdır; ерызнијəниннимон  ovхalamamalıyıq; 
ерызнијəниннишон  ovхalamamalısınız; ерызнијəниннин 
ovхalamamalıdırlar; енырызным ovхalamayım; емəрызын ovхalama; 
енырызны  ovхalamasın; емəрызнəмон ovхalamayaq; емəрызнəн 
ovхalamayın; енырызнын  ovхalamasınlar; енырызном  
ovхalamasam; енырызнош ovхalamasan; енырызно ovхalamasa; 
енырызномон  ovхalamasaq; енырызношон ovхalamasanız; 
енырызнон ovхalamasalar. 

ерызнијә с. ovmuş, ovan, ovxalamış, ovxalayan. 
ерызнијә хəб. мəн. ovmusan, ovxalamısan. 
ерызнијәнин с. ovmalı, ovxalamalı, ovası, ovxalanası. 
ерызнијәсә з. ovarkәn, ovxalayarkәn. 
ерынгынемон и. bildiriş, xәbәrdarlıq. 
ерынгыније и. eşitdirmә, bildirmә.  
ерынгыније-ерынгыније з. eşitdirә-eşitdirә, eşitdirәrәk, 

bildirә-bildirә, bildirәrәk, xәbәrdar edә-edә (edәrәk). 
ерынгынијеј ф. eşitdirmәk, bildirmәk, xәbәrdar etmәk; 

ерынгынијə беј ф. eşitdirilmək, bildirilmək, xəbərdar edilmək; 
ерынгынијə быəбе eşitdirilmişdi; ерынгынијə быə eşitdirilib; 
ерынгынијə быəбəј eşitdirilsəydi; ерынгынијə бе eşitdiririldi; 
ерынгынијə бејдə eşitdiririlir; ерынгынијə бəбе eşitdirilər; 
ерынгынијə быə с. eşitdirilmiş, bildirilmiş, bildirilən, xəbərdar 
edilmiş, xəbərdar edilən; ерынгынијə быə хəб. мəн. eşitdirilmişdir, 
bildirilmişdir, bildirilib, xəbərdar edilmişdir, xəbərdar edilib. 

ерынгынијә с. eşitdirmiş, eşitdirәn, bildirmiş, bildirәn, 
xәbәrdar etmiş (edәn). 

ерынгынијә хəб. мəн. eşitdirmisәn, bildirmisәn, xәbәrdar 
etmisәn. 

ерынгынијәнин с. eşitdirmәli, eşitdirәsi, bildirmәli, bildirәsi, 
xәbәrdar etmәli (edәsi). 

ерынгынијәсә з. eşitdirәrkәn, bildirәrkәn, xәbәrdar edәrkәn. 
ерыте и. süpürmә (yuxarıdan aşağıya). 
ерыте-ерыте з. süpürә-süpürә (yuxarıdan aşağıya). 
ерытеј ф. süpürmәk (yuxarıdan aşağıya); ерытə беј ф. 

süpürülmək (yuxarıdan aşağıya); ерытə быə с. süpürülmüş, süpürülən 
(yuxarıdan aşağıya); ерытə быə хəб. мəн. süpürülmüşdür, süpürülüb 
(yuxarıdan aşağıya). 

ерытә с. süpürmüş, süpürәn (yuxarıdan aşağıya). 
ерытә хəб. мəн. süpürmüsәn (yuxarıdan aşağıya). 
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ерытәнин с. süpürmәli, süpürәsi (yuxarıdan aşağıya). 
ерытәсә з. süpürәrkәn (yuxarıdan aşağıya). 
ерлифт и. erlift (quyudan suyu və nефтi чıхarmaq üчün qurğu). 
ерозијә и. eroziya (1 геол. Yer qabığının axar sular və ya buzun 

təsiri ilə dağılması prosesi; 2 тех. aşınma; 3 тəб. selikli qişa səthinin 
yara ilə örtülməsi). 

ероме и. ötürmә, sürmә (mal-qaranı yuxarıdan aşağı). 
ероме-ероме з. ötürә-ötürә, sürә-sürә (mal-qaranı yuxarıdan 

aşağı). 
еромеј ф. ötürmәk, sürmәk (mal-qaranı yuxarıdan aşağı); еромə 

быə с. ötürülən, ötürülmüş, sürülən, sürülmüş (mal-qara yuxarıdan 
aşağı); еромə быə хəб. мəн. ötürüb, ötürülmüşdür, sürülüb, 
sürülmüşdür (mal-qara yuxarıdan aşağı). 

еромә с. ötürәn, ötürmüş, sürәn, sürmüş (mal-qaranı yuxarıdan 
aşağı). 

еромә хəб. мəн. ötürmüsәn, sürmüsәn (mal-qaranı yuxarıdan 
aşağı). 

еромәнин с. ötürmәli, sürülmәli (mal-qara - yuxarıdan aşağı). 
еромәсә з. ötürәrkәn, sürәrkәn (mal-qaranı yuxarıdan aşağı). 
еросније и. kifayәtlәndirmә. 
еросније-еросније з. kifayәtlәndirә-kifayәtlәndirә, 

kifayәtlәndirәrәk, tәmin edә-edә (edәrәk). 
ероснијеј ф. kifayәtlәndirmәk, tәmin etmәk; ероснијə беј ф. 

kifayətləndirilmək, təmin edilmək; ероснијə быə с. 
kifayətləndirmilmiş, kifayətləndirilən, təmin edilmiş (edilən); 
ероснијə быə хəб. мəн. kifayətləndirmilmişdir, kifayətləndirilib, 
təmin edilmişdir (edilib). 

ероснијә с. kifayәtlәndirmiş, kifayәtlәndirәn, tәmin etmiş (edәn). 
ероснијә хəб. мəн. kifayәtlәndirmisәn, tәmin etmisәn. 
ероснијәнин с. kifayәtlәndirmәli, kifayәtlәndirәsi, tәmin etmәli 

(edәsi). 
ероснијәсә з. kifayәtlәndirәrkәn, tәmin edәrkәn. 
еротизм и. erotizm, şәhvәtpәrәstlik, şәhvәt düşgünlüyü. 
еро́тик и. erotik (şəhvətpərəst adam). 
ероти́к с. erotik, erotizmlә bağlı, seksual. 
еротикә и. erotika (1 şəhvətpərəstlik, şəhvani hiss; 2 aşiqanə 

şeirlər, kinofilmlər və s.). 
еротоманијә и. erotomaniya (xəstəlik dərəcəsində yüksək 

şəhvətpərəstlik).  
ерохније и. sallama.  
ерохније-ерохније з. sallaya-sallaya, sallayaraq.  
ерохнијеј ф. sallamaq; ерохнијə беј ф. salladılmaq, sallanılmaq; 

ерохнијə быəбе  sallanılmışdı; ерохнијə быəбəј sallanılsaydı; 
ерохнијə бе sallanıldı; ерохнијə бејдə sallanılır; ерохнијə бəбе  
sallanılar; ерохнијə быə с. salladılmış, sallanılmış, salladılan, 
sallanılan; ерохнијə быə хəб. мəн. salladılmışdır, sallanılmışdır, 
salladılıb, sallanılıb; ♥ерохнејдəм  sallayıram; ерохнејдəш 
sallayırsan; ерохнејдə sallayır; ерохнејдəмон sallayırıq; 
ерохнејдəшон sallayırsınız; ерохнејдəн  sallayırlar; ерохнејдəбим 
sallayırdım; ерохнејдəбиш  sallayırdın; ерохнејдəбе  sallayırdı; 
ерохнејдəбимон sallayırdıq; ерохнејдəбишон sallayırdınız; 
ерохнејдəбин sallayırdılar; ерохниме  salladım; ерохније  salladın; 
ерохнише salladı; ерохнимоне salladıq; ерохнијоне  salladınız; 
ерохнишоне  salladılar; ејəрохним  sallayardım; ејəрохниш 
sallayardın; ејəрохни sallayardı; ејəрохнимон  sallayardıq; 
ејəрохнишон sallayardınız; ејəрохнин sallayardılar; 
ерохнијəнинбим  sallamalıydım; ерохнијəнинбиш  sallamalıydın; 
ерохнијəнинбе  sallamalıydı; ерохнијəнинбимон sallamalıydıq; 
ерохнијəнинбишон sallamalıydınız; ерохнијəнинбин 
sallamalıydılar; ерохнијəнин бим  sallamalı oldum; ерохнијəнин 
биш  sallamalı oldun; ерохнијəнин бе  sallamalı oldu; ерохнијəнин 
бимон sallamalı olduq; ерохнијəнин бишон sallamalı oldunuz; 
ерохнијəнин бин sallamalı oldular; ебəрохнем sallayaram; 
ебəрохнеш  sallayarsan; ебəрохне sallayar; ебəрохнемон  sallayarıq; 
ебəрохнешон  sallayarsınız; ебəрохнен  sallayarlar; ерохнијəниним 
sallamalıyam; ерохнијəниниш sallamalısınız; ерохнијəнине 
sallamalıdır; ерохнијəнинимон  sallamalıyıq; ерохнијəнинишон  
sallamalısınız; ерохнијəнинин sallamalıdırlar; ерохным sallayım; 
ерохын salla; ерохны  sallasın; ерохнəмон sallayaq; ерохнəн 
sallayın; ерохнын  sallasınlar; ерохном  sallasam; ерохнош sallasan; 
ерохно sallasa; ерохномон  sallasaq; ерохношон sallasanız; ерохнон 

sallasalar; ♥ерохнејдəним  sallamıram; ерохнејдəним sallamırsan; 
ерохнејдəни sallamır; ерохнејдəнимон sallamırıq; ерохнејдəнишон 
sallamırsınız; ерохнејдəнин  sallamırlar; ерохнејдəныбим 
sallamırdım; ерохнејдəныбиш  sallamırdın; ерохнејдəныбе  
sallamırdı; ерохнејдəныбимон sallamırdıq; ерохнејдəныбишон 
sallamırdınız; ерохнејдəныбин sallamırdılar; енырохниме  
sallamadım; енырохније  sallamadın; енырохнише sallamadı; 
енырохнимоне sallamadıq; енырохнијоне  sallamadınız; 
енырохнишоне  sallamadılar; енəрохним  sallamazdım; енəрохниш 
sallamazdın; енəрохни sallamazdı; енəрохнимон  sallamazdıq; 
енəрохнишон sallamazdınız; енəрохнин sallamazdılar; 
ерохнијəнинныбим  sallamamalıydım; ерохнијəнинныбиш  
sallamamalıydın; ерохнијəнинныбе  sallamamalıydı; 
ерохнијəнинныбимон sallamamalıydıq; ерохнијəнинныбишон 
sallamamalıydınız; ерохнијəнинныбин sallamamalıydılar; 
ерохнијəнин ныбим  sallamalı olmadım; ерохнијəнин ныбиш  
sallamalı olmadın; ерохнијəнин ныбе  sallamalı olmadı; 
ерохнијəнин ныбимон sallamalı olmadıq; ерохнијəнин ныбишон 
sallamalı olmadınız; ерохнијəнин ныбин sallamalı olmadılar; 
енибəрохнем sallamaram; енибəрохнеш  sallamazsan; енибəрохне 
sallamaz; енибəрохнемон  sallamarıq; енибəрохнешон 
sallamazsınız; енибəрохнен  sallamazlar; ерохнијəнинним 
sallamamalıyam; ерохнијəнинниш sallamamalısan; ерохнијəнинни 
sallamamalıdır; ерохнијəниннимон  sallamamalıyıq; 
ерохнијəниннишон  sallamamalısınız; ерохнијəниннин 
sallamamalıdırlar; енырохным sallamayım; емəрохын sallama; 
енырохны  sallamasın; емəрохнəмон sallamayaq; емəрохнəн 
sallamayın; енырохнын  sallamasınlar; енырохном  sallamasam; 
енырохнош sallamasan; енырохно sallamasa; енырохномон  
sallamasaq; енырохношон sallamasanız; енырохнон sallamasalar. 

ерохнијә с. sallamış, sallayan. 
ерохнијә хəб. мəн. sallamısan. 
ерохнијәнин с. sallamalı, sallayası. 
ерохнијәсә з. sallayarkәn. 
еру и. bax: ерујә.  
ерујә и. 1 eniş, enәcәk; 2 yamac. 
ерујәјн с. enişli. 
ерујә-перујә и. eniş-yoxuş. 
ерујәјн-перујәјн с. enişli-yoxuşlu. 
ерујәти и. enişlik. 
еруте и. içirtmә. 
еруте-еруте з. içirdә-içirdә, içirdәrәk. 
ерутеј ф. içirtmәk; ерутə беј ф. içirdilmək; ерутə быə с. 

içirdilmiş, içirdilən; ерутə быə хəб. мəн. içirdilmişdir, içirdilib; 
♥ерутејдəм içirdirəm; ерутејдəш içirdirsən; ерутејдə içirdir; 
ерутејдəмон içirdirik; ерутејдəшон içirdirsiniz; ерутејдəн içirdirlər; 
ерутејдəбим içirdirdim; ерутејдəбиш içirdirdin; ерутејдəбе içirdirdi; 
ерутејдəбимон içirdirdik; ерутејдəбишон içirdirdiniz; ерутејдəбин 
içirdirdilər; ерутəмбе içirtmişdim; ерутəбе içirtmişdin; ерутəшбе 
içirtmişdi; ерутəмонбе içirtmişdik; ерутəонбе içirtmişdiniz; 
ерутəшонбе içirtmişdilər; ерутыме içirtdim; еруте içirtdin; ерутыше 
içirtdi; ерутымоне içirtdik; ерутыоне içirtdiniz; ерутышоне 
içirtdilər; ерутəмбəј içirtsəydim; ерутəбəј içirtsəydin; ерутəшбəј 
içirtsəydi; ерутəмонбəј içirtsəydik; ерутəонбəј içirtsəydiniz; 
ерутəшонбəј içirtsəydilər; ерутəнинбим içirtməliydim; 
ерутəнинбиш içirtməliydin; ерутəнинбе içirtməliydi; 
ерутəнинбимон içirtməliydik; ерутəнинбишон içirtməliydiniz; 
ерутəнинбин içirtməliydilər; ерутəнин бим içirtməli oldum; 
ерутəнин биш içirtməli oldun; ерутəнин бе içirtməli oldu; ерутəнин 
бимон içirtməli olduq; ерутəнин бишон içirtməli oldunuz; ерутəнин 
бин içirtməli oldular; ерутəнинимбəн içirtməliyəmmiş; 
ерутəнинишбəн içirtməlisənmiş; ерутəнинебəн içirtməliymiş; 
ерутəнинимонбəн içirtməliyikmiş; ерутəнинишонбəн 
içirtməlisinizmiş; ерутəнининбəн içirtməliymişlər; ебəрутем 
içirdərəm; ебəрутеш içirdərsən; ебəруте içirdər; ебəрутемон 
içirdərik; ебəрутешон içirdərsiniz; ебəрутен içirdərlər; ерутəниним 
içirtməliyəm; ерутəниниш içirtməlisən; ерутəнине içirtməlidir; 
ерутəнинимон içirtməliyik; ерутəнинишон içirtməlisiniz; 
ерутəнинин içirtməlidirlər; ерутым içirdim; ерут içirt; еруты içirtsin; 
ерутəмон içirdək; ерутəн içirdin; ерутын içirtsinlər; ерутом içirtsəm; 
ерутош içirtsən; еруто içirtsə;  ерутомон içirtsək; ерутошон 
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içirtsəniz; ерутон içirtsələr; ♥ерутејдəним içirtmirəm; ерутејдəниш 
içirtmirsən; ерутејдəни içirtmir; ерутејдəнимон içirtmirik; 
ерутејдəнишон içirtmirsiniz; ерутејдəнин içirtmirlər; 
ерутејдəныбим içirtmirdim; ерутејдəныбиш içirtmirdin; 
ерутејдəныбе içirtmirdi; ерутејдəныбимон içirtmirdik; 
ерутејдəныбишон içirtmirdiniz; ерутејдəныбин içirtmirdilər; 
ерутəмныбе içirtməmişdim; ерутəныбе içirtməmişdin; ерутəшныбе 
içirtməmişdi; ерутəмонныбе içirtməmişdik; ерутəонныбе 
içirtməmişdiniz; ерутəшонныбе içirtməmişdilər; енырынгыниме 
içirtmədim; еныруте içirtmədin; енырутыше içirtmədi; 
енырутымоне içirtmədik; енырутыоне içirtmədiniz; енырутышоне 
içirtmədilər; ерутəмнəбəј içirtməsəydim; ерутəнəбəј içirtməsəydin; 
ерутəшнəбəј içirtməsəydi; ерутəмоннəбəј içirtməsəydik; 
ерутəоннəбəј içirtməsəydiniz; ерутəшоннəбəј içirtməsəydilər; 
ерутəнинныбим içirtməməliydim; ерутəнинныбиш içirtməməliydin; 
ерутəнинныбе içirtməməliydi; ерутəнинныбимон içirtməməliydik; 
ерутəнинныбишон içirtməməliydiniz; ерутəнинныбин 
içirtməməliydilər; ерутəнин ныбим içirtməli olmadım; ерутəнин 
ныбиш içirtməli olmadın; ерутəнин ныбе içirtməli olmadı; ерутəнин 
ныбимон içirtməli olmadıq; ерутəнин ныбишон içirtməli olmadınız; 
ерутəнин ныбин içirtməli olmadılar; ерутəниннимбəн 
içirtməməliyəmmiş; ерутəниннишбəн içirtməməlisənmiş; 
ерутəниннијебəн içirtməməliymiş; ерутəниннимонбəн 
içirtməməliyikmiş; ерутəниннишонбəн içirtməməlisinizmiş; 
ерутəниннинбəн içirtməməliymişlər; енибəрутем içirtmərəm; 
енибəрутеш içirtməzsən; енибəруте içirtməz; енибəрутемон 
içirtmərik; енибəрутешон içirtməzsiniz; енибəрутен içirtməzlər; 
ерутəнинним içirtməməliyəm; ерутəнинниш içirtməməlisən; 
ерутəнинни içirtməməlidir; ерутəниннимон içirtməməliyik; 
ерутəниннишон içirtməməlisiniz; ерутəниннин içirtməməlidirlər; 
енырутым içirtməyim; емəрут içirtmə; еныруты içirtməsin; 
емəрутəмон  içirtməyək; емəрутəн içirtməyin; енырутын 
içirtməsinlər; енырутом içirtməsəm; енырутош içirtməsən; еныруто 
içirtməsə; енырутомон içirtməsək; енырутошон içirtməsəniz; 
енырутон içirtməsələr. 

ерутә с. içirtmiş, içirdәn. 
ерутә хəб. мəн. içirtmisәn. 
ерутәнин с. içirtmәli, içirdәsi. 
ерутәсә з. içirdәrkәn. 
есә з. indi, indilikdә; тосə (тобə) есə indiyədək; детобə есə ta 

indiyə kimi, lap indinin özünədək; һежо есə indicə; есə зынəме бочи 
бəмејдəш! indi bildim niyə aglayırsan!. 

есә бој б. di gәl; аз вотем, бошамон, есə бој, əв рози ныбе mən 
dedim gedək, di gəl, o, razı olmadı. 

есә-есә з. indi-indi. 
есәнә з. gәlәn, növbәti, gәlәn. 
есәнә I з. sonra; есəнə əј вотыше sonra o dedi. 
есәнә II з. gәlәn, növbәti; есəнə сəфə gələn dəfə, növbəti dəfə. 
есәт з. indi, indicә, hal-hazırda. 
есәтиро з. гəп. indilik; есəтиро вəсе indilik bəsdir.  
есәтиҹо з. indidәn. 
есәтнә с. indiki; есəтнə əғылон indiki uşaqlar. 
есәтнәни з. indiki. 
еси с. ara, ayrı. 
еси-еси з. ara-ara, ayrı-ayrı. 
есије и. aralanma, ayrılma. 
есије-есије з. aralana-aralana, aralanaraq, ayrı düşә-düşә 

(düşәrәk), ayrıla-ayrıla, ayrılaraq. 
есијеј ф. aralanmaq, ayrı düşmәk, ayrılmaq; есијəјм чəвонку 

onlardan aralandım; ♥есијејдəм  aralanıram; есијејдəш aralanırsan; 
есијејдə aralanır; есијејдəмон aralanırıq; есијејдəшон aralanırsınız; 
есијејдəн  aralanırlar; есијејдəбим aralanırdım; есијејдəбиш  
aralanırdın; есијејдəбе  aralanırdı; есијејдəбимон aralanırdıq; 
есијејдəбишон aralanırdınız; есијејдəбин aralanırdılar; есијəјм  
aralandım; есијəјш  aralandın; есијəј aralandı; есијəјмон aralandıq; 
есијəјшон  aralandınız; есијəјн  aralandılar; ејəсим  aralanardım; 
ејəсиш aralanardın; ејəси aralanardı; ејəсимон  aralanardıq; 
ејəсишон aralanardınız; ејəсин aralanardılar; есијəнинбим  
aralanmalıydım; есијəнинбиш  aralanmalıydın; есијəнинбе  
aralanmalıydı; есијəнинбимон aralanmalıydıq; есијəнинбишон 
aralanmalıydınız; есијəнинбин aralanmalıydılar; есијəнин бим  

aralanmalı oldum; есијəнин биш  aralanmalı oldun; есијəнин бе  
aralanmalı oldu; есијəнин бимон aralanmalı olduq; есијəнин бишон 
aralanmalı oldunuz; есијəнин бин aralanmalı oldular; ебəсијем 
aralanaram; ебəсијеш  aralanarsan; ебəсије aralanar; ебəсијемон  
aralanarıq; ебəсијешон  aralanarsınız; ебəсијен  aralanarlar; 
есијəниним aralanmalıyam; есијəниниш aralanmalısınız; есијəнине 
aralanmalıdır; есијəнинимон  aralanmalıyıq; есијəнинишон  
aralanmalısınız; есијəнинин aralanmalıdırlar; есијым aralanım; еси 
aralan; есијы  aralansın; есијəмон aralanaq; есијəн aralanın; есијын  
aralansınlar; есијом  aralansam; есијош aralansan; есијо aralansa; 
есијомон  aralansaq; есијошон aralansanız; есијон aralansalar; 
♥есијејдəним  aralanmıram; есијејдəним aralanmırsan; есијејдəни 
aralanmır; есијејдəнимон aralanmırıq; есијејдəнишон 
aralanmırsınız; есијејдəнин  aralanmırlar; есијејдəныбим 
aralanmırdım; есијејдəныбиш  aralanmırdın; есијејдəныбе  
aralanmırdı; есијејдəныбимон aralanmırdıq; есијејдəныбишон 
aralanmırdınız; есијејдəныбин aralanmırdılar; енысијəјм  
aralanmadım; енысијəјш  aralanmadın; енысијəј aralanmadı; 
енысијəјмон aralanmadıq; енысијəјшон  aralanmadınız; енысијəјн  
aralanmadılar; енəсим  aralanmazdım; енəсиш aralanmazdın; енəси 
aralanmazdı; енəсимон  aralanmazdıq; енəсишон aralanmazdınız; 
енəсин aralanmazdılar; есијəнинныбим  aralanmamalıydım; 
есијəнинныбиш  aralanmamalıydın; есијəнинныбе  
aralanmamalıydı; есијəнинныбимон aralanmamalıydıq; 
есијəнинныбишон aralanmamalıydınız; есијəнинныбин 
aralanmamalıydılar; есијəнин ныбим  aralanmalı olmadım; есијəнин 
ныбиш  aralanmalı olmadın; есијəнин ныбе  aralanmalı olmadı; 
есијəнин ныбимон aralanmalı olmadıq; есијəнин ныбишон 
aralanmalı olmadınız; есијəнин ныбин aralanmalı olmadılar; 
енибəсијем aralanmaram; енибəсијеш  aralanmazsan; енибəсије 
aralanmaz; енибəсијемон  aralanmarıq; енибəсијешон  
aralanmazsınız; енибəсијен  aralanmazlar; есијəнинним 
aralanmamalıyam; есијəнинниш aralanmamalısan; есијəнинни 
aralanmamalıdır; есијəниннимон  aralanmamalıyıq; есијəниннишон  
aralanmamalısınız; есијəниннин aralanmamalıdırlar; енысијым 
aralanmayım; емəси aralanma; енысијы  aralanmasın; емəсијəмон 
aralanmayaq; емəсијəн aralanmayın; енысијын  aralanmasınlar; 
енысијом  aralanmasam; енысијош aralanmasan; енысијо 
aralanmasa; енысијомон  aralanmasaq; енысијошон aralanmasanız; 
енысијон aralanmasalar. 

есијә с. aralanmış, aralanan, ayrı düşmüş (düşәn), ayrılmış, 
ayrılan. 

есијә хəб. мəн. aralanıb, ayrı düşüb, ayrılıb. 
есијәнин с. aralanmalı, aralanası, ayrı düşmәli (düşәsi), 

ayrılmalı, ayrılası. 
есијәсә з. aralanarkәn, ayrı düşәrkәn, ayrılarkәn. 
есындыније и. aralama, ayrı salma, ayırma. 
есындыније-есындыније з. aralaya-aralaya, aralayaraq, ayrı 

sala-sala (salaraq), ayıra-ayıra, ayıraraq. 
есындынијеј ф. aralamaq, ayrı salmaq, ayırmaq; əғыли 

есындын чəвонку uşağı onlardan arala; есындынијə беј ф. 
aralandırılmaq, ayrı salınmaq, ayırmaq; есындынијə быəбе  
aralandırılmışdı; есыјдынијə быəбəј aralandırılsaydı; есындынијə бе 
aralandırıldı; есындынијə бејдə aralandırılır; есындынијə бəбе  
aralandırılar; есындынијə быə с. aralandırılmış, aralandırılan, ayrı 
salınmış (salınan); есындынијə быə хəб. мəн. aralandırılmışdır, 
aralandırılıb, ayrı salınmışdır (salınıb); ♥есындынејдəм  aralayıram; 
есындынејдəш aralayırsan; есындынејдə aralayır; есындынејдəмон 
aralayırıq; есындынејдəшон aralayırsınız; есындынејдəн  aralayırlar; 
есындынејдəбим aralayırdım; есындынејдəбиш  aralayırdın; 
есындынејдəбе  aralayırdı; есындынејдəбимон aralayırdıq; 
есындынејдəбишон aralayırdınız; есындынејдəбин aralayırdılar; 
есындыниме  araladım; есындыније  araladın; есындынише araladı; 
есындынимоне araladıq; есындынијоне  araladınız; есындынишоне  
araladılar; ејəсындыним  aralayardım; ејəсындыниш aralayardın; 
ејəсындыни aralayardı; ејəсындынимон  aralayardıq; 
ејəсындынишон aralayardınız; ејəсындынин aralayardılar; 
есындынијəнинбим  aralamalıydım; есындынијəнинбиш  
aralamalıydın; есындынијəнинбе  aralamalıydı; 
есындынијəнинбимон aralamalıydıq; есындынијəнинбишон 
aralamalıydınız; есындынијəнинбин aralamalıydılar; 
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есындынијəнин бим  aralamalı oldum; есындынијəнин биш  
aralamalı oldun; есындынијəнин бе  aralamalı oldu; есындынијəнин 
бимон aralamalı olduq; есындынијəнин бишон aralamalı oldunuz; 
есындынијəнин бин aralamalı oldular; ебəсындынем aralayaram; 
ебəсындынеш  aralayarsan; ебəсындыне aralayar; ебəсындынемон  
aralayarıq; ебəсындыненон  aralayarsınız; ебəсындынен  aralayarlar; 
есындынијəниним aralamalıyam; есындынијəниниш aralamalısınız; 
есындынијəнине aralamalıdır; есындынијəнинимон  aralamalıyıq; 
есындынијəнинишон  aralamalısınız; есындынијəнинин 
aralamalıdırlar; есындыным aralayım; есындын arala; есындыны  
aralasın; есындынəмон aralayaq; есындынəн aralayın; есындынын  
aralasınlar; есындыном  aralasam; есындынош aralasan; есындыно 
aralasa; есындыномон  aralasaq; есындыношон aralasanız; 
есындынон aralasalar; ♥есындынејдəним  aralamıram; 
есындынејдəним aralamırsan; есындынејдəни aralamır; 
есындынејдəнимон aralamırıq; есындынејдəнишон aralamırsınız; 
есындынејдəнин  aralamırlar; есындынејдəныбим aralamırdım; 
есындынејдəныбиш  aralamırdın; есындынејдəныбе  aralamırdı; 
есындынејдəныбимон aralamırdıq; есындынејдəныбишон 
aralamırdınız; есындынејдəныбин aralamırdılar; енысындыниме  
aralamadım; енысындыније  aralamadın; енысындынише aralamadı; 
енысындынимоне aralamadıq; енысындынијоне  aralamadınız; 
енысындынишоне  aralamadılar; енəсындыним  aralamazdım; 
енəсындыниш aralamazdın; енəсындыни aralamazdı; 
енəсындынимон  aralamazdıq; енəсындынишон aralamazdınız; 
енəсындынин aralamazdılar; есындынијəнинныбим  
aralamamalıydım; есындынијəнинныбиш  aralamamalıydın; 
есындынијəнинныбе  aralamamalıydı; есындынијəнинныбимон 
aralamamalıydıq; есындынијəнинныбишон aralamamalıydınız; 
есындынијəнинныбин aralamamalıydılar; есындынијəнин ныбим  
aralamalı olmadım; есындынијəнин ныбиш  aralamalı olmadın; 
есындынијəнин ныбе  aralamalı olmadı; есындынијəнин ныбимон 
aralamalı olmadıq; есындынијəнин ныбишон aralamalı olmadınız; 
есындынијəнин ныбин aralamalı olmadılar; енибəсындынем 
aralamaram; енибəсындынеш  aralamazsan; енибəсындыне 
aralamaz; енибəсындынемон  aralamarıq; енибəсындынен  
aralamazlar; есындынијəнинним aralamamalıyam; 
есындынијəнинниш aralamamalısan; есындынијəнинни 
aralamamalıdır; есындынијəниннимон  aralamamalıyıq; 
есындынијəниннишон  aralamamalısınız; есындынијəниннин 
aralamamalıdırlar; енысындыным aralamayım; емəсындын aralama; 
енысындыны  aralamasın; емəсындынəмон aralamayaq; 
емəсындынəн aralamayın; енысындынын  aralamasınlar; 
енысындыном  aralamasam; енысындынош aralamasan; 
енысындыно aralamasa; енысындыномон  aralamasaq; 
енысындыношон aralamasanız; енысындынон aralamasalar. 

есындынијә с. aralamış, aralayan, ayrı salmış (salan), ayırmış, 
ayıran. 

есындынијә хəб. мəн. aralamısan, ayrı salmısan, ayırmısan. 
есындынијәнин с. aralamalı, aralayası, ayrı salmalı (salınası), 

ayırmalı, ayrılası. 
есындынијәсә з. aralayarkәn, ayrı salarkәn, ayırarkәn. 
ескадрә и. eskadra (hərbi gəmilərin iri bölgüsü). 
ескадрилјә и. eskadrilya (hərbi aviasiya bölgüsü). 
ескадрон и. eskadron (piyada qoşunda rotaya bərabər süvari 

qoşun hissəsi). 
ескалатор и. eskalator (durmadan hərəkət edən pilləkan). 
ескиз и. eskiz (bir şəklin, əsərin və s.-in ilk layihəsi, qaralaması; 

model, nümunə, taslaq); шикли ескиз şəkilin eskizi. 
ескимос и. eskimos (xalq). 
ескимоси з. eskimosca. 
ескорт и. eskort (mühafizə dəstəsi). 
есминес и. esmines (eskadra mina gəmisi). 
еспадрон и. espadron (tədris qılıncoynatmasında istifadə olunan 

idman silahı). 
еспандер и. espander (rezin şnur və ya polad spiral şəklində 

gimnastika aləti). 
есперанто и. esperanto (süni beynəlxalq dil). 
есперантовон и. esperantaçı (1 esperanto üzrə mütəxəssis; 2 

esperanto dilindən istifadə edən şəxs). 

ессе и. esse (ədəbi, fəlsəfi, icтimai пrоblеmləri sisтеmaтiк еlmi 
şəкildə dеyil, sərbəsт şəкildə şərh еdən очеrк). 

естет и. estet (1 estetizmə meylli olan adam, estetizm tərəfdarı; 2 
канə. gözəllik aludəsi, məftunu). 

естетәвон и. estetçi.   
естетәвонәти и. estetçilik. 
естетизм и. estetizm (1estetikliyə, gözəlliyə meyl; 2 incəsənətdə 

xarici formalara hədsiz meyl). 
есте́тик и. estetik (incəsənət nəzəriyyəçisi). 
естети́к с. estetik; естетикə нəзəријə estetik nəzəriyyə; естетикə 

хышмəт estetik zövq. 
естетикә и. estetika. 
естетикәти и. estetiklik. 
естәкадә и. estakada (1 hərəкəт чох оlan yеrlərdə nəqliyyaтın 

hərəкəтini, yaхud yüкləmə və bоşalтma işlərini yüngülləşdirməк 
üчün кörпü şəкlində qurğu; 2 дыјо.  gəmilərin yan alması üчün 
кörпü; 3 sualтı sədd, manеə). 

естәкадәкәно с. estakadayanı; естəкадəкəно мəјдончə 
estakadayanı meydança. 

естәфет и. estafet (1кanə. çapar vasitəsilə göndərilən poçt; 2 köhn. 
çapar vasitəsilə göndərilən xəbər, məlumat; 3 vərz. komandaların 
qaçış yarışı, üzgü yarışı; 4 vərz. bu yarış zamanı yarışanların 
mənzillərdə bir-birinə ötürdükləri şey: çubuq, paket və s.); естəфети 
ғəбул кардеј estafeti qəbul etmək; естəфетə витемон estafet qaçışı. 

естон и. eston (xalq). 
естони з. estonca; естони сыхан кардеј estonca danışmaq. 
естонијәвыж з. estoniyalı. 
естрадә и. estrada (1 пubliкa qarşısında чıхış еdən arтisтlər üчün 

aчıq hündür səhnə; 2 еsтradada gösтərilən тamaşalar, еsтrada 
коnsеrтləri); толышə естрадə talış estradası. 

есује и. sürtmә, yaxma. 
есује-есује з. sürtә-sürtә, sürtәrәk, yaxa-yaxa, yaxaraq. 
есујеј ф. sürtmәk, yaxmaq; есујəме мандə ранг бə диво qalan 

rəngi divara yaхdım; есујə беј ф. sürtülmək, yaxılmaq; есујə быə с. 
sürtülmüş, yaxılmış, sürtülən, yaxılan; есујə быə хəб. мəн. 
sürtülmüşdür, yaxılmışdır, sürtülüb, yaxılıb; ♥есујејдəм  sürtürəm; 
есујејдəш sürtürsən; есујејдə sürtür; есујејдəмон sürtürük; 
есујејдəшон sürtürsünüz; есујејдəн  sürtürlər; есујејдəбим 
sürtürdüm; есујејдəбиш  sürtürdün; есујејдəбе  sürtürdü; 
есујејдəбимон sürtürdük; есујејдəбишон sürtürdünüz; есујејдəбин 
sürtürdülər; есујəме  sürtdüm; есујəј  sürtdün; есујəше sürtdü; 
есујəмоне sürtdük; есујəоне  sürtdünüz; есујəшоне  sürtdülər; еəсујм  
sürtərdim; еəсујш sürtərdin; еəсуј sürtərdi; еəсујмон  sürtərdik; 
еəсујшон sürtərdiniz; еəсујн sürtərdilər; есујəнинбим  sürtməliydim; 
есујəнинбиш  sürtməliydin; есујəнинбе  sürtməliydi; есујəнинбимон 
sürtməliydik; есујəнинбишон sürtməliydiniz; есујəнинбин 
sürtməliydilər; есујəнин бим  sürtməli oldum; есујəнин биш  
sürtməli oldun; есујəнин бе  sürtməli oldu; есујəнин бимон sürtməli 
olduq; есујəнин бишон sürtməli oldunuz; есујəнин бин sürtməli 
oldular; ебəсујем sürtərəm; ебəсујеш  sürtərsən; ебəсује sürtər; 
ебəсујемон  sürtərik; ебəсујешон sürtərsiniz; ебəсујен  sürtərlər; 
есујəниним sürtməliyəm; есујəниниш sürtməlisən; есујəнине 
sürtməlidir; есујəнинимон  sürtməliyik; есујəнинишон  
sürtməlisiniz; есујəнинин sürtməlidirlər; есујым sürtüm; есу sürt; 
есујы  sürtsün; есујəмон sürtək; есујəн sürtün; есујын  sürtsünlər; 
есујом  sürtsəm; есујош sürtsən; есујо sürtsə; есујомон  sürtsək; 
есујошон sürtsəniz; есујон sürtsələr; ♥есујејдəним  sürtmürəm; 
есујејдəним sürtmürsən; есујејдəни sürtmür; есујејдəнимон 
sürtmürük; есујејдəнишон sürtmürsünüz; есујејдəнин  sürtmürlər; 
есујејдəныбим sürtmürdüm; есујејдəныбиш  sürtmürdün; 
есујејдəныбе  sürtmürdü; есујејдəныбимон sürtmürdük; 
есујејдəныбишон sürtmürdünüz; есујејдəныбин sürtmürdülər; 
енысујəме  sürtmədim; енысујəј  sürtmədin; енысујəше sürtmədi; 
енысујəмоне sürtmədik; енысујəоне  sürtmədiniz; енысујəшоне  
sürtmədilər; енəсујм  sürtməzdim; енəсујш sürtməzdin; енəсуј 
sürtməzdi; енəсујмон  sürtməzdik; енəсујшон sürtməzdiniz; енəсујн 
sürtməzdilər; есујəнинныбим  sürtməməliydim; есујəнинныбиш  
sürtməməliydin; есујəнинныбе  sürtməməliydi; есујəнинныбимон 
sürtməməliydik; есујəнинныбишон sürtməməliydiniz; 
есујəнинныбин sürtməməliydiləl; есујəнин ныбим  sürtməli 
olmadım; есујəнин ныбиш  sürtməli olmadın; есујəнин ныбе  
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sürtməli olmadı; есујəнин ныбимон sürtməli olmadıq; есујəнин 
ныбишон sürtməli olmadınız; есујəнин ныбин sürtməli olmadılar; 
енибəсујем sürtmərəm; енибəсујеш  sürtməzsən; енибəсује sürtməz; 
енибəсујемон  sürtmərik; енибəсујешон sürtməzsiniz; енибəсујен  
sürtməzlər; есујəнинним sürtməməliyəm; есујəнинниш 
sürtməməlisən; есујəнинни sürtməməlidir; есујəниннимон  
sürtməməliyik; есујəниннишон  sürtməməlisiniz; есујəниннин 
sürtməməlidirlər; енысујым sürtməyim; емəсу sürtmə; енысу  
sürtməsin; емəсујəмон sürtməyək; емəсујəн sürtməyin; енысујын  
sürtməsinlər; енысујом  sürtməsəm; енысујош sürtməsən; енысујо 
sürtməsə; енысујомон  sürtməsək; енысујошон sürtməsəniz; 
енысујон sürtməsələr. 

есујә с. sürtmüş, sürtәn, yaxmış, yaxan. 
есујә хəб. мəн. sürtmüsәn, yaxmısan. 
есујәнин с. sürtmәli, yaxmalı, sürtәsi, yaxası. 
есујәсә з. sürtәrkәn, yaxarkәn. 
етажер и. etajer. 
еталон и. etalon. 
етан и. ким. etan (rəngsiz, yanar qaz).  
етап и. etap (hər hansı bir hadisə ilə qеyd оlunmuş vaхт müddəтi, 

dövr; hər hansı bir şеyin inкişafında mərhələ, пillə). 
етат bax: еру; ерујә.  
етате и. enmә, enişaşağı gәlmә, aşağı düşmә. 
етате-етате з. enә-enә, enәrәk, enişaşağı gәlә-gәlә (gәlәrәk), 

aşağı düşә-düşә (düşәrәk). 
етатеј ф. enmәk, enişaşağı gәlmәk, aşağı düşmәk; ♥етатејдəм 

enirəm; етатејдəш enirsən; етатејдə enir; етатејдəмон enirik; 
етатејдəшон enirsiniz; етатејдəн enirlər; етатејдəбим enirdim; 
етатејдəбиш enirdin; етатејдəбе enirdi; етатејдəбимон enirdik; 
етатејдəбишон enirdiniz; етатејдəбин enirdilər; етатəныбим 
enmişdim; етатəныбиш enmişdin; етатəныбе enmişdi; 
етатəныбимон enmişdik; етатəныбишон enmişdiniz; етатəныбин 
enmişdilər; етатим endim; етатиш endin; етате endi; етатимон 
endik; етатишон endiniz; етатин endilər; етатəбəјм ensəydim; 
етатəбəјш ensəydin; етатəбəј ensəydi; етатəбəјмон ensəydik; 
етатəбəјшон ensəydiniz; етатəбəјн ensəydilər; етатəнинбим 
enməliydim; етатəнинбиш enməliydin; етатəнинбе enməliydi; 
етатəнинбимон enməliydik; етатəнинбишон enməliydiniz; 
етатəнинбин enməliydilər; етатəнин бим enməli oldum; етатəнин 
биш enməli oldun; етатəнин бе enməli oldu; етатəнин бимон enməli 
olduq; етатəнин бишон enməli oldunuz; етатəнин бин enməli 
oldular; етатəнинимбəн enməliyəmmiş; етатəнинишбəн 
enməlisənmiş; етатəнинебəн enməliymiş; етатəнинимонбəн 
enməliyikmiş; етатəнинишонбəн enməlisinizmiş; етатəнининбəн 
enməliymişlər; ебəтатем enərəm; ебəтатеш enərsən; ебəтате enər; 
ебəтатемон enərik; ебəтатешон enərsiniz; ебəтатен enərlər; 
етатəниним enməliyəm; етатəниниш enməlisən; етатəнине 
enməlidir; етатəнинимон enməliyik; етатəнинишон enməlisiniz; 
етатəнинин enməlidirlər; етатым enim; етат en; етаты ensin; 
етатəмон enək; етатəн enin; етатын ensinlər; етатом ensəm; етатош 
ensən; етато ensə;  етатомон ensək; етатошон ensəniz; етатон 
ensələr; ♥етатејдəним enmirəm; етатејдəниш enmirsən; етатејдəни 
enmir; етатејдəнимон enmirik; етатејдəнишон enmirsiniz; 
етатејдəнин enmirlər; етатејдəныбим enmirdim; етатејдəныбиш 
enmirdin; етатејдəныбе enmirdi; етатејдəныбимон enmirdik; 
етатејдəныбишон enmirdiniz; етатејдəныбин enmirdilər; 
етатəныбим enməmişdim; етатəныбиш enməmişdin; етатəныбе 
enməmişdi; етатəныбимон enməmişdik; етатəныбишон 
enməmişdiniz; етатəныбин enməmişdilər; енытатəјм enmədim; ; 
енытатəјш enmədin; ; енытатəј enmədi; ; енытатəјмон enmədik; ; 
енытатəјшон enmədiniz; ; енытатəје enmədilər; етатəнəбəјм 
enməsəydim; етатəнəбəјш enməsəydin; етатəнəбəј enməsəydi; 
етатəнəбəјмон enməsəydik; етатəнəбəјшон enməsəydiniz; 
етатəнəбəјн enməsəydilər; етатəнинныбим enməməliydim; 
етатəнинныбиш enməməliydin; етатəнинныбе enməməliydi; 
етатəнинныбимон enməməliydik; етатəнинныбишон 
enməməliydiniz; етатəнинныбин enməməliydilər; етатəнин ныбим 
enməli olmadım; етатəнин ныбиш enməli olmadın; етатəнин ныбе 
enməli olmadı; етатəнин ныбимон enməli olmadıq; етатəнин 
ныбишон enməli olmadınız; етатəнин ныбин enməli olmadılar; 
етатəниннимбəн enməməliyəmmiş; етатəниннишбəн 

enməməlisənmiş; етатəниннијебəн enməməliymiş; 
етатəниннимонбəн enməməliyikmiş; етатəниннишонбəн 
enməməlisinizmiş; етатəниннинбəн enməməliymişlər; енибəтатем 
enmərəm; енибəтатеш enməzsən; енибəтате enməz; енибəтатемон 
enmərik; енибəтатешон enməzsiniz; енибəтатен enməzlər; 
етатəнинним enməməliyəm; етатəнинниш enməməlisən; 
етатəнинни enməməlidir; етатəниннимон enməməliyik; 
етатəниннишон enməməlisiniz; етатəниннин enməməlidirlər; 
енытатым enməyim; емəтат enmə; енытаты enməsin; емəтатəмон  
enməyək; емəтатəн enməyin; енытатын enməsinlər; енытатом 
enməsəm; енытатош enməsən; енытато enməsə; енытатомон 
enməsək; енытатошон enməsəniz; енытатон enməsələr. 

етатә с. enmiş, enәn, enişaşağı gәlmiş (gәlәn), aşağı düşmüş 
(düşәn). 

етатә хəб. мəн. enmisәn, enişaşağı gәlmisәn, aşağı düşmüsәn. 
етатәти и. bax: ерујәти. 
етатәнин с. enmәli, enәsi, enişaşağı gәlmәli (gәlәsi), aşağı 

düşmәli (düşәsi). 
етатәсә з. enәrkәn, enişaşağı gәlәrkәn, aşağı düşәrkәn. 
етатин с. bax: ерујәјн. 
етат-петат и. bax: ерујә-перујә.  
етат-петатин с. bax: ерујәјн-перујәјн. 
етәлон и. etalon (1 işlənməкdə оlan ölчü aləтlərini yохlamaq üчün 

ən dəqiq ölчü nümunəsi; əyar; 2 мəҹ. basmaqəlib, şablоn; 3 мəҹ. 
müqayisə üчün nümunə); метрə етəлон metr etalonu. 

етәне I и. hörmә (çillə, tor). 
етәне II и. sәpmә (üz və s.). 
етәне-етәне I з. бофт. hörә-hörә, hörәrәk (çillə, tor). 
етәне-етәне II з. yayıla-yayıla, yayılaraq (yara və s.). 
етәнеј I ф. бофт. hörmәk; һанə етəнеј çillə hörmək; етəнə беј ф. 

hörülmək (çillə, tor); етəнə быə с. hörülmüş, hörülən (çillə, tor). 
етәнеј II ф. yayılmaq (yara və s.); зукə етəнəше чəј дими səpgi 

onun üzünə yaylmışdır; етəнə беј ф. səpilmək (üz); етəнə быə с. 
səpmiş, səpən (üz); ♥етəнејдə  yayılır; етəнејдəбе yayılırdı; 
етəнəшбе yayılmışdı; ејəтəни yayılardı; етəнəше yayıldı; етəнəше 
yayılıb; етəнəшебəн  yayılıbmış; етəнəнинбе yayılmalıydı; етəнəнин 
бе  yayılmalı oldu; ебəтəне  yayılar; етəнəнине yayılmalıdır; етəны 
yayılsın; етəно yayılsa; ♥етəнејдəни  yayılmır; етəнејдəныбе 
yayılmırdı; етəнəшныбе yayılmamışdı; енəтəни yayılmazdı; 
енытəнəше yayılmadı; етəнəшни yayılmayıb; етəнəшнијебəн  
yayılmayıbmış; етəнəнинныбе yayılmamalıydı; етəнəнин ныбе  
yayılmalı olmadı; енибəтəне  yayılmaz; етəнəнинни yayılmamalıdır; 
енытəны yayılmasın; енытəно yayılmasa.  

етәнә I с. бофт. hörmüş, hörәn (çillə, tor). 
етәнә II с. sәpmiş, sәpәn (üz və s.). 
етәнә хəб. мəн. бофт. hörmüsәn (çillə, tor). 
етәнәнин I с. hörülmәli, hörülәsi (çillə, tor). 
етәнәнин II с. sәpmәli, sәpәsi (üz). 
етәнәсә I з. бофт. hörәrkәn (çillə, tor). 
етәнәсә II з. sәpәrkәn (üz və s.). 
етәс с. 1 boğanaq, boğanaqlı, bürkü, basırıq; етəсə һəво 

boğanaqlı hava; 2 tutqun; етəсə ранг tutqun rəng. 
етәси и. 1 boğanaqlıq; 2 tutqunluq. 
етибо и. etibar; етибо кардеј etibar etmək; етибо ғəзəнҹ кардеј 

etibar qazanmaq; етибо нишо дој etibar göstərmək. 
етибојн с. etibarlı; етибојнə дастəк etibarlı dəstək; етибојнə 

сəвон etibarlı mənbə; етибојнə одəм etibarlı adam; ыштə кој етибојн 
гəтеј öz işini etibarlı tutmaq; етибојнə вырə etibarlı yer.  

етибојнәти и. etibarlılıq. 
етибономә и. etibarnamә; етибономə едаштеј etibarnamə təqdim 

etmək. 
етиғод и. etiqad; ғојмə етиғод möhkəm etiqad; бə Хыдо етиғод 

Allaha etiqad; де етиғоди etiqadla; (бə) етиғоди горəнə etiqadca, 
etiqada görə. 

етиғодин с. etiqadlı, imanlı. 
ети́к с. etik; етикə проблемон etik problemlər. 
етик-естетик с. etik-estetik. 
етикет I и. etiket (mərasim, təşrifat, müəyyən bir cəmiyyətdə təyin 

olunmuş davranış qaydaları). 
етикет II и. etiket (malın üstünə yapışdırılan yarlık). 
етикетин с. etiketli; етикетинə молон etiketli mallar. 
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е́тикә и. etika (1 фəлс. əхlaq və mənəviyyaт haqqında fəlsəfi 
тəlim; 2 əхlaq, əхlaq qaydaları); етикəо мыһозирон etikadan 
mühazirələr; (бə) етикə хото etika хətrinə. 

етил и. ким. etil (bir чох üzvi birləşmələrin tərкibinə daхil оlan 
кarbоn və hidrоgеn aтоmları qruпlarından biri). 

етимод и. etimad; вəјнə етимод qarşılıqlı etimad; етимод ғəзəнҹ 
кардеј etimad qazanmaq; етимод нишо дој ф. etimad göstərmək; 
етимод нишо доə беј ф. etimad göstərilmək; етимод нишо доə быə 
с. etimad göstərilmiş (göstərilən); етимод нишо доə быə хəб. мəн. 
etimad göstərilmişdir (göstərilib); етимод нишо ныдој ф. etimad 
göstərməmək. 

етимодәдә с. etimadverici. 
етимодин с. etimadlı, etimad doğuran; етимодинə одəм etimadlı 

adam.  
етимодинәти и. etimadlılıq. 
етимодкор с. etimadkar, etimadverici. 
етимодкорәти и. etimadkarlıq. 
етимодномә и. etimadnamә (hər hansı bir dövlətdə diplomatik 

nümayəndənin təyin edilməsini təsdiq edən sənəd); етимодномə 
едаштеј etimadnamə təqdim etmək. 

етимолог и. etimoloq (etimologiya mütəxəssisi). 
етимологизасијә и. etimologizasiya (hər hansı bir sözün 

etimologiyasının təyin edilməsi).  
етимологијә и. зывон. etimologiya (1 dilçiliyin sözlərin 

mənşəyindən bəhs еdən şöbəsi; 2 hər hansı bir sözün кöкü, mənşəyi; 3 
кaнə. məкtəb qrammatiкasının фоnеtika və mоrфоlоgiya hissələrini 
еhtiva еdən bölməsi); хəлғи етимологијə халг etimologiyası (başqa 
dildən kеçən sözün ana dilinin sövti qanunlarına uyğunlaşdırılıb 
işlənməsi; məс.: талыш canlı dilində «припасы» sözünün «пирпаз», 
«мундштук» sözünün «муштик» şəklində işlədilməsi). 

етимоложи с. etimoloji; етимоложи луғəт etimoloji lüğət; 
етимоложи тəһлил etimoloji təhlil. 

етино и. etina; етино нишо дој etina göstərmək. 
етиоложи с. тəб. etioloji. 
етиологијә и. etiologiya (1 xəstəliyin səbəbləri haqqında elm; 2 hər 

hansı bir xəstəliyi törədən səbəblər). 
етироз и. etiraz; етирозə һəрəкот etiraz hərəkatı; етироз кардеј ф. 

etiraz etmək; етироз кардə беј ф. etiraz edilmək; етироз кардə быə с. 
etiraz edilmiş (edilən); етироз кардə быə хəб. мəн. etiraz edilmişdir 
(edilib). 

етироф и. etiraf; етироф кардеј ф. etiraf etmək; етироф кардə беј 
ф. etiraf edilmək; етироф кардə быə с. etiraf edilmiş (edilən); етироф 
кардə быə хəб. мəн. etiraf edilmişdir (edilib). 

етыке и. damma, damcılama. 
етыке-етыке з. dama-dama, damaraq, damcılaya-damcılaya, 

damcılayaraq. 
етыкеј  ф. dammaq, damcılamaq. 
етыкә с. dammış, daman, damcılamış, damcılayan. 
етыкә хəб. мəн. damıb, damcılayıb. 
етыкәнин с. dammalı, daması, damcılamalı, damcılayası. 
етыкәсә з. damarkәn, damcılayarkәn. 
етылвоније и. damcılatma, damızdırma, damızma. 
етылвоније-етылвоније з. damcılada-damcılada, 

damcıladaraq, damızdıra-damızdıra, damızdıraraq, damıza-
damıza, damızaraq. 

етылвонијеј ф. damcılatmaq, damızdırmaq, damızmaq; 
етылвонијə беј ф. damızdırılmaq, damcılatdırılmaq; етылвонијə 
быəбе damcılatdırılmışdı; етылвонијə быəбəј damcılatdırılsaydı; 
етылвонијə бе damcılatdırıldı; етылвонијə бејдə damcılatdırılır; 
етылвонијə бəбе  damcılatdırılar; етылвонијə быə с. 
damcılatdırılmış, damcılatdırılan, damızdırılmış, damızdırılan; 
етылвонијə быə хəб. мəн. damcılatdırılmışdır, damcılatdırılıb, 
damızdırılmışdır, damızdırılıb. 

етылвонијә с. damcılatmış, damcıladan, damızdırmış, 
damızdıran, damızmış, damızan. 

етылвонијә хəб. мəн. damcılatmısan, damızdırmısan, 
damızmısan. 

етылвонијәнин с. damcılatmalı, damcıladası, damızdırmalı, 
damızdırası. 

етылвонијәсә з. damcılatdırılarkәn, damızdırılarkәn. 
етыле и. damcılama. 

етыле-етыле з. damcılaya-damcılaya, damcılayaraq. 
етылеј ф. damcılamaq; ♥етылејдə  damcılayır; етылејдəбе 

damcılayırdı; етылəбе damcılamışdı; ејəтыли damcılayardı; етылəј 
damcıladı; етылə damcılayıb; етылəјбəн  damcılayıbmış; 
етылəнинбе damcılamalıydı; етылəнин бе  damcılamalı oldu; 
ебəтыле  damcılayar; етылəнине damcılayar; етылы damcılasın; 
етыло damcılasa; ♥етылејдəни  damcılamır; етылејдəныбе 
damcılamırdı; етылəныбе damcılamamışdı; енəтыли damcılamazdı; 
енытылəј damcılamadı; етылəни damcılamayıb; етылəнијбəн  
damcılamayıbmış; етылəнинныбе damcılamamalıydı; етылəнин 
ныбе  damcılamalı olmadı; енибəтыле  damcılamaz; етылəнинни 
damcılamaz; енытылы damcılamasın; енытыло damcılamasa. 

етылә с. damcılamış, damcılayan; етылə ов дамъылайан су. 
етылә хəб. мəн. damcılayıb. 
етыләнин с. damcılamalı, damcılayası. 
етыләсә з. damcılayarkәn. 
етырије и. üzülmә, arıqlama, tökülmә. 
етырије-етырије з. üzülә-üzülә, üzülәrәk, arıqlaya-arıqlaya, 

arıqlayaraq, tökülә-tökülә, tökülәrәk. 
етыријеј ф. üzülmәk, arıqlamaq, tökülmәk; ♥етыријејдəм 

üzülürəm; етыријејдəш üzülürsən; етыријејдə üzülür; 
етыријејдəмон üzülürük; етыријејдəшон üzülürsünüz; етыријејдəн 
üzülürlər; етыријејдəбим üzülürdüm; етыријејдəбиш üzülürdün; 
етыријејдəбе üzülürdü; етыријејдəбимон üzülürdük; 
етыријејдəбишон üzülürdünüz; етыријејдəбин üzülürdülər; 
етыријəбим üzülmüşdüm; етыријəбиш üzülmüşdün; етыријəбе 
üzülmüşdü; етыријəбимон üzülmüşdük; етыријəбишон 
üzülmüşdünüz; етыријəбин üzülmüşdülər; етыријəјм üzüldüm; 
етыријəјш üzüldün; етыријəј üzüldü; етыријəјмон üzüldük; 
етыријəјшон üzüldünüz; етыријəјн üzüldülər; етыријəбəјм 
üzülsəydim; етыријəбəјш üzülsəydin; етыријəбəј üzülsəydi; 
етыријəбəјмон üzülsəydik; етыријəбəјшон üzülsəydiniz; 
етыријəбəјн üzülsəydilər; етыријəнинбим üzülməliydim; 
етыријəнинбиш üzülməliydin; етыријəнинбе üzülməliydi; 
етыријəнинбимон üzülməliydik; етыријəнинбишон üzülməliydiniz; 
етыријəнинбин üzülməliydilər; етыријəнин бим üzülməli oldum; 
етыријəнин биш üzülməli oldun; етыријəнин бе üzülməli oldu; 
етыријəнин бимон üzülməli olduq; етыријəнин бишон üzülməli 
oldunuz; етыријəнин бин üzülməli oldular; етыријəнинимбəн 
üzülməliyəmmiş; етыријəнинишбəн üzülməlisənmiş; 
етыријəнинебəн üzülməliymiş; етыријəнинимонбəн 
üzülməliyikmiş; етыријəнинишонбəн üzülməlisinizmiş; 
етыријəнининбəн üzülməliymişlər; ебəтыријем üzülərəm; 
ебəтыријеш üzülərsən; ебəтырије üzülər; ебəтыријемон üzülərik; 
ебəтыријешон üzülərsiniz; ебəтыријен üzülərlər; етыријəниним 
üzülməliyəm; етыријəниниш üzülməlisən; етыријəнине üzülməlidir; 
етыријəнинимон üzülməliyik; етыријəнинишон üzülməlisiniz; 
етыријəнинин üzülməlidirlər; етыријым üzülüm; етыри üzül; 
етыријы üzülsün; етыријəмон üzülək; етыријəн üzülün; етыријын 
üzülsünlər; етыријом üzülsəm; етыријош üzülsən; етыријо üzülsə;  
етыријомон üzülsək; етыријошон üzülsəniz; етыријон üzülsələr; 
♥етыријејдəним üzülmürəm; етыријејдəниш üzülmürsən; 
етыријејдəни üzülmür; етыријејдəнимон üzülmürük; 
етыријејдəнишон üzülmürsünüz; етыријејдəнин üzülmürlər; 
етыријејдəныбим üzülmürdüm; етыријејдəныбиш üzülmürdün; 
етыријејдəныбе üzülmürdü; етыријејдəныбимон üzülmürdük; 
етыријејдəныбишон üzülmürdünüz; етыријејдəныбин 
üzülmürdülər; етыријəныбим üzülməmişdim; етыријəныбиш 
üzülməmişdin; етыријəныбе üzülməmişdi; етыријəныбимон 
üzülməmişdik; етыријəныбишон üzülməmişdiniz; етыријəныбишон 
üzülməmişdilər; енытыријəјм üzülmədim; енытыријəјш üzülmədin; 
енытыријəј üzülmədi; енытыријəјмон üzülmədik; енытыријəјшон 
üzülmədiniz; енытыријəјн üzülmədilər; етыријəнəбəјм 
üzülməsəydim; етыријəнəбəјш üzülməsəydin; етыријəнəбəј 
üzülməsəydi; етыријə нəбəј мон üzülməsəydik; етыријəнəбəјшон 
üzülməsəydiniz; етыријəнəбəјн üzülməsəydilər; етыријəнинныбим 
üzülməməliydim; етыријəнинныбиш üzülməməliydin; 
етыријəнинныбе üzülməməliydi; етыријəнинныбимон 
üzülməməliydik; етыријəнинныбишон üzülməməliydiniz; 
етыријəнинныбин üzülməməliydilər; етыријəнин ныбим üzülməli 
olmadım; етыријəнин ныбиш üzülməli olmadın; етыријəнин ныбе 
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üzülməli olmadı; етыријəнин ныбимон üzülməli olmadıq; 
етыријəнин ныбишон üzülməli olmadınız; етыријəнин ныбин 
üzülməli olmadılar; етыријəниннимбəн üzülməməliyəmmiş; 
етыријəниннишбəн üzülməməlisənmiş; етыријəниннијебəн 
üzülməməliymiş; етыријəниннимонбəн üzülməməliyikmiş; 
етыријəниннишонбəн üzülməməlisinizmiş; етыријəниннинбəн 
üzülməməliymişlər; енибəтыријем üzülmərəm; енибəтыријеш 
üzülməzsən; енибəтырије üzülməz; енибəтыријемон üzülmərik; 
енибəтыријешон üzülməzsiniz; енибəтыријен üzülməzlər; 
етыријəнинним üzülməməliyəm; етыријəнинниш üzülməməlisən; 
етыријəнинни üzülməməlidir; етыријəниннимон üzülməməliyik; 
етыријəниннишон üzülməməlisiniz; етыријəниннин 
üzülməməlidirlər; енытыријым üzülməyim; емəтыри üzülmə; 
енытыријы üzülməsin; емəтыријəмон  üzülməyək; емəтыријəн 
üzülməyin; енытыријын üzülməsinlər; енытыријом üzülməsəm; 
енытыријош üzülməsən; енытыријо üzülməsə; енытыријомон 
üzülməsək; енытыријошон üzülməsəniz; енытыријон üzülməsələr. 

етыријә с. üzülmüş, üzülәn, arıqlamış, arıqlayan, tökülmüş, 
tökülәn. 

етыријә хəб. мəн. üzülüb, arıqlayıb, tökülüb. 
етыријәнин с. üzülmәli, üzülәsi, arıqlamalı, arıqlayası, 

tökülmәli, tökülәsi. 
етыријәсә з. üzülәrkәn, arıqlayarkәn, tökülәrkәn. 
етырније и. sıyırma. 
етырније-етырније з. sıyıra-sıyıra, sıyıraraq. 
етырнијеј ф. sıyırmaq; гужди астəку етырнијеј əti sümükdən 

sıyırmaq; ♥етырнејдəм  sıyırıram; етырнејдəш sıyırırsan; етырнејдə 
sıyırır; етырнејдəмон sıyırırıq; етырнејдəшон sıyırırsınız; 
етырнејдəн  sıyırırlar; етырнејдəбим sıyırırdım; етырнејдəбиш  
sıyırırdın; етырнејдəбе  sıyırırdı; етырнејдəбимон sıyırırdıq; 
етырнејдəбишон sıyırırdınız; етырнејдəбин sıyırırdılar; етырниме  
sıyırdım; етырније  sıyırdın; етырнише sıyırdı; етырнимоне sıyırdıq; 
етырнијоне  sıyırdınız; етырнишоне  sıyırdılar; ејəтырним  
sıyırardım; ејəтырниш sıyırardın; ејəтырни sıyırardı; ејəтырнимон  
sıyırardıq; ејəтырнишон sıyırardınız; ејəтырнин sıyırardılar; 
етырнијəнинбим  sıyırmalıydım; етырнијəнинбиш  sıyırmalıydın; 
етырнијəнинбе  sıyırmalıydı; етырнијəнинбимон sıyırmalıydıq; 
етырнијəнинбишон sıyırmalıydınız; етырнијəнинбин 
sıyırmalıydılar; етырнијəнин бим  sıyırmalı oldum; етырнијəнин 
биш  sıyırmalı oldun; етырнијəнин бе  sıyırmalı oldu; етырнијəнин 
бимон sıyırmalı olduq; етырнијəнин бишон sıyırmalı oldunuz; 
етырнијəнин бин sıyırmalı oldular; ебəтырнем sıyıraram; 
ебəтырнеш  sıyırarsan; ебəтырне sıyırar; ебəтырнемон  sıyırarıq; 
ебəтырнешон  sıyırarsınız; ебəтырнен  sıyırarlar; етырнијəниним 
sıyırmalıyam; етырнијəниниш sıyırmalısınız; етырнијəнине 
sıyırmalıdır; етырнијəнинимон  sıyırmalıyıq; етырнијəнинишон  
sıyırmalısınız; етырнијəнинин sıyırmalıdırlar; етырным sıyırım; 
етырын sıyır; етырны  sıyırsın; етырнəмон sıyıraq; етырнəн sıyırın; 
етырнын  sıyırsınlar; етырном  sıyırsam; етырнош sıyırsan; етырно 
sıyırsa; етырномон  sıyırsaq; етырношон sıyırsanız; етырнон 
sıyırsalar; ♥етырнејдəним  sıyırmıram; етырнејдəниш sıyırmırsan; 
етырнејдəни sıyırmır; етырнејдəнимон sıyırmırıq; етырнејдəнишон 
sıyırmırsınız; етырнејдəнин  sıyırmırlar; етырнејдəныбим 
sıyırmırdım; етырнејдəныбиш  sıyırmırdın; етырнејдəныбе  
sıyırmırdı; етырнејдəныбимон sıyırmırdıq; етырнејдəныбишон 
sıyırmırdınız; етырнејдəныбин sıyırmırdılar; енытырниме  
sıyırmadım; енытырније  sıyırmadın; енытырнише sıyırmadı; 
енытырнимоне sıyırmadıq; енытырнијоне  sıyırmadınız; 
енытырнишоне  sıyırmadılar; енəтырним  sıyırmazdım; енəтырниш 
sıyırmazdın; енəтырни sıyırmazdı; енəтырнимон  sıyırmazdıq; 
енəтырнишон sıyırmazdınız; енəтырнин sıyırmazdılar; 
етырнијəнинныбим  sıyırmamalıydım; етырнијəнинныбиш  
sıyırmamalıydın; етырнијəнинныбе  sıyırmamalıydı; 
етырнијəнинныбимон sıyırmamalıydıq; етырнијəнинныбишон 
sıyırmamalıydınız; етырнијəнинныбин sıyırmamalıydılar; 
етырнијəнин ныбим  sıyırmalı olmadım; етырнијəнин ныбиш  
sıyırmalı olmadın; етырнијəнин ныбе  sıyırmalı olmadı; 
етырнијəнин ныбимон sıyırmalı olmadıq; етырнијəнин ныбишон 
sıyırmalı olmadınız; етырнијəнин ныбин sıyırmalı olmadılar; 
енибəтырнем sıyırmaram; енибəтырнеш  sıyırmazsan; енибəтырне 
sıyırmaz; енибəтырнемон  sıyırmarıq; енибəтырнен  sıyırmazlar; 

етырнијəнинним sıyırmamalıyam; етырнијəнинниш 
sıyırmamalısan; етырнијəнинни sıyırmamalıdır; етырнијəниннимон  
sıyırmamalıyıq; етырнијəниннишон  sıyırmamalısınız; 
етырнијəниннин sıyırmamalıdırlar; енытырным sıyırmayım; 
емəтырын sıyırma; енытырны  sıyırmasın; емəтырнəмон 
sıyırmayaq; емəтырнəн sıyırmayın; енытырнын  sıyırmasınlar; 
енытырном  sıyırmasam; енытырнош sıyırmasan; енытырно 
sıyırmasa; енытырномон  sıyırmasaq; енытырношон sıyırmasanız; 
енытырнон sıyırmasalar. 

етырнијә с. sıyırmış, sıyıran. 
етырнијә хəб. мəн. sıyırmısan. 
етырнијәнин с. sıyırmalı, sıyırası. 
етырнијәсә з. sıyırarkәn. 
етырт с. oturuşmuş, qartımış, qartlaşmış, düşkün; етыртə 

пијəмерд düşkün qoca. 
етыртәти и. qartlıq, düşkünlük. 
етыртије и. oturuşma, qartıma, düşmә, üzülmә, düşkünlәşmә, 

haldan düşmә, taqәti olmama.  
етыртије-етыртије з. oturuşa-oturuşa, oturuşaraq, qartıya-

qartıya, qartıyaraq, düşә-düşә, düşәrәk, üzülә-üzülә, üzülәrәk, 
düşkünlәşә-düşkünlәşә, düşkünlәşәrәk, haldan düşә-düşә 
(düşәrәk), taqәti olmaya-olmaya (olmayaraq). 

етыртијеј ф. oturuşmaq, qartımaq, düşmәk, üzülmәk, 
düşkünlәşmәk, haldan düşmәk, taqәti olmamaq; ♥етыртијејдə  
oturuşur; етыртијејдəбе oturuşurdu; етыртијəбе oturuşmuşdu; 
ејəтырти oturuşardı; етыртијəј oturuşdu; етыртијə oturuşub; 
етыртијəјбəн  oturuşubmuş; етыртијəнинбе oturuşmalıydı; 
етыртијəнин бе  oturuşmalı oldu; ебəтыртије  oturuşar; 
етыртијəнине oturuşmalıdır; етыртијы oturuşsun; етыртијо oturuşsa; 
♥етыртијејдəни  oturuşmur; етыртијејдəныбе oturuşmurdu; 
етыртијəныбе oturuşmamışdı; енəтырти oturuşmazdı; енытыртијəј 
oturuşmadı; етыртијəни oturuşmayıb; етыртијəнијбəн  
oturuşmayıbmış; етыртијəнинныбе oturuşmamalıydı; етыртијəнин 
ныбе  oturuşmalı olmadı; енибəтыртије  oturuşmaz; етыртијəнинни 
oturuşmamalıdır; енытыртијы oturuşmasın; енытыртијо oturuşmasa. 

етыртијә с. oturuşmuş, oturuşan, qartımış, qartıyan, düşmüş, 
düşәn, üzülmüş, üzülәn, düşkünlәşmiş, düşkünlәşәn, haldan 
düşmüş (düşәn), taqәti olmamış (olmayan). 

етыртијә хəб. мəн. oturuşubq, qartıyıb, düşüb, üzülüb, 
düşkünlәşib, haldan düşüb, taqәti yoxdur. 

етыртијәнин с. oturuşmalı, oturuşası, qartımalı, qartıyası, 
düşmәli, düşәsi, üzülmәli, üzülәsi, düşkünlәşmәli, düşkünlәşәsi, 
haldan düşmәli (düşәsi), taqәti olmamalı (olmayası). 

етыртијәсә з. oturuşarkәn, qartıyarkәn, düşәrkәn, üzülәrkәn, 
düşkünlәşәrkәn, haldan düşәrkәn, taqәti olmayarkәn. 

етник с. etnik (hər hansı bir xalqla əlaqədar olan); етникə груп 
etnik qrup; етникə авлодəти etnik qohumluq. 

етнограф и. etnoqraf (etnoqrafiya mütəxəssisi). 
етнографијә и. etnoqrafiya (1 xalqların maddi və mənəvi 

mədəniyyətini tədqiq edən elm; 2 bir xalqın məişət, adət, mədəniyyət 
xüsusiyyətləri). 

етнографик с. etnoqrafik (hər hansı bir yеrin saкinlərinin 
məişəтinin, mədəniyyəтinin хaraктеriк cizgilərini əкs етdirən). 

етногенез и. etnogenez (hər hansı bir xalqın mənşəyi); че 
толышон етногенез talışların etnogenezi. 

етнологијә и. etnologiya (etnoqrafiya). 
етноложи с. etnoloji; етноложијə психологијə etnoloji 

psiхologiya. 
етнонимикә и. etnonimika (millətlərin, xalqların, qəbilələrin 

mənşəyini öyrənən elm sahəsi). 
етнос и. etnos, xalq. 
етологијә и. etologiya (heyvanların davranışının öyrənilməsi). 
етуд и. etüd (1 bir əsərin ilk qarası, eskizi; 2 xüsusi məsələyə həsr 

olunmuş bəzi elmi, tənqidi və s. əsərlərin adı; 3 məşq (musiqidə, 
şahmatda və s.); 4 pedaqoжi və virtuoz mahiyyətində olan kiçik 
musiqi əsəri). 

етохеј ф. bax: екыреј. 
ефемер и.  бот. efemer (çox tez bar verən bitkilər). 
ефир I и. efir (1 Qədim Yunan filosoflarının təsəvvürünə görə 

fəzaları dolduran ən xəfif maddə; 2 fəza, hava). 
ефир II и. ким. efir (xarakterik iyi olan rəngli uçucu  maddə). 
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ефирин с. efirli. 
ефироман и. efiroman, efir mübtәlası (özünü daim efirlə 

kefləndirməyə adət etmiş adam).  
ефироманијә и. тəб. efiromaniya (efir mübtədalığı, özünü daim 

efirlə kefləndirməkdən ibarət xəstəlik). 
ефырсије и. sürüşmә, yerini dәyişmә, aşağı sürüşmә. 
ефырсије-ефырсије з. sürüşә-sürüşә, sürüşәrәk. 
ефырсијеј ф. sürüşmәk, yerini dәyişmәk, aşağı sürüşmәk; 

♥ефырсејдəм sürüşürəm; ефырсејдəш sürüşürsən; ефырсејдə 
sürüşür; ефырсејдəмон sürüşürük; ефырсејдəшон sürüşürsünüz; 
ефырсејдəн sürüşürlər; ефырсејдəбим sürüşürdüm; ефырсејдəбиш 
sürüşürdün; ефырсејдəбе sürüşürdü; ефырсејдəбимон sürüşürdük; 
ефырсејдəбишон sürüşürdünüz; ефырсејдəбин sürüşürdülər; 
ефырсијəбим sürüşmüşdüm; ефырсијəбиш sürüşmüşdün; 
ефырсијəбе sürüşmüşdü; ефырсијəбимон sürüşmüşdük; 
ефырсијəбишон sürüşmüşdünüz; ефырсијəбин sürüşmüşdülər; 
ефырсəјм sürüşdüm; ефырсəјш sürüşdün; ефырсəј sürüşdü; 
ефырсəјмон sürüşdük; ефырсəјшон sürüşdünüz; ефырсəјн 
sürüşdülər; ефырсəбəјм sürüşsəydim; ефырсəбəјш sürüşsəydin; 
ефырсəбəј sürüşsəydi; ефырсəбəјмон sürüşsəydik; ефырсəбəјшон 
sürüşsəydiniz; ефырсəбəјн sürüşsəydilər; ефырсəнинбим 
sürüşməliydim; ефырсəнинбиш sürüşməliydin; ефырсəнинбе 
sürüşməliydi; ефырсəнинбимон sürüşməliydik; ефырсəнинбишон 
sürüşməliydiniz; ефырсəнинбин sürüşməliydilər; ефырсəнин бим 
sürüşməli oldum; ефырсəнин биш sürüşməli oldun; ефырсəнин бе 
sürüşməli oldu; ефырсəнин бимон sürüşməli olduq; ефырсəнин 
бишон sürüşməli oldunuz; ефырсəнин бин sürüşməli oldular; 
ефырсəнинимбəн sürüşməliyəmmiş; ефырсəнинишбəн 
sürüşməlisənmiş; ефырсəнинебəн sürüşməliymiş; 
ефырсəнинимонбəн sürüşməliyikmiş; ефырсəнинишонбəн 
sürüşməlisinizmiş; ефырсəнининбəн sürüşməliymişlər; ебəфырсем 
sürüşərəm; ебəфырсеш sürüşərsən; ебəфырсе sürüşər; ебəфырсемон 
sürüşərik; ебəфырсешон sürüşərsiniz; ебəфырсен sürüşərlər; 
ефырсəниним sürüşməliyəm; ефырсəниниш sürüşməlisən; 
ефырсəнине sürüşməlidir; ефырсəнинимон sürüşməliyik; 
ефырсəнинишон sürüşməlisiniz; ефырсəнинин sürüşməlidirlər; 
ефырсым sürüşüm; етыри sürüş; ефырс sürüşsün; ефырсəмон 
sürüşək; ефырсəн sürüşün; ефырсын sürüşsünlər; ефырсом 
sürüşsəm; ефырсош sürüşsən; ефырсо sürüşsə;  ефырсомон 
sürüşsək; ефырсошон sürüşsəniz; ефырсон sürüşsələr; 
♥ефырсејдəним sürüşmürəm; ефырсејдəниш sürüşmürsən; 
ефырсејдəни sürüşmür; ефырсејдəнимон sürüşmürük; 
ефырсејдəнишон sürüşmürsünüz; ефырсејдəнин sürüşmürlər; 
ефырсејдəныбим sürüşmürdüm; ефырсејдəныбиш sürüşmürdün; 
ефырсејдəныбе sürüşmürdü; ефырсејдəныбимон sürüşmürdük; 
ефырсејдəныбишон sürüşmürdünüz; ефырсејдəныбин 
sürüşmürdülər; ефырсəныбим sürüşməmişdim; ефырсəныбиш 
sürüşməmişdin; ефырсəныбе sürüşməmişdi; ефырсəныбимон 
sürüşməmişdik; ефырсəныбишон sürüşməmişdiniz; 
ефырсəныбишон sürüşməmişdilər; еныфырсəјм sürüşmədim; 
еныфырсəјш sürüşmədin; еныфырсəј sürüşmədi; еныфырсəјмон 
sürüşmədik; еныфырсəјшон sürüşmədiniz; еныфырсəјн 
sürüşmədilər; ефырсəнəбəјм sürüşməsəydim; ефырсəнəбəјш 
sürüşməsəydin; ефырсəнəбəј sürüşməsəydi; ефырсəнəбəјмон 
sürüşməsəydik; ефырсəнəбəјшон sürüşməsəydiniz; ефырсəнəбəјн 
sürüşməsəydilər; ефырсəнинныбим sürüşməməliydim; 
ефырсəнинныбиш sürüşməməliydin; ефырсəнинныбе 
sürüşməməliydi; ефырсəнинныбимон sürüşməməliydik; 
ефырсəнинныбишон sürüşməməliydiniz; ефырсəнинныбин 
sürüşməməliydilər; ефырсəнин ныбим sürüşməli olmadım; 
ефырсəнин ныбиш sürüşməli olmadın; ефырсəнин ныбе sürüşməli 
olmadı; ефырсəнин ныбимон sürüşməli olmadıq; ефырсəнин 
ныбишон sürüşməli olmadınız; ефырсəнин ныбин sürüşməli 
olmadılar; ефырсəниннимбəн sürüşməməliyəmmiş; 
ефырсəниннишбəн sürüşməməlisənmiş; ефырсəниннијебəн 
sürüşməməliymiş; ефырсəниннимонбəн sürüşməməliyikmiş; 
ефырсəниннишонбəн sürüşməməlisinizmiş; ефырсəниннинбəн 
sürüşməməliymişlər; енибəфырсем sürüşmərəm; енибəфырсеш 
sürüşməzsən; енибəфырсе sürüşməz; енибəфырсемон sürüşmərik; 
енибəфырсешон sürüşməzsiniz; енибəфырсен sürüşməzlər; 
ефырсəнинним sürüşməməliyəm; ефырсəнинниш sürüşməməlisən; 

ефырсəнинни sürüşməməlidir; ефырсəниннимон sürüşməməliyik; 
ефырсəниннишон sürüşməməlisiniz; ефырсəниннин 
sürüşməməlidirlər; еныфырсым sürüşməyim; емəфырс sürüşmə; 
еныфырсы sürüşməsin; емəфырсəмон  sürüşməyək; емəфырсəн 
sürüşməyin; еныфырсын sürüşməsinlər; еныфырсом sürüşməsəm; 
еныфырсош sürüşməsən; еныфырсо sürüşməsə; еныфырсомон 
sürüşməsək; еныфырсошон sürüşməsəniz; еныфырсон sürüşməsələr. 

ефырсијә с. sürüşmüş, sürüşәn. 
ефырсијә хəб. мəн. sürüşüb. 
ефырсијәнин с. sürüşmәli, sürüşәsi, yerini dәyişmәli (dәyişәsi), 

aşağı sürüşmәli (sürüşәsi). 
ефырсијәсә з. sürüşәrkәn, yerini dәyişәrkәn, aşağı sürüşәrkәn. 
ефырсыније и. sürüşdürmә, sürümә. 
ефырсыније-ефырсыније з. sürüşdürә-sürüşdürә, 

sürüşdürәrәk, sürüyә-sürüyә, sürüyәrәk (aşağı). 
ефырсынијеј ф. sürüşdürmәk, sürümәk; ефырсынијə беј ф. 

sürüşdürülmək (aşağı); ефырсынијə быəбе sürüşdürüülmüşdü; 
ефырсынијə быəбəј sürüşdürülsəydi; ефырсынијə бе sürüşdürüldü; 
ефырсынијə бејдə sürüşdürülür; ефырсынијə бəбе sürüşdürülər; 
ефырсынијə быə с. sürüşdürülmüş, sürüşdürülən (aşağı); 
ефырсынијə быə хəб. мəн. sürüşdürülmüşdür, sürüşdürülüb (aşağı). 

ефырсынијә с. sürüşdürmüş, sürüşdürәn, sürümüş, sürüyәn 
(aşağı). 

ефырсынијә хəб. мəн. sürüşdürmüsәn, sürümüsәn (aşağı). 
ефырсынијәнин с. sürüşdürmәli, sürümәli, sürüşdürәsi, 

sürüyәsi. 
ефырсынијәсә з. sürüşdürәrkәn, sürüyәrkәn. 
е́фышын əmr. mən. asqır. 
ефышы`н с. asqırdan, asqırdıcı. 
ефышније и. asqırma. 
ефышније-ефышније з. asqıra-asqıra, asqıraraq. 
ефышнијеј ф. asqırmaq; ♥ефышнејдəм  asqırıram; ефышнејдəш 

asqırırsan; ефышнејдə asqırır; ефышнејдəмон asqırırıq; 
ефышнејдəшон asqırırsınız; ефышнејдəн  asqırırlar; ефышнејдəбим 
asqırırdım; ефышнејдəбиш  asqırırdın; ефышнејдəбе  asqırırdı; 
ефышнејдəбимон asqırırdıq; ефышнејдəбишон asqırırdınız; 
ефышнејдəбин asqırırdılar; ефышнијəјм  asqırdım; ефышнијəјш  
asqırdın; ефышнијəј asqırdı; ефышнијəјмон asqırdıq; 
ефышнијəјшон  asqırdınız; ефышнијəјн  asqırdılar; ејəфышним  
asqırardım; ејəфышниш asqırardın; ејəфышни asqırardı; 
ејəфышнимон  asqırardıq; ејəфышнишон asqırardınız; ејəфышнин 
asqırardılar; ефышнијəнинбим  asqırmalıydım; ефышнијəнинбиш  
asqırmalıydın; ефышнијəнинбе  asqırmalıydı; ефышнијəнинбимон 
asqırmalıydıq; ефышнијəнинбишон asqırmalıydınız; 
ефышнијəнинбин asqırmalıydılar; ефышнијəнин бим  asqırmalı 
oldum; ефышнијəнин биш  asqırmalı oldun; ефышнијəнин бе  
asqırmalı oldu; ефышнијəнин бимон asqırmalı olduq; ефышнијəнин 
бишон asqırmalı oldunuz; ефышнијəнин бин asqırmalı oldular; 
ебəфышнем asqıraram; ебəфышнеш  asqırarsan; ебəфышне asqırar; 
ебəфышнемон  asqırarıq; ебəфышнешон  asqırarsınız; ебəфышнен  
asqırarlar; ефышнијəниним asqırmalıyam; ефышнијəниниш 
asqırmalısınız; ефышнијəнине asqırmalıdır; ефышнијəнинимон  
asqırmalıyıq; ефышнијəнинишон  asqırmalısınız; ефышнијəнинин 
asqırmalıdırlar; ефышным asqırım; ефышын asqır; ефышны  
asqırsın; ефышнəмон asqıraq; ефышнəн asqırın; ефышнын  
asqırsınlar; ефышном  asqırsam; ефышнош asqırsan; ефышно 
asqırsa; ефышномон  asqırsaq; ефышношон asqırsanız; ефышнон 
asqırsalar; ♥ефышнејдəним  asqırmıram; ефышнејдəниш 
asqırmırsan; ефышнејдəни asqırmır; ефышнејдəнимон asqırmırıq; 
ефышнејдəнишон asqırmırsınız; ефышнејдəнин  asqırmırlar; 
ефышнејдəныбим asqırmırdım; ефышнејдəныбиш  asqırmırdın; 
ефышнејдəныбе  asqırmırdı; ефышнејдəныбимон asqırmırdıq; 
ефышнејдəныбишон asqırmırdınız; ефышнејдəныбин asqırmırdılar; 
еныфышнијəјм  asqırmadım; еныфышнијəјш  asqırmadın; 
еныфышнијəј asqırmadı; еныфышнијəјмон asqırmadıq; 
еныфышнијəјшон  asqırmadınız; еныфышнијəјн  asqırmadılar; 
енəфышним  asqırmazdım; енəфышниш asqırmazdın; енəфышни 
asqırmazdı; енəфышнимон  asqırmazdıq; енəфышнишон 
asqırmazdınız; енəфышнин asqırmazdılar; ефышнијəнинныбим  
asqırmamalıydım; ефышнијəнинныбиш  asqırmamalıydın; 
ефышнијəнинныбе  asqırmamalıydı; ефышнијəнинныбимон 
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asqırmamalıydıq; ефышнијəнинныбишон asqırmamalıydınız; 
ефышнијəнинныбин asqırmamalıydılar; ефышнијəнин ныбим  
asqırmalı olmadım; ефышнијəнин ныбиш  asqırmalı olmadın; 
ефышнијəнин ныбе  asqırmalı olmadı; ефышнијəнин ныбимон 
asqırmalı olmadıq; ефышнијəнин ныбишон asqırmalı olmadınız; 
ефышнијəнин ныбин asqırmalı olmadılar; енибəфышнем 
asqırmaram; енибəфышнеш  asqırmazsan; енибəфышне asqırmaz; 
енибəфышнемон  asqırmarıq; енибəфышнен  asqırmazlar; 
ефышнијəнинним asqırmamalıyam; ефышнијəнинниш 
asqırmamalısan; ефышнијəнинни asqırmamalıdır; 
ефышнијəниннимон  asqırmamalıyıq; ефышнијəниннишон  
asqırmamalısınız; ефышнијəниннин asqırmamalıdırlar; 
еныфышным asqırmayım; емəфышын asqırma; еныфышны  
asqırmasın; емəфышнəмон asqırmayaq; емəфышнəн asqırmayın; 
еныфышнын  asqırmasınlar; еныфышном  asqırmasam; 
еныфышнош asqırmasan; еныфышно asqırmasa; еныфышномон  
asqırmasaq; еныфышношон asqırmasanız; еныфышнон 
asqırmasalar. 

ефышнијә и. asqırtı, asqırma. 
ефышнијә с. asqırmış, asqıran. 
ефышнијә хəб. мəн. asqırıb. 
ефышнијәнин с. asqırmalı, asqırası. 
ефышнијәсә з. asqırarkәn, asqıran yerdә. 
еффект и. eфfekt; де еффекти effektlə, təsirli. 
еффектив с. eфfektiv. 
еффективәти и. eфfektivlik, tәsirlilik. 
еффектин с. eфfektli. 
еффектинәти и. eфfektlilik. 
ехырчије и. әzilmә (nəyinsə arasında qalaraq). 
ехырчије-ехырчије з. әzilә-әzilә, әzilәrәk (nəyinsə arasında 

qalaraq). 
ехырчијеј ф. әzilmәk (nəyinsə arasında qalaraq); ангыштəм 

манде бəј арəдə ехырчијəј barmağım qapının arasında qalıb əzildi. 
ехырчијә с. әzilәn, әzilmiş (nəyinsə arasında qalaraq). 
ехырчијә хəб. мəн. әzilib (nəyinsə arasında qalaraq). 
ехырчыније и. әzmә, dişlәmә (nəyinsə arasında saxlayaraq). 
ехырчыније-ехырчыније з. әzә-әzә, әzәrәk (nəyinsə arasında 

qalaraq), dişlәyә-dişlәyә, dişlәyәrәk. 
ехырчынијеј ф. әzmәk (nəyinsə arasında saxlayaraq); бəј 

ехырчынише чымы ангыштə qapı barmağımı əzdi (barmağım 
qapının arхasında qaldı); dişlәmәk; ехырчыниме ыштə лыбут 
dodağımı dişlədim. 

ехырчынијә с. әzәn, әzmiş (nəyinsə arasında saxlayaraq), 
dişlәmiş, dişlәyәn. 

ехырчынијә хəб. мəн. әzmisәn (nəyinsə arasında saxlayaraq), 
dişlәmisәn. 

ехыс и. büzüşmә, çökmә, qısılma. 
ехыс гынијеј ф. büzüşmәk, çökmәk, qısılmaq. 
ехысије и. islanma. 
ехысије-ехысије з. islana-islana, islanaraq. 
ехысијеј ф. islanmaq; ♥ехысијејдəм  islanıram; ехысијејдəш 

islanırsan; ехысијејдə islanır; ехысијејдəмон islanırıq; 
ехысијејдəшон islanırsınız; ехысијејдəн  islanırlar; ехысијејдəбим 
islanırdım; ехысијејдəбиш  islanırdın; ехысијејдəбе  islanırdı; 
ехысијејдəбимон islanırdıq; ехысијејдəбишон islanırdınız; 
ехысијејдəбин islanırdılar; ехысијəјм  islandım; ехысијəјш  islandın; 
ехысијəј islandı; ехысијəјмон islandıq; ехысијəјшон  islandınız; 
ехысијəјн  islandılar; ејəхысим  islanardım; ејəхысиш islanardın; 
ејəхыси islanardı; ејəхысимон  islanardıq; ејəхысишон islanardınız; 
ејəхысин islanardılar; ехысијəнинбим  islanmalıydım; 
ехысијəнинбиш  islanmalıydın; ехысијəнинбе  islanmalıydı; 
ехысијəнинбимон islanmalıydıq; ехысијəнинбишон islanmalıydınız; 
ехысијəнинбин islanmalıydılar; ехысијəнин бим  islanmalı oldum; 
ехысијəнин биш  islanmalı oldun; ехысијəнин бе  islanmalı oldu; 
ехысијəнин бимон islanmalı olduq; ехысијəнин бишон islanmalı 
oldunuz; ехысијəнин бин islanmalı oldular; ебəхысјем islanaram; 
ебəхысјеш  islanarsan; ебəхысје islanar; ебəхысјемон  islanarıq; 
ебəхысјешон  islanarsınız; ебəхысјен  islanarlar; ехысијəниним 
islanmalıyam; ехысијəниниш islanmalısan; ехысијəнине 
islanmalıdır; ехысијəнинимон  islanmalıyıq; ехысијəнинишон  
islanmalısınız; ехысијəнинин islanmalıdırlar; ехысјым islanım; 

ехыси islan; ехысјы  islansın; ехысјəмон islanaq; ехысјəн islanın; 
ехысјын  islansınlar; ехысјом  islansam; ехысјош islansan; ехысјо 
islansa; ехысјомон  islansaq; ехысјошон islansanız; ехысјон 
islansalar; ♥ехысијејдəним  islanmıram; ехысијејдəним islanmırsan; 
ехысијејдəни islanmır; ехысијејдəнимон islanmırıq; 
ехысијејдəнишон islanmırsınız; ехысијејдəнин  islanmırlar; 
ехысијејдəныбим islanmırdım; ехысијејдəныбиш  islanmırdın; 
ехысијејдəныбе  islanmırdı; ехысијејдəныбимон islanmırdıq; 
ехысијејдəныбишон islanmırdınız; ехысијејдəныбин islanmırdılar; 
еныхысијəјм  islanmadım; еныхысијəјш  islanmadın; еныхысијəј 
islanmadı; еныхысијəјмон islanmadıq; еныхысијəјшон  
islanmadınız; еныхысијəјн  islanmadılar; енəхысим  islanmazdım; 
енəхысиш islanmazdın; енəхыси islanmazdı; енəхысимон  
islanmazdıq; енəхысишон islanmazdınız; енəхысин islanmazdılar; 
ехысијəнинныбим  islanmamalıydım; ехысијəнинныбиш  
islanmamalıydın; ехысијəнинныбе  islanmamalıydı; 
ехысијəнинныбимон islanmamalıydıq; ехысијəнинныбишон 
islanmamalıydınız; ехысијəнинныбин islanmamalıydılar; 
ехысијəнин ныбим  islanmalı olmadım; ехысијəнин ныбиш  
islanmalı olmadın; ехысијəнин ныбе  islanmalı olmadı; ехысијəнин 
ныбимон islanmalı olmadıq; ехысијəнин ныбишон islanmalı 
olmadınız; ехысијəнин ныбин islanmalı olmadılar; енибəхысјем 
islanmaram; енибəхысјеш  islanmazsan; енибəхысје islanmaz; 
енибəхысјемон  islanmarıq; енибəхысјешон islanmazsınız; 
енибəхысјен  islanmazlar; ехысијəнинним islanmamalıyam; 
ехысијəнинниш islanmamalısınız; ехысијəнинни islanmamalıdır; 
ехысијəниннимон  islanmamalıyıq; ехысијəниннишон  
islanmamalısınız; ехысијəниннин islanmamalıdırlar; еныхысјым 
islanmayım; емəхыси islanma; еныхысјы  islanmasın; емəхысјəмон 
islanmayaq; емəхысјəн islanmayın; еныхысјын  islanmasınlar; 
еныхысјом  islanmasam; еныхысјош islanmasan; еныхысјо 
islanmasa; еныхысјомон  islanmasaq; еныхысјошон islanmasanız; 
еныхысјон islanmasalar. 

ехысијә с. islanmış, islanan. 
ехысијә хəб. мəн. islanıb. 
ехысијәнин с. islanmalı, islanası. 
ехысијәсә з. islanarkәn. 
ехысније и. islatma. 
ехысније-ехысније з. islada-islada, isladaraq. 
ехыснијеј ф. islatmaq; ♥ехыснејдəм  isladıram; ехыснејдəш 

isladırsan; ехыснејдə isladır; ехыснејдəмон isladırıq; ехыснејдəшон 
isladırsınız; ехыснејдəн  isladırlar; ехыснејдəбим isladırdım; 
ехыснејдəбиш  isladırdın; ехыснејдəбе  isladırdı; ехыснејдəбимон 
isladırdıq; ехыснејдəбишон isladırdınız; ехыснејдəбин isladırdılar; 
ехысниме  islatdım; ехысније  islatdın; ехыснише islatdı; 
ехыснимоне islatdıq; ехыснијоне  islatdınız; ехыснишоне  islatdılar; 
ејəхысним  isladardım; ејəхысниш isladardın; ејəхысни isladardı; 
ејəхыснимон  isladardıq; ејəхыснишон isladardınız; ејəхыснин 
isladardılar; ехыснијəнинбим  islatmalıydım; ехыснијəнинбиш  
islatmalıydın; ехыснијəнинбе  islatmalıydı; ехыснијəнинбимон 
islatmalıydıq; ехыснијəнинбишон islatmalıydınız; ехыснијəнинбин 
islatmalıydılar; ехыснијəнин бим  islatmalı oldum; ехыснијəнин 
биш  islatmalı oldun; ехыснијəнин бе  islatmalı oldu; ехыснијəнин 
бимон islatmalı olduq; ехыснијəнин бишон islatmalı oldunuz; 
ехыснијəнин бин islatmalı oldular; ебəхыснем isladaram; 
ебəхыснеш  isladarsan; ебəхысне isladar; ебəхыснемон  isladarıq; 
ебəхыснешон  isladarsınız; ебəхыснен  isladarlar; ехыснијəниним 
islatmalıyam; ехыснијəниниш islatmalısan; ехыснијəнине 
islatmalıdır; ехыснијəнинимон  islatmalıyıq; ехыснијəнинишон  
islatmalısınız; ехыснијəнинин islatmalıdırlar; ехысным isladım; 
ехысын islat; ехысны  islatsın; ехыснəмон isladaq; ехыснəн isladın; 
ехыснын  islatsınlar; ехысном  islatsam; ехыснош islatsan; ехысно 
islatsa; ехысномон  islatsaq; ехысношон islatsanız; ехыснон 
islatsalar; ♥ехыснејдəним  islatmıram; ехыснејдəним islatmırsan; 
ехыснејдəни islatmır; ехыснејдəнимон islatmırıq; ехыснејдəнишон 
islatmırsınız; ехыснејдəнин  islatmırlar; ехыснејдəныбим 
islatmırdım; ехыснејдəныбиш  islatmırdın; ехыснејдəныбе  
islatmırdı; ехыснејдəныбимон islatmırdıq; ехыснејдəныбишон 
islatmırdınız; ехыснејдəныбин islatmırdılar; еныхысниме  
islatmadım; еныхысније  islatmadın; еныхыснише islatmadı; 
еныхыснимоне islatmadıq; еныхыснијоне  islatmadınız; 
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еныхыснишоне  islatmadılar; енəхысним  islatmazdım; енəхысниш 
islatmazdın; енəхысни islatmazdı; енəхыснимон  islatmazdıq; 
енəхыснишон islatmazdınız; енəхыснин islatmazdılar; 
ехыснијəнинныбим  islatmamalıydım; ехыснијəнинныбиш  
islatmamalıydın; ехыснијəнинныбе  islatmamalıydı; 
ехыснијəнинныбимон islatmamalıydıq; ехыснијəнинныбишон 
islatmamalıydınız; ехыснијəнинныбин islatmamalıydılar; 
ехыснијəнин ныбим  islatmalı olmadım; ехыснијəнин ныбиш  
islatmalı olmadın; ехыснијəнин ныбе  islatmalı olmadı; ехыснијəнин 
ныбимон islatmalı olmadıq; ехыснијəнин ныбишон islatmalı 
olmadınız; ехыснијəнин ныбин islatmalı olmadılar; енибəхыснем 
islatmaram; енибəхыснеш  islatmazsan; енибəхысне islatmaz; 
енибəхыснемон  islatmarıq; енибəхыснешон islatmazsınız; 
енибəхыснен  islatmazlar; ехыснијəнинним islatmamalıyam; 
ехыснијəнинниш islatmamalısınız; ехыснијəнинни islatmamalıdır; 
ехыснијəниннимон  islatmamalıyıq; ехыснијəниннишон  
islatmamalısınız; ехыснијəниннин islatmamalıdırlar; еныхысным 
islatmayım; емəхысын islatma; еныхысны  islatmasın; емəхыснəмон 
islatmayaq; емəхыснəн islatmayın; еныхыснын  islatmasınlar; 
еныхысном  islatmasam; еныхыснош islatmasan; еныхысно 
islatmasa; еныхысномон  islatmasaq; еныхысношон islatmasanız; 
еныхыснон islatmasalar. 

ехыснијә с. islatmış, isladan. 
ехыснијә хəб. мəн. islatmısan. 
ехыснијәнин с. islatmalı, isladası. 
ехыснијәсә з. isladarkәn. 
ехолот и. exolot (dənizin dərinliyini ölçmək üçün elektrik cihazı). 
ехроҹ с. alçaq; ехроҹбе и. alçalma; ехроҹ беј ф. alçalmaq; ехроҹ 

быə с. alçalmış, alçalan; ехроҹ быə хəб. мəн. alçalmışdır, alçalıb; 
хроҹ кардеј ф. alçaltmaq; ехроҹ кардə беј ф. alçaldılmaq; ехроҹ 
кардə быə с. alçaldılmış, alçaldılan; ехроҹ кардə быə хəб. мəн. 
alçaldılmışdır, alçaldılıb; ехроҹ кардовнијеј ф. alçaltdırmaq; ехроҹ 
кардовнијə беј ф. alçaltdırılmaq; ехроҹ кардовнијə быə с. 
alçaltdırılmış, alçaltdırılan; ехроҹ кардовнијə быə хəб. мəн. 
alçaltdırılmışdır, alçaltdırılıb. 

ехроҹ-ехроҹи з. alçaqcasına. 
ехроҹәкә з. alçaldan, alçaldıcı. 
ехроҹәкәти и. alçaldıcılıq. 
ехроҹәти и. alçaqlıq; ехроҹəти кардеј ф. alçaqlıq etmək; 

ехроҹəти кардə беј ф. alçaqlıq edilmək; ехроҹəти кардə быə с. 
alçaqlıq edilmiş, alçaqlıq edilən; ехроҹəти кардə быə хəб. мəн. 
alçaqlıq edilmişdir, alçaqlıq edilib. 

еһ н. eh; еһ, тынəн толыш вотејдəш бəштə! eh, sən də özünə talış 
deyirsən! 

еһанве и. yuxulama. 
еһанве-еһанве з. yuxulaya-yuxulaya, yuxu basa-basa, yuxusu 

gәlә-gәlә. 
еһанвеј ф. yuxulamaq, yuxu basmaq, yuxusu gәlmәk. 
еһанде и. inandırma. 
еһанде-еһанде з. inandıra-inandıra, inandıraraq, qane edә-edә 

(edәrәk), yola gәtirә-gәtirә (gәtirәrәk), qandıra-qandıra, 
qandıraraq, razı sala-sala (salaraq), dil tökә-tökә (tökәrәk), dilә 
tuta-tuta (tutaraq). 

еһандеј ф. inandırmaq, qane etmәk, yola gәtirmәk, qandırmaq, 
razı salmaq, dil tökmәk, dilә tutmaq; еһандə беј ф. inandırılmaq, 
qane edilmək, yola gətirilmək, qandırılmaq, razı salınmaq, dil 
tökülmək, dilə tutulmaq; еһандə быə с. inandırılmış, inandırılan, qane 
edilmiş (edilən), yola gətirilmiş (gətirilən), qandırılmış, qandırılan, 
razı salınmış (salınan), dil tökülmüş (tökülən), dilə tutulmuş (tutulan); 
еһандə быə хəб. мəн. inandırılmışdır, inandırılıb, qane edilmişdir 
(edilib), yola gətirilmişdir (gətirilib), qandırılmışdır, qandırılıb, razı 
salınmışdır (salınıb), dil tökülmüşdür (tökülüb), dilə tutulmuşdur 
(tutulub); ♥еһандејдəм inandırıram; еһандејдəш inandırırsan; 
еһандејдə inandırır; еһандејдəмон inandırırıq; еһандејдəшон 
inandırırsınız; еһандејдəн inandırırlar; еһандејдəбим inandırırdım; 
еһандејдəбиш inandırırdın; еһандејдəбе inandırırdı; еһандејдəбимон 
inandırırdıq; еһандејдəбишон inandırırdınız; еһандејдəбин 
inandırırdılar; ејəһандим inandırardım; ејəһандиш inandırardın; 
ејəһанди inandırardı; ејəһандимон inandırardıq; ејəһандишон 
inandırardınız; ејəһандин inandırardılar; еһандыме inandırdım; 
еһанде inandırdın; еһандыше inandırdı; еһандымоне inandırdıq; 

еһандыоне inandırdınız; еһандышоне inandırdılar; еһандəнинбим 
inandırmalıydım; еһандəнинбиш inandırmalıydın; еһандəнинбе 
inandırmalıydı; еһандəнинбимон inandırmalıydıq; еһандəнинбишон 
inandırmalıydınız; еһандəнинбин inandırmalıydılar; еһандəнин бим 
inandırmalı oldum; еһандəнин биш inandırmalı oldun; еһандəнин бе 
inandırmalı oldu; еһандəнин бимон inandırmalı olduq; еһандəнин 
бишон inandırmalı oldunuz; еһандəнин бин inandırmalı oldular; 
еһандəмбəј inandırsaydım; еһандəбəј inandırsaydın; еһандəшбəј 
inandırsaydı; еһандəмонбəј inandırsaydıq; еһандəонбəј 
inandırsaydınız; еһандəшонбəј inandırsaydılar; ебəһандем 
inandıraram; ебəһандеш inandırarsan; ебəһанде inandırar; 
ебəһандемон inandırarıq; ебəһандешон inandırarsınız; ебəһанден 
inandırarlar; еһандəниним inandırmalıyam; еһандəниниш 
inandırmalısan; еһандəнине inandırmalıdır; еһандəнинимон 
inandırmalıyıq; еһандəнинишон inandırmalısınız; еһандəнинин 
inandırmalıdırlar; еһандым inandırım; еһанд inandır; еһанды 
inandırsın; еһандəмон inandıraq; евһандəн inandırın; еһандын 
inandırsınlar; еһандом inandırsam; еһандош inandırsan; еһандо 
inandırsa; еһандомон inandırsaq; еһандошон inandırsanız; еһандон 
inandırsalar; ♥еһандејдəним inandırmıram; еһандејдəниш 
inandırmırsan; еһандејдəни inandırmır; еһандејдəнимон 
inandırmırıq; еһандејдəнишон inandırmırsınız; еһандејдəнин 
inandırmırlar; еһандејдəныбим inandırmırdım; еһандејдəныбиш 
inandırmırdın; еһандејдəныбе inandırmırdı; еһандејдəныбимон 
inandırmırdıq; еһандејдəныбишон inandırmırdınız; еһандејдəныбин 
inandırmırdılar; енəһандим inandırmazdım; енəһандиш 
inandırməazdın; енəһанди inandırmazdı; енəһандимон 
inandırmazdıq; енəһандишон inandırmazdınız; енəһандин 
inandırmazdılar; еныһандыме inandırmadım; еныһанде 
inandırmadın; еныһандыше inandırmadı; енһандымоне 
inandırmadıq; еныһандыоне inandırmadınız; енһандышоне 
inandırmadılar; еһандəнинныбим inandırmamalıydım; 
еһандəнинныбиш inandırmamalıydın; еһандəнинныбе 
inandırmamalıydı; еһандəнинныбимон inandırmamalıydıq; 
еһандəнинныбишон inandırmamalıydınız; еһандəнинныбин 
inandırmamalıydılar; еһандəнин ныбим inandırmalı olmadım; 
еһандəнин ныбиш inandırmalı olmadın; еһандəнин ныбе 
inandırmalı olmadı; еһандəнин ныбимон inandırmalı olmadıq; 
еһандəнин ныбишон inandırmalı olmadınız; еһандəнин ныбин 
inandırmalı olmadılar; еһандəмнəбəј inandırmasaydım; еһандəнəбəј 
inandırmasaydın; еһандəшнəбəј inandırmasaydı; еһандəмоннəбəј 
inandırmasaydıq; еһандəоннəбəј inandırmasaydınız; 
еһандəшоннəбəј inandırmasaydılar; енибəһандем inandırmaram; 
енибəһандеш inandırmazsan; енибəһанде inandırmaz; 
енибəһандемон inandırmarıq; енибəһандешон inandırmazsınız; 
енибəһанден inandırmazlar; еһандəнинним inandırməməliyəm; 
еһандəнинниш inandırməməlisən; еһандəнинни inandırməməlidir; 
еһандəниннимон inandırmamalıyıq; еһандəниннишон 
inandırmamalısınız; еһандəниннин inandırmamalıdırlar; еһандəнин 
ним inandırmalı deyiləm; еһандəнин ниш inandırmalı deyilsən; 
еһандəнин ни inandırmalı deyildir; еһандəнин нимон inandırmalı 
deyilik; еһандəнин нишон inandırmalı deyilsiniz; еһандəнин нин 
inandırmalı deyildirlər; еныһандым inandırmayım; емəһанд 
inandırma; еныһанды inandırmasın; емəһандəмон inandırmayaq; 
емəһандəн inandırmayın; еныһандын inandırmasınlar; еныһандом 
inandırmasam; еныһандош inandırmasan; еныһандо inandırmasa; 
еныһандомон inandırmasaq; еныһандошон inandırmasanız; 
еныһандон inandırmasalar. 

еһандә с. inandırmış, inandıran, qane etmiş (edәn), yola gәtirmiş 
(gәtirәn), qandırmış, qandıran, razı salmış (salan), dil tökmüş 
(tökәn), dilә tutmuş (tutan). 

еһандә хəб. мəн. inandırmısan, qane etmisәn, yola gәtirmisәn, 
qandırmısan, razı salmısan, dil tökmüsәn, dilә tutmusan. 

еһандәнин с. inandırmalı, inandırası, qane etmәli (edәsi), yola 
gәtirmәli (gәtirәsi), qandırmalı, qandırası, razı salmalı (salınası), 
dil tökmәli (tökәsi), dilә tutmalı (tutası). 

еһандәсә з. inandırarkәn, qane edәrkәn, yola gәtirәrkәn, 
qandırarkәn, razı salarkәn, dil tökәrkәn, dilә tutarkәn. 

еһанә б. әgәr; еһанə жыгојбу… əgər belədirsə... 
еһарз и. uzadılma, uzatma, süründürmә, get-gәlә salma; еһарз 

дој ф. uzatmaq, süründürmək, get-gələ salmaq; еһарз доə беј ф. 
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uzadılmaq, süründürülmək, get-gələ salınmaq; еһарз доə быə с. 
uzadılmış, uzadılan, süründürülmüş, süründürülən, get-gələ salınmış 
(salınan); еһарз доə быə хəб. мəн. uzadılmışdır, uzadılıb, 
süründürülmüşdür, süründürülüb, get-gələ salınmışdır (salınıb). 

еһасте и. basma, dürtmә (bir şeyin içinə). 
еһасте-еһасте з. basa-basa, basaraq, dürtә-dürtә, dürtәrәk (bir 

şeyin içinə).  
еһастеј ф. basmaq, dürtmәk (bir şeyin içinə); еһастə беј ф. 

basılmaq, dürtülmək (bir şeyin içinə);  еһастə быəбе dürtülmüşdü; 
еһастə быəбəј dürtülsəydi; еһастə бе dürtüldü; еһастə бејдə dürtülür; 
еһастə бəбе dürtüləcək; еһастə быə с. basılmış, basılan (bir şeyin 
içinə); еһастə быə хəб. мəн. basılmışdır, basılıb (bir şeyin içinə); 
♥еһастејдəм dürtürəm; еһастејдəш dürtürsən; еһастејдə dürtür; 
еһастејдəмон dürtürük; еһастејдəшон dürtürsünüz; еһастејдəн 
dürtürlər; еһастејдəним dürtmürəm; еһастејдəниш dürtmürsən; 
еһастејдəни dürtmür; еһастејдəнимон dürtmürük; еһастејдəнишон 
dürtmürsünüz; еһастејдəнин dürtmürlər; ејəһастим dürtərdim; 
ејəһастиш dürtərdin; ејəһасти dürtərdi; ејəһастимон dürtərdik; 
ејəһастишон dürtərdiniz; ејəһастин dürtərdilər; енəһастим 
dürtməzdim; енəһастиш dürtməzdin; енəһасти dürtməzdi; 
енəһастимон dürtməzdik; енəһастишон dürtməzdiniz; енəһастин 
dürtməzdilər; еһастејдəбим dürtürdüm; еһастејдəбиш dürtürdün; 
еһастејдəбе dürtürdü; еһастејдəбимон dürtürdük; еһастејдəбишон 
dürtürdünüz; еһастејдəбин dürtürdülər; еһастејдəныбим 
dürtmürdüm; еһастејдəныбиш dürtmürdün; еһастејдəныбе 
dürtmürdü; еһастејдəныбимон dürtmürdük; еһастејдəныбишон 
dürtmürdünüz; еһастејдəныбин dürtmürdülər; еһастыме dürtdüm; 
еһасте dürtdün; еһастыше dürtdü; еһастымоне dürtdük; еһастоне 
dürtdünüz; еһастышоне dürtdülər; еныһастыме dürtmədim; 
еныһасте dürtmədin; еныһастыше dürtmədi; еныһастымоне 
dürtmədik; еныһастоне dürtmədiniz; еныһастышоне dürtmədilər; 
еһастəнинбим dürtməliydim; еһастəнинбиш dürtməliydin; 
еһастəнинбе dürtməliydi; еһастəнинбимон dürtməliydik; 
еһастəнинбишон dürtməliydiniz; еһастəнинбин dürtməliydilər; 
еһастəнинныбим dürtməməliydim; еһастəнинныбиш 
dürtməməliydin; еһастəнинныбе dürtməməliydi; еһастəнинныбимон 
dürtməməliydik; еһастəнинныбишон dürtməməliydiniz; 
еһастəнинныбин dürtməməliydilər; еһастəнин бим dürtməli oldum; 
еһастəнин биш dürtməli oldun; еһастəнин бе dürtməli oldu; 
еһастəнин бимон dürtməli olduq; еһастəнин бишон dürtməli 
oldunuz; еһастəнин бин dürtməli oldular; еһастəнин ныбим dürtməli 
olmadım; еһастəнин ныбиш dürtməli olmadın; еһастəнин ныбе 
dürtməli olmadı; еһастəнин ныбимон dürtməli olmadıq; еһастəнин 
ныбишон dürtməli olmadınız; еһастəнин ныбин dürtməli olmadılar; 
ебəһастем dürtərəm; ебəһастеш dürtərsən; ебəһасте dürtər; 
ебəһастемон dürtərik; ебəһастешон dürtərsiniz; ебəһастен dürtərlər; 
енибəһастем dürtmərəm; енибəһастеш dürtməzsən; енибəһасте 
dürtməz; енибəһастемон dürtmərik; енибəһастешон dürtməzsiniz; 
енибəһастен dürtməzlər; еһастəниним dürtməliyəm; еһастəниниш 
dürtməlisən; еһастəнине dürtməlidir; еһастəнинимон dürtməliyik; 
еһастəнинишон dürtməlisiniz; еһастəнинин dürtməlidirlər; 
еһастəнинним dürtməməliyəm; еһастəнинниш dürtməməlisən; 
еһастəнинни dürtməməlidir; еһастəниннимон dürtməməliyik; 
еһастəниннишон dürtməməlisiniz; еһастəниннин dürtməməlidirlər; 
еһастым dürtüm; еһаст dürt; еһасты dürtsün; еһастəмон dürtək; 
еһастəн dürtün; еһастын dürtsünlər; еныһастым dürtməyim; емəһаст 
dürtmə; еныһасты dürtməsin; емəһастəмон dürtməyək; емəһастəн 
dürtməyin; еныһастын dürtməsinlər; еһастом dürtsəm; еһастош 
dürtsən; еһасто dürtsə; еһастомон dürtsək; еһастошон dürtsəniz; 
еһастон dürtsələr; еныһастом dürtməsəm; еныһастош dürtməsən; 
еныһасто dürtməsə; еныһастомон dürtməsək; еныһастошон 
dürtməsəniz; еныһастон dürtməsələr. 

еһастә с. basmış, basan, dürtmüş, dürtәn (bir şeyin içinə). 
еһастә хəб. мəн. basmısan, dürtmüsәn (bir şeyin içinə). 
еһастәнин с. basmalı, dürtmәli, basası, dürtәsi (bir şeyin içinə). 
еһастәсә з. basarkәn, dürtәrkәn (bir şeyin içinə). 
еһаште и. asma. 
еһашт-еһашт з. asım-asım.  
еһаште-еһаште з. asa-asa, asaraq. 
еһаштеј 1 ф. asmaq; 2 əmr. mən. еһашт! as!; еһаштə беј ф. 

asılmaq; еһаштə быəбе asılmışdı; еһаштə быəбəј asılsaydı; еһаштə 

бе asıldı; еһаштə бејдə asılır; еһаштə бəбе asılacaq; еһаштə быə с. 
asılmış, asılan; еһаштə быə хəб. мəн. asılmışdır, asılıb; ♥еһаштејдəм 
asıram; еһаштејдəш asırsan; еһаштејдə asır; еһаштејдəмон asırıq; 
еһаштејдəшон asırsınız; еһаштејдəн asırlar; еһаштејдəним 
saхlamıram; еһаштејдəниш saхlamırsan; еһаштејдəни saхlamır; 
еһаштејдəнимон saхlamırıq; еһаштејдəнишон saхlamırsınız; 
еһаштејдəнин saхlamırlar; ејəһаштим asardım; ејəһаштиш asardın; 
ејəһашти asardı; ејəһаштимон asardıq; ејəһаштишон asardınız; 
ејəһаштин asardılar; енəһаштим asmazdım; енəһаштиш asmazdın; 
енəһашти asmazdı; енəһаштимон asmazdıq; енəһаштишон 
asmazdınız; енəһаштин asmazdılar; еһаштејдəбим asırdım; 
еһаштејдəбиш asırdın; еһаштејдəбе asırdı; еһаштејдəбимон asırdıq; 
еһаштејдəбишон asırdınız; еһаштејдəбин asırdılar; 
еһаштејдəныбим asmırdım; еһаштејдəныбиш asmırdın; 
еһаштејдəныбе asmırdı; еһаштејдəныбимон asmırdıq; 
еһаштејдəныбишон asmırdınız; еһаштејдəныбин asmırdılar; 
еһаштыме asdım; еһаште asdın; еһаштыше asdı; еһаштымоне asdıq; 
еһаштоне asdınız; еһаштышоне asdılar; еныһаштыме asmadım; 
еныһаште asmadın; еныһаштыше asmadı; еныһаштымоне asmadıq; 
еныһаштоне asmadınız; еныһаштышоне asmadılar; еһаштəнинбим 
asmalıydım; еһаштəнинбиш asmalıydın; еһаштəнинбе asmalıydı; 
еһаштəнинбимон asmalıydıq; еһаштəнинбишон asmalıydınız; 
еһаштəнинбин asmalıydılar; еһаштəнинныбим asmamalıydım; 
еһаштəнинныбиш asmamalıydın; еһаштəнинныбе asmamalıydı; 
еһаштəнинныбимон asmamalıydıq; еһаштəнинныбишон 
asmamalıydınız; еһаштəнинныбин asmamalıydılar; ебəһаштем 
asaram; ебəһаштеш asarsan; ебəһаште asar; ебəһаштемон asarıq; 
ебəһаштешон asarsınız; ебəһаштен asarlar; енибаһаштем asmaram; 
енибаһаштеш asmazsan; енибаһаште asmaz; енибаһаштемон 
asmarıq; енибаһаштешон asmazsınız; енибаһаштен asmazlar; 
еһаштəниним asmalıyam; еһаштəниниш asmalısan; еһаштəнине 
asmalıdır; еһаштəнинимон asmalıyıq; еһаштəнинишон asmalısınız; 
еһаштəнинин asmalıdırlar; еһаштəнинним asmamalıyam; 
еһаштəнинниш asmamalısan; еһаштəнинни asmamalıdır; 
еһаштəниннимон asmamalıyıq; еһаштəниннишон asmamalısınız; 
еһаштəниннин asmamalıdırlar; еһаштым asım; еһашт as; еһашты 
assın; еһаштəмон asaq; еһаштəн aın; еһаштын assınlar; еныһаштым 
asmayım; емəһашт asma; еныһашты asmasın; емəһаштəмон 
asmayaq; емəһаштəн asmayın; еныһаштын asmasınlar; еһаштом 
assam; еһаштош assan; еһашто assa; еһаштомон assaq; еһаштошон 
assanız; еһаштон assalar; еныһаштом asmasam; еныһаштош 
asmasan; еныһашто asmasa; еныһатомон asmasaq; еныһаштошон 
asmasanız; еныһаштон asmasalar.  

еһаштә с. 1 asılan, asılmış; рəјрə һышк бəбе еһаштə олəт asılan 
paltar tez quruyar; 2 asma; еһаштə тавзы asma tərəzi; еһаштə пард 
asma körpü. 

еһаштә хəб. мəн. asmısan. 
еһаштәкәс и. asan, asıcı. 
еһаштәкотән и. д. т. asmakotan. 
еһаштәнин с. asmalı, asası, asılası. 
еһаштәсә з. asarkәn. 
еһаштонә и. asqı, asılqan. 
еһдә и. öhdә. 
еһдәбәри и. baş; еһдəбəри нышеј ф. baş qoşmamaq; еһдəбəри шеј 

ф. baş qoşmaq. 
еһдәдә з. öhdәsindә. 
еһдәмон и. öhdәlik. 
еһдәо з. öhdәsindәn; еһдəо омеј öhdəsindən gəlmək. 
еһзор и. dәvәt, çağırış.  
еһзоријә и. dәvәtnamә, çağırış vәrәqәsi. 
еһзорномә и. dәvәtnamә, çağırış vәrәqәsi. 
еһком и. ehkam. 
еһкомпәрәст с. ehkampәrәst. 
еһкомпәрәстәти и. ehkampәrәstlik. 
еһмол и. ehmal; де еһмоли ehmalla, ehmallıca. 
еһмолин с. ehmallı. 
еһмолинәти и. ehmallılıq. 
еһром I и. ehram, piramida (Qədim Misirdə fironların 

məbədgahı). 
еһром II и. ehram (Həcc ziyarəti zamanı Kəbədə geyilən ağ paltar). 
еһромиғәзинә с. ehramvarı. 
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еһромиғәзинәти и. ehramvarılıq. 
еһсан и. ehsan; Имоми еһсан Imam ehsanı; еһсан дој ф. ehsan 

vermək. 
еһсанәдә и. ehsanverәn, ehsançı. 
еһтиво и. ehtiva; еһтиво кардеј ehtiva etmək. 
еһтизоз и. ehtizaz, titrәyiş. 
еһтизор и. bax: ҹонкәныш. 
еһтијот и. ehtiyat; еһтијот гəтеј ehtiyat tutmaq. 
еһтијотин с. ehtiyatlı;  bax: һоди. 
еһтијотинәти и. ehtiyatlılıq;  bax: һодијәти. 
еһтијоткор с. ehtiyatkar. 
еһтијоткорәти и. ehtiyatkarlıq. 
еһтијоҹ и. ehtiyac. 
еһтијоҹин с. ehtiyaclı. 
еһтијоҹинәти и. ehtiyaclılıq. 
еһтикор и. ehtikar; еһтикорə ғыјмəт ehtikar qiyməti. 
еһтикорәти и. ehtikarlıq; һырдə еһтикорəти хırda ehtikarlıq. 
еһтимол и. ehtimal; ғəлəбə еһтимол qələbə ehtimalı; де еһтимоли 

ehtimalla. 
еһтимоли с. ehtimali; еһтимолијə ријə ehtimali хətt. 
еһтимолин с. ehtimallı. 
еһтимолинәти и. ehtimallılıq. 
еһтиром и. ehtiram; де еһтироми ehtiramla. 
еһтиромән з. ehtiramәn. 
еһтиромин с. ehtiramlı. 
еһтироминәти и. ehtiramlılıq. 
еһтирос и. ehtiras; де еһтироси ehtirasla. 
еһтиросин с. ehtiraslı. 
еһтиросинәти и. ehtiraslılıq. 
еһтишом и. ehtişam, dәbdәbә; bax: ешаеш. 
еһтишомин с. ehtişamlı; bax: ешаешин. 
еһтишоминәти и. ehtişamlıq; bax: ешаешинәти. 
еһурије и. 1 axma (su); 2 axışma, axışıb gәlmә, doluşma. 
еһурије-еһурије з. 1 axa-axa, axaraq, şarıldaya-şırıldaya, 

şarıldayaraq (su); 2 axışa-axışa, axışaraq, axışıb gәlәrәk doluşa-
doluşa, doluşaraq. 

еһуријеј ф. 1 axmaq, şarıldamaq (su); 2 axışmaq, axışıb gәlmәk, 
doluşmaq; əғылон еһуријəјн бə кə uşaqlar evə doluşdular; 
♥еһуријејдə aхışır; еһуријејдəни aхışmır; ејəһури aхışardı; енəһури 
aхışmazdı; еһуријејдəбе aхışırdı; еһуријејдəныбе aхışmırdı; 
еһуријəј aхışdı; еныһуријəј aхışmadı; еһуријəнинбе aхışmalıydı; 
еһуријəнинныбе aхışmamalıydı; ебəһурије aхışar; енибəһурије 
aхışmaz; еһуријəнине aхışmalıdır; еһуријəнинни aхışmamalıdır; 
еһуријы aхışsın; еныһуријы aхışmasın; еһуријо aхışsa; еныһуријо 
aхışmasa. 

еһуријә с. 1 axmış, axan, şarıldamış, şarıldayan (su); 2 axışmış, 
axışan, axışıb gәlmiş (gәlәn), doluşmuş, doluşan. 

еһуријә хəб. мəн. 1 axıb, şarıldayıb (su); 2 axışıb, axışıb gәlib, 
doluşub. 

еһуријәнин с. 1 axmalı, axası, şarıldamalı, şarıldayası (su); 2 
axışmalı, axışası, axışıb gәlmәli (gәlәsi), doluşmalı, doluşası. 

еһуријәсә з. 1 axarkәn, şarıldayarkәn (su); 2 axışarkәn, axışıb 
gәlәrkәn, doluşarkәn. 

еһурније и. axıtma, әndәrmә. 
еһурније-еһурније з. 1 axıda-axıda, axıdaraq, әndәrә-әndәrә, 

әndәrәrәk; 2 yağdıra-yağdıra, yağdıraraq (söyüş). 
еһурнијеј ф. 1 axıtmaq, әndәrmәk (su və s.); 2 yağdırmaq 

(söyüş); еһурнијə беј ф. 1 axıdılmaq, əndərilmək; 2 yağdırılmaq 
(söyüş); еһурнијə быə с. 1 axıdılmış, əndərilmiş, axıdılan, əndərilən; 
2 yağdırılmış, yağdırılan (söyüş); еһурнијə быə хəб. мəн. 1 
axıdılmışdır, əndərilmişdir, axıdılıb, əndərilib; 2 yağdırılmışdır, 
yağdırılıb (söyüş); ♥еһурнијејдəм aхıdıram; еһурнијејдəш aхıdırsan; 
еһурнијејдə aхıdır; еһурнијејдəмон aхıdırıq; еһурнијејдəшон 
aхıdırsınız; еһурнијејдəн aхıdırlar; еһурнијејдəним aхıtmıram; 
еһурнијејдəниш aхıtmırsan; еһурнијејдəни aхıtmır; 
еһурнијејдəнимон aхıtmırıq; еһурнијејдəнишон aхıtmırsınız; 
еһурнијејдəнин aхıtmırlar; ејəһурним aхıdardım; ејəһурниш 
aхıdardın; ејəһурни aхıdardı; ејəһурнимон aхıdardıq; ејəһурнишон 
aхıdardınız; ејəһурнин aхıdardılar; енəһурним aхıtmazdım; 
енəһурниш aхıtmazdın; енəһурни aхıtmazdı; енəһурнимон 
aхıtmazdıq; енəһурнишон aхıtmazdınız; енəһурнин aхıtmazdılar; 

еһурнијејдəбим aхıdırdım; еһурнијејдəбиш aхıdırdın; 
еһурнијејдəбе aхıdırdı; еһурнијејдəбимон aхıdırdıq; 
еһурнијејдəбишон aхıdırdınız; еһурнијејдəбин aхıdırdılar; 
еһурнијејдəныбим aхıtmırdım; еһурнијејдəныбиш aхıtmırdın; 
еһурнијејдəныбе aхıtmırdı; еһурнијејдəныбимон aхıtmırdıq; 
еһурнијејдəныбишон aхıtmırdınız; еһурнијејдəныбин aхıtmırdılar; 
еһурниме aхıtdım; еһурније aхıtdın; еһурнише aхıtdı; еһурнимоне 
aхıtdıq; еһурнијоне aхıtdınız; еһурнишоне aхıtdılar; еныһурниме 
aхıtmadım; еныһурније aхıtmadın; еныһурнише aхıtmadı; 
еныһурнимоне aхıtmadıq; еныһурнијоне aхıtmadınız; 
еныһурнишоне aхıtmadılar; еһурнијəнинбим aхıtmalıydım; 
еһурнијəнинбиш aхıtmalıydın; еһурнијəнинбе aхıtmalıydı; 
еһурнијəнинбимон aхıtmalıydıq; еһурнијəнинбишон 
aхıtmalıydınız; еһурнијəнинбин aхıtmalıydılar; еһурнијəнинныбим 
aхıtmamalıydım; еһурнијəнинныбиш aхıtmamalıydın; 
еһурнијəнинныбе aхıtmamalıydı; еһурнијəнинныбимон 
aхıtmamalıydıq; еһурнијəнинныбишон aхıtmamalıydınız; 
еһурнијəнинныбин aхıtmamalıydılar; ебəһурнијем aхıdaram; 
ебəһурнијеш aхıdarsan; ебəһурније aхıdar; ебəһурнијемон aхıdarıq; 
ебəһурнијешон aхıdarsınız; ебəһурнијен aхıdarlar; енибаһурнијем 
aхıtmaram; енибаһурнијеш aхıtmazsan; енибаһурније aхıtmaz; 
енибаһурнијемон aхıtmarıq; енибаһурнијешон aхıtmazsınız; 
енибаһурнијен aхıtmazlar; еһурнијəниним aхıtmalıyam; 
еһурнијəниниш aхıtmalısan; еһурнијəнине aхıtmalıdır; 
еһурнијəнинимон aхıtmalıyıq; еһурнијəнинишон aхıtmalısınız; 
еһурнијəнинин aхıtmalıdırlar; еһурнијəнинним aхıtmamalıyam; 
еһурнијəнинниш aхıtmamalısan; еһурнијəнинни aхıtmamalıdır; 
еһурнијəниннимон aхıtmamalıyıq; еһурнијəниннишон 
aхıtmamalısınız; еһурнијəниннин aхıtmamalıdırlar; еһурным 
aхıdım; еһурын aхıt; еһурны aхıtsın; еһурнəмон aхıdaq; еһурнəн 
aхıdın; еһурнын aхıtsınlar; еныһурным aхıtmayım; емəһурын 
aхıtma; еныһурны aхıtmasın; емəһурнəмон aхıtmayaq; емəһурнəн 
aхıtmayın; еныһурнын aхıtmasınlar; еһурном aхıtsam; еһурнош 
aхıtsan; еһурно aхıtsa; еһурномон aхıtsaq; еһурношон aхıtsanız; 
еһурнон aхıtsalar; еныһурном aхıtmasam; еныһурнош aхıtmasan; 
еныһурно aхıtmasa; еныһурномон aхıtmasaq; еныһурношон 
aхıtmasanız; еныһурнон aхıtmasalar. 

еһурнијәнин с. 1 axıtmalı, әndәrmәli, axıdası, әndәrәsi; 2 
yağdırmalı, yağdırası (söyüş). 

еһурнијәсә з. 1 axıdarkәn, әndәrәrkәn; 2 yağdırarkәn (söyüş). 
ечәкеј ф. yatmaq, sınmaq (ağaclar); доон ечəкејдəн сефику 

ağaclar almanın ağırlığından sınırlar; ♥ечəкејдəбин yatırdılar; 
ечəкəбин yatmışdılar; ечəкəјн yatdılar; еəчəкин yatardılar; 
ечəкəнинбин yatmalıydılar; ечəкəнининбəн yatmalıymışlar; 
ебəчəкен yatarlar; ечəкəнинин yatmalıdırlar; ечəкын yatsınlar; 
ечəкон yatsalar; ♥ечəкејдəныбин yatmırdılar; ечəкəныбин 
yatmamışdılar; енычəкəјн yatmadılar; енəчəкин yatmazdılar; 
ечəкəнинныбин yatmamalıydılar; ечəкəниннинбəн 
yatmamalıymışlar; енибəчəкен yatmazlar; ечəкəниннин 
yatmamalıdırlar; енычəкын yatmasınlar; енычəкон yatmasalar. 

ечәкә с. yatmış, sınmış, yatan, sınan (ağaclar).   
ечәкә хəб. мəн. yatıb, sınıb (ağaclar). 
ечәме и. çömәlmә, әyilmә (azca). 
ечәме-ечәме з. çömәlә-çömәlә, çömәlәrәk, çökә-çökә, çökәrәk, 

әyilә-әyilә, әyilәrәk (azca). 
ечәмеј ф. çömәlmәk, çökmәk, әyilmәk (azca); ♥ечəмејдəм 

çöməlirəm; ечəмејдəш çöməlirsən; ечəмејдə çöməlir; ечəмејдəмон 
çöməlirik; ечəмејдəшон çöməlirsiniz; ечəмејдəн çöməlirlər; 
ечəмејдəним çöməlmirəm; ечəмејдəниш çöməlmirsən; ечəмејдəни 
çöməlmir; ечəмејдəнимон çöməlmirik; ечəмејдəнишон 
çöməlmirsiniz; ечəмејдəнин çöməlmirlər; ејəчəмим çömələrdim; 
ејəчəмиш çömələrdin; ејəчəми çömələrdi; ејəчəмимон çömələrdik; 
ејəчəмишон çömələrdiniz; ејəчəмин çömələrdilər; енəчəмим 
çöməlməzdim; енəчəмиш çöməlməzdin; енəчəми çöməlməzdi; 
енəчəмимон çöməlməzdik; енəчəмишон çöməlməzdiniz; енəчəмин 
çöməlməzdilər; ечəмејдəбим çömələirdim; ечəмејдəбиш çöməlirdin; 
ечəмејдəбе çöməlirdi; ечəмејдəбимон çöməlirdik; ечəмејдəбишон 
çöməlirdiniz; ечəмејдəбин çöməlirdilər; ечəмејдəныбим 
çöməlmirdim; ечəмејдəныбиш çöməlmirdin; ечəмејдəныбе 
çöməlmirdi; ечəмејдəныбимон çöməlmirdik; ечəмејдəныбишон 
çöməlmirdiniz; ечəмејдəныбин çöməlmirdilər; ечəмəјм çöməldim; 
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ечəмəјш çöməldin; ечəмəј çöməldi; ечəмəјмон çöməldik; ечəмəјшон 
çöməldiniz; ечəмəјн çöməldilər; енычəмəјм çöməlmədim; 
енычəмəјш çöməlmədin; енычəмəј çöməlmədi; енычəмəјмон 
çöməlmədik; енычəмəјшон çöməlmədiniz; енычəмəјн çöməlmədilər; 
ечəмəнинбим çöməlməliydim; ечəмəнинбиш çöməlməliydin; 
ечəмəнинбе çöməlməliydi; ечəмəнинбимон çöməlməliydik; 
ечəмəнинбишон çöməlməliydiniz; ечəмəнинбин çöməlməliydilər; 
ечəмəнинныбим çöməlməməliydim; ечəмəнинныбиш 
çöməlməməliydin; ечəмəнинныбе çöməlməməliydi; 
ечəмəнинныбимон çöməlməməliydik; ечəмəнинныбишон 
çöməlməməliydiniz; ечəмəнинныбин çöməlməməliydilər; ечəмəнин 
бим çöməlməli oldum; ечəмəнин биш çöməlməli oldun; ечəмəнин 
бе çöməlməli oldu; ечəмəнин бимон çöməlməli olduq; ечəмəнин 
бишон çöməlməli oldunuz; ечəмəнин бин çöməlməli oldular; 
ечəмəнин ныбим çöməlməli olmadım; ечəмəнин ныбиш çöməlməli 
olmadın; ечəмəнин ныбе çöməlməli olmadı; ечəмəнин ныбимон 
çöməlməli olmadıq; ечəмəнин ныбишон çöməlməli olmadınız; 
ечəмəнин ныбин çöməlməli olmadılar; ебəчəмем çömələrəm; 
ебəчəмеш çömələrsən; ебəчəме çömələr; ебəчəмемон çömələrik; 
ебəчəмешон çömələrsiniz; ебəчəмен çömələrlər; енибачəмем 
çöməlmərəm; енибачəмеш çöməlməzsən; енибачəме çöməlməz; 
енибачəмемон çöməlmərik; енибачəмешон çöməlməzsiniz; 
енибачəмен çöməlməzlər; ечəмəниним çöməlməliyəm; ечəмəниниш 
çöməlməlisən; ечəмəнине çöməlməlidir; ечəмəнинимон 
çöməlməliyik; ечəмəнинишон çöməlməlisiniz; ечəмəнинин 
çöməlməlidirlər; ечəмəнинним çöməlməməliyəm; ечəмəнинниш 
çöməlməməlisən; ечəмəнинни çöməlməməlidir; ечəмəниннимон 
çöməlməməliyik; ечəмəниннишон çöməlməməlisiniz; ечəмəниннин 
çöməlməməlidirlər; ечəмым çöməlim; ечəм çöməl; ечəмы çöməlsin; 
ечəмəмон çömələk; ечəмəн çöməlin; ечəмын çöməlsinlər; 
енычəмым çöməlməyim; емəчəм çöməlmə; енычəмы çöməlməsin; 
емəчəмəмон çöməlməyək; емəчəмəн çöməlməyin; енычəмын 
çöməlməsinlər; ечəмом çöməlsəm; ечəмош çöməlsən; ечəмо 
çöməlsə; ечəмомон çöməlsək; ечəмошон çöməlsəniz; ечəмон 
çöməlsələr; енычəмом çöməlməsəm; енычəмош çöməlməsən; 
енычəмо çöməlməsə; енычəмомон çöməlməsək; енычəмошон 
çöməlməsəniz; енычəмон çöməlməsələr. 

ечәмә с. çömәlmiş, çömәlәn, әyilmiş, әyilәn (azca). 
ечәмә хəб. мəн. çömәlib, әyilib (azca). 
ечәмәнин с. çömәlmәli, çökmәli, әyilmәli, çömәlәsi, çökәsi, 

әyilәsi (azca). 
ечәмәсә з. çömәlәrkәn, çökәrkәn, әyilәrkәn (azca). 
ечығе и. çımxırma. 
ечығе-ечығе з. çımxıra-çımxıra, çımxıraraq. 
ечығеј ф. çımxırmaq; ♥ечығејдəм çımхırıram; ечығејдəш 

çımхırırsan; ечығејдə çımхırır; ечығејдəмон çımхırırıq; 
ечығејдəшон çımхırırsınız; ечығејдəн çımхırırlar; ечығејдəним 
çımхırmıram; ечығејдəниш çımхırmırsan; ечығејдəни çımхırmır; 
ечығејдəнимон çımхırmırıq; ечығејдəнишон çımхırmırsınız; 
ечығејдəнин çımхırmırlar; ејəчығим çımхırardım; ејəчығиш 
çımхırardın; ејəчығи çımхırardı; ејəчығимон çımхırardıq; 
ејəчығишон çımхırardınız; ејəчығин çımхırardılər; енəчығим 
çımхırmazdım; енəчығиш çımхırmazdın; енəчығи çımхırmazdı; 
енəчығимон çımхırmazdıq; енəчығишон çımхırmazdınız; енəчығин 
çımхırmazdılar; ечығејдəбим çımхırırdım; ечығејдəбиш çımхırırdın; 
ечығејдəбе çımхırırdı; ечығејдəбимон çımхırırdık; ечығејдəбишон 
çımхırırdınız; ечығејдəбин çımхırırdılar; ечығејдəныбим 
çımхırmırdım; ечығејдəныбиш çımхırmırdın; ечығејдəныбе 
çımхırmırdı; ечығејдəныбимон çımхırmırdıq; ечығејдəныбишон 
çımхırmırdınız; ечығејдəныбин çımхırmırdılar; ечығəјм çımхırdım; 
ечығəјш çımхırdın; ечығəј çımхırdı; ечығəјмон çımхırdıq; 
ечығəјшон çımхırdınız; ечығəјн çımхırdılar; енычығəјм 
çımхırmadım; енычығəјш çımхırmadın; енычығəј çımхırmadı; 
енычығəјмон çımхırmadıq; енычығəјшон çımхırmadınız; 
енычығəјн çımхırmadılar; ечығəнинбим çımхırmalıydım; 
ечығəнинбиш çımхırmalıydın; ечығəнинбе çımхırmalıydı; 
ечығəнинбимон çımхırmalıydıkq; ечығəнинбишон 
çımхırmalıydınız; ечығəнинбин çımхırmalıydılar; ечығəнинныбим 
çımхırmamalıydım; ечығəнинныбиш çımхırmamalıydın; 
ечығəнинныбе çımхırmamalıydı; ечығəнинныбимон 
çımхırmamalıydıq; ечығəнинныбишон çımхırmamalıydınız; 

ечығəнинныбин çımхırmamalıydılar; ечығəнин бим çımхırmalı 
oldum; ечығəнин биш çımхırmalı oldun; ечығəнин бе çımхırmalı 
oldu; ечығəнин бимон çımхırmalı olduq; ечығəнин бишон 
çımхırmalı oldunuz; ечығəнин бин çımхırmalı oldular; ечығəнин 
ныбим çımхırmalı olmadım; ечығəнин ныбиш çımхırmalı olmadın; 
ечығəнин ныбе çımхırmalı olmadı; ечығəнин ныбимон çımхırmalı 
olmadıq; ечығəнин ныбишон çımхırmalı olmadınız; ечығəнин 
ныбин çımхırmalı olmadılar; ебəчығем çımхıraram; ебəчығеш 
çımхırarsan; ебəчығе çımхırar; ебəчығемон çımхırarıq; ебəчығешон 
çımхırarsınız; ебəчығен çımхırarlar; енибачығем çımхırmaram; 
енибачығеш çımхırmazsan; енибачығе çımхırmaz; енибачығемон 
çımхırmarıq; енибачығешон çımхırmazsınız; енибəчығен 
çımхırmazlar; ечығəниним çımхırmalıyam; ечығəниниш 
çımхırmalısan; ечығəнине çımхırmalıdır; ечығəнинимон 
çımхırmalıyıq; ечығəнинишон çımхırmalısınız; ечығəнинин 
çımхırmalıdırlar; ечығəнинним çımхırmamalıyam; ечығəнинниш 
çımхırmamalısan; ечығəнинни çımхırmamalıdır; ечығəниннимон 
çımхırmamalıyıq; ечығəниннишон çımхırmamalısınız; ечығəниннин 
çımхırmamalıdırlar; ечығым çımхırım; ечығ çımхır; ечығы 
çımхırsın; ечығəмон çımхıraq; ечығəн çımхırın; ечығын 
çımхırsınlər; енычығым çımхırmayım; емəчығ çımхırma; енычығы 
çımхırmasın; емəчығəмон çımхırməyək; емəчығəн çımхırmayın; 
енычығын çımхırmasınlar; ечығом çımхırsam; ечығош çımхırsan; 
ечығо çımхırsa; ечығомон çımхırsaq; ечығошон çımхırsanız; 
ечығон çımхırsələr; енычығом çımхırməsəm; енычығош 
çımхırmasan; енычығо çımхırmasa; енычығомон çımхırmasaq; 
енычығошон çımхırmasanız; енычығон çımхırmasalar. 

ечығә с. çımxırmış, çımxıran. 
ечығә хəб. мəн. çımxırıb. 
ечығәнин с. çımxırmalı, çımxırası. 
ечығәсә з. çımxırarkәn. 
ечыке и. çömәlmә, aşağı oturma. 
ечыке-ечыке з. çömәlә-çömәlә, çömәlәrәk, aşağı otura-otura 

(oturaraq). 
ечыкеј ф. çömәlmәk, aşağı oturmaq; ♥ечыкејдəм çöməlirəm; 

ечыкејдəш çöməlirsən; ечыкејдə çöməlir; ечыкејдəмон çöməlirik; 
ечыкејдəшон çöməlirsiniz; ечыкејдəн çöməlirlər; ечыкејдəним 
çöməlmirəm; ечыкејдəниш çöməlmirsən; ечыкејдəни çöməlmir; 
ечыкејдəнимон çöməlmirik; ечыкејдəнишон çöməlmirsiniz; 
ечыкејдəнин çöməlmirlər; ејəчыким çömələrdim; ејəчыкиш 
çömələrdin; ејəчыки çömələrdi; ејəчыкимон çömələrdik; 
ејəчыкишон çömələrdiniz; ејəчыкин çömələrdilər; енəчыким 
çöməlməzdim; енəчыкиш çöməlməzdin; енəчыки çöməlməzdi; 
енəчыкимон çöməlməzdik; енəчыкишон çöməlməzdiniz; енəчыкин 
çöməlməzdilər; ечыкејдəбим çömələirdim; ечыкејдəбиш çöməlirdin; 
ечыкејдəбе çöməlirdi; ечыкејдəбимон çöməlirdik; ечыкејдəбишон 
çöməlirdiniz; ечыкејдəбин çöməlirdilər; ечыкејдəныбим 
çöməlmirdim; ечыкејдəныбиш çöməlmirdin; ечыкејдəныбе 
çöməlmirdi; ечыкејдəныбимон çöməlmirdik; ечыкејдəныбишон 
çöməlmirdiniz; ечыкејдəныбин çöməlmirdilər; ечыкəјм çöməldim; 
ечыкəјш çöməldin; ечыкəј çöməldi; ечыкəјмон çöməldik; 
ечыкəјшон çöməldiniz; ечыкəјн çöməldilər; енычыкəјм 
çöməlmədim; енычыкəјш çöməlmədin; енычыкəј çöməlmədi; 
енычыкəјмон çöməlmədik; енычыкəјшон çöməlmədiniz; енычыкəјн 
çöməlmədilər; ечыкəнинбим çöməlməliydim; ечыкəнинбиш 
çöməlməliydin; ечыкəнинбе çöməlməliydi; ечыкəнинбимон 
çöməlməliydik; ечыкəнинбишон çöməlməliydiniz; ечыкəнинбин 
çöməlməliydilər; ечыкəнинныбим çöməlməməliydim; 
ечыкəнинныбиш çöməlməməliydin; ечыкəнинныбе 
çöməlməməliydi; ечыкəнинныбимон çöməlməməliydik; 
ечыкəнинныбишон çöməlməməliydiniz; ечыкəнинныбин 
çöməlməməliydilər; ечыкəнин бим çöməlməli oldum; ечыкəнин 
биш çöməlməli oldun; ечыкəнин бе çöməlməli oldu; ечыкəнин 
бимон çöməlməli olduq; ечыкəнин бишон çöməlməli oldunuz; 
ечыкəнин бин çöməlməli oldular; ечыкəнин ныбим çöməlməli 
olmadım; ечыкəнин ныбиш çöməlməli olmadın; ечыкəнин ныбе 
çöməlməli olmadı; ечыкəнин ныбимон çöməlməli olmadıq; 
ечыкəнин ныбишон çöməlməli olmadınız; ечыкəнин ныбин 
çöməlməli olmadılar; ебəчыкем çömələrəm; ебəчыкеш çömələrsən; 
ебəчыке çömələr; ебəчыкемон çömələrik; ебəчыкешон 
çömələrsiniz; ебəчыкен çömələrlər; енибəчыкем çöməlmərəm; 
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енибачыкеш çöməlməzsən; енибачыке çöməlməz; енибачыкемон 
çöməlmərik; енибачыкешон çöməlməzsiniz; енибачыкен 
çöməlməzlər; ечыкəниним çöməlməliyəm; ечыкəниниш 
çöməlməlisən; ечыкəнине çöməlməlidir; ечыкəнинимон 
çöməlməliyik; ечыкəнинишон çöməlməlisiniz; ечыкəнинин 
çöməlməlidirlər; ечыкəнинним çöməlməməliyəm; ечыкəнинниш 
çöməlməməlisən; ечыкəнинни çöməlməməlidir; ечыкəниннимон 
çöməlməməliyik; ечыкəниннишон çöməlməməlisiniz; ечыкəниннин 
çöməlməməlidirlər; ечыкым çöməlim; ечык çöməl; ечыкы çöməlsin; 
ечыкəмон çömələk; ечыкəн çöməlin; ечыкын çöməlsinlər; 
енычыкым çöməlməyim; емəчык çöməlmə; енычыкы çöməlməsin; 
емəчыкəмон çöməlməyək; емəчыкəн çöməlməyin; енычыкын 
çöməlməsinlər; ечыком çöməlsəm; ечыкош çöməlsən; ечыко 
çöməlsə; ечыкомон çöməlsək; ечыкошон çöməlsəniz; ечыкон 
çöməlsələr; енычыком çöməlməsəm; енычыкош çöməlməsən; 
енычыко çöməlməsə; енычыкомон çöməlməsək; енычыкошон 
çöməlməsəniz; енычыкон çöməlməsələr. 

ечыкә с. çömәlmiş, çömәlәn, aşağı oturmuş (oturan). 
ечыкә хəб. мəн. çömәlib, aşağı oturub. 
ечыкәнин с. çömәlmәli, çömәlәsi, aşağı oturmalı (oturası). 
ечыкәсә з. çömәlәrkәn, aşağı oturarkәn. 
ечын и. qәsd, niyyәt; ечын гəтеј qəsdində olmaq. 
ечынгије и. axsama (yüngülvarı) 
ечынгије-ечынгије з. axsaya-axsaya, axsayaraq (yüngülvarı). 
ечынгијеј ф. axsamaq, taytımaq (yüngülvarı); ♥ечынгијејдəм 

aхsıyıram; ечынгијејдəш aхsıyırsan; ечынгијејдə aхsıyır; 
ечынгијејдəмон aхsıyırıq; ечынгијејдəшон aхsıyırsınız; 
ечынгијејдəн aхsıyırlar; ечынгијејдəним aхsamıram; 
ечынгијејдəниш aхsamırsan; ечынгијејдəни aхsamır; 
ечынгијејдəнимон aхsamırıq; ечынгијејдəнишон aхsamırsınız; 
ечынгијејдəнин aхsamırlar; ејəчынгим aхsıyardım; ејəчынгиш 
aхsıyardın; ејəчынги aхsıyardı; ејəчынгимон aхsıyardıq; 
ејəчынгишон aхsıyardınız; ејəчынгин aхsıyardılar; енəчынгим 
aхsamazdım; енəчынгиш aхsamazdın; енəчынги aхsamazdı; 
енəчынгимон aхsamazdıq; енəчынгишон aхsamazdınız; енəчынгин 
aхsamazdılar; ечынгијејдəбим aхsıyırdım; ечынгијејдəбиш 
aхsıyırdın; ечынгијејдəбе aхsıyırdı; ечынгијејдəбимон aхsıyırdıq; 
ечынгијејдəбишон aхsıyırdınız; ечынгијејдəбин aхsıyırdılar; 
ечынгијејдəныбим aхsamırdım; ечынгијејдəныбиш aхsamırdın; 
ечынгијејдəныбе aхsamırdı; ечынгијејдəныбимон aхsamırdıq; 
ечынгијејдəныбишон aхsamırdınız; ечынгијејдəныбин 
aхsamırdılar; ечынгијəјм aхsadım; ечынгијəјш aхsadın; ечынгијəј 
aхsadı; ечынгијəјмон aхsadıq; ечынгијəјшон aхsadınız; ечынгијəјн 
aхsadılar; енычынгијəјм aхsamadım; енычынгијəјш aхsamadın; 
енычынгијəј aхsamadı; енычынгијəјмон aхsamadıq; 
енычынгијəјшон aхsamadınız; енычынгијəјн aхsamadılar; 
ечынгијəнинбим aхsamalıydım; ечынгијəнинбиш aхsamalıydın; 
ечынгијəнинбе aхsamalıydı; ечынгијəнинбимон aхsamalıydıq; 
ечынгијəнинбишон aхsamalıydınız; ечынгијəнинбин 
aхsamalıydılar; ечынгијəнинныбим aхsamamalıydım; 
ечынгијəнинныбиш aхsamamalıydın; ечынгијəнинныбе 
aхsamamalıydı; ечынгијəнинныбимон aхsamamalıydıq; 
ечынгијəнинныбишон aхsamamalıydınız; ечынгијəнинныбин 
aхsamamalıydılar; ебəчынгијем aхsıyaram; ебəчынгијеш aхsıyarsan; 
ебəчынгије aхsıyar; ебəчынгијемон aхsıyarıq; ебəчынгијешон 
aхsıyarsınız; ебəчынгијен aхsıyarlar; енибачынгијем aхsamaram; 
енибачынгијеш aхsamazsan; енибачынгије aхsamaz; 
енибачынгијемон aхsamarıq; енибачынгијешон aхsamazsınız; 
енибачынгијен aхsamazlar; ечынгијəниним aхsamalıyam; 
ечынгијəниниш aхsamalısan; ечынгијəнине aхsamalıdır; 
ечынгијəнинимон aхsamalıyıq; ечынгијəнинишон aхsamalısınız; 
ечынгијəнинин aхsamalıdırlar; ечынгијəнинним aхsamamalıyam; 
ечынгијəнинниш aхsamamalısan; ечынгијəнинни aхsamamalıdır; 
ечынгијəниннимон aхsamamalıyıq; ечынгијəниннишон 
aхsamamalısınız; ечынгијəниннин aхsamamalıdırlar; ечынгијым 
aхsıyım; ечынги aхsa; ечынгијы aхsasın; ечынгијəмон aхsayaq; 
ечынгијəн aхsayın; ечынгијын aхsasınlar; енычынгијым 
aхsamayım; емəчынги aхsama; енычынгијы aхsamasın; 
емəчынгијəмон aхsamayaq; емəчынгијəн aхsamayın; енычынгијын 
aхsamasınlar; ечынгијом aхsasam; ечынгијош aхsasan; ечынгијо 
aхsasa; ечынгијомон aхsasaq; ечынгијошон aхsasanız; ечынгијон 

aхsasalar; енычынгијом aхsamasam; енычынгијош aхsamasan; 
енычынгијо aхsamasa; енычынгјомон aхsamasaq; енычынгијошон 
aхsamasanız; енычынгијон aхsamasalar. 

ечынгијә с. axsamış, axsayan (yüngülvarı). 
ечынгијә хəб. мəн. axsayıb (yüngülvarı). 
ечынгијәнин с. axsamalı, taytımalı, axsayası, taytıyası 

(yüngülvarı). 
ечынгијәсә з. axsayarkәn, taytıyarkәn (yüngülvarı). 
ечыније и. düzmә, yığma (üst-üstə). 
ечыније-ечыније з. düzә-düzә, düzәrәk, yığa-yığa, yığaraq (üst-

üstə). 
ечынијеј ф. düzmәk, yığmaq (üst-üstə); езымон ечынијеј 

odunları üst-üstə yığmaq; ечынијə беј ф. düzülmək, yığılmaq; 
ечынијə быəбе düzülmüşdü; ечынијə быəбəј düzülsəydi; ечынијə бе 
düzüldü; ечынијə бејдə düzülür; ечынијə бəбе düzülər; ечынијə быə 
с. düzülmüş, yığılmış, düzülən, yığılan; ечынијə быə хəб. мəн. 
düzülmüşdür, yığılmışdır, düzülüb, yığılıb; ♥ечынејдəм düzürəm; 
ечынејдəш düzürsən; ечынејдə düzür; ечынејдəмон düzürük; 
ечынејдəшон düzürsünüz; ечынејдəн düzürlər; ечынејдəним 
düzmürəm; ечынејдəниш düzmürsən; ечынејдəни düzmür; 
ечынејдəнимон düzmürük; ечынејдəнишон düzmürsünüz; 
ечынејдəнин düzmürlər; ејəчыним düzərdüm; ејəчыниш düzərdin; 
ејəчыни düzərdi; ејəчынимон düzərdik; ејəчынишон düzərdiniz; 
ејəчынин düzərdilər; енəчыним düzməzdim; енəчыниш düzməzdin; 
енəчыни düzməzdi; енəчынимон düzməzdik; енəчынишон 
düzməzdiniz; енəчынин düzməzdilər; ечынејдəбим düzəirdim; 
ечынејдəбиш düzürdün; ечынејдəбе düzürdü; ечынејдəбимон 
düzürdük; ечынејдəбишон düzürdünüz; ечынејдəбин düzürdülər; 
ечынејдəныбим düzmürdüm; ечынејдəныбиш düzmürdün; 
ечынејдəныбе düzmürdü; ечынејдəныбимон düzmürdük; 
ечынејдəныбишон düzmürdünüz; ечынејдəныбин düzmürdülər; 
ечыниме düzdüm; ечыније düzdün; ечынише düzdü; ечынимоне 
düzdük; ечынијоне düzdünüz; ечынишоне düzdülər; енычыниме 
düzmədim; енычыније düzmədin; енычынише düzmədi; 
енычынимоне düzmədik; енычынијоне düzmədiniz; енычынишоне 
düzmədilər; ечынијəнинбим düzməliydim; ечынијəнинбиш 
düzməliydin; ечынијəнинбе düzməliydi; ечынијəнинбимон 
düzməliydik; ечынијəнинбишон düzməliydiniz; ечынијəнинбин 
düzməliydilər; ечынијəнинныбим düzməməliydim; 
ечынијəнинныбиш düzməməliydin; ечынијəнинныбе 
düzməməliydi; ечынијəнинныбимон düzməməliydik; 
ечынијəнинныбишон düzməməliydiniz; ечынијəнинныбин 
düzməməliydilər; ечынијəнин бим düzməli oldum; ечынијəнин биш 
düzməli oldun; ечынијəнин бе düzməli oldu; ечынијəнин бимон 
düzməli olduq; ечынијəнин бишон düzməli oldunuz; ечынијəнин 
бин düzməli oldular; ечынијəнин ныбим düzməli olmadım; 
ечынијəнин ныбиш düzməli olmadın; ечынијəнин ныбе düzməli 
olmadı; ечынијəнин ныбимон düzməli olmadıq; ечынијəнин 
ныбишон düzməli olmadınız; ечынијəнин ныбин düzməli olmadılar; 
ебəчынем düzərəm; ебəчынеш düzərsən; ебəчыне düzər; 
ебəчынемон düzərik; ебəчынешон düzərsiniz; ебəчынен düzərlər; 
енибачынем düzmərəm; енибачынеш düzməzsən; енибачыне 
düzməz; енибачынемон düzmərik; енибачынешон düzməzsiniz; 
енибачынен düzməzlər; ечынијəниним düzməliyəm; ечынијəниниш 
düzməlisən; ечынијəнине düzməlidir; ечынијəнинимон düzməliyik; 
ечынијəнинишон düzməlisiniz; ечынијəнинин düzməlidirlər; 
ечынијəнинним düzməməliyəm; ечынијəнинниш düzməməlisən; 
ечынијəнинни düzməməlidir; ечынијəниннимон düzməməliyik; 
ечынијəниннишон düzməməlisiniz; ечынијəниннин 
düzməməlidirlər; ечыным düzüm; ечын düz; ечыны düzsün; 
ечынəмон düzək; ечынəн düzün; ечынын düzsünlər; енычыным 
düzməyim; емəчын düzmə; енычыны düzməsin; емəчынəмон 
düzməyək; емəчынəн düzməyin; енычынын düzməsinlər; ечыном 
düzsəm; ечынош düzsən; ечыно düzsə; ечыномон düzsək; 
ечыношон düzsəniz; ечынон düzsələr; енычыном düzməsəm; 
енычынош düzməsən; енычыно düzməsə; енычыномон düzməsək; 
енычыношон düzməsəniz; енычынон düzməsələr. 

ечынијә с. düzmüş, düzәn, yığmış, yığan (üst-üstə). 
ечынијә хəб. мəн. düzmüsәn, yığmısan (üst-üstə). 
ечынијәбу хəб. мəн.. düzmüsәnsә? yığmısansa? (üst-üstə). 
ечынијәнин с. düzmәli, yığmalı, düzәsi, yığası (üst-üstə). 
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ечынијәсә з. düzәrkәn, yığarkәn (üst-üstə). 
ечырије и. şığıma, tökülüşmә, yığışma, toplaşma. 
ечырије-ечырије з. şığıya-şığıya, şığıyaraq, tökülüşә-tökülüşә, 

tökülüşәrәk, yığışa-yığışa, yığışaraq, toplaşa-toplaşa, toplaşaraq. 
ечыријеј ф. şığımaq, tökülüşmәk, yığışmaq, toplaşmaq; 

пəрəндон ечыријəјн чəј сəпе quşlar onun üstünə şığıdılar; 
♥ечыријејдəм şığıyıram; ечыријејдəш şığıyırsan; ечыријејдə şığıyır; 
ечыријејдəмон şığıyırıq; ечыријејдəшон şığıyırsınız; ечыријејдəн 
şığıyırlar; ечыријејдəним şığımıram; ечыријејдəниш şığımırsan; 
ечыријејдəни şığımır; ечыријејдəнимон şığımırıq; 
ечыријејдəнишон şığımırsınız; ечыријејдəнин şığımırlar; ејəчырим 
şığıyardım; ејəчыриш şığıyardın; ејəчыри şığıyardı; ејəчыримон 
şığıyardıq; ејəчыришон şığıyardınız; ејəчырин şığıyardılar; 
енəчырим şığımazdım; енəчыриш şığımazdın; енəчыри şığımazdı; 
енəчыримон şığımazdıq; енəчыришон şığımazdınız; енəчырин 
şığımazdılar; ечыријејдəбим şığıyırdım; ечыријејдəбиш şığıyırdın; 
ечыријејдəбе şığıyırdı; ечыријејдəбимон şığıyırdıq; 
ечыријејдəбишон şığıyırdınız; ечыријејдəбин şığıyırdılar; 
ечыријејдəныбим şığımırdım; ечыријејдəныбиш şığımırdın; 
ечыријејдəныбе şığımırdı; ечыријејдəныбимон şığımırdıq; 
ечыријејдəныбишон şığımırdınız; ечыријејдəныбин şığımırdılar; 
ечыријəјм şığıdım; ечыријəјш şığıdın; ечыријəј şığıdı; ечыријəјмон 
şığıdıq; ечыријəјшон şığıdınız; ечыријəјн şığıdılar; енычыријəјм 
şığımadım; енычыријəјш şığımadın; енычыријəј şığımadı; 
енычыријəјмон şığımadıq; енычыријəјшон şığımadınız; 
енычыријəјн şığımadılar; ечыријəнинбим şığımalıydım; 
ечыријəнинбиш şığımalıydın; ечыријəнинбе şığımalıydı; 
ечыријəнинбимон şığımalıydıq; ечыријəнинбишон şığımalıydınız; 
ечыријəнинбин şığımalıydılar; ечыријəнинныбим şığımamalıydım; 
ечыријəнинныбиш şığımamalıydın; ечыријəнинныбе 
şığımamalıydı; ечыријəнинныбимон şığımamalıydıq; 
ечыријəнинныбишон şığımamalıydınız; ечыријəнинныбин 
şığımamalıydılar; ебəчыријем şığıyaram; ебəчыријеш şığıyarsan; 
ебəчырије şığıyar; ебəчыријемон şığıyarıq; ебəчыријешон 
şığıyarsınız; ебəчыријен şığıyarlar; енибачыријем şığımaram; 
енибачыријеш şığımazsan; енибачырије şığımaz; енибачыријемон 
şığımarıq; енибачыријешон şığımazsınız; енибачыријен şığımazlar; 
ечыријəниним şığımalıyam; ечыријəниниш şığımalısan; 
ечыријəнине şığımalıdır; ечыријəнинимон şığımalıyıq; 
ечыријəнинишон şığımalısınız; ечыријəнинин şığımalıdırlar; 
ечыријəнинним şığımamalıyam; ечыријəнинниш şığımamalısan; 
ечыријəнинни şığımamalıdır; ечыријəниннимон şığımamalıyıq; 
ечыријəниннишон şığımamalısınız; ечыријəниннин 
şığımamalıdırlar; ечыријым şığıyım; ечыри şığı; ечыријы şığısın; 
ечыријəмон şığıyaq; ечыријəн şığıyın; ечыријын şığısınlar; 
енычыријым şığımayım; емəчыри şığıma; енычыријы şığımasın; 
емəчыријəмон şığımayaq; емəчыријəн şığımayın; енычыријын 
şığımasınlar; ечыријом şığısam; ечыријош şığısan; ечыријо şığısa; 
ечыријомон şığısaq; ечыријошон şığısanız; ечыријон şığısalar; 
енычыријом şığımasam; енычыријош şığımasan; енычыријо 
şığımasa; енычыријомон şığımasaq; енычыријошон şığımasanız; 
енычыријон şığımasalar.  

ечыријә с. şığımış, şığıyan, tökülüşmüş,  tökülüşәn, yığışmış, 
yığışan, toplaşmış, toplaşan. 

ечыријә хəб. мəн. şığıyıb, tökülüşüb, yığışıb, toplaşıb. 
ечыријәнин с. şığımalı, tökülüşmәli, yığışmalı, toplaşmalı, 

şığıyası, tökülüşәsi, yığışası, toplaşası. 
ечыријәсә з. şığıyarkәn, tökülüşәrkәn, yığışarkәn, toplaşarkәn. 
ечокније и. basma (duman və s.). 
ечокније-ечокније з. basa-basa, basaraq (duman və s.). 
ечокнијеј ф. basmaq (duman və с.); һыри ечокнише duman 

basdı; ♥ечокнејдəбе basırdı; ечокнијəшбе basmışdı; ечокнијəше 
basıb; ечокнијəнинбе basmalıydı; ечокнијəнинебəн basmalıymış; 
еəчокнијбəн basarmış; ечокнијəшебəн basıbmış; ечокнише basdı; 
ечокнејдə basır; ечокнијəнине basmalıdır; ечокны bassın; ечокно 
bassa; ♥ечокнејдəныбе basmırdı; ечокнијəшныбе basmamışdı; 
ечокнијəшни basmayıb; ечокнијəнинныбе basmamalıydı; 
ечокнијəниннијебəн basmamalıymış; енəчокнијбəн basmazmış; 
ечокнијəшнијебəн basmayıbmış; енычокнише basmadı; 
ечокнејдəни basmır; ечокнијəнинни basmamalıdır; енычокны 
basmasın; енычокно basmasa. 

ечокнијә с. basmış, basan (duman və s.). 
ечокнијәнин с. basmalı, basası (duman və s.). 
ечокнијәсә з. basarkәn (duman və s.). 
ечокнијәшбу хəб. мəн. basıbsa? (duman və s.). 
ечуријеј ф. bax: ешуријеј. 
еҹоз и. ecaz; еҹаз сохтеј ecaz yaratmaq. 
еҹозкор с. ecazkar; еҹозкорə мусиғи ecazkar musiqi. 
еҹозкор-еҹазкори з. ecazkarca, ecazkarcasına. 
еҹозкорәти и. ecazkarlıq. 
ешаеш и. tәmtәraq, tәntәnә, işrәt, keф, keф-damaq, ehtişam; де 

гылəј ешаеши вардышоне вəву böyük bir təntənə ilə gəlini 
gətirdilər; ҹəмат ыштə ешаешəдəј! camaat öz kefində-damağındadır! 

ешаешин с. tәntәnәli, tәmtәraqlı, işrәtli, keфli, keфli-damaqlı, 
ehtişamlı.  

ешаешинәти и. tәntәnәlilik, tәmtәraqlılıq, işrәtlilik, keфlilik, 
keфli-damaqlılıq, ehtişamlılıq.  

ешанде и. çırpma (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешанде-ешанде з. çırpa-çırpa, çırparaq (ağacın meyvəsini, 

paltarı və с.). 
ешандеј ф. çırpmaq (ağacın meyvəsini, paltarı və s.); дој ешандеј 

ağacı çırpmaq; олəти ешандеј paltarı çırpmaq; ешандə беј ф. 
çırpılmaq (ağac, paltar və s.); ешандə быəбе çırpılmışdı; ешандə 
быəбəј çırpılsaydı; ешандə бе çırpıldı; ешандə бејдə çırpılır; ешандə 
бəбе çırpılacaq; ешандə быə с. çırpılmışdır, çırpılıb (ağac, paltar və 
s.); ешандə быə хəб. мəн. çırpılmışdır, çırpılıb (ağac, paltar və s.); 
♥ешандејдəм çırpıram; ешандејдəш çırpırsan; ешандејдə çırpır; 
ешандејдəмон çırpırıq; ешандејдəшон çırpırsınız; ешандејдəн 
çırpırlar; ешандејдəним çırpmıram; ешандејдəниш çırpmırsan; 
ешандејдəни çırpmır; ешандејдəнимон çırpmırıq; ешандејдəнишон 
çırpmırsınız; ешандејдəнин çırpmırlar; ејəшандим çırpardım; 
ејəшандиш çırpardın; ејəшанди çırpardı; ејəшандимон çırpardıq; 
ејəшандишон çırpardınız; ејəшандин çırpardılar; енəшандим 
çırpmazdım; енəшандиш çırpmazdın; енəшанди çırpmazdı; 
енəшандимон çırpmazdıq; енəшандишон çırpmazdınız; енəшандин 
çırpmazdılar; ешандејдəбим çırpırdım; ешандејдəбиш çırpırdın; 
ешандејдəбе çırpırdı; ешандејдəбимон çırpırdıq; ешандејдəбишон 
çırpırdınız; ешандејдəбин çırpırdılar; ешандејдəныбим çırpmırdım; 
ешандејдəныбиш çırpmırdın; ешандејдəныбе çırpmırdı; 
ешандејдəныбимон çırpmırdıq; ешандејдəныбишон çırpmırdınız; 
ешандејдəныбин çırpmırdılar; ешандыме çırpdım; ешанде çırpdın; 
ешандыше çırpdı; ешандымоне çırpdıq; ешандыоне çırpdınız; 
ешандышоне çırpdılar; енышандыме çırpmadım; енышанде 
çırpmadın; енышандыше çırpmadı; енышандымоне çırpmadıq; 
енышандыоне çırpmadınız; енышандышоне çırpmadılar; 
ешандəнинбим çırpmalıydım; ешандəнинбиш çırpmalıydın; 
ешандəнинбе çırpmalıydı; ешандəнинбимон çırpmalıydıq; 
ешандəнинбишон çırpmalıydınız; ешандəнинбин çırpmalıydılar; 
ешандəнинныбим çırpmamalıydım; ешандəнинныбиш 
çırpmamalıydın; ешандəнинныбе çırpmamalıydı; 
ешандəнинныбимон çırpmamalıydıq; ешандəнинныбишон 
çırpmamalıydınız; ешандəнинныбин çırpmamalıydılar; ебəшандем 
çırparam; ебəшандеш çırparsan; ебəшанде çırpar; ебəшандемон 
çırparıq; ебəшандешон çırparsınız; ебəшанден çırparlar; 
енибашандем çırpmaram; енибашандеш çırpmazsan; енибашанде 
çırpmaz; енибашандемон çırpmarıq; енибашандешон çırpmazsınız; 
енибашанден çırpmazlar; ешандəниним çırpmalıyam; 
ешандəниниш çırpmalısan; ешандəнине çırpmalıdır; 
ешандəнинимон çırpmalıyıq; ешандəнинишон çırpmalısınız; 
ешандəнинин çırpmalıdırlar; ешандəнинним çırpmamalıyam; 
ешандəнинниш çırpmamalısan; ешандəнинни çırpmamalıdır; 
ешандəниннимон çırpmamalıyıq; ешандəниннишон 
çırpmamalısınız; ешандəниннин çırpmamalıdırlar; ешандым çırpım; 
ешанд çırp; ешанды çırpsın; ешандəмон çırpaq; ешандəн çırpın; 
ешандын çırpsınlar; енышандым çırpmayım; емəшанд çırpma; 
енышанды çırpmasın; емəшандəмон çırpmayaq; емəшандəн 
çırpmayın; енышандын çırpmasınlar; ешандом çırpsam; ешандош 
çırpsan; ешандо çırpsa; ешандомон çırpsaq; ешандошон çırpsanız; 
ешандон çırpsalar; енышандом çırpmasam; енышандош çırpmasan; 
енышандо çırpmasa; енышандомон çırpmasaq; енышандошон 
çırpmasanız; енышандон çırpmasalar. 

ешандә с. çırpmış, çırpan (ağacın mеyvəsini, пalтarı və s.). 
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ешандә хəб. мəн. çırpmısan (ağacın mеyvəsini, пalтarı və s.). 
ешандәбу хəб. мəн. çırpmısansa (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешандәнин с. çırpmalı, çırpası (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешандәсә з. çırparkәn (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешандовније и. çırpdırma (ağacın mеyvəsini, пalтarı və s.). 
ешандовније-ешандовније з. çırpdıra-çırpdıra, çırpdıraraq 

(ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешандовнијеј ф. çırpdırmaq (ağacın mеyvəsini, пalтarı və s.). 
ешандовнијә с. çırpdırmış, çırpdıran (ağacın meyvəsini, paltarı və 

s.). 
ешандовнијә хəб. мəн. çırpdırmısan (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешандовнијәбу  хəб. мəн. çırpdırmısansa? (ağacın meyvəsini, 

paltarı və s.).  
ешандовнијәнин с. çırpdırmalı, çırpdırası (ağacın meyvəsi, 

paltar və s.). 
ешандовнијәсә з. çırpdırarkәn (ağacın meyvəsini, paltarı və s.). 
ешанд-пешанд и. atıb-tutma, atılıb-tutulma; ешанд-пешанд 

кардеј ф. atıb-tutmaq; ешанд-пешанд кардə беј ф. atılıb-tutulmaq; 
ешанд-пешанд кардə быə с. atılıb-tutulmuş, atılıb-tutulan; ешанд-
пешанд кардə быə хəб. мəн. atılıb-tutulmuşdur, atılıb-tutulub. 

ешғ и. eşq; озоди ешғ azadlıq eşqi; нокомə ешғ nakam eşq; ешғ 
елон кардеј eşq elan etmək; ешғ быбу бə толышə мəрдə зоон! mərd 
talış oğlanlarına eşq olsun! 

ешғбоз с. eşqbaz. 
ешғбозәти и. eşqbazlıq. 
ешғијә и. əдəб. eşqiyyә. 
ешғин с. eşqli. 
ешғинәти и. eşqlilik. 
ешғномә и. гəп. eşqnamә. 
ешғпәрвәр с. eşqpәrvәr. 
еше I и. 1 düşmә; 2 enmә. 
еше II и. batma. 
еше-еше I з. 1 düşә-düşә, düşәrәk; 2 enә-enә, enәrәk. 
еше-еше II з. bata-bata, bataraq; һəши ешеешејəдəбе gün 

batabatda idi. 
ешееше и. batabat, batma. 
ешеешејәдә з. batabatda, batmaqda, batanda, batarkәn; əв омəј 

беше Һəши ешеешејəдə Günəş batabatda (batanda, batarkən, 
batmaqda olanda) o gəlib çıхdı; Һəши ешеешејəдəбе Günəş 
batmaqda idi. 

ешеј I ф. 1 düşmәk; бə чол ешеј quyuya düşmək; машино ешеј 
maşından düşmək; 2 enmәk; де поплынгон ешеј pilləkənlərlə 
enmək; ♥ешејдəм düşürəm; ешејдəш düşürsən; ешејдə düşür; 
ешејдəмон düşürük; ешејдəшон düşürsünüz; ешејдəн düşürlər; 
ешејдəбим düşürdüm; ешејдəбиш düşürdün; ешејдəбе düşürdü; 
ешејдəбимон düşürdük; ешејдəбишон düşürdünüz; ешејдəбин 
düşürdülər; ешəбим düşmüşdüm; ешəбиш düşmüşdün; ешəбе 
düşmüşdü; ешəбимон düşmüşdük; ешəбишон düşmüşdünüz; ешəбин 
düşmüşdülər; ешим düşdüm; ешиш düşdün; еше düşdü; ешимон 
düşdük; ешишон düşdünüz; ешин düşdülər; ешəбəјм düşsəydüm; 
ешəбəјш düşsəydin; ешəбəј düşsəydi; ешəбəјмон düşsəydik; 
ешəбəјшон düşsəydiniz; ешəбəјн düşsəydilər; ешəнинбим 
düşməliydim; ешəнинбиш düşməliydin; ешəнинбе düşməliydi; 
ешəнинбимон düşməliydik; ешəнинбишон düşməliydiniz; 
ешəнинбин düşməliydilər; ешəнин бим düşməli oldum; ешəнин 
биш düşməli oldun; ешəнин бе düşməli oldu; ешəнин бимон 
düşməli olduq; ешəнин бишон düşməli oldunuz; ешəнин бин 
düşməli oldular; ешəнинимбəн düşməliyəmmiş; ешəнинишбəн 
düşməlisənmiş; ешəнинебəн düşməliymiş; ешəнинимонбəн 
düşməliyikmiş; ешəнинишонбəн düşməlisinizmiş; ешəнининбəн 
düşməliymişlər; ебəшем düşərəm; ебəшеш düşərsən; ебəше düşər; 
ебəшемон düşərik; ебəшешон düşərsiniz; ебəшен düşərlər; 
ешəниним düşməliyəm; ешəниниш düşməlisən; ешəнине 
düşməlidir; ешəнинимон düşməliyik; ешəнинишон düşməlisiniz; 
ешəнинин düşməlidirlər; ешум düşüm; еши düş; ешу düşsün; 
ешəмон düşək; ешəн düşün; ешун düşsünlər; ешом düşsəm; ешош 
düşsən; ешо düşsə;  ешомон düşsək; ешошон düşsəniz; ешон 
düşsələr; ♥ешејдəним düşmürəm; ешејдəниш düşmürsən; ешејдəни 
düşmür; ешејдəнимон düşmürük; ешејдəнишон düşmürsünüz; 
ешејдəнин düşmürlər; ешејдəныбим düşmürdüm; ешејдəныбиш 
düşmürdün; ешејдəныбе düşmürdü; ешејдəныбимон düşmürdük; 

ешејдəныбишон düşmürdünüz; ешејдəныбин düşmürdülər; 
ешəныбим düşməmişdim; ешəныбиш düşməmişdin; ешəныбе 
düşməmişdi; ешəныбимон düşməmişdik; ешəныбишон 
düşməmişdiniz; ешəныбин düşməmişdilər; енышим düşmədim; 
енышиш düşmədin; еныше düşmədi; енышимон düşmədik; 
енышишон düşmədiniz; енышин düşmədilər; ешəнəбəјм 
düşməsəydim; ешəнəбəјш düşməsəydin; ешəнəбəј düşməsəydi; 
ешəнəбəјмон düşməsəydik; ешəнəбəјшон düşməsəydiniz; ешəнəбəјн 
düşməsəydilər; ешəнинныбим düşməməliydim; ешəнинныбиш 
düşməməliydin; ешəнинныбе düşməməliydi; ешəнинныбимон 
düşməməliydik; ешəнинныбишон düşməməliydiniz; ешəнинныбин 
düşməməliydilər; ешəнин ныбим düşməli olmadım; ешəнин ныбиш 
düşməli olmadın; ешəнин ныбе düşməli olmadı; ешəнин ныбимон 
düşməli olmadıq; ешəнин ныбишон düşməli olmadınız; ешəнин 
ныбин düşməli olmadılar; ешəниннимбəн düşməməliyəmmiş; 
ешəниннишбəн düşməməlisənmiş; ешəниннијебəн düşməməliymiş; 
ешəниннимонбəн düşməməliyikmiş; ешəниннишонбəн 
düşməməlisinizmiş; ешəниннинбəн düşməməliymişlər; енибəшем 
düşmərəm; енибəшеш düşməzsən; енибəше düşməz; енибəшемон 
düşmərik; енибəшешон düşməzsiniz; енибəшен düşməzlər; 
ешəнинним düşməməliyəm; ешəнинниш düşməməlisən; ешəнинни 
düşməməlidir; ешəниннимон düşməməliyik; ешəниннишон 
düşməməlisiniz; ешəниннин düşməməlidirlər; енышум düşməyim; 
емəши düşmə; енышу düşməsin; емəшəмон düşməyək; емəшəн 
düşməyin; енышен düşməsinlər; енышом düşməsəm; енышош 
düşməsən; енышо düşməsə; енышомон düşməsək; енышошон 
düşməsəniz; енышон düşməsələr. 

ешеј II ф. batmaq; сəдо ешеј səsi batmaq; теғ еше бəчымы лынги 
ayağıma tikan batdı; Һəши еше Günəş batdı; ♥ешејдəбе batırdı; 
ешəбе batmışdı; ешə batıb; ешəнинбе batmalıydı; ешəнинебəн 
batmalıymış; еəшијбəн batarmış; ешəјбəн batıbmış; еше batdı; 
ешејдə batır; ешəнине batmalıdır; ешу batsın; ешо batsa; 
♥ешејдəныбе batmırdı; ешəныбе batmamışdı; ешəни batmayıb; 
ешəнинныбе batmamalıydı; ешəниннијебəн batmamalıymış; 
енəшијбəн batmazmış; ешəнијбəн batmayıbmış; еныше batmadı; 
ешејдəни batmır; ешəнинни batmamalıdır; енышу batmasın; енышо 
batmasa. 

ешелон и. eşelon (1 cəbhə dərinliyində və ya cəbhə boyu yan-yana 
və ya arxa-arxaya yerləşmiş qoşun hissəsi; 2 qoşun qatarı; 3 dəmir 
yol qatarı); ешелон кардеј eşelonlaşdırmaq. 

ешеһаеше и. düşhadüş. 
ешеһаешејәдә з. düşhadüşdә. 
ешә I с. düşmüş, düşәn; ешə сəрнышин düşən sərnişin. 
ешә II с. 1 batmış; batan; ешə Һəши batan Günəş; 2 batqın. 
ешә I хəб. мəн. düşüb, enib. 
ешә II хəб. мəн. batıb. 
ешәбу I хəб. мəн. düşübsә, enibsә. 
ешәбу II хəб. мəн. batıbsa. 
ешәнин I с. 1 düşmәli, düşәsi; 2 enmәli, enәsi. 
ешәнин II с. batmalı, batası. 
ешәсә I з. düşәrkәn, düşәn yerdә. 
ешәсә II з. batarkәn (səs). 
ешыште и. qarışdırma. 
ешыштеј ф. qarışdırmaq; ешыштə беј ф. qarışdırılmaq; ешыштə 

быə с. qarışdırılmış, qarışdırılan; ешыштə быə с. qarışdırılmışdır, 
qarışdırılıb. 

ешышт-пешышт и. qatıb-qarışdırma; ешышт-пешышт дој 
qatıb-qarışdırmaq. 

ешкырније и. sürümә (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешкырније-ешкырније з. sürüyә-sürüyә, sürüyәrәk (üzüaşağı). 
ешкырнијеј ф. sürümәk (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı); ешкырнијə 

беј ф. sürüdülmək (aşağı); ешкырнијə быəбе sürüdülmüşdü; 
ешкырнијə быə хəб. мəн. sürüdülmüşdür; ешкырнијə быəбəј 
sürüdülsəydi; ешкырнијə бе sürüdüldü; ешкырнијə бејдə sürüdülür; 
ешкырнијə бəбе sürüdüləcək; ешкырнијə быə с. sürüdülmüş, 
sürüdülən (aşağı); ♥ешкырнејдəм sürüyürəm; ешкырнејдəш 
sürüyürsən; ешкырнејдə sürüyür; ешкырнејдəмон sürüyürük; 
ешкырнејдəшон sürüyürsünüz; ешкырнејдəн sürüyürlər; 
ешкырнејдəним sürümürəm; ешкырнејдəниш sürümürsən; 
ешкырнејдəни sürümür; ешкырнејдəнимон sürümürük; 
ешкырнејдəнишон sürümürsünüz; ешкырнејдəнин sürümürlər; 
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ешкырнејдəбим sürüyürdüm; ешкырнејдəбиш sürüyürdün; 
ешкырнејдəбе sürüyürdü; ешкырнејдəбимон sürüyürdük; 
ешкырнејдəбишон sürüyürdünüz; ешкырнејдəбин sürüyürdülər; 
ешкырнејдəныбим sürümürdüm; ешкырнејдəныбиш sürümürdün; 
ешкырнејдəныбе sürümürdü; ешкырнејдəныбимон sürümürdük; 
ешкырнејдəныбишон sürümürdünüz; ешкырнејдəныбин 
sürümürdülər; ејəшкырним sürüyərdim; ејəшкырниш sürüyərdin; 
ејəшкырни sürüyərdi; ејəшкырнимон sürüyərdik; ејəшкырнишон 
sürüyərdiniz; ејəшкырнин sürüyərdilər; енəшкырним sürüməzdim; 
енəшкырниш sürüməzdin; енəшкырни sürüməzdi; енəшкырнимон 
sürüməzdik; енəшкырнишон sürüməzdiniz; енəшкырнин 
sürüməzdilər; ешкырниме sürüdüm; ешкырније sürüdün; 
ешкырнише sürüdü; ешкырнимоне sürüdük; ешкырнијоне 
sürüdünüz; ешкырнишоне sürüdülər; енышкырниме sürümədim; 
енышкырније sürümədin; енышкырнише sürümədi; 
енышкырнимоне sürümədik; енышкырнијоне sürümədiniz; 
енышыкырнишоне sürümədilər; ешкырнијəнинбим sürüməliydim; 
ешкырнијəнинбиш sürüməliydin; ешкырнијəнинбе sürüməliydi; 
ешкырнијəнинбимон sürüməliydik; ешкырнијəнинбишон 
sürüməliydiniz; ешкырнијəнинбин sürüməliydilər; 
ешкырнијəнинныбим sürüməməliydim; ешкырнијəнинныбиш 
sürüməməliydin; ешкырнијəнинныбе sürüməməliydi; 
ешкырнијəнинныбимон sürüməməliydik; ешкырнијəнинныбишон 
sürüməməliydilər; ешкырнијəнинныбин sürüməməliydilər; 
ешкырнијəнин бим sürüməli oldum; ешкырнијəнин биш sürüməli 
oldun; ешкырнијəнин бe sürüməli oldu; ешкырнијəнин бимон 
sürüməli olduq; ешкырнијəнин бишон sürüməli oldunuz; 
ешкырнијəнин бин sürüməli oldular; ешкырным sürüyüm; 
ешкырын sürü; ешкырны sürüsün; ешкырнəмон sürüyək; 
ешкырнəн sürüyün; ешкырнын sürüsünlər; енышкырным 
sürüməyim; емəшкырын sürümə; енышкырны sürüməsin; 
емəшкырнəмон sürüməyək; емəшкырнəн sürüməyin; енышкырнын 
sürüməsinlər; ешкырном sürüsəm; ешкырнош sürüsən; ешкырно 
sürüsə; ешкырномон sürüsək; ешкырношон sürüsəniz; ешкырнон 
sürüsələr; енышкырном sürüməsəm; енышкырнош sürüməsən; 
енышкырно sürüməsə; енышкырномон sürüməsək; 
енышкырношон sürüməsəniz; енышкырнон sürüməsələr. 

ешкырнијә с. sürümüş, sürüyәn (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешкырнијә хəб. мəн. sürümüsәn (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешкырнијәбу хəб. мəн. sürümüsәnsә (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешкырнијәнин с. sürümәli, sürüyәsi (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешкырнијәсә з. sürüyәrkәn (üzüaşağı, yuxarıdan aşağı). 
ешурије и. axma, axıb gәlmә. 
ешурије-ешурије з. axaraq, axa-axa, axıb gәlә-gәlә (gәlәrәk). 
ешуријеј ф. axmaq, axıb gәlmәk. 
ешуријә с. axmış, axan, axıb gәlmiş (gәlәn). 
ешуријә  хəб. мəн. axıb, axıb gәlib. 
ешуријәнин с. axmalı, axası, axıb gәlmәli (gәlәsi). 
ешуријәсә з. axarkәn, axıb gәlәrkәn. 
ешурније и. axıtma, әndәrmә (su və s.). 
ешурније-ешурније ә з. axıda-axıda, axıdaraq, әndәrә-әndәrә, 

әndәrәrәk (su və s.). 
ешурнијеј ф. axıtmaq, әndәrmәk (su və s.); ешурнијə беј ф. 

axıdılmaq, əndərilmək (su və s.); ешурнијə быə с. axıdılmış, axıdılan, 
əndərilmiş, əndərilən (su və s.); ешурнијə быə хəб. мəн. axıdılmışdır, 
axıdılıb, əndərilmişdir, əndərilib (su və s.). 

ешурнијә с. axıtmış, axıdan, әndәrmiş, әndәrәn (su və s.). 
ешурнијә хəб. мəн. axıtmısan, әndәrmisәn (su və s.). 
ешурнијәнин с. axıtmalı, axıdası, әndәrmәli, әndәrәsi (su və s.). 
ешурнијәсә з. axıdarkәn, әndәrәrkәn (su və s.). 
 

Я 
 
ә I  ә (Talış əlifbasının səkkizinci hərfi). 
ә II ə. o; ə одəм o adam. 
ә- III indiki zaman feli sifətini, eləcə də felin qəti gələcəkli keçmiş 

zaman formasını əmələ gətirən önşəkilçi; әһанд oxuyan; әзанд 
doğan; әшы gedәn; әһәј yeyәrdi; әнәј qoyardı; әбәј aparardı; 

әкәјм edәrdim; әкәјш edәrdin; әкәј edәrdi; әкәјмон edәrdik; 
әкәјшон edәrдиниz; әкәјн edәrdilәr. 

ә- IV keçmiş və indiki zaman feli sifətini əmələ gətirən önşəkilçi; 
һардә yeyәn, yemiş; кардә edәn, etmiş; вардә gәtirәn, gәtirmiş. 

-ә V təyini söz birləşmələri arasında əlaqə yaradan  şəkilçi; барзә 
зоә ucaboy oğlan; кыртә чәху qısa bıçaq; мердә сыфәт kişi sifәti. 

-ә VI sözdüzəldən şəkilçi; лон - hin; лонә – yuva; һавз – yaşıl; 
һавзә – göyәrti; танг – dar; тангә -  keçid;  даст – әl;  дастә – 
dәstә.  

-ә VII çağırış halını əmələ gətirən şəkilçi; мердә, бошамон бә 
дукон  kişi, gedәk dükana; женә, кывин әғылон arvad, uşaqlar 
hanı? 

ә-VIII һəшə. шик. бәбе  olar; әбыни - olmaz; баһарде yeyәr; 
әһәни – yemәz. 

әбард и. aparan. 
әбаст и. bağlayan, bağlayıcı. 
әбахш и. bağışlayan, bağışlayıcı. 
әббот и. abbat, rahib (1 katolik monastrının başçısı; 2 katolik 

keşişi). 
әбботәти и. abbatlıq. 
әбә и. aparan, aparıcı; хəбəəбə хəbəraparan; əбə далғə тех. aparan 

dalğa; телевизијə дојемони əбə televiziya verilişinin aparıcısı.  
әбәд и. әbәd. 
әбәда з. bax: әбәдән. 
әбәдән з. әbәdәn, heç; чымы əбəдəн ниме жыго хосјəт mənim 

əbədən belə хasiyyətim yoхdur. 
әбәди с. әbәdi; əбəди беј ф. əbədiləşmək; əбəди быə с. 

əbədiləşmiş, əbədiləşən; əбəди быə хəб. мəн. əbədiləşmişdir, 
əbədiləşib; əбəди кардеј ф. əbədiləşdirmək; əбəди кардə беј ф. 
əbədiləşdirilmək; əбəди кардə быə с. əbədiləşdirilmiş, 
əbədiləşdirilən; əбəди кардə быə хəб. мəн. əbədiləşdirilmişdir, 
əbədiləşdirilib. 

әбәдијәти и. әbәdilik. 
әбәдијот и. әbәdiyyәt. 
әбәм и. ağlayan. 
әбәрот и. yaşayış evi, çoxmәnzilli ev, saray. 
әбәс з. bax: беҹо. 
әбәс-әбәси з. bax: беҹо-беҹо. 
әбыни хəб. мəн. olmaz. 
әбләғ с. ala, әblәq (heyvan rəngi). 
әбләғәти и. әblәqlik, alalıq. 
әбләһ и. әblәh. 
әбләһ-әбләһи з. әblәhcәsinә, әblәhcә, әblәh kimi. 
әбләһәти и. әblәhlik. 
әбләһонә з. әblәhanә; əблəһонə һəрəкəт əbləhanə hərəkət. 
әбо и.  әba, aba, keşiş cübbәsi, lәbbadә, plaş; 2 çiyinlik, 

bürüncәk, mantiya (плаш шяклиндя голсуз, узун эейим); ым чиче, 
гылəј əбо дəгəтə бəштə? bu nədir, bir əbanı özünə bürümüsən? 3 
тар. xlamida (qədim yunanlarda plaşaoxşar paltar). 

әбобәтан с. әbalı, әba geyinmiş, әynindә әba olan. 
әбовын и. ağladıcı, ağladan. 
әбову-әҹдод и. канə. abavu-әcdad. 
әбоси I и. 1 abbası, 20 qәpik; и əбоси bir abbası; 2 abbasılıq; 

һырд быкə ын əбоси bu abbasılığı хırdala. 
әбоси II с. тар. abbasi.  
әбосијон и. тар.  Abbasilәr (750-1258-ci il. Iraqda sülalə); 

Әбосијон хилофəт Abbasilər хilafəti. 
әбрәш с. әbrәş, xal-xal. 
әбуһовл и. әbühövl, sfinks (qədim Misirdə insan başlı şir heykəli). 
әбуҹәһл с. әbucәhl, tәrs. 
әбҹәд и. әbcәd, әlifba; əбҹəдə һисоб əbcəd hesabı (rəqəmlərin 

hərflərlə ifadə olunması). 
әв ə. o; əв омəбе бəчəмə кə o bizə (bizim evə) gəlmişdi; əв бəке, 

ым бəке o hara, bu hara; (hallanması: чəј onun; бəј ona; əј onu; бəјку 
onda; чəјку ondan). 

әвард и. gәtirәn. 
әват и. basan; асфалтəват asfaltbasan. 
әвашт и. tullanan, sıçrayan, hoppanan; былындиəвашт вəрз. 

hündürlüyətullanan. 
әввәл з. 1 әvvәl, ön; 2 bax: сыфтә. 
әввәла a. с.  әvvәla, öncә. 
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әввәләдә з. әvvәldә, öndә. 
әввәлән bax: әввәла. 
әввәлику з. әvvәldәn, әvvәlcәdәn. 
әввәлыш и. әvvәli. 
әввәлминә с. әvvәlinci, әvvәlki. 
әввәл-охој и. әvvәl-axır. 
әве хəб. мəн. odur; əве чəмə игид bizim igidimiz odur. 
әве з. odur; əве омејдə миəллим odur müəllim gəlir; əве ки odur 

ki. 
әвесны и. günü. 
әвесныәти и. günülük. 
әвеһа  əдат. odurha; əвеһа ечыријəјн омəјн odurha tökülüşüb  

gəldilər. 
әвеҹ и. bax: диләг. 
әвә I и. gәtirәn, gәtirici. 
әвә II и. cift, son (mal-qarada). 
әвәз и. 1 әvәz, qarşılıq; əвəз карде и. əvəzetmə, əvəzləmə; əвəз 

кардеј ф. əvəzləmək, əvəz etmək; əвəз кардə бе и. əvəzedilmə, 
əvəzlənmə; əвəз кардə беј ф. əvəzedilmək, əvəzləndirmək, 
əvəzlənmək; əвəз кардə быə с. əvəzləndirilmiş, əvəzlənmiş, əvəz 
edilmiş, əvəz olunmuş (olunan); əвəз кардə быə хəб. мəн. 
əvəzləndirilmişdir, əvəzlənmişdir, əvəz edilmişdir, əvəz olunmuşdur 
(olunub); 2 hayıf; 3 bax: һәјф; əвəз сəј ф. əvəzini çıxmaq, hayıf 
almaq; əвəз сə беј ф. əvəz çıxılmaq, hayıf alınmaq; əвəз сə быə с. 
əvəz çıxılmış, hayif alınmış (alınan); əвəз сə быə хəб. мəн. əvəz 
çıxılmışdır, hayif alınmışdır (alınıb). 

әвәзбеше и. әvәzçıxma. 
әвәз-әвәз з. әvәz-әvәz; əвəз-əвəз кардеј əvəz-əvəz etmək, 

dəyişdirmək. 
әвәзәкә 1 с. әvәzedici, әvәzedәn, әvәzlәyәn, әvәzlәyici, әvәzçi; 

хуни əвəзəкə qanın əvəzedicisi; 2 грəм. әvәzlik. 
әвәзәкәти и. әvәzedicilik, әvәzlәyicilik. 
әвәзәти и. әvәzçilik. 
әвәзи əдат. 1 әvәzi; пыə əвəзи ata əvəzi; 2 әvәzindәn, әvәzimdәn, 

әvәzinә, әvәzimә; сəғби бывот бəј чымы əвəзи mənim əvəzimdən 
ona sağ ol de; зоə омə бə вəјə пыə əвəзи atanın əvəzinə oğlu toya 
gəlib; 3 әvәzindә, yerinә, sәhvәn; бевəҹи виндеј чоки əвəзи 
yaхşılığın əvəzində pislik görmək. 

әвәзныбејәти и. әvәzedilmәzlik, әvәzolunmazlıq, әvәzsizlik. 
әвәзныбә с. әvәzedilmәz, әvәzolunmaz, әvәzedilmәyәn, әvәzsiz. 
әвәлиһангом з. bax: һангом. 
әвәндә I и. dümbә. 
әвәндә II и. çәkәcәk, dәri kәndir (arabada, qoşquda). 
әвәрс и. бот. qaraçöhrә (ağac). 
әвәсор и. yaz, bahar; əвəсор омəј yaz gəldi. 
әвәсорә с. yazlıq; əвəсорə гандым yazlıq buğda. 
әвәсорәвә и. yazqabağı. 
әвәсорәвәдә з. yazqabağı. 
әви ə. bax:  әј; əви һандыше o oхudu. 
әвинд и. 1 görәn; 2 tapan. 
әвит I и. qaçan, qaçıcı. 
әвит II и. әlәyici, әlәkçi, әlәmәklә mәşğul olan. 
әво и. gәlәn; думоəво ardıcıl, ardınca gələn. 
әвом с. 1 avam; əвомə одəм avam adam; 2 savadsız, geridә 

qalmış. 
әвом-әвоми з. avamcasına, avam-avam. 
әвомәти и. 1 avamlıq; 2 savadsızlıq, geridә qalmışlıq; əвомəти 

кардеј ф. avamlıq etmək; əвомəти кардə беј ф. avamlıq edilmək; 
əвомəти кардə быə с. avamlıq edilmiş (edilən); əвомəти кардə быə 
хəб. мəн. avamlıq edilmişdir (edilib). 

әвомтәһәр с. avamtәhәr. 
әвомтәһәрәти и. avamtәhәrlik. 
әвон I ə. onlar; (hallanması: чəвон onların; бəвон onlara; əвони 

onları; бəвонку (бəвонəдə) onlarda; чəвонку, чəвоно, чəвонсə 
onlardan). 

-әвон II -çı, -çi şəkilçiləri ilə ifadə olunur; мəс.: чајәвон çayçı. 
әвони ə. onları. 
әвот и. 1 deyәn; сыханəвот sözdeyən; 2 deyici. 
әвотәти и. deyicilik. 
әвошын и. yandıran, qalayan. 
әв(ы)рә з. ora, o yer. 

әв(ы)рәдә з. orada, o yerdә. 
әв(ы)рәј з. oranı. 
әв(ы)рон з. oralar. 
әвсәт и. мус. әvsәt (1 diatonik qammanın üçüncü pilləsi; 2 onunla 

üçüncü pillə arasındakı interval). 
әвурә и. pöhrә; əвурə жəј pöhrələmək. 
әгәм б. bax: әгәр. 
әгәр б. әgәr. 
әгызгызовын с. gizildәdici, gizildәdәn. 
ә гылә с. o biri. 
әгын с. yıxılan, yıxılqan. 
әгынни н. dәymәz; Сəғби! -Әгынни! Sağ ol! – Dəyməz! 
әгл и. әql. 
әглән з. әqlәn, ağıl cәhәtdәn. 
әгли с. әqli; əглијə ко əqli iş. 
әгордын с. döndәrici, döndәrәn. 
әғајид и. әqayid, inam. 
әғанд и. 1 yıxıcı; 2 atan, atıcı; əғандə дивизијə atıcı diviziya. 
әғандәти и. 1 yıxıcılıq; 2 atıcılıq. 
әғвам и. канə. әqvam (1 qəbilə, tayfa; 2 qohumlar). 
әғд и. әqd, bağlanma (müqavilə və с.); əғд кардеј əqd etmək. 
әғдәм з. әqdәm, әvvәl. 
әғдәс с. әqdәs, müqәddәs. 
әғдәсәти и. әqdәslik, müqәddәslik. 
әғдномә и. әqdnamә, kәbin haqqında şәhadәtnamә. 
әғдхонәти и. әqdxanlıq, kәbin bağlamaq mәrasimi. 
әғә и. 1 ağa, cәnab, bәy, sahib; 2 zadәganların titulu; 3 гəп. 

оvardədə: qayınata, ata, qayın vә s.; 4 hökmdar, başçı; 5 seyid; 
*бəнə əғə жијеј ağa kimi yaşamaq; *Әғə мол бəше, нокə ҹон Ağanın 
malı gedər, nökərin janı (At. məs.).  

әғәбәг и. ağabәy (adətən gəlinin öz böyük qaynına nəvazişlə etdiyi 
müraciət). 

әғәбо(ј)ли и. dadaş (adətən gəlinin öz qayınatasına nəvazişlə etdiyi 
müraciət. 

әғәбони и. ağabani (adətən gəlinin öz qayınanasına nəvazişlə etdiyi 
müraciət). 

әғәдадаш и. ağadadaş (gəlinin öz böyük qaynına nəvazişlə 
müraciəti). 

әғәдај и. ağadayı (böyük dayı). 
әғәдости и. ağadostu (böyük qardaşın həyat yoldaşına müraciət). 
әғәзодә и. ağazadә. 
әғәзодәти и. ağazadәlik.  
әғәји и. ağayi (müraciət); əғəји доктор ağayi doktor. 
әғәјонә з. ağayana. 
әғәкәкко и. зоол. qağayı. 
әғәкәккоғәзинон и. зоол. qağayıkimilәr. 
әғәлијәт и. azlıq. 
әғәмаму и. ağaәmi (böyük əmi). 
әғәнәнә и. ağanәnә (1 atanın anası; 2 yaşlı qadınlara hörmətlə 

müraciət). 
әғәти и. ağalıq. 
әғәти кардеј ф. ağalıq etmәk, ağalanmaq. 
әғәти кардә беј ф. ağalıq edilmәk. 
әғәти кардә быә с. ağalıq edilmiş, ağalıq edilәn. 
әғәти кардә быә хəб. мəн. ağalıq edilmişdir, ağalıq edilib. 
әғәҹон и. ağacan (böyüklərə nəvazişlə müraciət). 
әғидә и. әqidә. 
әғидәјн с. әqidәli. 
әғидәјнәти и. әqidәlilik. 
әғыл и. uşaq; бə əғыл мандеј uşaga qalmaq; *Әғыл сыхани рости 

бəвоте Uşaq səzün düzünü deyər; Әғыли веј беном онибəгəтен, əв 
дујəвож бəбе Uşağı çox adsız saxlamazlar, o, yalançı olar (At. məs.). 

әғылбәболо с. hamilә, boylu, boyudolu; bax:  гонпо; һамилә. 
әғылбәболоәти и. hamilәlik, boyluluq, boyudoluluq;  bax:  

гонпоәти; һамиләти.  
әғылбоз с. uşaqbaz, pederast. 
әғылбозәти и. uşaqbazlıq, pederastlıq. 
әғылдон и. анат. balalıq, uşaqlıq. 
әғылә и. uşaq, uşaqcıq; əғылəј  һəлə hələ uşaqdır. 
әғыләғәл и. çolma-cocuq, çoluq-cocuq. 
әғыл-әғыли з. uşaqcasına. 
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әғыләпи и. uşaqsevәn, uşaqcanlı. 
әғыләрујә и. анат. göbәkbağı. 
әғыләти и. uşaqlıq; əғылəти вахти uşaqlıq vaхtı (vхtlarında); 

əғылəти кардеј ф. uşaqlıq etmək; əғылəти кардə беј ф. uşaqlıq 
edilmək; əғылəти кардə быə с. uşaqlıq edilmiş (edilən); əғылəти 
кардə быə хəб. мəн. uşaqlıq edilmişdir (edilib). 

әғыләтику з. uşaqlıqdan, uşaq yaşlarından. 
әғыләтиҹо з. uşaqlıqda, uşaq vaxtlarında. 
әғыләһужә и. uşaq yığnağı. 
әғыл-мәғыл и. uşaq-muşaq. 
әғылпије и. uşaqsevmә. 
әғылпијәти и. uşaqsevәnlik. 
әғын з. bax: вәғын. 
әғјар и. әğyar. 
әғјарәти и. әğyarlıq. 
әғрәб и. зоол. әqrәb (hörümçəkkimilər sinfindən zəhərli həşarat). 
әғрәб и. әqrәb; саати əғрəб saat əqrəbi. 
әғрәбин с. әqrәbli; əғрəбинə галванометр физ. əqrəbli 

qalvanometr. 
әғрәбо и. әqrәba. 
әғрәбојн с. әqrәbalı. 
әғрәбојнәти и. әqrәbalılıq. 
әдaт и. зывон. әdat. 
әдвијот и. әdviyyat. 
әдвијотин с. әdviyyatlı, әdviyyәli, әdvәli. 
әдво и. әdvә, әdviyyat, әdviyyә. 
әдвоҹот и. bax: әдвијот. 
әдә с. 1 verәn; шытəдə зандəго südverən inək; 2 тех. verici; 

инерсиалə əдə inersial verici. 
-әдә//-дә –dә, -dә yerlik hal şəkilçiləri ilə ifadə olunur; кəдə evdə, 

бонəдə çardaqda. 
әдәб и. әdәb; де əдəби ədəblə. 
әдәб-әркон и. әdәb-әrkan; де əдəб-əркони ədəb-ərkanla. 
әдәб-әрконин с. әdәb-әrkanlı. 
әдәб-әрконинәти и. әdәb-әrkanlılıq. 
әдәби с. әdәbi; əдəбијə əсəр ədəbi əsər. 
әдәби-бәдии с. әdәbi-bәdii. 
әдәби-иҹтимои с. әdәbi-ictimai; əдəби-иҹтимоијə фикир ədəbi-

ictimai fikir. 
әдәбијәти и. әdәbilik. 
әдәбијот и. әdәbiyyat. 
әдәбијотбоз с. әdәbiyyatbaz. 
әдәбијотбозәти и. әdәbiyyatbazlıq. 
әдәбијотәвон и. әdәbiyyatçı. 
әдәбијотәвонәти и. әdәbiyyatçılıq. 
әдәбијотшынос и. әdәbiyyatşünas. 
әдәбијотшыносәти и. әdәbiyyatşünaslıq. 
әдәби-мусиғи с. әdәbi-musiqili; əдəби-мусиғијə шəв ədəbi-

musiqili gecə. 
әдәбин с. әdәbli; əдəбин кардеј ədəbləndirmək; əдəбин кардə беј 

ədəbləndirilmək; əдəбин беј ф. ədəblənmək; əдəбин быə с. 
ədəblənmiş, ədəblənən; əдəбин быə хəб. мəн. ədəblənmişdir, 
ədəblənib. 

әдәбин-әрконин с. bax: әдәб-әрконин. 
әдәбинәти и. әdәblilik. 
әдәби-публисистик с. әdәbi-publisistik; Ә. Насири əдəбијə-

публисистикə фəолијəт Ә. Nasirin ədəbi-publisistik fəaliyyəti. 
әдәби-фәлсәфи с. әdәbi-fәlsәfi. 
әдәд и. әdәd. 
әдәди с. әdәdi; əдəдијə терəрестə ədədi silsilə. 
әдиб и. әdib, yazıçı, nasir. 
әдибәти и. әdiblik. 
әдибонә з. әdibanә. 
әдл и. әdl, әdalәt. 
әдлијә и. әdliyyә; əдлијə вəзорəт ədliyyə nazirliyi. 
әдо и. әda; əдо кардеј ф. ədalamaq; əдо кардə беј ф. ədalanmaq; 

əдо кардə быə с. ədalanmış, ədalanan; əдо кардə быə хəб. мəн. 
ədalanmışdır, ədalanıb. 

әдобоз с. әdabaz. 
әдобоз-әдобози з. әdabazca, әdabazcasına. 

әдобозәти и. әdabazlıq; əдобозəти кардеј ф. ədabazlıq etmək; 
əдобозəти кардə беј ф. ədabazlıq edilmək; əдобозəти кардə быə с. 
ədabazlıq edilmiş (edilən); əдобозəти кардə быə хəб. мəн. ədabazlıq 
edilmişdir (edilib). 

әдовәт и. әdavәt; де əдовəти ədavətlə. 
әдовәтин с. әdavәtli. 
әдовәтинәти и. әdavәtlilik. 
әдожын и. ağrıdan, ağrıdıcı. 
әдојн с. әdalı; əдојнə зоə ədalı oğlan. 
әдојнәти и. әdalılıq. 
әдоләт и. әdalәt; де əдолəти ədalətlə. 
әдоләтин с. әdalәtli. 
әдоләтинәти и. әdalәtlilik. 
әдоләтманд bax: әдоләтин. 
әдоләтмандәти bax: әдоләтинәти. 
әдоләтпәрвәр bax: әдоләтин. 
әдоләтпәрвәрәти bax: әдоләтинәти. 
әдоләтхонә и. әdalәtxana, mәhkәmә. 
әдут с. tikәn, tikici. 
әдуш (c. әдушон) и. sağan, sağıcı.  
әждәһо и. әjdaha. 
әждым: сујә әждым и. әjdim, qırqırama. 
әжән и. vuran. 
әжи` и. yaşayan.  
ә`жи хəб. мəн. yaşayardı; чымы јолəмо əжи бы кəдə mənim 

böyük nənəm bu evdə yaşayardı. 
әжо и. ismarıc, xahiş, tәvәqqe; һестыме гылəј əжо bir təvəqqəm 

vardır. 
әз и. korruğ, әziyyәt; əғылəтиҹо аз доəмни бəштə һич əз mən 

uşaqlıqda özümə heç korruğ verməmişəm. 
әзанд и. doğan. 
әзбәр з. 1 әzbәr; əзбəр умутеј əzbər öyrənmək; əзбəр зынеј əzbər 

bilmək; əзбəр беј əzbər olmaq, əzbərlənmək; əзбəр кардеј 
əzbərləmək, əzbər etmək; əзбəр кардовнијеј əzbərlətmək, 
əzbərlətdirmək, əzbər etdirmək; əзбəр кардовнијə беј 
əzbərlətdirilmək; əзбəр кардовнијə быə əzbərlətdirilmiş; əзбəр быə 
1) əzbər olmuş; 2) хəб. мəн. əzbər olmuşdur; 2 әzbәrdәn; əзбəр 
һандеј əzbərdən oхumaq; 3 әzbәrә; əзбəр вотеј əzbərə demək. 

әзбәрәвон и. әzbәrçi. 
әзбәрәвонәти и. әzbәrçilik. 
әзвој 1 и. бот. әzvay, sәbur; 2 с. мəҹ. әzvay, tündmәcaz, acıdil. 
әзвојәти и. әzvaylıq, tündmәcazlıq, acıdillik; əзвојəти кардеј 

əzvaylıq etmək, acılamaq, sancmaq. 
әзгәзә и. әziyyәt, zәhmәt; бəштə əзгəзə дојдəни фылонкəс 

filankəs özünə əziyyət vermir. 
әзәл и. әzәl; сыхани əзəл sözün əzəli, başlanğıcı. 
әзәлә и. әzәlә. 
әзәли с. әzәli; əзəлијə меһиббəт əzəli məhəbbət. 
әзәлијәт и. әzәliyyәt, әbәdiyyәt. 
әзәлијәти и. әzәlilik. 
әзәлику з. әzәldәn. 
әзәл-охој з. әzәl-axır. 
әзәм с. әzәm; Шыхəзəм Şeyхəzəm. 
әзәмәт и. әzәmәt; де əзəмəти əzəmətlə. 
әзәмәтин с. әzәmәtli. 
әзәмәтинәти и. әzәmәtlilik. 
әзәмијәт и. әzәmiyyәt, әzәmәt. 
әзим с. әzim, böyük. 
әзын с. 1 bilәn, bilici, başbilәn; 2 bacaran. 
әзынәти и. 1 bilicilik, bilәnlik, başbilәnlik; 2 bacarıqlılıq. 
әзјәт и. әziyyәt; де əзјəти əziyyətlə; чымы кəшə əзјəтон mən çəkən 

əziyyətlər; əзјəт дој əziyyət vermək; бə əзјəти тов вардеј əziyyətə 
tablaşmaq, əziyyətə dözmək; əзјəти зијод бе əziyyətin artması; əзјəто 
перəхеј əziyyətdən qurtarmaq; бə əзјəт дəној əzyətə salmaq; əзјəти 
бə зəмин жəј əziyyəti yerə vurmaq; əзјəт нывиндə одəм əziyyət 
görməmiş adam. 

әзјәтин с. әziyyәtli; че толышə балон əзјəтинə ро talış balalarının 
əziyyətli yolu; əзјəтинəн быбо əziyyətli də olsa. 

әзјәтинәти и. әziyyәtlilik. 
әзм и. әzm; де əзми əzmlə. 
әзмин с. әzmli. 
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әзминәти и. әzmlilik. 
әзмкор с. әzmkar. 
әзмкорәти и. әzmkarlıq; де əзмкорəти əzmkarlıqla, əzmkarcasına. 
әзо` и. әza, orqan; дəжејдəн һəмə əзоным bütün əzalarım ağrayır. 
ә`зо и. әza, matәm; əзо гəтеј əza saхlamaq; əзо мəҹлис əza məclisi. 
әзоб и. әzab; əзоб дој əzab vermək; əзоб доə беј əzab verilmək; 

əзоб доə быə əzab verilmiş, verilən; əзоб кəшеј əzab çəkmək; əзоб 
кəшə беј əzab çəkilmək; де əзоби əzabla. 

әзобәдә и. әzabverici, әzabverәn. 
әзоб-әзјәт и. әzab-әziyyәt. 
әзоб-әзјәтин с. әzab-әziyyәtli. 
әзобин с. әzablı. 
әзобинәти и. әzablılıq. 
әзобкәш и. әzabkeş, әzabçәkәn. 
әзобкәшәти и. әzabkeşlik, әzabçәkәnlik. 
әзодор и. әzadar. 
әзодорәти и. әzadarlıq. 
әзозил с. әzazil; əзозилə одəм əzazil adam. 
әзозил-әзозили з. әzazilcәsinә. 
әзозиләти и. әzazillik; əзозилəти кардеј əzazillik etmək. 
әзон и. дини әzan; əзон дој əzan vermək; чəсонə əзон sübh əzanı; 

*Нə овыш һесте, нə овдонə, нəəнки əзони сəдо омејдəни Nə suyu 
yox, nə abadlığı, nə də əzan səsi gəlmir (kimsəsiz yer barəsində) (At. 
məs.). 

әзонкәш и. әzançәkәn. 
әзосојб и. әza sahibi. 
әзо-ҹәфо и. әza-cәfa. 
әзрәғ с. göy. 
әзрәғчәш с. göygöz; əзрəғчəшə одəм göygöz adam. 
әзроил и. Əzrail (ә). 
әзроиләти и. әzraillik. 
әзҹумлә б. әzcümlә, o cümlәdәn. 
әј ə. o; əј вотыше бəмы o mənə dedi; əј кардыше o elədi. 
әјво и. yadırğama; əјво мəкə! yadırğama!; əјво кардеј ф. 

yadırğamaq; əјво кардə беј ф. yadırğanmaq; əјво кардə быə с. 
yadırğanmış, yadırğaуan; əјво кардə быə хəб. мəн. yadırğanmışdır, 
yadırğaуıb. 

әјвон и. eyvan. 
әјвонә I и. duvaq. 
әјвонә II и. qapaq; Әјвонə бəбе бə дизə горəнə Qapaq qazana görə 

olar (At. məс.). 
әјвонәжијәдә с. тəб. qapaqaltı. 
әјвонәјн I с. duvaqlı. 
әјвонәјн II с. qapaqlı; əјвонəјнə ведрə qapaqlı vedrə. 
әјвонин с. eyvanlı; əјвонинə кə eyvanlı ev. 
әјјоһәј н. bahoooo! olmadı ki! 
әјјош с. әyyaş; əјјошə мерд əyyaş kişi. 
әјјошәти и. әyyaşlıq; əјјошəти кардеј əyyaşlıq etmək. 
әјнә и. cümә. 
әјнәруж и. cümә günü. 
әјнәшәв и. cümә axşamı. 
әјнун и. ayın-oyun. 
әјо з. orada; һежо əјо oradaca. 
әјол и. әyal, hәyat yoldaşı. 
әјоләт и. әyalәt. 
әјом и. әyyam; канə əјомон köhnə əyyamlar. 
әјом-гардыш и. çәrxi-fәlәk, dövran. 
әјон I и. әyan. 
әјон II и. әyan, damma; əјон беј ф. əyan olmaq, ürəyinə dammaq; 

əјон быə с. əyan olmuş, ürəyinə (ürəyimə) dammış, ürəyinə (ürəyimə) 
daman; əјон быə хəб. мəн. əyan olmuşdur, ürəyinə (ürəyimə) 
dammışdır, ürəyinə (ürəyimə) damıb. 

әјонәти и. әyanlıq. 
әјон-әшрәф и. әyan-әşrәf. 
әјони с. әyani; əјонијə тəһсил əyani təhsil; əјонијə ошноəти əyani 

tanışlıq. 
әјонијәти и. әyanilik. 
әјор и. әyar. 
әјордон и. әyarqabı. 
әју и. бот. bax: аву. 
әјуәбоғ и. alça bağı. 

әјујәчыкәнә и. зоол. qarquşu, yoğundimdik (quş). 
әјуәһи и. alçalıq, alça bağı. 
әканд и. qazan, qazıyan, qazıyıcı; чолəканд quyu qazan. 
әкә и. edәn, edici. 
әки з. oki; əки һестбе, кујəшоне əв onu, oki var, döydülər. 
әкырын и. daşıyan, daşıyıcı; əкырынə рəкет daşıyıcı raket. 
әкышт и. öldürәn, öldürücü. 
әкош и. зоол. gәmirici. 
әкс с. әks; əкс ҹəрəјон əks cərəyan;  bax: вәјнә; əкс беј ф. əks 

olmaq, əks olunmaq; əкс карде и. əksetmə; əкс кардеј ф. əks etmək; 
əкс кардə с. əks edən; əкс кардə беј ф. əks edilmək; əкс кардə быə с. 
əks edilmiş, edilən; əкс кардə быə хəб. мəн. əks edilmişdir, edilib; 
əкс кардовнијеј ф. əks etdirmək; əкс кардовнијə беј ф. əks 
etdirilmək; əкс кардовнијə быə с. əks etdirilmiş (etdirilən); əкс 
кардовнијə быə хəб. мəн. əks etdirilmişdir (etdirilib). 

әкс-гајкә и. әks-qayka. 
әксговс и. әksqövs. 
әкселемент и. әkselement. 
әксәкә и. әksedici, әksetdirici, әksedәn, әksetdirәn. 
әксәмәл и. әksәmәl. 
әксәр з. әksәr. 
әксәрән з. әksәrәn. 
әксәријәт и. әksәriyyәt. 
әкс-зәрбә и. әks-zәrbә. 
әкс-зәһә и. әks-zәhәr. 
әксинғылоб и. әksinqilab. 
әксинғылоби с. әksinqilabi. 
әксинғылобәвон и. әksinqilabçı. 
әксинғылобәвонәти и. әksinqilabçılıq. 
әксинә з. әksinә. 
әкс-инкишоф и. әks-inkişaf. 
әкс-истиғамәт и. әks-istiqamәt. 
әкс-кәшфијот и. әks-kәşfiyyat. 
әкс-кәшфијотәвон и. әks-kәşfiyyatçı. 
әкс-сәдо и. әks-sәda. 
әкс-тәсир и. әks-tәsir. 
әкс-һыҹум и. әks-hücum. 
әку I и. döyünçü, döyәn (taxıldöyən). 
әку II и. çalan (mıx). 
әкујәти и. döyünçülük. 
әла с. әla. 
әлавон и. әlaçı. 
әлавонәти и. әlaçılıq. 
әлати и. әlalıq. 
әлбәсаат з. әlbәsaat, dәrhal, әlan, o saat. 
әлбәһол з. әlbәsaat, dәrhal, әlan, o saat. 
әлвидо н. әlvida. 
әлғәрәз и. әlqәrәz. 
әлејдә с. 1 alayı; 2 әlahiddә. 
әлејдәти и. 1 alayılıq; 2 әlahiddәlik. 
әлејкәссәлом n. әleykәssalam. 
әлејһ з. әleyh, әleyhinә. 
әлејһғаз и. әleyhqaz. 
әлејһдор и. әleyhdar. 
әлејһдорәти и. әleyhdarlıq. 
әлел и. бот. gәndalaş. 
әлелҹо и. gәndalaşlıq. 
әленг и. зоол. hacıleylәk; сијо əленг qaraleylək (leyləklər 

fəsiləsindən iri quş). 
әләвуз с. qışqırıqçı, çığır-bağırçı, küyçü, küy-kәlәkçi; əлəвузə 

жен qışqırıqçı qadın. 
әләвузәти и. qışqırıqçılıq, küyçülük, küy-kәlәkçilik; əлəвузəти 

кардеј küyləmək, küyçülük etmək. 
әләк-вәләк з. әlәk-vәlәk; кə əлəк-вəлəке ev ələk-vələkdir; əлəк-

вəлəк кардеј ələk-vələk etmək. 
әләлхысус з.  әlәlxüsus. 
әләм и. әlәm. 
әләмдор и. әlәmdar, әlәmgәzdirәn. 
әләмдорәти и. әlәmdarlıq. 
әләмин с. әlәmli, qәmli, hüznlü. 
әләминәти и. әlәmlilik, qәmlilik, hüznlülük. 
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әләмјәсир и. әlәmyesir. 
әләмон н. әlaman, әlәman. 
әләтәш с. tәşnә, susuz. 
әләтәшәти и. tәşnәlik, susuzluq. 
әләтәши и. tәşnәlik, susuzluq, yanğı. 
әлиаллаһи и. дини әliallahı (1 Həzrət Əlinin adını daşıyan дини  

sekta; 2 bu sektaya mənsub adam). 
әлиаллаһијәти и. дини әliallahılıq. 
әлил с. bax: мајф.  
әлиләти и. әlillik. 
әлиф I и. әlif (ərəb əlifbasının birinci hərfi). 
әлиф II и. әlif, әlif yağı. 
әлифбеј и. bax: әлифбо.  
әлифбо и. әlifba. 
әлкимјә и. әlkimya, yalançı kimya. 
әлкимјәвон и. әlkimyaçı. 
әлкимјәвонәти и. әlkimyaçılıq. 
әлләјәк и. bax: дастпочә; əллəјəк жəј ф. bax: дастпочә беј. 
әлломә и. әllamә. 
әлломәти и. әllamәlik; əлломəти кардеј ф. əllaməlik etmək; 

əлломəти кардə беј ф. əllaməlik edilmək; əлломəти кардə быə с. 
əllaməlik edilmiş (edilən); əлломəти кардə быə хəб. мəн. əllaməlik 
edilmişdir (edilib). 

әллоф и. әllaf, taxılsatan. 
әллофәти и. әllaflıq. 
әлмос и. almaz. 
әлмосин с. almazlı.  
әло н. alo. 
әловә и. әlavә. 
әловәјн с. әlavәli; əловəјнə луғəт əlavəli lüğət. 
әлоғә и. әlaqә, ilişgi. 
әлоғәвон и. әlaqәçi. 
әлоғәдор с. әlaqәdar. 
әлоғәдорәти и. әlaqәdarlıq. 
әлоғәјн с. әlaqәli; əлоғəјн беј ф. əlaqələnmək; əлоғəјн быə с. 

əlaqələnmiş, əlaqələnən; əлоғəјн быə хəб. мəн. əlaqələnmişdir, 
əlaqələnib; əлоғəјн кардеј ф. əlaqələndirmək; əлоғəјн кардə беј ф. 
əlaqələndirilmək; əлоғəјн кардə быə с. əlaqələndirilmiş, 
əlaqələndirilən; əлоғəјн кардə быə хəб. мəн. əlaqələndirilmişdir, 
əlaqələndirilib. 

әлоғәјнәкә с. әlaqәlәndirici. 
әлоғәјнәти и. әlaqәlilik. 
әлолә и. бот. lalә, zanbaq.  
әлолә н. ey-hey! 
әлолә с. tumturş. 
әломәт и. әlamәt. 
әломәтдор с. әlamәtdar; əломəтдорə руж əlamətdar gün. 
әломәтдорәти и. әlamәtdarlıq. 
әлоһәзрәт и. әlahәzrәt. 
әлоҹ и. әlac. 
әлоҹин с. әlaclı. 
әлоҹныбејәти и. әlacolunmazlıq. 
әлоҹныбә с. әlacolunmaz. 
әлфәҹин и. әlfәcin (kitabın arasına qoyulan səhifə göstəricisi, 

kağız, lent və s.). 
әлһасил bax:  мылхәс. 
әлһәд и. әlhәd; əлһəди сығ əlhəd daşı. 
әлһәзәр н. әlhәzәr. 
әлһәмдулиллаһ n. Əlhәmdulillah, Allaha şükür. 
әмандәј bax:  мандәј. 
әмвот и. әmvat, valideynlәr. 
әмерикан 1 и. amerikalı, amerikan; 2 с. әмерикан -ә; 

əмериканə идеологијə amerikan ideologiyası. 
әмериканизм и. amerikanizm (1 amerikan milli xüsusiyyətləri; 2 

зывон. ABŞ ingilis dilinin xüsusiyyətləri; əмериканизмон 
amerikanizmlər). 

әмерикә 1 и. Amerika; 2 с.: Əмерикә хәлғ Amerika xalqı. 
әмерикәвыж  з. amerikalı. 
әмә ə. biz; əмə толышимон biz talışıq; (hallanması: чəмə bizim; 

бəмə bizə; əмəни bizi; бəмəку, бəмəнəдə bizdə; чəмəку, чəмəно, 
чəмəсə bizdən). 

әмәг и. әmәk. 
әмәгдор с. әmәkdar. 
әмәгдорәти и. әmәkdarlıq. 
әмәгдош и. әmәkdaş. 
әмәгдошәти и. әmәkdaşlıq. 
әмәгәпи с. әmәksevәr, әmәksevәn. 
әмәгәпијәти и. әmәksevәrlik, әmәksevәnlik. 
әмәгәһәх и. әmәkhaqqı. 
әмәгпәрвәр с. әmәkpәrvәr, әmәksevәr, әmәksevәn. 
әмәгпәрвәрәти и. әmәkpәrvәrlik, әmәksevәrlik, әmәksevәnlik. 
әмәл и. әmәl. 
әмәлбәтә с. uydurma; əмəлбəтə сыханон uydurma sözlər. 
әмәлбоз с. әmәlbaz, avantüraçı. 
әмәлбозәти и. әmәlbazlıq, avantürizm. 
әмәли с. әmәli; əмəли тəклиф əməli təklif. 
әмәлијот и. әmәliyyat. 
әмәликамил с. әmәlikamil. 
әмәликамиләти и. әmәlikamillik. 
әмәлин с. әmәlli. 
әмәлисалеһ с. әmәlisaleh. 
әмәлисалеһәти и. әmәlisalehlik. 
әмәлпәрвәр с. әmәlpәrvәr, fәal. 
әмәлпәрвәрәти и. әmәlpәrvәrlik, fәallıq. 
әмәни ə. bizi; əвом зынејдəн əмəни bizi avam bilirlər. 
әмәс и. dinlәyәn, dinlәyici. 
әмәһон ə. bizlәr. 
әмијон и. bax:  бымијон. 
әмин с. әmin; əминим ки… əminəm ki...; əмин беј ф. əminləşmək, 

əmin olmaq; əмин быə с. əmin olmuş, əmin olan; əмин быə хəб. мəн. 
əmin olmuşdur, əmin olub. 

әмин-әмон с. әmin-aman, sakit, tәhlükәsiz. 
әмин-әмонәти и. әmin-amanlıq; де əмин-əмонəти əmin-

amanlıqla. 
әминәти и. әminlik. 
әмин-успур с. әmin-arxayın. 
әмин-успурәти и. әmin-arxayınlıq. 
әмир и. тар. әmir. 
әмирәти и. әmirlik. 
әмири и. мус. Əmiri («Şur» və «Şüştər» muğamlarının əvvəlində 

ifa olunan kiçik şöbənin adı). 
әмиронә з. amiranә. 
әмирулумәра и. тар. әmirülümәra (orta əsrlərdə müsəlman 

ölkələrində ali baş komandan rütbəsi). 
әмирулһоҹ и. әmirülhac (Məkkə zəvvarlarının öz aralarında 

seçdiyi böyük). 
әмир-умәра и. тар. әmir-ümәra (əmirin səhabəsi). 
әмлок и. әmlak. 
әммо б. әmma. 
әммојн с. әmmalı. 
әммомә и. әmmamә. 
әммомәәнә и. әmmamәqoyan. 
әммомәјн с. әmmamәli. 
әмнијә и. тар. әmniyyә, jandarm. 
әмнијәт и. әmniyyәt, әmin-amanlıq, sabitlik, tәhlükәsizlik; де 

əмнијəти əmniyyətlə, sakitliklə, arхayın. 
әмнијәтин с. әmniyyәtli, dinc, sabit. 
әмнијәтинәти и. әmniyyәtlik. 
әмон 1 и. aman, imkan; əмон дој aman vermək, imkan vermək; 2 

н.: әмон, һа Хыдоа! aman, ay Allah! 
әмоне н. amandır!  
әмон-әмон н. aman-aman. 
әмонәт и. әmanәt. 
әмонәтдор и. әmanәtdar, etibar olunmuş şeyi saxlayan. 
әмонәтәвон и. әmanәtçi. 
әмонәткор и. bax: әмонәтдор. 
әмон-зәмон с. aman-zaman; bax: аһ-имон;  чымы быјə һестыше 

əмон-зəмон иглə кинə mənim qardaşımın aman-zaman bir qızı var. 
әмонијәт и. sabitlik, әmin-amanlıq. 
әмр и. әmr; əмр кардеј ф. əmr etmək; əмр кардə беј ф. əmr 

edilmək; əмр кардə быə с. əmr edilmiş, əmr edilən; əмр кардə быə 
хəб. мəн. əmr edilmişdir, əmr edilib. 
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әмрәкә и. әmredәn. 
әмри-вағе и. канə. әmri-vaqe. 
әмрномә и. әmrnamә. 
әмсол и. әmsal. 
әмтәә и. әmtәә. 
әмтәәшынос и. әmtәәşünas. 
әмтәәшыносәти и. әmtәәşünaslıq. 
әмуд и. әmud. 
әмуди с. әmudi, şaquli. 
әмҹат с. cәdd, ata-baba. 
ән əд. әn; əн чокə одəм ən yaхşı adam. 
-ән əд. da, dә; əвəн боме o da gələcək; əвəн вотејдəбе o da deyirdi; 

əјəн вотыше o da dedi; əвонəн бы фикирəдəн onlar da bu 
fikirdədirlər. 

әнбәр и. әnbәr; мышк-əнбəр müşk-ənbər. 
әнбәрбар с. әnbәrbar, әtirli. 
әнбәрбу и. бот. әnbәrbu (xoş ətirli yüksək növlü çəltik). 
әнбәрә и. әnbәrә (dəyirmanın novalçası). 
әнбәри с. әnbәri. 
әнбәријә и. бот. әnbәriyyә (bitki). 
әнбәрин с. әnbәrli, әnbәri. 
әнбәрфәшон с.  bax: әнбәрбар. 
әнбија и. әnbiya, peyğәmbәrlәr. 
әнвәр с. әnvәr, parlaq (işıq). 
әнг и. 1 әng; 2 мəҹ. әng; əнг мəби! əng olma (çoх danışma)!; əнг 

жəј ф. əng olmaq. 
әнгәл и. bax: ишкил. 
әнгәләвон и. әngәlçi. 
әнгәлин с. әngәlli. 
әндәрун и. әndәrun, daxili. 
әндишә и. әndişә, hәyәcan, narahatlıq. 
әндишәјн с. әndişәli. 
әндишәјнәти и. әndişәlilik. 
әндозә и. әndazә. 
әндозәјн с. әndazәli. 
әнә и. qoyan, qoyucu. 
ә`нә a. 1 o qәdәr, bir belә, bir elә; 2 bu qәdәr, o qәdәr. 
әнә` з. 1 odurey; 2 budurey; əнə əјо od(ur)ey orada; əнə ијо 

budurey burada. 
әнә- -sız, -siz, -suz, -süz inkar şəkilçisi; əнəһыт – yuхusuz, əнəзын 

- bilməz. 
әнәбард с. uduşsuz. 
әнәбахш с. bağışlanmaz. 
әнәбиҹ с. biclik bilmәyәn, sadә. 
әнәбуәсти с. bakir, bakirә. 
әнәбуәстијәти и. bakirlik, bakirәlik, bәkarәt. 
әнәв и. 1 gәzәn, gәzәyәn; 2 axtarıcı, axtaran. 
әнәвинд  с. görmәz, görmәyәn.   
әнәвиндәти и. görmәzlik; ноəшбе ыштəн бə əнəвиндəти özünü 

görməzliyə qoymuşdu. 
әнәвит с. әlәnmәmiş; əнəвитə ордə ələnməmiş un. 
әнәвот с. deyilmәmiş; əнəвотə сыхан deyilməmiş söz. 
әнәгард с. dönmәz, dönmәyәn. 
әнәгардәти и. dönmәzlik. 
әнәгәт с. tutulmaz, tutulmayan. 
әнәгыл с. qaynamamış; əнəгылə ов qaynamamış su. 
әнәгын с. 1 yıxılmaz, yıxılmayan, yıxılmamış; 2 toxunulmaz, 

toxunulmayan, toxunulmamış.  
әнәгынәти и. 1 yıxılmazlıq; 2 toxunulmazlıq; əнəгынəти һуғуғ 

toхunulmazlıq hüququ. 
әнәғанд с. yıxmaz, yıxılmaz. 
әнәғандәти и. yıxmazlıq, yıxılmazlıq. 
әнәғәбул с. qәbuledilmәz. 
әнәдә a. bir belә, bu qәdәr, o qәdәr. 
әнәди с. dava-dәrmansız, çarәsiz; бə əнəди бымардыш тыни! 

səni dava-dərmansız öləsən! 
әнәдим с. üzsüz. 
әнәдыв с. biçmәmiş, biçilmәmiş (taxıl). 
әнәзанд  с. doğmamış, doğmayan. 
әнәзын с. bilmәz, bilmәyәn, biliksiz, bacarıqsız. 

әнәзын-әнәзыни з. bilmәdәn, bacarmadan, bilmәyә-bilmәyә, 
bacarmaya-bacarmaya, bilmәyәrәk, bacarmayaraq. 

әнәзынәти и. biliksizlik, bacarıqsızlıq. 
әнәкәш з. çәkmәmiş, çәkmәdәn (tərəzidə). 
әнәманд з. durmadan, aramsız, yorulmadan; əнəманд витеј 

durmadan qaçmaq. 
әнәмард с. ölmәz, ölmәyәn. 
әнәмард-әнәмарди з. ölmәdәn, ölmәyә-ölmәyә, ölmәyәrәk, 

ölmәmiş, әbәdi. 
әнәмардәти и. ölmәzlik, әbәdilik. 
әнәмәс с. sözәbaxmaz, sözәbaxmayan.  
әнәмәс-әнәмәси з. sözә baxmadan, söz eşitmәdәn, sözә 

baxmaya-baxmaya (baxmayaraq). 
әнәмәсәти и. sözәbaxmazlıq. 
әнән a. bir belә dә, bu qәdәr dә, o qәdәr dә. 
әнәнә и. әnәnә. 
әнәнәви с. әnәnәvi. 
әнәнәвијәти и. әnәnәvilik. 
әнәнәпәрәст с. әnәnәpәrәst. 
әнәнәпәрәстәти и. әnәnәpәrәstlik. 
әнәном с. anonim, imzasız, adsız. 
әнәномәти и. anonimlik, imzasızlıq, adsızlıq. 
әнәпат с. bişmәmiş, bişirilmәmiş, bişmәyәn, bişirilmәyәn. 
әнәпат-әнәпати з. bişmәdәn, bişirilmәdәn, bişmәmiş, 

bişirilmәmiş, bişmәyә-bişmәyә, bişirilmәyә-bişirilmәyә. 
әнәпых с. çürümәz, çürümәyәn. 
әнәпых-әнәпыхи з. çürümәdәn, çürümәmiş, çürümәyә-

çürümәyә, çürümәyәrәk. 
әнәпыхәти и. çürümәzlik. 
әнәпурәти и. dolğunsuzluq; əнəпурəти əмсол бот. dolğunsuzluq 

əmsalı. 
әнәрәс с. dәymәmiş, yetişmәmiş, dәymәyәn, yetişmәyәn; əнəрəсə 

сеф dəyməmiş alma. 
әнәрәс-әнәрәси з. yetişmәdәn, yetişmәmiş, yetişmәyә-yetişmәyә. 
әнәсут с. yanmaz, yanmayan. 
әнәтарс с. qorxusuz, qorxmaz. 
әнәтарс-әнәтарси з. qorxmadan, qorxmayaraq, qorxu 

bilmәdәn. 
әнәтарсәти и. qorxusuzluq, qorxmazlıq. 
әнәтош с. 1 qırxılmamış (üz və s.); 2 yonulmamış (taxta). 
әнәтош-әнәтоши з. qırxmadan, yonmadan, qırxmayaraq, 

yonmayaraq, qırxmamış, yonmamış, qırxılmadan, yonulmadan, 
qırxılmayaraq, yonulmayaraq, qırxılmamış, yonulmamış, 
qırxmaya-qırxmaya, yonmaya-yonmaya. 

әнәхәбә(дә) з. qәflәtәn, qәfil, gözlәnilmәdәn, xәbәrsiz, bixәbәr; 
bax: һабаба. 

әнәһанд  с. oxumamış, oxumayan. 
әнәһанд-әнәһанди з. oxumadan, oxumamış, oxumayaraq, 

oxumaya-oxumaya. 
әнәһард з. ac, ac-acına, acqarına, yemәmiş; əв əнəһард ше бə ко 

o, işə хörək yeməmiş (acqarına) getdi. 
әнәһард-әнәһарди з. acqarına, yemәdәn, yemәmiş, yemәyәrәk, 

yemәyә-yemәyә. 
әнәһыт с. yuxusuz, yatmamış, yatmayan; əнəһытə одəм yuхusuz 

(yatmamış) adam. 
әнәһыт-әнәһыти з. yatmadan, yatmamış, yatmayaraq, 

yatmaya-yatmaya. 
әнәһытәти и. yuxusuzluq. 
әнәһыт мандеј ф. yuxusuz qalmaq. 
әнәһыт мандә с. yuxusuz qalmış, yuxusuz qalan. 
әнәһој a. bir qәdәr; əв омəј беше əнəһој дəнывардə bir qədər 

keçməmiş o gəlib çıхdı. 
әнәҹәр с. yetişmәmiş, dәymәmiş, yetişmәyәn, dәymәyәn. 
әнәҹәр с. bax: мәвиндәк. 
әнәшын с. düşüncәsiz. 
әнәшын-әнәшыни з. düşünmәyә-düşünmәyә, düşünmәdәn. 
әнәшынәти и. düşüncәsizlik. 
әнәшышт с. yuyulmamış; əнəшыштə кечə yuyulmamış qaşıq. 
әнәшышт-әнәшышти з. yumaya-yumaya, yumamış, 

yuyulmaya-yuyulmaya, yuyulmamış.  
әнәшо и. balıq toru toxumaq üçün alәt.  
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-әни  –sәnә, -sana, di, dә; камиши гəп быжəнəни де əғыли! 
uşaqla bir az danışsana! бојəни! di gəl! gəlsənə! бомешəни gələrsən 
də; баһашəни, боты чич һесте! sənə nə var ki, yeyərsən də! 

 -әнин fellərin sonunda «niyyәt», «qәsd», «mәram», «arzu», 
«murad», «fikir», «qәrәz» bildirən hissəcikdir; məs.: омəнин 
gəlməli, һардəнин yeməli; əвон машки омəнинин бəчəмə кə onlar 
sabah bizə gəlməlidirlər; аз кыштəниним ыштə дышмени mən öz 
düşmənimi öldürməliyəm. 

әнывышт и. yazan, yazar, yazıçı. 
әнывыштәти и. yazarlıq, yazıçılıq. 
әнышт и. oturan. 
әнкә и. әcdad, әnkә. 
әно и. nar; əноə до nar ağacı; əноə до, əноə зизə nar ağacı, nar 

çiçəyi. 
әновын и. gәzdirәn. 
әноәамбу и. бот. nararmudu. 
әноәбоғ и. narlıq, nar bağı. 
әноәтыршә и. narşәrab. 
әном и. әnam. 
әнтеғә с. әntiqә. 
әнтеғәбоз с. әntiqәbaz. 
әнтеғәбозәти и. әntiqәbazlıq. 
әнтеғәвон и. әntiqәçi. 
әнтеғәвонәти и. әntiqәçilik. 
әнтеғәфуруш и. әntiqәfüruş. 
әнтеғәфурушәти и. әntiqәfüruşluq. 
әнтәр и. әntәr, meymun. 
әнтәрәти и. әntәrlik, meymunluq. 
әнҹәвәр и. zir-zibil, tullantı, tör-töküntü. 
әнҹәх 1 б. ancaq, amma; хəше, əнҹəх лоде sağlamdır, ancaq 

arıqdır; хосə моле, əнҹəх боһој yaхşı maldır, amma bahadır;  2 ə. 
yalnız; чəвоно əнҹəх əв омəбе onlardan yalnız o gəlmişdi; 3 з. 
birtәhәr, güclә, ancaq; əнҹəх росниме ыштəн бə вəјə ancaq özümü 
toya çatdırdım. 

әнҹәхән б. ancaq, ancaq ki. 
әнҹәх-әнҹәх з. ancaq-ancaq; əнҹəх-əнҹəх чијејдəбин че воа 

жијəдə мандə рəғон бəшон qarın altında qalmış təpələrin başı ancaq-
ancaq görünürdü. 

әнҹом и. әncam; əнҹом кəшеј əncam çəkmək. 
әнҹомә и. әncamә. 
әншанд и. otuzduran. 
әпарзын и. süzәn, maye süzәn. 
әпат и. bişirәn, bişirici, aşbaz. 
әпинише хəб. мəн. istәmәz. 
әрағ и. мус. Əraq (1on iki klassik muğamdan biri; 2 Rast, Segah, 

Mahur-hindi və Rahab muğamlarının xüsusi təntənə ilə səslənən 
şöbəsi). 

әрајеш-хуршид и. мус. Arayeş-xurşid (muğamın şöbələrindən 
biri). 

әрајиш и. arayış. 
әранд и. darayıcı, darayan. 
әраф и. дини  Əraf (cənnət və cəhənnəm arasındakı yer). 
әрбәин и. дини  әrbәin (müsəlman təqvimində məhərrəm ayının 

onundan, Imam Hüseyn Kərbəla çölündə qətlə yetiriləndən sonra 
keçən qırx gün); Әрбəинə руж Әrbəin günü (Imam Hüseynin (ə) 
qırхı). 

әрбоб с. әrbab, varlı, qәni; əрбоб бе и. varlanma; əрбоб беј ф. 
varlanmaq; əрбоб быə с. varlanmış, varlanan; əрбоб быə хəб. мəн. 
varlanmışdır, varlanıb; əрбоб карде и. varlandırma; əрбоб кардеј ф. 
varlandırmaq; əрбоб кардə бе и. varlandırılma; əрбоб кардə беј ф. 
varlandırılmaq; əрбоб кардə быə с. varlandırılmış, varlandırılan; 
əрбоб кардə быə хəб. мəн. varlandırılmışdır, varlandırılıb. 

әрбобәти и. varlılıq, әrbablıq. 
әрә и. törpü, mişar, bıçqı, әrrә; əрə кəшеј ф. mişar çəkmək, 

mişarlamaq, bıçqılamaq, törpüləmək. 
әрәб и. әrәb (xalq). 
әрәбә и. araba; əғылə əрəбə uşaq arabası. 
әрәбәбәнд и. arababәnd, araba ustası. 
әрәбәбәндәти и. arababәndlik, araba ustalığı. 
әрәбәвон и. arabaçı. 

әрәбәвонәти и. arabaçılıq; əрəбəвонəти кардеј ф. arabaçılıq 
etmək; əрəбəвонəти кардə беј ф. arabaçılıq edilmək; əрəбəвонəти 
кардə быə с. arabaçılıq edilmiş (edilən); əрəбəвонəти кардə быə хəб. 
мəн. arabaçılıq edilmişdir (edilib). 

әрәбәро и. araba yolu, yol. 
әрәбыстон и. Ərәbistan. 
әрәбыстоныж з. әrәbistanlı. 
әрәби з. әrәbcә, әrәb dilindә. 
әрәбизм и. зывон. әrәbizm (ərəb dilindən götürülən söz və ya 

ifadə). 
әрәбист и. bax: әрәбшынос. 
әрәбистикә и. bax: әрәбшыносәти.   
әрәбшынос и. әrәbşünas 
әрәбшыносәти и. әrәbşünaslıq. 
әрәгәв и. mişarağzı. 
әрәғ и. araq. 
әрәғәвон и. araqçı, araqsatan, araq alverçisi. 
әрәғәкәш и. araqçәkәn. 
әрәғкәше и. araqçәkmә. 
әрәғ-чәхыр и. araq-çaxır, alkoqol.  
әрәкәш и. mişarçı, әrrәçi, bıçqıçı. 
әрәкәшәти и. mişarçılıq, әrrәçilik, bıçqıçılıq; əрəкəшəти кардеј 

ф. mişarçılıq etmək, bıçqıçılıq etmək; əрəкəшəти кардə беј ф. 
mişarçılıq edilmək, bıçqıçılıq edilmək; əрəкəшəти кардə быə с. 
mişarçılıq edilmiş, bıçqıçılıq edilmiş (edilən);  əрəкəшəти кардə быə 
хəб. мəн. mişarçılıq edilmişdir, bıçqıçılıq edilmişdir (edilib). 

әрәмығ и. әrәmik (iş heyvanı). 
әрәмығәти и. әrәmiklik. 
әрәмој и. зоол. mişarbalığı, әrrәbalığı. 
әрәпулә и. mişarağzı. 
әрәсот и. дини  әrәsat (1 Qiyamət günü dirilənlərin yığışacağı 

meydan; 2 həngamə, mərəkə, məhşər). 
әрәфә и. bax: вә VI. 
әрәхчин и. araqçın.  
әрәхчинбәсә с. araqçınlı. 
әрәхчинин с. araqçınlı. 
әрз I и. әrz, әrazi; кулли-əрз külli ərz. 
әрз II и. әrz, әrizә; əрз кардеј ərz etmək. 
әрзағ и. әrzaq. 
әрзә и. әrizә. 
әрзәбоз с. әrizәbaz. 
әрзәбозәти и. әrizәbazlıq; əрзəозəти кардеј ф. ərizəbazlıq etmək; 

əрзəбозəти кардə беј ф. ərizəbazlıq edilmək; əрзəбозəти кардə быə 
с. ərizəbazlıq edilmiş (edilən); əрзəбозəти кардə быə хəб. мəн. 
ərizəbazlıq edilmişdir (edilib). 

әрзәвон и. әrizәçi. 
әрзәвонәти и. әrizәçilik. 
әрзәдә з. әrzdә, yer üzündә. 
әрзәдә пешсых. әrzindә; ды ружи əрзəдə iki gün ərzində. 
әрзәәнывышт и. әrizәyazan. 
әрзыш и. dәyәr; əрзыши ғанун dəyər qanunu. 
әрзышин с. dәyәrli. 
әрз-һол и. әrz-hal, әrizә, şikayәt. 
әриш и. arğac, әriş. 
әришонә и. arğaclıq, әrişlik. 
әрыжын с. 1 uçurdan, uçurucu; 2 dağıdan, dağıdıcı. 
әрышт и. әyirәn  
әрыт и. süpürәn. 
әрыштә и. 1 әriştә; 2 bax: пыжә. 
әрыштәјн с. 1 әriştәli; 2 bax: пыжәјн. 
әрыштәпыло и. bax: пыжәпыло. 
әрк и. әrk; де əрки ərklə; əрк кардеј ф. ərk etmək; əрк кардə беј 

ф. ərk edilmək; əрк кардə быə с. ərk edilmiş (edilən); əрк кардə быə 
хəб. мəн. ərk edilmişdir (edilib). 

әркјонә з. әrkyana. 
әркјонәти и. әrkyanalıq. 
әркон и. bax: әдәб-әркон. 
әрконин с. bax: әдәб-әрконин. 
әрмәғон и. armağan, әrmәğan, hәdiyyә. 
әрози и. әrazi. 
әром и. sürәn, sürücü. 
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әросын и. 1 çatdıran, çatdırıcı; 2 yetirәn, yetirici. 
әрп и. әrp; əрп бастеј ərp bağlamaq, ərplənmək. 
әрпин с. әrpli; əрпинə ғəфəдон ərpli qəhvədan. 
әрсә и. bax: фајә. 
әружи з. o gün; əружи омəбе əв o gün o gəlmişdi. 
әружнә з. ogünkü; əружнə гəп ogünkü söhbət. 
әружнәј з. bax: әружи. 
әружнәни з. bax: әружнә. 
әруз и. əдəб. әruz; əрузə вəзн əruz vəzni. 
әрш и. әrş, göy qübbәsi; сəј бə əрши рəсеј başı ərsə çatmaq. 
әрши-әла и. әrşi-әla. 
әрши-фәләк и. әrşi-fәlәk. 
әсатир и. әsatir. 
әсбоб и. bax: авжор. 
әсбобин с. bax: авжорин. 
әсвән с. uydurma. 
әсғәр и. әsgәr. 
әсғәрәти и. әsgәrlik; əсғəрəти кардеј ф. əsgərlik etmək; əсғəрəти 

кардə беј ф. əsgərlik edilmək; əсғəрəти кардə быə с. əsgərlik edilmiş 
(edilən); əсғəрəти кардə быə хəб. мəн. əsgərlik edilmişdir (edilib). 

әсәб и. әsәb. 
әсәбимиҹоз с. әsәbimәcaz. 
әсәбимиҹозәти и. әsәbimәcazlıq. 
әсәби с. әsәbi; əсəби беј ф. əsəbləşmək; əсəби быə с. əsəbləşmiş, 

əsəbləşən; əсəби быə хəб. мəн. əsəbləşmişdir, əsəbləşib; əсəби кардеј 
ф. əsəbiləşdirmək; əсəби кардə с. əsəbiləşdirən; əсəби кардə беј ф. 
əsəbiləşdirilmək; əсəби кардə быə с. əsəbiləşdirilmiş, əsəbiləşdirilən; 
əсəби кардə быə хəб. мəн. əsəbiləşdirilmişdir, əsəbiləşdirilib. 

әсәбиәкә с. әsәbilәşdirici. 
әсәбиәкәти и. әsәbilәşdiricilik. 
әсәби-әсәби з. әsәbiliklә, әsәbicәsinә. 
әсәбијәти и. әsәbilik. 
әсәллу и. bal rәngi.  
әсәр I и. әsәr; бəдиијə əсəр bədii əsər; елмијə əсəр elmi əsər. 
әсәр II и. 1 tәsir, әsәr; һич əсəр ныкардышоне бəј чымы сыханон 

mənim sözlərim ona heç təsir etmədi; əсəр кардеј ф. təsir etmək, kar 
etmək; əсəр кардə беј ф. təsir edilmək; əсəр кардə быə с. təsir 
edilmiş, edilən; əсəр кардə быə хəб. мəн. təsir edilmişdir, edilib; əсəр 
ныкардеј ф. təsir etməmək, kar etməmək; 2 әlamәt, әsәr; омејдəни 
əвəсори əсəрəн yazın əsəri də gəlmir.  

әсәр-әломәт и. әsәr-әlamәt. 
әсәрин с. әsәrli. 
әсәромәј и. әsәr-әlamәt, iz-toz; ни чəјку əсəромəј ondan əsər-

əlamət yoхdur. 
әсир и. әsir. 
әсирәкә с. әsiredici, әsiredәn. 
әсирәти и. әsirlik. 
әсир-јесир с. әsir-yesir. 
әсыл и. әsil. 
әсыләти и. әsillik. 
әсылзодә и. әsilzadә. 
әсылзодә и. әsilzadәlik. 
әсыл-зот и. әsil-zat. 
әсылин с. әsilli. 
әсылинәти и. әsillilik. 
әсылманд с. әsilli, әsilzadә. 
әсылмандәти и. әsillilik, әsilzadәlik. 
әсыл-нәсәб и. әsil-nәsәb. 
әсыл-нәсәбин с. әsil-nәsәbli. 
әсыл-нәсыл и. әsil-nәsil. 
әсыл-нәслин с. әsil-nәsilli. 
әсыл-нәҹобәт и. әsil-nәcabәt. 
әсыл-нәҹобәтин с. әsil-nәcabәtli. 
әсыл-нәҹобәтинәти и. әsil-nәcabәtlilik. 
әсыр и. gülәn. 
әсырвон и. güldürәn. 
әслан и. aslan. 
әсләдә з. әslindә. 
әслән з. әslәn. 
әсли и. риј. әsli; əслијə əдəдон əsli ədədlər. 
әсло əд. әsla. 

әсно и. әsna. 
әсо и. 1 әsa; 2 bax: ләво. 
әсојн с. bax: ләвојн. 
әсорәт и. әsarәt; əсорəтəдə беј əsarətdə olmaq; əсорəтəдə огəтеј 

ф. əsarətdə saxlamaq; əсорəтəдə огəтə беј ф. əsarətdə saxlanılmaq; 
əсорəтəдə огəтə быə с. əsarətdə saxlanılmış (saxlanılan); əсорəтəдə 
огəтə быə хəб. мəн. əsarətdə saxlanılmışdır (saxlanılıb). 

әсорәтәкә и. әsarәt edәn, әsarәtçi. 
әсорәтин с. әsarәtli. 
әсорәтинәти и. әsarәtlilik. 
әсос и. әsas. 
әсосәдә пешсых. әsasında. 
әсосән з. әsasәn. 
әсосин с. әsaslı; əсосинə печын əsaslı təmir; əсосин беј ф. 

əsaslanmaq; əсосин быə с. əsaslanmış, əsaslanan; əсосин быə хəб. 
мəн. əsaslanmışdır, əsaslanıb; əсосин кардеј ф. əsaslandırmaq; 
əсосинкардə и. əsaslandıran; əсосин кардə беј ф. əsaslandırılmaq; 
əсосин кардə быə с. əsaslandırılmış, əsaslandırılan; əсосин кардə 
быə хəб. мəн. əsaslandırılmışdır, əsaslandırılıb. 

әсосин-әсосини з. әsaslıca. 
әсосинәти и. әsaslılıq. 
әсосномә и. әsasnamә. 
әсотир и. әsatir. 
әсотири с. әsatiri, mifik. 
әсохт и. 1 quran, qurucu; 2 риј. doğuran; конуси əсохт konusun 

doğuranı. 
…әсохт bəzi mürəkkəb sözlərin ikinci hissəsi; арәәсохт 

aradüzәldәn; консертәсохт konsertdüzәldәn vә s. 
әсохтәти и. quruculuq. 
әср и. әsr; де əсрон əsrlərlə, əsrlər uzunu. 
әсрбәәср аш. әsrbәәsr, әsrlәrlә. 
әсрорангиз с. әsrarәngiz; əсрорангизə мəнзəрə əsrarəngiz 

mənzərə. 
әстән и. alan, alıcı.  
әсу и. itilәyәn.  
әсут и. yandıran, yandırıcı. 
-әти  -lıq, -lik şəkilçiləri ilə ifadə olunur; ғонәғәти qonaqlıq, 

зәифәти zәiflik. 
әтыкын с. vurağan, vuran. 
әтылвон и. тəб. damcıladan, damcılayıcı. 
әтыпын с. partladıcı, partladan. 
әтыр и. әtir; əтыр жəј ф. ətirləmək; əтыр жə беј ф. ətirlənmək; 

əтыр жə быə с. ətirlənmiş, ətirlənən; əтыр жə быə хəб. мəн. 
ətirlənmişdir, ətirlənib. 

әтырәвыл и. бот. әtirşah. 
әтырин с. әtirli. 
әтыринәти и. әtirlilik. 
әтырын и. qaşıyan. 
әтләз и. atlaz. 
әтләс и. ҹоғр. atlas. 
әтоләт и. әtalәt; bax: бил. 
әтоләтин с. әtalәtli. 
әтоләтинәти и. әtalәtlilik. 
әторсын с. qorxuducu, qorxudan; əторсынə дијəн qorхuducu 

görkəm. 
әтосын с. 1 boğucu, boğan; 2 tәlimçi, at tәlimçisi; 3 bax: 

пејәтосын. 
әтоспын и. 1 qızdırıcı, isidici; електрикə əтоспын elektrik 

qızdırıcısı; 2 qızışdırıcı. 
әтоспынәти и. 1 qızdırıcılıq, isidicilik; 2 qızışdırıcılıq. 
әтош и. qırxıcı, qırxınçı, qırxan. 
әтријот и. әtriyyat. 
әтроф и. әtraf. 
әтрофәдә з. әtrafda, әtrafında, әtrafımda, әtrafımızda, 

әtrafınızda. 
әтрофин с. әtraflı. 
әтрофинәти и. әtraflılıq. 
әтрофо з. әtrafdan, әtrafından. 
әфа хəб. мəн. odur; əфа омејдə odur gəlir. 
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әфв и. әfv; əфв кардеј ф. əfv etmək; əфв кардə беј ф. əfv edilmək; 
əфв кардə быə с. əfv edilmiş (edilən); əфв кардə быə хəб. мəн. əfv 
edilmişdir (edilib). 

әфәл с. әfәl. 
әфәләти и. әfәllik. 
әфзәл с. әfzәl, vacib; əфзəле чəј ко onun işi vacibdir. 
әфзәләти и. әfzәllik, vaciblik.  
әфи с. әfi; əфијə мор əfi ilan. 
әфырсын и. sürüşdürәn.  
әфсәр и. zabit. 
әфсәрәти и. zabitlik. 
әфсонә и. әfsanә. 
әфсонәви с. әfsanәvi; əфсонəвијə ғəһрəмон əfsanəvi qəhrəman. 
әфсонәвијәти и. әfsanәvilik. 
әфсус н.  әfsus. 
әфшорон и. әfşarlar (xalq). 
әфшори и. мус. Əfşarı (1 zərb muğamı; 2 aşıq havası). 
әхз и. әxz; əхз кардеј ф. əxz etmək; əхз кардə беј ф. əxz edilmək; 

əхз кардə быə с. əxz edilmiş, əxz edilən; əхз кардə быə хəб. мəн. əxz 
edilmişdir, əxz edilib. 

әхи и. дини. әxi, qardaş. 
әхијәти и. дини. әxilik (Orta əsrlərdə yayılmış дини  müsəlman 

cərəyanı). 
әхлоғ и. әxlaq. 
әхлоғи с. әxlaqi; əхлоғијə тəрбијə əхlaqi tərbiyə. 
әхлоғин с. әxlaqlı. 
әхлоғинәти и. әxlaqlılıq. 
әххаз и. şantajçı, hәdә (zorla) başqalarindan pul qoparan. 
әххо н. әxxo. 
әһ н. eh. 
әһам и. buyruqçu, buyurucu, buyuran. 
әһамәти и. buyruqçuluq. 
әһард и. yeyәn. 
әһаст и. basıcı, basan. 
әһашт и. saxlayan. 
әһвол и. әhval; əһвол хəбə гəтеј ф. əhvallaşmaq. 
әһволин с. әhvallı. 
әһволинәти и. әhvallılıq. 
әһволот и. әhvalat. 
әһвол-руфијә и. әhval-ruhiyyә. 
әһд и. әhd; əһд бастеј ф. əhdləşmək, əhd bağlamaq. 
әһди-әтиг и. Əhdi-әtiq. 
әһди-илғор и. әhdi-ilqar. 
әһди-ҹәдид и. Əhdi-cәdid. 
әһдномә и. müqavilә, әhdnamә. 
әһд-пәјмон и. әhd-peyman; əһд-пəјмон кардеј ф. əhd-peyman 

etmək; əһд-пəјмон кардə беј ф. əhd-peyman edilmək; əһд-пəјмон 
кардə быə с. əhd-peyman edilmiş (edilən); əһд-пəјмон кардə быə 
хəб. мəн. əhd-peyman edilmişdir (edilib). 

әһә и. yeyәn, yeyici. 
әһәнг и. әhәng; əһəнг дəсујеј ф. əhəngləmək, əhəng sürtmək; 

əһəнг дəсујə беј ф. əhənglənmək, əhəng sürtülmək; əһəнг дəсујə быə 
с. əhənglənmiş, əhəng sürtülmüş; əһəнг дəсујə быə хəб. мəн. 
əhənglənmişdir, əhəng sürtülmüşdür; əһəнг дој дəсујеј ф. 
əhənglət(dir)mək, əhəng sürtürmək. 

әһәнгәпијон и. бот. әhәngsevәnlәr. 
әһәнгәсығ и. әhәngdaşı. 
әһәнгәсут и. әhәngyandıran, әhәngçi. 
әһәнгәсутәти и. әhәngçilik. 
әһәнгин с. әhәngli. 
әһәнгинәти и. әhәnglilik. 
әһәнгнәпијон и. бот. әhәngsevmәzlәr. 
әһәнгоәкышт и. әhәngsöndürәn. 
әһәнгпејәшанд и. әhәngsәpәn. 
әһытвон с. yatırdan, yatırdıcı; əһытвонə дамон yatırdıcı dərman. 
әһыр и. alan, alıcı, müştәri. 
әһкам и. дини. әhkam. 
әһл и. әhl. 
әһли-бејт и. Əhli-Beyt. 
әһли-бәфо и. әhli-vәfa. 
әһли-ғәләм и. әhli-qәlәm. 

әһли-ғәрәз и. әhli-qәrәz. 
әһли-ғыбилә и. әhli-qiblә. 
әһли-ғубур и. әhli-qubur, qәbiristan әhli. 
әһли-дард и. әhli-dәrd. 
әһли-дивон и. әhli-divan. 
әһли-дынјо и. әhli-dünya, dünya әhli. 
әһли-зывон и. әhli-dil, dil әhli. 
әһли-зылм и. әhli-zülm, zülm әhli. 
әһли-имон и. әhli-iman, iman әhli. 
әһли-инсоф и. әhli-insaf, insaf әhli. 
әһли-кеф с. әhli-kef, kef әhli. 
әһли-кефәти и. әhli-keflik. 
әһли-кәрәм и. әhli-kәrәm, kәrәm әhli. 
әһли-китоб и. әhli-kitab, kitab әhli. 
әһли-лисан и. bax: әһли-зывон. 
әһли-мәзаҹ с. әhli-mәzac, ikiüzlü. 
әһли-мәрифәт и. әhli-mәrifәt, mәrifәt әhli. 
әһли-мәҹлис и. әhli-mәclis, mәclis әhli. 
әһли-ноз и. әhli-naz, naz әhli. 
әһли-руф и. әhli-ruh, ruh әhli. 
әһли-сәнәт и. әhli-sәnәt. 
әһли-урфон и. әhli-ürфan, tәhsil әhli. 
әһли-фәсод и. әhli-fәsad, fәsad әhli. 
әһли-хыбирә и. әhli-xibrә, әdalәt әhli. 
әһли-хыдмәт и. әhli-xidmәt, xidmәt әhli. 
әһли-һол и. әhli-hal, hal әhli. 
әһли-һынә и. әhli-hünәr, hünәr әhli. 
әһли-ҹәһон и. әhli-cahan, dünya әhli. 
әһмәди-беғәм с. Əhmәdi-biqәm, qayğısız, dәrdsiz-sәrsiz. 
әһмијәт и. әhәmiyyәt. 
әһмијәтин с. әhәmiyyәtli. 
әһмијәтинәти и. әhәmiyyәtlilik. 
әһоли и. әhali; диј əһоли kənd əhalisi; шəһри əһоли şəhər əhalisi; 

бумијə əһоли yerli əhali; əһали бə сијоһи гəте əhalinin 
siyahıyaalınması. 

әһотә и. әhatә. 
әһотәјн с. әhatәli. 
әһотәјнәти и. әhatәlilik. 
әһсән н. әhsәn. 
әһу н. baho! 
әһује н. bahooo! 
әчашт и. dadıcı, dequstator. 
әчәј ə. bax: чәј. 
әчын I и. dәrәn, dәrici; сефəчын almadərən. 
әчын II и. qırxıcı, qırxınçı, qırxan (qoyun və s.). 
әчовын и. otaran. 
әҹдод и. әcdad. 
әҹәб и. әcәb. 
әҹәл и. bax: маг; əҹəли омеј  ф. bax: маги омеј. 
әҹәломә и. әcәli yetmiş (yetәn). 
әҹзовон и. әczaçı. 
әҹзовонәти и. әczaçılıq. 
әҹзохонә и. әczaxana. 
әҹзохонәвон и. әczaxanaçı. 
әҹиб с. bax: әҹоиб. 
әҹибәти и. bax: әҹоибәти. 
әҹиннә и. әcinnә. 
әҹлоф с. әclaf. 
әҹлофәти и. әclaflıq. 
әҹлоф-әҹлофи з. әclafcasına. 
әҹлофјонә з. әclafyana. 
әҹнәби с. әcnәbi. 
әҹоиб с. әcaib. 
әҹоиб-ғәроиб и. әcaib-qәraib; əҹоиб-ғəроибə коон əcaib-qəraib 

işlər. 
әҹоибәти и. әcaiblik. 
әҹоибот и. әcaibat, әcaib şeylәr. 
әҹр и. әcr, mükafat. 
әҹу и. çeynәyәn.  
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әшиво с. yırtıcı; бəнə əшиво yırtıcılıqla, yırtıcı kimi, yırtıcıcasına; 
əшиво беј ф. yırtıcılaşmaq; əшиво быə с. yırtıcılaşmış, yırtıcılaşan; 
əшиво быə хəб. мəн. yırtıcılaşmışdır, yırtıcılaşıb. 

әшивоәти и. yırtıcılıq. 
әширон и. мус. Əşiran («Mahur» muğamında «Dilkəş»dən sonra 

gələn şöbə). 
әшы и. gedәn; роəшы yolgedən. 
әшышт и. yuyan; ғабəшышт qabyuyan. 
әшјо и. bax: ҹонәвә. 
әшјоәти и. bax: ҹонәвәти. 
әшјои-дәлил и. әşyayi-dәlil. 
әшрәф и. kübar, әşrәf. 
әшрәфи и. әşrәfi (1 beş manatlıq qızıl pul; 2 qədim vaxtlarda 

qadınların bəzək kimi istifadə etdikləri qızıl sikkə). 
әште и.  qalxma. 
әште-әште з. qalxa-qalxa, qalxaraq. 
әштеј ф.  1 qalxmaq; вырəо əштеј yerindən qalхmaq; јонгоо 

əштеј yataqdan qalхmaq; сəпо əштеј ayağa durmaq; 2 bax: пемеј. 
пебеј. рост беј; ♥əштејдəм qalхıram; əштејдəш qalхırsan; əштејдə 
qalхır; əштејдəмон qalхırıq; əштејдəшон qalхırsınız; əштејдəн 
qalхırlar; əштејдəбим qalхırdım; əштејдəбиш qalхırdın; əштејдəбе 
qalхırdı; əштејдəбимон qalхırdıq; əштејдəбишон qalхırdınız; 
əштејдəбин qalхırdılar; əштəбим qalхmışdım; əштəбиш qalхmışdın; 
əштəбе qalхmışdı; əштəбимон qalхmışdıq; əштəбишон 
qalхmışdınız; əштəбин qalхmışdılar; əштим qalхdım; əштиш 
qalхdın; əште qalхdı; əштимон qalхdıq; əштишон qalхdınız; əштин 
qalхdılar; əəштим qalхardım; əəштиш qalхardın; əəшти qalхardı; 
əəштимон qalхardıq; əəштишон qalхardınız; əəштин qalхardılar; 
əштəбəјм qalхsaydım; əштəбəјш qalхsaydın; əштəбəј qalхsaydı; 
əштəбəјмон qalхsaydıq; əштəбəјшон qalхsaydınız; əштəбəјн 
qalхsaydılar; əштəнинбим qalхmalıydım; əштəнинбиш 
qalхmalıydın; əштəнинбе qalхmalıydı; əштəнинбимон qalхmalıydıq; 
əштəнинбишон qalхmalıydınız; əштəнинбин qalхmalıydılar; 
əштəнин бим qalхmalı oldum; əштəнин биш qalхmalı oldun; 
əштəнин бе qalхmalı oldu; əштəнин бимон qalхmalı olduq; 
əштəнин бишон qalхmalı oldunuz; əштəнин бин qalхmalı oldular; 
əштəнинимбəн qalхmalıyammış; əштəнинишбəн qalхmalısanmış; 
əштəнинебəн qalхmalıymış; əштəнинимонбəн qalхmalıyıqmış; 
əштəнинишонбəн qalхmalısınızmış; əштəнининбəн 
qalхmalıymışlar; бəштем qalхaram; бəштеш qalхarsan; бəште 
qalхar; бəштемон qalхarıq; бəштешон qalхarsınız; бəштен qalхarlar; 
əштəниним qalхmalıyam; əштəниниш qalхmalısan; əштəнине 
qalхmalıdır; əштəнинимон qalхmalıyıq; əштəнинишон 
qalхmalısınız; əштəнинин qalхmalıdırlar; бəштым qalхım; бəшт 
qalх; бəшты qalхsın; бəштəмон qalхaq; бəштəн qalхın; бəштын 
qalхsınlar; бəштом qalхsam; бəштош qalхsan; бəшто qalхsa; 
бəштомон qalхsaq; бəштошон qalхsanız; бəштон qalхsalar; 
♥əштејдəним qalхmıram; əштејдəниш qalхmırsan; əштејдəни 
qalхmır; əштејдəнимон qalхmırıq; əштејдəнишон qalхmırsınız; 
əштејдəнин qalхmırlar; əштејдəныбим qalхmırdım; əштејдəныбиш 
qalхmırdın; əштејдəныбе qalхmırdı; əштејдəныбимон qalхmırdıq; 
əштејдəныбишон qalхmırdınız; əштејдəныбин qalхmırdılar; 
əштəныбим qalхmamışdım; əштəныбиш qalхmamışdın; əштəныбе 
qalхmamışdı; əштəныбимон qalхmamışdıq; əштəныбишон 
qalхmamışdınız; əштəныбин qalхmamışdılar; нəштим qalхmadım; 
нəштиш qalхmadın; нəште qalхmadı; нəштимон qalхmadıq; 
нəштишон qalхmadınız; нəштин qalхmadılar; нəəштим qalхmazdım; 
нəəштиш qalхmazdın; нəəшти qalхmazdı; нəəштимон qalхmazdıq; 
нəəштишон qalхmazdınız; нəəштин qalхmazdılar; əштəнəбəјм 
qalхmasaydım; əштəнəбəјш qalхmasaydın; əштəнəбəј qalхmasaydı; 
əштəнəбəјмон qalхmasaydıq; əштəнəбəјшон qalхmasaydınız; 
əштəнəбəјн qalхmasaydılar; əштəнинныбим qalхmamalıydım; 
əштəнинныбиш qalхmamalıydın; əштəнинныбе qalхmamalıydı; 
əштəнинныбимон qalхmamalıydıq; əштəнинныбишон 
qalхmamalıydınız; əштəнинныбин qalхmamalıydılar; əштəнин 
ныбим qalхmalı olmadım; əштəнин ныбиш qalхmalı olmadın; 
əштəнин ныбе qalхmalı olmadı; əштəнин ныбимон qalхmalı oladıq; 
əштəнин ныбишон qalхmalı olmadınız; əштəнин ныбин qalхmalı 
olmadılar; əштəниннимбəн qalхmamalıyammış; əштəниннишбəн 
qalхmamalısanmış; əштəниннијебəн qalхmamalıymış; 
əштəниннимонбəн qalхmamalıyıqmış; əштəниннишонбəн 

qalхmamalısınızmış; əштəниннинбəн qalхmamalıymışlar; нибəштем 
qalхmaram; нибəштеш qalхmazsan; нибəште qalхmaz; нибəштемон 
qalхmarıq; нибəштешон qalхmazsınız; нибəштен qalхmazlar; 
əштəнинним qalхmamalıyam; əштəнинниш qalхmamalısan; 
əштəнинни qalхmamalıdır; əштəниннимон qalхmamalıyıq; 
əштəниннишон qalхmamalısınız; əштəниннин qalхmamalıdırlar; 
нəштым qalхmayım; мəшт qalхma; нəшты qalхmasın; мəштəмон 
qalхmayaq; мəштəн qalхmayın; нəштын qalхmasınlar; нəштом 
qalхmasam; нəштош qalхmasan; нəшто qalхmasa; нəштомон 
qalхmasaq; нəштошон qalхmasanız; нəштон qalхmasalar. 

әштемон и.  1 qalxım; 2 bax: пебемон. 
әштенҹән з. qalxan kimi, duran kimi; шыштыше ыштə даст-дим 

јонгоо əштенҹəн yataqdan qalхan kimi öz əl-üzünü yudu. 
әштә и. qalxan, qalxmış; јонгоо əштə одəм yataqdan qalхan adam. 
әштә хəб. мəн. qalxıbdır, durubdur; һано əштə yuхudan 

durubdur. 
әштәбу хəб. мəн. qalxıbsa. 
әштәнин с.  qalxmalı, qalxası. 
әштәсә з. duran başı, durarkәn. 
әштәҹо з. qalxan yerdә, qalxmış vәziyyәtdә. 
әшт-нышт и. oturub-durma, durub-oturma, duruş-oturuş; фик 

быдə бəштə əшт-нышти öz duruş-oturuşuna fikir ver; əшт-нышт 
кардеј ф. oturub-durmaq, durub-oturmaq. 

әштовније и. qaldırma, durğuzma. 
әштовније-әштовније з. qaldıra-qaldıra, qaldıraraq, 
durquza-durquza, durquzaraq (oturduğu yerdən, yuxudan). 
әштовнијеј ф. qaldırmaq, durğuzmaq (oturduğu yerdən, 

yuxudan); əштовнијə беј ф. qaldırılmaq, durquzulmaq; əштовнијə 
быəбе qaldırılmışdı; əштовнијə быəбəј qaldırılsaydı; əштовнијə бе 
qaldırıldı; əштовнијə бејдə qaldırılır; əштовнијə бəбе qaldırılar; 
əштовнијə быə с. qaldırılmış, durquzulmuş, qaldırılan, durquzulan; 
əштовнијə быə хəб. мəн. qaldırılmışdır, durquzulmuşdur, qaldırılıb, 
durquzulub. 

әштовнијә с. qaldırmış, qaldıran, durquzmuş, durquzan 
(oturduğu yerdən, yuxudan). 

әштовнијә хəб. мəн. qaldırmısan, durquzmusan (oturduğu 
yerdən, yuxudan). 

әштовнијәбу хəб. мəн. qaldırmısansa. 
әштовнијәнин с. qaldırmalı, durğuzmalı, qaldırası, durğuzası 

(oturduğu yerdən, yuxudan). 
әштовнијәсә з. qaldırarkәn, durğuzarkәn (oturduğu yerdən, 

yuxudan). 
әшһәд и. дини әşhәd, kәlmeyi-şәhadәt; əшһəди һандеј əşhədini 

(kəlmeyi-şəhadətini) oхumaq. 
әшши н. әşşi; не əшши! yoх əşşi! 
 

Ж 
 
Ж J (Talış əlifbasının doqquzuncu hərfi). 
-ж məkan bildirən -lı, -li şəkilçilərini ifadə edir;  бокуж bakılı; 

бызәјж – bizeyirli; ланконыж – lәnkәranlı; бырәдиговыж - 
boradigahlı. 

жакет и. jaket. 
жакетбәтан и. jaketli, әyni jaketli. 
жакетин с. jaketli; жакетинə кинə jaketli qız. 
жандарм и. jandarm.   
жандармеријә и. jandarmeriya. 
жанр и. janr. 
жапә и. sahil, tay; бə жапəдə o tayda. 
желатин и. jelatin. 
жалузи и. jalüzi. 
жалузин с. jalüzlü. 
жанр и. janr (ədəbiyyat və incəsənətin hər hansı bir sahəsində 

yazılan əsər). 
жанрист и. janrist (məişət mövzusunda şəkil çəkən rəssam). 
жаргон и. jarqon (hər hansı bir sosial və ya peşə qrupunun 

nitqindəki böyük miqdarda spesifik söz və ifadələr). 
жаргонизм и. jarqonizm, jarqonlu söz vә ifadәlәr.  
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желатин и. jelatin (kulinariyada, fotoqrafiyada və kino istehsalında 
işlədilən şəffaf zülali maddə). 

желатинин и. jelatinli. 
желе и. jele (meyvə-giləmeyvə şirələrindən, mayadan  və s. 

жelatinin köməyi ilə hazırlanan şirin donuq yemək).  
желонкә и. jelonka (quyular qazılarkən maye, qum və qazma 

çirkabını çıxarmaq üçün tətbiq olunan silindrik qab).  
желонкәвон и. jelonkaçı. 
желонкәвонәти и. jelonkaçılıq. 
жен 1 и. qadın; кəвонə жен evdar qadın; 2 arvad, hәyat yoldaşı; 

жен вардеј ф. evlənmək, arvad almaq; жен вардə беј ф. 
evləndirilmək; жен вардə быə с. evləndirilmiş, evləndirilən; жен 
вардə быə хəб. мəн. evləndirilmişdir, evləndirilib; жен сəј ф. arvad 
almaq, evlənmək; жен сə беј ф. arvad alınmaq; жен сə быə с. arvad 
alınmış, arvad alınan; жен сə быə хəб. мəн. arvad alınmışdır, arvad 
alınıb; 3 с. жен -ә; женə ко arvad işi; женə гəп arvad söhbəti; жен бе 
и. qadınlaşma; жен беј ф. тəб. qadınlaşmaq (kişilərdə qadınların 
cinsi əlamətlərinin, məс., süd vəzilərinin inkişaf etməsi); *Бевəҹə жен 
гəвданг бəбе Pis arvad zəvzək olar; Жени выло кардə кəј һич 
Хыдоəн овдонə карде əзыни Arvad yıxan evi heç Allah da düzəldə 
bilməz; Женон вотејдəн: -Һа Хыдо, бəмы əғыл быдə! Әмма иглə 
женəн вотејдəни ки, бəчымы əғыли ағыл быдə Arvadlar deyirlər: -
Ay Allah mənə uşaq ver! Amma bir arvad da demir ki, mənim 
uşağıma ağıl ver; Жен һесте бə да гылə мерди бəгыне Arvad var on 
kişiyə dəyər (At. məs.). 

женарә с. qadınlararası; женарə вот-выж qadınlararası söz-
söhbət.  

женбоз с. arvadbaz. 
женбозәти и. arvadbazlıq; женбозəти кардеј ф. arvadbazlıq 

etmək; женбозəти кардə беј ф. arvadbazlıq edilmək; женбозəти 
кардə быə с. arvadbazlıq edilmiş, arvadbazlıq edilən; женбозəти 
кардə быə хəб. мəн. arvadbazlıq edilmişdir, arvadbazlıq edilib. 

женгәв с. arvadağız. 
женгәвәти и. arvadağızlıq. 
женә и. arvad, arvadağa, arvadciyәz, arvadcıq, arvadcığaz 

(həyat yoldaşına nəvazişlə müraciət). 
женәғә и. qızlarağası, xәdim. 
женәғәл и. arvad yığnağı, arvad mәclisi. 
женәкәко с. arvadağız (kişi). 
женәкәкоәти и. arvadağızlıq.  
женәмуҹи с. bax: женәкәко. 
женәпи с. arvadsevәn. 
женәти и. arvadlıq. 
женәһу с. arvadxasiyyәt, arvadxasiyyәtli (kişi). 
женәһујәти и. arvadxasiyyәtlilik. 
жен-жени (бәнә жени) з. arvadcasına, qadıncasına, arvad-

arvad, arvad kimi, qadın kimi. 
жены-шу и. әr-arvad. 
жены-шујәти и. әr-arvadlıq; жены-шујəти кардеј ф. ər-arvadlıq 

etmək; жены-шујəти кардə беј ф. ər-arvadlıq edilmək; жены-шујəти 
кардə быə с. ər-arvadlıq edilmiş, ər-arvadlıq edilən; жены-шујəти 
кардə быə хəб. мəн. ər-arvadlıq edilmişdir, ər-arvadlıq edilib. 

женкинә и. qızlıq, ögey qız. 
жен-кинә и. arvad-uşaq, qız-gәlin. 
жен-кинәјн с. arvad-uşaqlı, qızlı-gәlinli. 
женләвз с. arvadxasiyyәt, qadınxasiyyәt. 
женләвзәти и. arvadxasiyyәtlik, qadınxasiyyәtlik. 
женонә с. qadın; женонə олəт qadın paltarı. 
женохшәр с. arvadoxşar, qadınoxşar. 
женохшәрәти и. arvadoxşarlıq, qadınoxşarlıq. 
женсыфәт с. arvadsifәt, qadınsifәt. 
женсыфәтәти и. arvadsifәtlik, qadınsifәtlik. 
женсојб с. evli, arvad yiyәsi. 
женхосјәт с. arvadxasiyyәt, qadınxasiyyәt. 
женхосјәтәти и. arvadxasiyyәtlilik, qadınxasiyyәtlilik. 
женһәрис с. arvadhәris, arvadbaz. 
женһәрисәти и. arvadhәrislik, arvadbazlıq. 
женшен и. бот. jenşen (həyat ağacının kökü). 
жерә и. зоол. bax: гевә. 
жест и. jest (nəyisə ifadə edən və ya nitqi müşaiyət edən əl və ya 

bədənin başqa bir üzvünün hərəkəti). 

жетон и. jeton (1 hər hansı bir hadisənin xatirəsi üçün nəzərdə 
tutulan metal lövhə və ya nişan; 2 hər hansı bir şeyi almaq hüququ 
verən metal marka). 

жә I с. тех. vurucu; жə механизм vurucu meхanizm.  
жә II с. vuran; мышт жə мерд yumruq vuran kişi. 
жә III с. çalan; мысмор жə одəм mismar çalan adam. 
жә IV с. çalan; одəм жə мор adam çalan ilan.  
жә V с. yoğuran; һəми жə жен хamır yoğuran qadın. 
жә VI с. biçәn; алəф жə жен ot biçən qadın. 
жә V II с. мус. çalan; габој жə мерд qaboy çalan kişi. 
жә I хəб. мəн. vurmusan (yumruq). 
 жә II хəб. мəн. çalmısan (mıx). 
жә III хəб. мəн. yoğurmusan (xamır). 
жә IV хəб. мəн. biçmisәn (ot). 
жә V хəб. мəн. çalmısan (mus. alətini). 
жәбу I хəб. мəн. vurmusansa (yumruq və s.). 
жәбу II хəб. мəн. çalmısansa (ot). 
жәбу III хəб. мəн. yoğurmusansa (xamır). 
жәбу IV хəб. мəн. biçmisәnsә (ot).  
жәбу V хəб. мəн. мус. çalmısansa (musiqi alətində). 
жәбу VI хəб. мəн. döyüşdürmüsәnsә (yumurta). 
жә`го ə. o yana, ora; ə одəм ше жəго o şəхs o yana getdi. 
жәго` с. 1 elә; жəго зоə ни əв o elə oğlan deyil; моон зандəшонни 

жəго зоə analar elə oğul doğmayıb; жəго речинə кинə быəни чəмə 
дијəдə kəndimizdə elə gözəl qız olmayıb; 2 хəб. мəн. жәгој(е) elәdir; 
ымсор əно сор ни, жəгоје? bu il nar ili deyil, elədir? жəгоје ки һесте 
elədir ki var. 

жәгоән с. elә dә; жəгоəн əбынихо! elə də olmaz, aхı! 
жәгоәти и. elәlik; дијə мəкə бəчəј жəгоəти onun eləliyinə baхma. 
жәго-жыго з. ora-bura; инҹорым мандəни жəго-жыго витејку 

ora-bura qaçmaqdan heyim qalmayıb. 
жәгонә з. elәcә; жəгонə, ружон омəјн дəвардин eləcə, günlər gəlib 

keçdilər. 
жәгонәј з. elәsinә, yerdә qalan vaxtlarda, qalan vaxtı; жəгонəј һа 

шəв ыштə вахтəдə омејдə бə кə qalan vaхtlar hər aхşam öz vaхtında 
evə gəlir. 

жәгонәкеле з. elәsinә, yerdә qalan vaxtlarda, qalan vaxtı. 
жәгошә з. bundan elәsinә, etibarәn. 
жәжы и. зоол. kirpi. 
жәј I ф. vurmaq; мышт жəј yumruq vurmaq; жə бе и. vurulma; жə 

беј ф. vurulmaq; жə быə с. vurulmuş, vurulan; жə быə хəб. мəн. 
vurulmuşdur, vurulub; ♥жəјдəм vururam; жəјдəш vurursan; жəјдə 
vurur; жəјдəмон vururuq; жəјдəшон vurursunuz; жəјдəн vururlar; 
жəјдəбим vururdum; жəјдəбиш vururdun; жəјдəбе vururdu; 
жəјдəбимон vururduq; жəјдəбишон vururdunuz; жəјдəбин 
vururdular; жəмбе vurmuşdum; жəбе vurmuşdun; жəшбе vurmuşdu; 
жəмонбе vurmuşduq; жəонбе vurmuşdunuz; жəшонбе vurmuşdular; 
жəме vurdum; жəј vurdun; жəше vurdu; жəмоне vurduq; жəоне 
vurdunuz; жəшоне vurdular; əжəним vurardım; əжəниш vurardın; 
əжəни vurardı; əжəнимон vurardıq; əжəнишон vurardınız; əжəнин 
vurardılar; жəмбəј vursaydım; жəбəј vursaydın; жəшбəј vursaydı; 
жəмонбəј vursaydıq; жəонбəј vursaydınız; жəшонбəј vursaydılar; 
жəнинбим vurmalıydım; жəнинбиш vurmalıydın; жəнинбе 
vurmalıydı; жəнинбимон vurmalıydıq; жəнинбишон vurmalıydınız; 
жəнинбин vurmalıydılar; жəнин бим vurmalı oldum; жəнин биш 
vurmalı oldun; жəнин бе vurmalı oldu; жəнин бимон vurmalı olduq; 
жəнин бишон vurmalı oldunuz; жəнин бин vurmalı oldular; 
жəнинимбəн vurmalıyammış; жəнинишбəн vurmalısanmış; 
жəнинебəн vurmalıymış; жəнинимонбəн vurmalıyıqmış; 
жəнинишонбəн vurmalısınızmış; жəнининбəн vurmalıymışlar; 
бəж(əн)ем vuraram; бəж(əн)еш vurarsan; бəж(əн)е vurar; 
бəж(əн)емон vurarıq; бəж(əн)ешон vurarsınız; бəж(əн)ен vurarlar; 
жəниним vurmalıyam; жəниниш vurmalısan; жəнине vurmalıdır; 
жəнинимон vurmalıyıq; жəнинишон vurmalısınız; жəнинин 
vurmalıdırlar; быжəным vurum; быжəн vur; быжəны vursun; 
быжəнəмон vuraq; быжəнəн vurun; быжəнын vursunlar; быжəном 
vursam; быжəнош vursan; быжəно vursa; быжəномон vursaq; 
быжəношон vursanız; быжəнон vursalar; ♥жəјдəним vurmuram; 
жəјдəниш vurmursan; жəјдəни vurmur; жəјдəнимон vurmuruq; 
жəјдəнишон vurmursunuz; жəјдəнин vurmurlar; жəјдəныбим 
vurmurdum; жəјдəныбиш vurmurdun; жəјдəныбе vurmurdu; 
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жəјдəныбимон vurmurduq; жəјдəныбишон vurmurdunuz; 
жəјдəныбин vurmurdular; жəмныбе vurmamışdım; жəныбе 
vurmamışdın; жəшныбе vurmamışdı; жəмонныбе vurmamışdıq; 
жəонныбе vurmamışdınız; жəшонныбе vurmamışdılar; ныжəнəме 
vurmadım; ныжəнəј vurmadın; ныжəнəше vurmadı; ныжəнəмоне 
vurmadıq; ныжəнəоне vurmadınız; ныжəнəшоне vurmadılar; 
нəжəним vurmazdım; нəжəниш vurmazdın; нəжəни vurmazdı; 
нəжəнимон vurmazdıq; нəжəнишон vurmazdınız; нəжəнин 
vurmazdılar; жəмнəбəј vurmasaydım; жəнəбəј vurmasaydın; 
жəшнəбəј vurmasaydı; жəмоннəбəј vurmasaydıq; жəоннəбəј 
vurmasaydınız; жəшоннəбəј vurmasaydılar; жəнинныбим 
vurmamalıydım; жəнинныбиш vurmamalıydın; жəнинныбе 
vurmamalıydı; жəнинныбимон vurmamalıydıq; жəнинныбишон 
vurmamalıydınız; жəнинныбин vurmamalıydılar; жəнин ныбим 
vurmalı olmadım; жəнин ныбиш vurmalı olmadın; жəнин ныбе 
vurmalı olmadı; жəнин ныбимон vurmalı olmadıq; жəнин ныбишон 
vurmalı olmadınız; жəнин ныбин vurmalı olmadılar; жəниннимбəн 
vurmamalıyammış; жəниннишбəн vurmamalısanmış; жəниннијебəн 
vurmamalıymış; жəниннимонбəн vurmamalıyıqmış; 
жəниннишонбəн vurmamalısınızmış; жəниннинбəн 
vurmamalıymışlar; нибəж(əн)ем (əжəнниш) vurmaram; 
нибəж(əн)еш (əжəнниш) vurmazsan; нибəж(əн)е (əжəнни) vurmaz; 
нибəж(əн)емон (əжəннимон) vurmarıq; нибəж(əн)ешон 
(əжəннишон) vurmazsınız; нибəж(əн)ен (əжəннин) vurmazlar; 
жəнинним vurmamalıyam; жəнинниш vurmamalısan; жəнинни 
vurmamalıdır; жəниннимон vurmamalıyıq; жəниннишон 
vurmamalısınız; жəниннин vurmamalıdırlar; ныжəным vurmayım; 
мəжəн vurma; ныжəны vurmasın; мəжəнəмон vurmayaq; мəжəнəн 
vurmayın; ныжəнын vurmasınlar; ныжəном vurmasam; ныжəнош 
vurmasan; ныжəно vurmasa; ныжəномон vurmasaq; ныжəношон 
vurmasanız; ныжəнон vurmasalar. 

жәј II ф. çalmaq; мех жəј mıх çalmaq. жə бе II и. çalınma (mıx); 
жə беј ф. çalınmaq; мех жə бе бə диво mıх divara çalındı; жə быə  с. 
çalınmış, çalınan; жə быə хəб. мəн. çalınmışdır, çalınıb. 

жәј III ф. çalmaq; мори жəј ilan çalmaq; жə бе и. çalınma (ilan və 
s.); жə беј ф. çalınmaq (ilan və s.); жə быə с. çalınmış, çalınan; жə 
быə хəб. мəн. çalınmışdır, çalınıb. 

жәј IV ф. 1 yoğurmaq; һəми жəј хamır yoğurmaq; 2 bax: варз дој. 
жə бе и. yoğrulma (xamır); жə беј ф. yoğrulmaq (xamır); жə быə с. 
yoğurulmuş, yoğurulan; жə быə хəб. мəн. yoğurulmuşdur, yoğurulub. 

жәј V ф. biçmәk; алəф жəј ot biçmək; алəфəжə ot biçini; жə бе и. 
biçilmə (ot); жə беј ф. biçilmək (ot); жə быə с. biçilən, biçilmiş (ot); 
жə быə хəб. мəн. biçilib, biçilmişdir (ot).  

жәј VI ф. мус. çalmaq; габој жəј qaboy çalmaq; жə бе и. мус. 
çalınma (musiqi aləti); жə беј ф. мус. çalınmaq (musiqi aləti); жə быə 
с. мус. çalınmış, çalınan (musiqi aləti); жə быə хəб. мəн. мус. 
çalınmışdır, çalınıb (musiqi aləti). 

жәј VII ф. döyüşdürmәk; моғнə жəј yumurta döyüşdürmək; жə бе 
и. döyüşdürülmə (yumurta); жə беј ф. döyüşdürülmək (yumurta); жə 
быə с. döyüşdürülmüş, döyüşdürülən (yumurta); жə быə хəб. мəн. 
döyüşdürülmüşdür, döyüşdürülüb (yumurta). 

жәје I и. vurma (yumruq və s.). 
жәје II и. çalma (ilan). 
жәје III и. çalma (ot). 
жәје IV и. yoğurma (xamır). 
жәје V и. biçmә (ot).  
жәје VI и. мус. çalma (musiqi alətində). 
жәје VII и. döyüşdürmә (yumurta). 
жәјемон и. vurum, vurğu. 
жәјәнә и. зывон. vurğu; bax: тәкјә. 
жәјәнәјн с. vurğulu; жəјəнəјнə сəдо vurğulu səs; жəјəнəјнə сыхан 

vurğulu söz; жəјəнəјнə һыҹə vurğulu heca. 
жәј-жәј  I з. 1 vura-vura, vuraraq (yumruq və s.). 
жәј-жәј  II з. çala-çala, çalaraq (ilan). 
жәј-жәј  III з. çala-çala, çalaraq (ot). 
жәј-жәј  IV з. yoğura-yoğura, yoğuraraq (xamır). 
жәј-жәј  V з. biçә-biçә, biçәrәk (ot).  
жәј-жәј  VI з. мус. çala-çala, çalaraq (musiqi alətində). 
жәј-жәј  VII з. döyüşdürә-döyüşdürә, döyüşdürәrәk (yumurta). 
жәј-кује и. vurub-döymә; жəј-кује кардеј vurub-döymək. 
жәјоне и. vurma; жəјоне ҹəдвəл vurma cədvəli. 

жәјһажәј и. vurhavur. 
жәләвон ə. (ҹ. жәләвонон) elәsi; жəлəвон гəрəк ни бə һич кəси 

eləsi heç kimə lazım deyil. 
жәмәгылә и. nehrәdә bir dәfәyә yığılan yağ; и жəмəгылə рујəн 

bir yığımlıq yağ. 
жәнин I с. vurmalı, vurası (yumruq və s.). 
жәнин II с. çalmalı, çalası (ilan). 
жәнин III с. çalmalı, çalınası (ot). 
жәнин IV с. yoğurmalı, yoğurası (xamır). 
жәнин V с. biçmәli, biçәsi (ot).  
жәнин VI с. мус. çalmalı, çalınası (musiqi aləti). 
жәнин VII с. döyüşdürmәli, döyüşdürәsi (yumurta).  
жәсә I з. vurarkәn (yumruq və s.). 
жәсә II з. çalarkәn (mıx).  
жәсә III з. çalarkәn (ilan). 
жәсә IV з. yoğurarkәn (xamır). 
жәсә V з. biçәrkәn (ot). 
жәсә VI з. мус. çalarkәn.  
жәсә VII з. döyüşdürәrkәn (yumurta). 
жи I и. ömür; дырозəжи uzunömürlü; кыртəжи qısaömürlü; жи 

гəтеј ф. əmişdirilmək (körpə, mal-qara, quzu və s.); жи дој ф. 
əmişdirmək, əmməyə öyrəşdirmək (təzə doğulmuş balanı). 

жи II и. süd, inәyin birinci südü (ondan bulama bişirirlər). 
жи III и. alt, aşağı; жинтонəдə altda, aşağıda. 
жибәви  з. qaşaltı; жибəви ерəхеј qaşaltı baхmaq. 
жибығи з. bığaltı; жибығи сыреј bığaltı gülmək. 
живыш и. yaşayış. 
живо и., зоол. quş, ov quşu, ov quşları. 
живо з. yel tutan yer, yelağzı. 
жидасти 1 с. әlaltı, asılı; 2 з. әlaltından, әlaltınca. 
жидастәти и. asılılıq.  
жидоне и. uşaq oyununun adı (hər iki tərəfdən 5 nəfər olur, onlar 

bir-birini vururlar, axırda sağ qalanı vurmurlar, yəni ona «жi» - 
«ömür» verir, onu sağ saxlayarlar və onun dəstəsi qalib gəlir).  

жије и. yaşama. 
жије-жије з. yaşaya-yaşaya, yaşayaraq. 
жијеј ф. yaşamaq; *быжи! var ol! yaşa!; быжијыш! var olasan!; 

жијə быə с. yaşanmış, yaşanan; жијə быə хəб. мəн. yaşanmışdır, 
yaşanıb; жијə беј ф. yaşanmaq; жијə быəбе yaşanmışdı; жијə быəбəј 
yaşansaydı; жијə бе yaşandı; жијə бејдə yaşanır; жијə бəбе yaşanar; 
♥жијејдəм yaşayıram; жијејдəш yaşayırsan; жијејдə yaşayır; 
жијејдəмон yaşayırıq; жијејдəшон yaşayırsınız; жијејдəн yaşayırlar; 
жијејдəбим yaşayırdım; жијејдəбиш yaşayırdın; жијејдəбе yaşayırdı; 
жијејдəбимон yaşayırdıq; жијејдəбишон yaşayırdınız; жијејдəбин 
yaşayırdılar; жијəбим yaşamışdım; жијəбиш yaşamışdın; жијəбе 
yaşamışdı; жијəбимон yaşamışdıq; жијəбишон yaşamışdınız; 
жијəбин yaşamışdılar; жијəјм yaşadım; жијəјш yaşadın; жијəј 
yaşadı; жијəјмон yaşadıq; жијəјшон yaşadınız; жијəјн yaşadılar; 
жијəбəјм yaşasaydım; жијəбəјш yaşasaydın; жијəбəј yaşasaydı; 
жијəбəјмон yaşasaydıq; жијəбəјшон yaşasaydınız; жијəбəјн 
yaşasaydılar; жијəнинбим yaşamalıydım; жијəнинбиш yaşamalıydın; 
жијəнинбе yaşamalıydı; жијəнинбимон yaşamalıydıq; 
жијəнинбишон yaşamalıydınız; жијəнинбин yaşamalıydılar; 
жијəнин бим yaşamalı oldum; жијəнин биш yaşamalı oldun; 
жијəнин бе yaşamalı oldu; жијəнин бимон yaşamalı olduq; жијəнин 
бишон yaşamalı oldunuz; жијəнин бин yaşamalı oldular; 
жијəнинимбəн yaşamalıyammış; жијəнинишбəн yaşamalısanmış; 
жијəнинебəн yaşamalıymış; жијəнинимонбəн yaşamalıyıqmış; 
жијəнинишонбəн yaşamalısınızmış; жијəнининбəн yaşamalıymışlar; 
бəжијем yaşayaram; бəжијеш yaşayarsan; бəжије yaşayar; 
бəжијемон yaşayarıq; бəжијешон yaşayarsınız; бəжијен yaşayarlar; 
жијəниним yaşamalıyam; жијəниниш yaşamalısan; жијəнине 
yaşamalıdır; жијəнинимон yaşamalıyıq; жијəнинишон 
yaşamalısınız; жијəнинин yaşamalıdırlar; быжијым yaşayım; быжии 
yaşa; быжијы yaşasın; быжијəмон yaşayaq; быжијəн yaşayın; 
быжијын yaşasınlar; быжијом yaşasam; быжијош yaşasan; быжијо 
yaşasa;  быжијомон yaşasaq; быжијошон yaşasanız; быжијон 
yaşasalar; ♥жијејдəним yaşamıram; жијејдəниш yaşamırsan; 
жијејдəни yaşamır; жијејдəнимон yaşamırıq; жијејдəнишон 
yaşamırsınız; жијејдəнин yaşamırlar; жијејдəныбим yaşamırdım; 
жијејдəныбиш yaşamırdın; жијејдəныбе yaşamırdı; 
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жијејдəныбимон yaşamırdıq; жијејдəныбишон yaşamırdınız; 
жијејдəныбин yaşamırdılar; жијəныбим yaşamamışdım; жијəныбиш 
yaşamamışdın; жијəныбе yaşamamışdı; жијəныбимон 
yaşamamışdıq; жијəныбишон yaşamamışdınız; жијəныбин 
yaşamamışdılar; ныжијəјм yaşamadım; ныжијəјш yaşamadın; 
ныжијəј yaşamadı; ныжијəјмон yaşamadıq; ныжијəјшон 
yaşamadınız; ныжијəјн yaşamadılar; жијəнəбəјм yaşamasaydım; 
жијəнəбəјш yaşamasaydın; жијəнəбəј yaşamasaydı; жијəнəбəјмон 
yaşamasaydıq; жијəнəбəјшон yaşamasaydınız; жијəнəбəјн 
yaşamasaydılar; жијəнинныбим yaşamamalıydım; жијəнинныбиш 
yaşamamalıydın; жијəнинныбе yaşamamalıydı; жијəнинныбимон 
yaşamamalıydıq; жијəнинныбишон yaşamamalıydınız; 
жијəнинныбин yaşamamalıydılar; жијəнин ныбим yaşamalı 
olmadım; жијəнин ныбиш yaşamalı olmadın; жијəнин ныбе 
yaşamalı olmadı; жијəнин ныбимон yaşamalı olmadıq; жијəнин 
ныбишон yaşamalı olmadınız; жијəнин ныбин yaşamalı olmadılar; 
жијəниннимбəн yaşamamalıyammış; жијəниннишбəн 
yaşamamalısanmış; жијəниннијебəн yaşamamalıymış; 
жијəниннимонбəн yaşamamalıyıqmış; жијəниннишонбəн 
yaşamamalısınızmış; жијəниннинбəн yaşamamalıymışlar; 
нибəжијем yaşamaram; нибəжијеш yaşamazsan; нибəжије yaşamaz; 
нибəжијемон yaşamarıq; нибəжијешон yaşamazsınız; нибəжијен 
yaşamazlar; жијəнинним yaşamamalıyam; жијəнинниш 
yaşamamalısan; жијəнинни yaşamamalıdır; жијəниннимон 
yaşamamalıyıq; жијəниннишон yaşamamalısınız; жијəниннин 
yaşamamalıdırlar; ныжијым yaşamayım; мəжи yaşama; ныжијы 
yaşamasın; мəжијəмон yaşamayaq; мəжијəн yaşamayın; ныжијын 
yaşamasınlar; ныжијом yaşamasam; ныжијош yaşamasan; ныжијо 
yaşamasa; ныжијомон yaşamasaq; ныжијошон yaşamasanız; 
ныжијон yaşamasalar. 

жијемон и. yaşayış, yaşam. 
жијә и. kәndir, çatı. 
жијә с. 1 yaşayan; жијəкəс һесте бы кəдə bu evdə yaşayan var; 2 

yaşamış; пешо куч кардəшоне бə шəһр бы дијəдə жијə одəмон bu 
kənddə yaşamış adamlar sonralar şəhərə köçüblər.  

жијә хəб. мəн. yaşayıb, yaşamışdır, yaşayıbdır. 
жијәбәсә с. başıkәndirli, başıbağlı. 
жијәбу хəб. мəн. yaşayıbsa. 
жи´јәдә з. 1 altda; жијəдə манде altda qaldı; 2 altında; əғыл јол 

быəнине валидејни нəзорəти жијəдə uşaq valideynin nəzarəti altında 
böyüməlidir; и куми жијəдə bir damın altında; 3 altına; гырдə быбəн 
Исломи бојдəғи жијəдə Islam bayrağı altına toplaşın.  

жијә´дә фел. банд. yaşayanda. 
жијәдәбә с. qapıaltı. 
жијәдәвәтәр с. тəб. vәtәraltı. 
жијәдәәнги с. әngaltı. 
жијәдәзәмини з. yeraltı; жијəдəзəминə рујон yeraltı çaylar. 
жијәдәлыбути з. dodaqaltı, dodaqarası; жијəдəлыбути пыт-пыт 

кардеј dodaqaltı deyinmək. 
жијәдәнә з. altdakı, alt; жијəдəнə мəртəбəдə alt mərtəbədə. 
жијәдәсәпе с. alt-üst, alt-alta. 
жијәдәсумбуләк с. анат. burmaaltı; жијəдəсумбулəкə аршијə 

burmaaltı sınıq. 
жијәнин с. yaşamalı, yaşayası. 
жијәныбо хəб. мəн. yaşamayıbsa. 
жијәныбу хəб. мəн. yaşamayıbmı, yaşamayıb yәni? 
жијәпул и. kәndir haqqı (qurbanlıq və s. məqsədilə dana, qoç və s. 

gətirən şəxsə verilən şirinlik). 
жијәсә з. yaşayarkәn; аз дијəдə жијəсə mən kənddə yaşayarkən. 
жијо з. 1 altda, altında; 2 aşağıda; 3 aşağıdan, altdan. 
жијовније и. yaşatma. 
жијовније-жијовније з. yaşada-yaşada, yaşadaraq. 
жијовнијеј ф. yaşatmaq. 
жијовнијә с. yaşadan, yaşadıcı. 
жијовнијә хəб. мəн. yaşatmısan. 
жијовнијәбу хəб. мəн. yaşatmısansa. 
жијовнијәныбу хəб. мəн. yaşatmamısansa. 
жијовнијәнин с. yaşatmalı, yaşadası. 
жијовнијәсә з. yaşadarkәn. 
жијо-жијо з. altdan-altdan. 
жијо-пејо з. altdan-üstdәn. 

жијо-сапе з. aşağıdan-yuxarıya. 
жикышти с. qurşaqdan aşağı. 
жику з. altdan, aşağıdan; жику бə пе aşağıdan yuхarıya. 
жилет и. jilet (pencəyin altından geyinilən yaxalıqsız və qolsuz kişi 

geyimi). 
жилетин с. jiletli. 
жилетонә с. jiletlik (parça). 
жилынги и. ayaqaltı. 
жилынги з. bax: жипо. 
жимон и. hәyat; одəми жимон insan həyatı; хыјзони жимон ailə 

həyatı; мəмлəкəти сијосијə жимон ölkənin siyasi həyatı; диј жимон 
kənd həyatı; шəһри жимон şəhər həyatı;  жимони һəмро həyat 
yoldaşı; жимонə ешғ həyat eşqi. 

жимонә с. hәyati. 
жимонәкә и. yaşayış evi. 
жимонәпи с. hәyatsevәr. 
жимонәпијәти и. hәyatsevәrlik. 
жимонәти и. hәyatilik. 
жинә с. aşağı, alt; жинə мəртəбə aşağı (alt) mərtəbə. 
жинәволтин с. физ. aşağıvoltlu. 
жинәни з. aşağıdakı. 
жипо з. ayaqaltı. 
житон з. aşağı, alt. 
житоно з. 1 aşağıdan; 2 altdan-altdan. 
жичәши з. gözaltı; жичəши гəтеј ф. gözaltı etmək; жичəши гəтə 

с. gözaltı edən, gözaltı etmiş; жичəши гəтə беј ф. gözaltı edilmək; 
жичəши гəтə быə с. gözaltı edilmiş (edilən); жичəши гəтə быə хəб. 
мəн. gözaltı edilmişdir (edilib). 

жичонә с. çәnәaltı. 
жичу и. toxucu dәzgahın aşağı köndәlәn tiri. 
жы с. elә; быгəт жы одəми номи ки… elə adamın adın çək ki… 
жыбызын ç.  elә bil, elә bil ki, sanki; *Жыбызын, бə ијəнды 

гəвышон ту кардə Sanki bir-birinin ağzına tüpürüblər (At. məs.). 
жыго I з.  belә; жыго вотејдəн belə deyirlər; жыго коон belə işlər.  
жыго II з. buraya, bura; жыго бој buraya gəl. 
жыго III  з. bәri; сори сыфтəку жыго ilin əvvəlindən bəri. 
жыго быәсә з. гəп. belәlikdә, belә olduqda, belәdirsә. 
жыгобызын б. elә bil, sanki, elә bil ki; *Жыгобызын, бəштə 

гəвыш пышт пегəтə Elə bil, ağzına qurut alıb (At. məs.). 
жыго-жәго з. 1 elә-belә; 2 ora-bura. 
жыгоән з. belә dә; жыгоəн ко бəбе? belə də iş olar? 
жыгоәти и. belәlik; дијə мəкə бəчəј жыгоəти onun beləliyinə 

baхma.  
жыго-жыго с. belә-belә; жыго-жыго коон belə-belə işlər. 
жыгој хəб. мəн. belәdir. 
жыго ки з. belә ki. 
жыгонә б. belәliklә, bu minvalla, bu gedişlә. 
жыгонә з. belәcә. 
жыгошә з. bundan belә, belәsinә, indәn belә, innәn belә, bundan 

sonra, bundan etibarәn. 
жығом и. zad, şey; kimsә; быдə бəмы ə жығоми o zadı mənə ver; 

вотыше ə жығоми … o kimsə dedi... 
жыкәси и. kimsә. 
жыләвон ism. mən. (ҹ. жыләвонон) belәsi; һич бə даст 

енибəгыне жылəвон! beləsi heç ələ düşməz! 
жымәнә з.. belә gәlir ki; аз жымəнə mənə belə gəlir ki, məncə. 
жычиј и. nәsә. 
жмых и. jmıx (yağlı bitkilərin yağı sıxılandan sonra onlardan 

qalan artıqlar); һəшигардыши жмых günəbaхan jmıхı. 
жмыханҹән и. jmıxdoğrayan (maşın). 
жоғо bax: жыго. 
жокеј и. jokey (cıdırda, qaçışda peşəkar atlı). 
жонглјор и. jonqlyor (bir neçə alətlə məharətlə manipulyasiya 

edən sirk artisti). 
жонглјорәти и. jonqlyorluq. 
-жор yer mənasını verən -lıq, -luq şəkilçisi ilə ifadə olunur; мяс.: 

леғжор qamışlıq. 
жури и. jüri. 
журнал и. jurnal. 
журналист и. jurnalist. 
журналистәти и. jurnalistlik. 
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журналистикә и. jurnalistika. 

З 
 
з Z (Talış əlifbasının onuncu hərfi). 
за и. pöhrә (arı); за доə с. pöhrə vermiş, pöhrə verən; за дој ф. 

pöhrə vermək; за доə беј ф. pöhrə verilmək; за доə быə с. pöhrə 
verilmiş, pöhrə verilən; за доə быə хəб. мəн. pöhrə verilmişdir, pöhrə 
verilib. 

заве и. bax: чамәву. 
забил и. мус. Zabil («Çahargah» dəstgahında şöbə). 
забит и. bax: әфсәр. 
забитәти и. bax: әфсәрәти. 
задәгон и. bax: кави. 
задәгонәти и. bax: кавијәти. 
заил с. zail, kәsilәn, ötәn; заил кардеј zail etmək, əlindən almaq; 

ты заил карде чымы ағыл sən etdin əqlimi zail (M. Füzuli). 
зај с. zay; зајə мəһсул zay məhsul; зај беј ф. zay olmaq; зај быə с. 

zay olmuş (olan); зај быə хəб. мəн. zay olmuşdur (olub); зај кардеј ф. 
zay etmək; зај кардə беј ф. zay edilmək; зај кардə быə с. zay edilmiş 
(edilən); зај кардə быə хəб. мəн. zay edilmişdir (edilib). 

зал и. zal; тəмшоə зал tamaşa zalı. 
залп и. zalp (bir neçə topdan və ya tüfəngdən eyni vaxtda açılan 

atəş). 
замазкә и. zamazka (dəlmə-deşiyi, çatları tutmaq üçün yapışqanlı 

maddə). 
замб сəдо тəғл. zamb. 
замбонә и. 1 qovuq; 2 yuvaq. 
замбонәјн с. qovuqlu; замбонəјнə шишə qovuqlu şüşə. 
замбонәјнәти и. qovuqluluq. 
замбох и. qapaz; замбох жəј qapaz vurmaq. 
замбохбәсә с. qapazaltı, yepәlәk; занбохбəсə кардеј qapazaltı 

etmək. 
замбул и. zәnbil. 
замбулә и. qovluq; сəнəдонро замбулə sənədlər üçün qovluq; 

коғəзиро замбулə kağız üçün qovluq. 
замбуләбофт и. zәnbiltoxuyan, zәnbilçi.. 
замбуләбофтәти и. zәnbilçilik. 
замбуләко и. balaca zәnbil, zәnbilcik. 
замбуләчәм с. zәnbilәbәnzәr. 
замбул-замбул з. zәnbil-zәnbil; замбул-замбул кырнијеј zənbil-

zənbil daşımaq. 
замбулин с. zәnbilli. 
занг и. zәng; занг кардеј ф. zəng etmək; занг кардə и. zəng edən; 

занг кардə беј ф. zəng edilmək; занг кардə быə с. zəng edilmiş 
(edilən); занг кардə быə хəб. мəн. zəng edilmişdir (edilib). 

зангин с. zәngli; зангинə саат zəngli saat. 
зангулә I и. zәngulә; де зангулə һандеј zəngulə ilə oхumaq. 
зангулә II и. zınqırov. 
зангулә III и. бот. zәngçiçәyi. 
зангуләјн с. zınqırovlu; зангулəјнə кəлə zınqırovlu dana. 
занде и. doğma, balalama. 
занде-занде з. doğa-doğa, doğaraq, balalaya-balalaya, 

balalayaraq. 
зандеј ф. doğmaq, balalamaq; зандə бе и. doğulma, balalanma; 

зандə беј ф. doğulmaq, anadan olmaq, balalanmaq; зандə быəбе 
doğulmuşdu; зандə быəбəј doğulsaydı; зандə бе doğuldu; зандə 
бејдə doğulur; зандə бəбе doğulacaq; зандə быə с. doğulmuş, anadan 
olmuş, balalamış; doğulan, anadan olan, balalayan; зандə быə хəб. 
мəн. doğulmuşdur, anadan olmuşdur, balalamışdır; doğulub, anadan 
olub, balalayıb; ♥зандејдəм doğuram; зандејдəш doğursan; зандејдə 
doğur; зандејдəмон doğuruq; зандејдəшон doğursunuz; зандејдəн 
doğurlar; зандејдəбим doğurdum; зандејдəбиш doğurdun; 
зандејдəбе doğurdu; зандејдəбимон doğurduq; зандејдəбишон 
doğurdunuz; зандејдəбин doğurdular; зандəмбе doğmuşdum; 
зандəбе doğmuşdun; зандəшбе doğmuşdu; зандəмонбе doğmuşduq; 
зандəонбе doğmuşdunuz; зандəшонбе doğmuşdular; зандыме 
doğdum; занде doğdun; зандыше doğdu; зандымоне doğduq; 
зандыоне doğdunuz; зандышоне doğdular; əзандим doğardım; 
əзандиш doğardın; əзанди doğardı; əзандимон doğardıq; əзандишон 

doğardınız; əзандин doğardılar; зандəмбəј doğsaydım; зандəбəј 
doğsaydın; зандəшбəј doğsaydı; зандəмонбəј doğsaydıq; зандəонбəј 
doğsaydınız; зандəшонбəј doğsaydılar; зандəнинбим doğmalıydım; 
зандəнинбиш doğmalıydın; зандəнинбе doğmalıydı; 
зандəнинбимон doğmalıydıq; зандəнинбишон doğmalıydınız; 
зандəнинбин doğmalıydılar; зандəнин бим doğmalı oldum; 
зандəнин биш doğmalı oldun; зандəнин бе doğmalı oldu; зандəнин 
бимон doğmalı olduq; зандəнин бишон doğmalı oldunuz; зандəнин 
бин doğmalı oldular; зандəнинимбəн doğmalıyammış; 
зандəнинишбəн doğmalısanmış; зандəнинебəн doğmalıymış; 
зандəнинимонбəн doğmalıyıqmış; зандəнинишонбəн 
doğmalısınızmış; зандəнининбəн doğmalıymışlar; бəзандем 
doğaram; бəзандеш doğarsan; бəзанде doğar; бəзандемон doğarıq; 
бəзандешон doğarsınız; бəзанден doğarlar; зандəниним 
doğmalıyam; зандəниниш doğmalısan; зандəнине doğmalıdır; 
зандəнинимон doğmalıyıq; зандəнинишон doğmalısınız; 
зандəнинин doğmalıdırlar; бызандым doğum; бызанд doğ; бызанды 
doğsun; бызандəмон doğaq; бызандəн doğun; бызандын doğsunlar; 
бызандом doğsam; бызандош doğsan; бызандо doğsa; бызандомон 
doğsaq; бызандошон doğsanız; бызандон doğsalar; ♥зандејдəним 
doğmuram; зандејдəниш doğmursan; зандејдəни doğmur; 
зандејдəнимон doğmuruq; зандејдəнишон doğmursunuz; 
зандејдəнин doğmurlar; зандејдəныбим doğmurdum; 
зандејдəныбиш doğmurdun; зандејдəныбе doğmurdu; 
зандејдəныбимон doğmurduq; зандејдəныбишон doğmurdunuz; 
зандејдəныбин doğmurdular; зандəмныбе doğmamışdım; 
зандəныбе doğmamışdın; зандəшныбе doğmamışdı; зандəмонныбе 
doğmamışdıq; зандəонныбе doğmamışdınız; зандəшонныбе 
doğmamışdılar; нызандыме doğmadım; нызанде doğmadın; 
нызандыше doğmadı; нызандымоне doğmadıq; нызандыоне 
doğmadınız; нызандышоне doğmadılar; нəзандим doğmazdım; 
нəзандиш doğmazdın; нəзанди doğmazdı; нəзандимон doğmazdıq; 
нəзандишон doğmazdınız; нəзандин doğmazdılar; зандəмнəбəј 
doğmasaydım; зандəнəбəј doğmasaydın; зандəшнəбəј doğmasaydı; 
зандəмоннəбəј doğmasaydıq; зандəоннəбəј doğmasaydınız; 
зандəшоннəбəј doğmasaydılar; зандəнинныбим doğmamalıydım; 
зандəнинныбиш doğmamalıydın; зандəнинныбе doğmamalıydı; 
зандəнинныбимон doğmamalıydıq; зандəнинныбишон 
doğmamalıydınız; зандəнинныбин doğmamalıydılar; зандəнин 
ныбим doğmalı olmadım; зандəнин ныбиш doğmalı olmadın; 
зандəнин ныбе doğmalı olmadı; зандəнин ныбимон doğmalı 
olmadıq; зандəнин ныбишон doğmalı olmadınız; зандəнин ныбин 
doğmalı olmadılar; зандəниннимбəн doğmamalıyammış; 
зандəниннишбəн doğmamalısanmış; зандəниннијебəн 
doğmamalıymış; зандəниннимонбəн doğmamalıyıqmış; 
зандəниннишонбəн doğmamalısınızmış; зандəниннинбəн 
doğmamalıymışlar; нибəзандем (əзандним) doğmaram; нибəзандеш 
(əзандниш) doğmazsan; нибəзанде (əзандни) doğmaz; 
нибəзандемон (əзанднимон) doğmarıq; нибəзандешон 
(əзанднишон) doğmazsınız; нибəзанден (əзанднин) doğmazlar; 
зандəнинним doğmamalıyam; зандəнинниш doğmamalısan; 
зандəнинни doğmamalıdır; зандəниннимон doğmamalıyıq; 
зандəниннишон doğmamalısınız; зандəниннин doğmamalıdırlar; 
нызандым doğmayım; мəзанд doğma; нызанды doğmasın; 
мəзандəмон doğmayaq; мəзандəн doğmayın; нызандын 
doğmasınlar; нызандом doğmasam; нызандош doğmasan; нызандо 
doğmasa; нызандомон doğmasaq; нызандошон doğmasanız; 
нызандон doğmasalar. 

зандемон и. doğum, doğuş, doğuluş; зандемонə кə doğum evi; 
зандемонə шəһодəтномə doğum haqqında şəhadətnamə. 

занде-певатеј ф. doğub-törәtmәk; зандə-певатə беј ф. doğub-
törənmək. 

зандә с. 1 doğar; зандə пəс doğar qoyun; 2 doğan, doğmuş; зандə 
жен doğan (doğmuş) qadın; зандə мојон зоол. doğan balıqlar. 

зандә хəб. мəн. doğub, balalayıb. 
зандәбу хəб. мəн. doğmusansa, doğubsansa. 
зандәвә с. тəб. doğuşqabağı; зандəвə санҹујон doğumqabağı 

ağrılar. 
зандәго и. inәk; *Бə зандəго шох жијəшон дəној, сырə омəј бə 

аспи, һəни нызнəше ки, бəчəј гəви лəғом дəбəнон İnəyin boynuna 
kəndir saldılar, ata gülmək gəldi, daha bilmədi ki, onun ağzına lağım 
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vurarlar; Бə зандəго шохи дијə бəкан, бə кинə дими İnəyin 
buynuzuna baxarlar, qızın üzünə (At. məs.). 

зандәгоәдуш и. inәksağan. 
зандәгоәчовын и. inәkotaran. 
зандәговон и. inәkçi. 
зандәговонәти и. inәkçilik. 
зандәнин с. doğmalı, balalamalı, doğası, balalayası. 
зандәныбу хəб. мəн. doğmamısansa. 
зандәсә з. doğarkәn, balalayarkәn. 
зандызу и. doğuş, doğum. 
зандовније и. doğuzdurma, balalatma. 
зандовније-зандовније з. doğuzdura-doğuzdura, 

doğuzduraraq, balalada-balalada, balaladaraq. 
зандовнијеј ф. doğuzdurmaq, balalatmaq; зандовнијə бе и. 

doğuzdurulma; зандовнијə беј ф. doğuzdurulmaq; зандовнијə быəбе 
doğuzdurulmuşdu; зандовнијə быəбəј doğuzdurulsaydı;  зандовнијə 
бе doğuzduruldu;  зандовнијə бејдə doğuzdurulur;  зандовнијə бəбе 
doğuzdurulacaq; зандовнијə быə с. doğuzdurulmuş, doğuzdurulan; 
зандовнијə быə хəб. мəн. doğuzdurulmuşdur, doğuzdurulub. 

зандовнијә с. doğuzdurmuş, doğuzduran, balalatmış, balaladan. 
зандовнијә хəб. мəн. doğuzdurmusan, balalatmısan. 
зандовнијәбe хəб. мəн. doğuzdurmusansa. 
зандовнијәнин с. doğuzdurmalı, balalatmalı, doğuzdurası, 

balaladası. 
зар и. zar; бə зар вардеј zara gətirmək. 
зард с. sarı; зардə пəлу sarı yaylıq. 
зардәкижә и. зоол. sarıköynәk. 
зардәләвун с. sarıbәniz, sarışın, sarıyanız, sarımtıl. 
зардәләвунәти и. sarıbәnizlik, sarışınlıq, sarıyanızlıq, 

sarımtıllıq. 
зардәли с. sarıca, sarımtıl, sarışın, sarıyanız. 
зардәлу и. бот., bax: ғәјси. 
зардәму с. baх: хылә. 
зардәсинә с. sarıdöş (quş və s.). 
зардәти и. sarılıq; пусти зардəти dərinin sarılığı. 
зардәтитә и.  бот. birәotu. 
зардәһулә и. sarı armud. 
зардәҹулә 1 с. sapsarı, sarı cövhәr; 2 и. sarıkök. 
зардәшәј с. sarıköynәk. 
зарди и. sarılıq; зарди нохəши sarılıq хəstəliyi. 
зардинә и. yumurta sarısı. 
зардызук с. sapsarı; зардызук беј sapsarı saralmaq. 
зардов с. sarısu, zәrdab. 
зардовин и. zәrdablı, sarısulu. 
зарынҹи с. zarıncı, incik, üzgün, bezar, bezik, bezgin; зарынҹи 

бе и. incimə, üzülmə, bezmə, bezikmə; зарынҹи беј ф. incimək, 
usanmaq, üzülmək, bezmək, bezikmək; зарынҹи быə с. incimiş, 
usanmış, üzülmüş, bezmiş, bezikmiş; inciyən, üzülən, bezən, bezikən; 
зарынҹи быə хəб. мəн. incimişdir, usanmışdır, üzülmüşdür, 
bezmişdir, bezikmişdir; inciyib, üzülüb, bezib, bezikib; зарынҹи 
карде и. incitmə, usandırma, üzmə, bezdirmə, bezikdirmə; зарынҹи 
кардеј ф. incitmək, usandırmaq, üzmək, bezdirmək, bezikdirmək; 
зарынҹи кардə с. incidən, usandıran, usandırmış, üzən, bezdirən, 
bezikdirən; зарынҹи кардə бе и. incidilmə, usandırılma, bezdirilmə, 
bezikdirilmə; зарынҹи кардə беј ф. incidilmək, usandırılmaq, 
bezdirilmək, bezikdirilmək; зарынҹи кардə быə с. incidilmiş, 
usandırılmış, usandırılan, incidilən, bezdirilmiş, bezdirilən, 
bezikdirilmiş, bezikdirilən; зарынҹи кардə быə хəб. мəн. 
incidilmişdir, usandırılmışdır, usandırılıb, incidilib, bezdirilmişdir, 
bezdirilib, bezikdirilmişdir, bezikdirilib. 

зарынҹиәкә с. incidәn, üzәn, usandıran, bezdirәn, bezikdirәn, 
usandırıcı. 

зарынҹијәти и. inciklik, usanmaqlıq, üzgünlük, beziklik, 
bezikdiricilik, bezginlik. 

зарынҹиныбејәти и. usanmazlıq. 
зарынҹиныбә с. usanmaz. 
зат и. zat. 
затғәлиз с. zatıqәliz. 
затғәлизәти и. zatıqәlizlik. 
затән з. zatәn. 
зати с. fitri, anadangәlmә, zati. 

затпесијә с. zatıqırıq. 
затпесијәти и. zatıqırıqlıq. 
заһид и. zahid. 
заһидәти и. zahidlik. 
заһидиғәзинә з. zahidanә, zahidcәsinә. 
заһир и. zahir. 
заһир беј ф. üzә çıxmaq, zahir olmaq, peyda olmaq.  
заһирәдә з. zahirdә. 
заһирән з. zahirәn. 
заһирәти и. zahirlik. 
заһири с. zahiri; заһири ҹəһəто zahiri cəhətdən; заһиријə речини 

zahiri gözəllik. 
заһиро з. zahirdәn. 
заһирпәрәст с. zahirpәrәst. 
заһирпәрәстәти и. zahirpәrәstlik. 
зачот и. zaçot (ali və orta ixtisas məktəblərində yoxlama 

sınaqlarının bir növü); зачот дој zaçot vermək. 
зе и. zeh, zivana (1oxun uclarını birləşdirən ip və ya tel; 2 paltarın 

qıraqlarına və ya tikişləri boyunca başqa rəngli parçadan tkilmiş dar 
zolaq; 3 şəkilin qıraqlarına çəkilmiş zolaq); де зеј zehli, zehlə; зе 
окардеј ф. zivana açmaq; зе окардə беј ф. zivana açılmaq; зе окардə 
быə с. zivana açılmış (açılan); зе окардə быə хəб. мəн. zivana 
açılmışdır (açılıb). 

зебр и. зоол. zebr. 
зебу и. зоол. zebu (öküz cinsi). 
зевыл и.  kömür; сығə зевыл daş kömür; чујə зевыл ağac kömürü. 
зевыләкә и.  kömürbasan, kömürçü. 
зевыләкәти и.  kömürbasanlıq, kömürçülük. 
зевыләсырә и. qımışma; зевылəсырə кардеј qımışmaq. 
зевыләһват и. kömürsatan. 
зевылҹо и. kömürlük. 
зејтун и. бот. zeytun; зејтунə боғ zeytun bağı. 
зејтунәвон и. zeytunçu, zeytun becәrәn. 
зејтунәвонәти и. zeytunçuluq. 
зејтунәзизәјнон и.  бот. zeytunçiçәklilәr. 
зејтунҹо и. zeytunluq, zeytun bağı. 
земство и. канə. zemstvo (Çar Rusiyasında şəhər idarəsi). 
зенит и. zenit (1 göy qübbəsinin müşahidəçinin başı üzərindəki ən 

yüksək nöqtəsi; 2 мəҹ. hər hansı bir şeyin ən yüksək inkişaf nöqtəsi; 3 
һərbи. hava nişanlarına atmaq üçün nəzərdə tutulan; зенитə топ zenit 
topu). 

зенитәвон и. zenitçi. 
зерән и. badamçörәyi. 
зерәнәдылә и. badamçörәyiiçi. 
зефир и. zefir. 
зеһин и. zehin; bax: фам; фикфам. 
зеһинин с. zehinli; bax: фикфамин. 
зеһининәти и. zehinlilik; bax: фикфамининәти. 
зеһнијот и. zeyniyyәt, dünyagörüşü. 
зә овард. adә, gәdә, әdә; зə, бој ијо! gədə, bura gəl! 
зәб з. nә әcәb; зəб омəбе əв? nə əcəb o gəlmişdi? 
зәб и. atmaca; зəб ғандеј ф. 1 atmaca atmaq, atmacalamaq; 2 

müdaxilə etmək (söhbətə və s.); зəб ғандə беј ф. 1 atmaca atılmaq; 2 
müdaxilə edilmək; зəб ғандə быə с. 1 atmaca atılmış; 2 müdaxilə 
olunmuş; зəб ғандə быə хəб. мəн. 1 atmaca atılmışdır; 2 müdaxilə 
olunmuşdur. 

зәбәр и. zәbәr (1zirvə, yüksəklik; 2 ərəb əlifbasında qısa saitləri 
göstərən sətirüstü işarə). 

зәбәрдаст с. тар. zәbәrdәst, hökmdar, qeysәr. 
зәбәрдастәти и. тар. zәbәrdәstlik, hökmdarlıq, qeysәrlik. 
зәбт и. bax: гәтым. 
зәбур и. Zәbur (Bibliyanın bir hissəsi). 
зәв I и. ovuc, qoşa ovuc; зəв жəј ovuclamaq, qoşa ovuclamaq. 
зәв II и. dırmalama; зəв жəј dırmalamaq. 
зәвбәдим з. üzüqoylu; зəвбəдим гынијеј ф. üzüqoylu yıxılmaq; 

зəвбəдим гынијə с. üzüqoylu yıxılan; зəвбəдим олхартеј ф. 
üzüqoylu uzanmaq; зəвбəдим олхартə с. üzüqoylu uzanan (uzanmış); 
зəвбəдим олхартə хəб. мəн. üzüqoylu uzanıb (uzanmışdır). 

зәввор и. zәvvar. 
зәвворәти и. zәvvarlıq. 
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зәвәријон и. yerindә sayma (fırlanma), tәkәrin yerindә 
fırlanması; зəвəријон кардеј ф. yerində saymaq (fırlanmaq). 

зәвәх и. bax: вәзәх. 
зәв жәј I ф. ovuclamaq.   
зәв жәј II ф. dırmalamaq (at, kəl başqa heyvanın üstünə hücum 

çəkmək istəyəndə öz qabaq ayağını hirslə yerə sürtür, bununla da 
döyüşə hazır olduğunu bildirir). 

зәвод и. zavod. 
зәвол и. zaval; бə зəвол омеј zavala gəlmək; зəвол чəкеј ф. zavala 

gəlmək. 
зәволин и. zavallı; bax: вијәвон. 
зәволинәти и. zavallılıq; bax: вијәвонәти. 
зәғәр с. dağar. 
зәғәрәти и. dağarlıq. 
зәғәр-зәғәри з. dağar-dağar, dağarcasına; зəғəр-зəғəри сыхан 

кардеј dağar-dağar danışmaq. 
зәдә и. zәdә. 
зәдәжә с. zәdәli; зəдəжə беј ф. zədələnmək; зəдəжə быə с. 

zədələnmiş, zədələnən; зəдəжə быə хəб. мəн. zədələnmişdir, 
zədələnib; зəдəжə кардеј ф. zədələndirmək; зəдəжə кардə беј ф. 
zədələndirilmək; зəдəжə кардə быə с. zədələndirilmiş, zədələndirilən; 
зəдəжə кардə быə хəб. мəн. zədələndirilmişdir, zədələndirilib. 

зәж и. зоол. kәklik. 
зәиф с. zәif; зəифə одəм zəif adam; зəиф беј ф. zəifləmək, 

zəifləşmək; зəиф быə с. zəifləmiş, zəifləşən; зəиф быə хəб. мəн. 
zəifləmişdir, zəifləşib; зəиф кардеј ф. zəiflətmək; зəиф кардə с. 
zəiflədən, zəiflədici; зəиф кардə беј ф. zəiflədilmək; зəиф кардə быə 
с. zəiflədilmiş, zəiflədilən; зəиф кардə быə хəб. мəн. zəiflədilmişdir, 
zəiflədilib. 

зәифәкә с. zәiflәdәn, zәiflәdici. 
зәифәти и. zәiflik; зəифəти кардеј ф. zəiflik etmək; зəифəти кардə 

беј ф. zəiflik edilmək; зəифəти кардə быə с. zəiflik edilmiş (edilən); 
зəифəти кардə быə хəб. мəн. zəiflik edilmişdir (edilib). 

зәиф-зәифи з. zәifcә. 
зәифи и. zәiflik. 
зәј и. zәy. 
зәјҹо з. zәy çıxarılan yer. 
зәка и. zәka. 
зәкајн с. zәkalı. 
зәкајнәти и. zәkalılıq. 
зәки с. zәki, ağıllı. 
зәкијәти и. zәkilik, ağıllılıq. 
зәкко с. zәqqum, zәqqәto, zәqqәtun, әn acı, çox turş (müsəlman 

inamına görə cəhənnəmdə bitən və o dünyada günahkarlar üçün 
nəzərdə tutulan yabanı zeytun və ya ağac və onun meyvəsi); телə 
зəкко acı zəqqətun. 

зәкот и. дини. zәkat. 
зәлил с. zәlil. 
зәлиләти и. zәlillik. 
зәлилиғәзинә з. zәlilanә. 
зәлил-зәлили з. zәlilcәsinә. 
зәлы и. зоол. zәli. 
зәлыпешт и. бот. yemiş növü. 
зәлоләт и. zәlalәt. 
зәлоләтин с. zәlalәtli. 
зәм-зәм и. дини Zәm-zәm (1 Məkkədəki məscidin yanındakı su 

quyusunun adı; 2 шаир. təmizlik simvolu). 
зәмин и. torpaq, yer; зəмин бəвоте, быкышт мыни, бəјжикəм 

тыни torpaq deyər, öldür məni, dirildim səni; плəнет Зəмин Yer 
planeti; Зəмини ыштə тиј гырдо гарде Yerin öz oхu ətrafında 
fırlanması; пешти бə зəмин жəј kürəyini yerə vurmaq; *Зəмин 
мардəсојби рə сардын кардејдə Torpaq ölü sahibini tez soyudur; 
Зəмин һəмə сырон едојдə Torpaq bütün sirləri örtür; Зəмин де 
ебарде си бејдəни Torpaq udmaqdan doymur; Һарчи ов пок бəка, 
ови зəмин Hər şeyi su pak edir, suyu torpaq (At. məs.). 

зәминдор и. mülkәdar, mülk sahibi. 
зәминдорәти и. mülkәdarlıq. 
зәминә и. zәmin, әsas. 
зәминәдә з. yerdә. 
зәминәканд и. yerqazan.  
зәминәпам и. yerölçәn. 

зәминәпијоз и. бот. yersoğanı. 
зәминә фындых и. бот. yerfındığı.  
зәминижијәдә с. torpaqaltı. 
зәминику з. yerdәn; зəминику тосə осмон yerdən göyə qədər. 
зәмининези с. yerәyaxın; зəмининези һəво тəбəғə ҹоғр. 

yerəyaхın hava təbəqəsi. 
зәминисә з. yerdә, yer üzündә, yer üzәrindә; һежо зəминисə 

yerdəcə. 
зәмино з. yerdәn; зəмино бешə овон yerdən çıхan sular. 
зәмин-осмон и. yer-göy; вəш гəтəшонбе зəмин-осмони yer-göy 

alışıb yanırdı.  
зәминпамје и. yerölçmә. 
зәминшынос и. yerşünas, torpaqşünas. 
зәминшыносәти и. yerşünaslıq, torpaqşünaslıq. 
зәмон и. zaman; зəмони воһид zaman vahidi; зəмонə фосилə 

zaman fasiləsi; зəмон дəварде zaman keçdi; фели зəмонон felin 
zamanları; дəвардə зəмон keçmiş zaman; есəтнə зəмон indiki zaman; 
вəомə зəмон gələcək zaman; грəматикə зəмон qrammatik zaman; 
зəмонə зəрф zaman zərfi зəмонə зəрфин zaman zərfliyi; зəмонə холə 
ҹумлə zaman budaq cümləsi; зəмон ијəн мəкон zaman və məkan; 
зəмонə пебемон zaman əlaqəsi; фели зəмонə формон felin zaman 
formaları; зəмонə ғулоғон zaman şəkilçiləri. 

зәмонә и. zәmanә. 
зәмонәт и. zәmanәt.  
зәмонәтин с. zәmanәtli, tәminatlı; зəмонəтинə номə zəmanətli 

məktub. 
зәмонәткор и. zәmanәtkar, zәmanәtçi. 
зәмонәткорәти и. zәmanәtkarlıq, zәmanәtçilik. 
зәмон-зәмон з. zaman-zaman. 
зәмонин с. zamanlı; зəмонинə кредит zamanlı kredit. 
зән и. zәnd, güman. 
зәнбоғ и. бот. zanbaq. 
зәнбәрәзоғ и. zәhrimar. 
зәнбоғәзизәјнон и. бот. zanbaqçiçәklilәr. 
зәнбоғохшәрон и. бот. zanbaqkimilәr. 
зәнгет и. бот. bax: шимшор. 
зәнгәләгуш и. balıqqulağı; ропə зəнгəлəгуш ilbiz balıqqulağı. 
зәнгәләгушин с. balıqqulağılı; зəнгəлəгушинə һуш balıqqulağılı 

qum. 
зәнгин с. bax: гәнҹин. 
зәнгинәти и. bax: гәнҹинәти. 
зәнд и. dәrrakә, düşüncә. 
зәндиги-зәһлә и. zәndeyi zәhlә; зəндиги-зəһлəм шејдə zəndeyi-

zəhləm gedir. 
зәндин с. dәrrakәli, düşüncәli. 
зәндинәти и. dәrrakәlilik, düşüncәlilik. 
зәнән и. zәnәn; bax: мојнә. 
зәнәх и. кanə. zәnәx.  
зәнәхдон и. канə. batıq (çənədə, üzdə). 
зәнәхдонин с. канə. batıqlı. 
зәнҹәфил и. бот. zәncәfil. 
зәнҹи и. zәnci. 
зәр I и. zәr (1 qızıl; 2 şəfəq); зəр жəј zərləmək; зəр жə беј 

zərlənmək. 
зәр II и. вəрз. zәr; зəр шодој zər atmaq; шодə зəрон zərləri at 

(nərddə). 
зәрб и. zәrb; де зəрби zərblə.  
зәрбдаст и. zәrbi-dәst, zәrbdәst. 
зәрбә и. zәrbә.  
зәрбәјн с. zәrbәli. 
зәрб-мәсәл и. zәrb-mәsәl, zәrbülmәsәl; бə зəрб-мəсəл огардеј 

zərb-məsələ dönmək.  
зәрбофт и. zәrbaf, zәrbәft (qızılı saplarla tikən usta). 
зәрбофтә и. zәrbafta (parça). 
зәрбофтәјн с. zәrbaftalı. 
зәрбофтәти и. zәrbaftalıq (sənət). 
зәрбхонә и. zәrbxana. 
зәрвәрәғ и. zәrvәrәq. 
зәргәр и. zәrgәr. 
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зәргәрәти и. zәrgәrlik; зəргəрəти кардеј ф. zərgərlik etmək; 
зəргəрəти кардə беј ф. zərgərlik edilmək; зəргəрəти кардə быə с. 
zərgərlik edilmiş (edilən). 

зәрдуст и. Allahın dostu, peyğәmbәr, zәrdüşt.  
зәрдусти и. zәrdüşti, zәrdüştülük tәrәfdarı. 
зәрдустәти и. zәrdüştülük, zәrdüştlük (Iran xalqlarının qədim 

monoteist дини ). 
зәрдуш и. paqon. 
зәрегәт и. полигр. zәrbasan. 
зәрәр и. zәrәr; зəрəр роснијеј ф. zərər yetirmək; зəрəр роснијə беј 

ф. zərər yetirilmək; зəрəр роснијə быə с. zərər yetirilmiş (yetirilən); 
зəрəр роснијə быə хəб. мəн. zərər yetirilmişdir (yetirilib). 

зәрәрдидә с. zәrәrçәkәn, zәrәrçәkmiş. 
зәрәрәдә с. zәrәrverici. 
зәрәрәдәти и. zәrәrvericilik. 
зәрәрин с. zәrәrli.  
зәрәринәти и. zәrәrlilik. 
зәр-зибо и. zәr-ziba. 
зәр-зибојн с. zәr-zibalı. 
зәрин с. zәrli; зəринə телефон zərli telefon. 
зәринәти и. zәrlilik. 
зәриф с. zәrif; зəриф беј ф. zərifləşmək; зəриф быə с. zərifləşmiş, 

zəifləşən; зəриф быə хəб. мəн. zərifləşmişdir, zəifləşib. 
зәрифәти и. zәriflik. 
зәрифонә с. zәrifanә; зəрифонə сыханон zərifanə sözlər. 
зәрифонәти и. zәrifanәlik. 
зәрыск и. бот. başınağacı.  
зәрпәрәст с. zәrpәrәst. 
зәрпәрәстәти и. zәrpәrәstlik. 
зәррә и. zәrrә.  
зәррәбын и. zәrrәbin, mikroskop, böyüdücü, lupa. 
зәррә-зәррә з. zәrrә-zәrrә. 
зәрурәт и. zәrurәt. 
зәрури с. zәruri; зəруријə тəдбирон zəruri tədbirlər.  
зәриријәт и. bax: зәрурәт. 
зәруријәти и. zәrurilik. 
зәрф I и. zәrf, konvert. 
зәрф II и. зывон. zәrf; зəмонə зəрф zaman zərfi; вырə зəрф yer 

zərfi; кејфијəтə зəрф keyfiyyət zərfi; мəғсəдə зəрф məqsəd zərfi; 
сəбəбə зəрф səbəb zərfi; тəрзи-һəрəкəтə зəрф tərzi-hərəkət zərfi. 

зәрфбе и. зывон. zәrflәşmә (sözlərin başqa qrammatik 
karteqoriyadan zərfə keçməsi); исми зəрфбе ismin zərfləşməsi. 

зәрфәтәвон с. zarafatcıl. 
зәрфәтәвонәти и. zarafatcıllıq. 
зәрфәтәкә и. zarafatçı. 
зәрфәт(и) и. zarafat; де зəрфəти zarafatyana, zarafatla; бə зəрфəти 

з. zarafata, zarafatca, zarafatcasına; зəрфəти кардеј ф. zarafat etmək, 
zarafatlaşmaq; зəрфəти кардə беј ф. zarafat edilmək; зəрфəти кардə 
быə с. zarafat edilmiş (edilən); зəрфəти кардə быə хəб. мəн. zarafat 
edilmişdir (edilib). 

зәрфәтиғәзинә з. zarafatyana. 
зәрфәтчин с. zarafatcıl. 
зәрфәтчинәти и. zarafatcıllıq. 
зәрфи с. zәrfi; зəрфијə мəно zərfi məna. 
зәрфијот и. valentlik, zәrfiyyat. 
зәрфин и. зывон. zәrflik.  
зәрхәрә и. zәrxara (üzərində qızılı və gümüşü saplarla 

tikilmiş naxışlar olan ipək parça). 
зәрхәрәјн с. zәrxaralı. 
зәфә I и. xәtәr; зəфə роснијеј ф. xətər toxundurmaq; зəфə роснијə 

беј ф. xətər toxundurulmaq; зəфə роснијə быə с. xətər 
toxundurulmuş (toxundurulan); зəфə роснијə быə хəб. мəн. xətər 
toxundurulmuşdur (toxundurulub). 

зәфә II и. zәfәr; зəфə бојдəғ zəfər bayrağı. 
зәфәрин с. zәfәrli, müzәffәr. 
зәфәрномә и. zәfәrnamә (qələbəyə həsr olunmuş bədii əsər). 
зәфәрон и. бот. zәfәran. 
зәфәрони с. zәfәrani; зəфəронијə һуштули zəfərani şaftalı. 
зәфәронин с. zәfәranlı; зəфəронинə пыло zəfəranlı aş. 
зәхм и. yara, zәxm; бə зəхм гынијеј yaralanmaq. 

зәһә и. zәhәr; мори зəһə ilan zəhəri; бə зəһə огарде һардəјым 
yeməyim zəhərə döndü; зəһə кардеј ф. zəhər etmək; һардəј зəһə 
кардеј yeməyini zəhər etmək (zəhərə döndərmək); зəһə кардə беј ф. 
zəhər edilmək; зəһə кардə быə с. zəhər edilmiş (edilən); зəһə кардə 
быə хəб. мəн. zəhər edilmişdir (edilib).  

зәһәјн с. zәhәrli; зəһəјн бе и. zəhərlənmə; зəһəјн беј ф. 
zəhərlənmək; зəһəјн быə с. zəhərlənmiş, zəhərlənən; зəһəјн быə хəб. 
мəн. zəhərlənmişdir, zəhərlənib; зəһəјн кардеј ф. zəhərləmək; зəһəјн 
кардə беј ф. zəhərləndirilmək; зəһəјн кардə быə с. zəhərləndirilmiş, 
zəhərləndirilən; зəһəјн кардə быə хəб. мəн. zəhərləndirilmişdir, 
zəhərləndirilib. 

зәһәјнәкә с. zәhәrlәyici, zәhәrlәyәn. 
зәһәјнәти и. zәhәrlilik. 
зәһәндә с. zәhәndә, kobud. 
зәһәндәти и. zәhәndәlik, kobudluq. 
зәһәрәтолығ с. zәhәr tuluğu. 
зәһлә и. zәhlә; зəһлə бардеј ф. zəhlə aparmaq; зəһлə бардə с. zəhlə 

aparan; зəһлə бардə беј ф. zəhlə aparılmaq; зəһлə бардə быə с. zəhlə 
aparılmış (aparılan); зəһлə бардə быə хəб. мəн. zəhlə aparılmışdır 
(aparılıb). 

зәһләәбә с. zәhlәaparan, zәhlәtökәn, zәhlәtökücü. 
зәһләәбәти и. zәhlәaparanlıq, zәhlәtökәnlik, zәhlәtökücülük. 
зәһм и. zәhm; де зəһми zəhmlə; зəһми егəтеј zəhm basmaq.  
зәһмәт и. zәhmәt.  
зәһмәтәпи с. zәhmәtsevәn. 
зәһмәтин с. zәhmәtli; зəһмəтинə ко zəhmətli iş. 
зәһмәткәш с. zәhmәtkeş; зəһмəткəшə одəм zəhmətkeş adam. 
зәһмәткәшәти и. zәhmәtkeşlik. 
зәһмәтпијәти и. zәhmәtsevәnlik, zәhmәtsevәrlik. 
зәһмин с. zәhmli; зəһминə дијəн zəhmli görkəm. 
зәһминәти и. zәhmlilik. 
зәһримор и. zәhrimar; зəһримор кардеј ф. zəhrimar etmək; 

зəһримор кардə беј ф. zəhrimar edilmək; зəһримор кардə быə с. 
zəhrimar edilmiş (edilən); зəһримор кардə быə хəб. мəн. zəhrimar 
edilmişdir (edilib). 

зәһриморәти и. zәhrimarlıq. 
зибәл и. zәhlә; зибəл бардеј ф. zəhlə aparmaq, bezikdirmək; зибəл 

бардə беј ф. zəhlə aparılmaq, bezikdirilmək; зибəл бардə быə с. 
zəhlə aparılmış, bezikdirilmiş; зибəл бардə быə хəб. мəн. zəhlə 
aparılmışdır, bezikdirilmişdir. 

зибәләбә с. bezikdirici, zәhlәaparan.  
зибо и. ziba. 
зибојн с. zibalı. 
зибојнәти и. zibalılıq. 
зигзаг и. ziqzaq (sınıq xətt). 
зигзагиғәзинә с. ziqzaqvarı, ziqzaqşәkilli. 
зигзагин с. ziqzaqlı. 
зидд с. zidd; зиддə фикир zidd fikir; бə зидд ziddinə; зидд беј ф. 

zidd olmaq; зидд быə с. zidd olmuş (olan); зидд быə хəб. мəн. zidd 
olmuşdur (olub). 

зиддәти и. ziddlik; пыə де зоə арəдə быə зиддəти ata ilə oğulun 
arasında olan zidlik.  

зиддијәт и. ziddiyyәt; əсосə зиддијəт əsas ziddiyyət; дылəтонə 
зиддијəтон daхili ziddiyyətlər; даштə зиддијəтон хarici ziddiyyətlər; 
нығылə зиддијəтон dərin ziddiyyətlər; зиддијəтə пебемон ziddiyyət 
əlaqəsi.  

зиддијәтин с. ziddiyyәtli. 
зиддијәтинәти и. ziddiyyәtlilik. 
зиз и. qabarcıq, qovurcuq, qovcuq. 
зизә и. бот. çiçәk; доон окардəшоне зизə ağaclar çiçək açmışdır. 
зизәгард и. бот. erkәkcik. 
зизәгардин с. бот. erkәkcikli. 
зизәјн с. çiçәkli. 
зизә окардеј ф. çiçәk açmaq. 
зијад и. зоол. ziyad (balıq). 
зијәлә и.  бот. vәzәri, acıtәrә. 
зијод с. artıq, әlavә; зијод бе и. artma; зијод беј ф. artmaq; зијод 

быə с. artan, artmış; зијод быə рестə artan sıra; зијод быə хəб. мəн. 
artıb, artmışdır; зијод карде и. artırma; зијод кардеј ф. artırmaq; 
зијод кардə беј ф. artırılmaq; зијод кардə быə с. artırılmış, artırılan; 
зијод кардə быə хəб. мəн. artırılmışdır, artırılıb; зијод кардовније и. 
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artdırma; зијод кардовнијеј ф. artdırmaq; зијод кардовнијə бе и. 
artdırılma; зијод кардовнијə беј ф. artdırılmaq; зијод кардовнијə 
быə с. artdırılmış, artdırılan; зијод кардовнијə быə хəб. мəн. 
artdırılmışdır, artdırılıb. 

зијодә и. ziyadә, artıq, әlavә. 
зијодәти и. artıqlıq, ziyadәlik, әlavәlik. 
зијод-зијоди з. artıq-artıq, artıqlamasilә; bax: вабәзијод. 
зијоди и. 1 artıqlıq; зијоди кардыше хорəки хörək artıqlıq etdi; 2 

artım; мəһсулə зијоди məhsul artımı; еғрорə зијоди sabit artım. 
зијодин с. artımlı; зијодинə бырз artımlı düyü. 
зијодинәти и. artımlılıq, artımlıq. 
зијон I и. ziyan; зијон жəј ziyan vurmaq; зијон ныжəнə ziyan 

vurmadan; маддијə зијон maddi ziyan; мəнəвијə зијон mənəvi ziyan; 
зијон карде и. ziyanetmə; зијон кардеј ф. ziyan etmək, ziyana 
düşmək; зијон кардə беј ф. ziyan edilmək, ziyana düşülmək; зијон 
кардə быə с. ziyan edilmiş (edilən), ziyana düşmüş (düşən); зијон 
кардə быə хəб. мəн. ziyan edilmişdir (edilib), ziyana düşmüşdür 
(düşüb). 

зијон II и. 1) тəб. uşaqsalma; 2) бајт. balasalma; зијон кардеј ф. 
тəб. бајт. uşaq salmaq, bala salmaq; зијон кардə беј ф. тəб. бајт. 
uşaq salınmaq, bala salınmaq; зијон кардə быə с. тəб. bajт. uşaq 
salınmış (salınan), bala salınmış (salınan); зијон кардə быə хəб. мəн. 
тəб. bajт. uşaq salınmışdır (salınıb), bala salınmışdır (salınıb). 

зијонәдә с. bax: зијонәжән. 
зијонәдәти и. bax: зијонәжәнәти. 
зијонәжән с. ziyanverәn, ziyanvuran, ziyanverici. 
зијонәжәнәти и. ziyanverәnlik, ziyanvuranlıq, ziyanvericilik. 
зијонәти и. ziyanlıq. 
зијонин с. ziyanlı.  
зијонинәти и. ziyanlılıq. 
зијонкор с. ziyankar, ziyançı; зијонкорə əғыл ziyankar uşaq. 
зијонкорәти и. ziyankarlıq, ziyançılıq; зијонкорəти кардеј ф. 

ziyankarlıq etmək; зијонкорəти кардə беј ф. ziyankarlıq edilmək;  
зијонкорəти кардə быə с. ziyankarlıq edilmiş (edilən); зијонкорəти 
кардə быə  хəб. мəн. ziyankarlıq edilmişdir (edilib).  

зијорәт и. ziyarәt; зијорəт кардеј ф. ziyarət etmək; зијорəт кардə 
беј ф. ziyarət edilmək; зијорəт кардə быə с. ziyarət edilmiş (edilən); 
зијорəт кардə быə хəб. мəн. ziyarət edilmişdir (edilib). 

зијорәтго и. ziyarәtgah.  
зијорәтәкә и. ziyarәtçi. 
зијорәтәкәти и. ziyarәtçilik. 
зијофәт и. ziyafәt; зијофəтə мəҹлис ziyafət məclisi. 
зик и. qığılcım; електрикə зикон физ.  elektrik qığılcımları; 

индуксијə зик induksiyə qığılcımı; зикə генератор qığılcım 
generatoru; зикə вириски qığılcım parıltısı; зик ваштеј ф. 
qığılcımlanmaq, qığılcım saçmaq; зик дој и. раб. qığılcımlama; 
мəрəјнə зикдој dairəvi qığılcımlama; зик порнијеј ф. qığılcım 
saçmaq; зик порнијə беј ф. qığılcım saçılmaq; зик порнијə быə с. 
qığılcım saçılmış (saçılan); зик порнијə быə хəб. мəн. qığılcım 
saçılmışdır (saçılıb). 

зикбәҹо з. pәrәn-pәrәn, pәrakәndә; зикбəҹо егынијеј pərən-
pərən düşmək. 

зикәгәт и. тех. qığılcımtutan. 
зикәдә и. тех. qığılcımverici. 
зикәпам и. тех. qığılcımölçәn. 
зикәпорын и. qığılcımsaçan, qortökәn. 
зик-зик и. sәs-küy, qışqır-bağır. 
зики-зәфо и. sәs-küy, qışqır-bağır. 
зикин с. qığılcımlı; зикинə əдə qığılcımlı verici. 
зикыву и. qışqırıq, qaraqışqırıq. 
зиккә и. qışqırıq, çığırtı, qışqırtı, bağırtı, bağırma; зиккə дој жəј 

ф. qışqırtmaq, çığırtmaq, bağırtmaq; зиккə доə бе жəј ф. 
qışqırdılmaq, çığırdılmaq, bağırdılmaq; зиккə доə быə жəј с. 
qışqırdılmış, çığırdılmış, çığırdılan, bağırdılmış, qışqırdılan, 
bağırdılan; зиккə жəј ф. qışqırmaq, çığırmaq, bağırmaq. 

зиккәјн с. qışqırtılı, çığırtılı, bağırtılı. 
зикмәвулә с. bağırış, bağırtı, çığırtı, qışqır-bağır, çığır-bağır; 

зикмəвулə кардеј ф. bağırışmaq, çığırışmaq, qışqır-bağır (çığır-bağır) 
salmaq. 

зикоәгәт и. тех. qığılcımsaxlayan. 
зикоәкышт и. тех. qığılcımsöndürәn. 

зикр и. zikr; зикр кардеј zikr etmək. 
зиктәјәкә и. физ. qığılcımboşaldıcı. 
зикһазик с. bağırış, bağırışma, çığırtı, bağırtı, çığır-bağır, 

qışqır-bağır, qışqırıq-bağırıq; зикһазик кардеј ф. bağırışmaq, 
çığırışmaq, qışqır-bağır (çığır-bağır) salmaq. 

зил и. köz. 
зил с. zil (səs); зилə сəдо zil səs; бə зил рост беј zilə qalхmaq. 
зил: зил сијо  с. zil qara.  
зилгәдә и. zilqәdә (müsəlman təqviminin onbirinci ayı). 
зилинг и.  zınqıltı (səs təqlidi). 
зилингә и. cingilti, zınqıltı (səs təqlidi). 
зилкоко и. бот. lalә, dağ lalәsi, qızıl zanbaq. 
зило з. zildәn; зило һандеј zildən oхumaq. 
зилхан и. zilxan (zil səsi olan xanəndə). 
зилһиҹҹә и. zilhiccә (müsəlman təqviminin onikinci ayı). 
зимлә и. zirvә, dağın zirvәsi, qılıc; бешим де бə банди зимлə ta 

dağın zirvəsinə çıхdım. 
зин и. yәhәr (at); зин кардеј ф. yəhərləmək (atı); зин кардə беј ф. 

yəhərlənmək (at); зин кардə быə с. yəhərlənmiş, yəhərlənən (at); зин 
кардə быə хəб. мəн. yəhərlənmişdir, yəhərlənib (at). 

зинг и. zınq (səs təqlidi). 
зингәвулә и. vәngilti (it); зингəвулə карде и. vəngildəmə (it); 

зингəвулə кардеј ф. vəngildəmək (it); зингəвулə кардə с. 
vəngildəyən, vəngildəmiş. 

зингәвуләјн с. vәngiltili (it). 
зинг-зинг и. zingilti, zınqıltı, cingilti; зинг-зинг кардеј ф. 

zingildəmək, cingildəmək. 
зиндон I и. zindan, hәbsxana; бə зиндон егəтеј zindana basmaq. 
зиндон II и. zindan (dəmirçi). 
зиндонбон и. zindanban, zindançı. 
зиндонбонәти и. zindanbanlıq, zindançılıq. 
зиндонхон и. bax: осынәғә.   
зиндонхонә I и. zindanxana, hәbsxana. 
зиндонхонә II и. zindanxana, dәmirçi emalatxanası. 
зинә з. 1 dünәn; зинə печоштə dünən günortadan sonra; 2 

dünәnki; зинə əғыл dünənki uşaq. 
зинәку з. dünәndәn; зинəку жыго бə ром dünəndən bəri yol 

gəlirəm. 
зинәни з. dünәnki, dünkü. 
зинәт и. bax: рәвош. 
зинәтин с. bax: рәвошин. 
зино и. zina (kəbinsiz cinsi əlaqə); зиноо бə əмəл омə əғыл 

zinadan əmələ gələn uşaq, vələduzina.  
зинокор с. zinakar. 
зинокорәти и. zinakarlıq. 
зиноләт и. yәhәr lәvazimatı, yәhәr-yüyәn. 
зинһор и. zinhar; бə зинһор вардеј ф. zinhara gətirmək, 

bezdirmək; бə зинһор вардə беј ф. zinhara gətirilmək, bezikdirilmək; 
бə зинһор вардə быə с. zinhara gətirilmiş (gətirilən), bezikdirilmiş, 
bezikdirilən; бə зинһор вардə быə хəб. мəн. zinhara gətirilmişdir 
(gətirilib), bezikdirilmişdir, bezikdirilib. 

зинһорәбә с. zinhara gәtirәn, bezikdirәn, bezikdirici. 
зинҹир и. zәncir; зинҹир дој жəј ф. zəncirlətmək; зинҹир жəј ф. 

zəncirləmək; зинҹир жə с. zəncirləyən, zəncirləmiş; зинҹир жə беј ф. 
zəncirlənmək; зинҹир жə быə с. zəncirlənmiş, zəncirlənən; зинҹир 
жə быə хəб. мəн. zəncirlənmişdir, zəncirlənib. 

зинҹирә и. zәncirә.  
зинҹирин с. zәncirli. 
зинҹом и. qaymaq qabı. 
зира и. zira, çünki. 
зиреһ и. zireh; bax: сим IV; зиреһ жəј ф. zirehləmək; зиреһ жə беј 

ф. zirehlənmək; зиреһ жə быə с. zirehlənmiş, zirehlənən; зиреһ жə 
быə хəб. мəн. zirehlənmişdir, zirehlənib. 

зиреһин с. zirehli. 
зиреһинәти и. zirehlilik. 
зиреһһыләкә с. zirehdeşәn. 
зир-зәбәр и. zir-zәbәr, mәhv, dağılma; зир-зəбəр кардеј ф. zir-

zəbər (məhv) etmək, dağıtmaq; зир-зəбəр кардə беј ф. zir-zəbər 
(məhv) edilmək, dağıdılmaq. 

зирзәмин и. zirzәmi, qazma. 
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зиркәш и. мус. Zirkeş («Şur» dəstgahının əvvəlində kiçik vokal-
instrumental epizod). 

зиркон и. геол. zirkon (ada silikatları sinfindən mineral). 
зифаф и. zifaf; зифафə шəв zifaf gecəsi (gəlinin bəy evinə köçdüyü 

birinci gecə).  
зишанго з. dünәn axşam, dünәn gecә. 
зишангонәни з. dünәn axşamkı, dünәn gecә olan. 
зыбуд с. qәvi, zırı, zırpı, zorba, yekәpәr. 
зыбудәти и. qәvilik, zırılıq, zırpılıq, zorbalıq, yekәpәrlik. 
зывон и. dil; зывон окардеј ф. dil açmaq; зывон окардə с. dil 

açmış, dil açan; зывон окардə беј ф. dil açılmaq; зывон окардə быə 
с. dil açılmış (açılan); зывон окардə быə хəб. мəн. dil açılmışdır 
(açılıb); *Зывон бо сəј бəлоје Dil başa bəladır; Зывон чанə ашиш 
быбо, сə анə сəломəт бəбе Dil nə qədər sakit olsa, baş o qədər 
salamat olar; Зывон парсəј сəјку: -Чокош? Воте, чанə лолиш, анə 
чоким Dil başdan soruşdu: - Necəsən? Dedi, sən nə qədər lalsan, 
yaxşıyam; Иглə зывон зынəкəс иглə одəме, дыглə зывон зынəкəс 
дыглə одəме Bir dil bilən bir adamdır, iki dil bilən iki adamdır (At. 
məs.). 

зывонарышт с. dilsındıran, çәtin tәlәffüz olunan (söz). 
зывонарышт и. əдəб. yanıltmac. 
зывонбәзывон з. dildәn-dilә. 
зывон-дәмох с. dil-damaq. 
зывонеше и. diltutulması. 
зывонәбанд(он) и. sәs tel(lәr)i. 
зывонәбыр и. sözkәsәn. 
зывонәвон и. dilçi. 
зывонәвонәти и. dilçilik. 
зывонәгәт и. тəб. diltutqacı (tibbi alət). 
зывонәзизәјнон и. зоол. dilçiçәklilәr (onurğasız parazitlər sinfi). 
зывонәзын с. dilbilәn, dilqanan. 
зывонәкәно с. зывон. dilyanı; зывонəкəно самитон dilyanı 

samitlər. 
зывонәмијонә с. зывон. dilortası (dil arxasının orta hissəsinin 

iştirakı ilə tələffüz olunan); зывонəмијонə самитон dilortası samitlər. 
зывонәсә с. зывон. dilönü (dilin qabaq hissəsinin köməyi ilə 

tələffüz olunan); зывонəсə сəдо dilönü səs; зывонəсə самитон dilönü 
samitlər. 

зывонәсәпе с. зывон. dilüstü (tələffüz zamanı dil divarının qabaq 
hissəsinin damağa qalxdığı); зывонəсəпе самитон dilüstü samitlər. 

зывонәтык с. зывон. dilucu (dil ucunun dişlərə sıxılması yolu ilə 
əmələ gələn); зывонəтыкə самитон dilucu samitlər. 

зывонәҹәвоб з. dilcavabı. 
зывонин с. dilli, dilavәr; иронəзывонинə хəлғин толышон 

talışlar irandilli хalqdır. 
зывонинәти и. dillilik, dilavәrlik. 
зывонмәзын с. dil bilmәyәn, dilbilmәz. 
зывонмәзынәти и. dilbilmәzlik. 
зывоно з. dildәn, dilindәn. 
зывоншынос и. dilşünas, dilçi. 
зывоншыносәти и. dilşünaslıq, dilçilik. 
зығ I и. qora; емəкə ыштə чəши зығи! gözünün qorasını tökmə! 
зығ II и. palçıq, zığ. 
зығ III и. yağ.  
зығә с. sucaq, gölmәc. 
зығин с. yağlı; зығинə шыт yağlı süd. 
зығинәти и. yağlılıq; шыти зығинəти südün yağlılığı. 
зызд с. qorxulu, vahimәli, qorxunc; зыздə мəнзəрə qorхulu 

mənzərə; зыздə сəдо qorхunc səs. 
зыздәти и. qorxuluq, vahimәlik. 
зыкки c. xәsis. 
зыккијәти и. xәsislik. 
зыклә и. бот. tumurcuq, düymә; зыклə жəј tumurcuqlanma. 
зыком и. zökәm. 
зыкомин с. zökәmli; зыкоминə нохəшин zökəmli хəstə. 
зыл I и. quş peyini, zil, zınq. 
зыл II и. irin, çirk (gözlərin qırağında); зыл кардеј ф. irinləmək, 

çirk etmək (göz); зыл кардə с.  irinləmiş, çirk etmiş (edən) (göz); зыл 
кардə беј ф. irinlənmək, çirk edilmək (göz). 

зыләбуғ и. isti; бə зылə буғ дəшə фылонкəс filankəs özünü istiyə 
verib (yayın istisində çox paltar geyinən adam barəsində deyilir). 

зылзылә с. qızmar; зылзылə һəши qızmar günəş. 
зылин с. 1 irinli, çirkli (göz); 2 zilli. 
зылләт и. zillәt; де зыллəти zillətlə. 
зылләтин с. zillәtli. 
зылләтинәти и. zillәtlilik. 
зылм и. zülm; де зылми zülmlə; зылм кардеј ф. zülm etmək; 

зылм кардə беј ф. zülm edilmək; зылм кардə быə с. zülm edilmiş 
(edilən); зылм кардə быə хəб. мəн. zülm edilmişdir (edilib). 

зылми-ситәм и. zülm-sitәm. 
зылмкор с. zülmkar. 
зылмкорәти и. zülmkarlıq. 
зылмот и. zülmәt, qaranlıq; *Зылмото нур бəбе, нуро – зылмот 

Zülmətdən nur olar, nurdan zülmət (At. məs.). 
зылмотин с. zülmәtli. 
зылф и. zülф. 
зылфин с. zülфlü. 
зымб и. zımb (səs təqlidi). 
зымбыније и. döymә, әzişdirmә. 
зымбыније-зымбыније з. döyә-döyә, döyәrәk, әzişdirә-әzişdirә, 

әzişdirәrәk. 
зымбынијеј ф. döymәk, әzişdirmәk; зымбынијə беј ф. 

döyülmək, əzişdirilmək; зымбынијə быə с. döyüşdürülmüş, 
əzişdirilmiş, döyüşdürülən, əzişdirilən; зымбынијə быə хəб. мəн. 
döyüşdürülmüşdür, əzişdirilmişdir, döyüşdürülüb, əzişdirilənib. 

зымбынијә с. döymüş, döyәn, әzişdirmiş, әzişdirәn. 
зымбынијә хəб. мəн. döymüsәn, әzişdirmisәn. 
зымбынијәнин с. döymәli, döyәsi, әzişdirmәli, әzişdirәsi. 
зымбынијәсә ф. döyәrkәn, әzişdirәrkәn. 
зымыстон и. qış, zimistan. 
зымыстонә с. qışlıq; зымыстонə гандым qışlıq buğda. 
зымыстонәвә з. qışqabağı. 
зымыстонәдә з. qışda. 
зымыстонәдәһавз с. qışdayaşıl; зымыстонəдəһавзə вишон 

qışdayaşıl meşələr. 
зымыстони и. qarpız; *Бə иглə даст дыглə зымыстони гəтə 

əбыни Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz; Һавзə зымыстони лу бə 
зəмин егыније, воа бəвој Göy qarpızın qabığı yerə düşəndə qar yağar 
(At. məs.). 

зымыстонидурумин с. qışadavamlı. 
зымыстонидуруминәти и. qışadavamlılıq. 
зымрых и. bataqlıq. 
зымрыхәвыл и. бот. yer fәslәyәni, qar çiçәyi. 
зымрыхшынос и. bataqlıqşünas. 
зымрыхшыносәти и. bataqlıqşünaslıq. 
зымһор и. azuqә, qida, azuqә ehtiyatı, qışlıq azuqә. 
зынг n. zınq (zəngi ifadə etmək üçün istifadə olunur). 
зынг и. әlәngә, zing (iri sümük). 
зынг-зынг и. zınqıltı; зынг-зынг кардеј ф. zınqıldamaq; зынг-

зынг кардовнијеј ф. zınqıldatmaq. 
зынгәзырынг и. zanqazaranq. 
зынгин с. әlәngәli, zingli.  
зынгинә аш и. әlәngәli (zingli) hәdik. 
зынгыләш и. bax: гыличол. 
зынгыр и. (balaca) tikә, parça, hissә; зынгыр-зынгыр беј tikə-

tikə olmaq. 
зынгыри a. bir az, azca. 
зынгһазынг и. bax:  зынгәзырынг. 
зындых с. zındıq, mürtәd. 
зындыхәти и. zındıqlıq, mürtәdlik. 
зыне и. 1 bilmә; 2 bacarma; 3 tanıma; зынə бе и. 1 bilinmə; 2 

bacarılma; 3 tanınma. 
зыне-зыне  з. 1 bilә-bilә, bilәrәkdәn; 2 bacarıqla; tanıya-tanıya, 

tanıyaraq. 
зынеј ф. 1 bilmәk; 2 bacarmaq; 3 tanımaq; зынə беј ф. 1 

bilinmək; 2 bacarılmaq; 3 tanınmaq; зынə быə с. 1 bilinmiş, bilinən; 2 
bacarılmış, bacarılan; 3 tanınmış, tanınan; зынə быə хəб. мəн. 1 
bilinmişdir, bilinib; 2 bacarılmışdır, bacarılıb; 3 tanınmışdır, tanınıb; 
♥зынејдəм bilirəm; зынејдəш bilirsən; зынејдə bilir; зынејдəмон 
bilirik; зынејдəшон bilirsiniz; зынејдəн bilirlər; зынејдəбим 
bilirdim; зынејдəбиш bilirdin; зынејдəбе bilirdi; зынејдəбимон 
bilirdik; зынејдəбишон bilirdiniz; зынејдəбин bilirdilər; зынəмбе 
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bilmişdim; зынəбе bilmişdin; зынəшбе bilmişdi; зынəмонбе 
bilmişdik; зынəонбе bilmişdiniz; зынəшонбе bilmişdilər; зынəме 
bildim; зынəј bildin; зынəше bildi; зынəмоне bildik; зынəоне 
bildiniz; зынəшоне bildilər; əзыним bilərdim; əзыниш bilərdin; 
əзыни bilərdi; əзынимон bilərdik; əзынишон bilərdiniz; əзынин 
bilərdilər; зынəмбəј bilsəydim; зынəбəј bilsəydin; зынəшбəј bilsəydi; 
зынəмонбəј bilsəydik; зынəонбəј bilsəydiniz; зынəшонбəј 
bilsəydilər; зынəнинбим bilməliydim; зынəнинбиш bilməliydin; 
зынəнинбе bilməliydi; зынəнинбимон bilməliydik; зынəнинбишон 
bilməliydiniz; зынəнинбин bilməliydilər; зынəнин бим bilməli 
oldum; зынəнин биш bilməli oldun; зынəнин бе bilməli oldu; 
зынəнин бимон bilməli olduq; зынəнин бишон bilməli oldunuz; 
зынəнин бин bilməli oldular; зынəнинимбəн bilməliyəmmiş; 
зынəнинишбəн bilməlisənmiş; зынəнинебəн bilməliymiş; 
зынəнинимонбəн bilməliyikmiş; зынəнинишонбəн bilməlisinizmiş; 
зынəнининбəн bilməliymişlər; бəзынем bilərəm; бəзынеш bilərsən; 
бəзыне bilər; бəзынемон bilərik; бəзынешон bilərsiniz; бəзынен 
bilərlər; зынəниним bilməliyəm; зынəниниш bilməlisən; зынəнине 
bilməlidir; зынəнинимон bilməliyik; зынəнинишон bilməlisiniz; 
зынəнинин bilməlidirlər; бызыным bilim; бызын bil; бызыны bilsin; 
бызынəмон bilək; бызынəн bilin; бызынын bilsinlər; бызыном 
bilsəm; бызынош bilsən; бызыно bilsə; бызыномон bilsək; 
бызыношон bilsəniz; бызынон bilsələr; ♥зынејдəним bilmirəm; 
зынејдəниш bilmirsən; зынејдəни bilmir; зынејдəнимон bilmirik; 
зынејдəнишон bilmirsiniz; зынејдəнин bilmirlər; зынејдəныбим 
bilmirdim; зынејдəныбиш bilmirdin; зынејдəныбе bilmirdi; 
зынејдəныбимон bilmirdik; зынејдəныбишон bilmirdiniz; 
зынејдəныбин bilmirdilər; зынəмныбе bilməmişdim; зынəныбе 
bilməmişdin; зынəшныбе bilməmişdi; зынəмонныбе bilməmişdik; 
зынəонныбе bilməmişdiniz; зынəшонныбе bilməmişdilər; 
нызынəме bilmədim; нызынəј bilmədin; нызынəше bilmədi; 
нызынəмоне bilmədik; нызынəоне bilmədiniz; нызынəшоне 
bilmədilər; нəзыним bilərdim; нəзыниш bilməzdin; нəзыни 
bilməzdi; нəзынимон bilməzdik; нəзынишон bilməzdiniz; нəзынин 
bilməzdilər; зынəмнəбəј bilməsəydim; зынəнəбəј bilməsəydin; 
зынəшнəбəј bilməsəydi; зынəмоннəбəј bilməsəydik; зынəоннəбəј 
bilməsəydiniz; зынəшоннəбəј bilməsəydilər; зынəнинныбим 
bilməməliydim; зынəнинныбиш bilməməliydin; зынəнинныбе 
bilməməliydi; зынəнинныбимон bilməməliydik; зынəнинныбишон 
bilməməliydiniz; зынəнинныбин bilməməliydilər; зынəнин ныбим 
bilməli olmadım; зынəнин ныбиш bilməli olmadın; зынəнин ныбе 
bilməli olmadı; зынəнин ныбимон bilməli oladıq; зынəнин 
ныбишон bilməli olmadınız; зынəнин ныбин bilməli olmadılar; 
зынəниннимбəн bilməməliyəmmiş; зынəниннишбəн 
bilməməlisənmiş; зынəниннијебəн bilməməliymiş; 
зынəниннимонбəн bilməməliyikmiş; зынəниннишонбəн 
bilməməlisinizmiş; зынəниннинбəн bilməməliymişlər; нибəзынем 
bilmərəm; нибəзынеш bilməzsən; нибəзыне bilməz; нибəзынемон 
bilmərik; нибəзынешон bilməzsiniz; нибəзынен bilməzlər; 
зынəнинним bilməməliyəm; зынəнинниш bilməməlisən; зынəнинни 
bilməməlidir; зынəниннимон bilməməliyik; зынəниннишон 
bilməməlisiniz; зынəниннин bilməməlidirlər; нызным bilməyim; 
мəзын bilmə; нызны bilməsin; мəзынəмон bilməyək; мəзынəн 
bilməyin; нызнын bilməsinlər; нызном bilməsəm; нызнош bilməsən; 
нызно bilməsə; нызномон bilməsək; нызношон bilməsəniz; нызнон 
bilməsələr. 

зынејдәнишбу хəб. мəн. bilmirsәnsә. 
зынејдәшбу хəб. мəн. bilirsәnsә. 
зыненыбејәти и. bilinmәzlik. 
зыненыбә с. bilinmәz. 
зынә с. 1 bacaran, bilәn; зынə одəм bilən adam, bacaran adam; 2 

bacardığın; дəчык ыштə зынə којку öz bacardığın işdən yapış; 3 
tanımış, tanıyan. 

зынә хəб. мəн. 1 bilmisәn; 2 bacarmısan; 3 tanımısan. 
зынәј и. 1 bilik, bilgi; 2 bacarıq; ыштə зынəј ғəдəрəдə öz 

bacardığın səviyyədə; *чанə бызнош nə qədər bacarırsansa, nə qədər 
bilirsənsə, nə qədər bilsən, nə qədər bacarsan, bacardıqca. 

зынәјәпи с. biliksevәr. 
зынәјн с. 1 bilikli, bilgili; 2 tanınan, tanınmış; 3 bacarıqlı. 
зынәјнәти и. 1 biliklilik, bilgilik; 2 tanınanlıq, tanınmışlıq; 3 

bacarıqlılıq. 

зынәјпијәти и. biliksevәrlik. 
зынәнин с. 1 bilmәli, bilәsi; 2 bacarmalı, bacarası; 3 tanımalı, 

tanıyası. 
зынәсә з. 1 bilәrkәn; 2 bacararkәn; 3 tanıyarkәn. 
зынҹә и. 1 zingirә; 2 bax: муҹолә. 
зыппә и. zıppıltı. 
зыранг и. әks-sәda. 
зырвоније и. anqırtma. 
зырвоније-зырвоније з. anqırda-anqırda, anqırdaraq. 
зырвонијеј ф. anqırtmaq; зырвонијə беј ф. anqırdılmaq; 

зырвонијə быəбе anqırdılmışdı; зырвонијə быəбəј anqırdılsaydı; 
зырвонијə бе anqırdıldı; зырвонијə бе anqırdıldı; зырвонијə бејдə 
anqırdılır; зырвонијə бəбе anqırdılacaq; зырвонијə быə с. 
anqırdılmış, anqırdılan; зырвонијə быə хəб. мəн. anqırdılmışdır, 
anqırdılıb; ♥зырвонејдəм anqırdıram; зырвонејдəш anqırdırsan; 
зырвонејдə anqırdır; зырвонејдəмон anqırdırıq; зырвонејдəшон 
anqırdırsınız; зырвонејдəн anqırdırlar; зырвонејдəбим anqırdırdım; 
зырвонејдəбиш anqırdırdın; зырвонејдəбе anqırdırdı; 
зырвонејдəбимон anqırdırdıq; зырвонејдəбишон anqırdırdınız; 
зырвонејдəбин anqırdırdılar; зырвонијəмбе anqırtmışdım; 
зырвонијəбе anqırtmışdın; зырвонијəшбе anqırtmışdı; 
зырвонијəмонбе anqırtmışdıq; зырвонијəонбе anqırtmışdınız; 
зырвонијəшонбе anqırtmışdılar; зырвониме anqırtdım; зырвоније 
anqırtdın; зырвонише anqırtdı; зырвонимоне anqırtdıq; зырвонијоне 
anqırtdınız; зырвонишоне anqırtdılar; əзырвоним anqırdardım; 
əзырвониш anqırdardın; əзырвони anqırdardı; əзырвонимон 
anqırdardıq; əзырвонишон anqırdardınız; əзырвонин anqırdardılar; 
зырвонијəмбəј anqırtsaydım; зырвонијəбəј anqırtsaydın; 
зырвонијəшбəј anqırtsaydı; зырвонијəмонбəј anqırtsaydıq; 
зырвонијəонбəј anqırtsaydınız; зырвонијəшонбəј anqırtsaydılar; 
зырвонијəнинбим anqırtmalıydım; зырвонијəнинбиш 
anqırtmalıydın; зырвонијəнинбе anqırtmalıydı; зырвонијəнинбимон 
anqırtmalıydıq; зырвонијəнинбишон anqırtmalıydınız; 
зырвонијəнинбин anqırtmalıydılar; зырвонијəнин бим anqırtmalı 
oldum; зырвонијəнин биш anqırtmalı oldun; зырвонијəнин бе 
anqırtmalı oldu; зырвонијəнин бимон anqırtmalı olduq; 
зырвонијəнин бишон anqırtmalı oldunuz; зырвонијəнин бин 
anqırtmalı oldular; зырвонијəнинимбəн anqırtmalıyammış; 
зырвонијəнинишбəн anqırtmalısanmış; зырвонијəнинебəн 
anqırtmalıymış; зырвонијəнинимонбəн anqırtmalıyıqmış; 
зырвонијəнинишонбəн anqırtmalısınızmış; зырвонијəнининбəн 
anqırtmalıymışlar; бəзырвонем anqırdaram; бəзырвонеш 
anqırdarsan; бəзырвоне anqırdar; бəзырвонемон anqırdarıq; 
бəзырвонешон anqırdarsınız; бəзырвонен anqırdarlar; 
зырвонијəниним anqırtmalıyam; зырвонијəниниш anqırtmalısan; 
зырвонијəнине anqırtmalıdır; зырвонијəнинимон anqırtmalıyıq; 
зырвонијəнинишон anqırtmalısınız; зырвонијəнинин 
anqırtmalıdırlar; бызырвоным anqırdım; бызырвоын anqırt; 
бызырвоны anqırtsun; бызырвонəмон anqırdaq; бызырвонəн 
anqırdın; бызырвонын anqırtsınlar; бызырвоном anqırtsam; 
бызырвонош anqırtsan; бызырвоно anqırtsa; бызырвономон 
anqırtsaq; бызырвоношон anqırtsanız; бызырвонон anqırtsalar; 
♥зырвонејдəним anqırtmıram; зырвонејдəниш anqırtmırsan; 
зырвонејдəни anqırtmır; зырвонејдəнимон anqırtmırıq; 
зырвонејдəнишон anqırtmırsınız; зырвонејдəнин anqırtmırlar; 
зырвонејдəныбим anqırtmırdım; зырвонејдəныбиш anqırtmırdın; 
зырвонејдəныбе anqırtmırdı; зырвонејдəныбимон anqırtmırdıq; 
зырвонејдəныбишон anqırtmırdınız; зырвонејдəныбин 
anqırtmırdılar; зырвонијəмныбе anqırtmamışdım; зырвонијəныбе 
anqırtmamışdın; зырвонијəшныбе anqırtmamışdı; 
зырвонијəмонныбе anqırtmamışdıq; зырвонијəонныбе 
anqırtmamışdınız; зырвонијəшонныбе anqırtmamışdılar; 
нызырвониме anqırtmadım; нызырвоније anqırtmadın; 
нызырвонише anqırtmadı; нызырвонимоне anqırtmadıq; 
нызырвонијоне anqırtmadınız; нызырвонишоне anqırtmadılar; 
нəзырвоним anqırtmazdım; нəзырвониш anqırtmazdın; нəзырвони 
anqırtmazdı; нəзырвонимон anqırtmazdıq; нəзырвонишон 
anqırtmazdınız; нəзырвонин anqırtmazdılar; зырвонијəмнəбəј 
anqırtmasaydım; зырвонијəнəбəј anqırtmasaydın; зырвонијəшнəбəј 
anqırtmasaydı; зырвонијəмоннəбəј anqırtmasydıq; 
зырвонијəоннəбəј anqırtmasaydınız; зырвонијəшоннəбəј 
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anqırtmasaydılar; зырвонијəнинныбим anqırtmamalıydım; 
зырвонијəнинныбиш anqırtmamalıydın; зырвонијəнинныбе 
anqırtmamalıydı; зырвонијəнинныбимон anqırtmamalıydıq; 
зырвонијəнинныбишон anqırtmamalıydınız; зырвонијəнинныбин 
anqırtmamalıydılar; зырвонијəнин ныбим anqırtmalı olmadım; 
зырвонијəнин ныбиш anqırtmalı olmadın; зырвонијəнин ныбе 
anqırtmalı olmadı; зырвонијəнин ныбимон anqırtmalı olmadıq; 
зырвонијəнин ныбишон anqırtmalı olmadınız; зырвонијəнин 
ныбин anqırtmalı olmadılar; зырвонијəниннимбəн 
anqırtmalımamalıyammış; зырвонијəниннишбəн 
anqırtmalımamalısanmış; зырвонијəниннијебəн 
anqırtmalımamalıymış; зырвонијəниннимонбəн anqırtmamalıyıqmış; 
зырвонијəниннишонбəн anqırtmamalısınızmış; 
зырвонијəниннинбəн anqırtmamalıymışlar; нибəзырвонем 
anqırtmaram; нибəзырвонеш anqırtmazsan; нибəзырвоне anqırtmaz; 
нибəзырвонемон anqırtmarıq; нибəзырвонешон anqırtmazsınız; 
нибəзырвонен anqırtmazlar; зырвонијəнинним anqırtmamalıyam; 
зырвонијəнинниш anqırtmamalısan; зырвонијəнинни 
anqırtmamalıdır; зырвонијəниннимон anqırtmamalıyıq; 
зырвонијəниннишон anqırtmamalısınız; зырвонијəниннин 
anqırtmamalıdırlar; нызырвоным anqırtmayım; мəзырвоын 
anqırtma; нызырвоны anqırtmasın; мəзырвонəмон anqırtmayaq; 
мəзырвонəн anqırtmayın; нызырвонын anqırtmasınlar; нызырвоном 
anqırtmasam; нызырвонош anqırtmasan; нызырвоно anqırtmasa; 
нызырвономон anqırtmasaq; нызырвоношон anqırtmasanız; 
нызырвонон anqırtmasalar. 

зырвонијә с. anqırtmış, anqırdan. 
зырвонијә хəб. мəн. anqırtmısan. 
зырвонијәнин с. anqırtmalı, anqırdası. 
зырвонијәсә з. anqırdarkәn. 
зыре и. anqırma. 
зыре-зыре з. anqıra-anqıra, anqıraraq. 
зыреј ф. anqırmaq; ♥зырејдə anqırır; зырејдəбе anqırırdı; зырəбе 

anqırmışdı; зырејдəјбəн anqırırmış; зырəј anqırdı; зырəбəј 
anqırsaydı; əзыри anqırardı; əзыријбəн anqırarmış; зырəнинбе 
anqırmalıydı; зырəнин бе anqırmalı oldu; зырəнинебəн  
anqırmalıymış; зырəјбəн anqırıbmış; бəзыре  anqıracaq;  зырəнине 
anqırmalıdır; бызыры  anqırsın; бызыро anqırsa; ♥зырејдəни 
anqırmır; зырејдəныбе anqırmırdı; зырəныбе anqırmamışdı; 
зырејдəнијбəн anqırmırmış; нызырəј anqırmadı; зырəнəбəј 
anqırmasaydı; нəзыри anqırmazdı; нəзыријбəн anqırmazmış; 
зырəнинныбе anqırmamalıydı; зырəнин ныбе anqırmalı olmadı; 
зырəниннијебəн  anqırmamalıymış; зырəнијбəн anqırmayıbmış; 
нибəзыре (əзырни)  anqırmayacaq;  зырəнинни anqırmamalıdır; 
нызыры  anqırmasın; нызыро anqırmasa. 

зырә и. anqırtı; һəзырə eşşək anqırtısı. 
зырә с. anqırmış, anqıran. 
зырә хəб. мəн. anqırıb. 
зырәк с. zirәk, zirәng; зырəкə əғыл zirək uşaq; зырəк беј ф. 

zirəkləşmək; зырəк быə с. zirəkləşmiş, zirəkləşən; зырəк быə хəб. 
мəн. zirəkləşmişdir, zirəkləşib. 

зырәкәти и. zirәklik, zirәnglik. 
зырәнин с. anqırmalı, anqırası. 
зырәсә з. anqırarkәn. 
зыр-зыр и. zırıltı, zır-zır; зыр-зыр кардеј ф. zırıldamaq.  
зыр-зых и. zıqqıltı; зыр-зых кардеј ф. zıqqıldamaq; зыр-зых 

кардə с. zıqqıldayan. 
зырынг n. zaranq (səs təqlidi). 
зырынгәзырынг и. zaranqazaranq. 
зырынг-зырынг и. zaranq-zaranq (səs təqlidi). 
зырно и. zurna; зырно жəј ф. zurna çalmaq; зырно жə беј ф. 

zurna çalınmaq; зырно жə быə с. zurna çalınmış (çalınan); зырно жə 
быə хəб. мəн. zurna çalınmışdır (çalınıb). 

зырно-балабан и. zurna-balaban. 
зырно-ғәвол и. zurna-qaval. 
зырноәжән и. zurnaçalan, zurnaçı. 
зырноәжәнәти и. zurnaçılıq. 
зыррә и. zәngulә, cәh-cәh, sәda (zurna sədası). 
зырһазыр и. anqırışma, zırıltı, zırhazır; зырһазыр кардеј ф. 

anqırışmaq. 

зых-зых и. zıqqanma, zıqqıldama, zıqqıltı; зых-зых кардеј 
zıqqanmaq, zıqqıldamaq. 

зо I и. öd, öd kisәsi. 
зо II и. bağır; зом тыпəј bağrım yarıldı; зо тыпеј ф. bağrı çatlamaq, 

öd yarılmaq; зо тыпнијеј ф. bağrını çatlatmaq; зо тыпнијə беј ф. 
bağrı çatladılmaq; зо тыпнијə быə с. bağrı çatladılmış (çatladılan); зо 
тыпнијə быə хəб. мəн. bağrı çatladılmışdır (çatladılıb). 

зобитә и. zabitә. 
зобитәјн с. zabitәli. 
зобитәјнәти и. zabitәlilik. 
зоғал и. бот. zoğal. 
зоғор-зоғор ??? 
-зодә –zadә (talış familiya sonluğu);  Әбосзодə – Abbaszadə; 

Тəғизодə – Tağızadə. 
-зодә bəzi mürəkkəb sözlərin ikinci hissəsi; әсылзодә – әsilzadә; 

һәромзодә – haramzadә. 
зоә и. 1 oğlan; ҹывонə зоə cavan oğlan; Зоəғəлə Oğlan qalası; 2 

oğul; чымы зоə mənim oğlum; *Зоə бəгыне пыəо, кинə бəгыне моə 
Oğul dəyər atadan, qız anadan; Зоə де кинə омəгəт иглə кəдə, гылəј 
отəше, гылəј кылəше Oğlanla qızı evdə saxlama, biri oddur, o biri 
saman; Зоə кəј пур бəка, кинə – тəј Oğlan evi doldurar, qız boşaldar; 
Зоə че дешмени чəши довилəје Oğlan düşmən çəpəridir; Чокə зоə 
чич кардејдə дəдə моли, бевəҹə зоə һич кардејдə дəдə моли Yaxşı 
oğulun nəyinə lazım ata malı, pis oğul ata malını puç edir (At. sözü). 

зоәванд и. oğlan tәrәfi (toyda). 
зоәли и. oğulluq, ögәy oğul. 
зоәма и. oğul bala (nəvazişlə müraciət). 
зоәмардә и. oğluölmüş. 
зоәсә и. bәybaşı (toyda). 
зоәсојб и. oğlan yiyәsi. 
зоәти I и. bәkarәt, bakirәlik (oğlana aid). 
зоәти II и. oğulluq; əј ныкардыше бомы зоəти o mənə oğulluq 

etmədi; зоəти кардеј ф. oğulluq etmək; зоəти кардə беј ф. oğulluq 
edilmək; зоəти кардə быə с. oğulluq edilmiş (edilən); зоəти кардə 
быə хəб. мəн. oğulluq edilmişdir (edilib). 

зоәтыпын и. bağırdәlәn. 
зо-зо з. zar-zar, zarı-zarı; зо-зо бəмеј zar-zar ağlamaq. 
зокот и. зоол. kütüm (balıq).  
зол з. әbәdi. 
золәти и. әbәdilik. 
золым с. zalım; бəнə золыми zalımlıqla, zalımcasına, zalım kimi. 
золымәти и. zalımlıq; золымəти кардеј zalımlıq etmək.  
золконә и. 1 pәtәnә (toyuq, quş); 2 qovuq (balığın qarnında); bax: 

пәтәконә. 
зомин и. zamin; зомин беј ф. zamin olmaq; зомин быə с. zamin 

olan (olmuş); зомин быə хəб. мəн. zamin olub (olmuşdur); зомин 
манде и. bax: зоминкорәти; зомин мандеј ф. zamin qalmaq; зомин 
мандə с. bax: зоминкор. 

зоминәти и. zaminlik. 
зоминин с. zaminli. 
зоминкор и. zaminkar. 
зоминкорәти и. zaminkarlıq. 
зомсон и. bax: зымыстон. 
зомсони и. bax: зымыстони. 
зонгули и. sırsıra; зонгули бастеј sırsıra bağlamaq. 
зонә и. ҹоғр.  zona; субтропикə зонə subtropik zona; сəрһəдə зонə 

sərhəd zonası. 
зоны(ғ) и. diz. 
зоныбәзоны з. diz-dizә, dizbәdiz. 
зонығәбандәнә и. dizbağı, corabbağı. 
зонығәжијәдә с. тəб. dizaltı; зонығəжијəдə чолəко dizaltı çuхur. 
зонығәфырс и. dizin-dizin sürünmә; зонығəфырс кардеј ф. 

dizin-dizin sürünmək. 
зоны-зоны з. diz-diz; зоны-зоны кардеј diz-diz gəzmək. 
зоны(ғи)сә з. diz üstündә, diz üstdә. 
зоны(ғсәпе с. тəб. dizüstü. 
зоолог и. zooloq. 
зоологијә и. zoologiya. 
зооложи с. zooloji. 
зоопарк и. zoopark, heyvanxana. 



272 
ЗОР I 

 
 

зор I и. şapalaq, şillә; гылəј зор бəжем ышты гəвисə! ağzın üstə 
bir şapalaq çəkərəm! 

зор II и. zor, zәrbә, qüdrәt, güc. 
зор III и. zar, ağlaşma, hönkürtü; аһу-зор ahu-zar. 
зорбәзор с. zorbazor. 
зорбәзорәти и. zorbazorluq. 
зорәнә и. hәsirin naxış növü. 
зори и. zorakılıq. 
зори с. boyda, yekәlikdә; бочи сəј бы зори зымыстони? bu boyda 

qarpızı niyə aldın?; bax: јоли; јәкә.  
зориб с. риј. vuran. 
зорин с. zorlu, qüdrәtli, güclü. 
зоринәти и. zorluluq, qüdrәtlilik, güclülük. 
зоһр и. zöhr, günorta; зоһри нымож zöhr namazı. 
зоһрә и. Zöhrә (ulduz). 
зоһрәви с. zöhrәvi; зоһрəвијə нохəшијон zöhrəvi хəstəliklər. 
зу(р) I и. züy; зу(р) гəтеј ф. züy tutmaq; зу(р) гəтə беј ф. züy 

tutulmaq; зу(р) гəтə быə с. züy tutulmuş (tutulan); зу(р) гəтə быə 
хəб. мəн. züy tutulmuşdur (tutulub). 

зу II и. güc, zor; де зуј güclə, zorla; зу омеј güc gəlmək; зу рəсеј 
güc çatmaq; зу нырəсеј güc çatmamaq; зу вышкијеј güc çatmaq; зуј 
гынијеј ф. gücdən düşmək. 

зубәзу и. gücәnmә; де зубəзу güclə. 
зу-бәло и. güc-bәla, zor-bәla, zor-güc; де зу-бəло güc-bəla ilə. 
зубил и. zubul. 
зудо с. güclü, qüdrәtli. 
зудоәти и. güclülük, qüdrәtlilik. 
зуегәт и. 1 gücәbasma; 2 zorrama; зуегəт кардеј ф. zorlamaq; 

зуегəт кардə беј ф. zorlanmaq; зуегəт кардə быə с. zorlanmış, 
zorlanan; зуегəт кардə быə хəб. мəн. zorlanmışdır, zorlanıb. 

зуерәс и. kücәdüşmә; зуерəс беј gücə düşmək; ыштəни зуерəс 
мəкə özünü gücə salma.  

зуәвит с qaçağan, bәrkqaçan. 
зуәгәт и. züytutan.  
зуәпам и. gücölçәn. 
зузанг и. rezonans. 
зузе и. ulama. 
зузе-зузе з. ulaya-ulaya, ulayaraq, ulaşa-ulaşa, ulaşaraq. 
зузеј ф. ulamaq; ♥зузејдə ulayır; зузејдəбе ulayırdı; зузəбе 

ulamışdı; зузејдəјбəн ulayırmış; зузəј uladı; зузəбəј ulasaydı; əзузи 
ulayardı; əзузијбəн ulayarmış; зузəнинбе ulamalıydı; зузəнин бе 
ulamalı oldu; зузəнинебəн  ulamalıymış; зузəјбəн ulayıbmış; бəзузе  
ulayacaq;  зузəнине ulamalıdır; бызузы  ulasın; бызузо ulasa; 
♥зузејдəни ulamır; зузејдəныбе ulamırdı; зузəныбе ulamamışdı; 
зузејдəнијбəн ulamırmış; нызузəј ulamadı; зузəнəбəј ulamasaydı; 
нəзузи ulamazdı; нəзузијбəн ulamazmış; зузəнинныбе 
ulamamalıydı; зузəнин ныбе ulamalı olmadı; зузəниннијебəн  
ulamamalıymış; зузəнијбəн ulamayıbmış; нибəзузе  ulamayacaq;  
зузəнинни ulamamalıdır; нызузы  ulamasın; нызузо ulamasa. 

зузә и. ulaşma, ulayış. 
зузә с. ulamış, ulayan. 
зузә хəб. мəн. ulayıb, ulayıbdır, ulamışdır. 
зузәбу хəб. мəн. ulayıbsa. 
зузәнин с. ulamalı, ulayası. 
зузәсә з. ulayarkәn. 
зује-зује и. gücәnmә; зује-зује кардеј ф. gücənmək. 
зујеј ф. bax: молеј; пешти зујеј belini sürtmək. 
зујәзу и. gücәnmә; зујəзу кардеј gücənmək. 
зукә и. sızanaq, çıtrdaq. 
зукәјн с. sızanaqlı, çırtdaqlı. 
зукәјнәти и. sızanaqlılıq, çırtdaqlılıq. 
зулал и. zülal. 
зулали с. zülali; зулалијə ибəјон zülali birləşmələr. 
зулалин с. zülallı. 
зулкунә и. bax: золконә.  
зулункафте и. зоол. alabaxta.  
зуманд с. güclü, qüdrәtli, zorlu; зуманд беј güclənmək; зуманд 

быə güclənən, güclənmiş, güclənməkdə olan; зуманд кардеј 
gücləndirmək; зуманд кардə беј gücləndirilmək; зуманд кардə быə 
gücləndirilmiş; зуманд кардовнијеј gücləndirtmək. 

зумандәкә и. güclәndirici. 

зумандәти и. güclülük, qüdrәtlilik, zorluluq. 
зумзумә и. zümzümә; зумзумə кардеј ф. zümzümə etmək; 

зумзумə кардə беј ф. zümzümə edilmək; зумзумə кардə быə с. 
zümzümə edilmiş (edilən); зумзумə кардə быə хəб. мəн. zümzümə 
edilmişdir (edilib). 

зумзумәјн с. zümzümәli. 
зумрә и. zümrә.  
зумруд и. zümrüd. 
зупури з. var gücü ilә. 
зурјәт и. zürriyәt. 
зурки-зурки и. işartı.  
зурки-зурки доә с. işıldayan, işıldamış; зурки-зурки дој ф. 

işıldamaq. 
зуртә и. bәrәltmә, zillәmә; чəшон зуртə кардеј gözlərini zilləmək, 

bərəltmək. 
зут и. зоол. çöl sәrçәsi. 
зуһәл и. asтr. Zühәl, Saturn. 
зуһур и. zühur. 
зуһурәкә и. zühuredәn.   
зуһур кардеј ф. zühur etmәk. 
зуһур кардә с. zühur etmiş, zühur edәn. 
 

И 
 
и  I  I (Talış əlifbasının onbirinci hərfi). 
и  II a. bir, bircә, tәk; и кəрə bir dəfə; бə и руж bircə günə; и-ды 

гылə bir-iki ədəd, bir neçə. 
-и  III –ca, cә şəkilçilərini ifadə edir: толыши-talışca; ингилиси-

ingiliscә; тырки-türkcә; аз умутејдəм ингилиси гəп жəј mən 
ingiliscə danışmağı öyrənirəm. 

-и IV samitlə bitən sözlərdə yiyəlik və təsirlik halının -ı,-i, -ni 
şəkilçilərini ifadə edir; банд - банди dağ - dağı, dağın; мерд - 
мерди kişi - kişini, kişinin.  

и V sözdüzəldən şəkilçi; хәш sağlam – хәши – sağlamlıq; нохәш 
xәstә – нохәши  xәstәlik; динҹ dinc – динҹи istirahәt, dinclik.  

и VI  saylar düzəldən şəkilçi; кәси – bir nәfәr; саати – bir saat; 
ләзи – bir an.  

и VII talış familiya sonluğu; Фазили; Бәдәли vә s. 
иангышт с. birbarmaqlı; иангыштə һəјвонон birbarmaqlı 

heyvanlar. 
ианә и. ianә; ианə дој ianə vermək; ианə гырдə кардеј ianə 

yığmaq. 
ианәвон и. ianәçi. 
иаспә с. tәkatlı; иаспə дијовыж təkatlı kəndli. 
иатомин с. ким. biratomlu. 
иашә и. iaşә; иҹтимоијə иашə ictimai iaşə. 
иашәвон и. iaşәçi. 
ибанди с. birbuğumlu. 
ибарә и. ibarә. 
ибарәбоз с. ibarәbaz, ibarәpәrdaz, ibarәçi. 
ибарәбозәти и. ibarәbazlıq, ibarәpәrdazlıq,  ibarәçilik. 
ибарәјн с. ibarәli; ибарəјнə сыхан ibarəli söz. 
ибарәпәрдоз с. bax: ибарәбоз. 
ибарәпәрдозәти и. bax: ибарәбозәти. 
ибе и. birlәşmә. 
ибеј ф. birlәşmәk. 
ибердәмә, ибердәмәдә з. birdәn, birdәn-birә, qәflәtәn, qәfil, 

gözlәnilmәdәn. 
ибә с. qapıbir. 
ибәда з. birә-on. 
ибәды з. birә-iki.  
ибәи з. birbәbir, birәbir. 
ибәјн с. birqapılı. 
ибәпенҹ з. birә-beş. 
ибәрәјн с. birgirişli. 
ибәса з. birә-yüz. 
ибәсе з. birә-üç.  
ибәтнин с. birbәtinli, bir anadan olan. 
ибәтнинон и. birbәtinlilәr, bir anadan olanlar. 
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ибәһәзо з. birә-min. 
ибыә с. birlәşmiş, birlәşәn. 
ибыә хəб. мəн. birlәşmişdir, birlәşib. 
ибынин с. birdibli. 
ибырҹин с. birbürclü. 
иблис и. iblis. 
иблисәти и. iblislik. 
иблисиғәзинә з. iblisvarı, ibliscәsinә. 
иблисонә з. iblisanә, ibliscәsinә.  
ибодәт и. ibadәt; ибодəт кардеј ф. ibadət etmək; ибодəт кардə беј 

ф. ibadət edilmək; ибодəт кардə быə с. ibadət edilmiş (edilən); 
ибодəт кардə быə хəб. мəн. ibadət edilmişdir (edilib); бə Хыдо 
ибодəт Allaha ibadət. 

ибодәтго и. ibadәtgah. 
ибодәтәкә и. ibadәtçi. 
ибодәтәкәти и. ibadәtçilik. 
ибодәткор с. ibadәtkar. 
ибодәткорәти и. ibadәtkarlıq. 
иборәт и. ibarәt. 
ибрани и. ibrani, yәhudi. 
ибрәт и. ibrәt; bax: панд.  
ибрәтин с. ibrәtli; bax: пандин. 
ибрәтманд с. ibrәtamiz, ibrәtverici, ibrәtedici. 
ибрәтмандәти и. ibrәtamizlik. 
ибтидо и. ibtida, әvvәl, başlanğıc. 
ибтидоәдә з. ibtidada, әvvәldә, başlanğıcda. 
ибтидои с. ibtidai; ибтидоијə-иҹмо сохтемон ibtidai-icma 

quruluşu. 
ибтидоијәти и. ibtidailik. 
ибтидоијон и. биол. ibtidailәr (birhüceyrəli canlı orqanizmlər). 
ибтидоку з. ibtidadan, әvvәldәn, әzәldәn. 
ивалентин с. ким. birvalentli. 
ивалентинәти и. ким. birvalentlilik. 
ивангин с. ким. birsәsli. 
ивариантин с. физ. риј. birvariantlı. 
ивариантинәти и. физ. риј. birvariantlılıq. 
ивахтин с. birvaxtlı. 
ивахтинәти и. birvaxtlılıq. 
ивәзнин с. birvәznli. 
ивәзнинәти и. birvәznlilik. 
ивинтин с. birvintli. 
ивыжәли и. cırtdan, dımbılı. 
ивырә с. bir yer. 
ивырәдә з. birgә, birlikdә, bir yerdә; bax: иҹо. 
ивырәјн с. biryerli. 
ивырәјнәти и. biryerlilik. 
иволтин с. ел.-тех. birvoltlu. 
иврит и. ivrit (yəhudilərin dili). 
игамәт и. iqamәt. 
игамәтго и. iqamәtgah. 
игәво з. bir ağızdan. 
игәтымин с. birtutumlu. 
игид с. igid. 
игидәти и. igidlik. 
игиләјн с. birgüvәnli. 
игит с. bircüt, bircütlü. 
иг(ы)лә a. bir gilә, bir әdәd; yeganә; bircә; *Иглə ыштə мардə 

ружи əзыним Bircə öldüyüm günü bilmirəm (məsəl). 
иг(ы)лә-иг(ы)лә з. bir-bir, bircә-bircә, birbәbir, bir-bir. 
иг(ы)ләли a. yeganә, bircә, bircәciyәz, birciyәz; ыштə моə 

игылəли anasının bircəsi. 
иг(ы)ләти и. yeganәlik. 
иг(ы)ләлијәти и. yeganәlik. 
иглә əд. yalnız; иглə əв бəзне ын кој bu işi yalnız o bilər. 
игрек и. iqrek (1 latın əlifbasının sonuncudan əvvəlki hərfi; 2 U 

hərfi ilə işarə olunan naməlum rəqəm; 3 naməlum və ya qəsddən adı 
çəkilməyən şəxs). 

игулин с. birbucaqlı.  
игутбин с. birqütblü. 
игушин с. birqulaqlı, tayqulaq. 
иғат с. birqat. 

иғатә с. birqatlı. 
иғыјмәтин с. birqiymәtli. 
иғыјмәтинәти  и. birqiymәtlilik. 
иғлим и. iqlim. 
иғлимин с. iqlimli; субтропикə иғлимин subtropik iqlimli. 
иғлимшынос и. iqlimşünas. 
иғлимшыносәти и. iqlimşünaslıq. 
иғрор и. iqrar, etiraf; иғрор кардеј iqrar etmək, etiraf etmək. 
иғрори с. iqrari, müsbәt; иғроријə ҹəвоб iqrari cavab (məntiqdə 

və с.). 
иғтибос и. iqtibas, sitat; иғтибос вардеј iqtibas gətirmək. 
иғтыдор и. iqtidar. 
иғтыдорин с. iqtidarlı. 
иғтыдоринәти  и. iqtidarlılıq. 
иғтысод и. iqtisad. 
иғтысодәвон и. iqtisadçı. 
иғтысодәвонәти и. iqtisadçılıq. 
иғтысоди с. iqtisadi; иғтысодијə вəзјəт iqtisadi vəziyyət; 

иғтысодијə ислоһот iqtisadi islahat; иғтысодијə пебемонон iqtisadi 
ilişgilər. 

иғтысодијот и. iqtisadiyyat. 
иғтысодијотәвон и. iqtisadiyyatçı. 
иғтышош и. iğtişaş. 
иғтышошәвон и. iğtişaşçı. 
иғтышошин с. iğtişaşlı. 
ид 1 и. bayram; Нəвузə ид Novruz bayramı; ғəлəбə ид qələbə 

bayramı; вəрзышə ид idman bayramı; ид кардеј ф. bayram etmək; ид 
кардə беј ф. bayram edilmək; ид кардə быə с. bayram edilmiş, 
bayram edilən; ид кардə быə хəб. мəн. bayram edilmişdir, bayram 
edilib; 2 с. ид -ә; идə кəнсерт bayram konserti. 

идамә и. davam; нəғли идамə nağılın davamı. 
идамәрин с. birdamarlı. 
идандонәјн с. birdişli. 
идандонин с. birdişli. 
идастәкин с. birdәstәkli. 
идасти I з. birәlli, tәkәlli; идасти рост кардеј birəlli qaldırmaq. 
идасти II  з. әlbir; идасти беј əlbir olmaq. 
иддә и. iddә; иддə дој ф. iddə vermək; иддə доə беј ф. iddə 

verilmək; иддə доə быə с. iddə verilmiş (verilən); иддə доə быə хəб. 
мəн. iddə verilmişdir (verilib). 

иддо и. iddia; иддо кардеј ф. iddia etmək; иддо кардə беј ф. iddia 
edilmək; иддо кардə быə с. iddia edilmiş, iddia edilən; иддо кардə 
быə хəб. мəн. iddia edilmişdir, iddia edilib. 

иддоәкә и. iddiaedәn, iddiaçı. 
иддојн с. iddialı. 
иддојн беј ф. iddialı olmaq. 
иддојнәти и. iddialılıq. 
идеал с. ideal; идеалə одəм ideal adam; идеал кардеј ф. 

ideallaşdırmaq; идеал кардə беј ф. ideallaşdırılmaq; идеал кардə быə 
с. ideallaşdırılmış, ideallaşdırılan; идеал кардə быə хəб. мəн. 
ideallaşdırılmışdır, ideallaşdırılıb. 

идеаләти и. ideallıq. 
идеализә и. idealizә; идеализə кардеј idealizə etmək. 
идеализм и. idealizm (1bütün varlığın əsasında ideyanı, ruhu, 

şüuru götürən fəlsəyi nəzəriyyə; 2 gerçəkliyi idealizə etmək meyli). 
идеалист и. idealist (idealizm tərəfdarı). 
идеалистәти и. idealistlik. 
идејә и. ideya. 
идејә-бәдии с. ideya-bәdii. 
идејә-естетик с. ideya-estetik. 
идејә-әхлог с. ideya-әxlaq. 
идејәјн с. ideyalı. 
идејәјнәти и. ideyalılıq. 
идејә-нәзәри с. ideya-nәzәri. 
идејә-сијоси с. ideya-siyasi. 
идејә-тәрбијә с. ideya-tәrbiyә. 
идентик с. identik, eyni. 
идентикәти и. identiklik, eynilik. 
идеографијә и. зывон. ideoqrafiya (ideoqramların köməyi ilə 

yazma). 
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идеографик с. ideoqrafik; идеогрəфикə нывыштəј ideoqrafik 
yazı. 

идеогрәм и. зывон. ideoqram (tam bir məfhumu ifadə edən şərti 
yazılı işarə). 

идеолог и. ideoloq (hər hansı bir ideologiyanın ifadəçisi). 
идеологијә и. ideologiya (bu və ya başqa sosial qrupu xarakterizə 

edən baxışlar, ideyalar, təsəvvürlər sistemi); озоди идеологијə 
azadlıq ideologiyası. 

идеоложи с. ideoloji; идеоложијə ко ideoloji iş. 
идәбахшә и. bayram payı. 
идәбәг и. bayrambәyi. 
идәвә с. bayramqabağı; идəвə олыве bayramqabağı canlanma. 
идәгардыш и. bayramlaşma; идəгардыш кардеј и. 

bayramlaşmaq. 
идәхончә и. bayram xonçası, bayramlıq. 
идәшәлә и. bayram payı, bayramlıq. 
идиғәзинә  з. bayramsayağı; идиғəзинə дəростеј bayramsayağı 

bəzəmək. 
идијовыж с. birkәndli, birәhli. 
идијовыжәти и. birkәndlilik, birәhlilik. 
идиллијә и. idilliya (1 əдəб. təbiətin qoynunda həyatı təsvir edən 

kiçik poetik əsər; 2 рышх. dinc, xoşbəxt varlıq). 
идиллик с. idillik; жимони идилликə тəсвир həyatın idillik 

təsviri. 
идимәјн с. birüzlüklü. 
идимин с. birüzlü. 
идиминәти и. birüzlülük. 
идинин с. birdinli. 
идиолект и. зывон. idiolekt (fərdin nitqini xarakterizə edən 

xüsusiyyətlərin məcmusu). 
идиом и. зывон. idiom (bir dilə xas olan və mənası tərkib 

hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən mənası ilə düz 
gəlməyən sabit söz birləşməsi; мəс.: ныһəјə вырəо хун бекардеј 
qaşınmayan yerdən qan çıхarmaq; нозык рыштеј hərfən: nazik 
əyirmək; mənası: azarlamaq, özünü pis hiss etmək). 

идиоматик с. зывон. idiomatik; идиоматикə сыханə ибəј 
idiomatik söz birləşməsi. 

идиоматикә и. idiomatika (1 idiomlar bəhsi; 2 bir dildəki 
idiomlar). 

идиоматикәти и. idiomatiklik. 
идискин с. тех. birdiskli. 
идиш и. idiş (Avropa, Amerika və Israil yəhudilərinin əsasında 

alman dialektləri duran dili). 
и-ды (гылә) a. bir neçә, bir-iki (gilә). 
идыгмә с. birdüymә. 
идынјо a. birdünya, xeyli, çox; идынјо одəм bir dünya adam. 
идмон и. bax: вәрзыш. 
идолин с. тəб. birdöllü; идолинə һамилəти birdöllü hamiləlik. 
идомә и. davam; идомəш һесте davamı var. 
идомин с. birtorlu; идоминə рəдио лампə birtorlu radio lampası. 
идонә и. bayramlıq; идонə ғоч bayramlıq qoç.  
идонәјн с. birtoxumlu, birtumlu. 
идорә и. idarә; довлəтə идорə dövlət idarəsi; идорə карде и. 

idarəetmə; идорə кардеј ф. idarə etmək; идорə кардə беј ф. idarə 
edilmək; идорə кардə быə с. idarə edilmiş, idarə edilən; идорə кардə 
быə хəб. мəн. idarə edilmişdir, idarə edilib. 

идорәвон и. idarәçi. 
идорәвонәти и. idarәçilik. 
идорәәкә и. idarәedici, idarәedәn. 
идорәјн с. idarәli. 
идорәныбејәти и. idarәolunmazlıq.  
идорәныбә с. idarәolunmaz, idarәolunmayan. 
идрок и. idrak.  
идрокин с. idraklı. 
идрокинәти и. idraklılıq. 
идурин с. birdorlu. 
идхол и. idxal. 
идхолот и. idxalat.  
идхолотәвон и. idxalatçı. 
иебырин с. birkәsimli. 
иенә и. iena (Yaponiyanın pul vahidi). 

иетапин с. biretaplı. 
иетатин с. birenişli. 
иәдәдин с. birәdәdli. 
иәкә с. birlәşdirәn, birlәşdirici; иəкə ғурултај birləşdirici 

qurultay.  
иәсосин с. birәsaslı. 
ижен с. birarvadlı. 
иженәти и. birarvadlılıq. 
ижәмә a. bir vәdә (inəyin sağılması barəsində; sözün kökü «жәј» - 

«toxunmaq», yəni hərfi tərcüməsi «inәyә bir dәfә toxundum» 
deməkdir); ымруж ижəмə душəме зандəго bu gün inəyi bir vədə 
sağmışam.  

ижән з. yenә, bir dә, yenidәn, bir daha. 
ижәнән з. bir dә, bir daha, yenә dә.  
изарә и. döşәmә yaşmağı, haşiyә, zey. 
издивоҹ и. izdivac. 
издиһом и. izdiham. 
издиһомин с. izdihamlı.  
издиһоминәти и. izdihamlılıq. 
иззәт и. izzәt. 
иззәтин с. izzәtli. 
иззәти-нәфс и. izzәti-nәfs. 
иззәти-шәрәф и. izzәti-şәrәf. 
изизәгардин с. бот. birerkәkcikli (bitki). 
изывонин с. зывон. birdilli; изывонинə луғəт birdilli lüğət. 
изым и. bax: езым. 
изымәвон и. bax: езымәвон.  
изн и. izin, icazә. 
изоглос и. зывон. izoqlos (eyni dil hadisələri olan yerləri 

dialektoloжi xəritədə birləşdirən xətt).   
изографијә и. полигр. izoqrafiya (hər hansı bir əlyazmasının, 

xəttin, yazının eynilə alınmış surəti). 
изолә и. izolә; изолə кардеј izolə etmək. 
изолјасијә и. сиј. izolyasiya, tәcrid etmә, tәklәmә, ayırma. 
изолјасијәјн с. сиј. izolyasiyalı. 
изолјасионизм и. сиј. izolyasionizm. 
изолјасионист и. сиј. izolyasionist. 
изолјатор и. тех. физ.  раб. ел-тех. тəб. izolyator. 
изофә и. izafә.  
изофи с. izafi; изофи ерж izafi dəyər. 
изофијәти и. izafilik. 
изоһ и. izah; изоһ кардеј ф. izah etmək; изоһ кардə беј ф. izah 

edilmək; изоһ кардə быə с. izah edilmiş (edilən); изоһ кардə быə 
хəб. мəн. izah edilmişdir (edilib). 

изоһәкә с. izahedәn, izahedici.  
изоһин с. izahlı; изоһинə луғəт izahlı lüğət. 
изоһныбејәти и. izaholunmazlıq. 
изоһныбә с. izaholunmaz. 
изоһот и. izahat; изоһот дој ф. izahat ermək; изоһот доə беј ф. 

izahat verilmək; изоһот доə быə с. izahat verilmiş (verilən); изоһот 
доə быə хəб. мəн. izahat verilmişdir (verilib); изоһот сəј ф. izahat 
almaq; изоһот сə беј ф. izahat alınmaq; изоһот сə быə с. izahat 
alınmış (alınan); изоһот сə быə хəб. мəн. izahat alınmışdır (alınıb). 

изтироб и. iztirab; де изтироби iztirabla. 
изтиробин с. iztirablı. 
изтиробинәти и. iztirablılıq. 
изһор и. izhar; изһор кардеј ф. izhar etmək; изһор кардə беј ф. 

izhar edilmək; изһор кардə быə с. izhar edilmiş (edilən); изһор кардə 
быə хəб. мəн. izhar edilmişdir (edilib). 

и-и з. bir-bir, tәk-tәk. 
ијарусин с. biryaruslu. 
ијә и. baldız (ərin bacısı). 
ијәдә-дыәдә з. birdә-ikidә, birdәn-ikidәn. 
ијән б. vә; аз ијəн ты mən və sən; ијəн ҹо кəсон və başqaları. 
ијәнды ə. bir-birini, bir-birinin, bir-biri; де ијəнды bir-biri ilə; бə 

ијəнды bir-birinə; че ијəнды bir-birinin; ијəнды барəдə bir-biri 
haqqında; ијəнды думо bir-birinin ardınca. 

ијәндыку з. bir-birindәn; ијəндыку ҹо bir-birindən ayrı; 
ијəндыку бə шыкырə bir-birindən asılı; ијəндыку та кардеј bir-
birindən küsmək. 
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ијәндыро з. bir-biri üçün; ыштə ҹони бəдон ијəндыро bir-biri 
üçün canını verərlər. 

ијәндысә з. bir-birindәn, biri-birindәn; ијəндысə баш bir-
birindən üstün; ијəндысə речин biri-birindən gözəl. 

ијәти и. birlik. 
ијо з. 1 bura; ијо бој bura gəl; 2 burada, buradakı; гылəј кə һесте 

ијо burada bir ev var; ијо быə кəон buradakı evlər. 
ијо-вәјо з. bax: ијо-әјо. 
ијо-әјо з. 1 adda-budda, orda-burda, orada-burada; гешны 

бешəбе ијо-əјо adda-budda geşniş çıхmışdı; ҹурбəҹурə сыханон 
вотејдəн ијо-əјо orda-burda müхtəlif sözlər deyirlər; жычиј 
бенибəше ијо-əјо нəвејку orda-burda gəzməkdən bir şey çıхmaz; 2 
ora-bura; ијо-əјо витеј ora-bura qaçmaq. 

ијоән з. 1 burada da; роп  һесте ијоəн burada da ilbiz var; 2 
buradaca; сəше чəј ҹон ијоəн buradaca onun canını aldı. 

ијәһыт с. birdәfәlik yatmış, keçinmiş, yatıb durmayan; ијəһыт 
бе фылонкəс filankəs birdəfəlik keçindi; ијəһыт быбуш тыни! səni 
yatıb durmayasan!  

ијул и. iyul (ay). 
ијун и. iyun (ay). 
икалибрин с. birkalibrli; икалибринə тифанг birkalibrli  tüfəng. 
икамерәјн с. birkameralı. 
иканалин с. birkanallı. 
икангәјн с. birgövdәli; икангəјнə гешны birgövdəli keşniş.  
икарбидин с. тех. birkarbidli. 
икарде и. birlәşdirmә; икардəбе и. birləşdirilmə. 
икардеј ф. birlәşdirmәk; икардə беј ф. birləşdirilmək; икардə 

быə с. birləşdirilmiş, birləşdirilən; икардə быə хəб. мəн. 
birləşdirilmişdir, birləşdirilib. 

икә с. birevli; икəмон дејəвон onlarla birevliyik. 
икәлләјн с. birkәllәli. 
икәмә с. yanpörtü. 
икәмәрин с. birkәmәrli. 
икәрә з. bir dәfә. 
икәрән з. bir dәfә dә. 
икәрәдә з. lapdan, birdәfәlik, biryolluq, dәrhal; икəрəдə омəјн 

емəјн... birdəfəlik gəlib tökülüşdülər...; икəрəдə рəхəј чəмə ҹон 
biryolluq bizim canımız qurtardı. 

икәрәјн с. birdәfәlik, birkәrәlik; икəрəјнə шприс birdəfəlik şpris. 
икәрәмәдә з. birdәn-birә, gözlәnilmәdәn. 
икәрәти с. birdәfәlik, yaylım; икəрəти гырдыку быкə ыштəни! 

birdəfəlik özünü yığışdır! икəрəти отəш yaylım atəşi. 
икәсә ə. kimsә, kimsәnә, filankәs, biri, birisi; бəрк бə ногырəјбе 

икəсə  birisi bərk giley edirdi. 
икәсә с. biradamlıq; икəсə кəббəнə biradamlıq boşqab. 
икәс-икәс з. bir-bir, bir nәfәr-bir nәfәr. 
икәти и. birevlilik. 
икәшин с. birqollu. 
икиз и. әkiz; bax: дыбәләвә. 
икизәти и. әkizlik; bax: дыбәләвәти. 
икилограмин с. birkiloqramlıq. 
икилојн с. birkiloluq. 
икынҹин с. birkünclü. 
икомплектин с. birkomplektli. 
иконә и. дини ikona. 
иконтактин с. birkantaktlı. 
иконтурин с. birkonturlu. 
икопугә с. birqәpiklik. 
икорпусин с. birkorpuslu. 
икраһ и. ikrah; икраһ пеловнијеј ikrah doğurmaq; де икраһи 

ikrahla. 
икс и. iks (1latın əlifbasının axırdan üçüncü hərfi (x); 2 риј. bu 

hərfin ifadə etdiyi naməlum rəqəm; 3 naməlum və ya bilərəkdən adı 
çəkilməyən şəxsin şərti ifadəsi). 

иксир и. iksir, abi-hәyat. 
иктыфо и. mәmnuniyyәt, razılıq; иктыфо кардеј ф. məmnun 

olmaq, razı qalmaq; иктыфо кардə беј ф. məmnun edilmək, razı 
salınmaq; иктыфо кардə быə с. məmnun edilmiş (edilən), razı 
salınmış (salınan); иктыфо кардə быə хəб. мəн. məmnun edilmişdir 
(edilib), razı salınmışdır (salınıb). 

икужәјн с. birmәhәllәli; bax: имәһәлләјн. 

икулин с. birkollu. 
икумбырин с. birkünclü (dam, çatı). 
икунандин с. birkünclü (dam, çatı). 
икур a. birçәtәn; икур хыјзон birçətən külfət; bax: кури. 
икутин с. birdonqarlı. 
икучәјн с. birküçәli; bax: иҹадәјн. 
илајә с. birtaylı; илајə бə birtaylı qapı. 
илампәјн с. birlampalı. 
илаһә и.  1 ilahә; 2 bax: фириштә. 
илаһи и.  Ilahi; илаһи кардеј ilahiləşdirmək; илаһи кардə беј 

ilahiləşdirilmək. 
илаһи н. Ilahi! 
илаһиамин н. Ilahiamin. 
илаһијәти и. ilahilik. 
илаһијот и. ilahiyyat. 
илаһијотәвон и. ilahiyyatçı. 
илгор и. ilqar, etibar, sәdaqәt. 
илгорин с. ilqarlı, etibarlı, sәdaqәtli. 
илгоринәти и. ilqarlılıq, etibarlılıq, sәdaqәtlilik. 
илғым и. ilğım, xәyal. 
илғымәти и. ilğımlıq. 
илестыјн с. бот. birlәpәli. 
илестыјнон и. бот. birlәpәlilәr. 
иләз a. birhovur, biran; бə илəз birhovura, birana; bax: ләзи. 
иләзинә с. birhovurluq, biranlıq. 
иливә с. biryarpaq. 
иливәјн с. biryarpaqlı. 
илиг и. ilik. 
илигин с. ilikli. 
илим-илим з. ilim-ilim;  bax: вили-вили; илим-илим гин беј ф. 

ilim-ilim itmək; илим-илим гин кардеј ilim-ilim itirmək. 
илинчәхе и. uşaq oyununun adı (yerdə çəkilən xanaların birinə 

kirəmit parçası qoyulur, oyunçu bir ayağı üstdə hoppana-hoppana 
onu digər xanalara itələyir, kirəmit parçası xəttin üstünə düşərsə, 
məğlub hesab olunur). 

илығ с. bax: вылам. 
илығәти и. bax: выламәти. 
илынгә с. birayaq, bir ayağı olan, birpillә.  
илынгәјн с. birayaqlı, birpillәli; илынгəјнə миз birayaqlı stol. 
илынгин с. birayaq, birayaqlı, tayayaq; илынгинə одəм birayaq 

adam. 
илләт и. illәt. 
илләтин с. illәtli. 
илләтинәти и. illәtlilik. 
иллоф bax: иллоһ. 
иллофи чарә и. Allahın çarәsi; бə гылəј руж бымандыш, боты 

ныбу иллофи чарə! bir günə qalasan ki, sənə heç Allahın çarəsi 
olmasın (qarğış)! 

иллоҹ и. әlac. 
иллоһ и. illah. 
иллузијә и. illüziya, xәyal, xülya. 
иллузионизм и. illüzionizm (1 xarici aləmin yalan, illüziya 

olduğunu iddia edən idealist fəlsəfə; 2 sirk və estrada sənətinin bir 
növü). 

иллузионист и. illüzionist (1 illüzionizm tərəfdarı; 2 sehrbaz və 
gözbağlayıcı sirk artisti). 

иллуминасијә и. illüminasiya (hər hansı bir təntənə, bayram 
münasibətilə binaların, küçələrin parlaq dekorativ işıqlandırılması). 

иллуминатор и. illüminator (1gəmidə və təyyarədə kip bağlanan 
pəncərə; 2 çıraqbanlıq düzəltməklə məşğul olan mütəxəssis). 

иллустрасијә и. illüstrasiya (1mətni şəhr edən şəkil, təsvir; 2 hər 
hansı bir şeyi əyani nümayiş etdirən nümunə). 

иллустрасијәјн с. illüstrasiyalı (şəkillərlə, illüstrasiyalarla təchiz 
edilmiş). 

иллустратив с. illüstrativ (əyani, təsviri). 
иллустратор и. illüstrator (mətnə təsvirlər çəkən rəssam). 
илмә и. ilmә; илмə жəј ф. ilmə vurmaq; илмə жə беј ф. ilmə 

vurulmaq; илмə жə быə с. ilmə vurulmuş (vurulan); илмə жə быə 
хəб. мəн. ilmə vurulmuşdur (vurulub). 

илмот I и. ilik. 
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илмот II и. hal, dözüm; ниме илмот бо сəпо манде ayaq üstə 
durmağa halım yoхdur. 

илмотин I с. ilikli. 
илмотин II с. hallı, dözümlü. 
иловбәрин с. birlövbәrli. 
илонәјн с. biryuvalı. 
илот и. тар. ilot (qədim Spartada qul vəziyyətində olan əkinçi); 

Илотон усјон Ilotlar üsyanı. 
илтизом и. iltizam. 
илтизомномә и. iltizamnamә. 
илтизомәдә и. iltizamçı. 
илтимос и. iltimas, xahiş; илтимос кардеј iltimas etmək (kiməsə 

xahişlə müraciət etmək). 
илтимосәкә и. iltimasçı. 
илтисоги с. зывон. iltisaqi, aqqlütinativ (bilavasitə dəyişməyən 

söz əsasına və gökə birləşən); илтисогијə зывонон iltisaqi dillər.  
илтисогијәти и. зывон. iltisaqilik, aqqlütinativlik (sözün kökünü 

dəyişmədən şəkilçilər artırmaqla yeni formalar 
və ya yeni sözlər düzəltmə).  
илтифот и. iltifat, xeyirxahlıq; де илтифоти iltifatla. 
илтифотин с. iltifatlı, xeyirxah. 
илтифотинәти и. illtifatlılıq, xeyirxahlıq. 
илтифоткор с. bax: илтифотин. 
илтифоткорәти и. bax: илтифотинәти. 
илтиһоб и. iltihab. 
илтиһобин с. iltihablı. 
илулә с. tәklülә; илулə тифанг təklülə tüfəng. 
илһоғ и. bax:  гәтым. 
илһоғкор и. bax:  гәтымкор. 
илһом и. ilham. 
илһомәдә и. ilhamverәn, ilhamverici. 
илһомин с. ilhamlı; илһомин беј ф. ilhamlanmaq; илһомин быə 

с. ilhamlanmış, ilhamlanan; илһомин быə хəб. мəн. ilhamlanmışdır, 
ilhamlanıb; илһомин кардеј ф. ilhamlandırmaq; илһомин кардə беј 
ф. ilhamlandırılmaq; илһомин кардə быə с. ilhamlandırılmış, 
ilhamlandırılan; илһомин кардə быə хəб. мəн. ilhamlandırılmışdır, 
ilhamlandırılıb. 

илһоминәти и. ilhamlılıq. 
-им birinci şəxsin mənsubiyyət şəkilçisi -әm, -dim; азим mәnәm; 

омәбим gәlmişdim; омејдәбим gәlirdim; омәнинбим 
gәlmәliydim; омәниним gәlmәliyәm. 

имангә с. biraylıq; имангə дастмыжди biraylıq əmək haqqı. 
имангин с. biraylıq; имангинə əғыл biraylıq uşaq. 
имангыл a. birçimdik; имангыл немык birçimdik duz; bax: 

мангыли. 
имарзин с. birhüdudlu. 
имаршин с. birmarşlı; имаршинə поплынгə birmarşlı pilləkən. 
имат и. bax:  диләг. 
имафтулин с. birmәftilli. 
имдод и. imdad; бə имдоди рəсеј imdada çatmaq. 
имәнзылин с. birmәnzilli. 
имәнојн с. birmәnalı, tәkmәnalı. 
имәнојнәти и. birmәnalılıq, tәkmәnalılıq. 
имәнотин с. birmanatlıq. 
имәртәбә с. birmәrtәbә. 
имәртәбәјн с. birmәrtәbәli. 
имәтнин с. birmәtnli. 
имәһәлләјн с. birmәhәllәli; bax: икужәјн. 
имәҹһулин с. birmәchullu. 
имзо и. imza; имзо кардеј ф. imza etmək, imzalamaq; имзо кардə 

беј ф. imza edilmək, imzalanmaq; имзо кардə быə с. imza edilmiş 
(edilən), imzalanmış, imzalanan; имзо кардə быə хəб. мəн. imza 
edilmişdir (edilib), imzalanmışdır, imzalanıb; имзо кардовнијеј ф. 
imzalatmaq; имзо кардовнијə беј ф. imzalatdırılmaq; имзо 
кардовнијə быə с. imzalatdırılmış, imzalatdırılan; имзо кардовнијə 
быə хəб. мəн. imzalatdırılmışdır, imzalatdırılıb. 

имзоәкә и. imzaedәn. 
имзојн с. imzalı. 
имилләтин с. birmillәtli. 
иминә a. birinci, ilk, ilkin; иминə семонə birinci fəsil; иминə 

дəвинə ilk sınaq; иминə танышəти ilkin tanışlıq. 

иминәвәч с. ilk balasını doğan, ilkini doğan (qadın, heyvan). 
иминәвәчә с. ilkin, birinci doğulan (dünyaya gәlәn). 
иминәгәвинон и. зоол. ilkağızlılar (qurdlar, molyusklar və 

buğumayaqlılar daxil olmaqla onurğasız heyvanlar qrupu). 
иминәләвә с. ilk balasını doğan, ilkini doğan (qadın, heyvan). 
иминәти и. birincilik. 
имитасијә и. imitasiya (1təqlidetmə, yamsılama; oxşatma, 

bənzətmə; 2 saxta, bədəl, əvəz). 
имичә(јн) с. birqulplu, tayqulp. 
имкон и. imkan. 
имконин с. imkanlı. 
имконинәти и. imkanlılıq. 
имло и. imla; имло нывыштеј ф. imla yazmaq; имло нывыштə 

беј ф. imla yazılmaq; имло нывыштə быə с. imla yazılmış (yazılan); 
имло нывыштə быə хəб. мəн. imla yazılmışdır (yazılıb). 

имманент и. фəлс. immanent (hər hansı bir hadisəyə daxilən 
məxsus olan); имманентə сəбəбон immanent səbəblər. 

имманентәти и. фəлс. immanentlik; че сəбəбон имманентəти 
səbəblərin immanentliyi. 

иммигрант и. immiqrant (yaşamaq üçün başqa bir ölkəyə gəlmiş 
xarici). 

иммиграсија и. immiqrasiya (1yaşamaq üçün başqa bir ölkəyə 
köçüb gəlmə; 2 биол. heyvanların öz məskunlaşdığı yerdən başqa yerə 
köçməsi). 

иммун и. immun (yoluxucu xəstəliklərə və müəyyən zəhərlərə 
tutulmama qabiliyyəti; 2 müdafiə edən, qorunma qabiliyyəti yaradan). 

иммунитет и. immunitet (1тəб. orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə 
tutulmamaq qabiliyyəti; 2 һуғ. toxunulmazlıq hüququ; дипломатикə 
əнəгынəти diplomatik toхunulmazlıq; депутати əнəгынəти deputat 
toхunulmazlığı). 

иммунитетин с. immunitetli (yoluxucu xəstəliklərə və müəyyən 
zəhərlərə qarşı qorunma qabiliyyəti olan). 

иммунәти и. immunluq, qorunma qabiliyyәti. 
иммуногенетикә и. immunogenetika (immunitetin irsi amillərini 

və s. öyrənən elm sahəsi). 
иммуноложи с. immunoloji. 
иммунологијә и. immunologiya (insan və heyvanların yoluxucu 

xəstəliklərə tutulmaması haqqında elm). 
имоәли с. birdişicikli, bircinsli. 
имолә и. тəб. imalә; имолə кардеј ф. иmalə etmək; имолə кардə 

беј ф. иmalə edilmək; имолə кардə быə с. иmalə edilmiş (edilən); 
имолə кардə быə хəб. мəн. иmalə edilmişdir (edilib). 

имом и. дини. imam. 
имоментин с. физ. тех. тəб. birmomentli; имоментинə 

операсијə birmomentli operasiya. 
имомәт и. дини imamәt. 
имомәти и. дини imamlıq. 
имомзодә и. дини  imamzadә. 
имомҹымә и. дини imamcümә (cümə namazlarına rəhbərlik edən 

ruhani). 
-имон samitlə bitən sözlərin üçüncü şəxsin cəmini bildirən –ik, -ük, -

ıq, -yıq, -uq şəkilçilərini bildirir; толышимон - talışıq; сәбарзимон 
– başıucayıq. 

имон и. iman; де имони imanla. 
имон-гымон и. iman-güman. 
имонин с. imanlı. 
имонинәти и. imanlılıq. 
имонсојб с. iman sahibi, imanlı. 
имонсојбәти и. imanlılıq. 
иморәт и. imarәt. 
иморәтин с. imarәtli. 
имоторин с. birmotorlu. 
император и. imperator (1 monarxik dövlət başçısının yüksək 

titulu; 2 imperator titulunu daşıyan şəxs). 
императорәти и. imperatorluq (1 imperator rütbəsi; 2 imperator 

olma; 3 imperatorluq idarə-üsulu). 
императричә и. imperatriça (1 qadın imperatorun irsi titulu; 2 

imperatorun arvadı).  
империал и. imperial (Rusiyada kəsilən 10, 1897-ci ildən isə 15 

manat dəyərində qızıl sikkə). 
империализм и. imperializm. 
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империалист и. imperialist. 
империјә и. imperiya (1 imperatorun başında durduğu monarxik 

dövlət; Мəдо империјə Mədo (Midiya) imperiyası; 2 nəhəng 
kapitalist dövlət öz müstəmləkələri ilə birlikdə; Британијə империјə 
Britaniya imperiyası). 

имплантасијә и. биол. implantasiya (məməli heyvanların və 
insanın ayrı-ayrı hüceyrələrinin, toxumalarının  və ya bütöv 
orqanlarının yeni yerə köçürülüb dirçəldilməsi).  

импорт и. import (xaricdən mal gətirilməsi). 
импортәкә и. importçu (xaricdən mal gətirən). 
импотенсијә и. тəб. impotensiya (kişilikdən düşmə, kişiliyi 

itirmə). 
импотент и. тəб. impotent (cinsi gücsüzlükdən əziyyət çəkən kişi). 
импотентәти и. тəб. impotentlik. 
импрессарио и. теəтr. impresario (konsertləri, tamaşaları təşkil 

və maliyyələşdirən sahibkar). 
импровизасијә и. improvizasiya (1hazırlıqsız şeir, nitq söyləmə, 

musiqi əsəri yaratma və ya musiqi çalma; 2 hazırlaşmadan söylənmiş 
şeir, nitq və ya yaradılmış musiqi əsəri). 

импровизатор и. improvizator (improvizasiya edən şəxs). 
импровизаторәти и. improvizatorluq (imprvizasiya etmək 

bacarığı). 
импулс и. impuls (1səbəb, təkan, stimul; 2 fiziоl. impuls (qeyri-

iradi hərəkət). 
импулсив с. impulsiv, qeyri-iradi; импулсивə һəрəкəт impulsiv 

hərəkət. 
импулсивәти и. impulsivlik, qeyri-iradilik; һəрəкəти 

импулсивəти hərəkətin impulsivliyi. 
импулсин с. ел.-тех. impulslu; импулсинə сигнал impulslu 

siqnal. 
имтијоз и. imtiyaz. 
имтијозәвон и. imtiyazçı. 
имтијозәвонәти и. imtiyazçılıq. 
имтијозин с. imtiyazlı. 
имтијозинәти и. imtiyazlılıq. 
имтијозномә и. imtiyaznamә.  
имтино и. imtina; имтино кардеј ф. imtina etmək; имтино кардə 

беј ф. imtina edilmək; имтино кардə быə с. imtina edilmiş (edilən); 
имтино кардə быə хəб. мəн. imtina edilmişdir (edilib). 

имтоһон и. imtahan; имтоһон кардеј ф. imtahan etmək; имтоһон 
кардə беј ф. imtahan edilmək; имтоһон кардə быə с. imtahan edilmiş 
(edilən); имтоһон кардə быə хəб. мəн. imtahan edilmişdir (edilib); 
имтоһон пегəтеј ф. imtahan götürmək; имтоһон пегəтə беј ф. 
imtahan götürülmək; имтоһон пегəтə быə с. imtahan götürülmüş 
(götürülən); имтоһон пегəтə быə хəб. мəн. imtahan götürülmüşdür 
(götürülüb); имтоһон пегəтəкəс и. imtahançı, imtahan götürən, 
imtahan qəbul edən. 

имтоһонәвә с. imtahanqabağı. 
имтоһонәкә и. imtahanedici, imtahanedәn. 
имтоһон-осә с. imtahan-yoxlama; имтоһонə-осə сессијə 

imtahan-yoхlama sessiyası. 
-ин üçüncü şəxsin cəmini bildirən indiki zaman xəbər şəkilçisi;  

хосин – әzizdirlәr; чокин – yaxşıdırlar; инсофинин – 
insaflıdırlar. 

-ин -lıq, -liq, -luq, -lik, -lük sözdüzəldən şəkilçi; мәнотин manatlıq, 
пенҹин beşlik, далин  onluq. 

инангырин с. tәkdırnaqlı, birdırnaqlı. 
инангыринон и. зоол. tәkdırnaqlılar, birdırnaqlılar. 
инвентар и. inventar (təsərrüfat, istehsal əhəmiyyətli müxtəlif 

əşyaların məcmusu). 
инвентаризасијә и. inventarizasiya (hesablama və siyahıya alma 

yolu ilə maddi sərvətlərin olmasını və vəziyyətini yoxlama).  
инверсијә и. inversiya (1 зывон. cümlədə sözlərin adi qaydasının 

dəyişməsi; 2 биол. xromosomun daxili sahələrinin birinin 180˚ 
dəyişməsi nəticəsində onun quruluşunun dəyişməsi; 3 hənd. 
müstəvinin çoxsaylı nöqtələrinin dəyişməsi).   

ингә и. inqa (çağanın ağlaması). 
ингә-ингә и. inqa-inqa (səs təqlidi). 
ингилис и. ingilis (xalq); ингилисə зывон с. ingilis dili. 
ингилиси з. ingilis dilindә, ingiliscә; ингилиси сыхан быкə 

ingiliscə danış. 

ингилиспәрәст с. ingilispәrәst. 
ингилиспәрәстәти и. ingilispәrәstlik. 
ингилтәрә и. Ingiltәrә. 
ингилтәрәвыж з. ingiltәrәli. 
ингредијент и. inqrediyent (kimyəvi birləşmənin, məhlulun yaxud 

qarışığın tərkibinə daxil olan maddə). 
ингуш и. inquş (xalq). 
ингуши з. inquşca, inquş dilindә. 
инғылоб и. inqilab; инғылоб кардеј ф. inqilab etmək; инғылоб 

кардə беј ф. inqilab edilmək; инғылоб кардə быə с. inqilab edilmiş 
(edilən); инғылоб кардə быə хəб. мəн. inqilab edilmişdir (edilib). 

инғылоббоз с. inqilabbaz. 
инғылоббозәти и. inqilabbazlıq. 
инғылобәвон и. inqilabçı. 
инғылобәвонәти и. inqilabçılıq.  
инғылоби с. inqilabi; инғылобијə вəзјəт inqilabi vəziyyət. 
индекс и. indeks (1 siyahı, cədvəl, göstərici; 2 иғт. hər hansı bir 

iqtisadi hadisənin ardıcıl dəyişmələrini faizlə ifadə еdən rəqəm; 3 риj. 
riyazi ifadəyə daхil оlan hərfin sağ tərəfində yazılan rəqəm və ya hərf, 
məс.: АV В2 ). 

индексатор и. indeksator (indeksləri tərtib etməklə məşğul olan 
şəxs). 

индетерминизм и. фəлс. indeterminizm (təbiət və cəmiyyətdə 
qanunauyğunluğu inkar edən idealist nəzəriyyə). 

индетерминист и. фəлс. indeterminist (indeterminizm tərəfdarı). 
индикатор и. indikator (1 buxar maşınlarının silindrlərində təzyiq 

ölçən cihaz; 2 kimyəvi reaksiyanın qurtardığını göstərən maddə; 
reaktiv). 

индуизм и. induizm (Hindistanda hakim olan, brahmanizm və 
buddizm əsasında formalaşan дини  sistem). 

индуксијә и. induksiya. 
инә 1 и. ana; инə зывон ana dili; инə вəтəн ana vətən; 2 с.: инə 

меһиббəт ana məhəbbəti; инə лоло ana laylası; 3 bax: моә. 
инә-балә и. 1 ana-bala; 2 bax: моә-балә. 
инәғ и. тəб. boğmaca, inaq. 
инәле и. anacan (nəvazişli müraciət). 
инәма и. anacan (nəvazişli müraciət). 
инән з.  bax: ижән. 
инәс с. bax: кәҹбәс. 
инәсәти и. bax: кәҹбәсәти. 
инәти и. 1 analıq; инəти кардəше бомы əј o mənə analıq etmişdir; 

инəти мəзунијəт analıq məzuniyyəti; 2 bax: моәти. 
инәфәсә з. birnәfәsә, dayanmadan, durmadan. 
инжектор и. injektor (qazları və buxarı sıxmaq, həmçinin mayeni 

təzyiqlə doldurmaq üçün nəzərdə tutulan şırnaqlı nasos). 
инжекторин и. injektorlu. 
инзибот и. inzibat (qayda və qanuna əməl edilməsi). 
инзиботәвон и. inzibatçı (idarə, müəssisəni idarə edən şəxs; 

səlahiyyətli sərəncamverici). 
инзиботәвонәти и. inzibatçılıq. 
инзиботи с. inzibati (1 idarəçiliyə aid olan; 2 idarənin 

sərəncamları ilə həyata keçirilən). 
иникос и. inikas; иникосə нəзəријə inikas nəzəriyyəsi. 
иним a. biryarım. 
инисиал и. inisial (1 ad, atanın adı və familiyanın baş hərfləri; 2 

əlyazısı və ya çap olunmuş kitabın mətnində hər hansı bir bölmənin 
böyüdülmüş baş hərfi).  

инывенҹәнәјн с. birdirsәkli. 
инышт: бә инышт з. biroturuma. 
инкассатор и. inkassator (əsas etibarilə müəssisədən kənarda pul 

və qiymətli şeyləri verməklə məşğul olan kassir). 
инкассаторәти и. inkassatorluq. 
инкассо и. inkasso (müştərinin tapşırığı ilə ona çatası pulu bankın 

aldığı maliyyə əməliyyatı). 
инкир-минкир и. дини inkir-minkir (qəbir evində ölüləri 

danışdıran iki mələk). 
инкишоф и. inkişaf. 
инкишофин с. inkişaflı. 
инкишофкардә с. inkişafetmiş; инкишофкардə мəмлəкəтон 

inkişafetmiş ölkələr; инкишофныкардə мəмлəкəтон inkişaf etməmiş 
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ölkələr; инкишоф кардејəдə быə мəмлəкəтон inkişaf etməkdə olan 
ölkələr. 

инкор и. bax: һәшә; инкор кардеј ф. bax: һәшә жәј; инкор кардə 
беј ф. bax: һәшә жә беј; инкор кардə быə с. bax: һәшә жә быә. 

инкубасијә и. inkubasiya. 
инкубатор и. inkubator. 
иннаб и. бот. innab. 
иннаби и. мус. innabı (xalq rəqsi). 
иннабҹо и. innablıq. 
инод и. inad. 
инодәти и. inadkarlıq. 
инодин с. inadlı. 
инодинәти и. inadlılıq. 
инодкор с. inadkar, inadçı, inadcıl. 
инодкорәти и. inadkarlıq, inadcıllıq; инодкорəти кардеј ф. 

inadkarlıq etmək, inadcıllıq etmək; инодкорəти кардə беј ф. 
inadkarlıq (inadcıllıq) edilmək; инодкорəти кардə быə с. inadkarlıq 
(inadcıllıq) edilmiş (edilən); инодкорəти кардə быə хəб. мəн. 
inadkarlıq (inadcıllıq) edilmişdir (edilib). 

инодкор-инодкори з. inadkarlıqla, inadkarcasına. 
инојәт и. inayәt, kömәk, mәrhәmәt, şәfqәt, rәhm. 
иноминс. biradlı; иноминə кəмјəтон biradlı kəmiyyətlər. 
иноминәти и. biradlılıq. 
инсирофи с. зывон. insirafi, фlektiv (dillər). 
инсирофијәти и. insirafilik. 
инсон и. insan. 
инсонә с. insani; инсонə һиссон insani hisslər. 
инсонәпи с. bax: инсонпәрвәр. 
инсонәпијәти и. bax: инсонпәрвәрәти. 
инсонәти и. insanlıq. 
инсониғәзинә з. insancasına, insansayağı, insan kimi. 
инсонијәт и. insaniyyәt. 
инсонијәтин с. insaniyyәtli. 
инсонијәтинәти и. insaniyyәtlilik. 
инсоникувите и. insandanqaçma. 
инсоникуәвит с. insandanqaçan. 
инсоннәпи с. insansevmәz. 
инсоннәпијәти и. insansevmәzlik. 
инсонохшәр с. insanabәnzәr, insanaoxşar. 
инсонпәрвәр с. insanpәrvәr; де инсонпəрвəрəти 

insanpərvərcəsinə, insanpərvərliklə. 
инсонпәрвәрәти и. insanpәrvәrlik. 
инсоф и. insaf; де инсофи insafla. 
инсофән з. insafәn. 
инсофин с. insaflı. 
инсофинәти и. insaflılıq. 
инсоф кардеј ф. insaf etmәk. 
инспектор и. inspektor. 
инспекторәти и. inspektorluq. 
инстансијә и. instansiya. 
инстинкт и. instinkt.  
инстинктив с. instinktiv. 
инстинктивәти и. instinktivlik. 
инстинктин с. instinktli. 
институт и. institut. 
инструментал с. instrumental; инструменталə мусиғи 

instrumental musiqi. 
инсулт и. insult. 
инс-ҹинс и. ins-cins. 
интаси б. amma, intәhası. 
интеграсијә и. inteqrasiya. 
интеллект и. intellekt. 
интеллектуал и. intellektual. 
интеллектуализм и. intellektualizm. 
интеллектуалист и. intellektualist. 
интенсив с. intensiv. 
интенсивәти и. intensivlik. 
интервал и. interval. 
интерјер и. interyer. 
интернат и. internat. 
интәһо и. intәha; беинтəһо intəhasız. 

интибоһ и. intibah. 
интибоһномә и. intibahnamә. 
интим с. intim; интимə əлоғə intim əlaqə. 
интиһор и. intihar; интиһор кардеј ф. intihar etmək. 
интишор и. intişar, yayılma. 
интығом и. intiqam. 
интығомәвон с. intiqamçı. 
интығомәвонәти и. intiqamçılıq. 
интызом и. intizam. 
интызомин с. intizamlı. 
интызоминәти и. intizamlılıq. 
интызор и. intizar; де интызори intizarla; интызорəдə беј ф. 

intizarda olmaq; интызорəдə быə с. intizarda olmuş, intizarda olan; 
интызорəдə быə хəб. мəн. intizarda olmuşdur, intizarda olub; 
интизор кəшеј ф. intizar çəkmək; интизор кəшə беј ф. intizar 
çəkilmək; интизор кəшə быə с. intizar çəkilmiş (çəkilən); интизор 
кəшə быə хəб. мəн. intizar çəkilmişdir (çəkilib). 

интызорин с. intizarlı. 
интизоринәти и. intizarlıq, intizarçılıq. 
интырғә и. intriqa, fitnә-fәsad. 
интонасијә и. intonasiya.  
интуисијә и. bax: фәфо. 
инубәјн с. birnövbәli.  
инубәјнәти и. birnövbәlilik.  
инувәјн с. birnüvәli. 
инфантил с. inфantil. 
инфантиләти и. inфantillik. 
инфантилизм и. inфantilizm. 
инфаркт и. inфarkt. 
инфексијә и. infeksiya. 
инфексион с. infeksion. 
инфинитив и. грəм. infinitiv, mәsdәr. 
инфлјасијә и. inфlyasiya. 
информасијә и. informasiya. 
информатив с. informativ. 
информатикә и. informatika. 
инфрасәдо и. inфrasәs. 
инфузор и. inфuzor.  
инфузорон и. inфuzorlar. 
инһалјасијә и. inhalyasiya. 
инһалјатор и. inhalyator. 
инһисор и. inhisar. 
инһисорәвон и. inhisarçı. 
инһисорәвонәти и. inhisarçılıq. 
инчә с. axsaq. 
инчәти и. axsaqlıq. 
инҹә с. incә. 
инҹә-инҹә с. incә-incә. 
инҹә-минҹә с. incә-mincә. 
инҹәпешт с. incәbel. 
инҹәпештәти и. incәbellik. 
инҹәсә-инҹә с. incәdәn-incә. 
инҹәти и. incәlik. 
инҹәсәнәт и. bax: нәҹимәсәнәт. 
инҹи I и. inci, dürr. 
инҹи II и. әncir. 
инҹил и. Incil. 
инҹор и. hal; һич бо лыве ниме инҹор! heç tərpənməyə halım 

yoхdur! 
иншаллаһ bax: Хыдованди. 
иншо I и. inşa (tikinti); иншо кардеј ф. inşa etmək, tikmək; иншо 

кардə беј ф. inşa edilmək, tikilmək; иншо кардə быə с. inşa edilmiş 
(edilən), tikilmiş, tikilən; иншо кардə быə хəб. мəн. inşa edilmişdir 
(edilib), tikilmişdir, tikilib. 

иншо II и. inşa (yazı); иншо нывыштеј ф. inşa yazmaq; иншо 
нывыштə беј ф. inşa yazılmaq; иншо нывыштə быə с. inşa yazılmış 
(yazılan); иншо нывыштə быə хəб. мəн. inşa yazılmışdır (yazılıb). 

иншоот и. inşaat. 
иншоотәвон и. inşaatçı.  
иншоотәвонәти и. inşaatçılıq. 
иодәмә с. biradamlıq; иодəмə кулос biradamlıq qayıq. 
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ион и. физ. ion (elektriklə doldurulmuş atom və ya atomlar qrupu). 
ионизасијә и. физ. ionizasiya (ionların əmələ gəlməsi). 
ионизатор и. ionizator (ionizasiya doğuran səbəb). 
ионизәәкә с. ionizәedici. 
ионин с. ionlu. 
ионитон и. физ. ionitlәr (ion mübadiləsinə hazır olan bərk, əməli 

cəhətdən əriməyən maddələr). 
ионосфер и. физ. asтr.  Ionosfer (50 km-dən yuxarı yerləşən 

yuxarı atmosferin ionlaşdırılmış hissəsi). 
ионотерапијә и. тəб. ionoterapiya (elektrik vasitəsilə orqanizmə 

ionların yeridilməsi). 
иотағин с. birotaqlı.  
ипаләтәјн с. birpalatalı. 
ипамјәјн с. birölçülü. 
ипардәјн с. birpәrdәli. 
ипәлвонин с. birgöyәrtәli. 
ипәрәјн с. birlәçәkli. 
ипәрин с. birqanadlı, tayqanad. 
ипичин с. birbuğumlu. 
ипыллоғ и. qarayataq; ипыллоғ беј qarayataq olmaq, yorğan-

döşəyə düşmək.  
ипотекә и. iprteka (tərpənməz əmlakı girov qoymaq əsasında 

verilən borc pul). 
ипподром и. ippodrom, cıdırxana. 
ипрограмин с. birproqramlı. 
ипузәјн с. birgövdәli. 
ир и. (ҹ. ирон) ir, ari. 
ирабитәјн с. birrabitәli. 
ирағ и. Iraq. 
ирағыж з. iraqlı.  
иранги с. birrәngli. 
ирангинәти и. birrәnglilik. 
ирғ и. irq. 
ирғәвон и. irqçi. 
ирғәвонәти и. irqçilik. 
ирғи с. irği; ирғијə əломəтон irqi əlamətlər. 
ирелсин с. birrelsli. 
ирестә с. bircәrgә, birsıra. 
ирестәјн с. bircәrgәli, birsıralı. 
ирәғәмин с. birrәqәmli. 
ирәјринин с. тех. birtezlikli.  
иријәјн с. birxәtli, bircәrgәli. 
иријәјнәти и. birxәtlilik, bircәrgәlilik. 
ирод и. irad; ирод гəтеј irad tutmaq. 
иродә и. iradә.  
иродәјн и. iradәli.  
иродәјнәти и. iradәlilik. 
ироди с. iradi; иродијə ғəрор iradi qərar. 
ирон I и. ҹəм. irlәr (qədim iranlılar). 
ирон II и. Iran; Ирони хəлғон Iran хalqları. 
иронәзывонин с. irandilli; иронəзывонинə хəлғон irandilli 

хalqlar. 
иронәзывонинәти и. irandillilik. 
ироныж з. iranlı. 
ироншынос и. iranşünas. 
ироншыносәти и. iranşünaslıq. 
ироторин с. тех. birrotorlu. 
иррасионал с. irrasional (1 фəлс. idrakın dərkindən kənar; 2 риј. 

ölçüsüz; иррасионалə əдəд irrasional ədəd). 
иррасионаләти и. irrasionallıq. 
иррасионализм и. irrasionalizm (gerçəkliyin məntiqi yolla dərk 

edilməsini inkar etmə). 
ирригасијә и. irriqasiya (süni suvarma); ирригасија систем süni 

suvarma sistemi, irriqasiya sistemi. 
ирригатор и. irriqator (irriqasiya mütəxəssisi). 
ирс и. irs; ирс мандеј irs qalmaq. 
ирсән з. irsәn; ирсəн дəвардеј irsən keçmək.  
ирси с. irsi; ирсијə əломəт irsi əlamət. 
ирсијәт и. irsiyyәt (orqanizmin müəyyən əlamətlərinin nəsildən-

nəslə keçməsi). 
ирсијәти и. irsilik. 

иртиҹо и. irtica (ictimai tərəqqinin qarşısını almaq cəhdləri). 
иртиҹовон и. irticaçı. 
иртиҹовонәти и. irticaçılıq. 
иртиҹопәрәст с. irticapәrәst. 
иртиҹопәрәстәти и. irticapәrәstlik. 
иружнә с. birgünlük. 
исаатинә с. birsaatlıq. 
исбот и. isbat; исбот кардеј ф. isbat etmək; исбот кардə беј ф. 

isbat edilmək; исбот кардə быə с. isbat edilmiş (edilən); исбот кардə 
быə хəб. мəн. isbat edilmişdir (edilib). 

исботин с. isbatlı. 
исботинәти и. isbatlılıq. 
исботныбејәти и. isbatedilmәzlik. 
исботныбә с. isbatedilmәz. 
исвечи з. isveçcә, isveç dilindә. 
исвечыж з. isveçli. 
исвечрәвыж з. isveçrәli. 
исә: бә исә з. birbaşa. 
исә б. isә; əв ше, аз исə мандим дијəдə o getdi, mən isə kənddə 

qaldım. 
исәви и. isәvi, xaçpәrәst. 
исәвијәти и. isәvilik, xaçpәrәstlik. 
исәдојн с. birsәsli. 
исәдојнәти и. birsәslilik. 
исәнгонәјн с. biryataqlı; исəнгонəјнə тахт biryataqlı taхt. 
исәрпушин с. birörtüklü. 
исәфәјн с. birdәfәli, birdәfәlik. 
исәһмонә bax: јәтонә. 
исилиндрин с. birsilindrli. 
исимин с. birsimli, birtelli. 
исинин с. biryaşlı. 
исининәти и. biryaşlılıq. 
искан и. stakan. 
искани a. bir stakan; быдə искани ов bir stakan su ver. 
исланд и. island (xalq). 
исландә зывон с. island dili. 
исланди з. islandca, island dilindә. 
исландијәвыж з. islandiyalı. 
исло и. islah; исло беј ф. islah olmaq, düzəlmək, sakitləşmək; исло 

быə с. islah olmuş (olan), düzəlmiş, düzələn, sakitləşmiş, sakitləşən; 
исло быə хəб. мəн. islah olmuşdur (olub), düzəlmişdir, düzəlib, 
sakitləşmişdir, sakitləşib; исло кардеј ф. islah etmək, düzəltmək, 
sakitləşdirmək; исло кардə беј ф. islah edilmək, düzəldilmək, 
sakitləşdirilmək; исло кардə быə с. islah edilmiş (edilən), 
düzəldilmiş, düzəldilən, sakitləşdirilmiş, sakitləşdirilən; исло кардə 
быə хəб. мəн. islah edilmişdir (edilib), düzəldilmişdir, düzəldilib, 
sakitləşdirilmişdir, sakitləşdirilib. 

ислоәкә и. islahedici, islahedәn. 
ислом и. islam, müsәlmanlıq. 
исломәти и. islamlıq, islamçılıq. 
исломијәт и. islamiyyәt (Islam дини  sistemi). 
ислоныбејәти и. islaholunmazlıq, islahedilmәzlik. 
ислоныбә с. islaholunmaz, islahedilmәz. 
ислоһот и. islahat. 
ислоһотәвон и. islahatçı. 
ислоһотәвонәти и. islahatçılıq. 
исм и. грəм. isim; исмбе isimləşmə. 
исмәт и. ismәt. 
исмәтин с. ismәtli.  
исмәтинәти и. ismәtlilik. 
иснод и. isnad. 
иснодән з. isnadәn. 
иснодин с. isnadlı. 
исојбин с. birsahibli. 
исојбинәти и. birsahiblilik. 
исорә с. biryaşar. 
исорин с. birillik, biryaşar. 
исорнә с. birillik; исорнə рəсон birillik bitkilər. 
испан и. ispan (xalq). 
испанәғ бот. ispanaq. 
испанәғин с. ispanaqlı. 
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испани з. ispan dilindә, ispanca. 
испани зывон с. ispan dili. 
испанијә и. Ispaniya. 
испанијәвыж з. ispaniyalı. 
исраил и. Israil. 
исраилыж з. israilli. 
исрор и. israr; де исрори israrla; исрор кардеј ф. israr etmək; 

исрор кардə с. israr edən; исрор кардə беј ф. israr edilmək; исрор 
кардə быə с. israr edilmiş (edilən); исрор кардə быə хəб. мəн. israr 
edilmişdir (edilib). 

исрорин с. israrlı; исроринə тəлəб israrlı tələb. 
исроф и. israf. 
исрофәкә с. irafçı, israfcıl. 
исрофәкәти и. israfçılıq, israfcıllıq. 
истедод и. istedad. 
истедодин и. istedadlı.  
истедодинәти и. istedadlılıq. 
истемол и. istemal, tәtbiq, istifadә. 
истефо и.  isteфa; истефо дој ф.  isteфa vermək; истефо доə беј 

ф. isteфa verilmək; истефо доə быə с. isteфa verilmiş (verilən); 
истефо доə быə хəб. мəн. isteфa verilmişdir (verilib). 

истефојн с. istefalı; истефојнə əфсəр istefalı zabit. 
истеһзо и. istehza. 
истеһзоәкә с. 1 istehzaedәn; 2 istehzaedici. 
истеһзојн с. istehzalı. 
истеһком и. istehkam; истеһкомə ријə istehkam хətti. 
истеһкомәвон и. istehkamçı. 
истеһкомәвонәти и. istehkamçılıq. 
истеһкомин с. istehkamlı; истеһкоминə жапə istehkamlı sahil. 
истеһлок и. istehlak. 
истеһлокәвон и. istehlakçı. 
истеһлокәвонәти и. istehlakçılıq. 
истеһсол и. istehsal; истеһсол кардеј ф. istehsal etmək; истеһсол 

кардə беј ф. istehsal edilmək; истеһсол кардə быə с. istehsal edilmiş 
(edilən); истеһсол кардə быə хəб. мəн. istehsal edilmişdir (edilib). 

истеһсоләвон и.  istehsalçı. 
истеһсолот и.  istehsalat. 
истеһсолотәвон и. istehsalatçı. 
истиарә и. əдəб. istiarә, metafora (hər hansı bir əşyanı, hadisəni 

müəyyən etmək məqsədilə məcazi mənada müqayisə əsasında işlədilən 
söz və ya ifadə). 

истибдод и. istibdad. 
истибдодәвон и. istibdadçı. 
истибдодәвонәти и. istibdadçılıq. 
истиғомәт и. istiqamәt; истигамəт дој istiqamətləndirmək; 

истиғомəт доə беј istiqamətləndirilmək; истиғомəт доə быə 
istiqamətləndirilmiş, istiqamətləndirilən. 

истиғомәтәдә с. istiqamәtverәn, istiqamәtverici, 
istiqamәtlәndirici. 

истиғомәтин с. istiqamәtli. 
истил и. sututar (düyü sahələrini suvarmaq üçün); истил 

«Моəкəш» «Moəkəş» su anbarı.  
истило и. bax: гәтым. 
истилоһ и. istilah. 
истинод и. istinad. 
истинодго и. istinadgah. 
истинтоғ и. istintaq; ибтидои истинтоғ ibtidai istintaq; тəһкими 

истинтоғ təhkimi istintaq; истинтоғ кардеј ф. istintaq etmək; 
истинтоғ кардə беј ф. istintaq edilmək; истинтоғ кардə быə с. 
istintaq edilmiş (edilən); истинтоғ кардə быə хəб. мəн. istintaq 
edilmişdir (edilib); истинтоғи просес istintaq prosesi; истинтоғи 
шемон istintağın gedişi. 

истиот и. istiot; истиот пешандеј ф. istiot səpmək, istiotlamaq; 
истиот пешандə беј ф. istiot səpilmək, istiotlanmaq; истиот 
пешандə быə с. istiot səpilmiş, istiotlanmış, istiotlanan; истиот 
пешандə быə хəб. мəн. istiot səpilmişdir, istiotlanmışdır, istiotlanıb. 

истиотин с. istiotlu. 
истиотинәти и. istiotluluq. 
истисмор и. istismar; истисмор кардеј ф. istismar etmək; 

истисмор кардə беј ф. istismar edilmək; истисмор кардə быə с. 

istismar edilmiş (edilən); истисмор кардə быə хəб. мəн. istismar 
edilmişdir (edilib). 

истисморәвон и. istismarçı. 
истисморәвонәти и. istismarçılıq. 
истисморәкә и. istismar edәn, istismarçı. 
истисно и. istisna; истисно кардеј ф. istisna etmək; истисно 

кардə беј ф. istisna edilmək; истисно кардə быə с. istisna edilmiş 
(edilən); истисно кардə быə хəб. мəн. istisna edilmişdir (edilib). 

истифодә и. istifadә; bax: око; истифодə кардеј ф. istifadə etmək; 
истифодə кардə беј ф. istifadə edilmək; истифодə кардə быə с. 
istifadə edilmiş (edilən); истифодə кардə быə хəб. мəн. istifadə 
edilmişdir (edilib). 

истифодәјн с. istifadәli. 
истихазә и. istixazә, razi-niyaz. 
истихарә и. дини istixarә; истихорə кардеј istiхarə etmək. 
истығбол и. istiqbal. 
истығлол и. istiqlal. 
истығлолијәт и. istiqlaliyyәt. 
истығлолијәтпәрвәр с. istiqlaliyyәtpәrvәr. 
истығлолијәтпәрвәрәти и. istiqlaliyyәtpәrvәrlik. 
истығомәт и. istiqamәt; истығомəт дој ф. istiqamət vermək; 

истығомəт доə беј ф. istiqamət verilmək; истығомəт доə быə с. 
istiqamət verilmiş (verilən); истығомəт доə быə хəб. мəн. istiqamət 
verilmişdir (verilib). 

истығомәтәдә и. istiqamәtverici, istiqamәtverәn. 
истығомәтин с. istiqamәtli. 
истығроз и. istiqraz. 
исунин с. birsütunlu. 
исһол и. ishal. 
исһолин с. ishallı; исһолинə нохəшин ishallı хəstə. 
италијә и. Italiyә; италијə зывон с. Italiya dili. 
италијәвыж з. italiyalı, italyan. 
италјәни з. italyanca, italyan dilindә. 
итәбәғәјн с. birtәbәqәli. 
итәбәғәјнәти и. birtәbәqәlilik. 
итәрәфә з. birtәrәfli; итəрəфə мандеј birtərəfli qalmaq. 
итәрәфин с. birtәrәfli. 
итәрәфинәти и. birtәrәflilik. 
итәркибин с. birtәrkibli. 
итәркибинәти и. birtәrkiblilik. 
итәһәр з. birtәhәr; bax: тәһәри. 
итијә с. biroxlu. 
итијәти и. biroxluluq. 
итикә a. bir az, bir tikә. 
итипин с. birtipli. 
итипинәти и. birtiplilik. 
итир с. biratılan; итирə гулə biratılan güllə. 
итиши с. birtumurcuqlu. 
итыкин с. biruclu. 
итыкләјн с. birucluqlu. 
итјот и. ehtiyat. 
итјотин с. ehtiyatlı. 
итјотинәти и. ehtiyatlılıq. 
итјотманд bax: итјотин. 
итјотмандәти bax: итјотинәти. 
итобјәјн с. birelli. 
итобјәјнәти и. birellilik. 
итоғин с. birsaplı. 
итоәт и. itaәt; де итоəти itaətlə; итоəтəдə беј ф. itaətdə olmaq; 

итоəтəдə быə с. itaətdə olan, itaətdə olmuş; итоəтəдə быə хəб. мəн. 
itaətdə olub, itaətdə olmuşdur; итоəт кардеј ф. itaət etmək, boyun 
əymək; итоəт ныкардеј itaət etməmək; итоəт кардə беј ф. itaət 
edilmək; итоəт кардə быə с. itaət edilmiş (edilən); итоəт кардə быə 
хəб. мəн. itaət edilmişdir (edilib); итоəто бешеј itaətdən çıxmaq. 

итоәтин с. itaәtli. 
итоәтинәти и. itaәtlilik. 
итоәткор с. itaәtkar, itaәtçi. 
итоәткорәти и. itaәtkarlıq. 
итоәткоронә з. itaәtkarcasına, itaәtkarlıqla. 
итонә с. biryanlı, birtәrәfli. 
итонин I  с. birtonlu, monoton. 
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итон ин II с. birtonluq. 
иттифоғ и. ittifaq; иттифоғ бастеј ф. ittifaq bağlamaq; иттифоғ 

бастə беј ф. ittifaq bağlanılmaq; иттифоғ бастə быə с. ittifaq 
bağlanmış (bağlanan); иттифоғ бастə быə хəб. мəн. ittifaq 
bağlanmışdır (bağlanıb). 

иттифоғән з. ittifaqәn (1 yekdilliklə; 2 təsadüfi, təsadüfən).  
иттыһод и. ittihad (1 birlik, ittifaq; 2 yekdillik); де иттыһоди 

ittihadla, birlikdə, yekdilliklə. 
иттыһодәвон и. ittihadçı. 
иттыһом и. ittiham; иттыһом кардеј ф. ittiham etmək; иттыһом 

кардə беј ф. ittiham edilmək; иттыһом кардə быə с. ittiham edilmiş 
(edilən); иттыһом кардə быə хəб. мəн. ittiham edilmişdir (edilib). 

иттыһомәвон и. ittihamçı. 
иттыһомәкә с. ittiham edәn, ittihamedici. 
иттыһомкор с. ittihamkar. 
иттыһомкорәти и. ittihamkarlıq. 
иттыһомномә и. ittihamnamә. 
итһоф и. ithaf; итһоф кардеј ithaf etmək. 
иурин с. birhürgüclü. 
иузвин с. birüzvlü. 
ифазәјн с. ел.-тех. birfazalı. 
ифазәјнәти и. ел.-тех. birfazalılıq. 
ифәмилијәјн с. birfamiliyalı. 
ифәмилијәјнәти и. birfamiliyalılıq. 
ификирин с. birfikirli. 
ификиринәти и. birfikirlilik. 
ифинҹонин с. birfincanlı. 
ифлиҹ и. iflic. 
ифлиҹәти и. ifliclik. 
ифлиҹин с. iflicli. 
ифлос и. iflas; ифлос кардеј ф. iiflas etmək. 
ифо и. iifa; ифо кардеј ф. ifa etmək; ифо кардə беј ф. ifa edilmək; 

ифо кардə быə с. ifa edilmiş (edilən); ифо кардə быə хəб. мəн. ifa 
edilmişdir (edilib). 

ифовон и. iifaçı. 
ифовонәти и. iifaçılıq. 
ифодә и. iifadә; ыштə фикри ифодə кардеј öz fikrini ifadə etmək; 

ифодə сəј ifadə almaq; ифодə дој ifadə vermək; чəшон ифодə 
gözlərin ifadəsi; ифодə кардеј ifadələndirmək; ифодə кардə беј 
ifadələndirilmək; ифодə кардə быə ifadələndirilmiş, ifadələndirilən; 
ифодə доə беј ф. ifadə verilmək; ифодə доə быə с. ifadə verilmiş 
(verilən); ифодə доə быə хəб. мəн. ifadə verilmişdir (verilib); ифодə 
дој ф. ifadə vermək; ифодə сəј ф. ifadə almaq; ифодə сə беј ф. ifadə 
alınmaq; ифодə сə быə с. ifadə alınmış (alınan); ифодə сə быə хəб. 
мəн. ifadə alınmışdır (alınıb); *ифодə нывыштеј грəм.  ifadə yazmaq. 

ифодәәкә и. ifadәçi. 
ифодәјн с. ifadәli; ифодəјнə чəшон ifadəli gözlər. 
ифодәјнәти и. ifadәlilik. 
ифоәкә и. ifa edәn, ifaçı. 
ифоәкәти и. ifaçılıq. 
ифрит и. ifrit. 
ифритә и. ifritә. 
ифритәти и. ifritәlik. 
ифритиғәзинә з. ifritcәsinә. 
ифроз и. ifraz, ifrazetmә; ифроз кардеј ф. ifraz etmək; ифроз 

кардə беј ф. ifraz edilmək; ифроз кардə быə с. ifraz edilmiş (edilən); 
ифроз кардə быə хəб. мəн. ifraz edilmişdir (edilib). 

ифрозәкә с. ifrazedici. 
ифрозкардовнијә с. ifrazetdirici. 
ифрозот и. ifrazat, ifrağat. 
ифрот и. ifrat. 
ифротбожәј и. ifratyüklәmә. 
ифротәвон с. ifratçı. 
ифротәвонәти и. ifratçılıq. 
ифротәзуманд с. тех. ifratgüclü. 
ифроттәнзимкарде и. тех. ел.-тех. ifrattәnzimlәmә. 
ифтиро и. iftira; ифтиро вотеј iftora demək. 
ифтировон с. iftiraçı. 
ифтировонәти и. iftiraçılıq. 
ифтихор и. iftixar; де ифтихори iftiхarla. 
ифтихорин с. iftixarlı. 

ифтор и. дини  iftar, orucaçma; ифтор окардеј iftar açmaq; 
ифтори вахт iftar vaхtı. 

иффәт и. iffәt, tәmizlik, yüksәk mәnәviyyat, qüsursuzluq. 
иффәтин с. iffәtli. 
иффәтпәрвәр с. iffәtpәrvәr, iffәtli. 
ифшо и. ifşa. 
ифшо беј ф. ifşa olmaq. 
ифшо быә с. ifşa olmuş (olan). 
ифшо быә хəб. мəн. ifşa olmuşdur (olub). 
ифшоәкә с. ifşaedici, ifşaedәn, ifşaçı. 
ифшоәкәти и. ifşaedicilik, ifşaçılıq. 
ифшо кардеј ф. ifşa etmәk. 
ифшо кардә беј ф. ifşa edilmәk. 
ифшо кардә быә с. ifşa edilmiş (edilәn). 
ифшо кардә быә хəб. мəн. ifşa edilmişdir (edilib). 
ихыјзонә с. birailәli, ailәvi yaxın. 
ихыјзонәти и. birailәlilik, ailәvi yaxınlıq. 
ихлос и. ixlas; де ихлоси iхlasla, məhəbbətlə. 
ихлоскәш с. bax: ихлоскор. 
ихлоскәшәти и. bax: ихлоскорәти. 
ихлосин с. ixlaslı. 
ихлосинәти и. ixlaslılıq. 
ихлоскор с. ixlaskar. 
ихлоскорәти и. ixlaskarlıq. 
ихроҹ и. ixrac. 
ихроҹот и. ixracat. 
ихроҹотәвон и. ixracatçı. 
ихтијор и. ixtiyar; дештə ихтијори öz iхtiyarı ilə; ихтијори ыштə 

дастəдə бе iхtiyarın öz əlində olması; һички нише ихтијор… heç 
kimin iхtiyarı yoхdur…; ыштə дастəдəј ихтијорыш iхtiyarı öz 
əlindədir. 

ихтијор с. ixtiyar, qoca, yaşlı; ихтијорə мерд iхtiyar (yaşlı) kişi. 
ихтијорәти и. ixtiyarlıq, yaşlılıq. 
ихтијори с. ixtiyari. 
ихтијоријәти и. ixtiyarilik. 
ихтијорин с. ixtiyarlı. 
ихтијоринәти и. ixtiyarlılıq. 
ихтијорот и. ixtiyarat. 
ихтиозавр и. зоол. ixtiozavr (nəsli kəsilmiş suda-quruda yaşayan 

iri dəniz heyvanı). 
ихтиолог и. ixtioloq (ixtiologiya mütəxəssisi). 
ихтиологијә и. ixtiologiya (zoologiyanın balıqları öyrənən sahəsi). 
ихтиоложи с. ixtioloji. 
ихтиофаунә и. геол. зоол. ixtiofauna (hər hansı bir su hövzəsinin 

balıqlar aləmi). 
ихтиро и. ixtira. 
ихтировон и. ixtiraçı. 
ихтировонәти и. ixtiraçılıq. 
ихтисор и. ixtisar; че кафтə сыханон ихтисор mürəkkəb sözlərin 

iхtisarı; мəтни ихтисор mətnin iхtisarı; че коəвонон ихтисор 
işçilərin iхtisarı; де ихтисори iхtisarla; ихтисор кардеј iхtisar etmək; 
ихтисор кардə беј iхtisar edilmək; ихтисор кардə быə iхtisar edilmiş 
(edilən). 

ихтисорән з. ixtisarәn, ixtisar etmәklә. 
ихтисорин с. ixtisarlı; ихтисоринə мəтн iхtisarlı mətn. 
ихтисос и. ixtisas; ихтисос сəј ф. ixtisas almaq; ихтисос сə беј ф. 

ixtisaslanmaq; ихтисос сə быə с. ixtisaslanmış, ixtisaslaşan; ихтисос 
сə быə хəб. мəн. ixtisaslanmışdır, ixtisaslaşıb. 

ихтисосин с. ixtisaslı; ихтисосин кардеј ф. ixtisaslaşdırmaq; 
ихтисосин кардə беј ф. ixtisaslaşdırılmaq; ихтисосин кардə быə с. 
ixtisaslaşdırılmış, ixtisaslaşdırılan; ихтисосин кардə быə хəб. мəн. 
ixtisaslaşdırılmışdır, ixtisaslaşdırılıb. 

ихтылоф и. bax: рыхнә. 
ихтылофин с. ixtilaflı. 
ихтылофинәти и. ixtilaflılıq. 
иһафтәјн с. birhәftәlik. 
иһәдин с. риј. birhәdli. 
иһиссәјн с. birhissәli. 
иһыләјн с. birdәlikli. 
иһыләјнон и. зоол. birdәliklilәr (məməlilər sinfindən heyvanlar). 
иһыҹәјн с. birhecalı, tәkhecalı. 
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иһуҹејрәјн с. birhüceyrәli, tәkhüceyrәli. 
ичангин с. birpәncәli, tәkpәncәli. 
ичәлојн с. birçalovlu, tәkçalovlu; ичəлојнə екскаватор birçalovlu 

ekskavator. 
ичәмә с. birtәrәfli, yeknәsәq.  
ичәмәти и. birtәrәflilik, yeknәsәqlik.  
ичәпин с. biravarlı, tәkavarlı; ичəпинə кулос biravarlı qayıq. 
ичәхин с. birtәkәrli, birçarxlı. 
ичәшә с. бот. birgöz, tәkgöz (zeytunkimilər fəsiləsindən kol 

bitkisi). 
ичәшин с. birgözlü, tәkgözlü, taygöz; ичəшинə одəм birgözlü 

adam. 
ичәшмәјн с. birgözlü, tәkgöz; ичəшмəјнə кə birgözlü ev. 
ичыләмердәјн с. тех. birdayaqlı, tәkdayaqlı. 
ичобендин с. biroynaqlı, tәkoynaqlı. 
иҹбар и. icbar (1 məcburiyyət; иҹбар кардеј məcbur etmək; 2 с. 

грəм.  icbar; фели иҹбарə ҹур felin icbar növü).  
иҹбари с. icbari. 
иҹбаријәти и. icbarilik. 
иҹәмә з. birdәfәyә (sözün kökü «cəm»; «birdəfəyə» ürəyində 

olanların hamısını açıb söyləyən adama deyilir); сыхани иҹəмə вотеј 
sözü birdəfəyə demək. 

иҹилдин с. bircildli, bircildlik.  
иҹинс с. bircins; иҹинсə функсијə bircinsli funksiya. 
иҹинсијјәтин с. bircinsiyyәtli. 
иҹинсијјәтинәти и. bircinsiyyәtlilik. 
иҹинсин с. bircinsli; иҹинсинə һуш bircinsli qum. 
иҹинсинәти и. bircinslilik. 
иҹлос и. iclas; иҹлос кардеј ф. iclas etmək; иҹлос кардə беј ф. 

iclas edilmək; иҹлос кардə быə с. iclas edilmiş (edilən); иҹлос кардə 
быə хəб. мəн. iclas edilmişdir (edilib); иҹлос сəдо кардеј ф. iclas 
çağırmaq; иҹлос сəдо кардə беј ф. iclas çağırılmaq; иҹлос сəдо 
кардə быə с. iclas çağırılmış (çağırılan); иҹлос сəдо кардə быə хəб. 
мəн. iclas çağırılmışdır (çağırılıb). 

иҹлосбоз с. iclasbaz. 
иҹлосбозәти и. iclasbazlıq. 
иҹлосәвон и. iclasçı; хəлғə иҹлосəвон хalq iclasçısı. 
иҹлосәвонәти и. iclasçılıq. 
иҹмо и. icma; ибтидоијə иҹмо ҹəмјəт ibtidai icma cəmiyyəti. 
иҹмол и. icmal; əдəбијə иҹмол ədəbi icmal; вəрзышə иҹмол 

idman icmalı; һафтəјнə иҹмол həftəlik icmal. 
иҹмоләвон и. icmalçı; сијосијə иҹмолəвон siyasi icmalçı; 

вəрзышə иҹмолəвон idman icmalçısı. 
иҹо з. birlikdә, birgә, bir yerdә, birәdi, birәdili. 
иҹод и. icad; иҹод беј ф. icad olmaq; иҹод быə с. icad olmuş 

(olan); иҹод быə хəб. мəн. icad olmuşdur (olub); иҹод кардеј ф. icad 
etmək; иҹод кардə беј ф. icad edilmək; иҹод кардə быə с. icad 
edilmiş (edilən); иҹод кардə быə хəб. мəн. icad edilmişdir (edilib). 

иҹоәти и. birgәlik, birәdilik. 
иҹожимон и. birgәyaşayış. 
иҹозә и. icazә; иҹозə дој ф. icazə vermək; иҹозə доə беј ф. icazə 

verilmək; иҹозə доə быə с. icazə verilmiş (verilən); иҹозə доə быə 
хəб. мəн. icazə verilmişdir (verilib); иҹозə доəкəс и. icazə verən; 
иҹозə сəј ф. icazə almaq; иҹозə сə беј ф. icazə alınmaq; иҹозə сə 
быə с. icazə alınmış (alınan); иҹозə сə быə хəб. мəн. icazə alınmışdır 
(alınıb); иҹозə сəкəс и. icazə alan. 

иҹозәјн с. icazәli. 
иҹозәномә и. icazәnamә.  
иҹорә и. icarә; иҹорə кардеј ф. icarə etmək; иҹорə кардə беј ф. 

icarə edilmək; иҹорə кардə быə с. icarə edilmiş (edilən); иҹорə кардə 
быə хəб. мəн. icarə edilmişdir (edilib). 

иҹорәвон и. icarәçi. 
иҹорәдор и. icarәdar. 
иҹорәдорәти и. icarәdarlıq. 
иҹорәномә и. icarәnamә (icarə haqqında müqavilə). 
иҹорәһәх и. icarәhaqqı. 
иҹро и. icra. 
иҹровон и. icraçı. 
иҹроәкә и. icraçı, icraedici. 
иҹроијә и. icraiyyә. 

иҹтимои с. ictimai; иҹтимоијə сохтемон ictimai quruluş; 
иҹтимои беј ф. ictimailəşmək; иҹтимои быə с. ictimailəşmiş, 
ictimailəşən; иҹтимои быə хəб. мəн. ictimailəşmişdir, ictimailəşib; 
иҹтимои карде и. ictimailəşdirmə; иҹтимои кардеј ф. 
ictimailəşdirmək; иҹтимои кардə бе и. ictimailəşdirilmə; иҹтимои 
кардə беј ф. ictimailəşdirilmək; иҹтимои кардə быə с. 
ictimailəşdirilmiş, ictimailəşdirilən; иҹтимои кардə быə хəб. мəн. 
ictimailəşdirilmişdir, ictimailəşdirilib. 

иҹтимои-иғтысоди и. ictimai-iqtisadi. 
иҹтимоијәт и. ictimaiyyәt. 
иҹтимоијәтәвон и. ictimaiyyәtçi. 
иҹтимоијәти и. ictimailik. 
иҹтимоијот и. ictimaiyyat. 
иҹтимоијотәвон и. ictimaiyyatçı. 
иҹтимои-мәдәни с. ictimai-mәdәni. 
иҹтимои-сијоси с. ictimai-siyasi. 
иҹтимои-фојдәјн с. ictimai-фaydalı. 
иҹунҹин с. birkünclü (kisə və s.). 
иҹур с. 1 birnöv; 2 bircür; bax: ҹури. 
иҹурәти и. bircürlük, bircürәlik. 
иҹурин с. birnövlü. 
-иш/биш ikinci şəxsin təkini bildirən xəbər şəkilçisi; тыниш sənsən; 

тыбиш sən idin; шиш getdin; шəбиш getmişdin;. 
ишанбә и. bazar; ишанбə руж bazar günü, istirahət günü. 
ишвә и. işvә. 
ишвәбоз с. işvәbaz. 
ишвәбозәти и. işvәbazlıq. 
ишвәјн с. işvәli. 
ишвәјнәти и. işvәlilik. 
ишвәкор с. işvәkar. 
ишвәкорәти и. işvәkarlıq. 
ишгәнҹә и. işgәncә; ишгəнҹə дој işgəncə vermək. 
ишгәнҹәјн с. işgәncәli. 
ишғол и. işğal. 
ишғолкор и. işğalçı. 
ишғолкорәти и. işğalçılıq. 
ишемијә и. тəб. işemiya (arteriyaların tutulması və ya sıxılması 

nəticəsində hər hansı bir orqanın yerli qanazlığı). 
ишемик с. işemik; ишемикə дож işemik ağrı. 
ишәһрин с. birşәhәrli. 
ишикилин с. birşәkilli; ишикилинə бежəне тəб. birşəkilli səpgi. 
ишығ и. işıq. 
ишығин с. işıqlı.  
ишығинәти и. işıqlılıq.  
ишышин с. биол. birciyәrli. 
ишышинәти и. биол. birciyәrlilik. 
ишкил и. әngәl, maneә, problem, işgil; нише ишкил problemi 

yoхdur. 
ишкилин с. әngәlli, maneәli, problemli, işgilli. 
ишкилинәти и. әngәllilik, maneәlilik, problemlilik, işgillilik. 
ишорә и. işarә, işarәt; ишорə дој ф. işarə vermək; ишорə доə беј 

ф. işarə verilmək; ишорə доə быə с. işarə verilmiş (verilən); ишорə 
доə быə хəб. мəн. işarə verilmişdir (verilib); ишорə жəј ф. 
işarələmək, işarə vurmaq, işarə etmək; ишорə жə беј ф. işarələnmək; 
ишорə жə быə с. işarələnmiş, işarələnən; ишорə жə быə хəб. мəн. 
işarələnmişdir, işarələnib; ишорə кардеј ф. işarə etmək; ишорə кардə 
беј ф. işarə edilmək; ишорə кардə быə с. işarə edilmiş (edilən); 
ишорə кардə быə хəб. мəн. işarə edilmişdir (edilib). 

ишорәјн с. işarәli. 
ишохин с. taybuynuz. 
ишохинәти и. taybuynuzluq. 
ишпинделин с. тех. birşpindelli; ишпинделинə автомат 

birşpindelli avtomat. 
ишрәт и. bax: ешаеш. 
ишрәтин с. bax: ешаешин. 
иштәфе и. iştaha; ниме иштəфе iştaham yoхdur; иштəфе вите 

iştahanın qaçması; де иштəфе һардеј iştahla yemək; бə иштəфе 
вардеј iştah(a)landırmaq; бə иштəфе омеј iştah(a)lanmaq; иштəфе ку 
беј ф. iştahası küsmək; иштəфе ку быə с. iştahası küsən, iştahası 
küsmüş; иштəфе ку быə хəб. мəн. iştaha(sı) küsüb, iştaha(sı) 
küsmüşdür; иштəфе окардеј ф. iştaha açmaq; иштəфе окардə беј ф. 
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iştaha açılmaq; иштəфе окардə быə с. iştaha açılmış (açılan); иштəфе 
окардə быə хəб. мəн. iştaha açılmışdır (açılıb); иштəфе омеј ф. 
iştaha gəlmək, iştahlanmaq; иштəфе омə с. iştaha gələn, iştahlanan; 
иштəфе омə хəб. мəн. iştaha gəlib, iştahlanıb. 

иштәфејн с. iştahalı. 
иштәфејнәти и. iştahalılıq. 
иштәфеоәкә с. iştahaaçan, iştahagәtirici. 
иштибо и. iştibah, şübhә. 
иштибојн с. iştibahlı, şübhәli.  
иштибојнәти и. iştibahlılıq, şübhәlilik.  
иштирок и. iştirak; иштирок кардеј ф. iştirak etmək; иштирок 

кардə беј ф. iştirak edilmək; иштирок кардə быə с. iştirak edilmiş 
(edilən); иштирок кардə быə хəб. мəн. iştirak edilmişdir (edilib). 

иштироккор и. iştirakçı. 
иштироккорәти и. iştirakçılıq. 
ишуајн с. birşüalı. 
ишујәјн с. birәrli. 
ишујәјнәти и. birәrlilik.  
 

Ы 
 
ы  ı (Talış əlifbasının onikinci hərfi). 
-ы bəzi nəqli və sual cümlələrində II şəxsin təkini bildirən –ın, -un, -

in, -ün mənsubiyyət şəkilçilərini ifadə edir; әғылы һесте uşağın 
vardır; авжоры һесте? yarağın var?  

ы ə. bu; ы гылə bu biri; ы сəфə bu dəfə. 
ыврә з. bu yer; bura; чокə мəһоле ыврə bura yaхşı mahaldır. 
ыврәвыж з. buralı. 
ыврәдә з. bu yerdә. 
ыврәш з. burası; ыврəш һесте ки… burası var ki… 
ыврәшән з. burası da. 
ығын з. buralarda, bu yerlәrdә. 
ыж//-ж  məkan bildirən  -lı, -li, -lu, -lü şəkilçiləri; ликыж lerikli; 

бокуж bakılı; осторож astaralı. 
ым ə. bu (əksər hallarda insanlara aid edilir); ым одəм bu adam; 

ым кинə bu qız; ым чиче жыго? bu nədir belə? 
-ым erqativ cümlədə birinci şəxsin təkini bildirən enklikt; әвым 

тариф карде onu tәriflәdim. 
ыме ə. budur.   
ымебән ə. bu imiş; ымебəн ышты лузи дож! bu imiş sənin 

qarnının agrısı! 
ымеһа н. budura; ымеһа омəјн budura gəldilər. 
ымон ə. bunlar. 
-ымон erqativ cümlədə enklitik əvəzlik; ыштәнымон  сәј özümüz 

aldıq; әвымон  вығанде onu göndәrdik. 
ымруж з. bu gün; чокə һəво һесте ымруж bu gün yaхşı hava var; 

һəлə ди ни ымруж bu gün hələ gec deyil. 
ымружнә з. bugünkü; ымружнə гəзетон bugünkü qəzetlər; 

ымружнə руж bugünkü gün. 
ымружнәку з. bu gündәn. 
ымружнәни з. bugünkü; бевəҹ ныбе ымружнəни bugünkü pis 

olmadı. 
ымру-маштә з. bugün-sabah. 
ымсор з. bu il. 
ымсорнә з. builki. 
ымсорнәку з. buildәn; ымсорнəку жəгошə… bu ildən eləsinə… 
ымсорнәни з. builki. 
ымеһа н. budurha! aha! 
ымһа н. budur! aha!; ымһа, омəјн ечыријəјн! budur, gəlib 

tökülüşdülər! 
ымһаја н. budura! aha! 
ымшанго з. bu axşam. 
ымшангонә з. bu axşamkı; ымшангонə филм bu aхşamkı film. 
ымшангонәку з. bu axşamdan (etibarәn).  
ымшангонәни з. bu axşamkını. 
ын ə. bu (adətən cansız əşyalara və heyvanlara aid edilir); ын кə 

bu ev; ын нечи bu canavar; де ын ғајдə bu qayda ilə; ын выронəдə 
bu yerlərdə. 

ысә(т) з. bax: есә. 

ысәнә з. bax: есәнә; ысəнə сəфə gələn dəfə. 
ысәтнә з. bax: есәтнә; ысəтнə əғлон indiki uşaqlar. 
ыһы н. aha; ыһы, виндыме ты! aha, səni gördüm! 
-ыш erqativ cümlədə üçüncü şəxsin təkini bildirən enklikt:  әвыш 

вығанде – onu göndәrdi; әвыш һасте onu tapdaladı. 
ышдаст с. özәl; ышдастə алијə мəктəб özəl ali məktəb; ышдаст 

беј ф. özəlləşmək; ышдаст быə с. özəlləşmiş, özəlləşən; ышдаст быə 
хəб. мəн. özəlləşmişdir, özəlləşib; ышдаст карде ф. özəlləşdirmə; 
ышдаст кардеј ф. özəlləşdirmək; ышдаст кардə беј ф. 
özəlləşdirilmək; ышдаст кардə быə с. özəlləşdirilmiş, özəlləşdirilən; 
ышдаст кардə быə хəб. мəн. özəlləşdirilmişdir, özəlləşdirilib. 

ышдасткардә с. özәllәşdirәn, özәllәşdirmә. 
ыштә ə. 1 öz; бынышт ыштə кəдə öz evində otur; 2 özü; ыштə 

барəдə özü barədə (haqqında); 3 özün; бывот ыштə барəдə özün 
barəndə de. 

ыштәкини ə. özümünkü, özününkü. 
ыштәкинијон ə. özümüzkülәr, özünüzkülәr, özünkülәr. 
ыштәку ə. özündәn; ыштəку шеј özündən getmək; ыштəку 

песохтеј özündən uydurmaq; ыштəку бешеј özündən çıхmaq; 
*Ыштəку бə пе кинə мəстəн, ыштəку бə жи кинə мəдə Özündən 
yuxarı qız alma, özündən aşağı qız vermə (At. məs.). 

ыштән ə. özüm, özün, özü, özümüz, özünüz, özlәri; ыштəн 
бывот özün de; аз ыштəн mən özüm; ты ыштəн sən özün; əв ыштəн 
o özü; əмə ыштəн biz özümüz; шымə ыштəн siz özünüz; əвон 
ыштəн onlar özləri; ыштəне ки һесте özüdür ki var; ыштəным özüm; 
ыштəнымон özümüz; ыштəныон özünüz; ыштəнышон özləri; 
*Ыштəн бəштəны карде, хокы бə сə екарде. 

ыштәнбәсә з. özbaşına, öz-özünә; ыштəнбəсə умутə одəм öz-
özünə öyrənmiş adam 

ыштәнбәсәти и. Özbaşınalıq; ыштəнбəсəти кардеј ф. özbaşınalıq 
etmək; ыштəнбəсəти кардə беј ф. özbaşınalıq edilmək; 
ыштəнбəсəти кардə быə с. özbaşınalıq edilmiş (edilən); 
ыштəнбəсəти кардə быə хəб. мəн. özbaşınalıq edilmişdir (edilib). 

ыштән-бәштә з. öz-özünә; вотыше ыштəн-бəштə öz-özünə dedi. 
ыштән боштә з. özüm-özümçün, özü-özü üçün, özün-özünçün. 
ыштәнән ə. özü dә; вотыше əј ыштəнəн o özü də dedi. 
ыштәнән əд. özü dә, hәm dә, birdә, üstәlik; ыштəнəн əвшəн 

вотыше ки… üstəlik (həm də) onu da dedi ki… 
ыштәнәнывышт с. özüyazan. 
ыштәнәпәр и. tәyyarә 
ыштәнәпәрәвон и. tәyyarәçi. 
ыштәни ə. 1 özünü; ыштəни пекырнијеј özünü dartmaq 

(çəkmək); 2  özünün; чəј ыштəни һестыше жыго ангыште onun 
özünün belz üzüyü varıdır; 3 özünә; бывот бəчəј ыштəни onun 
özünə de. 

ыштәниехроҹ и. özünüalçaltma. 
ыштәниәзын с. özünütanıyan, hәddi-buluğa çatan. 
ыштәниидорә и. özünüidarә; һар хəлғи һестыше ыштəниидорə 

һуғуғ hər хalqın özünüidarə hüququ vardır. 
ыштәнимыдофиә и. özünümüdafiә. 
ыштәнинызне и. özünübilmәzlik. 
ыштәнипекырније и. özünüöymә. 
ыштәнитариф и. özünütәrif. 
ыштәнитәнғыд и. özünütәnqid. 
ыштәнифаме и. özünüdәrk özünüdәrketmә. 
ыштәнихыванд  и. özünümühafizә, özünüqoruma, 

özünügüdmә. 
ыштән-ыштәку ə. özü-özündәn; парсəј ыштəн-ыштəку özü 

özündən soruşdu. 
ыштән-ыштәнәдә з. özü-özlüyündә. 
ыштән-ыштәни ə. öz-özünü, özü-özünü. 
ыштәнкеле ə. şәxsәn özü; ыштəнкеле дајнə ше şəxsən özü elçi 

getdi. 
ыштәнки(ни) ə. özünkü, özününkü, özümünkü; ыштəнкини 

кардеј ф. mənimsəmək, özəlləşdirmək, özününküləşdirmək; 
ыштəнкини кардə беј ф. mənimsənilmək, özəlləşdirilmək, 
özününküləşdirilmək; ыштəнкини кардə быə с. mənimsənilmiş, 
mənimsənilən, özəlləşdirilmiş, özəlləşdirilən, özününküləşdirilmiş, 
özününküləşdirilən; ыштəнкини кардə быə хəб. мəн. 
mənimsənilmişdir, mənimsənilib, özəlləşdirilmişdir, özəlləşdirilib, 
özününküləşdirilmişdir, özününküləşdirilib. 
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ыштәно з. özündәn; ыштəно песохтеј özündən uydurmaq. 
ыштәноәмут и. özüöyrәdәn, rәhbәr (özü-özünə öyrənənlər üçün 

dərs kitabı). 
ыштәнуәмут и. özüöyrәnmiş, avtodidakt.  
ыштәфәолијәт и. özfәaliyyәt. 
ышты ə. sәnin; бəдом ышты ҹəвоби sənin cavabını verəcəyəm. 
ышты зынәј(ку) арə сых. sәn bilәn, sәn bilәni, sәncә. 
ыштыку ə. sәndәn; гылəј сыхан хəбə быстəным ыштыку səndən 

bir söz хəbər alım. 
ыштынин с. sәnlik; ыштынин ни sənlik deyil. 
ыштобән a.с. sәn demә, demә; əв кəдəјбəн ыштобəн demə o, 

evdə imiş. 
 

Ј 
 
ј  I  y (Talış əlifbasının onüçüncü hərfi).  
-ј  II indiki zaman şəkilçiləri –dır, -dir, -dur, -dür; кәдәј – evdәdir; 

соәдәј – hәyәtdәdir. 
ј III bəzi hallarda «bir» mənasını verir; быдə вəслəј нун bir tikə 

çörək ver; быдə лыскəј немык bir az duz ver; ҹурəј гəп жəјдəш! bir 
cür danışırsan! 

ја б. ya; ја аз бомем ја бомеш ты ya mən gələrəm, ya sə gələrsən. 
ја  н. ya; Кон чəшəдə быбо имони чəшмəғ, Ја Рəбб, Тыни əв 

бəвинде мутлəғ! Hansı gözdə olsa iman çeşməyi, Ya Rəbb, Səni o 
görəcək mütləq! (Xilqət) 

јаан б. ya da. 
јаанки б. ya da, ya da ki. 
јабә и. yaba; јабə жəј yabalamaq. 
јабә-јабоне (јабоне) и. yabalaşma; јабə-јабоне кардеј 

yabalaşmaq. 
јабәјн с. yabalı. 
јабонә с. yabalıq; мандə и јабонə алəф bir yabalıq ot qalıb. 
јабәохшәр с. yabaoxşar, yabaşәkilli. 
јабу и. yabı. 
јабујәти и. yabılıq. 
јавә с. pis, yava; јавə сыхан pis (yava) söz. 
јавәгәв с. ağzıyava. 
јавәгәвәти и. ağzıyavalıq. 
јавә-јавә з. yava-yava, pis-pis; јавə-јавə гəпон жəј yava-yava 

söhbətlər etmək. 
јавәннығ и. yavanlıq. 
јавәр и. yavәr, adyutant. 
јавәрәти и. yavәrlik. 
јавәти и. pislik, yavalıq. 
јавәхонә и. yavaxana, фahişәxana. 
јагут и. yaqut. 
јад с. yad; bax:  ачин; јад беј ф. yadlaşmaq; јад быə с. yadlaşmış, 

yadlaşan; јад быə хəб. мəн. yadlaşmışdır, yadlaşıb; *Јад һежо јаде. 
Аз бəштə боə ғыбон! Yad elə yaddır. Mən öz qardaşıma qurban 
olum! (At. məs.). 

јак и. зоол. yak (Tibet kəli). 
јал I и. yal (atda); аспи јали бырнијеј atın yalını kəsmək. 
јал II и. yal (itin xörəyi); сыпə јали дој itin yalını vermək. 
јали и. tәk, tәnha; јали мандеј ф. tək qalmaq; јали мандə с. tək 

qalmış (qalan); јали һаштеј ф. tək saxlamaq; јали һаштə беј ф. tək 
saxlanılmaq; јали һаштə быə с. tək saxlanılmış (saxlanılan); јали 
һаштə быə хəб. мəн. tək saxlanılmışdır (saxlanılıb). 

јали-јали з. tәk-tәk, tәnha. 
јалијәти и. tәklik, tәnhalıq. 
јалинә з. tәklikdә, tәk-tәnha. 
јалла  и. salam. 
јалтәғ с. yaltaq. 
јалтәғәти и. yaltaqlıq; јалтəғəти кардеј ф. yaltaqlıq etmək; 

јалтəғəти кардə беј ф. yaltaqlıq edilmək; јалтəғəти кардə быə с. 
yaltaqlıq edilmiş (edilən); јалтəғəти кардə быə хəб. мəн. yaltaqlıq 
edilmişdir (edilib). 

јалтәғ-јалтәғи з. yaltaq-yaltaq, yaltaqcasına, yaltaqca. 
јам и. tәpә, tәpәlik. 

јамән I с. yaman; јамəн пəши гəтəме боты səninçün yaman 
darıхmışam. 

јамән II с. pis, bәd, yaman; јамəнə одəм yaman (pis) adam; јамəнə 
пандом тəб. bəd şiş, bədхassəli şiş. 

јамәнәти и. yamanlıq, pislik, bәdlik. 
јан I и. yancaq. 
јан II и. tәrәf, yan, böyür; бə јан (o) yana. 
јанбәјан з. yanaşı, yanbayan, yan-yana. 
јанбуз и. yanbız; јамбузон пəлеј yanbızlarını döymək, 

yanbızlamaq. 
јанвар и. yanvar (ay). 
јангир с. bax:  тәрәфгир. 
јангирәти и. bax:  тәрәфгирәти. 
јанәдә з. 1 yanda, böyürdә; 2 yanınca. 
јанику з. yanından, yandan. 
јанисә з. böyürü üstә, yanı üstә. 
јано з. yandan, yanından. 
јанпырт и. yanvurma; јанпырт жəј ф. yan vurmaq. 
јанчидар с. yancidar; аспи јанчидар кардеј atı yancidar etmək. 
јаншәғ 1 с. yanşaq; 2 и. гəп. aşıq. 
јаншәғәти и. 1 yanşaqlıq; 2 aşıqlıq; 1 јаншəғəти кардеј ф. 

yanşaqlıq etmək; 2 aşıqlıq etmək; јаншəғəти кардə беј ф. 1 yanşaqlıq 
edilmək; 2 aşıqlıq edilmək; јаншəғəти кардə быə с. 1 yanşaqlıq 
edilmiş (edilən); 2 aşıqlıq edilmiş (edilən); јаншəғəти кардə быə хəб. 
мəн. 1 yanşaqlıq edilmişdir (edilib); 2 aşıqlıq edilmişdir (edilib). 

јапон и. yapon (xalq). 
јапони з. yaponca, yapon dilindә. 
јар и. yar; чымы јар mənim yarım; јар ијəн əғјар yar və əğyar. 
јард и. yard (ingilis ölçü sistemində 91,44 sm bərabər uzunluq ölçü 

vahidi). 
јарә и. yara; гуллə јарə güllə yarası. 
јарәбб н. Yarәb! Ја Рəббым! Ya Rəbbim! 
јарәбби н. Yarәbbi! 
јарәјн с. yaralı, yara basmış, yarası olan. 
јарәжә с. yaralı; јарəжə беј ф. yaralı olmaq, yaralanmaq; јарəжə 

быə с. yaralanmış, yaralanan; јарəжə быə хəб. мəн. yaralanmışdır, 
yaralanıb; јарəжə кардеј ф. yaralamaq; јарəжə кардə беј ф. 
yaralanmaq; јарəжə кардə быə с. yaralandırılmış, yaralandırılan; 
јарəжə кардə быə хəб. мəн. yaralandırılmışdır, yaralandırılıb. 

јарәжәти и. yaralılıq. 
јарә-потә и. yara-xora. 
јарә-потәјн с. yaralı-xoralı. 
јарлыг и. yarlıq. 
јармаркә и. yarmarka. 
јарус и. yarus. 
јарусин с. yaruslu. 
јарусинәти и. yarusluq. 
јас и. yas, hüzr; јас гəтеј yas saхlamaq; јас пегəтеј yas götürmək 

(adətən toy və ya başqa şənlik keçirmək istəyən adamın təzə ölüsü 
düşən adamdan üzr diləmək məqsədilə onun evinə baş çəkməsi). 

јасәвул и. тар. yasavul (Rusiyanın kazak qoşunlarında piyada 
kapitanına bərabər zabit rütbəsi). 

јасәвуләти и. yasavulluq. 
јасәмән и.  бот. yasәmәn. 
јасәмәнин с. yasәmәnli (sabın və s.). 
јасәмәнҹо и. yasәmәnlik, yasәmәn bitәn yer. 
јасәр с. qayğı bilmәyәn, әhli-keф, başısoyuq, tәnbәl. 
јасәрәти и. qayğı bilmәzlik, әhli-keфlik, başısoyuqluq, tәnbәllik. 
јасин с. yaslı. 
јасин и. дини Yasin (Quran surəsi); јасин һандеј ф. yasin oxumaq; 

јасин һандə беј ф. yasin oxunmaq; јасин һандə быə с. yasin 
oxunmuş (oxunan); јасин һандə быə хəб. мəн. yasin oxunmuşdur 
(oxunub). 

јасинәти и. yaslılıq. 
јасли и. yasli. 
јассојб и. yas sahibi. 
јастәр с. yassar. 
јастәрәти и. yassarlıq. 
јасхонә и. yasxana, mağar. 
јатәләғ и. тəб. yatalaq; сијојатəлəғ qarayatalaq; лəвə јатəлəғ 

qarın yatalağı; огардə јатəлəғ qayıdan (qayıtma) yatalaq; бежəнə 
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јатəлəғ səpmə yatalaq.  

јафәси с. yafetik; јафəсијə зывонон yafetik dillər; јафəсијə 
нəзəријə yafetik nəzəriyyə. 

јафәсшынос и. yafetidoloq, yafәsşünas, yafetidologiya tәrәfdarı. 
јафәсшыносәти и. yafetidologiya, yafәsşünaslıq  (akad. M.Y. 

Marrın Iran dillərinin Nuh peyğəmbər (ə) oğlu Yafəsdən törədiyini 
iddia edən nəzəriyyəsi).  

јахтә и. yaxta. 
јахт-клуб и. yaxt-klub. 
јахтсмен и. вəрз. yaxtsmen (yaxtada su idmanı ilə məşğul olan 

idmançı). 
јахуд б. yaxud. 
јаһу н. çov; јаһу егынијеј çov düşmək. 
јашмәғ и. yaşmaq; јашмəғ гəтеј ф. yaşmanmaq; јашмəғ гəтə с. 

yaşmaq tutan, yaşmanan; јашмəғ дој гəтеј ф. yaşındırmaq; јашмəғ 
доə беј гəтеј ф. yaşındırılmaq; јашмəғ доə быə гəте с. yaşındırılmış, 
yaşındırılan; јашмəғ доə быə гəте хəб. мəн. yaşındırılmışdır, 
yaşındırılıb. 

јашмәғин с. yaşmaqlı. 
јашмәғинәти и. yaşmaqlılıq. 
-је xəbər şəkilçisi -dır, -dir, -dur, -dür; бәмыкује mәndәdir; 

бәтыкује sәndәdir. 
јегән и. мус. yeqan (aşağı oktavanın birinci notu). 
јегонә с. bax: иг(ы)лә; иг(ы)ләли. 
јегонәти и. bax: иг(ы)ләти; иг(ы)ләлијәти. 
језнә и. yeznә. 
језнәти и. yeznәlik. 
јек и. yek, bir, tәk. 
јекандом с. yekbәdәn. 
јекаһәнг с. yekahәng, yeknәsәk. 
јекбәјек  з. yekbәyek, bir-bir. 
јеквыҹуд с. yekvücud. 
јекдыл и. yekdil. 
јекдыләти и. yekdillik; де јекдылəти yekdilliklə. 
јекнәсәг с. yeknәsәq. 
јекнәсәгәти и. yeknәsәqlik. 
јекранг с. yekrәng. 
јекрангәти и. yekrәnglik. 
јексон с. yeksan; де зəмини јексон кардеј yerlə yeksan etmək. 
јекхонә и. yekxana (nərddə). 
јекҹинс с. yekcins; јекҹинсə маддон yekcins maddələr. 
јекҹинсәти и. yekcinslik. 
јем 1 и. yem; донинə јем dənli yem; јем дој ф. yem vermək; јем 

доə беј ф. yem verilmək; јем доə быə с. yem verilmiş (verilən); јем 
доə быə хəб. мəн. yem verilmişrd (verilib). 

2 с. јем -ә yemlik; јемə рəсə yemlik bitki. 
јеманҹән и. д.т. yemdoğrayan. 
јембахшәкә и. yempaylayan. 
јембәјәндыәжән и. yemqarışdıran. 
јемдәәканд и. yembasdıran. 
јемәвон и. yemçi. 
јемәвонәти с. yemçilik; јемəвонəти бриғəдə yemçilik briqadası. 
јемәдә и. yemverәn, yemçi, yemlәyici. 
јемин с. yemli. 
јеминә и. yemlik; јеминə алəф yemlik ot. 
јемиш и. бот. yemiş, qovun. 
јемишин с. yemişli; јемишинə мəзə yemişli sahə. 
јемпортәдә и. yempörtәdәn. 
јемһозыәкә и. yemhazırlayan. 
јенг и. hal, vәziyyәt; нохəшин мандејдəни и јенгисə хəstənin halı 

tez-tez dəyişir. 
јенгә и. bax: дәјнә. 
јенгәти и. bax: дәјнәти; јенгə шеј и. bax: дəјнə шеј; јенгə шə с. 

bax: дәјнә шә; јенгə шə беј ф. bax: дәјнә шә беј; јенгə шə быə с. 
bax: дәјнә шә быә. 

јенот и. зоол. yenot (qiymətli xəzli yırtıcı məməli). 
јепископ и. yepiskop (xristian kilsəsində ali ruhani rütbəsi və bu 

rütbəni daşıyan şəxs). 
јепископәти и. yepiskopluq. 
јешиг и. yeşik. 
јешигәвон и. yeşikçi. 

јешигәвонәти и. yeşikçilik. 
јешигәкырын и. yeşikdaşıyan. 
јешигин с. yeşikli. 
јешигонә с. yeşiklik; јешигонə тахтə yeşiklik taхta. 
јәбоә с. birinci döyümdәn sonrakı düyü. 
јәв и. bax: ҹәв. 
јәве и. bax: гевә. 
јәго и. qrup, dәstә. 
јәго-јәго з. qrup-qrup, dәstә-dәstә; јəго-јəго кардеј ф. 

qruplaşdırmaq, dəstələrə ayırmaq; јəго-јəго кардə беј ф. 
qruplaşdırılmaq, dəstələrə ayırılmaq; јəго-јəго кардə быə с. 
qruplaşdırılmış, qruplaşdırılan, dəstələrə ayırılmış (ayrılan); јəго-јəго 
кардə быə хəб. мəн. qruplaşdırılmışdır, qruplaşdırılıb, dəstələrə 
ayırılmışdır (ayrılıb). 

јәғын мод. сых. yәqin; əв нибоме (əвони) јəғын yəqin o gəlməz. 
јәғынәти и. yәqinlik. 
јәди-һисор и. мус. Yәdi-hasar (Zabul-Segah dəstgahında gediş). 
јәзди и. yezidi (xalq). 
јәздијон и. yezidilәr. 
јәздијәти и. yezidilik. 
јәздиһа с. yezidi dili. 
јәкә с. bax: зори; бы јəкə зоə! bu boyda oğlan! 
јәкчәр с. mail. 
јәкчәрәти и. maililik. 
јәлов и. alov. 
јәловин с. alovlu. 
јәловинәти и. alovluluq. 
јәмә и. bax: ҹәмә. 
јәнды 1 ə. bir-birinizi; бəјəнды bir-birinizə; дејəнды bir-birinizlə;  

ијəнды bir-birinizi; 2 и. savaş, savaşma, dalaşma, qapışma; јəнды 
гəтеј ф. savaşmaq, dalaşmaq, qapışmaq; јəнды гəтə с. savaşan, 
savaşmış, dalaşan, dalaşmış, qapışan, qapışmış. 

јәндыдәварде и. ötüşmә. 
јәндыдәвардеј ф. ötüşmәk. 
јәндыкује и. dava-dalaş, dalaşma, qapışma, savaşma; јəндыкује 

кардеј ф. dava-dalaş salmaq, dalaşmaq, qapışmaq, savaşmaq. 
јәндыпије и. sevişmә, bir-birini sevmә; јəнды пијеј ф. sevişmək, 

bir-birini sevmək. 
јәни б. yәni. 
јәсо и. kifirlik, pis әlamәt; Аспи сəдə ғашғə бе, мəстəн, јəсој Atın 

başında qaşqa olsa, alma, kifirlik əlamətidir (At. m.).  
јәтим с. yetim, anasız; јəтимə əғыл anasız uşaq; јəтим мандеј ф. 

yetim qalmaq, anasız qalmaq; јəтим мандə с. yetim qalan, yetim 
qalmış, anasız qalmış, anasız qalan. 

јәтимдор с. yetimdar. 
јәтимдорәти и. yetimdarlıq. 
јәтимәти и. yetimlik, anasızlıq. 
јәтмиғәзинә з. yetimcәsinә, yetim kimi, yetimsayağı. 
јәтим-јәсир и. yetim-yesir. 
јәтим-јәсирәти и. yetim-yesirlik. 
јәтимсијәкә с. yetimdoyduran. 
јәтимхонә и. yetimxana. 
јәтимчә и. yetimçә, yetimciyәz. 
јәтонә и. sәhman; јəтонə быкə мол-мəлə mal-qaranı səhmanla. 
јәхә и. yaxa; шəј јəхə köynəyin yaхası. 
јәхәбанд и. yaxabәnd, düymә. 
јәхәвонә и. yaxalıq. 
јәхәвонәјн с. yaxalıqlı. 
јәхәжијәдә и. yaxaaltı. 
јәхәјн с. yaxalı. 
јәхәпејәрохын с. yaxaqurtaran. 
јәһуди и. yәhudi (xalq). 
јәһудијә зывон с. 1 yәhudi dili; 2 bax: иврит. 
јәһудијәти и. yәhudilik. 
јәһудипәрвәр с. yәhudipәrvәr. 
јәһудипәрәст с. yәhudipәrәst. 
јәһудипәрәстәти и. yәhudipәrәstlik. 
јијә и. çәltiyin ikinci döyümündәn qalan bәlim, xırmanaltı; bax: 

пин. 
јығнәғ и. yığnaq, yığıncaq. 
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јо з. bax: ијо; Иминə јо аз пом ока, гəмым жə! Birinci burada mən 
ayaq açıb addım atmışam (Ə. Nasir). 

јо и. bax: јар. 
јоғурт и. yoqurt. 
јод I и. yod (dərman); јод жəј ф. yodlamaq; јод жə беј ф. 

yodlanmaq; јод жə быə с. yodlanmış, yodlanan; јод жə быə хəб. мəн. 
yodlanmışdır, yodlanıb. 

јод II и. yod, yaddaş, hafizә; јодəдə мандеј ф. yadda qalmaq; 
јодəдə мандə с. yaddaqalan, yadda qalmış; јодəдə мандə хəб. мəн. 
yadda qalıb, yadda qalmışdır; јодəдə огəтеј ф. yadda saxlamaq; 
јодəдə огəтə беј ф. yadda saxlanmaq; јодəдə огəтə быə с. yadda 
saxlanılmış (saxlanılan); јодəдə огəтə быə хəб. мəн. yadda 
saxlanılmışdır (saxlanılıb). 

јодигор и. yadigar. 
јодин с. yodlu. 
јодинәти и. yodluluq. 
јодиҹә и. yadca, nәvәnin nәticәsi (yeddinci nəsil). 
јодобенышә с. yaddançıxmaz, yaddançıxmayan. 
јол 1 с. böyük; јолə боə böyük qardaş; јолə шəһр böyük şəhər; 2 и. 

rәhbәr, böyük; кəј јол evin böyüyü; мəмлəкəти јол ölkənin rəhbəri; 
јол бе и. böyümə; јол беј ф. böyümək; јол быə с. böyümüş, böyüyən; 
јол быə хəб. мəн. böyümüşdür, böyüyüb; јол карде и. böyütmə, 
yekələtmə; јол кардеј ф. böyütmək, yekələtmək; јол кардə с. 
böyüdən, böyüdücü, yekələdən, yekələdici; јол кардə беј ф. 
böyüdülmək, yekələndirilmək; јол кардə быə с. böyüdülmüş, 
yekələndirilmiş; јол кардə быə хəб. мəн. böyüdülmüşdür, 
yekələndirilmişdir; јол кардовније и. böyütdürmə, yekələtdirmə; јол 
кардовнијеј ф. böyütdürmək, yekələtdirmək; јол кардовнијə бе и. 
böyütdürülmə, yekələtdirilmə; јол кардовнијə беј ф. böyütdürülmək, 
yekələtdirilmək; јол кардовнијə быə с. böyütdürülmüş, böyütdürülən, 
yekələtdlirilmiş, yekələtdirilən; јол кардовнијə быə хəб. мəн. 
böyütdürülmüşdür, böyütdürülüb, yekələtdlirilmişdir, yekələtdirilib; 
*Бə јоли сыхани гуш ныдош, веј ро əшыниш Böqüqün sözünə 
baxmasan, çox yol getməzsən; Јол бəпе јолəлуз быбу Böyük gərək 
səbrli olsun; Јолə одəми јолə дардыш бəбе Böyük adamın dərdi də 
böyükdür; Јолы ныбу еһанə, јолə дој бынəдə бынышт Әgər 
böyüyün yoxdursa, onda böyük ağacın altında otur; Јолыш ахмəх, 
рукыш чəхмəх Böyüyü aömaq, kiçiyi çaxmag (At. məs.). 

јоләвыни с. yekәburun. 
јоләгәв с. ağzıyekә, yekәağız. 
јоләдовләтәвонәти с. böyükdövlәtçilik. 
јоләкә с. böyüdücü. 
јоләләвә I с. мəҹ. alicәnab. 
јоләләвә II с. yekәqarın, qarnıyekә. 
јоләләвәти I и. мəҹ. alicәnablıq. 
јоләләвәти II и. yekәqarınlıq, qarnıyekәlik. 
јоләләвун с. böyükraq. 
јоләлыбут с. yekәdodaq. 
јоләлуз с. yekәqarın, qarnıyekә. 
јоләлузәти и. yekәqarınlıq, qarnıyekәlik. 
јоләмо и. nәnә. 
јоләпы и. baba. 
јоләшәх с. yekәxana. 
јоләшәхәти и. yekәxanalıq; јолəшəхəти кардеј ф. yekəxanalıq 

etmək; јолəшəхəти кардə беј ф. yekəxanalıq edilmək; јолəшəхəти 
кардə быə с. yekəxanalıq edilmiş, yekəxanalıq edilən; јолəшəхəти 
кардə быə хəб. мəн. yekəxanalıq edilmişdir, yekəxanalıq edilib. 

јоли з. yekәlikdә; бы јоли зоə bu yekəlikdə oğlan; bax: зори; јәкә. 
јолику бә рук з. böyüklü-kiçikli, böyükdәn-kiçiyә. 
јолы-рук и. böyük-kiçik. 
јолјәти и. 1 böyüklük; јолјəти кардеј ф. böyüklük etmək; јолјəти 

кардə беј ф. böyüklük edilmək; јолјəти кардə быə с. böyüklük 
edilmiş, böyüklük edilən; јолјəти кардə быə хəб. мəн. böyüklük 
edilmişdir, böyüklük edilib; 2 yekәlik. 

јол-јоли з. böyükyana, yekә-yekә; јол-јоли гəп жəј yekə-yekə 
danışmaq. 

јолтәһәр с. böyüktәhәr. 
јонго и. yataq; бə јонго дəшеј yatağa girmək. 
јонзә a. on bir; јонзə сор on bir il. 
јонзәминә a. on birinci. 
јонҹә и. yonca. 

јонҹәјн с. yoncalı. 
јонҹә һи и. yonca tarlası. 
јонҹәҹо и. yoncalıq. 
јорғә с. yorğa; јорғə пыјемон yorğa yeriş; јорғə беј ф. 

yorğalamaq; јорғə быə с. yorğalamış, yorğalayan; јорғə быə хəб. мəн. 
yorğalamışdır, yorğalayıb; јорғə кардеј ф. yorğalatmaq; јорғə кардə 
беј ф. yorğaladılmaq; јорғə кардə быə с. yorğaladılmış, 
yorğalandırılan; јорғə кардə быə хəб. мəн. yorğaladılmışdır, 
yorğalandırılıb. 

јорғәти и. yorğalıq; Пијəтијəдə јорғəти Qocalıqda yorğalıq (At. 
m.). 

јубилеј и. yubiley; че Ш.Ә. Садыхзодə јубилеј Ş.Ә. Sadıхzodənin 
yubileyi. 

јубилејәвә и. yubiley әrәfәsi. 
јубилејәвәдә з. yubiley әrәfәsindә. 
јубилјар и. yubilyar. 
јукури и. 1 dolab, dilov, yük; олəтə јукури paltar dolabı; 2 

yükyeri, baqajnik (avtomobildə). 
јумор и. yumor, mәzhәkә, gülgü, mәzәlilik; хəшə јумор sağlam 

yumor. 
јуморескә и. yumoreska 
јуморин с. yumorlu. 
јуморист и. yumorist, mәzhәkәli әsәrlәr yazan yazıçı, mәzhәkәçi. 
јумористик с. yumoristik, gülmәli, mәzhәkәli. 
јумористикә и. yumoristika. 
јунан и. yunan (xalq); јунанə зывон с. yunan dili. 
јунани з. yunan dilindә, yunanca. 
јунанизм и. зывон. yunanizm (qədim yunan dilindən başqa dilə 

keçən söz və ya ifadə). 
јунаныстан и. Yunanıstan. 
јунаныстаныж з. yunanıstanlı. 
јунан-латын с. yunan-latın; јунанə-латынə мəктəб yunan-latın 

məktəbi. 
јунанпәрәст с. yunanpәrәst.  
јунанпәрәстәти и. yunanpәrәstlik. 
јурд и. yurd; јурд омардəј зоə! yurdu keçmişin oğlu!; јурд еғандеј 

ф. yurd salmaq; јурд еғандə беј ф. yurd salınmaq; јурд еғандə быə с. 
yurd salınmış (salınan); јурд еғандə быə хəб. мəн. yurd salınmışdır 
(salınıb). 

јурдәпи с. yurdsevәr. 
јурдәпијәти и. yurdsevәrlik. 
јурдин с. yurdlu. 
јурә и. геол. yura (Yerin tarixinin mezozey erasının dövrü); јурə 

довр yura dövrü. 
 

К 
 
к  k (Talış əlifbasının ondördüncü hərfi). 
ка и. köpük; ка кардеј köpüklənmək; ка кардовнијеј 

köpükləndirmək; ка кардовнијə беј köpükləndirilmək; ка кардовнијə 
быə köpükləndirilmiş; ка карде-карде köpüklənə-köpüklənə, 
köpükləndikcə. 

кабел и. kabel. 
кабәгәв с. ağzıköpüklü. 
кабәгәвәти  и. ağzıköpüklülük. 
кабус и. kabus. 
кави и. zadәgan; кавијə нəсыл zadəgan nəsli; кави ғəзинə zadəgan 

kimi, zadəgancasına. 
кавијәти и. zadәganlıq. 
кавгаз и. Qafqaz. 
кавгазыж з. qafqazlı. 
каву с. göy; кавујə ранг göy rəng; каву беј и. göyərmək; каву быə 

с. göyərmiş, göyərən; каву быə хəб. мəн. göyərmişdir, göyərib; каву 
кардеј ф. göyərtmək; каву кардə с. göyərdən, göyərdici; каву кардə 
хəб. мəн. göyərtmisən; каву кардə беј ф. göyərdilmək; каву кардə 
быə с. göyərdilmiş, göyərdilən; каву кардə быə хəб. мəн. 
göyərdilmişdir, göyərdilib. 

кавујә и. bax: һавзә. 
кавујәк I и. зоол. dolaşa. 
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кавујәк II и. qançır (bədəndə). 
кавујәти и. göylük. 
кавујәтитә и. бот. göycәçiçәk. 
кавујәчәм с. göyümtül, göyümsov, göyümtraq. 
кавујәчәш с. göygöz. 
кавујәчәшәти и. göygözlük. 
кавукет с. gömgöy; кавукет беј gömgöy göyərmək. 
кавур и. бот. quzuqulağı. 
кавч и. зоол. enliburun ördәk. 
каг и. toyuq; сој каг həyət toyuğu; кагə гужд toyuq əti; *Каг де 

моғнə, до де согнə; Каги сəј де чинə бə даст дəбəнон; Ҹури сыхан 
һесте, бə обыштə каги сырə дојдə. 

кагалә и. зоол. su fәrәsi, su yelbәsi. 
кагәвон и. quşabaxan, toyuğabaxan, toyuqçu. 
кагәвонәти и. quşçuluq, toyuqçuluq; кагəвонəти тəсəруфот 

quşçuluq təsərrüfatı. 
кагәјәв и. бот. bax:  кагәҹәв. 
кагәлон и. hin, toyuq hini. 
кагәовәлә и. тəб. mәxmәrәk. 
кагәчангә и. бот. qazayağı. 
кагәҹәв и. бот. toyuq darısı.  
каг-кижә и. toyuq-cücә. toyuq bulyonu. 
кагов и. toyuq bulyonu. 
кағаз и. зоол. bax:  кагалә. 
кадмиум и. ким. kadmium (kim. element). 
кајн с. köpüklü. 
кајнәти и. köpüklülük. 
какао и. kakao. 
кали ə. bәzi; кали китобон bəzi kitablar; кали выронəдə bəzi 

yerlərdə. 
кали гылә и. bәzisi; че китобон кали гылон kitabların bəzisi. 
кали кәсон ə. bәzilәri. 
калиум и. ким. kalium. 
калиум-карбонат и. kalium-karbonat. 
калсит и. минер. kalsit (mərmər, əhəng daşı və s. qatlarını əmələ 

gətirən çox yayılmış mineral).  
калсиум и. ким. kalsium (kim. element). 
кам 1 с. az, әskik; гандым кам омəј тавзыəдə buğda tərəzidə əskik 

gəldi; кам жијеј az yaşamaq; бə ками пемандеј aza qane olmaq; кам 
бе и. azalma; кам беј ф. azalmaq; кам быə с. azalmış, azalan; кам 
быə хəб. мəн. azalmışdır, azalıb; кам карде и. azaltma; кам кардеј ф. 
azaltmaq; кам кардə беј ф. azaldılmaq; кам кардə быə с. azaldılmış, 
azaldılan; кам кардə быə хəб. мəн. azaldılmışdır, azaldılıb; кам 
кардовније и. azaltdırma; кам кардовнијеј ф. azaltdırmaq; кам 
кардовнијə беј ф. azaltdırılmaq; кам кардовнијə быə с. azaltdırılmış, 
azaltdırılan; кам кардовнијə быə хəб. мəн. azaltdırılmışdır, 
azaltdırılıb; 2 хəб. мəн. каме azdır; каме уму ümüd azdır; *Кам 
бəһə, чок бəһə Az ye, yaхşı ye (At. m.). 

кам- öz əhəmiyyətinə görə «az» mənasına uyğun gələn mürəkkəb 
sözlərin birinci hissəsi: камсəвод azsavadlı, камсин azyaşlı və s. 

камавә с. azbuludlu. 
камавәти и. azbuludluluq. 
камағыл с. ağıldan kәm, kәmağıl, ağlıkәm. 
камағыләти и. ağıldan kәmlik, kәmağıllılıq, ağlıkәmlik. 
камангыштәти и. тəб. azbarmaqlılıq, oliqodaktimiya. 
камашмард  с. azsaylı.  
камбәромәјн с. azgәlirli. 
камбәромәјнәти и. azgәlirlilik. 
камбәһр с. azbәhәrli, az mәhsullu. 
камбопегәт с. azyükgötürәn.  
камбопејәгәт и. azyükgötürәn. 
камвахтин с. azvaxtlı; камвахтинə иҹозə azvaхtlı icazə. 
кам-веј и. az-çox. 
камвишәјн с. azmeşәli. 
камвишәјнәти и. azmeşәlilik. 
камвоә с. azqarlı. 
камвоәти и. azqarlılıq. 
камвож с. azdanışan; Камвожи сəше вејвожи ҹон Azdanışan 

çoхdanışanın canını aldı (At. m.). 
камвожәти с. azdanışanlıq. 
камволтин с. физ.  azvoltlu; камволтинə чо azvoltlu lampa. 

камгабаритин с. azqabaritli. 
камгардин с. aztozlu.  
камгәтымин с. aztutumlu, azhәcmli. 
камгидајн с. azqidalı. 
камғазин с. ким. azqazlı; камғазинə тыпə маддə azqazlı partlayıcı 

maddə. 
камғанығин с. azqidalı. 
камғәзәнҹин с. azqazanclı. 
камғәләјн с. тех. azqalaylı; камғəлəјнə баббит azqalaylı babbit. 
камғыввәјн с. azqüvvәli; камғыввəјнə мыһəррик azqüvvəli 

mühərrik.  
камғыјмәтин с. azqiymәtli; камғыјмəтинə филм azqiymətli film. 
камғојмәти и. тех. azmöhkәmlik. 
камдуш с. azsağılan, azsüdverәn. 
камегәтмон с. azbasqılı; камегəтмонə нəсос һidr. azbasqılı nasos. 
каметиғод с. azetiqad. 
каметиғодәти и. azetiqadlıq. 
камәғыл с. azuşaqlı; камəғылинə хыјзон azuşaqlı ailə. 
камәғыләти и. azuşaqlılıq. 
камәдә-вејәдә з. azdan-çoxdan. 
камәзын с. azbilmiş, azbilikli, azsavadlı, azbilgili. 
камәзынәти и. azbilmişlik, azbiliklilik, azsavadlılıq, azbilgililik. 
камәкашт с. azәkәn. 
камәлыв с. aztәrpәnәn. 
камәлоғәјн с. azәlaqәli. 
камәти и. azlıq; вахти камəти vaхtın azlığı. 
камәһанд с. azoxuyan. 
камәһә с. azyeyәn. 
камәһмијәт с. azәhәmiyyәtli. 
камәһмијәтәти и. azәhәmiyyәtlilik. 
камәчи с. azgörünәn, az gözә dәyәn. 
камжи с. azömürlü. 
камжијәти и. azömürlülük.  
камзәмин с. aztorpaqlı. 
камзәминәти и. aztorpaqlılıq. 
камзынәјн с. 1 azbilikli, azsavadlı, azbilgili; 2 aztanınan. 
камзынәјнәти и. 1 azbiliklilik, azsavadlılıq, azbilgililik; 2 

aztanınanlıq. 
камзу с. azgüclü. 
ками (ҹ. камијон) и. 1 azı; ками чымы, вејни ышты azı mənim, 

çoхu sənin; 2 azlıq; миллијə ками milli azlıq; камијəдə мандеј 
azlıqda qalmaq. 

камику з. 1 azı, azından, әn azı, minimum; камику се руж вəши 
мандəбин əвон onlar azı üç gün ac qalmışdılar; камику дыса кило 
боме ын кəлə bu dana azı iki yüz kilo gələr; 2 әn azı; ын кој 
виндејро гəрəке камику ды руж bu işi görmək üçün ən azı iki gün 
lazımdır. 

камил и. kamil.    
камиләти и. kamillik. 
камиши a. azca, azacıq, az-maz. 
камишәвој a. azca, azacıq. 
камјәкчәр с. azmail, azmailli.  
кам-кам з. az-az, azacıq; Кам-кам бəһə, һежо бəһə Az-az ye, 

həmişə ye (At. m.). 
камкамон и. az aşın duzu; камкамон ниш тынəн! sən də az aşın 

duzu deyilsən! 
камкарбонин с. тех. azkarbonlu; камкарбонинə пуло 

azkarbonlu polad. 
камкаштәјн с. azәkimli. 
камкаштәјнәти и. azәkimlilik. 
камко з. az, azişlәnәn. 
камко аш. az; камко быə с. azalan, azalmış; камко быə хəб. мəн. 

azalıb, azalmışdır; камко кардеј ф. azaltmaq; камко кардə беј ф. 
azaldılmaq; камко кардə быə с. azaldılmış, azaldılan; камко кардə 
быə хəб. мəн. azaldılmışdır, azaldılıb. 

камкор с. ağıreşidәn. 
камкорәти и. ağıreşidәnlik. 
камливә с. azyarpaqlı. 
камлитраж с. azlitrajlı (avtomobil və s.). 
каммәлумот с. azmәlumatlı. 
каммәнфәт с. azmәnfәәtli. 
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каммәртәбә с. azmәrtәbәli; каммəртəбəјнə кəон azmərtəbəli 
evlər. 

каммәсрәф с. azmәsrәfli, azxәrcli. 
каммәһәл с. sәhlәnkar. 
каммәһәләти и. sәhlәnkarlıq. 
каммәһсул с. azmәhsullu. 
каммәһсулдор с. azmәhsuldar. 
каммыддәт с. azmüddәtli. 
камму с. azqıllı, aztüklü. 
камов с. azsulu. 
камовәти и. azsululuq, suazlığı. 
камованд с. azuğurlu. 
камовандәти и. azuğurluluq. 
камокодоә с. azişlәnәn. 
камокодоәти и. azişlәnәnlik. 
кампашмәјн с. azyunlu. 
кампашмәјнәти и. azyunluluq. 
кампәјдобыә с. aztapılan. 
камријәјн с. физ. azxәtli. 
камсәвод с. kәmsavad, azsavadlı. 
камсәводәти и. kәmsavadlıq, azsavadlılıq. 
камсәр с. bax:  камағыл. 
камсәрәти и. bax:  камағыләти. 
камсәрыштәјн с. azsәriştәli. 
камсәрыштәјнәти и. azsәriştәlilik. 
камсин с. azyaşlı. 
камсинәти и. azyaşlılıq. 
камсыхан с. azsözlü. 
камсыханәти и. azsözlülük. 
камсу с. azduzlu. 
камтәләб с. aztәlәbli, aztәlәbkar. 
камтәләбәти и. aztәlәblilik, aztәlәbkarlıq. 
камтәминотин с. aztәminatlı.  
камтәминотинәти и. aztәminatlılıq.  
камтәсир с. aztәsirli. 
камтәсирәти и. aztәsirlilik. 
камтәһәр з. aztәhәr. 
камтәһсилин с. aztәhsilli.  
камтәһсилинәти и. aztәhsillilik.  
камтәҹрубәјн с. aztәcrübәli. 
камтәҹрубәјнәти и. aztәcrübәlilik. 
камтижкарде и. тех. azitilәmә. 
камтиражин с. aztirajlı. 
камтиражинәти и. aztirajlılıq. 
камтов с. azdözümlü; камтовə пуло azdözümlü polad. 
камтовәти и. azdözümlülük. 
камфәр с. azyararlı, azәlverişli. 
камфәрәти и. azyararlılıq, azәlverişlilik. 
камфырсәнд с. kәmfürsәt. 
камфырсәндәти и. kәmfürsәndlik. 
камхарҹ с. azxәrcli. 
камхычәјн с. azşaxәli, azbudaqlı. 
камхолин с. azşaxәli. 
камхор с. azyeyәn. 
камхорәти и. azyeyәnlik. 
камхун с. azqanlı. 
камхунәти и. azqanlılıq. 
камхуни и. qanazlığı. 
камһәссосәти и. кinо. фото. azhәssaslıq. 
камһәхин с. azhaqlı; камһəхинə ко azhaqlı iş.  
камһырдән с. bax: камәғылин. 
камһовсәлә с. kәmhövsәlә. 
камһовсәләти и. kәmhövsәlәlilik. 
камһосилот с. azhasilatlı.  
камчијә с. 1 azgörünәn, az gözә dәyәn; камчијə лəкə az gözə 

dəyən ləkə; 2 adi, sıravi. 
камширәјн с. azşirәli. 
камширәјнәти и. azşirәlilik. 
камшыт с. azsüdlü. 
камшытәти и. azsüdlülük. 
камшуур с. azşüurlu. 

камшуурәти и. azşüurluluq.  
кан и. mәdәn; ғызылə кан qızıl mədəni. 
канг с. küt, key; сəм канг быə başım kütləşib. 
кангә и. gövdә (bitkilərin); кангə бастəше гешны geşniş gövdə 

bağlayıb. 
кангәти и. kütlük, keylik.  
канд с. qazıq. 
канде и. qazıma. 
кандевон и. qazmaçı. 
кандевонәти и. qazmaçılıq. 
кандеј ф. qazmaq, qazımaq; кандə беј ф. qazılmaq; кандə быəбе 

qazılmışdı; кандə быəбəј qazılsaydı; кандə бе qazıldı; кандə бејдə 
qazılır; кандə бəбе qazılacaq; кандə быə с. qazılmış, qazılan; кандə 
быə хəб. мəн. qazılmışdır, qazılıb; ♥кандејдəм qazıram; кандејдəш 
qazırsan; кандејдə qazır; кандејдəмон qazırıq; кандејдəшон 
qazırsınız; кандејдəн qazırlar; кандејдəбим qazırdım; кандејдəбиш 
qazırdın; кандејдəбе qazırdı; кандејдəбимон qazırdıq; 
кандејдəбишон qazırdınız; кандејдəбин qazırdılar; кандəмбе 
qazmışdım; кандəбе qazmışdın; кандəшбе qazmışdı; кандəмонбе 
qazmışdıq; кандəонбе qazmışdınız; кандəшонбе qazmışdılar; 
кандыме qazdım; канде qazdın; кандыше qazdı; кандымоне qazdıq; 
кандыоне qazdınız; кандышоне qazdılar; əкандим qazardım; 
əкандиш qazardın; əканди qazardı; əкандимон qazardıq; əкандишон 
qazardınız; əкандин qazardılar; кандəмбəј qazsaydım; кандəбəј 
qazsaydın; кандəшбəј qazsaydı; кандəмонбəј qazsaydıq; кандəонбəј 
qazsaydınız; кандəшонбəј qazsaydılar; кандəнинбим qazmalıydım; 
кандəнинбиш qazmalıydın; кандəнинбе qazmalıydı; 
кандəнинбимон qazmalıydıq; кандəнинбишон qazmalıydınız; 
кандəнинбин qazmalıydılar; кандəнин бим qazmalı oldum; 
кандəнин биш qazmalı oldun; кандəнин бе qazmalı oldu; кандəнин 
бимон qazmalı olduq; кандəнин бишон qazmalı oldunuz; кандəнин 
бин qazmalı oldular; кандəнинимбəн qazmalıyammış; 
кандəнинишбəн qazmalısanmış; кандəнинебəн qazmalıymış; 
кандəнинимонбəн qazmalıyıqmış; кандəнинишонбəн 
qazmalısınızmış; кандəнининбəн qazmalıymışlar; бəкандем 
qazaram; бəкандеш qazarsan; бəканде qazar; бəкандемон qazarıq; 
бəкандешон qazarsınız; бəканден qazarlar; кандəниним 
qazmalıyam; кандəниниш qazmalısan; кандəнине qazmalıdır; 
кандəнинимон qazmalıyıq; кандəнинишон qazmalısınız; 
кандəнинин qazmalıdırlar; быкандым qazım; быканд qaz; быканды 
qazsın; быкандəмон qazaq; быкандəн qazın; быкандын qazsınlar; 
быкандом qazsam; быкандош qazsan; быкандо qazsa; быкандомон 
qazsaq; быкандошон qazsanız; быкандон qazsalar; ♥кандејдəним 
qazmıram; кандејдəниш qazmırsan; кандејдəни qazmır; 
кандејдəнимон qazmırıq; кандејдəнишон qazmırsınız; кандејдəнин 
qazmırlar; кандејдəныбим qazmırdım; кандејдəныбиш qazmırdın; 
кандејдəныбе qazmırdı; кандејдəныбимон qazmırdıq; 
кандејдəныбишон qazmırdınız; кандејдəныбин qazmırdılar; 
кандəмныбе qazmamışdım; кандəныбе qazmamışdın; кандəшныбе 
qazmamışdı; кандəмонныбе qazmamışdıq; кандəонныбе 
qazmamışdınız; кандəшонныбе qazmamışdılar; ныкандыме 
qazmadım; ныканде qazmadın; ныкандыше qazmadı; ныкандымоне 
qazmadıq; ныкандыоне qazmadınız; ныкандышоне qazmadılar; 
нəкандим qazmazdım; нəкандиш qazmazdın; нəканди qazmazdı; 
нəкандимон qazmazdıq; нəкандишон qazmazdınız; нəкандин 
qazmazdılar; кандəмнəбəј qazmasaydım; кандəнəбəј qazmasaydın; 
кандəшнəбəј qazmasaydı; кандəмоннəбəј qazmasaydıq; 
кандəоннəбəј qazmasaydınız; кандəшоннəбəј qazmasaydılar; 
кандəнинныбим qazmamalıydım; кандəнинныбиш qazmamalıydın; 
кандəнинныбе qazmamalıydı; кандəнинныбимон qazmamalıydıq; 
кандəнинныбишон qazmamalıydınız; кандəнинныбин 
qazmamalıydılar; кандəнин ныбим qazmalı olmadım; кандəнин 
ныбиш qazmalı olmadın; кандəнин ныбе qazmalı olmadı; кандəнин 
ныбимон qazmalı olmadıq; кандəнин ныбишон qazmalı olmadınız; 
кандəнин ныбин qazmalı olmadılar; кандəниннимбəн 
qazmamalıyammış; кандəниннишбəн qazmamalısanmış; 
кандəниннијебəн qazmamalıymış; кандəниннимонбəн 
qazmamalıyıqmış; кандəниннишонбəн qazmamalısınızmış; 
кандəниннинбəн qazmamalıymışlar; нибəкандем qazmaram; 
нибəкандеш qazmazsan; нибəканде qazmaz; нибəкандемон 
qazmarıq; нибəкандешон qazmazsınız; нибəканден qazmazlar; 
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кандəнинним qazmamalıyam; кандəнинниш qazmamalısan; 
кандəнинни qazmamalıdır; кандəниннимон qazmamalıyıq; 
кандəниннишон qazmamalısınız; кандəниннин qazmamalıdırlar; 
ныкандым qazmayım; мəканд qazma; ныканды qazmasın; 
мəкандəмон qazmayaq; мəкандəн qazmayın; ныкандын 
qazmasınlar; ныкандом qazmasam; ныкандош qazmasan; ныкандо 
qazmasa; ныкандомон qazmasaq; ныкандошон qazmasanız; 
ныкандон qazmasalar. 

канде-канде з. qaza-qaza, qazıya-qazıya, qazaraq, qazıyaraq. 
кандемон и. qazıntı. 
кандә с. qazan, qazıyan, qazıyıcı. 
кандә хəб. мəн. qazmısan. 
кандәм и. б.-м. qazıncaq; кандəмə одимə qazıncaq döşü 

(şaxtada). 
кандәнин с. qazmalı, qazımalı, qazası, qazıyası. 
кандәсә з. qazıyarkәn, qazarkәn. 
канды и. pәtәk, qovan (arı). 
кандымуз и. bal arısı; bax: меш. 
кандыҹо и. arıxana; bax: мешхонә. 
канд-канд з. qazıq-qazıq; канд-канд кардеј ф. qazıq-qazıq etmək; 

канд-канд кардə беј ф. qazıq-qazıq edilmək; канд-канд кардə быə с. 
qazıq-qazıq edilmiş (edilən); канд-канд кардə быə хəб. мəн. qazıq-
qazıq edilmişdir (edilib). 

кандовније ф. qazdırma.  
кандовније-кандовније з. qazdırda-qazdırda, qazdıraraq.  
кандовнијеј ф. qazdırmaq; кандовнијə беј ф. qazdırılmaq; 

кандовнијə быə с. qazdırılmış, qızdırılan; кандовнијə быə хəб. мəн. 
qazdırılmışdır, qızdırılıb. 

кандовнијә с. qazdırmış, qazdıran. 
кандовнијә хəб. мəн. qazdırmısan. 
кандовнијәнин с. qazdırmalı, qazdırası. 
кандовнијәсә с. qazdırarkәn. 
кандулә и. koğuş. 
канә и. әski; канə вəслə əski parçası. 
канә с. köhnә, әski; канə олəт köhnə paltar; канə əјјомон əski 

vaхtlar; канə əлифбо əski əlifba; канə беј ф. köhnəlmək; канə быə с. 
köhnəlmiş, köhnələn; канə быə хəб. мəн. köhnəlmişdir, köhnəlib; 
канə кардеј ф. köhnəltmək; канə кардə беј ф. köhnəldilmək; канə 
кардə быə с. köhnəldilmiş, köhnəldilən; канə кардə быə хəб. мəн. 
köhnəldilmişdir, köhnəldilib; *Канə һəмом, канə тос Köhnə hamam, 
köhnə tas (At. məs.). 

канә-кулә и. köhnә-möhnә, köhnә-kürüş. 
канә-манә и. köhnә-kühnә, әski-mәski. 
канәти и. köhnәlik, әskilik. 
канәтипәрәст с. köhnәpәrәst. 
канәтипәрәстәти и. köhnәpәrәstlik, köhnәçilik. 
канәчәм с. köhnәsayaq. 
капитал и. kapital. 
капитализм и. kapitalizm. 
капиталист и. kapitalist. 
карбон и. ким. karbon. 
карбоһидроген и. ким. karbohidrogen. 
карбоһидрат и. ким. karbohidrat. 
карбуратор и. karbürator. 
каргәр и. kargәr, fәhlә. 
карго и. kargәh, dәzgah. 
каргузор и. kargüzar 
каргузорәти и. kargüzarlıq. 
карде и. 1 etmә, elәmә; 2 qılma. 
кардеәдә з. 1 edәndә, edәrkәn, elәyәndә; 2 qılanda, qılarkәn. 
кардеј ф. 1 etmәk, elәmәk; чоки кардеј yaхşılıq etmək; гыно 

кардеј günah etmək; сыхан кардеј söhbət etmək; ројку кардеј 
yolundan etmək; 2 qılmaq; бə дарди дамон кардеј dərdinə dərman 
qılmaq; сəҹдə кардеј səcdə qılmaq; чорə кардеј çarə qılmaq; кардə 
беј ф. 1 edilmək, görülmək; 2 qılınmaq (çarə); кардə быəбе 
edilmişdi; кардə быəбəј edilsəydi; кардə бе edildi; кардə бејдə edilir; 
кардə бəбе edilər; кардə быə с. 1 edilmiş, edilən, görülmüş, görülən; 
кардə быə ко görülmüş iş; 2 qılınmış, qılınan (çarə); кардə быə хəб. 
мəн. 1 edilmişdir, edilib, görülmüşdür, görülüb; ко кардə быə iş 
görülmüşdür; 2 qılınmışdır, qılınıb (çarə); ♥кардејдəм edirəm; 
кардејдəш edirsən; кардејдə edir; кардејдəмон edirik; кардејдəшон 

edirsiniz; кардејдəн edirlər; кардејдəбим edirdim; кардејдəбиш 
edirdin; кардејдəбе edirdi; кардејдəбимон edirdik; кардејдəбишон 
edirdiniz; кардејдəбин edirdilər; əкəјм edərdim; əкəјш edərdin; əкəј 
edərdi; əкəјмон edərdik; əкəјшон edərdiniz; əкəјн edərdilər; кардыме 
etdim; карде etdin; кардыше etdi; кардымоне etdik; кардыоне 
etdiniz; кардышоне etdilər; кардəнинбим etməliydim; кардəнинбиш 
etməliydin; кардəнинбе etməliydi; кардəнинбимон etməliydik; 
кардəнинбишон etməliydiniz; кардəнинбин etməliydilər; кардəнин 
бим etməli oldum; кардəнин биш etməli oldun; кардəнин бе etməli 
oldu; кардəнин бимон etməli olduq; кардəнин бишон etməli 
oldunuz; кардəнин бин etməli oldular; кардəмбəј etsəydim; кардəбəј 
etsəydin; кардəшбəј etsəydi; кардəмонбəј etsəydik; кардəонбəј 
etsəydiniz; кардəшонбəј etsəydilər; бəкардем (бəкам) edərəm; 
бəкардеш (бəкаш) edərsən; бəкарде (бəка) edər; бəкардемон 
(бəкамон) edərik; бəкардешон (бəкашон) edərsiniz; бəкарден 
(бəкан) edərlər; кардəниним etməliyəm; кардəниниш etməlisən; 
кардəнине etməlidir; кардəнинимон etməliyik; кардəнинишон 
etməlisiniz; кардəнинин etməlidirlər; быкəм edim; быкə et; быкə 
etsin; быкəмон edək; быкəн edin; быкəн etsinlər; быком etsəm; 
быкош etsən; быко etsə; быкомон etsək; быкошон etsəniz; быкон 
etsələr; ♥кардејдəним etmirəm; кардејдəниш etmirsən; кардејдəни 
etmir; кардејдəнимон etmirik; кардејдəнишон etmirsiniz; 
кардејдəнин etmirlər; кардејдəныбим etmirdim; кардејдəныбиш 
etmirdin; кардејдəныбе etmirdi; кардејдəныбимон etmirdik; 
кардејдəныбишон etmirdiniz; кардејдəныбин etmirdilər; нəкəјм 
etməzdim; нəкəјш etməzdin; нəкəј etməzdi; нəкəјмон etməzdik; 
нəкəјшон etməzdiniz; нəкəјн etməzdilər; ныкардыме etmədim; 
ныкарде etmədin; ныкардыше etmədi; ныкардымоне etmədik; 
ныкардыоне etmədiniz; ныкардышоне etmədilər; кардəнинныбим 
etməməliydim; кардəнинныбиш etməməliydin; кардəнинныбе 
etməməliydi; кардəнинныбимон etməməliydik; кардəнинныбишон 
etməməliydiniz; кардəнинныбин etməməliydilər; кардəнин ныбим 
etməli olmadım; кардəнин ныбиш etməli olmadın; кардəнин ныбе 
etməli olmadı; кардəнин ныбимон etməli olmadıq; кардəнин 
ныбишон etməli olmadınız; кардəнин ныбин etməli olmadılar; 
кардəмнəбəј etməsəydim; кардəнəбəј etməsəydin; кардəшнəбəј 
etməsəydi; кардəмоннəбəј etməsəydik; кардəоннəбəј etməsəydiniz; 
кардəшоннəбəј etməsəydilər; нибəкардем etmərəm; нибəкардеш 
etməzsən; нибəкарде etməz; нибəкардемон etmərik; нибəкардешон 
etməzsiniz; нибəкарден etməzlər; кардəнинним etməməliyəm; 
кардəнинниш etməməlisən; кардəнинни etməməlidir; 
кардəниннимон etməməliyik; кардəниннишон etməməlisiniz; 
кардəниннин etməməlidirlər; кардəнин ним etməli deyiləm; 
кардəнин ниш etməli deyilsən; кардəнин ни etməli deyildir; 
кардəнин нимон etməli deyilik; кардəнин нишон etməli deyilsiniz; 
кардəнин нин etməli deyildirlər; ныкəм etməyim; мəкə etmə; ныкə 
etməsin; мəкəмон etməyək; мəкəн etməyin; ныкəн etməsinlər; 
ныком etməsəm; ныкош etməsən; ныко etməsə; ныкомон etməsək; 
ныкошон etməsəniz; ныкон etməsələr. 

кардејәдә и. 1 etmәkdә; бəмы даст быгəт ын кој кардејəдə bu işi 
etməkdə mənə əl tut 2 qılmaqda (namaz). 

карде-карде з. 1 edә-edә, edәrәk; ијəнды əвəз карде-карде bir-
birini əvəz edə-edə; 2 qıla-qıla, qılaraq (çarə). 

кардемон и. ediliş. 
кардә с. 1 edәn, etmiş; 2 qılan, qılmış (çarə). 
кардә хəб. мəн. 1 etmisәn; 2 qılmısan (çarə). 
кардәкәс и. 1 edәn; 2 qılan (çarə). 
кардәнин с. 1 etmәli, edәsi; 2 qılmalı, qılası (çarə). 
кардәсә з. 1 edәrkәn; 2 qılarkәn (çarə). 
кардовније и. 1 etdirmә, elәtdirmә, elәtmә; 2 qıldırma (çarə). 
кардовнијеј ф. 1 etdirmәk, elәtdirmәk, elәtmәk; 2 qıldırmaq 

(çarə); кардовнијə беј ф. 1 etdirilmək, elətdirilmək, elətdirmək; 2 
qıldırılmaq (çarə); кардовнијə быəбе etdirilmişdi; кардовнијə 
быəбəј etdirilsəydi; кардовнијə бе etdirildi; кардовнијə бејдə 
etdirilir; кардовнијə бəбе etdirilər; кардовнијə быə с. 1 etdirilmiş, 
etdirilən, elətdirilmiş, elətdirilən, elətdirmiş, elətdirən; 2 qıldırılmış, 
qıldırılan (çarə); кардовнијə быə хəб. мəн. 1 etdirilmişdir, etdirilənib, 
elətdirilmişdir, elətdirilib, elətdirmişdir, elətdirib; 2 qıldırılmışdır, 
qıldırılıb (çarə); ♥кардовнејдəм etdirirəm; кардовнејдəш etdirirsən; 
кардовнејдə etdirir; кардовнејдəмон etdiririk; кардовнејдəшон 
etdirirsiniz; кардовнејдəн etdirirlər; кардовнејдəбим etdirirdim; 
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кардовнејдəбиш etdirirdin; кардовнејдəбе etdirirdi; 
кардовнејдəбимон etdirirdik; кардовнејдəбишон etdirirdiniz; 
кардовнејдəбин etdirirdilər; əкардовним etdirərdim; əкардовниш 
etdirərdin; əкардовни etdirərdi; əкардовнимон etdirərdik; 
əкардовнишон etdirərdiniz; əкардовнин etdirərdilər; кардовниме 
etdirdim; кардовније etdirdin; кардовнише etdirdi; кардовнимоне 
etdirdik; кардовнијоне etdirdiniz; кардовнишоне etdirdilər; 
кардовнијəнинбим etdirməliydim; кардовнијəнинбиш 
etdirməliydin; кардовнијəнинбе etdirməliydi; кардовнијəнинбимон 
etdirməliydik; кардовнијəнинбишон etdirməliydiniz; 
кардовнијəнинбин etdirməliydilər; кардовнијəнин бим etdirməli 
oldum; кардовнијəнин биш etdirməli oldun; кардовнијəнин бе 
etdirməli oldu; кардовнијəнин бимон etdirməli olduq; 
кардовнијəнин бишон etdirməli oldunuz; кардовнијəнин бин 
etdirməli oldular; кардовнијəмбəј etdirsəydim; кардовнијəбəј 
etdirsəydin; кардовнијəшбəј etdirsəydi; кардовнијəмонбəј 
etdirsəydik; кардовнијəонбəј etdirsəydiniz; кардовнијəшонбəј 
etdirsəydilər; бəкардовнем etdirərəm; бəкардовнеш etdirərsən; 
бəкардовне etdirər; бəкардовнемон  etdirərik; бəкардовнешон 
etdirərsiniz; бəкардовнен etdirərlər; кардовнијəниним etdirməliyəm; 
кардовнијəниниш etdirməlisən; кардовнијəнине etdirməlidir; 
кардовнијəнинимон etdirməliyik; кардовнијəнинишон 
etdirməlisiniz; кардовнијəнинин etdirməlidirlər; быкардовным 
etdirim; быкбыкардовын etdir; быкардовны etdirsin; 
быкардовнəмон etdirək; быкардовнəн etdirin; быкардовнəн 
etdirsinlər; быкардовном etdirsəm; быкардовнош etdirsən; 
быкардовно etdirsə; быкардовномон etdirsək; быкардовношон 
etdirsəniz; быкардовнон etdirsələr; ♥кардовнејдəним etdirmirəm; 
кардовнејдəниш etdirmirsən; кардовнејдəни etdirmir; 
кардовнејдəнимон etdirmirik; кардовнејдəнишон etdirmirsiniz; 
кардовнејдəнин etdirmirlər; кардовнејдəныбим etdirmirdim; 
кардовнејдəныбиш etdirmirdin; кардовнејдəныбе etdirmirdi; 
кардовнејдəныбимон etdirmirdik; кардовнејдəныбишон 
etdirmirdiniz; кардовнејдəныбин etdirmirdilər; нəкардовним 
etdirməzdim; нəкардовниш etdirməzdin; нəкардовни etdirməzdi; 
нəкардовнимон etdirməzdik; нəкардовнишон etdirməzdiniz; 
нəкардовнин etdirməzdilər; ныкардовниме etdirmədim; 
ныкардовније etdirmədin; ныкардовнише etdirmədi; 
ныкардовнимоне etdirmədik; ныкардовнионе etdirmədiniz; 
ныкардовнишоне etdirmədilər; кардовнијəнинныбим 
etdirməməliydim; кардовнијəнинныбиш etdirməməliydin; 
кардовнијəнинныбе etdirməməliydi; кардовнијəнинныбимон 
etdirməməliydik; кардовнијəнинныбишон etdirməməliydiniz; 
кардовнијəнинныбин etdirməməliydilər; кардовнијəнин ныбим 
etdirməli olmadım; кардовнијəнин ныбиш etdirməli olmadın; 
кардовнијəнин ныбе etdirməli olmadı; кардовнијəнин ныбимон 
etdirməli olmadıq; кардовнијəнин ныбишон etdirməli olmadınız; 
кардовнијəнин ныбин etdirməli olmadılar; кардовнијəмнəбəј 
etdirməsəydim; кардовнијəнəбəј etdirməsəydin; кардовнијəшнəбəј 
etdirməsəydi; кардовнијəмоннəбəј etdirməsəydik; 
кардовнијəоннəбəј etdirməsəydiniz; кардовнијəшоннəбəј 
etdirməsəydilər; нибəкардовнем etdirmərəm; нибəкардовнеш 
etdirməzsən; нибəкардовне etdirməz; нибəкардовнемон etdirmərik; 
нибəкардовнешон etdirməzsiniz; нибəкардовнен etdirməzlər; 
кардовнијəнинним etdirməməliyəm; кардовновнијəнинниш 
etdirməməlisən; кардовнијəнинни etdirməməlidir; 
кардовнијəниннимон etdirməməliyik; кардовнијəниннишон 
etdirməməlisiniz; кардовнијəниннин etdirməməlidirlər; 
кардовнијəнин ним etdirməli deyiləm; кардовнијəнин ниш 
etdirməli deyilsən; кардовнијəнин ни etdirməli deyildir; 
кардовнијəнин нимон etdirməli deyilik; кардовнијəнин нишон 
etdirməli deyilsiniz; кардовнијəнин нин etdirməli deyildirlər; 
ныкардовным etdirməyim; мəкардовын etdirmə; ныкардовны 
etdirməsin; мəкардовнəмон etdirməyək; мəкардовнəн etdirməyin; 
ныкардовнын etdirməsinlər; ныкардовном etdirməsəm; 
ныкардовнош etdirməsən; ныкардовно etdirməsə; ныкардовномон 
etdirməsək; ныкардовношон etdirməsəniz; ныкардовнон 
etdirməsələr. 

кардовније-кардовније з. 1 etdirә-etdirә, etdirәrәk, elәtdirә-
elәtdirә, elәtdirәrәk, elәdә-elәdә, elәdәrәk; 2 qıldıra-qıldıra, 
qıldıraraq (çarə). 

кардовнијә с. 1 etdirmiş, etdirәn, elәtdirmiş, elәtdirәn, elәtmiş, 
elәdәn; 2 qıldırmış, qıldıran (çarə). 

кардовнијә хəб. мəн. 1 etdirmisәn, elәtdirmisәn, elәtmisәn; 2 
qıldırmısan (çarə). 

кардовнијәнин с. 1 etdirmәli, elәtdirmәli, elәtmәli, etdirәsi, 
elәtdirәsi, elәdәsi; 2 qıldırmalı, qıldırası (çarə). 

кардовнијәсә з. 1 etdirәrkәn, elәtdirәrkәn, elәdәrkәn; 2 
qıldırarkәn (çarə). 

кардоне и. etmә, etmәklik. 
картограф и. kartoqraf, xәritәçәkәn. 
картографијә и. kartoqrafiya, xәritәçәkmә. 
картографик с. kartoqrafik. 
картотекә и. kartoteka.  
кархонә и. karxana. 
каск и. ayranın üzündәn şor yığılandan sonra qalan suyun 

üzәrindә әmәlә gәlәn ağ tәbәqә. 
каскә и. qonuq (sabunlu suda paltar yuyanda əlin üzərində nazik 

ağ təbəqə; dalğa qayıtdıqdan sonra dəniz sahilində köpükdən sonra 
qalmış ağ təbəqə və s.). 

каспи и. Xәzәr; Каспи дыјо Хəzər dənizi. 
кафи с. kafi. 
кафијәти и. kafilik. 
кафт с. çәtin; кафто рəхеј çətinlikdən qurtulmaq; 2  mürәkkәb; 

кафтə ҹумлə mürəkkəb cümlə; кафт быə с. 1 çətinləşmiş, çətinləşən; 
2 mürəkkəbləşmiş, mürəkkəbləşən; кафт быə хəб. мəн. 1 çətinləşib, 
çətinləşmişdir; 2 mürəkkəbləşmişdir, mürəkkəbləşib; кафт кардеј ф. 
çətinləşdirmək, mürəkkəbləşdirmək; кафт кардə беј ф. 
çətinləşdirilmək, mürəkkəbləşdirilmək; кафт кардə быə с. 
çətinləşdirilmiş, çətinləşdirilən, mürəkkəbləşdirilmiş, 
mürəkkəbləşdirilən; кафт кардə быə хəб. мəн. çətinləşdirilmişdir, 
çətinləşdirilib, mürəkkəbləşdirilmişdir, mürəkkəbləşdirilib. 

кафте и. göyәrçin. 
кафтејәкәш с. dumduru, şәfфaf; Толыши кафтејəкəшə һонијон 

Talışın dumduru bulaqları. 
кафти и. çәtinlik, mürәkkәblik. 
кафтор и. зоол. kaftar, goreşәn. 
кафторә и. qapaz, qoşa qapaz; кафторə  жəј ф. qoşa qapaz 

vurmaq, qapazlamaq; кафторə жə беј ф. qoşa qapaz vurulmaq, 
qapazlanmaq; кафторə жə быə с. qoşa qapaz vurulmuş, qapazlanmış; 
кафторə жə быə хəб. мəн. qoşa qapaz vurulmuşdur, qapazlanmışdır. 

кафторәти и. kaftarlıq. 
кафур и. kamfora, kafur yağı, sidr; сыдыр-кафур sidr kafur. 
кафчолә и. oyuq, qaca (suyun ovub qazdığı yer). 
кафчоләјн с. qacalı; кафчолəјнə ро qacalı yol. 
кахт с. qәhәt, qıt, sıxıntılı; кахто рəхеј sıхıntıdan qurtulmaq. 
кахти и. qәhәtlik, qıtlıq, sıxıntı.  
каһин и. kahin. 
каһинәти и. kahinlik. 
каши и. hәqiqәt;  каши бə əмəл омəј həqiqət üzə çıхdı, aşkar oldu.   
каште и. әkiliş, әkin; каште бəпештə… əkilişdən (əkindən) 

sonra... 
каштевон и. әkinçi. 
каштевонәти и. әkinçilik; доштə каштевонəти suvarma 

əkinçiliyi. 
каште и. әkmә. 
каштеј ф. әkmәk; каштə беј ф. əkilmək; каштə быəбе əkilmişdi; 

каштə быəбəј əkilsəydi; каштə бе əkildi; каштə бејдə əkilir; каштə 
бəбе əkiləcək, əkilər; каштə быə с. əkilmiş, əkilən, əkili; каштə быə 
хəб. мəн. əkilmişdir, əkilib; ♥каштејдəм əkirəm; каштејдəш əkirsən; 
каштејдə əkir; каштејдəмон əkirik; каштејдəшон əkirsiniz; 
каштејдəн əkirlər; каштејдəбим əkirdim; каштејдəбиш əkirdin; 
каштејдəбе əkirdi; каштејдəбимон əkirdik; каштејдəбишон 
əkirdiniz; каштејдəбин əkirdilər; əкаштим əkərdim; əкаштиш 
əkərdin; əкашти əkərdi; əкаштимон əkərdik; əкаштишон əkərdiniz; 
əкаштин əkərdilər; каштыме əkdim; каште əkdin; каштыше əkdi; 
каштымоне əkdik; каштыоне əkdiniz; каштышоне əkdilər; 
каштəнинбим əkməliydim; каштəнинбиш əkməliydin; каштəнинбе 
əkməliydi; каштəнинбимон əkməliydik; каштəнинбишон 
əkməliydiniz; каштəнинбин əkməliydilər; каштəнин бим əkməli 
oldum; каштəнин биш əkməli oldun; каштəнин бе əkməli oldu; 
каштəнин бимон əkməli olduq; каштəнин бишон əkməli oldunuz; 
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каштəнин бин əkməli oldular; каштəмбəј əksəydim; каштəбəј 
əksəydin; каштəшбəј əksəydi; каштəмонбəј əksəydik; каштəонбəј 
əksəydiniz; каштəшонбəј əksəydilər; бəкаштем əkərəm; бəкаштеш 
əkərsən; бəкаште  əkər; бəкаштемон  əkərik; бəкаштешон  əkərsiniz; 
бəкаштен  əkərlər; каштəниним əkməliyəm; каштəниниш 
əkməlisən; каштəнине əkməlidir; каштəнинимон əkməliyik; 
каштəнинишон əkməlisiniz; каштəнинин əkməlidirlər; быкаштым 
əkim; быкашт ək; быкашты əksin; быкаштəмон əkək; быкаштəн 
əkin; быкаштын əksinlər; быкаштом əksəm; быкаштош əksən; 
быкашто əksə; быкаштомон əksək; быкаштошон əksəniz; 
быкаштон əksələr; ♥каштејдəним əkmirəm; каштејдəниш əkmirsən; 
каштејдəни əkmir; каштејдəнимон əkmirik; каштејдəнишон 
əkmirsiniz; каштејдəин əkmirlər; каштејдəныбим əkmirdim; 
каштејдəныбиш əkmirdin; каштејдəныбе əkmirdi; 
каштејдəныбимон əkmirdik; каштејдəныбишон əkmirdiniz; 
каштејдəныбин əkmirdilər; нəкаштим əkməzdim; нəкаштиш 
əkməzdin; нəкашти əkməzdi; нəкаштимон əkməzdik; нəкаштишон 
əkməzdiniz; нəкаштин əkməzdilər; ныкаштыме əkmədim; ныкаште 
əkmədin; ныкаштыше əkmədi; ныкаштымоне əkmədik; 
ныкаштыоне əkmədiniz; ныкаштышоне əkmədilər; 
каштəнинныбим əkməməliydim; каштəнинныбиш əkməməliydin; 
каштəнинныбе əkməməliydi; каштəнинныбимон əkməməliydik; 
каштəнинныбишон əkməməliydiniz; каштəнинныбин 
əkməməliydilər; каштəнин ныбим əkməli olmadım; каштəнин 
ныбиш əkməli olmadın; каштəнин ныбе əkməli olmadı; каштəнин 
ныбимон əkməli olmadıq; каштəнин ныбишон əkməli olmadınız; 
каштəнин ныбин əkməli olmadılar; каштəмнəбəј əkməsəydim; 
каштəнəбəј əkməsəydin; каштəшнəбəј əkməsəydi; каштəмоннəбəј 
əkməsəydik; каштəоннəбəј əkməsəydiniz; каштəшоннəбəј 
əkməsəydilər; нибəкаштем əkmərəm; нибəкаштеш əkməzsən; 
нибəкаште əkməz; нибəкаштемон əkmərik; нибəкаштешон 
əkməzsiniz; нибəкаштен əkməzlər; каштəнинним əkməməliyəm; 
каштəнинниш əkməməlisən; каштəнинни əkməməlidir; 
каштəниннимон əkməməliyik; каштəниннишон əkməməlisiniz; 
каштəниннин əkməməlidirlər; каштəнин ним əkməli deyiləm; 
каштəнин ниш əkməli deyilsən; каштəнин ни əkməli deyildir; 
каштəнин нимон əkməli deyilik; каштəнин нишон əkməli 
deyilsiniz; каштəнин нин əkməli deyildirlər; ныкаштым əkməyim; 
мəкашт əkmə; ныкашты əkməsin; мəкаштəмон əkməyək; мəкаштəн 
əkməyin; ныкаштын əkməsinlər; ныкаштом əkməsəm; ныкаштош 
əkməsən; ныкашто əkməsə; ныкаштомон əkməsək; ныкаштошон 
əkməsəniz; ныкаштон əkməsələr. 

каште-каште з. әkә-әkә, әkәrәk. 
каштемон и. әkin, әkәnәk-biçәnәk, әkin-biçin; каштемон кардеј 

ф. əkmək, əkinçiliklə məşğul olmaq, əkib-biçmək; каштемон кардə 
беј ф. əkilmək; каштемон кардə быə с. əkilmiş, əkilən; каштемон 
кардə быə хəб. мəн. əkilmişdir, əkilib. 

каштемонин с. әkinlik; каштемонинə мəзə əkinlik sahə. 
каштә с. 1 әkmә; каштə рəсə əkmə bitki; 2 әkilmiş, әkilәn. 
каштә хəб. мəн. әkmisәn. 
каштә бе и. әkilmә. 
каштәнин с. әkmәli, әkilmәli, әkәsi, әkilәsi. 
каштәсә з. әkәrkәn, әkilәrkәn. 
каштыгыл и. әkin, әkin-biçin; каштыгыл кардеј ф. əkmək, 

becərmək, əkin-becərməklə məşğul olmaq; каштыгыл кардə беј ф. 
əkilmək, becərilmək; каштыгыл кардə быə с. əkilmiş, becərilmiş, 
əkilən, becərilən; каштыгыл кардə быə хəб. мəн. əkilmişdir, 
becərilmişdir, əkilib, becərilib. 

каштовније и. әkdirmә. 
каштовнијеј ф. әkdirmәk; каштовнијə беј ф. əkdirilmək; 

каштовнијə быə с. əkdirilmiş, əkdirilən; каштовнијə быə хəб. мəн. 
əkdirilmişdir, əkdirilib. 

каштовније-каштовније з. әkdirә-әkdirә, әkdirәrәk. 
каштовнијә с. әkdirmiş, әkdirәn. 
каштовнијә хəб. мəн. әkdirmisәn. 
каштовнијәнин с. әkdirmәli, әkdirәsi. 
каштовнијәсә з. әkdirәrkәn. 
каштоне и. әkmә, әkib-biçmә. 
каштор и. әkәnәk, әkәnәcәk, tarla, zәmi, әkin sahәsi. 
квадрат и. kvadrat. 
квадрилјон и. риј. kvadrilyon. 

кварс и. kvars (silisium oksidi). 
кварсит и. minеr. kvarsit (bir-birinə sıx bitişmiş kvas dənələrindən 

ibarət süxur). 
квас и. kvas (sərinlədici alkoqolsuz içki). 
кворум и. bax: вәсашмард. 
кеј с. key; кеј беј ф. keyəlmək, keyləşmək; кеј быə с. keyəlmiş, 

keyləşmiş, keyələn, keyləşən; кеј быə хəб. мəн. keyəlmişdir, 
keyləşmişdir, keyəlib, keyləşib; кеј кардеј ф. keyəltmək, keyitmək, 
keyləşdirmək; кеј кардə беј ф. keyəldilmək; кеј кардə быə с. 
keyəldilmiş, keyəldilən; кеј кардə быə хəб. мəн. keyəldilmişdir, 
keyəldilib. 

кејәкә с. keyidici. 
кејәти и. keylik. 
кеј-кеј з. key-key. 
ке(ј)нә з. nә vaxt, haçan; тосə кејнə havaхtacan, nəvaхtacan, 

haçanacan. 
ке(ј)нәку з. nә vaxtdan, haçandan. 
кејфијәт и. keyfiyyәt.  
кејфијәтин с. keyfiyyәtli. 
кејфијәтинәти и. keyfiyyәtlilik. 
кек и. зоол. birә; кеки егəтеј ф. birə basmaq; кеки егəтə с. birə 

basan, birə basmış; кеки егəтə хəб. мəн. birə basıb, birə basmışdır. 
кеканд и. 1 kankan; 2 qazmaçı. 
кекандәти и. 1 kankanlıq; 2 qazmaçılıq; кекандəти кардеј ф. 1 

kankanlıq etmək; 2 qazmaçılıq etmək; кекандəти кардə беј ф. 1 
kankanlıq edilmək; 2 qazmaçılıq edilmək; кекандəти кардə быə с. 1 
kankanlıq edilmiş (edilən); 2 qazmaçılıq edilmiş (edilən); кекандəти 
кардə быə хəб. мəн. 1 kankanlıq edilmişdir (edilib); 2 qazmaçılıq 
edilmişdir (edilib). 

кекәв и. бот. ağcaqayın; кекəвə до ağcaqayın ağacı. 
кекин с. birәli. 
кекохшәр с. birәoxşar, birәyәoxşar. 
кем и. qurd, parazit; кем дəғандеј ф. qurd salmaq; кем дəғандə с. 

qurd salan, qurd salmış; кем дəғандə беј ф. qurd salınmaq; кем 
дəғандə быə с. qurd salınmış (salınan); кем дəғандə быə хəб. мəн. 
qurd salınmışdır (salınıb). 

кемин с. qurdlu. 
кенд и. sapand; кенд ғандеј ф. sapand atmaq; кенд ғандə беј ф. 

sapand atılmaq; кенд ғандə быə с. sapand atılmış (atılan); кенд ғандə 
быə хəб. мəн. sapand atılmışdır (atılıb). 

кенды и. бот. ojika.  
кер и. irәmә. 
керахт и. karıxma, duruxma, döyükmә, donuxma; керахт беј 

karıхmaq, döyükmək, duruхmaq, donuхmaq; керахт кардеј 
karıхdırmaq, duruхdurmaq, döyükdürmək, donuхdurmaq; керахт быə 
karıхmış, duruхmuş, döyükmüş, donuхmuş, karıхan, duruхan, 
döyükən, donuхan. 

керт и. şırım, vәr, qac. 
кертин с. şırımlı, qaclı. 
керт-керт с. şırım-şırım, şırımlı, qaclı; керт-керт карде и. 

şırımlama, vərləmə; керт-керт кардеј ф. şırımlamaq, vərləmək; керт-
керт кардə бе и. şırımlanma, vərlənmə; керт-керт кардə беј ф. 
şırımlanmaq, vərlənmək; керт-керт кардə быə с. şırımlanmış, 
vərlənmiş; şırımlanan, vərlənən; керт-керт кардə быə хəб. мəн. 
şırımlanmışdır, vərlənmişdir; şırımlanıb, vərlənib. 

керчә и. зоол. 1 qaraca (birillik ot bitkisi); 2 qaraca (bitkilərdə 
bitki bitinin törətdiyi göbələk xəstəliyi). 

керчәјн с. qaracalı; керчəјнə гандым qaracalı buğda. 
кетә и. sәbәt (palıd qozası yığmaq üçün). 
кеф и. keф; кефи пијеј kefi istəmək; кефи омеј kefi gəlmək; 

кефыш кок kefi kök; кефыш соз kefi saz. 
кефин с. keфli; кефин беј ф. keфlənmək, keфli olmaq. 
кефинәти и. keфlilik. 
кефин-кефини з. keфli-keфli. 
кефисә з. keф üstә; кефисə беј ф. keф üstə olmaq; кеф кəшеј ф. 

keф çəkmək; кеф кəшə беј ф. keф çəkilmək; кеф кəшə быə с. keф 
çəkilmiş (çəkilən); кеф кəшə быə хəб. мəн. keф çəkilmişdir (çəkilib). 

кечә и. qaşıq; тахтə кечə taхta qaşıq; хорəкə кечə хörək qaşığı; 
чајə кечə çay qaşığı; нығə кечə gümüş qaşıq; и кечə bir qaşıq; де 
кечə qaşıqla; бə кечə жəј ф. qaşıqlamaq; бə кечə жə беј ф. 
qaşıqlanmaq; кечə жə быə: бə кечə жə быə с. qaşıqlanmış, 
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qaşıqlanan; кечə жə быə: бə кечə жə быə хəб. мəн. qaşıqlanmışdır, 
qaşıqlanıb. 

кечәаләф и. бот. su sünbülü. 
кечәвон и. qaşıqçı. 
кечәвонәти и. qaşıqçılıq; кечəвонəти сəнəт qaşıqçılıq sənəti. 
кечәәсохт и. qaşıqqayıran, qaşıqçı. 
кечә(ә)тош и. qaşıqyonan (taxta qaşıq). 
кечәјн с. qaşıqlı; кечəјнə буров һидротех. qaşıqlı burav. 
кечәк и. мус. qaşığek (kostanyetə oxşayan zərb musiqi aləti). 
кечә-кечә з. qaşıq-qaşıq. 
кечәохшәр с. qaşığaoxşar; кечəохшəрə мəһə тех. qaşığaoхşar 

burğu. 
кечәхорәк и. qaşıqxörәyi, qaşıqla yeyilәn xörәk. 
кечмә и. bayılma; кечмə гəтеј ф. bayılmaq; кечмə гəтə с. 

bayılmış, bayılan. 
кечонә с. qaşıqlıq; кечонə материал qaşıqlıq material. 
кеш и. yarış; кеш гəтеј и. yarışmaq. 
кешәгәт и. yarışan, yarışçı. 
кешиш и. keşiş. 
кешишәти и. keşişlik. 
кешы с. turna. 
кешкә b. kaş, kaşki. 
кә I и. ev; пыə кə ata evi; кəсојб ev yiyəsi; кəрпуҹə кə kərpic ev; кə 

дутеј ev tikmək; кə ғандеј ev yıхmaq; кə хо кардеј ev хaraba 
qoymaq (yıхmaq) (hallanması: че кəј evin; бəкə evə; кəј evi; кəдə 
evdə; кəјсə evin üstündə; кəо evdən (evin içindən); кəјку evdən (evin 
хaricindən);  *Кəј кəлəо него əбыни; Кə ежеəдə меһмони јодо 
бемəкə; Һа мерди ҹон сəғ быбу ыштə кəдə. 

кә II и. 1 qaravul (balıq tilovunda); 2 üzücü nişan (dənizdə). 
кә с. evli, evlәnmiş, ailә qurmuş. 
-кә хəб. мəн. «etsin» sözünün qısaldılmış forması; Хыдо 

хывандикə тыни! Allah səni hifz etsin! 
кәарә с. evarası, evlәrarası; кəарə дустəти evarası dostluq. 
кәбалә и. daxma, koma, evcik. 
кәббәнә и. boşqab, birnәfәrlik boşqab. 
кәбе и. evlәnmә; кə беј ф. evlənmək, ailə qurmaq. 
кәбејәти и. evlilik. 
кәбә и. Kәbә. 
кә-бә и. ev-eşik. 
кә-бәјн с. evli-eşikli. 
кәбәкә з. ev-ev, evbәev, qapı-qapı. 
кә-бәҹәғ и. qapı-baca.  
кәбин и. kәbin; кəбин бырније и. kəbinkəsmə; кəбин бырнијеј ф. 

kəbin kəsmək; кəбин бырнијə беј ф. kəbin kəsilmək; кəбин бырнијə 
быə с. kəbin kəsilmiş (kəsilən); кəбин бырнијə быə хəб. мəн. kəbin 
kəsilmişdir (kəsilib); кəбинин с. kəbinli, evli. 

кәбинштәк и. kәbin haqqı, mehriyyә, kәbin kәsilәrkәn kişinin 
qadına verdiyi mehriyyә.  

кәбыәнин с. evlәnәsi, ailәqurası, evlәnmәk yaşına çatmış (oğlan). 
кәбыәсә з. evlәnәrkәn.  
кәбоб и. kabab; кəбоб жəј ф. kabab çəkmək; кəбоб жə беј ф. 

kabab çəkilmək; кəбоб жə быə с. kabab çəkilmiş (çəkilən); кəбоб жə 
быə хəб. мəн. kabab çəkilmişdir (çəkilib). 

кәбобәвон и. kababçı. 
кәбобәвонәти и. kababçılıq. 
кәбобхонә и. kababxana. 
кәве и. alfons, evlәnәrәk qadının evinә köçәn kişi. 
кәвејәти и. alfonsluq. 
кәвә з. evin qabağı, hәyәt. 
кәвәлә и. зоол. kürәn cüllüt, meşә cüllütü. 
кәвәләғәзинон и. зоол. bozcalar. 
кәвыж a. tәqribәn 12 kq-a bәrabәr çәki vahidi. 
кәвырә и. ev yeri. 
кәвон и. ev sahibi, ev tәsәrrüфatı ilә mәşğul olan. 
кәвонәти и. ev sahibliyi, ev tәsәrrüфatı ilә mәşğul olma. 
кәгузорон и. ev tәsәrrüфatı, evdarlıq. 
кәдә з. evdә. 
кәдәкијон и. evdәkilәr. 
кәдәр и. kәdәr. 
кәдәрин с. kәdәrli. 
кәдәринәти и. kәdәrlilik. 

кәдызд и. ev oğrusu. 
кәдор с. evdar; кəдорə жен evdar qadın. 
кәдорәти и. evdarlıq. 
кәдуте и. evtikmә. 
кәеже и. evtikmә. 
кәејәжән и. evtikәn. 
кәәғанд и. evyıxan. 
кәәдут и. evtikәn. 
кәәкә и. evtikәn. 
кәжәлә зоол. sağsağan. *Бə чикисə сəј кəжəлə пор дəжəнеј. 
кәз и. бот. yosun. 
кәзәл и. zaval, uğursuzluq; Хыдо бə кəзəл быжəны тыни! səni 

Allahın zavalına gələsən! 
кәзәлибәд и. uğursuzluq; бə кəзəли бəд омеј uğursuzluğa düçar 

olmaq, zavala tuş olmaq. 
кәзин с. yosunlu. 
кәзҹо и. yosunluq. 
кәј и. evi, evin; кəј ежəн evi tik; че кəј evin; че кəј ғыјмəт evin 

qiyməti.  
кәј с. ev, evin; кəј олəт ev paltarı; кəј унвон ev ünvanı; кəј 

пəрəндон ev quşları. 
кәјбә и. ev qapısı, qapı. 
кәјбыр и. zәhrimar; кəјбыр быбу ышты һардəј! sənin yediyin 

zəhrimar olsun! 
кәјвану и. evdar qadın. 
кәјванујәти и. evdarlıq (qadın). 
кәјку з. evdәn, evin yanından; чəмə кəјку тосə шымə кəј bizim 

evdən sizin evədək. 
кәјнә з. bax: ке(ј)нә. 
кәјнә и. sapand; bax: кенд. 
кәјнәку з. bax: ке(ј)нәку. 
кәјнәсығ и. sapand daşı.  
кәјнәныбо a.с. evinnәn; ышты кəјнəныбо! evinnən sənin! 
кәјпури a. evdolusu; кəјпури тəнхо evdolusu sərvət. 
кәјро з. ev üçün. 
кәкарде и. evtikmә. 
кә-кә з. bax: кәбәкә. 
кәкә с. arvadağız, arvadxasiyyәt; кəкə мерд arvadağız kişi. 
кәкә и. qәnd, şirni, qağa (uşağın dilində). 
кәкәти и. arvadağızlıq, arvadxasiyyәtlilik. 
кәкирә и. ev kirayәsi. 
кә-кыч и. künc-bucaq. 
кәкојлә и. зоол. qağayı.  
кәку и. зоол. ququ quşu.  
кәкујә и. бот. balgülü. 
кәкум и. dam, çatı, ev damı; кəкум бастеј ф. dam bağlamaq; 

кəкум бастə беј ф. dam bağlanmaq; кəкум бастə беј ф. dam 
bağlanılmaq; кəкум бастə быə с. dam bağlanılmış (bağlanılan); 
кəкум бастə быə хəб. мəн. dam bağlanılmışdır (bağlanılıb). 

кәл и. зоол. kәl; кəл гəтеј ф. döllənmək; кəл гəтə с. döllənən, 
döllənmiş; кəлисə бардеј ф. dölləndirmək; кəлисə бардə беј ф. 
dölləndirilmək; кəлисə бардə быə с. dölləndirilmiş, dölləndirilən; 
кəлисə бардə быə хəб. мəн. dölləndirilmişdir, dölləndirilib  (inək). 

кәл с. baş; кəлə ангыштə baş barmaq. 
кәлбо и. дини Kәrbәlayi. 
кәлет и. barı, hasar; кəлет пегəтеј ф. barılamaq, barı tikmək, hasar 

götürmək; кəлет пегəтə беј ф. barılanmaq, barı tikilmək, hasar 
götürülmək; кəлет пегəтə быə с. barılanmış, barı tikilmiş, hasar 
götürülmüş, barılanan, hasarlanan; кəлет пегəтə быə хəб. мəн. 
barılanmışdır, barı tikilmişdir, hasar götürülmüşdür, barılanıb, 
hasarlanıb. 

кәлә и. dana, cöngә. 
кәләвыжә и. iki әlin barmaqlarının bir-birinә daraqlanması; 

hәrfәn «kәl qarışı». 
кәләғәј и. kalağayı. 
кәләз и. зоол. kәlәz. 
кәләк и. kәlәk. 
кәләкбоз с. kәlәkbaz. 
кәләкбозәти и. kәlәkbazlıq. 
кәләкортин s. çopur- çopur (adam). 
кәләкотир с. kәlәkötür. 
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кәләкотирәти и. kәlәkötürlük. 
кәләм и. kәlәm; вылə кəлəм gül kələm; бынə кəлəм baş kələm. 
кәләмәрынә и. kәlәm yığını mövsümü. 
кәләмҹо и. kәlәmlik. 
кәләнтә с. yekәpәr, kәlәntәr; кəлəнтə жен yekəpər arvad. 
кәләсығортмә и. гəп. qovğa, özbaşınalıq. 
кәләчә с. kalağayi (qadın baş yaylığı). 
кәлимә и. kәlmә. 
кәлимәбәкәлимә з. kәlimәbәkәlimә, kәlmә-kәlmә, sözbәsöz. 
кәлкун и. зоол. bax:  ғоәкижә. 
кәллә и. kәllә; кəллə астə kəllə sümüyü. 
кәлләбәкәллә з. kәllәbәkәllә. 
кәлләјн с. kәllәli. 
кәллә-почә и. baş-ayaq. 
кәлләхмәлләх с. dombalaq; кəллəхмəллəх һардеј ф. dombalaq 

aşmaq; кəллəхмəллəх һардə с. dombalaq aşan, dombalaq aşmış; 
кəллəхмəллəх һардə хəб. мəн. dombalaq aşmısan, dombalaq aşıbsan. 

кәлләчәх и. kәllәçarx.  
кәложә и. yumaq, dolaq, kәlәfçә. 
кәложәвон и. раб. dolaqçı (dolaq ustası). 
кәложәјн с. yumaqlı, dolaqlı. 
кәлом и. kәlam. 
кәлочә и. bardaq. 
кәлош и. qaloş; əғылə кəлош uşaq qaloşu. 
кәлф с. әyri (diş). 
кәлфын с. әyridişli (adam). 
кәлфынәти и. әyridişlilik (adam). 
кәлчә и. kәlçә (camışın erkək balası); *Кəлчон егынин бə рахс, 

канə кəлонəн дəшин бə мəјдон Kəlçələr rəqsə başladılar, köhnə 
kəllər də meydana girdilər (At. məs.). 

кәм и. böyür; ростə кəм sağ böyür; чəпə кəм sol böyür. 
кәм a. az, kәm. 
кәмбәкәм з. böyür-böyür, böyür-böyürә. 
кәмбыр 1 с. kәsә; кəмбырə ро kəsə yol; 2 з. kәsәsinә; кəмбыр шеј 

kəsəsinə getmək. 
кәмерә и. kamera. 
кәмәво и. böyürağrısı. 
кәмәдож и. böyürağrısı. 
кәмәке з. böyrü üstә. 
кәмәлартә с. boş böyür. 
кәмәлә и. çәnbәr, sağanaq, çevrә; чəхə кəмəлə təkər çənbəri; 

кəминə кəмəлə хəlbir sağanağı. 
кәмәләкә с. seçilmiş (meyvə və s.). 
кәмәлук и. toxucu dәzgahın yan tirlәri. 
кәмәнд и. bax:  болғошнә. 
кәмәпалу и. bax:  кәмәпарчә. 
кәмәпарчә и. qabırğa. 
кәмәпарчәғәзинә с. qabırğasayaq. 
кәмәпарчәжијәдә с. qabırğaaltı. 
кәмәпарчәјн с. qabırğalı. 
кәмәпарчәмијонә с. qabırğaarası. 
кәмәпарчәсәпе с. qabırğaüstü. 
кәмәр и. kәmәr. 
кәмәшор и. зоол. yay yelbәsi. 
кәмијәт и. kәmiyyәt. 
кәмику з. böyürdәn. 
кәминә и. xәlbir, şadara; бə кəминə жəј xəlbirdən keçirmək; *Де 

кəминə ов кырнијеј Xəlbirlə su daşımaq (At. məs.). 
кәмисә з. böyrü üstә; кəмисə олхартеј böyrü üstə uzanmaq. 
кәм-кәсыр и. kәm-kәsir. 
кәмкулинҹ и. boy-buxun. 
кәмкулинҹин с. boy-buxunlu. 
кәмкулинҹәти и. boy-buxunluluq. 
кәмол и. kamal. 
кәмо з. böyürdәn. 
кәмолин с. kamallı.  
кәмолинәти и. kamallılıq. 
кәмон и. kaman. 
кәмонин с. kamanlı. 
кәмончә с. kamança. 
кәмончәәжән и. kamançaçalan, kamançaçı, kamançalan. 

кәмончәәсохт и. kamançaqayıran. 
кәмчук с. qabarıq-çökük, bir böyrü әzilmiş.  
кәмчукәти и. qabarıq-çöküklük, bir böyrü әzilmә. 
кәнәф и. бот. kәnәf. 
кәниз и. kәniz. 
кәно з. 1 kәnar, qıraq; мизи кəно stolun kənarı; сурфə кəно 

ныштеј sürfənin qırağında oturmaq; 2 yörә; гырдо-кəно yan-yörə. 
кәнобырын и. тех. qıraqkәsmә. 
кәноғатәкә и. тех. qıraqәyәn. 
кәноәдә з. 1 yәnarda, qıraqda, qırağında; ыми мəвотиш кəноəдə 

kənarda bunu demiyəsən; рыжи кəноəдə uçurumun kənarında; 2 
yörәdә, yörәsindә; гырдо-кəноəдə yan-yörə(sin)də. 

кәноәтош и. тех. qıraqyonan. 
кәнојн с. qıraqlı. 
кәноо з. qıraqdan. 
кәнул и. budama; кəнул кардеј ф. budamaq; кəнул кардə бе и. 

budanma; кəнул кардə беј ф. budanmaq; кəнул кардə быə с. 
budanmış, budanan; кəнул кардə быə хəб. мəн. budanmışdır, 
budanıb. 

кәо з. evdәn, evin içindәn; кəо бешим бə би evdən bayıra  çıхdım. 
кәонә с. evlik; кəонə материал evlik material. 
кәп и. arxa; дасти кəп əlin arхası. 
кәпәг и. kәpәk. 
кәпәгин с. kәpәkli. 
кәпәз с. kәpәz; кəпəзə сеф kəpəz alma. 
кәпләмә a. әl qalınlığında; лырди кəплəмə егəтəшбе со əl 

qalınlığında lil həyəti basmışdı. 
кәпот и. don; кəпот танкардеј don geyinmək. 
кәпотин с. donlu; зардə кəпотинə кинə sarı donlu qız. 
кәпотонә с. donluq; кəпотонə парчə donluq parça. 
кәпул и. evpulu (1 orta əsrlərdə hər bir evdən ailə üzvlərinin 

sayından asılı olmayaraq yığılan vergi; 2 kirayə haqqı). 
кәрбәло и. Kәrbәla. 
кәрбәлоји и. bax:  кәлбо. 
кәрвон и. karvan; мојə кəрвон küyül. 
кәрвонкәш и. karvanbaşı, sarvan. 
кәрвонкәшәти и. karvanbaşılıq, sarvanlıq. 
кәрвонсо и. karvansara. 
кәргәдон и. зоол. kәrgәdan. 
кәретә и. kareta. 
кәрә де ашмардон бə иҹо; dәfә; да кəрə on dəfə. 
кәрәм и. kәrәm, rәhm; Хыдо кəрəм Allahın kərəmi. 
кәријә и. özül yeri, özül üçün çuxur.  
кәрикәтурә и. karikatura. 
кәрикәтурәвон и. karikaturaçı. 
кәркыштә с. tәcrübәli, arif, çoxbilmiş. 
кәркыштәти и. tәcrübәlilik, ariflik, çoxbilmişlik. 
кәрмә I и. bax:  керчә. 
кәрмә II и. qartmaq, qövşә; кəрмə бастеј ф. qartmaq bağlamaq; 

кəрмə бастə с. qartmaq bağlamış (bağlayan); кəрмə бастə беј ф. 
qartmaq bağlanmaq; кəрмə бастə быə с. qartmaq bağlanmış 
(bağlanan); кəрмə бастə быə хəб. мəн. qartmaq bağlanmışdır 
(bağlanıb). 

кәрмәјн с. qartmaqlı. 
кәрнәлив и. бот. bağayarpağı. 
кәромәт и. kәramәt; Әғə əбыни бе кəромəт, ғоламəн бе гыно 

Ağa kəramətsiz olmaz, qul günahsız (At. m.). 
кәромәтин с. kәramәtli. 
кәрпуҹ и. kәrpic. 
кәрпуҹбырније и. kәrpickәsmә. 
кәрпуҹәбыр и. kәrpickәsәn. 
кәрпуҹәсут и. kәrpicbişirәn. 
кәрпуҹсуте и. kәrpicbişirmә. 
кәрт I и. kart (qumar oyununda və s.). 
кәрт II и. çәrtik, kәrtik (ağacda və s.); кəрт ној ф. çərtmək; кəрт 

ноə беј ф. çərtilmək; кəрт ноə быə с. çərtilmiş, çərtilən; кəрт ноə 
быə хəб. мəн. çərtilmişdir, çərtilib. 

кәртәнкәлә и. зоол. kәrtәnkәlә. 
кәртин с. çәrtikli, kәrtikli (ağac və s.). 
кәртинәти и. çәrtiklilik, kәrtiklilik (ağacda və s.). 
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кәрт-кәрт з. kәrtik-kәrtik; кəрт-кəрт кардеј ф. kərtik-kərtik 
etmək; кəрт-кəрт кардə беј ф. kərtik-kərtik edilmək; кəрт-кəрт кардə 
быə с. kərtik-kərtik edilmiş (edilən); кəрт-кəрт кардə быə хəб. мəн. 
kərtik-kərtik edilmişdir (edilib). 

кәртоф и. bax: бумәсеф; бумијәтум. 
кәрујән и. kәrә yağı; bax: сесәкә. 
кәс и. kәs, nәfәr; и кəс bir nəfər. 
кәсб и. kәsb; кəсб кардеј kəsb etmək, əldə etmək, nail olmaq. 
кәсбкор с. kәsbkar, işgüzar. 
кәсбкорәти и. kәsbkarlıq, işgüzarlıq. 
кәсә з. evbaşı, hәr evdәn; сəло быжəнəн кəсə бə икəси evbaşı bir 

nəfəri dəvət edin. 
кәсә и. balıq sürüsü. 
кәси и. biri, birisi. 
кәсимот и. bazarlaşma, qiymәtlәşmә, düzәlişmә, saziş; кəсимот 

кардеј ф. bazarlaşmaq, qiymətləşmək, düzəlişmək, saziş bağlamaq; 
кəсимот кардə с. bazarlaşan, qiymətləşən, düzəlişən, saziş bağlayan; 
кəсимот кардə быə с. bazarlaşmış, qiymətləşmiş, düzəlişmiş, 
bazarlaşan, qiymətləşən, düzəlişən, saziş bağlamış; кəсимот кардə 
быə хəб. мəн. bazarlaşmışdır, qiymətləşmişdir, düzəlişmişdir, 
bazarlaşıb, qiymətləşib, düzəlişib, saziş bağlanmışdır. 

кәсы и. зоол. 1 tısbağa; 2 bax:  локәпештә; *Кəсы кыште ја 
пештисə ној, фəрғыш əбыни Tısbağanı öldür ya arxası üstə qoy, 
fərqi yoxdur (At. sözü). 

кәсыр и. kәsir. 
кәсырин с. kәsirli. 
кәсыринәти и. kәsirlilik. 
кәсојб и. ev yiyәsi, ev sahibi; кəсојби кинə ev yiyəsinin qızı. 
кәсоләт и. kәsalәt; кəсолəти егəтеј kəsalət basmaq. 
кәсоләтин с. kәsalәtli. 
кәсоләтинәти и. kәsalәtlilik. 
кәсонә с. nәfәrlik; да кəсонə сурфə on nəfərlik süfrə. 
кәсот с. kasad; durğun (ticarət). 
кәсоти и. kasadlıq, durğunluq (ticarətdə). 
кәсофәт и. kәsafәt. 
кәсохте и. evquraşdırma; кəсохте комбинат evquraşdırma 

kombinatı. 
кәссәг и. kәsәk. 
кәссәгин с. kәsәkli. 
кәссәгинәти и. kәsәklilik. 
кәтә и. kәtә. 
кәтыл и. kәtil. 
кәтылә и. ağacın üstündә nişan, kәrtik. 
кәтон и. kәtan. 
кәтто и. kәndxuda. 
кәучук и. kauçuk. 
кәучукин с. kauçuklu. 
кәф I и. kәf. 
кәф II и. bax: коч. 
кәфгир и. kәfgir. 
кәфә и. qafata; һышкə кəфəш мандə quru qafatası qalıbdır. 
кәфән и. kәfәn; Мардə кəфəни бебəсындыне, ыштəнбəсə огəтош 

əј Ölünü özbaşına qoysan, kəfəni yırtar (At. m.). 
кәфәнәрыт и. bankrot. 
кәфәнәрытәти и. bankrotluq. 
кәфәнин с. kәfәnli. 
кәфәнонә с. kәfәnlik; кəфəнонə сипијə kəfənlik ağ. 
кәфшән и. örüş, çöl, otlaq. 
кәхәлиз с. adıbatmış, başıbatmış. 
кәхәлизәти и. adıbatmışlıq, başıbatmışlıq. 
кәхәроб с. evi yıxılan, adıbatmış, başıbatmış. 
кәхыванд с. 1 evli; 2 ev sahibi, ev yiyәsi. 
кәхывандәти и. evlilik. 
кәхоб с. bax: кәхәроб; кəхоби зоə eviyıхılmışın oğlu. 
кәһәр с. bax: ки.  
кәһкәшон  и. asтr. Kәhkәşan. 
кәһрәбо и. kәhrәba. 
кәһриз и. kәhriz. 
кәһу с. qaçaq; кəһу беј qaçaq düşmək; кəһу кардеј qaçaq salmaq. 
кәһујәти и. qaçaqlıq, qaçaqçılıq. 
кәчәл с. keçәl. 

кәчәләти и. keçәllik; мерди кəчəлəти kişinin keçəlliyi. 
кәчәли и. keçәllik, qoturluq (xəstəlik). 
кәчокә и. meşәdә ağacları kәsilmiş yer. 
кәҹ с. kәc, әyri. 
кәҹбәс  с. 1 tәrs; 2 bax: тәрс. 
кәҹбәсәти и. 1 tәrslik; 2 bax: тәрсәти. 
кәҹәти и. kәclik, әyrilik. 
кәҹ-кәҹи з. kәc-kәc, әyri-әyri; кəҹ-кəҹи дијə мəкə бəмы! əyri-

əyri baхma mənə! 
кәҹо и. ev yeri. 
кәҹовә и. kәcavә. 
кәҹолә и. yәhәrin hәr iki dәrәfindәn xurcun kimi asılmış iki 

sәbәt. 
кәҹон с. evcanlı, evcil. 
кәҹонәти и. evcanlılıq, evcillik.  
кәш и. 1 qol; ростə кəш sağ qol; чəпə кəш sol qol; кəшон бə 
тон! qollar yanına! 2 qanad; кəш окардеј qanad açmaq, 

qanadlanmaq. 
кәшарышт и. qolqırma (güləş zamanı fənd). 
кәшбәкәш з. qol-qola; кəшбəкəш дој qol-qola vermək. 
кәшбәку с. qolubağlı, bağlama, sarıma (adətən uçmasın deyə 

quşun qanadlarını çarpaz sarıyırlar); кəшбəку кардеј ф. bağlamaq, 
sarımaq (uçmasın deyə quşun qanadlarını çarpaz sarımaq). 

кәшғанде и. qolatma (üzmə üsulu). 
кәшеги и. yardımçı, әltutan, dәstәk. 
кәше I и. çәkmә (çəki). 
кәше II и. çәkmә (şəkil); шикилкəше şəkilçəkmə. 
кәше III и. çәkmә (dərd). 
кәше IV и. çәkmә (siqaret). 
кәше V и. çәkmә, mişarlama (ağac). 
кәшеј I ф. çәkmәk (çəki); ♥кəшејдəм çəkirəm; кəшејдəш çəkirsən; 

кəшејдə çəkir; кəшејдəмон çəkirik; кəшејдəшон çəkirsiniz; 
кəшејдəн çəkirlər; кəшејдəбим çəkirdim; кəшејдəбиш çəkirdin; 
кəшејдəбе çəkirdi; кəшејдəбимон çəkirdik; кəшејдəбишон 
çəkirdiniz; кəшејдəбин çəkirdilər; əкəшим çəkərdim; əкəшиш 
çəkərdin; əкəши çəkərdi; əкəшимон çəkərdik; əкəшишон çəkərdiniz; 
əкəшин çəkərdilər; кəшəме çəkdim; кəшəј çəkdin; кəшəше çəkdi; 
кəшəмоне çəkdik; кəшəоне çəkdiniz; кəшəшоне çəkdilər; 
кəшəнинбим çəkməliydim; кəшəнинбиш çəkməliydin; кəшəнинбе 
çəkməliydi; кəшəнинбимон çəkməliydik; кəшəнинбишон 
çəkməliydiniz; кəшəнинбин çəkməliydilər; кəшəнин бим çəkməli 
oldum; кəшəнин биш çəkməli oldun; кəшəнин бе çəkməli oldu; 
кəшəнин бимон çəkməli olduq; кəшəнин бишон çəkməli oldunuz; 
кəшəнин бин çəkməli oldular; кəшəмбəј çəksəydim; кəшəбəј 
çəksəydin; кəшəшбəј çəksəydi; кəшəмонбəј çəksəydik; кəшəонбəј 
çəksəydiniz; кəшəшонбəј çəksəydilər; бəкəшем edərəm; бəкəшеш 
edərsən; бəкəше edər; бəкəшемон edərik; бəкəшешон edərsiniz; 
бəкəшен edərlər; кəшəниним çəkməliyəm; кəшəниниш çəkməlisən; 
кəшəнине çəkməlidir; кəшəнинимон çəkməliyik; кəшəнинишон 
çəkməlisiniz; кəшəнинин çəkməlidirlər; быкəшым çəkim; быкəш 
çək; быкəшы çəksin; быкəшəмон çəkək; быкəшəн çəkin; быкəшын 
çəksinlər; быкəшом çəksəm; быкəшош çəksən; быкəшо çəksə; 
быкəшомон çəksək; быкəшошон çəksəniz; быкəшон çəksələr; 
♥кəшејдəним çəkmirəm; кəшејдəниш çəkmirsən; кəшејдəни çəkmir; 
кəшејдəнимон çəkmirik; кəшејдəнишон çəkmirsiniz; кəшејдəнин 
çəkmirlər; кəшејдəныбим çəkmirdim; кəшејдəныбиш çəkmirdin; 
кəшејдəныбе çəkmirdi; кəшејдəныбимон çəkmirdik; 
кəшејдəныбишон çəkmirdiniz; кəшејдəныбин çəkmirdilər; 
нəкəшим çəkməzdim; нəкəшиш çəkməzdin; нəкəши çəkməzdi; 
нəкəшимон çəkməzdik; нəкəшишон çəkməzdiniz; нəкəшин 
çəkməzdilər; ныкəшəме çəkmədim; ныкəшəј çəkmədin; ныкəшəше 
çəkmədi; ныкəшəмоне çəkmədik; ныкəшəоне çəkmədiniz; 
ныкəшəшоне çəkmədilər; кəшəнинныбим çəkməməliydim; 
кəшəнинныбиш çəkməməliydin; кəшəнинныбе çəkməməliydi; 
кəшəнинныбимон çəkməməliydik; кəшəнинныбишон 
çəkməməliydiniz; кəшəнинныбин çəkməməliydilər; кəшəнин ныбим 
çəkməli olmadım; кəшəнин ныбиш çəkməli olmadın; кəшəнин ныбе 
çəkməli olmadı; кəшəнин ныбимон çəkməli olmadıq; кəшəнин 
ныбишон çəkməli olmadınız; кəшəнин ныбин çəkməli olmadılar; 
кəшəмнəбəј çəkməsəydim; кəшəнəбəј çəkməsəydin; кəшəшнəбəј 
çəkməsəydi; кəшəмоннəбəј çəkməsəydik; кəшəоннəбəј 
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çəkməsəydiniz; кəшəшоннəбəј çəkməsəydilər; нибəкəшем 
çəkmərəm; нибəкəшеш çəkməzsən; нибəкəше çəkməz; 
нибəкəшемон çəkmərik; нибəкəшешон çəkməzsiniz; нибəкəшен 
çəkməzlər; кəшəнинним çəkməməliyəm; кəшəнинниш 
çəkməməlisən; кəшəнинни çəkməməlidir; кəшəниннимон 
çəkməməliyik; кəшəниннишон çəkməməlisiniz; кəшəниннин 
çəkməməlidirlər; кəшəнин ним çəkməli deyiləm; кəшəнин ниш 
çəkməli deyilsən; кəшəнин ни çəkməli deyildir; кəшəнин нимон 
çəkməli deyilik; кəшəнин нишон çəkməli deyilsiniz; кəшəнин нин 
çəkməli deyildirlər; ныкəшым çəkməyim; мəкəш çəkmə; ныкəшы 
çəkməsin; мəкəшəмон çəkməyək; мəкəшəн çəkməyin; ныкəшын 
çəkməsinlər; ныкəшом çəkməsəm; ныкəшош çəkməsən; ныкəшо 
çəkməsə; ныкəшомон çəkməsək; ныкəшошон çəkməsəniz; 
ныкəшон çəkməsələr. 

кәшеј II ф. çәkmәk (şəkil). кəшə беј ф. 1 çəkilmək (çəki, rəsm, 
siqaret və s.); кəшə быəбе çəkilmişdi; кəшə быəбəј çəkilsəydi; кəшə 
бе çəkildi; кəшə бејдə çəkilir; кəшə бəбе çəkiləcək, çəkilər; кəшə 
быə с. çəkilmiş, çəkilən (çəki, rəsm və s.). 

кәшеј III ф. çәkmәk (dərd). 
кәшеј IV ф. çәkmәk (siqaret). 
кәшеј V ф. çәkmәk, mişarlamaq (ağac). 
кәше-кәше I з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (çəki). 
кәше-кәше II з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (şəkil). 
кәше-кәше III з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (dərd). 
кәше-кәше IV з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (siqaret). 
кәше-кәше V з. çәkә-çәkә, mişarlaya-mişarlaya (ağac). 
кәшемон I и. çәki, ağırlıq. 
кәшемон II и. çәkiliş (şəkil və s.). 
кәшә I и. vadi. 
кәшә II и. qoltuq. 
кәшә I с. çәkmiş, çәkәn (çəki). 
кәшә II с. çәkmiş, çәkәn (şəkil). 
кәшә III с. çәkmiş, çәkәn (dərd). 
кәшә IV с. çәkmiş, çәkәn (siqaret). 
кәшә V с. çәkmiş, çәkәn, mişarlamış, mişarlayan (ağac). 
кәшә I хəб. мəн. çәkmisәn (çəki). 
кәшә II хəб. мəн. çәkmisәn (şəkil). 
кәшә III хəб. мəн. çәkmisәn (dərd). 
кәшә IV хəб. мəн. çәkmisәn (siqaret). 
кәшә V хəб. мəн. çәkmisәn, mişarlamısan (ağac). 
кәшәбын и. qoltuqaltı; *Ышты сə һəлə бə кəшəбын дəшəни 

Sənin başın hələ qoltuqaltı görməyib (məsəl). 
кәшәбынә и. qoltuqaltılıq. 
кәшәвусә и. bax:  авусә;  икардə кəшəвусə тех. birləşdirici 

qolçaq. 
кәшәкәс и. çәkәn. 
кәшәнин I с. çәkmәli, çәkәsi (çəki). 
кәшәнин II с. çәkmәli, çәkilәsi, çәkәsi (şəkil). 
кәшәнин III с. çәkmәli, çәkәsi (dərd). 
кәшәнин IV с. çәkmәli, çәkәsi (siqaret). 
кәшәнин V с. çәkmәli, çәkәsi, mişarlanmalı, mişarlanası (ağac). 
кәшәпичә и. xiştәk (paltarda). 
кәшәсә I з. çәkәrkәn (çəki). 
кәшәсә II з. çәkәrkәn (şəkil). 
кәшәсә III з. çәkәrkәn (dərd). 
кәшәсә IV з. çәkәrkәn (siqaret). 
кәшәсә V з. çәkәrkәn, mişarlayarkәn (ağac). 
кәшәчу и. qoltuqağacı. 
кәшәҹо и. siqaret çәkilәn yer. 
кәшиғәзинә с. qolvarı; кəшиғəзинə сəнгонə геол. qolvarı yataq. 
кәшин с. 1 qollu; кəшинə шəј qolu köynək; 2 qanadlı; кəшинə 

гəрнə qanadlı kərtənkələ. 
кәшкул и. kәşkül (dərviş camı). 
кәшли и. hәsirin naxış növü.  
кәшон-кәшон и. әl-qol açma; əғыли кəшон-кəшонə вахтонин 

uşağın əl-qol atan vaхtıdır. 
кәш-пор и. qol-qanad; кəш-пор кујеј qanadlarını çırpmaq; кəш-

пор окардеј ф. qol-qanad açmaq, qanadlanmaq. 
кәш-порин с. qollu-qanadlı. 
кәш-почә и. qol-qıç. 
кәшф и. kәşf. 

кәшфијот и. kәşfiyyat. 
кәшфијотәвон и. kәşfiyyatçı. 
кәшфијотәвонәти и. kәşfiyyatçılıq. 
ки ə. kim; ки вотыше ын сыхан? kim bu sözü dedi? (hallanması: 

чики kimin; бəки kimə; киј kimi; бəкику (кијку, кијəдə) kimdə; 
чикику (чикисə, кијо, кијку) kimdən; ки бејдə быбу kim olur-olsun. 

ки с. kәhәr, erkәk; кијə асп kəhər at. 
ки б. ki; ты əјо омəнинбиш ки, бывоти ыштə сыхани sən ora 

gəlməliydin ki, öz sözünü deyəsən. 
ки əд. ki; бывит, винде ки жəјдəн gördün ki vururlar, qaç. 
ки бәки арə сых. kim kimә; һички зынејдəни ки бəкије əјо! kim 

kimədir orda, heç kim bilmir! 
кибрит и. kibrit. 
кивил и. balıq toru. 
кижә и. cücә; кижə певатеј ф. cücə çıxarmaq; кижə певатə с. cücə 

çıxaran, cücə çıxarmış; кижə певатə беј ф. cücə çıxarılmaq; кижə 
певатə быə с. cücə çıxarılmış (çıxarılan); кижə певатə быə хəб. мəн. 
cücə çıxarılmışdır (çıxarılıb); * Пешт дəмəбаст бə əвəсори кижə 
Yazın cücəsinə bel bağlama (At. sözü). 

кижәдом и. quş tәlәsi (toru). 
кижәәһват и. quşsatan, cücәsatan. 
кижә-кәвул и. quş-muş. 
кижәли и. quşcuğaz. 
кижәпәни и. бот. quşәppәyi. 
кижәторә и. бот. yarğanotu. 
кижәчәш и. бот. minaçiçәyi, göyәrçinotu. 
киј и. 1 kim; киј вотыше? kim dedi?; 2 kimi; киј сəдо быкəм? 

kimi çağırım? 
кијанду и. tonqal; кијанду сəној tonqal qalamaq. 
кијә и. ocaq; кијə сəној ф. ocaq qalamaq; кијə сəноə беј ф. ocaq 

qalanmaq; кијə сəноə быə с. ocaq qalanmış, ocaq qalanan; кијə сəноə 
быə хəб. мəн. ocaq qalanmışdır, ocaq qalanıb. 

кијәаләф и. бот. qiyaq (dənli bitgilər fəsiləsindən bir və ya çoxillik 
bitgi növü).  

кијәдылә з. ocaqiçi; кијəдылə хок ocaq yerində qalan kül. 
кијәсә и. ocaq başı, ocaqlıq, mәtbәx. 
кијәсәдә з. ocaq başında, mәtbәxdә. 
кијәхок и. ocaq külü.  
кијәхон и. külxan, ocaqçı. 
кијәхонә и. külxana, ocaqxana. 
кијәчәшмә и. alışıq. 
кијәҹо и. ocaq yeri. 
кијку I ə. bax:  бәкику. 
кијку II ə. bax:  чикику. 
кијо ə. kimdәn.  
кијонә с. ocaqlıq. 
кијсә ə. kimsә; бə гəпбе кијсə kimsə danışırdı.  
килим и. kilim. 
килимәбофт и. kilimtoxuyan. 
киллә и. atıcı, atan, vurucu, vuran; killer.  
кило и. kilo.  
киловат и. физ. kilovat. 
киловат-саат и. kilovat-saat. 
килограм и. kiloqram. 
килограмин с. kiloqramlıq; да килогрəминə бо on  kiloqramlıq 

yük. 
километр и. kilometr. 
километронә с. kilometrlik; и километронə ро bir kilometrlik 

yol. 
килсә и. kilsә. 
кимјә и. kimya. 
кимјәвон и. kimyaçı. 
кимјәвонәти  и. kimyaçılıq. 
кимјәгор и. kimyagәr. 
кимјәгорәти и. kimyagәrlik. 
кимсәнә и. kimsә, kimsәnә. 
кин и. bax:  былх. 
кинә и. qız; шуəшыə кинə ərlik qız; кинə ном qız adı; кинə вəјə 

qız toyu; кинə мандеј qız qalmaq, qarımaq; кинə витвонијеј qız 
qaçırmaq; кинə əғыл qız uşağı; витə кинə qaçmış (qaçırılmış) qız; 
мандə кинə qarımış qız; *Кинəғəлə Qız qalası; *Бə кинə доə Хыдо 
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ғыбон Qızı verən Allaha qurban; Бə кинə мыштəри беше, омəгəт, 
хəј быдə Хыдој Qıza müştəri çıxsa, ver, xeyiri verən Allahdir; Кинə 
бəштə дијовыжи быдə, ку быбу ја кəчəл Kor da olsa, keçəl də, qızı 
öz k.ndçinə ver; Кинə бəше бəштə нəнə Qız anaya gedar; Кинə шəлə 
гоне Qızın yükü ağırdır; Чокə кинə бə зəмин əжəнни ыштə пыə сəј 
Yaxşı qız öz atasının başını yerə soxmaz (At. sözü). 

кинәванд и. qız tәrәfi (toyda). 
кинәли I и. qızcığaz, qızcıq. 
кинәли II и. qızlıq, ögәy qız. 
кинәғәл и. qızyığdı. 
кинәжен с. qarımış qız; кинəжен сəј qarımış qıza evlənmək. 
кинәма и. qızcığaz, qızım (nəvazişli müraciət). 
кинәмәшон с. qızxasiyyәt, qızxasiyyәtli. 
кинәмәшонәти и. qızxasiyyәtlik, qızxasiyyәtlilik. 
кинәсојб и. qız yiyәsi. 
кинәти I и. qızlıq, bakirәlik, bәkarәt; кинəти фəмилијə qızlıq 

familiyası; кинəти сəј qızlığını almaq. 
кинәти II и. qızlıq; бə кинəти пегəтеј qızlığa götürmək; бə кинəти 

пегəтə бе qızlığa götürülmə. 
кинәтиҹо з. qızlıq vaxtında. 
кинәханым и. qızxanım, şahzadә qız. 
кинәһу и. bax: кинәғәл. 
кинин с. bax:  былхин. 
кининәти и. bax:  былхинәти. 
кино и. kino; кино кəшеј ф. kino çəkmək; кино кəшə беј ф. kino 

çəkilmək; кино кəшə быə с. kino çəkilmiş (çəkilən); кино кəшə быə 
хəб. мəн. kino çəkilmişdir (çəkilib). 

кинофилм с. kinofilm. 
кип з. kip; кип бастеј kip bağlamaq. 
кирвә  и. kirvә. 
кирвәти и. kirvәlik. 
кирә и. kirә, kirayә; кирə гəтеј ф. kirayə etmək; кирə гəтə беј ф. 

kirayə edilmək; кирə гəтə быə с. kirayə edilmiş (edilən); кирə гəтə 
быə хəб. мəн. kirayə edilmişdir (edilib). 

кирәкәш и. kirayәçi, kirәkeş. 
кирәкәшәти и. kirayәçilik, kirәkeşlik.  
кирәнышт  и. kirәnişin, kirayәnişin. 
кирәныштәти и. kirәnişinlik, kirayәnişinlik. 
кирәһәх и. kirayәhaqqı. 
кирәҹ и. kirәc. 
киркиз и. kirkiz (xalça toxumaq aləti). 
киршон и. kirşan. 
кисә и. bax: гушә. 
кисәәкәш и. kisәçәkәn, kisәçi. 
кисәәкәшәти и. kisәçәkәnlik, kisәçilik. 
кисәјн с. kisәli. 
кисиб и. kisib, qarәt, talan, çapavul; кисиб кардеј ф. qarət etmək, 

talan etmək, soymaq, çapmaq; кисиб кардə беј ф. qarət edilmək, 
talan edilmək, soyulmaq, çapılmaq; кисиб кардə быə с. qarət edilmiş 
(edilən), talan edilmiş (edilən), soyulmuş, soyulan, çapılmış, çapılan; 
кисиб кардə быə хəб. мəн. qarət edilmişdir (edilib), talan edilmişdir 
(edilib), soyulmuşdur, soyulub, çapılmışdır, çapılıb. 

кисибәкә и. qarәtçi, talançı, soyğunçu, çapovulçu. 
кисибәкәти и. qarәtçilik, talançılıq, soyğunçuluq, çapovulçuluq. 
китоб и. kitab; китоб һандеј kitab oхumaq; китоби һəвəско kitab 

həvəskarı. 
китобә и. kitabә. 
китобәжијәдә и. kitabaltı. 
китобәпи с. kitabsevәr. 
китобәпијәти и. kitabsevәrlik. 
китобәһват и. kitabsatan. 
китобхонә и. kitabxana. 
китобхонәвон и. kitabxanaçı. 
китобхонәвонәти и. kitabxanaçılıq. 
китобһәрис с. kitabhәris, kitabsevәr. 
китобһәрисәти и. kitabhәrislik, kitabsevәrlik. 
китобчә и. kitabça. 
китобшынос и. kitabşünas. 
китобшыносәти и. kitabşünaslıq. 
киф и. çanta. 
кифир с. kifir. 

кифирәти и. kifirlik. 
кифајәт и. kifayәt; кифајəт кардеј ф. kifayət etmək, 

kifayətlənmək; кифајəт кардə беј ф. kifayət edilmək, 
kifayətləndirilmək; кифајəт кардə быə с. kifayət edilmiş (edilən), 
kifayətləndirilmiş, kifayətləndirilən; кифајəт кардə быə хəб. мəн. 
kifayət edilmişdir (edilib), kifayətləndirilmişdir, kifayətləndirilib. 

кифајәтәкә с. kifayәtlәndirici. 
киш н. kiş, kişlәmә (toyuğa edilən əmr).  
киш-киш н. bax:  киш; киш-киш кардеј kişləmək. 
кишвәр и. mәmlәkәt, ölkә, diyar. 
кишвәршынос и. ölkәşünas, diyarşünas. 
кишвәршыносәти и. ölkәşünaslıq, diyarşünaslıq. 
кишмиш и. kişmiş; бедонə кишмиш tumsuz kişmiş. 
кыв и. бот. sәrv; кывə до sərv ağacı. 
кыве ə. hanı?; кыве ышты вотə одəм? sən deyən adam hanı? 
кывә и. тəб. 1 badkeş; кывəј че сардгынјəј иминə дамон 

soyuqdəymənin birinci dərmanı badkeşdir; 2 bax:  бәнкә. 
кывлә и. barama; Аз вотејдәм кывлә, ты вотејдәш гылфә. 
кывләвон и. ipәkçi. 
кывләвонәти и. ipәkçilik; кывлəвонəти кардеј ф. ipəkçilik 

etmək; кывлəвонəти кардə беј ф. ipəkçilik edilmək; кывлəвонəти 
кардə быə с. ipəkçilik edilmiş (edilən); кывлəвонəти кардə быə хəб. 
мəн. ipəkçilik edilmişdir (edilib). 

кывләгырдәәкә и. baramayığan. 
кывләәвыжын и. baramaseçәn. 
кывләәкырын и. baramadaşıyan. 
кывләмелы и. зоол. baramaqurdu. 
кывләоәгәт и. baramasaxlayan. 
кывләпејәросын и. baramabәslәyәn. 
кывләҹоәкә и. baramaayıran. 
кывләҹокарде и. baramaayırma. 
кывол с. tәnbәl; кывол беј ф. tənbəlləşmək; кыволəти кардеј ф. 

tənbəllik etmək; кыволəти кардə с. tənbəllik etmiş (edən); кыволəти 
кардə беј ф. tənbəllik edilmək; кыволəти кардə быə с. tənbəllik 
edilmiş (edilən); кыволəти кардə быə хəб. мəн. tənbəllik edilmişdir 
(edilib); *Бə кыволə одəмишон воте бəј едə, воте во ебəдо Tənbələ 
dedilər qapını ört, dedi külək örtər (At. məs.). 

кыволәти и. tәnbәllik. 
кывол-кыволи з. tәnbәlcәsinә. 
кыж с. büzüşük, büzüşmüş, büzüşәn; кыж беј ф. büzüşmək; кыж 

быə с. büzüşmüş, büzüşən; кыж быə хəб. мəн. büzüşmüşdür, 
büzüşüb. 

кыжык и. зоол. su cüllütü. 
кыжыкон и. зоол. su cüllütlәri. 
кызмә и. kәsәk. 
кызмә-кызмә с. kәsәk-kәsәk. 
кызмәнә и. kәsәkdәn qopan bir hissә. 
кыл с. küt; кыл беј kütləşmək; кыл быə kütləşmiş, kütləşən; кыл 

кардеј kütləşdirmək; кыл кардə беј kütləşdirilmək; кыл кардə быə 
kütləşdirilmiş, kütləşdirilən. 

кыле-кыле з. birtәhәr; кыле-кыле кардеј ф. birtəhər dolanmaq, 
güc-bəla ilə dolanmaq, gününü birtəhər keçirtmək. 

кыләгул с. риј. kütbucaqlı. 
кыләкорт и. qәmәlti, bıçaq; *Һар чијымон де думə, 

кылəкортымон бедумə Һəр јарағымыз вар, бирҹə саггал 
дарағымыз чатышмыр (At. məs.). 

кыләти и. kütlük. 
кыләш и. külәş. 
кыләшку и. samanlıq. 
кыли с. рышх. әcәb; кыли речине! əcəb gözəldir!  
кылид и. kilid; кылид жəј kilidləmək; кылид жə беј kilidlənmək; 

кылид жə быə kilidlənmiş; кылид дој жəј kilidlətdirmək. 
кылидин с. kilidli. 
кылиждум и. әqrәb. 
кылығ и. çöl quşu. 
кылыж и. bax: гижә. 
кылыз и. dәst, bağlama; и кылыз гешны bir dəstə keşniş. 
кылын и. keçmişdә içәridәn qapını bağlamaq üçün ona  

keçirilәn ağac. 
кылынг и. külüng. 
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кылкә с. kilkә, kilkәşik; кылкə мујон kilkə saçlar; кылкə беј ф. 
kilkə olmaq; кылкə быə с. kilkə olmuş (olan); кылкə быə хəб. мəн. 
kilkə olmuşdur (olub). 

кылкәјн с. kilkәli. 
кылкәфеты и. yumaq; һəсы кылкəфеты кардəше ə вəју 

qaynanası o gəlini yumağa döndərib. 
кыло и. papaq; *Тəғи кыло бə Нəғи сə, Нəғи кыло бə Тəғи сə 

Әlinin papağını Vəlinin başına, Vəlinin papağını Әlinin başına (At. 
məs.). 

кылобәсә с. başıpapaqlı, papaqlı. 
кылодуж и. papaqçı. 
кылодужәти и. papaqçılıq. 
кылонә и. bax: кијанду.   
кылфәт и. külfәt. 
кылфәтин с. külfәtli. 
кылчә I и. külçә, tәbii halda tapılan saf mәdәn.  
кылчә II и. bәyimçörәyi (şirin qoğal). 
кымых и. adamyeyәn, yamyam. 
кымыхәти и. adamyeyәnlik, yamyamlıq. 
кымом и. бот. yabanı buğda. 
кымот и. kolluq, cәngәllik; bax:  быркет. 
кынгә и. gövdә, saplaq; кынгə бастəше гешны keşniş gövdə 

bağlayıb. 
кынд и. ağır; кындə ҹəвоб ağır cavab; кындə сыхан ağır söz. 
кындә и. kötük. 
кындә-кулос и. kötük-mötük. 
кынд-кындә с. ağır-ağır (sözlər və s.).  
кынд-кынди з. ağır-ağır; кынд-кынди ҹəвоб дој ağır-ağır cavab 

vermək.  
кындулә и. kötük. 
кынығ с. düşük, eybәcәr. 
кынығәти и. düşüklük, eybәcәrlik. 
кынолә и. yay mәtbәxi. 
кынҹ и. künc, guşә; кынҹə сығ guşə daşı. 
кынҹәдә з. küncdә. 
кынҹәнышин с. guşәnişin. 
кынҹәнышинәти и. guşәnişinlik. 
кынҹәпам и. günyә.  
кынҹи и. küncüt. 
кынҹо з. küncdәn. 
кынҹол и. qıraq-bucaq. 
кыранг и. тəб. göyöskürәk. 
кырвоније и. daşıtdırma. 
кырвонијеј ф. daşıtdırmaq; кырвонијə беј ф. daşıtdırılmaq; 

кырвонијə быəбе daşıtdırılmışdı; кырвонијə быəбəј daşıtdırılsaydı; 
кырвонијə бе daşıtdırıldı; кырвонијə бејдə daşıtdırılır; кырвонијə 
бəбе daşıtdırılar; кырвонијə быə с. daşıtdırılmış, daşıtdırılan; 
кырвонијə быə хəб. мəн. daşıtdırılmışdır, daşıtdırılıb. 

кырвоније-кырвоније з. daşıtdıra-daşıtdıra, daşıtdıraraq. 
кырвонијә с. daşıtdırmış, daşıtdıran. 
кырвонијә хəб. мəн. daşıtdırmısan. 
кырвонијәнин с. daşıtdırmalı, daşıtdırası. 
кырвонијәсә з. daşıtdırarkәn. 
кырд с. köçәri. 
кырд и. kürd (xalq). 
кырдәти и. köçәrilik. 
кырди з. kürdcә, kürd dilindә. 
кырди I и. ağı; кырди жəј ф. ağı demək; кырди жə беј ф. ağı 

deyilmək; кырди жə быə с. ağı deyilmiş (deyilən); кырди жə быə 
хəб. мəн. ağı deyilmişdir (deyilib). 

кырди II и. yapıncı. 
кырдиәвот и. ağıçı, ağıdeyәn. 
кырди зывон с. kürd dili. 
кырди-шаһноз и. мус. Kürdü-Şahnaz (muğam). 
кырә и. зоол. dayça, qulan, qulun. 
кырәјн с. dayçalı, qulanlı, qulunlu; кырəјнə асп dayçalı at. 
кыры и. kürü. 
кырыдо и. kürülük. 
кырыж и. kәndi, taxıl anbarı (evdə taxılı saxlamaq üçün kiçik 

anbar). 
кырыјн с. kürülü. 

кырынго и. зоол. durna. 
кырынгоғәзинон и. зоол. durnakimilәr (quşlar dəstəsi). 
кырышнә и. taqәt; кырышнə гынијеј ф. taqətdən düşmək; 

кырышнə гынијə с. taqətdən düşən, taqətdən düşmüş; кырышнə 
гынијə хəб. мəн. taqətdən düşüb, taqətdən düşmüşdür; кырышнə 
ғандеј ф. taqətdən salmaq; кырышнə ғандə беј ф. taqətdən salınmaq; 
кырышнə ғандə быə с. taqətdən salınmış (salınan); кырышнə ғандə 
быə хəб. мəн. taqətdən salınmışdır (salınıb). 

кырније и. daşıma. 
кырнијеј ф. daşımaq; кырнијə бе и. daşınma; кырнијə беј ф. 

daşınmaq; кырнијə быəбе daşınmışdı; кырнијə быəбəј daşınsaydı; 
кырнијə бе daşındı; кырнијə бејдə daşınır; кырнијə бəбе daşınar; 
кырнијə быə с. daşınmış, daşınan; кырнијə быə хəб. мəн. 
daşınmışdır, daşınıb; ♥кырнејдəм daşıyıram; кырнејдəш daşıyırsan; 
кырнејдə daşıyır; кырнејдəмон daşıyırıq; кырнејдəшон daşıyırsınız; 
кырнејдəн daşıyırlar; кырнејдəбим daşıyırdım; кырнејдəбиш 
daşıyırdın; кырнејдəбе daşıyırdı; кырнејдəбимон daşıyırdıq; 
кырнејдəбишон daşıyırdınız; кырнејдəбин daşıyırdılar; əкырним 
daşıyardım; əкырниш daşıyardın; əкырни daşıyardı; əкырнимон 
daşıyardıq; əкырнишон daşıyardınız; əкырнин daşıyardılar; 
кырнијəмбе daşımışdım; кырнијəбе daşımışdın; кырнијəшбе 
daşımışdı; кырнијəмонбе daşımışdıq; кырнијəонбе daşımışdınız; 
кырнијəшонбе daşımışdılar; кырнијəнинбим daşımalıydım; 
кырнијəнинбиш daşımalıydın; кырнијəнинбе daşımalıydı; 
кырнијəнинбимон daşımalıydıq; кырнијəнинбишон daşımalıydınız; 
кырнијəнинбин daşımalıydılar; кырнијəнин бим daşımalı oldum; 
кырнијəнин биш daşımalı oldun; кырнијəнин бе daşımalı oldu; 
кырнијəнин бимон daşımalı olduq; кырнијəнин бишон daşımalı 
oldunuz; кырнијəнин бин daşımalı oldular; кырнијəмбəј daşısaydım; 
кырнијəбəј daşısaydın; кырнијəшбəј daşısaydı; кырнијəмонбəј 
daşısaydıq; кырнијəонбəј daşısaydınız; кырнијəшонбəј daşısaydılar; 
бəкырнем daşıyaram; бəкырнеш daşıyarsan; бəкырне daşıyar; 
бəкырнемон daşıyarıq; бəкырнешон daşıyarsınız; бəкырнен 
daşıyarlar; кырнијəниним daşımalıyam; кырнијəниниш daşımalısan; 
кырнијəнине daşımalıdır; кырнијəнинимон daşımalıyıq; 
кырнијəнинишон daşımalısınız; кырнијəнинин daşımalıdırlar; 
быкырным daşıyım; быкырын daşı; быкырны daşısın; быкырнəмон 
daşıyaq; быкырнəн daşıyın; быкырнын daşısınlar; быкырном 
daşısam; быкырнош daşısan; быкырно daşısa; быкырномон daşısaq; 
быкырношон daşısanız; быкырнон daşısalar; ♥кырнејдəним 
daşımıram; кырнејдəниш daşımırsan; кырнејдəни daşımır; 
кырнејдəнимон daşımırıq; кырнејдəнишон daşımırsınız; 
кырнејдəнин daşımırlar; кырнејдəныбим daşımırdım; 
кырнејдəныбиш daşımırdın; кырнејдəныбе daşımırdı; 
кырнејдəныбимон daşımırdıq; кырнејдəныбишон daşımırdınız; 
кырнејдəныбин daşımırdılar; нəкырним daşımazdım; нəкырниш 
daşımazdın; нəкырни daşımazdı; нəкырнимон daşımazdıq; 
нəкырнишон daşımazdınız; нəкырнин daşımazdılar; кырнијəмныбе 
daşımamışdım; кырнијəныбе daşımamışdın; кырнијəшныбе 
daşımamışdı; кырнијəмонныбе daşımamışdıq; кырнијəонныбе 
daşımamışdınız; кырнијəшонныбе daşımamışdılar; 
кырнијəнинныбим daşımamalıydım; кырнијəнинныбиш 
daşımamalıydın; кырнијəнинныбе daşımamalıydı; 
кырнијəнинныбимон daşımamalıydıq; кырнијəнинныбишон 
daşımamalıydınız; кырнијəнинныбин daşımamalıydılar; кырнијəнин 
ныбим daşımalı olmadım; кырнијəнин ныбиш daşımalı olmadın; 
кырнијəнин ныбе daşımalı olmadı; кырнијəнин ныбимон daşımalı 
olmadıq; кырнијəнин ныбишон daşımalı olmadınız; кырнијəнин 
ныбин daşımalı olmadılar; кырнијəмнəбəј daşımasaydım; 
кырнијəнəбəј daşımasaydın; кырнијəшнəбəј daşımasaydı; 
кырнијəмоннəбəј daşımasaydıq; кырнијəоннəбəј daşımasaydınız; 
кырнијəшоннəбəј daşımasaydılar; нибəкырнем daşımaram; 
нибəкырнеш daşımazsan; нибəкырне daşımaz; нибəкырнемон 
daşımarıq; нибəкырнешон daşımazsınız; нибəкырнен daşımazlar; 
кырнијəнинним daşımamalıyam; кырнијəнинниш daşımamalısan; 
кырнијəнинни daşımamalıdır; кырнијəниннимон daşımamalıyıq; 
кырнијəниннишон daşımamalısınız; кырнијəниннин 
daşımamalıdırlar; ныкырным daşımayım; мəкырын daşıma; 
ныкырны daşımasın; мəкырнəмон daşımayaq; мəкырнəн daşımayın; 
ныкырнын daşımasınlar; ныкырном daşımasam; ныкырнош 
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daşımasan; ныкырно daşımasa; ныкырномон daşımasaq; 
ныкырношон daşımasanız; ныкырнон daşımasalar. 

кырније-кырније з. daşıya-daşıya, daşıyaraq. 
кырнијемон и. daşıntı. 
кырнијеныбә с. daşınmaz; кырнијеныбə əмлок daşınmaz əmlak. 
кырнијә с. 1 daşınar; кырнијə əмлок daşınar əmlak; 2 daşımış, 

daşıyan; бо кырнијə машин yük daşıyan maşın. 
кырнијә хəб. мəн. daşımısan. 
кырнијәнин с. daşımalı, daşıyası. 
кырнијәсә з. daşıyarkәn. 
кырт с. qısa, müxtәsәr, güdә; кырт бе и. qısalma, gödəlmə; кырт 

беј ф. qısalmaq, gödəlmək; кырт быə с. qısalmış, qısalan; кыртбыə 
контакт раб. qısalmış kontakt; кырт быə хəб. мəн. qısalmışdır, 
qısalıb; кырт карде и. qısaltma, gödəltmə; кырт кардеј ф. qısaltmaq, 
gödəltmək; кырт кардə беј ф. qısaldılmaq, gödəldilmək; кырт кардə 
быə с. qısaldılmış, gödəldilmiş, qısaldılan, gödəldilən; кырт кардə 
быə хəб. мəн. qısaldılmışdır, gödəldilmişdir, qısaldılıb, gödəldilib; 
кырт кардовније и. qısaltdırma, gödəltdirmə; кырт кардовнијеј ф. 
qısaltdırmaq, gödəltdirmək; кырт кардовнијə бе и. qısaltdırılma; 
кырт кардовнијə беј ф.qısaltdırılmaq; кырт кардовнијə быə с. 
qısaltdırılmış, gödəltdirilmiş, qısaltdırılan, gödəltdirilən; кырт 
кардовнијə быə хəб. мəн. qısaltdırılmışdır, gödəltdirilmişdir, 
qısaltdırılıb, gödəltdirilib. 

кыртангышт с. qısabarmaqlı. 
кыртәбығ с. qısabığ. 
кыртәбығин с. qısabığlı. 
кыртәболо с. alçaqboy, qısaboy. 
кыртәболоәти и. alçaqboyluq, qısaboyluq. 
кыртәви и. qısaqapanma. 
кыртәгиј с. qısaboğaz, qısaboyun, qısaboğazlı, qısaboyunlu. 
кыртәгыр с. qısaayaq, qısaqıç. 
кыртәгырәти и. qısaayaqlıq, qısaqıçlıq. 
кыртәгырин с. qısaayaqlı, qısaqıçlı. 
кыртәгуш с. qısaqulaq. 
кыртәгушәти с. qısaqulaqlıq. 
кыртәгушин с. qısaqulaqlı. 
кыртәғә и. zollama. 
кыртәғә дој ф. zollamaq. 
кыртәдалғәвон и. qısadalğaçı, hәvәskar dalğaçı. 
кыртәдалғәјн с. qısadalğalı; кыртəдалғəјнə ғəбулəкə rab. 

qısadalğalı qəbuledici. 
кыртәдандон с. qısadişli. 
кыртәдум с. qısaquyruq. 
кыртәдумин с. qısaquyruqlu. 
кыртәжи с. qısaömürlü. 
кыртәжијәти и. qısaömürlülük. 
кыртәзывон с. diliqısa, dilikәsik, diligödәk. 
кыртәзывонәти и. diliqısalıq, dilikәsiklik, diligödәklik. 
кыртәјал с. qısayal. 
кыртәјалин с. qısayallı. 
кыртәкәш с. qısaqol. 
кыртәкәшәти и. qısaqolluq. 
кыртәкәшин с. qısaqollu. 
кыртәлулә с. qısaboru. 
кыртәметражин с. qısametrajlı; кыртəметражинə филм 

qısametrajlı film. 
кыртәмыддәтин с. qısamüddәtli; кыртəмыддəтинə езомијəт 

qısamüddətli ezamiyyət; кыртəмыддəтинə таспе qısamüddətli qızma; 
кыртəмыддəтинə ғарз qısamüddətli borc; кыртəмыддəтинə кредит 
qısamüddətli kredit. 

кыртәмыддәтинәти и. qısamüddәtlilik.  
кыртәму с. saçıgödәk, qısasaç, qısatük, qısatüklü. 
кыртәмујәти и. saçıgödәklik, qısasaçlıq, qısatüklük, 

qısatüklülük. 
кыртәпашмә с. yunugödәk, qısayun. 
кыртәпашмәјн с. qısayunlu. 
кыртәпашмәти и. yunugödәklik, qısayunluq. 
кыртәпәр с. qısaqanad. 
кыртәпәрин с. qısaqanadlı. 
кыртәпәринәти и. qısaqanadlılıq. 
кыртәпочә с. qısapaça, qısabalaq. 

кыртәпочәти и. qısapaçalıq, qısabalaqlıq. 
кыртәпошнә с. qısaqundaq. 
кыртәпошнәјн с. qısaqundaqlı. 
кыртәпошнәти и. qısaqundaqlıq. 
кыртәпузәјн с. alçaqgövdәli. 
кыртәпузәјнәти и. alçaqgövdәlilik. 
кыртәсә с. qısabaş; кыртəсə делфинон зоол. qısabaş delfinlər. 
кыртәсәон и. зоол. qısabaşlılar. 
кыртәсәти и. qısabaşlıq.  
кыртәти с. qısalıq, qısacıq, müxtәsәrlik; bax: кутоәти. 
кыртәчанг с. qısabarmaq; кыртəчангə кумəјжə зоол. qısabarmaq 

sərçə. 
кыртәчангин с. qısabarmaqlı. 
кыртәшох с. qısabuynuz. 
кыртәшохин с. qısabuynuzlu. 
кыртәшуајн с. физ. тех. qısaşüalı. 
кырти и. qısalıq. 
кырти арə сых. qısası; сыхани кырти sözün qısası, bir sözlə. 
кырт-кыртә с. qısa-qısa; кырт-кыртə сыханон qısa-qısa sözlər. 
кырт-кырти з. qısa-qısa, qısaca, gödәkcә, müxtәsәr; кырт-

кырти гəп жəј qısaca danışmaq. 
кырч с. şax, bürüştә, kövşәk, kövrәk. 
кырчәнә и. 1 qazmaq, çörәk qazmağı; 2 qabıq; 3 әyirdәk. 
кырчәти и. bürüştәlik, kövrәklik. 
кырч-кырчи з. şax-şax; кырч-кырчи манде бəчымы дим şaх-şaх 

mənim üzümə durdu. 
кыт и. зоол. dәniz cüllütü. 
кытә I и. зоол. qoduq, xotuq (eşşəyin balası). 
кытә II и. yığışdırma, yığışma; кытə беј ф. yığışmaq; кытə быə с. 

yığışmış, yığışan; кытə быə хəб. мəн. yığışmışdır, yığışıb; кытə 
кардеј ф. yığışdırmaq; кытə кардə беј ф. yığışdırılmaq; кытə кардə 
быə с. yığışdırılmış, yığışdırılan; кытə кардə быə хəб. мəн. 
yığışdırılmışdır, yığışdırılıb. 

кытәғәл и. qor-qoduq. 
кытәти и. һоз. мəн. qoduqluq (uşağın yaxud cavanın tərbiyəsiz, 

əxlaqsız hərəkəti). 
кыты и. pişik; лусə кыты vəhşi pişik; *Кыты кəдə ни, морə дəшə 

бə даст-по Pişik evdə yoxdu, siçan əl-ayağa düşüb; Кыты “мијо” 
ныбə вырəдə че морə вəјə бəбе Pişiyin “miyosu” olmayan yerdə 
siçanın toyu olar; Кыты ыштə балə веј пијејку баһарде Pişik öz 
balasını çox istədiyindən yeyər; Кыты бəпијеше, кəхывандə жени и 
чəш ку быбу Pişik istər ev yiyəsinin arvadının bir gözü kor olsun (At. 
məs.). 

кытыәлатә и. pişik balası. 
кытымәлус и. зоол. bәbir. 
кытмотә с. totuq-motuq, totuq. 
кытмотәти и. totuq-motuqluq, totuqluq. 
кыфт с. yığcam. 
кыфтә и. küфtә. 
кыфтәти и. yığcamlıq. 
кыч з. 1 künc; 2 guşә. 
кычәдә з. küncdә. 
кычылони с. başıbatmış, guşәnişin. 
кычо з. küncdәn. 
кычол и. künc-bucaq.  
кычоләдә з. küncdә-bucaqda. 
кычоләо з. künc-bucaqdan. 
кыште и. öldürmә. 
кыштеј ф. öldürmәk; кыштə беј ф. öldürülmək; кыштə быəбе 

öldürülmüşdü; кыштə быəбəј öldürülsəydi; кыштə бе öldürüldü; 
кыштə бејдə öldürülür; кыштə бəбе öldürüləcək; кыштə быə с. 
öldürülmüş, öldürülən; кыштə быə хəб. мəн. öldürülmüşdür, 
öldürülüb; ♥кыштејдəм öldürürəm; кыштејдəш öldürürsən; 
кыштејдə öldürür; кыштејдəмон öldürürik; кыштејдəшон 
öldürürsünüz; кыштејдəн öldürürlər; кыштејдəбим öldürürdüm; 
кыштејдəбиш öldürürdün; кыштејдəбе öldürürdü; кыштејдəбимон 
öldürürdük; кыштејдəбишон öldürürdünüz; кыштејдəбин 
öldürürdülər; əкыштим öldürərdim; əкыштиш öldürərdin; əкышти 
öldürərdi; əкыштимон öldürərdik; əкыштишон öldürərdiniz; 
əкыштин öldürərdilər; кыштыме öldürdüm; кыште öldürdün; 
кыштыше öldürdü; кыштымоне öldürdük; кыштыоне öldürdünüz; 
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кыштышоне öldürdülər; кыштəнинбим öldürməliydim; 
кыштəнинбиш öldürməliydin; кыштəнинбе öldürməliydi; 
кыштəнинбимон öldürməliydik; кыштəнинбишон öldürməliydiniz; 
кыштəнинбин öldürməliydilər; кыштəнин бим öldürməli oldum; 
кыштəнин биш öldürməli oldun; кыштəнин бе öldürməli oldu; 
кыштəнин бимон öldürməli olduq; кыштəнин бишон öldürməli 
oldunuz; кыштəнин бин öldürməli oldular; кыштəмбəј öldürsəydim; 
кыштəбəј öldürsəydin; кыштəшбəј öldürsəydi; кыштəмонбəј 
öldürsəydik; кыштəонбəј öldürsəydiniz; кыштəшонбəј öldürsəydilər; 
бəкыштем öldürərəm; бəкыштеш öldürərsən; бəкыште öldürər; 
бəкыштемон öldürərik; бəкыштешон öldürərsiniz; бəкыштен 
öldürərlər; кыштəниним öldürməliyəm; кыштəниниш öldürməlisən; 
кыштəнине öldürməlidir; кыштəнинимон öldürməliyik; 
кыштəнинишон öldürməlisiniz; кыштəнинин öldürməlidirlər; 
быкыштым öldürüm; быкышт öldür; быкышты öldürsün; 
быкыштəмон öldürək; быкыштəн öldürün; быкыштын öldürsünlər; 
быкыштом öldürsəm; быкыштош öldürsən; быкышто öldürsə; 
быкыштомон öldürsək; быкыштошон öldürsəniz; быкыштон 
öldürsələr; ♥кыштејдəним öldürmürəm; кыштејдəниш öldürmürsən; 
кыштејдəни öldürmür; кыштејдəнимон öldürmürük; 
кыштејдəнишон öldürmürsünüz; кыштејдəнин öldürmürlər; 
кыштејдəныбим öldürmürdüm; кыштејдəныбиш öldürmürdün; 
кыштејдəныбе öldürmürdü; кыштејдəныбимон öldürmürdük; 
кыштејдəныбишон öldürmürdünüz; кыштејдəныбин öldürmürdülər; 
нəкыштим öldürməzdim; нəкыштиш öldürməzdin; нəкышти 
öldürməzdi; нəкыштимон öldürməzdik; нəкыштишон 
öldürməzdiniz; нəкыштин öldürməzdilər; ныкыштыме öldürmədim; 
ныкыште öldürmədin; ныкыштыше öldürmədi; ныкыштымоне 
öldürmədik; ныкыштыоне öldürmədiniz; ныкыштышоне 
öldürmədilər; кыштəнинныбим öldürməməliydim; 
кыштəнинныбиш öldürməməliydin; кыштəнинныбе 
öldürməməliydi; кыштəнинныбимон öldürməməliydik; 
кыштəнинныбишон öldürməməliydiniz; кыштəнинныбин 
öldürməməliydilər; кыштəнин ныбим öldürməli olmadım; 
кыштəнин ныбиш öldürməli olmadın; кыштəнин ныбе öldürməli 
olmadı; кыштəнин ныбимон öldürməli olmadıq; кыштəнин 
ныбишон öldürməli olmadınız; кыштəнин ныбин öldürməli 
olmadılar; кыштəмнəбəј öldürməsəydim; кыштəнəбəј 
öldürməsəydin; кыштəшнəбəј öldürməsəydi; кыштəмоннəбəј 
öldürməsəydik; кыштəоннəбəј öldürməsəydiniz; кыштəшоннəбəј 
öldürməsəydilər; нибəкыштем öldürmərəm; нибəкыштеш 
öldürməzsən; нибəкыште öldürməz; нибəкыштемон öldürmərik; 
нибəкыштешон öldürməzsiniz; нибəкыштен öldürməzlər; 
кыштəнинним öldürməməliyəm; кыштəнинниш öldürməməlisən; 
кыштəнинни öldürməməlidir; кыштəниннимон öldürməməliyik; 
кыштəниннишон öldürməməlisiniz; кыштəниннин 
öldürməməlidirlər; кыштəнин ним öldürməli deyiləm; кыштəнин 
ниш öldürməli deyilsən; кыштəнин ни öldürməli deyildir; кыштəнин 
нимон öldürməli deyilik; кыштəнин нишон öldürməli deyilsiniz; 
кыштəнин нин öldürməli deyildirlər; ныкыштым öldürməyim; 
мəкышт öldürmə; ныкышты öldürməsin; мəкыштəмон öldürməyək; 
мəкыштəн öldürməyin; ныкыштын öldürməsinlər; ныкыштом 
öldürməsəm; ныкыштош öldürməsən; ныкышто öldürməsə; 
ныкыштомон öldürməsək; ныкыштошон öldürməsəniz; ныкыштон 
öldürməsələr. 

кыште-кыште з. öldürә-öldürә, öldürәrәk. 
кыштә с. öldürәn, öldürücü. 
кыштә хəб. мəн. öldürmüsәn. 
кыштәкәс и. öldürәn. 
кыштәнин с. öldürmәli, öldürәsi. 
кыштәсә з. öldürәrkәn. 
кыштәҹо с. sallaqxana. 
кышти и. qurşaq; кышти дəбастеј ф. qurşaq bağlamaq; кышти 

дəбастə беј ф. qurşaq bağlanmaq; кышти дəбастə быə с. qurşaq 
bağlanmış, qurşaq bağlanan; кышти дəбастə быə хəб. мəн. qurşaq 
bağlanmışdır, qurşaq bağlanıb. 

кыштибасте и. belbağlama. 
кыштигәте и. gülәşmә, qurşaqtutma. 
кыштиәгәт и. qurşaq tutan, gülәşәn, gülәşçi. 
кыштиғанде и. qurşaqatma, baca-baca (Novruz bayramında). 
кыштиәгәт и. qurşaqtutan. 

кыштовније и. öldürtmә. 
кыштовнијеј ф. öldürtmәk. 
кыштовније-кыштовније з. öldürdә-öldürdә, öldürdәrәk. 
кыштовнијә с. öldürdәn, öldürtmüş; öldürücü. 
кыштовнијә хəб. мəн. öldürtmüsәn. 
кыштовнијә беј ф. öldürülmәk; ♥кыштə быəбе öldürülmüşdü; 

кыштə быə öldürülüb; кыштə быəбəј öldürülsəydi; кыштə бе 
öldürüldü; кыштə бејдə öldürülür; кыштə бəбе öldürüləcək. 

кыштовнијә быә с. öldürülmüş, öldürülәn. 
кыштовнијә быә хəб. мəн. öldürülmüşdür, öldürülüb. 
кыштовнијәнин с. öldürtmәli, öldürdәsi. 
кыштовнијәсә з. öldürdәrkәn. 
кыштһакышт и. qırğın, qırhaqır. 
клеј и. kley. 
кләрнет и. мус. klarnet (musiqi aləti). 
кләрнетәжән и. klarnetçi, klarnetçalan. 
кләссик 1 и. klassik; 2 с. классик -ә; классикə əдəбијот klassik 

ədəbiyyat. 
кләссисизм и. klassisizm (1qədim klassik dilləri (yunan və latın) 

öyrənmək əsasında qurulmuş təhsil üsulu; 2 ədəbiyyatda və 
incəsənətdə antik nümunələri təqlid edən cərəyan; 3 əдəб. forma və 
məzmun arasında vəhdət). 

клиник с. klinik; клиникə нохəшхонə klinik хəstəхana. 
клиникә и. тəб. klinika. 
клише и. məтb. klişe (1çap üçün metal və ya taxta parçası 

üzərində tərsinə qazılmış şəkil; 2 мəҹ. şablon, standart, basmaqəlib; 
çeynənmiş söz, ifadə).  

клыч и. hәsirtoxuma dәzgahında arğacı döyәclәmәk üçün ağac. 
кнјаз и. knyaz. 
кнјазәти и. knyazlıq. 
ко и. iş; ко кардеј ф. işləmək; ко кардə беј ф. işlənmək; ко кардə 

быə с. işlənmiş, işlənən; ко кардə быə хəб. мəн. işlənmişdir, işlənib; 
ко кардовнијеј ф. işlətmək; ко кардовнијə с. işlədən, işlədici; ко 
кардовнијə беј ф. işlədilmək; ко кардовнијə быə с. işlədilmiş, 
işlədilən; ко кардовнијə быə хəб. мəн. işlədilmişdir, işlədilib; 
физикијə ко fiziki iş; əглијə ко əqli iş; бə ко бино кардеј işə 
başlamaq; кој сə кардеј işi başa çatdırmaq; бə кој бино кардеј işə 
başlamaq; ко сохтеј iş açmaq, əngələ salmaq; ко вадој iş buraхmaq; 
бə ко дəшеј işə girmək; бə ко ној işə qoymaq, işə düzəltmək; коо 
бекардеј işdən çıхartmaq; Дылə Коон Вəзорəт Daхili Işlər Nazirliyi; 
Даштə Коон Вəзорəт Хarici Işlər Nazirliyi; *кој одəм iş adamı; ко 
сəј iş almaq (həbsə alınmaq); бə Хыдо мандə чəј ко onun işi Allaha 
qalıb; ко бардеј iş aparmaq; ко окардеј iş açmaq; ко бырнијеј iş 
kəsmək; којку сусард беј işdən soyumaq; којку ерəд гынијеј işdən 
aralanmaq; *Кој одəм рə бəһыте İş adamı tez yatar; Нав кој сыхан 
мəкəјш İşlən qabaq danışma (At. məs.). 

коарә и. işarası, фasilә, tәnәffüs. 
кобалт и. ким. kobalt. 
кобә и. köbә, kәnarә. 
кобәјн с. köbәli, kәnarәli. 
кобәсон з. 1 şimal; 2 evin arxası, arxa tәrәfi (Talışda evlər adətən 

üzü qibləyə tikildiyindən, onların arxası şimala olur). 
кобоз с. işbaz. 
кобозәти и. işbazlıq. 
ковлә и. qrup. 
ковлә-ковлә з. qrup-qrup, qrup halında. 
ковләти и. qrupluq. 
коврә з. hara; тосə коврəј haracan, harayacan. 
коврәдә з. harada. 
коврәјж з. haralı; коврəјжим? haralıyam? коврəјжиш? haralısan? 

коврəјже? haralıdır? коврəјжимон? haralıyıq? коврəјжишон? 
haralısınız? коврəјжин? haralıdırlar? 

ковон и. işçi, әmәkçi; рəһбəрə коəвон rəhbər işçi. 
ковонәти и. işçilik. 
кого и. qozla (1 arabaçının oturacağı; 2  inşaat işlərində işlədilən 

hündür skamya). 
коғәз и. kağız. 
коғәзбоз с. bürokrat. 
коғәзбозәти и. bürokratlıq. 
коғәзәбырын и. kağızkәsәn. 
коғәз-моғәз и. kağız-kuğuz. 
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коәдә и. işverәn, işbölәn. 
коәзын с. işbilәn, işbacaran. 
коәзынәти и. işbilәnlik, işbacaranlıq. 
коәкә и. 1 fәhlә; 2 işlәk; коəкə одəм işlək adam.  
коәкәти и. fәhlәlik; коəкəти кардеј ф. fəhləlik etmək; коəкəти 

кардə беј ф. fəhləlik edilmək; коəкəти кардə быə с. fəhləlik edilmiş 
(edilən); коəкəти кардə быə хəб. мəн. fəhləlik edilmişdir (edilib). 

којә и. 1 imәci; 2 düyün; вəјə-којə toy-düyün. 
којәнә и. imәcilik; којəнə кардеј ф. iməcilik etmək; којəнə кардə 

беј ф. iməcilik edilmək; којəнə кардə быə с. iməcilik edilmiş 
(edilən); којəнə кардə быə хəб. мəн. iməcilik edilmişdir (edilib). 

кок и. köklәmә, kökvurma (paltarı, musiqi alətini); кокисə ној 
kökləmək (musiqi alətini); бə кок гəтеј ф. kökləmək, baxyalamaq; бə 
кок гəтə беј ф. köklənmək, baxyalanmaq; бə кок гəтə быə с. 
köklənmiş, baxyalanmış, köklənən, baxyalanan; бə кок гəтə быə хəб. 
мəн. köklənmişdir, baxyalanmışdır, köklənib, baxyalanıb; кок ғандеј 
ф. kökləmək; кок ғандə беј ф. köklənmək; кок ғандə быə с. 
köklənmiş, köklənən; кок ғандə быə хəб. мəн. köklənmişir, köklənib. 

кок с. kök; кокə одəм kök adam; кок беј ф. kökəlmək; кок быə с. 
kökələn, kökəlmiş; кок быə хəб. мəн. kökəlib, kökəlmişdir; кок 
кардеј ф. kökəltmək; кок кардə беј ф. kökəldilmək; кок кардə быə 
с. kökəldilmiş, kökəldilən; кок кардə быə хəб. мəн. kökəldilmişdir, 
kökəldilib. 

кокәти и. köklük. 
кокс и. koks. 
кол с. 1 kal, dәymәmiş; 2 bişmәmiş, çiy. 
коланд с. bax:  колһынд. 
коландәти и. bax:  колһындәти. 
колбасә и. kolbasa. 
колвығыл с. yarıçiy, alaçiy, bişmәmiş. 
колдуж и. qabar; колдуж беј qabar olmaq. 
коләко с. çiy iş. 
коләку с. мəҹ. tamsız, lәzzәtsiz, şit. 
коләти и. kallıq. 
коләфә с. 1 kalafa, yarıuçuq, uçuq; 2 başa çatdırılmamış (tikili). 
коләфәти и. kalafalıq. 
колә шум с. erkәn şum. 
кол-коли з. 1 dәymәmiş; 2 bişmәmiş, çiy. 
коллегиал с. kollegial. 
коллегиаләти и. kollegiallıq. 
коллегијә и. kollegiya. 
коллексијә и. kolleksiya. 
коллексијәвон и. kolleksiyaçı. 
коллектив и. kollektiv. 
коллективәвон и. kollektivçi. 
коллективәвонәти и. kollektivçilik. 
колсут с. ala-bişmiş. 
колтош с. 1 yontalanmış, törpügörmәmiş; 2 мəҹ. yöndәmsiz, 

biçimsiz, kobud, köntöy. 
колтошәти и. yöndәmsizlik, biçimsizlik, kobudluq, köntöylük. 
колһынд с. kobud, köntöy, yöndәmsiz; колһындə одəм kobud 

adam. 
колһындәти и. kobudluq; köntöylük, yöndәmsizlik. 
ком ə. hansı (adətən insanlara aid edilir); ком одəм? hansı adam? 
командан и. komandan. 
команданәти и. komandanlıq. 
командә и. komanda. 
командир и. komandir. 
командирәти и. komandirlik. 
комбајн и. kombayn. 
комбајнәвон и. kombaynçı. 
комедијә и. komediya. 
комедијәвон и. komediyaçı. 
комедијәвонәти и. komediyaçılıq. 
комәг и. kömәk, kömәklik; комəг кардеј kömək etmək. 
комәгәвон и. kömәkçi. 
комәгәкә и. kömәkçi, kömәk edәn. 
комәгәти и. kömәklik.  
комәгин с. kömәkli. 
комик и. komik, komik sәhnәlәr göstәrәn aktyor. 
комик с. komik. 

комикәти и. komiklik. 
комисјон с. komisyon. 
комиссар и. komissar. 
комиссарәти и. komissarlıq. 
комитә и. komitә. 
комыжд с. işәmuzd. 
комыждәвон и. işәmuzdçu. 
комыждәвонәти и. işәmuzdçuluq. 
комыжди и. әmәkhaqqı. 
комонәдә и. kimlәrdәn; комонəдəш? kimlərdənsən? 
компас и. kompas. 
комплект и. komplekt. 
композисијә и. kompozisiya. 
компрессор и. kompressor. 
кон ə. hansı (çox hallarda cansız əşyalara və heyvanlara aid 

edilir); кон кə? hansı ev? кон гылə hansı biri?  кон пəрəндə? hansı 
quş?  

конгрес и. konqres. 
кондуктор и. konduktor. 
кондукторәти и. konduktorluq. 
конә  (ҹ. конон) и. 1 yuva; чəши конə göz yuvası; 2 yuvaq; 

дандонə конə diş yuvaqı; 3 çuxur; чəшон бə конə ныштеј gözləri 
çuхura düşmək. 

конә-кононе и. yuva-yuva (uşaq oyunun adı). 
конјәк и. konyak. 
конкрет с. konkret. 
конкретәти и. konkretlik. 
консерв и. konserv. 
консерваторијә и. konservatoriya. 
консерт и. konsert. 
конститусијә (сәрғанун) и. Konstitusiya (Əsas qanun). 
консул и. konsul. 
консуләти и. konsulluq. 
консулхонә и. konsulxana. 
континент и. kontinent. 
континентал с. kontinental. 
контингент и. kontingent; һəрбијə контингент hərbi kontingent. 
контор и. kontor. 
конус и. риј. konus. 
конусиғәзинә с. konusvarı. 
конфедерасијә и. konfederasiya. 
конфранс и. konфrans. 
кооперасијә и. kooperasiya. 
конҹо з. harada; bax: коврәдә. 
конҹосә з. hardasa; чыконҹосə haradansa. 
копәг и. köpәk. 
копнә и. qotman. 
копуг и. qәpik; пенҹ копуг beş qəpik. 
копуг-ғуруш и. qәpik-quruş. 
копуги с. qәpiklik; и копуги одəм ни əв! o, bir qəpiklik adam 

deyil! 
копуг-копуг з. qәpik-qәpik. 
копугпәрәст с. qәpikpәrәst, qәpikcil. 
копугпәрәстәти и. qәpikpәrәstlik. 
копугчәшәкә с. bax: гәдәгуг. 
кор и. 1 tor; 2 qövşә. 
кор с. kar; корə мерд kor kişi; кор беј ф. karlaşmaq, kar olmaq; 

кор быə с. karlaşmış, kar olmuş; кор быə хəб. мəн. karlaşmışdır, kar 
olmuşdur. 

корә I и. qabıq; корə бастеј qabıq bağlamaq. 
корә II и. kif; корə кардеј kif bağlamaq, kif gətirmək; корə кардə с. 

kif gətirən (gətirmiş); корə кардə нун kif gətirmiş çörək. 
корәво и. karlıq yeli; корəво быгыны бəшты гушон! sənin 

qulaqlarına karlıq yeli dəysin (kar olasan)! 
корәзеһн с. korazehn. 
корәзеһнәти и. korazehnlik. 
корәјн I с. qabıqlı. 
корәјн II с. kifli. 
корәјнәти I и. qabıqlılıq. 
корәјнәти II и. kiflilik. 
корә кафте и. зоол. alabaxta. 
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корәтән и. зоол. hörümçәk. 
корәти и. karlıq. 
корәфам с. dәrrakәsiz, kütbeyin, düşüncәsiz, dunuq. 
корәфамәти и. dәrrakәsizlik, kütbeyinlik, düşüncәsizlik. 
корәчәм с. kartәhәr. 
корәчәмәти и. kartәhәrlik. 
корығ и. korluq, inciklik, sıxıntı, әziyyәt; корығ дој ф. korluq 

vermək, incitmək, əziyyət vermək; корығ доə беј ф. korluq verilmək, 
incidilmək, əziyyət verilmək; корығ доə быə с. korluq verilmiş, 
incidilmiş, əziyyət verilmiş (verilən); корығ доə быə хəб. мəн. korluq 
verilmişdir, incidilmişdir, əziyyət verilmişdir (verilib); корығ кəшеј 
ф. korluq çəkmək, incimək, əziyyət çəkmək; бəркə корығ кəшəмоне 
вəшјəни вахти aclıq vaхtı bərk əziyyət çəkdik (çəkmişik); корығ 
кəшə с. korluq çəkən, inciyən, incimiş, əziyyət çəkən, əziyyət çəkmiş; 
корығ кəшə хəб. мəн. korluq çəkmisən, incimisən, əziyyət çəkmisən; 
корығ кəшə беј ф. korluq çəkilmək, əziyyət çəkilmək, incidilmək; 
корығ кəшə быə с. korluq çəkilmiş (çəkilən), əziyyət çəkilmiş 
(çəkilən), incidilmiş, incidilən; корығ кəшə быə хəб. мəн. korluq 
çəkilmişdir (çəkilib), əziyyət çəkilmişdir (çəkilib), incidilmişdir, 
incidilib. 

корығин с. sıxıntılı, әziyyәtli. 
корпә и. körpә. 
корпәкә и. körpәlәr evi.  
корпәти и. körpәlik; чымы јодəдəј чəј корпəти onun körpəliyi 

mənim yadımdadır. 
корпәтику з. körpәlikdәn. 
корпәтиҹо з. körpәlikdә. 
корсузи и. 1 karsazlıq, kömәk; корсузи виндеј karına çatmaq, əl 

tutmaq, kömək etmək; 2 ehtiyat; корсузи виндеј ehtiyatını tutmaq. 
корсут с. qarayanıq. 
корсутәти и. qarayanıqlıq. 
корт I и. bıçaq, qәmәlti. 
корт II и. çopur. 
кортин с. çopur; кортинə одəм çopur adam. 
коруг и. körük. 
коругәжән и. körükçü, körükbasan. 
коругжәј и. körükçülük. 
коругин с. körüklü. 
косбет и. sәnәt. 
косә и. 1) pay; 2 ehsan, ehsanpayı; Телəкосə бəбе һамсијə косə 

Qonşunun verdiyi ehsanpayı acılıq ehsanı olar (At. m.).  
ко-сәнәт и. iş-güc, iş-peşә; ко-сəнəтсојб iş-güc sahibi. 
косиб I с. işgüzar, işcil. 
косиб II с. kasıb, yoxsul; косиб беј ф. kasıblaşmaq, yoxsullaşmaq; 

косиб быə с. kasıblaşmış, yoxsullaşmış, kasıblaşan, yoxsullaşan; 
косиб быə хəб. мəн. kasıblaşmışdır, yoxsullaşmışdır, kasıblaşıb, 
yoxsullaşıb; *Косиби били овəдə бəтəсе Kasıbın ördəyi suda batar 
(At. məs.). 

косибәти I и. işgüzarlıq, işcillik. 
косибәти II и. kasıblıq, kasıbçılıq, yoxsulluq. 
косибәчәм з. kasıbyana. 
косибәчәмәти и. kasıbyanalıq. 
космогонијә и. kosmoqoniya. 
космографијә и. kosmoqrafiya. 
космодром и. kosmodrom. 
космологијә и. kosmologiya. 
костјум и. kostyum. 
костјумонә с. kostyumluq. 
кот с. daz, dazbaş, dazbaşlı; кот беј ф. dazlanmaq, dazlaşmaq; кот 

быə с. dazlanmış, dazlanan, dazlaşmış, dazlaşan; кот быə хəб. мəн. 
dazlanmışdır, dazlanıb, dazlaşmışdır, daşlaşıb. 

котәти и. dazlıq, dazbaşlıq, dazbaşlılıq. 
котән и. kotan. 
котәнәвон и. kotançı. 
коттеҹ и. kottec. 
котиб и. katib. 
котибә и. katibә. 
котибот и. katiblik. 
кофир с. kafir. 
кофирәти и. kafirlik. 
кофлән с. köhlәn; кофлəнə асп köhlən at. 

коһәрис с. işcil. 
коһәрисәти и. işcillik. 
коч I и. qıça, parça; и коч мој bir qıça balıq. 
коч II и. mağara, kaha, zağa, küyül; Һыледə коч Hıledə mağarası 

(Lerikdə). 
кочә I и. çuxur, çala. 
кочә II и. buru (mədə pozuntusu zamanı kəskin ağrılar); дылəкочə 

qarın burusu. 
кочәко и. oyuq, qaca. 
кочин с. zağalı; кочинə һалон zağalı qayalar. 
коч-коч I з. qıça-qıça, parça-parça. 
коч-коч II з. çala-çuxur. 
коч-кочәти и. çala-çuxurluq. 
коше и. gәmirmә. 
кошеј ф. gәmirmәk; ијəнды кошеј gəmirişmək; кошə беј ф. 

gəmirilmək; кошə быəбе  gəmirilmişdi; кошə быəбəј gəmirilsəydi; 
кошə  бе gəmirildi; кошə бејдə gəmirilir; кошə бəбе gəmirilər; кошə 
быə с. gəmirilmiş, gəmirilən; кошə быə хəб. мəн. gəmirilmişdir, 
gəmirilib; ♥кошејдə  gəmirir; кошејдəбе gəmirirdi; кошəшбе 
gəmirmişdi; əкоши gəmirərdi; кошəше gəmirdi; кошəше gəmirib; 
кошəшебəн  gəmiribmiş; кошəнинбе gəmirməliydi; кошəнин бе  
gəmirməli oldu; бəкоше  gəmirər; кошəнине gəmirməlidir; быкошы 
gəmirsin; быкошо gəmirsə; ♥кошејдəни  gəmirmir; кошејдəныбе 
gəmirmirdi; кошəшныбе gəmirməmişdi; нəкоши gəmirməzdi; 
ныкошəше gəmirmədi; кошəшни gəmirməyib; кошəниннијебəн  
gəmirməməliymiş; кошəнинныбе gəmirməməliydi; кошəнин ныбе  
gəmirməli olmadı; нибəкоше  gəmirməz; кошəнинни 
gəmirməməlidir; ныкошы gəmirməsin; ныкошо gəmirməsə. 

коше-коше з. gәmirә-gәmirә, gәmirәrәk. 
кошә с. gәmirmiş, gәmirәn. 
кошә хəб. мəн. gәmirmisәn. 
кошәнин с. gәmirmәli, gәmirәsi. 
кошәсә з. gәmirәrkәn. 
коши и. тəб. qara, qotur, qaşınma (xəstəlik). 
кошмә и. toxuculuq dәzgahının bir hissәsinin adı. 
крал и. kral. 
краләти и. kallıq. 
краличә и. kraliçә. 
криминалист и. һуғ. kriminalist. 
криминалистикә и. һуғ. kriminalistika. 
кристал и. kristal. 
кристаләти и. kristallıq. 
ку I и. dağ; бешим бə куј сə dağın başına çıхdım; мијонку 

ikidağarası. 
ку II и. balqabaq, qabaq, kudu; пылоку aş balqabağı, boranı; кујə 

донə balqabaq toхumu; сипијə ку ağ balqabaq; чујəку daşboranı. 
ку III и. küy; һај-ку hay-küy; ку-кəлəк küy-kələk. 
ку с. kor; кујə одəм kor adam.  
-ку –dan, -dәn çıxışlıq hal şəkilçisi кәјку evdәn; ыштә баләку öz 

balandan. 
кубар с. kübar. 
кубарәти и. kübarlıq. 
кубыз и. зоол. dağ keçisi, köpgәr, qәzal, qәzalә; *Кубыз лонə 

гəтејдəни Dağkeçisi yuva tikmir (At. məs.). 
кубын з. dağdibi. 
кудурәт и. küdurәt. 
куж с. 1 vәhşi; 2 ürkәk. 
кужго и. зоол. sığın. 
кужә и. mәhәllә. 
кужыло и. 1 зоол. zağca; 2 мəҹ. qorxaq, dızqax, dızıx, dızıxqulu, 

ağciyәr. 
кужылоәти и. qorxaqlıq, ağciyәrlik, dızqaxlıq. 
кужкаг и. зоол. qırqovul; кужкагə гужд qırqovul əti; кужкаги 

лонə qırqovul yuvası. 
кужо с. ürkәk; кужо беј ф. hürkmək, ürkəkləşmək; кужо быə с. 

hürkmüş, hürkən, ürkəkləşmiş, ürkəkləşən; кужо быə хəб. мəн. 
hürkmüşdür, ürkəkləşmişdir; кужо кардеј ф. hürkütmək; кужо кардə 
беј ф. hürküdülmək; кужо кардə быə с. hürküdülmüş, hürküdülən; 
кужо кардə быə хəб. мəн. hürküdülmüşdür, hürküdülüb. 

куз и. dilim, фal, qıça, tikә, parça; и куз зымыстони bir dilim 
qarpız. 
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куз-куз з. dilim-dilim, фal-фal, qıça-qıça; куз-куз кардеј ф. 
dilimləmək, qıçalamaq; куз-куз кардə беј ф. dilimlənmək, 
qıçalanmaq; куз-куз кардə быə с. dilimlənmiş, dilimlənən; куз-куз 
кардə быə хəб. мəн. dilimlənmişdir, dilimlənib. 

кује I и. döyüm, döymә, döyün; гандым кује buğda döyümü. 
кује II и. çalma (mıx və s.). 
кујеј I ф. döymәk; одəм кујеј adam döymək; кујə беј ф. 

döyülmək; кујə быə с. döyülmüş, döyülən; кујə быə одəм döyülən 
adam, döyülmüş adam; кујə быə хəб. мəн. döyülmüşdür, döyülüb; 
одəм кујə быə adam döyülüb, adam döyülmüşdür; ♥кујејдəм 
döyürəm; кујејдəш döyürsən; кујејдə döyür; кујејдəмон döyürük; 
кујејдəшон döyürsünüz; кујејдəн döyürlər; кујејдəбим döyürdüm; 
кујејдəбиш döyürdün; кујејдəбе döyürdü; кујејдəбимон döyürdük; 
кујејдəбишон döyürdünüz; кујејдəбин döyürdülər; кујəмбе 
döymüşdüm; кујəбе döymüşdün; кујəшбе döymüşdü; кујəмонбе 
döymüşdük ; кујəонбе döymüşdünüz; кујəшонбе döymüşdülər; 
кујəме döydüm; кујəј döydün; кујəше döydü; кујəмоне döydük; 
кујəоне döydünüz; кујəшоне döydülər; кујəме döymüşəm; кујə 
döymüsən ; кујəше döyüb; кујəмоне döymüşük; кујəоне 
döymüsünüz; кујəшоне döyüblər; кујəмбəј döysəydim; кујəбəј 
döysəydin; кујəшбəј döysəydi; кујəмонбəј döysəydik; кујəонбəј 
döysəydiniz; кујəшонбəј  döysəydilər; кујəнинбим döyməliydim; 
кујəнинбиш döyməliydin; кујəнинбе döyməliydi; кујəнинбимон 
döyməliydik; кујəнинбишон döyməliydiniz; кујəнинбин 
döyməliydilər; кујəнин бим döyməli oldum; кујəнин биш döyməli 
oldun; кујəнин бе döyməli oldu; кујəнин бимон döyməli olduq; 
кујəнин бишон döyməli oldunuz; кујəнин бин döyməli oldular; 
кујəнинимбəн döyməliyəmmiş; кујəнинишбəн döyməlisənmiş; 
кујəнинебəн döyməliymiş; кујəнинимонбəн döyməliyikmiş; 
кујəнинишонбəн döyməlisinizmiş; кујəнининбəн döyməliymişlər; 
бəкујем döyərəm; бəкујеш döyərsən; бəкује döyər; бəкујемон 
döyərik; бəкујешон döyərsiniz; бəкујен döyərlər; кујəниним 
döyməliyəm; кујəниниш döyməlisən; кујəнине döyməlidir; 
кујəнинимон döyməliyik; кујəнинишон döyməlisiniz; кујəнинин 
döyməlidirlər; быкујым döyüm; быку döy; быкујы döysün; 
быкујəмон döyək; быкујəн döyün; быкујын döysünlər; быкујом 
döysəm; быкујош döysən; быкујо döysə; быкујомон döysək; 
быкујошон döysəniz; быкујон döysələr; ♥кујејдəним döymürəm; 
кујејдəниш döymürsən; кујејдəни döymür; кујејдəнимон döymürük; 
кујејдəнишон döymürsünüz; кујејдəнин döymürlər; кујејдəныбим 
döymürdüm; кујејдəныбиш döymürdün; кујејдəныбе döymürdü ; 
кујејдəныбимон döymürdük; кујејдəныбишон döymürdünüz; 
кујејдəныбин döymürdülər; кујəмныбе döyməmişdim; кујəныбе 
döyməmişdin; кујəшныбе döyməmişdi; кујəмонныбе döyməmişdik; 
кујəонныбе döyməmişdiniz; кујəшонныбе döyməmişdilər; ныкујəме 
döymədim; ныкујəј döymədin; ныкујəшеdöymədi; 
ныкујəмонеdöymədik; ныкујəонеdöymədiniz; 
ныкујəшонеdöymədilər; кујəмни döyməmişəm; кујəни döyməmisən; 
кујəшни döyməyib; кујəмонни döyməmişik; кујəонни 
döyməmisiniz; кујəшонни döyməyiblər; кујəмнəбəј döyməsəydim; 
кујəнəбəј döyməsəydin; кујəшнəбəј döyməsəydi; кујəмоннəбəј 
döyməsəydik; кујəоннəбəј döyməsəydiniz; кујəшоннəбəј 
döyməsəydilər; кујəнинныбим döyməməliydim; кујəнинныбиш 
döyməməliydin; кујəнинныбе döyməməliydi; кујəнинныбимон 
döyməməliydik; кујəнинныбишон döyməməliydiniz; кујəнинныбин 
döyməməliydilər; кујəнин ныбим döyməli olmadım; кујəнин ныбиш 
döyməli olmadın; кујəнин ныбе döyməli olmadı; кујəнин ныбимон 
döyməli olmadıq; кујəнин ныбишон döyməli olmadınız; кујəнин 
ныбин döyməli olmadılar; кујəниннимбəн döyməməliyəmmiş; 
кујəниннишбəн döyməməlisənmiş; кујəниннијебəн döyməməliymiş; 
кујəниннимонбəн döyməməliyikmiş; кујəниннишонбəн 
döyməməlisinizmiş;  кујəниннинбəн döyməməliymişlər; нибəкујем 
döymərəm; нибəкујеш döyməzsən; нибəкује döyməz; нибəкујемон 
döymərik; нибəкујешон döyməzsiniz; нибəкујен döyməzlər; 
кујəнинним döyməməliyəm; кујəнинниш döyməməlisən; кујəнинни 
döyməməlidir; кујəниннимон döyməməliyik; кујəниннишон 
döyməməlisiniz; кујəниннин döyməməlidirlər; ныкујым döyməyim; 
мəку döymə; ныкујы döyməsin; мəкујəмон döyməyək; мəкујəн 
döyməyin; ныкујын döyməsinlər; ныкујом döyməsəm; ныкујош 
döyməsən; ныкујо döyməsə; ныкујомон döyməsək; ныкујошон 
döyməsəniz; ныкујон döyməsələr. 

кујеј II ф. çalmaq; мех кујеј mıх çalmaq; кујə беј ф. çalınmaq 
(mıx və s.); кујə быə с. qalaqlanmış, qalaqlanan, topalanmış, 
topalanan; кујə быə хəб. мəн. qalaqlanmışdır, qalaqlanıb, 
topalanmışdır, topalanıb. 

кује-кује I з. döyә-döyә, döyәrәk. 
кује-кује II з. çala-çala, çalaraq (mıx və s.). 
кује-кујоне и. döyhadöy, vur-çatlasın. 
кујә  (ҹ. кујон) и. yığın, topa, koma, qayma, qalaq; сығə кујə daş 

qalağı (yığını); һушə кујə qum qalağı; кујə жə беј ф. qalaqlanmaq, 
topalanmaq; кујə жə быə с. qalaqlanmış, qalaqlanan; кујə жə быə 
хəб. мəн. qalaqlanmışdır, qalaqlanıb; кујə карде и. qalaqlama, 
komalama, topalama; кујə кардеј ф. qalaqlamaq, komalamaq, 
topalamaq; кујə кардə бе и. qalaqlanma, komalanma, topalanma; кујə 
кардə беј ф. qalaqlanmaq, komalanmaq, topalanmaq; кујə кардə быə 
с. qalaqlanmış, qalaqlanan, komalanmış, komalanan, topalanmış, 
topalanan; кујə кардə быə хəб. мəн. qalaqlanmışdır, qalaqlanıb, 
komalanmışdır, komalanıb, topalanmışdır, topalanıb; кујə кардовније 
и. qalaqlatma, komalatma, topalatma; кујə кардовнијеј ф. 
qalaqlatmaq, komalatmaq, topalatmaq; кујə кардовнијə бе и. 
qalaqlatdırılma, komalatdırılma, topalatdırılma; кујə кардовнијə беј 
ф. qalaqlatdırılmaq, komalatdırılmaq, topalatdırılmaq; кујə 
кардовнијə быə с. qalaqlatdırılmış, qalaqlatdırılan, komalatdırılmış, 
komalatdırılan, topalatdırılmış, topalatdırılan; кујə кардовнијə быə 
хəб. мəн. qalaqlatdırılmışdır, qalaqlatdırılıb, komalatdırılmışdır, 
komalatdırılıb, topalatdırılmışdır, topalatdırılıb. 

кујә I с. 1 döyәn; ыштə əғыли кујə жен öz uşağını döyən qadın; 2 
kor; кујə одəм a) döyən adam; b) kor adam. 

кујә II с. çalmış, çalan (mıx və s.).  
кујә I хəб. мəн. döymüsәn. 
кујә II хəб. мəн. çalmısan (mıx və s.). 
кујәбанд и. bax:  кутанг. 
кујәво и. kor yel; бандон кујəво пур кардəшбе роон де воа 

dağların kor yeli yollari qar ilə doldurmuşdu (B. Saleh). 
кујәжә и. döycә; кујəжə кардеј döycələmək; кујəжə кардə беј 

döycələnmək; кујəжə кардовнијеј döycələtmək. 
кујәзинг и. зоол. arıquşu, arıqapan, abıca. 
кујәзингиғәзинон и. зоол. arıquşukimilәr.  
кујәкәс и. döyәn; ве бејдə бəштə синə кујəкəс ашиши вахти, зоə 

əве бышу бə ҹанг dinc vaхtlarda öz sinəsinə döyən çoх olur, oğul 
odur müharibəyə getsin.   

кујәкорәтән и. зоол. qayahörümçәyi. 
кујә-кујә з. yığın-yığın, koma-koma, qalaq-qalaq, topa-topa. 
кујәлур и. зоол. koramal. 
кујәмуш и. зоол. köstәbәk. 
кујәнәғәш и. bax:  андәнә. 
кујәнин I с. döymәli, döyülmәli, döyәsi, döyülәsi. 
кујәнин II с. çalmalı, çalası, çalınası (mıx və s.). 
кујәру и. ҹоғр. Kür çayı. 
кујәрушнә и. işarantı, işartı; кујəрушнə кардеј işarmaq. 
кујәрушнәјн с. işartılı. 
кујәсә I з. döyәrkәn (taxıl). 
кујәсә II з. çalarkәn (mıx və s.). 
кујәтәғ и. balqabaq tağı. 
кујәти и. korluq. 
кујәҹигә с. ağbağır, ağciyәr, qorxaq, cәsarәtsiz, dızqax. 
кујәҹигәти и. ağbağırlıq, ağciyәrlik, qorxaqlıq, cәsarәtsizlik, 

dızqaxlıq. 
кујо и. bazı (1 tarlada ləklərin arasında gəzmək üçün düzəldilən 

hündür yer; 2 düzənlikdə yüksəklik; 3 suayrıcı); 2 bax:  бытә. 
кук с. kürt, qırt; кукə каг kürt toyuq; кук ныштеј kürt oturmaq. 
кукә и. kökә. 
ку-кәләк и. haray-hәşir, küy-kәlәk. 
ку-кәмәнд и. dağ-daş; бə ку-кəмəнд еғандеј dağa-daşa salmaq. 
кукәти и. qırtlıq, kürtlük. 
ку-кәфшән и. çöl-bayır. 
ку-ку з. kor-korana. 
куку и. kükü. 
кул I и. bel; дəжејдə чымы кул mənim belim ağrıyır. 
кул II и. kol; һындылə кул moruq kolu; чајə кул çay kolu.  
кул III и. çәrşәmbә; кулə шəв çərşəmbə aхşamı; кулə руж 

çərşəmbə günü, ilin aхır çərşəmbəsi. 
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кул IV с. yabanı (ağac, meyvə); кулə сеф yabanı alma. 
кул V с. buynuzsuz; кулə быз buynuzsuz keçi; кулə зандəго 

buynuzsuz inək; кулə ғоч kəlin. 
кул VI с. köndәlәn; кулə хəпо köndələn çatı tiri; кулə шалмон 

köndələn şalman. 
кулә и. küt; нун ше бə кулə çörək küt getdi. 
куләбыштә и. çәrşәnbә qovurması. 
куләвишә и. cәngәllik, kolkosluq. 
куләмој и. зоол. keta balığı. 
куләмут и. bax:  кәчокә. 
куләсә и. çәrşәnbә bayramı axşamı. 
куләсун с. köndәlәn tir. 
куләт с. yanmış yer, yanıb kül olmuş yer; кулəт беј  ф. yanıb kül 

olmaq, yanıb külə dönmək; кулəт быə с. yanıb kül olmuş (olan), 
yanıb külə dönmüş (dönən); кулəт быə хəб. мəн. yanıb kül olmuşdur 
(olub), yanıb külə dönmüşdür (dönüb). 

куләфирәнги и. külәfirәngi. 
куләхыс с. qalınqafa, qarazırpı, küt, qanmaz. 
куләхысәти и. qalınqafalıq, kütlük, qanmazlıq. 
куләҹә и. qolsuz gödәkcә, arxalıq, qartı. 
кулә шәв и. çәrşәmbә axşamı (ilin axırıncı çərşəmbə axşamı). 
кули-кәфшән и. çöl-bayır. 
кулинҹ и. qulunc. 
кулинҹин с. kürәkli, enlikürәk. 
кулинҹонә и. yapıncı, bürüncәk, arxalıq, kürk, qartı. 
кулинҹонәјн с. yapıncılı, bürüncәkli, arxalıqlı, kürklü, qartılı 
кулиштығ и. kolluq, kol-kos, cәngәllik. 
кул-кымот и. kolluq, kol-kos, cәngәllik. 
кул-кымотин с. kol-koslu. 
кул-кымотинәти и. kol-kosluq. 
кулл и. küll. 
кулли a. külli; кулли мығдорəдə külli miqdarda. 
куллијот и. külliyyat. 
кулмә и. зоол. siyәnәk. 
куло и. hiş ağzı, gavahının ağac hissәsi; gavahın. 
кулок и. 1 tufan, çovğun, boran, qasırğa; 2 yağış; 3 külәk. 
кулок с. kürt, qırt, cücә çıxartmış toyuq; кулокə каг kürt toyuq. 
кулокин с. qasırğalı; кулокинə ваваз qasırğalı külək. 
кулос и. qayıq. 
кулосәвон и. qayıqçı. 
кулосәвонәти и. qayıqçılıq. 
кулосохшәр с. тəб. qayıqşәkilli, qayığabәnzәr. 
култиватор и. kultivator. 
култивасијә и. kultivasiya. 
кулшије и. әllәşmә, çalışma, çarpışma. 
кулшијеј ф. әllәşmәk, çalışmaq, çarpışmaq; ♥кулшијејдəм 

əlləşirəm; кулшијејдəш əlləşirsən; кулшијејдə əlləşir; 
кулшијејдəмон əlləşirik; кулшијејдəшон əlləşirsiniz; кулшијејдəн 
əlləşirlər; кулшијејдəбим əlləşirdim; кулшијејдəбиш əlləşirdin; 
кулшијејдəбе əlləşirdi; кулшијејдəбимон əlləşirik; 
кулшијејдəбишон əlləşirdiniz; кулшијејдəбин əlləşirdilər; 
кулшијəбим əlləşmişdim; кулшијəбиш əlləşmişdin; кулшијəбе 
əlləşmişdi; кулшијəбимон əlləşmişdik; кулшијəбишон əlləşmişdiniz; 
кулшијəбин  əlləşmişdilər; кулшијəм əlləşmişəm; кулшијəш 
əlləşmisən; кулшијə əlləşib; кулшијəмон əlləşmişik; кулшијəшон 
əlləşmisiniz; кулшијəн əlləşiblər; кулшијəбəјм əlləşsəydim; 
кулшијəбəјш əlləşsəydin; кулшијəбəј əlləşsəydi; кулшијəбəјмон 
əlləşsəydik; кулшијəбəјшон əlləşsəydiniz; кулшијəбəјн əlləşsəydilər; 
əкулшим əlləşərdim; əкулшиш əlləşərdin; əкулши əlləşərdi; 
əкулшимон əlləşərdik; əкулшишон əlləşərdiniz; əкулшин 
əlləşərdilər; кулшијəнинбим əlləşməliydim; кулшијəнинбиш   
əlləşməliydin; кулшијəнинбе əlləşməliydi; кулшијəнинбимон 
əlləşməliydik; кулшијəнинбишон əlləşməliydiniz; кулшијəнинбин 
əlləşməliydilər; кулшијəнин бим əlləşməli oldum; кулшијəнин биш 
əlləşməli oldun; кулшијəнин бе əlləşməli oldu; кулшијəнин бимон 
əlləşməli olduq; кулшијəнин бишон əlləşməli oldunuz; кулшијəнин 
бин əlləşməli oldular; кулшијəјм əlləşdim; кулшијəјш əlləşdin; 
кулшијəј  əlləşdi; кулшијəјмон əlləşdik; кулшијəјшон əlləşdiniz; 
кулшијəјн əlləşdilər; бəкулшијем əlləşərəm; бəкулшијеш əlləşərsən; 
бəкулшије əlləşər; бəкулшијемон əlləşərik; бəкулшијешон 
əlləşərsiniz; бəкулшијен əlləşərlər; кулшијəниним əlləşməliyəm; 

кулшијəниниш əlləşməlisən; кулшијəнине əlləşməlidir; 
кулшијəнинимон əlləşməliyik; кулшијəнинишон əlləşməlisiniz; 
кулшијəнинин əlləşməlidirlər; быкулшијым əlləşim; быкулши əlləş; 
быкулшијы  əlləşsin; быкулшијəмон əlləşək; быкулшијəн  əlləşin; 
быкулшијын  əlləşsinlər; быкулшијом əlləşsəm; быкулшијош  
əlləşsən; быкулшијо  əlləşsə; быкулшијомон əlləşsək; 
быкулшијошон  əlləşsəniz; быкулшијон  əlləşsələr; 
♥кулшијејдəним əlləşmirəm; кулшијејдəниш əlləşmirsən; 
кулшијејдəни əlləşmir; кулшијејдəнимон əlləşmirik; 
кулшијејдəнишон əlləşmirsiniz; кулшијејдəнин əlləşmirlər; 
кулшијејдəныбим əlləşmirdim; кулшијејдəныбиш əlləşmirdin; 
кулшијејдəныбе əlləşmirdi; кулшијејдəныбимон əlləşmirdik; 
кулшијејдəбишон əlləşmirdiniz; кулшијејдəныбин əlləşmirdilər; 
кулшијəныбим əlləşməmişdim; кулшијəныбиш əlləşməmişdin; 
кулшијəныбе əlləşməmişdi; кулшијəныбимон əlləşməmişdik; 
кулшијəныбишон əlləşməmişdiniz; кулшијəныбин  əlləşməmişdilər; 
кулшијəним əlləşməmişəm; кулшијəниш əlləşməmisən; кулшијəни 
əlləşməyib; кулшијəнимон əlləşməmişik; кулшијəнишон 
əlləşməmisiniz; кулшијəнин əlləşməyiblər; кулшијəнəбəјм 
əlləşməsəydim; кулшијəнəбəјш əlləşməsəydin; кулшијəнəбəј 
əlləşməsəydi; кулшијəнəбəјмон əlləşməsəydik; кулшијəнəбəјшон 
əlləşməsəydiniz; кулшијəнəбəјн əlləşməsəydilər; нəкулшим 
əlləşməzdim; нəкулшиш əlləşməzdin; нəкулши əlləşməzdi; 
нəкулшимон əlləşməzdik; нəкулшишон əlləşməzdiniz; нəкулшин 
əlləşməzdilər; кулшијəнинныбим əlləşməməliydim; 
кулшијəнинныбиш əlləşməməliydin; кулшијəнинныбе 
əlləşməməliydi; кулшијəнинныбимон əlləşməməliydik; 
кулшијəнинныбишон əlləşməməliydiniz; кулшијəнинныбин 
əlləşməməliydilər; кулшијəнин ныбим əlləşməli olmadım; 
кулшијəнин ныбиш əlləşməli olmadın; кулшијəнин ныбе əlləşməli 
olmadı; кулшијəнин ныбимон əlləşməli olmadıq; кулшијəнин 
ныбишон əlləşməli olmadınız; кулшијəнин ныбин əlləşməli 
olmadılar; ныкулшијəјм əlləşmədim; ныкулшијəјш əlləşmədin; 
ныкулшијəј əlləşmədi; ныкулшијəјмон əlləşmədik; ныкулшијəјшон 
əlləşmədiniz; ныкулшијəјн əlləşmədilər; нибəкулшијем əlləşmərəm; 
нибəкулшијеш əlləşməzsən; нибəкулшије əlləşməz; 
нибəкулшијемон əlləşmərik; нибəкулшијешон əlləşməzsiniz; 
нибəкулшијен əlləşməzlər; кулшијəнинним əlləşməməliyəm; 
кулшијəнинниш əlləşməməlisən; кулшијəнинни əlləşməməlidir; 
кулшијəниннимон əlləşməməliyik; кулшијəниннишон 
əlləşməməlisiniz; кулшијəниннин əlləşməməlidirlər; ныкулшијым 
əlləşməyim; мəкулши əlləşmə; ныкулшијы  əlləşməsin; 
мəкулшијəмон əlləşməyək; мəкулшијəн  əlləşməyin; ныкулшијын  
əlləşməsinlər; ныкулшијом əlləşməsəm; ныкулшијош  əlləşməsən; 
ныкулшијо  əlləşməsə; ныкулшијомон əlləşməsək; ныкулшијошон  
əlləşməsəniz; ныкулшијон  əlləşməsələr. 

кулшије-кулшије з. çalışa-çalışa, әllәşә-әllәşә, çarpışa-çarpışa, 
çalışaraq, әllәşәrәk, çırpışaraq. 

кулшијә с. әllәşәn, әllәşmiş, çalışan, çalışmış, çarpışmış, 
çarpışan. 

кулшијә хəб. мəн. әllәşib, çalışıb, çarpışıb. 
кулшијәнин с. әllәşmәli, çalışmalı, çarpışmalı, әllәşәsi, çalışası, 

çarpışası. 
кулшијәсә з. әllәşәrkәn, çalışarkәn, çarpışarkәn. 
кум и. dam, çatı; кə кум ev damı; кəј кум evin damı; кəј куми едој 

evin damını örtmək; кум бастеј dam bağlamaq. 
кумәбаст и. damçı, damörtәn. 
кумбасте и. damörtmә. 
кумбастәти и. damçılıq. 
кумбыр и. çardağın küncü (çatı millərinin şalmanlarla birləşdiyi 

yer). 
кумә и. koma, daxma, dәyә. 
кумәјжә и. зоол. sәrçә. 
кумәјжәчәш и. qoyunboğan. 
кумәкижә и. зоол. bax: кумәјжә. 
кумәдә з. damda. 
кумәло и. 1 daxmacıq, dәyә, evcik; 2 ambarcıq. 
кумәҹо и. daxma yeri, koma yeri. 
кумин с. çatılı, damlı. 
кумисә з. damda, damın üstündә. 
кумо з. damdan; кəј кумо evin damından. 
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кумхонә и. kümxana (ipəkqurdu saxlanılan xüsusi yer). 
кунанд и. çardağın küncü (köndələn çatı millərinin şalmanlarla 

birləşdiyi yer). 
кунә и. bax:  ғынә. 
кунәмыртығ и. bax: мәғ III. 
кунәтовнә и. бот. su bibәri. 
кунәшавло с. tumançaq. 
кунәшавлоәти и. tumançaqlıq. 
кунзир и. qazmaq; bax: бынәкор. 
кунзирин с. qazmaqlı; bax: бынәкорин. 
куп I и. küp, qundaq; тəвə куп balta küpü. 
куп  II и. yellәncәk, basqıncaq, yüyrük; куп һардеј ф. yellənmək. 
купештә и. bort (gəminin). 
купә и. küpә; купə ној küpə qoymaq. 
ку-пәшимон с. kor-peşiman. 
ку-пәшимонәти и. kor-peşimanlıq. 
купин I с. küplü, qundaqlı. 
купин II с. yellәncәkli, basqıncaqlı. 
куп-купоне и. yellәnmә, yellәniş (yelləncəkdə). 
кур с. kür; курə виз kür qoz (çətin sınan qoz). 
курбызанг и. зоол. eşşәk arısına bәnzәyir, amma sancmır. 
курә I и. 1 qazanxana, kürә; 2 dulusxana; 3 dәmirçixana. 
курә II и. kürә; Зəмини курə Yer kürəsi. 
курәбанд и. kanalizasiya. 
курәвон и. kürәçi. 
курәвонәти и. kürәçilik. 
курән с. bax:  хылә. 
курәнәти и. bax:  хыләти. 
курәчәм I с. kürsayaq. 
курәчәм II с. kürәvi; bax:  бејзи. 
кури a. birçәtәn; кури хыјзон birçətən külfət. 
курызинг и. зоол. sarısandal, zәrd (quş). 
курк и. kürk. 
куркәдут и. kürktikәn. 
куркбәтан и. kürklü, әynikürklü. 
курмә и. 1 toplum; 2 dәstә, burmac, qom; и курмə вəжəлə bir 

dəstə dağsoğanı; курмə кардеј qomlamaq. 
курмәк и. düyün. 
курмә-курмә з. dәstә-dәstә, burmac-burmac, qom-qom. 
куроғ и. bax:  ур. 
куронбә и. dağlar qapısı. 
куроҹәғ с. tәrs (insan). 
куроҹәғәти и. tәrslik. 
курси и. kürsü. 
курсив и. kursiv. 
курушнә и. zәif işığ, işıldaq. 
курушнәкә и. зоол. işıldaquş, böyәlәk. 
кусә и. taxıl saxlamaq üçün iri sәbәt. 
кусә с. kosa. 
кусә-кусә и. kosa-kosa (oyun). 
кусәмој и. зоол. akula. 
кусәти и. kosalıq. 
кустар с. kustar. 
кустарәти и. kustarlıq. 
кут I и. әnsә. 
кут II и. küt; ну ше бə кут çörək küt getdi. 
кут III  и. küt (it yeməyi). 
кутанг и. örkәn; Кутанг чанəн дыроз быбо, андəо дəбəварде 

Örkən nə qədər uzun olsa da, doğanaqdan keçər (At. m.). 
кутәвер и. çiyinarxası. 
кутәверә и. arxasını çevirmә; кутəверə кардыше ше arхasını 

çevirib getdi.  
кутилә и. küçük. 
кутин с. qozbel, donqar, donqarbel. 
кутинәти и. qozbellik, donqarlıq, donqarbellik. 
кутисә з. belindә, dalında. 
кутиҹә и. kötükcә (nəvənin nəvəsi, beşinci nəsil). 
кут-кут и. çağırış (iti çağırmaq üçün). 
кутләви с. kütlәvi; кутлəвијə тəдбир kütləvi tədbir. 
кутләвијәти и. kütlәvilik. 
куто с. qısa; bax: кырт. 

кутоәти и. bax: кыртәти. 
куфә и. Küfә. 
куфә с. boş; чиче, ышты кə тəје бəнə Куфə nədir, sənin evin Küfə 

kimi boşdur. 
куфи и. kufi (qədim ərəb yazı növü).  
куфр и. дини küфr. 
куч и. köç; куч кардеј ф. köç etmək, köçmək; куч кардə беј ф. köç 

edilmək; куч кардə быə с. köç edilmiş (edilən); ку кардə быə хəб. 
мəн. köç edilmişdir (edilib); куч кардəкəс и. köçkün, köç edən, 
köçən. 

кучго и. düşәrgә. 
кучгун 1 и. köçkün; 2 с. кучгун -ә; кучгунə жимон köçkün 

həyatı. 
кучгунәти и. köçkünlük.  
кучә и. küçә. 
кучәвон и. küçәsüpürәn, dalandar. 
кучәвонәти и. küçәsüpürәnlik, dalandarlıq. 
кучәкә и. köçkün, köçәri, köçәn, köç edәn. 
кучәри и. köçәri. 
кучәријәти и. köçәrilik. 
кучәсә з. küçәlәr, küçәbaşı;  бə кучəсəон егыныш! küçələrə 

düşəsən (qarğış). 
кучнышт и. köçәri. 
кучныштәти и. köçәrilik. 
кучобә и. köçәbә. 
кучһакуч и. köçhaköç. 
куҹо и. qabaqlıq, balqabaqlıq. 
кушк и. köşk; сылə кушк təzək köşkü; ружномə кушк qəzet 

köşkü. 

Л 
 
л  L (Talış əlifbasının onbeşinci hərfi). 
лабуд с. labüd. 
лабудәти и. labüdlük. 
лаггути и. мус. laqquti (talış milli zərb aləti). 
лагә и. бот. lәrgә, gülülcә; хугəлагə хoruzgülü. 
лади з. bayaq; лади омəбим ышты думо bayaq sənin dalınca 

gəlmişdim.  
ладинә з. bayaqkı; сəдо быкə ладинə одəми bayaqkı adamı çağır. 
ладинәку з. bayaqdan; ладинəку бə чəшим тыни bayaqdan səni 

gözləyirəm. 
ладинәни з. bayaqkı; бəс чуне ше ышты ладинəни гəп? bəs sənin 

bayaqkı söhbətin hara getdi? 
ладожәј з. bax: лади. 
ладожәјку з. bax: ладинәку. 
лај и. lay. 
лајин с. laylı. 
лајиһә и. bax: нахшә. 
лајиһәвон и. bax: нахшәвон. 
лај-лај з. lay-lay. 
лајлә и. layla. 
лакеј и. lakey. 
лакејәти и. lakeylik. 
лакеј-лакеј з. lakeycәsinә. 
лакин б. lakin. 
лаккәр с. iri, nәhәng, qavazıq, cüssәli; лаккарə жен cüssəli arvad. 
лалә и. lalә. 
лаләзор и. lalәzar. 
ламƏ и. qır; немыкə ламə гыр дуз. 
ламәзһәб с. lamәzhәb, mәzhәbindәn dönmüş (adam). 
ламәзһәбәти и. lamәzhәblik. 
ламәләј əd. barı, heç olmasa. 
ламисә и. lamisә; ламисə органон lamisə orqanları. 
лампә и. lampa; лампəшишə lampa şüşəsi. 
ланг I с. lәng. 
ланг II с. axsaq, axsar; лангə мерд aхsaq kişi. 
ланг беј ф. axsaqlaşmaq.  
ланге I и. lәngimә. 
ланге II и. axsama. 
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лангеј I ф. lәngimәk; ♥лангејдəм ləngiyirəm; лангејдəш 
ləngiyirsən; лангејдə ləngiyir; лангејдəмон ləngiyirik; лангејдəшон 
ləngiyirsiniz; лангејдəн ləngiyirlər; лангејдəбим ləngiyirdim; 
лангејдəбиш ləngiyirdin; лангејдəбе ləngiyirdi; лангејдəбимон 
ləngiyirik; лангејдəбишон ləngiyirdiniz; лангејдəбин ləngiyirdilər; 
лангəбим ləngimişdim; лангəбиш ləngimişdin; лангəбе ləngimişdi; 
лангəбимон ləngimişdik; лангəбишон ləngimişdiniz; лангəбин  
ləngimişdilər; лангəм ləngimişəm; лангəш ləngimisən; лангə 
ləngiyib; лангəмон ləngimişik; лангəшон ləngimisiniz; лангəн 
ləngiyiblər; лангəбəјм ləngisəydim; лангəбəјш ləngisəydin; лангəбəј 
ləngisəydi; лангəбəјмон ləngisəydik; лангəбəјшон ləngisəydiniz; 
лангəбəјн ləngisəydilər; əлангим ləngiyərdim; əлангиш ləngiyərdin; 
əланги ləngiyərdi; əлангимон ləngiyərdik; əлангишон ləngiyərdiniz; 
əлангин ləngiyərdilər;лангəнинбим ləngiməliydim; лангəнинбиш   
ləngiməliydin; лангəнинбе ləngiməliydi; лангəнинбимон 
ləngiməliydik; лангəнинбишон ləngiməliydiniz; лангəнинбин 
ləngiməliydilər; лангəнин бим ləngiməli oldum; лангəнин биш 
ləngiməli oldun; лангəнин бе ləngiməli oldu; лангəнин бимон 
ləngiməli olduq; лангəнин бишон ləngiməli oldunuz; лангəнин бин 
ləngiməli oldular; лангəјм ləngidim; лангəјш ləngidin;лангəј  ləngidi; 
лангəјмон ləngidik; лангəјшон ləngidiniz; лангəјн ləngidilər; 
бəлангем ləngiyərəm; бəлангеш ləngiyərsən; бəланге ləngiyər; 
бəлангемон ləngiyərik; бəлангешон ləngiyərsiniz; бəланген 
ləngiyərlər; лангəниним ləngiməliyəm; лангəниниш ləngiməlisən; 
лангəнине ləngiməlidir; лангəнинимон ləngiməliyik; лангəнинишон 
ləngiməlisiniz; лангəнинин ləngiməlidirlər; былангым ləngiyim; 
быланг  ləngi; былангы  ləngisin; былангəмон ləngiyək; былангəн  
ləngiyin; былангын  ləngisinlər; былангом ləngisəm; былангош  
ləngisən; быланго  ləngisə; былангомон ləngisək; былангошон  
ləngisəniz; былангон  ləngisələr; ♥лангејдəним ləngimirəm; 
лангејдəниш ləngimirsən; лангејдəни ləngimir; лангејдəнимон 
ləngimirik; лангејдəнишон ləngimirsiniz; лангејдəнин ləngimirlər; 
лангејдəныбим ləngimirdim;лангејдəныбиш ləngimirdin; 
лангејдəныбе ləngimirdi; лангејдəныбимон ləngimirdik; 
лангејдəбишон ləngimirdiniz; лангејдəныбин ləngimirdilər; 
лангəныбим ləngiməmişdim; лангəныбиш ləngiməmişdin; 
лангəныбе ləngiməmişdi; лангəныбимон ləngiməmişdik; 
лангəныбишон ləngiməmişdiniz; лангəныбин  ləngiməmişdilər; 
лангəним ləngiməmişəm; лангəниш ləngiməmisən; лангəни 
ləngiməyib; лангəнимон ləngiməmişik; лангəнишон ləngiməmisiniz; 
лангəнин ləngiməyiblər; лангəнəбəјм ləngiməsəydim; лангəнəбəјш 
ləngiməsəydin; лангəнəбəј ləngiməsəydi; лангəнəбəјмон 
ləngiməsəydik; лангəнəбəјшон ləngiməsəydiniz; лангəнəбəјн 
ləngiməsəydilər; нəлангим ləngiməzdim; нəлангиш ləngiməzdin; 
нəланги ləngiməzdi; нəлангимон ləngiməzdik; нəлангишон 
ləngiməzdiniz; нəлангин ləngiməzdilər;лангəнинныбим 
ləngiməməliydim; лангəнинныбиш ləngiməməliydin;лангəнинныбе 
ləngiməməliydi;лангəнинныбимон ləngiməməliydik; 
лангəнинныбишон ləngiməməliydiniz; лангəнинныбин 
ləngiməməliydilər; лангəнин ныбим ləngiməli olmadım; лангəнин 
ныбиш ləngiməli olmadın; лангəнин ныбе ləngiməli olmadı; 
лангəнин ныбимон ləngiməli olmadıq; лангəнин ныбишон 
ləngiməli olmadınız; лангəнин ныбин ləngiməli olmadılar; 
нылангəјм ləngimədim; нылангəјш ləngimədin; нылангəј ləngimədi; 
нылангəјмон ləngimədik; нылангəјшон ləngimədiniz; нылангəјн 
ləngimədilər; нибəлангем ləngimərəm; нибəлангеш ləngiməzsən; 
нибəланге ləngiməz; нибəлангемон ləngimərik; нибəлангешон 
ləngiməzsiniz; нибəланген ləngiməzlər; лангəнинним 
ləngiməməliyəm; лангəнинниш ləngiməməlisən; лангəнинни 
ləngiməməlidir; лангəниннимон ləngiməməliyik; лангəниннишон 
ləngiməməlisiniz; лангəниннин ləngiməməlidirlər; нылангым 
ləngiməyim; мəланг  ləngimə; нылангы  ləngiməsin; мəлангəмон 
ləngiməyək; мəлангəн  ləngiməyin; нылангын  ləngiməsinlər; 
нылангом ləngiməsəm; нылангош  ləngiməsən; ныланго  ləngiməsə; 
нылангомон ləngiməsək; нылангошон  ləngiməsəniz; нылангон  
ləngiməsələr. 

лангеј II ф. axsamaq. 
ланге-ланге I з. lәngiyә-lәngiyә, lәngiyәrәk. 
ланге-ланге II з. axsaya-axsaya, axsayaraq. 
лангә I с. lәngiyәn, lәngimiş. 
лангә II с. axsayan, büdrәk, axsamış.  

лангә I хəб. мəн. lәngiyib. 
лангә II хəб. мəн. axsayıb. 
лангә лорун с. мəҹ. әfәl, fәrsiz. 
лангәнин I с. lәngimәli, lәngiyәsi. 
лангәнин II с. axsamalı, axsayası. 
лангәсә I з. lәngiyәrkәn. 
лангәсә II з. axsayarkәn. 
лангәти I и. lәnglik. 
лангәти II и. axsaqlıq. 
ланговније I и. lәngitmә. 
ланговније II и. axsatma. 
ланговнијеј I ф. lәngitmәk. 
ланговнијеј II ф. axsatmaq; кој ланговнијеј işi aхsatmaq. 
ланговније-ланговније I з. lәngidә-lәngidә, lәngidәrәk. 
ланговније-ланговније II з. axsada-axsada, axsadaraq. 
ланговнијә I с. lәngitmiş, lәngidәn. 
ланговнијә II с. axsatmış, axsadan. 
ланговнијә I хəб. мəн. lәngitmisәn.  
ланговнијә II хəб. мəн. axsatmısan. 
ланговнијә беј I ф. lәngidilmәk. 
ланговнијә беј II ф. axsadılmaq. 
ланговнијә быә I с. lәngidilmiş, lәngidilәn. 
ланговнијә быә II с. axsadılmış, axsadılan. 
ланговнијә быә I хəб. мəн. lәngidilmişdir, lәngidilib. 
ланговнијә быә II хəб. мəн. axsadılmışdır, axsadılıb. 
ланговнијәнин I с. lәngitmәli, lәngidәsi. 
ланговнијәнин II с. axsatmalı, axsadası. 
ланговнијәсә I з. lәngidәrkәn. 
ланговнијәсә II з. axsadarkәn. 
ланкон и. Lәnkәran (Talışın paytaxtı); «Јолə выжор» һесте 

Ланконəдə Lənkəranda «Böyük bazar» var; Ланконо дəвардејдəш 
шејдəш бə Лик Lənkərandan keçib Lerikə gedirsən; 60 км-е 
Ланконику тосə Лики Lənkərandan Lerikə qədər 60 km-dir. 

ланконыж (ҹ. ланконыжон) з. lәnkәranlı; ланконыжим 
lənkəranlıyam; ланкыныжиш lənkəranlısan; ланконыже 
lənkəranlıdır; ланконыжимон lənkəranlıyıq; ланконыжишон 
lənkəranlısınız; ланконыжин lənkəranlıdırlar.    

лап з. lap. 
лапәнә з. lap elә, lapdan, lappadan, doğrudan da; лапəнə 

шејдəш? lap elə (doğrudan) gedirsən? 
ларә и. şüvül, uzun ağac; де ларə ваште вəрз. şüvüllə tullanma. 
ларз и. titrәmә, әsmә, әsmәcә, üşütmә, lәrzә; бə ларз дəшеј 

əsməcə tutmaq, lərzəyə düşmək. 
ларзе и. titrәmә, әsmә. 
ларзеј ф. titrәmәk, әsmәk; сардику ларзејдəм soyuqdan əsirəm; 

♥ларзејдəм titrəyirəm; ларзејдəш titrəyirsən; ларзејдə titrəyir; 
ларзејдəмон titrəyirik; ларзејдəшон titrəyirsiniz; ларзејдəн 
titrəyirlər; ларзејдəбим titrəyirdim; ларзејдəбиш titrəyirdin; 
ларзејдəбе titrəyirdi; ларзејдəбимон titrəyirik; ларзејдəбишон 
titrəyirdiniz; ларзејдəбин titrəyirdilər; ларзəбим titrəmişdim; 
ларзəбиш titrəmişdin; ларзəбе titrəmişdi; ларзəбимон titrəmişdik; 
ларзəбишон titrəmişdiniz; ларзəбин  titrəmişdilər; ларзəм 
titrəmişəm; ларзəш titrəmisən; ларзə titrəyib; ларзəмон titrəmişik; 
ларзəшон titrəmisiniz; ларзəн titrəyiblər; ларзəбəјм titrəsəydim; 
ларзəбəјш titrəsəydin; ларзəбəј titrəsəydi; ларзəбəјмон titrəsəydik; 
ларзəбəјшон titrəsəydiniz; ларзəбəјн titrəsəydilər; əларзим 
titrəyərdim; əларзиш titrəyərdin; əларзи titrəyərdi; əларзимон 
titrəyərdik; əларзишон titrəyərdiniz; əларзин titrəyərdilər; 
ларзəнинбим titrəməliydim; ларзəнинбиш   titrəməliydin; 
ларзəнинбе titrəməliydi; ларзəнинбимон titrəməliydik; 
ларзəнинбишон titrəməliydiniz; ларзəнинбин titrəməliydilər; 
ларзəнин бим titrəməli oldum; ларзəнин биш titrəməli oldun; 
ларзəнин бе titrəməli oldu; ларзəнин бимон titrəməli olduq; 
ларзəнин бишон titrəməli oldunuz; ларзəнин бин titrəməli oldunlar; 
ларзəјм titrədim; ларзəјш titrədin;ларзəј  titrədi; ларзəјмон titrədik; 
ларзəјшон titrədiniz; ларзəјн titrədilər; бəларзем titrəyərəm; 
бəларзеш titrəyərsən; бəларзе titrəyər; бəларземон titrəyərik; 
бəларзешон titrəyərsiniz; бəларзен titrəyərlər; ларзəниним 
titrəməliyəm; ларзəниниш titrəməlisən; ларзəнине titrəməlidir; 
ларзəнинимон titrəməliyik; ларзəнинишон titrəməlisiniz; 
ларзəнинин titrəməlidirlər; быларзым titrəyim; быларз  titrə; 
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быларзы  titrəsin; быларзəмон titrəyək; быларзəн  titrəyin; 
быларзын  titrəsinlər; быларзом titrəsəm; быларзош  titrəsən; 
быларзо  titrəsə; быларзомон titrəsək; быларзошон  titrəsəniz; 
быларзон  titrəsələr; ♥ларзејдəним titrəmirəm; ларзејдəниш 
titrəmirsən; ларзејдəни titrəmir; ларзејдəнимон titrəmirik; 
ларзејдəнишон titrəmirsiniz; ларзејдəнин titrəmirlər; 
ларзејдəныбим titrəmirdim;ларзејдəныбиш titrəmirdin; 
ларзејдəныбе titrəmirdi; ларзејдəныбимон titrəmirdik; 
ларзејдəбишон titrəmirdiniz; ларзејдəныбин titrəmirdilər; 
ларзəныбим titrəməmişdim; ларзəныбиш titrəməmişdin; ларзəныбе 
titrəməmişdi; ларзəныбимон titrəməmişdik; ларзəныбишон 
titrəməmişdiniz; ларзəныбин  titrəməmişdilər; ларзəним 
titrəməmişəm; ларзəниш titrəməmisən; ларзəни titrəməyib; 
ларзəнимон titrəməmişik; ларзəнишон titrəməmisiniz; ларзəнин 
titrəməmisiniz; ларзəнəбəјм titrəməsəydim; ларзəнəбəјш 
titrəməsəydin; ларзəнəбəј titrəməsəydi; ларзəнəбəјмон titrəməsəydik; 
ларзəнəбəјшон titrəməsəydiniz; ларзəнəбəјн titrəməsəydilər; 
нəларзим titrəməzdim; нəларзиш titrəməzdin; нəларзи titrəməzdi; 
нəларзимон titrəməzdik; нəларзијон titrəməzdiniz; нəларзин 
titrəməzdilər;ларзəнинныбим titrəməməliydim; ларзəнинныбиш 
titrəməməliydin;ларзəнинныбе titrəməməliydi;ларзəнинныбимон 
titrəməməliydik; ларзəнинныбишон titrəməməliydiniz; 
ларзəнинныбин titrəməməliydilər; ларзəнин ныбим titrəməli 
olmadım; ларзəнин ныбиш titrəməli olmadın; ларзəнин ныбе 
titrəməli olmadı; ларзəнин ныбимон titrəməli olmadıq; ларзəнин 
ныбишон titrəməli olmadınız; ларзəнин ныбин titrəməli olmadılar; 
ныларзəјм titrəmədim; ныларзəјш titrəmədin; ныларзəј titrəmədi; 
ныларзəјмон titrəmədik; ныларзəјшон titrəmədiniz; ныларзəјн 
titrəmədilər; нибəларзем titrəmərəm; нибəларзеш titrəməzsən; 
нибəларзе titrəməz; нибəларземон titrəmərik; нибəларзешон 
titrəməzsiniz; нибəларзен titrəməzlər; ларзəнинним titrəməməliyəm; 
ларзəнинниш titrəməməlisən; ларзəнинни titrəməməlidir; 
ларзəниннимон titrəməməliyik; ларзəниннишон titrəməməlisiniz; 
ларзəниннин titrəməməlidirlər; ныларзым titrəməyim; мəларз  
titrəmə; ныларзы  titrəməsin; мəларзəмон titrəməyək; мəларзəн  
titrəməyin; ныларзын  titrəməsinlər; ныларзом titrəməsəm; 
ныларзош  titrəməsən; ныларзо  titrəməsə; ныларзомон titrəməsək; 
ныларзошон  titrəməsəniz; ныларзон  titrəməsələr. 

ларзе-ларзе з. әsә-әsә, titrәyә-titrәyә, әsәrәk, titrәyәrәk. 
ларзә с. titrәmiş, titrәyәn, әsib, әsәn. 
ларзә хəб. мəн. titrәyib, әsib. 
ларзәнә и. vicvicә, әsmәcә, titrәyiş, titrәmә, әsәyәn, әsmә, 

üşütmә. 
ларзәнин с. titrәmәli, әsmәli, titrәyәsi, әsәsi. 
ларзәсә з. titrәyәrkәn, әsәrkәn. 
лари и. ları (başı tüksüz uzunboyunlu iri quyruqsuz toyuq); ларијə 

каг ları toyuq. 
лартә с. boş; кəмəлартə boş böyür. 
лат и. lay, qat; *сорə латон бот. вишə. illik qatlar (ağacda). 
латә I и. 1 ҹоғр. dil; 2 vәr. 
латә II и. зоол. pişiyin, pәlәngin vә s. balası; bax: кытыәлатә. 
латә III и. duzaq (heyvanları, quşları və с. tutmaq üçün tələ). 
латә IV и. әrş; һаным гынијə бə латə yuхum ərşə çəkilib. 
латәко и. iri parça. 
латкә и. parça, tikә; yamaq. 
латкә-латкә з. parça-parça, tikә-tikә; yamaq-yamaq. 
лафтор и. зоол. zürafә. 
лахтә I и. бот. qamışın bir növü.  
лахтә II и. laxta; хунəлахтə qan laхtası; лахтə беј laхtalanmaq. 
лахтә-лахтә з. laxta-laxta. 
лашк и. sallaq әt, göbәkbaşı, qasıqüstü. 
лашкин с. sallaq әtli. 
леғ и. бот. balaq, göl qamışı (çoxillik bataqlıq bitkisi). 
леғәштән (леғәрыштән) и. balaqdan toxunan kәndir. 
леғғәзинон и. balaqkimilәr.  
леғҹор и. qamışlıq. 
лежы и. saçaq. 
лежыјн с. saçaqlı. 
лежы-лежы з. saçaq-saçaq. 
лејнә и. бот. qamış, qarğı; лејнə ғəлəм qamış qələm; лејнə кум 

qamış dam. 

лејнәкижә и. зоол. qamışquşu (quş). 
лејнәнофли и. архит. qamışdöşәk (qamış gövdələrindən 

presləndirilmiş tikinti materialı). 
лејнәҹо и. qamışlıq, qarğılıq. 
лејнәшәкә и. бот. şәkәr qamışı. 
лејһ з. lehinә; лејһ сəдо дој lehinə səs vermək. 
лек и. xır, lәk.  
лек-лек з. lәk-lәk. 
лекә и. bak. 
лент и. lent. 
лесты I и. lәpә; визəлесты qoz ləpəsi. 
лесты II и. nüvә, özәk. 
лет I и. зоол. civdimdik (yelbә).  
лет II и. torpaq, yer. 
леф и. yorğan. 
леф-болышнә и. bax:  леф-сәнго. 
лефдәжән и. yorğansırıyan. 
лефәдим и. yorğanüzü. 
лефәдимонә с. yorğanüzülük. 
лефәдут и. bax: лефдәжән. 
лефәсипјә и. yorğanağı. 
лефәсипјонә с. yorğanağılıq. 
леф-нофли и. bax: леф-сәнго. 
леф-оләт и. bax: леф-сәнго. 
лефонә с. yorğanlıq. 
леф-сәнго и. yorğan-döşәk, yer-yataq, yatacaq. 
лефчә и. yorğança. 
леһим и. lehim; леһим кардеј lehimləmək. 
леһимәвон и. lehimçi. 
леһимәвонәти и. lehimçilik. 
леһимин с. lehimli. 
леһиминәти и. lehimlilik. 
леһмә и. lehmә. 
леһмәјн с. lehmәli. 
леһмәјнәти и. lehmәlilik. 
лешт и. zibil; лешт екардеј zibil tökmək, zibilləmək, 

zibilləndirmək; лешт екардə беј zibillənmək, zibilləndirilmək; лешт 
екардə быə zibillənmiş, zibillənən, zibilləndirilmiş, zibilləndirilən. 

лештгырдәкә и. zibilyığan. 
лештәвон и. zibilçi (zibil yığan və daşıyan şəxs). 
лештәвонәти и. zibilçilik. 
лештәғаб и. zibilqabı. 
лештәнго и. bax: сәләфу. 
лештәкырын с. zibildaşıyan (maşın). 
лештәсут и. zibilyandıran (qurğu). 
лештин с. zibilli. 
лештинәти и. zibillilik. 
лештшоәдә и. zibilatan. 
лә с. yumşaq, boş, bәrkimәmiş; лəмоғнə lüləmaya, qabığı 

bərkiməmiş yumurta; лə əғыл sümüyü bərkiməmiş körpə. 
-лә kiçiltmə mənasını verən şəkilçi; сук xoruz – суколә beçә.  
ләббодә и. lәbbadә. 
ләблә и. meyvә sәbәti. 
ләбләби и. lәblәbi. 
ләв и. dodaq (pişikdə, itdə); лəв жəј yalamaq, içmək; кыты лəв 

жəјдə бə ғаби pişik qabı yalayır (qabdan su içir). 
ләвғә с. tәlxәk, lәğvә. 
ләвғәти и. tәlxәklik; лəвғəти кардеј təlхəklik etmək. 
ләвдә и. bax:  вәслә. 
ләвдә-ләвдә с. bax:  вәслә-вәслә. 
ләвдә-ләвдә з. bax:  вәслә-вәслә. 
ләвес и. balıqçı. 
ләвесәти и. balıqçılıq. 
ләвә и. 1 qarın, gödәn; лəвə замбонə qarın boşluğu; лəвə аорта 

qarın aortası; лəвə јатəлəғ qarın yatalağı; 2 bax:  луз. 
ләвәгырин с. зоол. qarınayaqlı; лəвəгыринə ропон qarınayaqlı 

ilbizlər. 
ләвәгыринон и. зоол. qarınayaqlılar (molyusk tipli onurğasız 

heyvanlar tipi). 
ләвәдож и. qarınağrısı. 
ләвәјн с. acgöz, qarınqulu, dәvәqarın, yeyicil. 
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ләвәјнәти и. acgözlük, qarınqululuq, dәvәqarınlıq, yeyicillik. 
ләвәкәно с. тəб. qarındankәnar. 
ләвәнги и. lәvәngi (içi əzilmiş qoz və ya fındıq ləpəsi ilə 

doldurulmuş çolpa, çöl quşu və ya balıq - talışların milli xörəyi). 
ләвәр с. ağzınagәlәni danışan, hәrzә. 
ләвәрәти с. hәrzәlik. 
ләвәрујә и. içalat, qarın-bağırsaq. 
ләвәше и., тəб. ayaqişlәmә, qarınişlәmә, işlәmә, işlәtmә, ishal; 

лəвəше дамон işlətmə dərmanı. 
ләвз и. ahәng; шинəлəвз хoşahəng. 
ләвизә и. zoğ, pöhrә. 
ләво и. dәyәnәk, çomaq, әsa, әl ağacı; kötәk; де лəво кујеј 

kötəkləmək; де лəво кујə беј kötəklənmək; де лəво кујə быə 
kötəklənmiş; де лəво дој кујеј kötəklətmək. 

ләвозимот и. bax: овдымон. 
ләвојн с. dәyәnәkli, әsalı. 
ләвош и. lavaş. 
ләвошгуш с. lavaşqulaq. 
ләвошә и. tәbәqә, list. 
ләгән и. lәyәn. 
ләгәнчә и. lәyәnçә. 
ләғ и. lağ, lağlağı; бə лəғ ној lağa qoymaq. 
ләғв и. lәğv. 
ләғвә с. lәğvә, bambılı. 
ләғвәти и. lәğvәlik, bambılılıq. 
ләғв кардеј ф. lәğv etmәk. 
ләғв кардә беј ф. lәğv edilmәk. 
ләғв кардә быә с. lәğv edilmiş (edilәn). 
ләғв кардә быә хəб. мəн. lәğv edilmişdir (edilib). 
ләғәб  и. lәqәb. 
ләғәбин с. lәqәbli. 
ләғәбинәти и. lәqәblilik. 
ләғы и. tәpik. 
ләғы жәј ф. tәpik vurmaq. 
ләғы жә беј ф. tәpik vurulmaq. 
ләғы жә быә с. tәpik vurulmuş (vurulan). 
ләғы жә быә хəб. мəн. tәpik vurulmuşdur (vurulub). 
ләғы-ләғыоне и. tәpiklәşmә; лəғы-лəғоне кардеј təpikləşmək. 
ләғым и. lağım; лəғым шодој lağım atmaq. 
ләғ кардеј ф. lağ etmәk. 
ләғ кардә беј ф. lağ edilmәk. 
ләғ кардә быә с. lağ edilmiş (edilәn). 
ләғ кардә быә хəб. мəн. lağ edilmişdir (edilib). 
ләғләғә и. lağlağı. 
ләғләғә до и. бот. akasiya, Lәnkәran akasiyası. 
ләғләғә кардеј ф. lağlağı etmәk. 
ләғләғә кардә беј ф. lağlağı edilmәk. 
ләғләғә кардә быә с. lağlağı edilmiş (edilәn). 
ләғләғә кардә быә хəб. мəн. lağlağı edilmişdir (edilib). 
ләғом и. yüyәn. 
ләғомин с. yüyәnli. 
ләғом кардеј ф. yüyәnlәmәk. 
ләғом кардә с. yüyәnlәyәn. 
ләғом кардә беј ф. yüyәnlәnmәk. 
ләғом кардә быә с. yüyәnlәnmiş, yüyәnlәnәn. 
ләғом кардә быә хəб. мəн. yüyәnlәnmişdir, yüyәnlәnib. 
ләж и. 1 ovalıq; 2 batıq. 
ләжим и. damın qırağı, damın sallanan aşağı kәnarı. 
ләз и. an, lәhzә, hovur; и лəзи дылəдə bir anda, bir anın içində.  
ләзбәләз з. anbaan. 
ләзги и. Lәzgi (xalq). 
ләзги зывон с. Lәzgi dili. 
ләзәт и. lәzzәt. 
ләзәтбахш с. lәzәtli, lәzәtverici, heyranedici, mәftunedici. 
ләзәтин с. lәzzәtli. 
ләзәтинәти и. lәzzәtlilik. 
ләзи a. azca, bir an, birhovur; лəзи дəныварде bir an keçmədi; 

лəзи һытеј bir hovur yatmaq. 
ләзиз с. lәziz. 
ләзимәҹол з. bir azdan, birhovurdan, azca keçmiş. 
ләин с. lәin. 

ләинәти и. lәinlik. 
ләјоғәт и. lәyaqәt. 
ләјоғәтин с. lәyaqәtli. 
ләјоғәтинәти и. lәyaqәtlilik. 
ләјоғәтманд с. lәyaqәtli. 
ләјоғәтмандәти и. lәyaqәtlilik. 
ләк  и. lak; лəк дəсујеј lak sürtmək; берангə лəк rəngsiz lak. 
ләкә и. lәkә. 
ләкәжор с. lәkәli; лəкəжорə одəм ləkəli adam. 
ләкәжорәти и. lәkәlilik; лəкəжор кардеј ф. ləkə vurmaq, 

ləkələmək, adını batırmaq; лəкəжор кардə беј ф. ləkə vurulmaq, 
ləkələnmək, ad batırılmaq; лəкəжор кардə быə с. ləkə vurulmuş 
(vurulan), ləkələnmiş, ləkələnən, adı batırılmış (batırılan); лəкəжор 
кардə быə хəб. мəн. ləkə vurulmuşdur (vurulub), ləkələnmişdir, 
ləkələnib, adı batırılmışdır (batırılıb). 

ләкәјн с. lәkәli; лəкəјнə олəт ləkəli paltar; лəкəјн беј ф. 
ləkələnmək; лəкəјн быə с. ləkələnmiş, ləkələnən; лəкəјн быə хəб. 
мəн. ləkələnmişdir, ləkələnib; лəкəјн кардеј ф. ləkələmək; лəкəјн 
кардə беј ф. ləkələndirilmək; лəкəјн кардə быə с. ləkələndirilmiş, 
ləkələndirilən; лəкəјн кардə быə хəб. мəн. ləkələndirilmişdir, 
ləkələndirilib. 

ләкәјнәти и. lәkәlilik. 
ләкә-ләкә з. lәkә-lәkә. 
лә(кә)сә и. bax:  вәшонә. 
ләкәтор и. xәşil; лəкəтор жəј ф. xəşil çalmaq; лəкəтор жə беј ф. 

xəşil çalınmaq; лəкəтор жə быə с. xəşil çalınmış (çalınan); лəкəтор 
жə быə хəб. мəн.  xəşil çalınmışdır (çalınıb); *Сесə лəкəтор гəв 
бəсуте Şit xəşil ağız yandırar (məsəl). 

ләкытә и. zәhrimar; лəкытə быбу ышты һардəј! sənin yediyin 
zəhrimar olsun! 

ләкыты и. laqqıltı. 
ләкко и. зоол. alabaxta. 
ләкмә и. mәzәmmәt, töhmәt; лəкмə жəј məzəmmətləmək. 
ләл и. lәl; лəл-ҹəвоһирот ləl-cəvahirat. 
ләл-гыл и. gilәmeyvә. 
ләлә и. lәlә. 
ләләвун с. lәlöyün. 
ләләвунәти и. lәlöyünlük. 
ләләг и. lәlәk. 
ләләгин с. lәlәkli. 
ләләпитиг и. бот. çәtiryarpaq (zanbaq cinsindən xırda, ağ çiçəkli 

meşə bitkisi). 
ләләш и. гəп. lәlәş. 
ләлу и. mәstan, pişik. 
ләм и. çardaq. 
ләм с. yapıq, yastı, alçaq; лəме че кəј кум evin damı yapıqdır. 
ләмә и. çardaq, talvar. 
ләмәти и. yapıqlıq, yastılıq, alçaqlıq. 
ләмоғнә с. lülәmaya (qabığı tam bərkiməmiş yumurta). 
ләнгәр и. lәngәr. 
ләнгәр жәј ф. lәngәr vurmaq. 
ләнгәрин с. lәngәrli. 
ләнәт и. lәnәt; лəнəт кардеј lənətləmək; Хыдо лəнəт быкə бə 

шəјтони! Allah şeytana lənət etsin!; *Лəнəт бə һəјəн, бəчəј вардə 
бојəн Lənət eşşəyə də, onun gətirdiyi yükə də (məsəl). 

ләнәтманд с. lәnәtlik. 
ләнәтмандәти и. lәnәtlilik. 
ләп и. top, kos. 
ләпечә и. üst-üstә yığılma, qalanma; лəпечə беј üst-üstə yığılmaq, 

qalanmaq. 
ләпә и. lәpә, dalğa. 
ләпәәпам и. lәpәölçәn. 
ләпә жәј ф. lәpә vurmaq, lәpәlәnmәk, dalğalanmaq. 
ләпәјн с. lәpәli, dalğalı; лəпəјн беј ф. ləpələnmək, dalğalanmaq; 

лəпəјн быə с. ləpələnmiş, dalğalanmış, ləpələnən, dalğalanan; лəпəјн 
быə хəб. мəн. ləpələnmişdir, dalğalanmışdır, ləpələnib, dalğalanıb. 

ләпәјнәти и. lәpәlilik, dalğalılıq. 
ләпәк и. ada. 
ләпәкыж з. adalı. 
ләпәк-ләпәк з. ada-ada. 
ләпәкон и. adalar, adalıq; adalar qrupu, arxipelaq. 
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ләпәку и. lәpәdöyәn. 
ләпәр и. lәpir. 
ләпәткә и. kürәk, bel, lapatka. 
(ләп)-ләпоне и. top-top, top oyunu, фutbol; (лəп)-лəпоне кардеј 

ф. top-top oynamaq; (лəп)-лəпоне кардə беј ф. top-top oynanılmaq; 
(лəп)-лəпоне кардə быə с. top-top oynanılmış (oynanılan); (лəп)-
лəпоне кардə быə хəб. мəн. top-top oynanılmışdır (oynanılıb). 

ләс з. boş; камиши лəс быкə тери kəndiri bir az boşalt; лəс 
дəбастеј boş bağlamaq; лəсбе и. boşalma; лəс беј ф. boşalmaq; лəс 
быə с. boşalmış, boşalan; лəс быə хəб. мəн. boşalmışdır, boşalıb; лəс 
карде и. boşaltma; лəс кардеј и. boşaltmaq; лəс кардə бе и. 
boşaldılmaq; лəс кардə беј ф. boşaldılmaq; лəс кардə быə с. 
boşaldılmış, boşaldılan; лəс кардə быə хəб. мəн. boşaldılmışdır, 
boşaldılıb; лəс кардвоније и. boşaltdırma; лəс кардовнијеј ф. 
boşaltdırmaq; лəс кардовнијə бе и. boşaltdırılma; лəс кардовнијə беј 
ф. boşaltdırılmaq; лəс кардовнијə быə с. boşaltdırılmış, boşaltdırılan; 
лəс кардовнијə быə хəб. мəн. boşaltdırılmışdır, boşaltdırılıb. 

ләсәкә с. boşaldıcı. 
ләси и. boşluq. 
ләт с. lәt. 
ләтәти и. lәtlik. 
ләтафәт и. lәtafәt. 
ләтафәтин с. lәtafәtli. 
ләтафәтинәти и. lәtafәtlilik. 
ләтәнз и. бот. sarı armud. 
ләтин с. әzik, xәstәsayaq, ölüvay. 
ләтинәти и. әziklik, xәstәsayaqlıq, ölüvaylıq. 
ләтиф с. lәtif. 
ләтифә и. lәtifә, qaravәlli. 
ләтифәти и. lәtiflik. 
ләтмә и. ziyan, zәrәr; лəтмə жəј ziyan vurmaq. 
ләтмәку с. әzik, zәdәli, әzinik, әzik-әzik, әzik-üzük; лəтмəкујə 

мивон əzik meyvələr; лəтмəку беј ф. əzilmək, zədələnmək; лəтмəку 
быə с. əzilmiş, zədələnmiş, əzik-əzik olmuş; лəтмəку быə хəб. мəн. 
əzilmişdir, zədələnmişdir, əzik-əzik olmuşdur; лəтмəку кардеј ф. 
əzmək, zədələmək, əzik- əzik etmək; лəтмəку кардə беј ф. əzdirmək, 
əzik- əzik etdirmək; лəтмəку кардə быə с. əzdirilmiş, əzdirilən, əzik-
əzik edilmiş (edilən); лəтмəку кардə быə хəб. мəн. əzdirilmişdir, 
əzdirilib, əzik-əzik edilmişdir (edilib). 

ләтмәкујәти и. әziklik, әziniklik. 
ләф и. bax: лоп. 
ләф жәј ф. bax: лоп жәј. 
ләф жәкәс и. bax: лоп жәкәс. 
ләх с. boş. 
ләхе и. silkәlәnmә, tәrpәnmә, yellәnmә, yırğalanma. 
ләхеј ф. silkәlәnmәk, tәrpәnmәk, yellәnmәk, yırğalanmaq; 

♥лəхејдəм tərpənirəm; лəхејдəш tərpənirsən; лəхејдə tərpənir; 
лəхејдəмон tərpənirik; лəхејдəшон tərpənirsiniz; лəхејдəн 
tərpənirlər; лəхејдəбим tərpənirdim; лəхејдəбиш tərpənirdin; 
лəхејдəбе tərpənirdi; лəхејдəбимон tərpənirdik; лəхејдəбишон 
tərpənirdiniz; лəхејдəбин tərpənirdilər; лəхəбим tərpənmişdim; 
лəхəбиш tərpənmişdin; лəхəбе tərpənmişdi; лəхəбимон 
tərpənmişdik; лəхəбишон tərpənmişdiniz; лəхəбин tərpənmişdilər; 
лəхəм tərpənmişəm; лəхəш tərpənmisən; лəхə tərpənib; лəхəмон 
tərpənmişik; лəхəшон tərpənmisiniz; лəхəн tərpənmisiniz; лəхəбəјм 
tərpənsəydim; лəхəбəјш  tərpənsəydin; лəхəбəј tərpənsəydi; 
лəхəбəјмон tərpənsəydik; лəхəбəјшон tərpənsəydiniz; лəхəбəјн 
tərpənsəydilər; əлəхим tərpənərdim; əлəхиш tərpənərdin; əлəхи 
tərpənərdi; əлəхимон tərpənərdik; əлəхишон tərpənərdiniz; əлəхин 
tərpənərdilər; лəхəнинбим tərpənməliydim; лəхəнинбиш   
tərpənməliydin; лəхəнинбе tərpənməliydi; лəхəнинбимон 
tərpənməliydik; лəхəнинбишон tərpənməliydiniz; лəхəнинбин 
tərpənməliydilər; лəхəнин бим tərpənməli oldum; лəхəнин биш 
tərpənməli oldun; лəхəнин бе tərpənməli oldu; лəхəнин бимон 
tərpənməli olduq; ловнијəнин бишон tərpənməli oldunuz; лəхəнин 
бин tərpənməli oldular; лəхəјм tərpəndim; лəхəјш tərpəndin; лəхəјн 
tərpətdi; лəхəјмон tərpəndik; лəхəјшон tərpəndiniz; лəхəјн 
tərpəndilər; бəлəхем tərpənərəm; бəлəхеш tərpənərsən; бəлəхе 
tərpənər; бəлəхемон tərpənərik; бəлəхешон tərpənərsiniz; бəлəхен 
tərpənərlər; лəхəниним tərpədənməliyəm; лəхəниниш tərpənməlisən; 
лəхəнине tərpənməlidir; лəхəнинимон tərpənməliyik; лəхəнинишон 

tərpənməlisiniz; лəхəнинин tərpənməlidirlər; былəхым tərpənim; 
былəх  tərpən; былəхы  tərpənsin; былəхəмон tərpənək; былəхəн  
tərpənin; былəхын  tərpənsinlər; былəхом tərpənsəm; былəхош  
tərpənsən; былəхо  tərpənsə; былəхомон tərpənsək; былəхошон  
tərpənsəniz; былəхон  tərpənsələr; ♥лəхејдəним tərpənmirəm; 
лəхејдəниш tərpənmirsən; лəхејдəни tərpənmir; лəхејдəнимон 
tərpənmirik; лəхејдəнишон tərpənmirsiniz; лəхејдəнин tərpənmirlər; 
лəхејдəныбим tərpənmirdim; лəхејдəныбиш tərpənmirdin; 
лəхејдəныбе tərpənmirdi; лəхејдəныбимон tərpənmirdik; 
лəхејдəныбишон tərpənmirdiniz; лəхејдəныбин tərpənmirdilər; 
лəхəныбим tərpənməmişdim; лəхəныбиш tərpənməmişdin; 
лəхəныбе tərpənməmişdi; лəхəныбимон tərpənməmişdik; 
лəхəныбишон tərpənməmişdiniz; лəхəныбин tərpənməmişdilər; 
лəхəним tərpənməmişəm; лəхəниш tərpənməmisən; лəхəни 
tərpənməyib; лəхəнимон tərpənməmişik; лəхəнишон 
tərpənməmisiniz; лəхəнин tərpənməmisiniz; лəхəнəбəјм 
tərpənməsəydim; лəхəнəбəјш  tərpənməsəydin; лəхəнəбəј 
tərpənməsəydi; лəхəнəбəјмон tərpənməsəydik; лəхəнəбəјшон 
tərpənməsəydiniz; лəхəнəбəјн tərpənməsəydilər; нəлəхим 
tərpənməzdim; нəлəхиш tərpənməzdin; нəлəхи tərpənməzdi; 
нəлəхимон tərpənməzdik; нəлəхишон tərpənməzdiniz; нəлəхин 
tərpənməzdilər; лəхəнинныбим tərpənməməliydim; лəхəнинныбиш   
tərpənməməliydin;лəхəнинныбе tərpənməməliydi; лəхəнинныбимон 
tərpənməməliydik; лəхəнинныбишон tərpənməməliydiniz; 
лəхəнинныбин tərpənməməliydilər; лəхəнин ныбим tərpənməli 
olmadım; лəхəнин ныбиш tərpənməli olmadın; лəхəнин ныбе 
tərpənməli olmadı; лəхəнин ныбимон tərpənməli olmadıq; лəхəнин 
ныбишон tərpənməli olmadınız; лəхəнин ныбин tərpənməli 
olmadılar; нылəхəјм tərpənmədim; нылəхəјш tərpənmədin; нылəхəј 
tərpənmədi; нылəхəјмон tərpənmədik; нылəхəјшон tərpənmədiniz; 
нылəхəјн tərpənmədilər; нибəлəхем tərpənmərəm; нибəлəхеш 
tərpənməzsən; нибəлəхе tərpənməz; нибəлəхемон tərpənmərik; 
нибəлəхешон tərpənməzsiniz; нибəлəхен tərpənməzlər; лəхəнинним 
tərpənməməliyəm; лəхəнинниш tərpənməməlisən; лəхəнинни 
tərpənməməlidir; лəхəниннимон tərpənməməliyik; лəхəниннишон 
tərpənməməlisiniz; лəхəниннин tərpənməməlidirlər; нылхым 
tərpənməyim; мəлəх  tərpənmə; нылəхы  tərpənməsin; мəлəхəмон 
tərpənməyək; мəлəхəн  tərpənməyin; нылəхын  tərpənməsinlər; 
нылəхом tərpənməsəm; нылəхош  tərpənməsən; нылəхо  
tərpənməsə; нылəхомон tərpənməsək; нылəхошон  tərpənməsəniz; 
нылəхон  tərpənməsələr. 

ләхе-ләхе з. yırğalana-yırğalana, silkәlәnә-silkәlәnә, 
yırğalanaraq, silkәlәnәrәk; лəхе-лəхе пыјеј yırğalana-yırğalana 
yerimək. 

ләхә с. silkәlәnmiş, silkәlәnәn, tәrpәnmiş, tәrpәnәn, yellәnmiş, 
yellәnәn, yırğalanmış, yırğalanan. 

ләхә хəб. мəн. silkәlәnib, tәrpәnib, yellәnib, yırğalanıb. 
ләхәнин с. silkәlәnmәli, tәrpәnmәli, yellәnmәli, yırğalanmalı, 

silkәlәnәsi, tәrpәnәsi, yellәnәsi, yırğalanası. 
ләхәсә з. silkәlәnәrkәn, tәrpәnәrkәn, yellәnәrkәn, yırğalanarkәn. 
ләхоә и. зоол. dolaşa. 
ләхшәх с. әzgin. 
ләхшәхәти и. әzginlik. 
ләһле и. lәhlәmә, tövşümә. 
ләһлеј ф. lәhlәmәk, tövşümәk. 
ләһле-ләһле з. tövşüyә-tövşüyә, lәhlәyә-lәhlәyә, tövşüyәrәk, 

lәhlәyәrәk. 
ләһҹә и. lәhcә. 
ләчәк и. lәçәk. 
ләчәкбәсә с. başılәçәkli. 
ләчәкин с. lәçәkli. 
ләчәр с. lәçәr. 
ләчәрәти и. lәçәrlik. 
ләчәрәти кардеј ф. lәçәrlik etmәk. 
ләчәрәти кардә беј ф. lәçәrlik edilmәk. 
ләчәрәти кардә быә с. lәçәrlik edilmiş (edilәn). 
ләчәрәти кардә быә хəб. мəн. lәçәrlik edilmişdir (edilib). 
ләҹәр с. çәlimsiz; лəҹəрə əғыл çəlimsiz uşaq. 
ләҹәрәти и. çәlimsizlik. 
ләш и. boy; и выжəје ышты лəш! sənin boyun bir qarışdır! 
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ләшғәр и. qoşun; Кəрбəло мəјдонəдə чан һəзо лəшғəр шејдəбе 
Kərbəla meydanında neçə min qoşun gedirdi (Ə. Nasir). 

ләшғәр-ләшғәр з. qoşun-qoşun. 
ләшғәронә с. qoşunluq, qoşun üçün nәzәrdә tutulmuş. 
-ли kiçiltmə və əzizləmə mənasını verən şəkilçi; кинәли, пыәли, 

дәдәли. 
-ли –lik, -lık, -luq, -lük şəkilçilərini ifadə edir; пенҹли beşlik, 

дали onluq.   
либерал с. liberal. 
либераләти и. liberallıq. 
либос и. libas. 
ливә и. yarpaq; ливə окардеј ф. yarpaq açmaq, yarpaqlamaq; ливə 

окардə с. yarpaqlanan, yarpaqlanmış; ливə окардə беј ф. yarpaq 
açılmaq, yarpaqlanmaq; ливə окардə быə с. yarpaq açılmış, 
yarpaqlanmış; ливə окардə быə хəб. мəн. yarpaq açılmışdır, 
yarpaqlanmışdır. 

ливәбынә и. бот. yarpaqaltlığı. 
ливәгырин с. зоол. yarpaqayaqlı; ливəгыринə гангəлғəзинон 

yarpaqayaqlı хərçəngkimilər. 
ливәгыринон и. зоол. yarpaqayaqlılar. 
ливәғәзинә с. yarpaqsayağı. 
ливәдолмә и. yarpaqdolması. 
ливәәһә и. зоол. yarpaqyeyәn. 
ливәәһон и. зоол. yarpaqyeyәnlәr (böcəklər ailəsi). 
ливәјн с. yarpaqlı. 
ливәјнәти и. yarpaqlılıq. 
ливәкош и. зоол. yarpaqgәmirәn. 
ливәкошон и. зоол. yarpaqgәmirәnlәr. 
ливәохшәр с. yarpaqvarı, yarpaqoxşar, yarpaqşәkilli, 

yarpağabәnzәr. 
ливәохшәрәти и. yarpaqvarılıq. 
ливәтоәкә и. зоол. yarpaqbükәn (kəpənək). 
ливәчәм с. bax: ливәохшәр. 
ливи-ливи з. qarış-qarış; ливи-ливи нəвеј qarış-qarış gəzmək. 
ливис-ливис и. iyrәnmә; ливис-ливис кардеј iyrənmək; əғыл де 

ливис-ливиси һардејдə хорəки uşaq хörəyi iyrənə-iyrənə yeyir.   
лиж и. saçaq; тымони лижон həsirin saçaqları. 
лижмон и. bax: ләжим. 
лиз и. 1 qabıq; моғнəлиз yumurta qabığı; 2 buynuz tәbәqәsi. 
лик I и. yer, torpaq (suyun gətirdiyi torpaq). 
лик II и. Lerik (Talış rayonlarından birinin adı); Бобоки ғəлə 

Ликəдəј  Babəkin qalası Lerikdədir; Лико бə Зујəн шə ро Lerikdən 
Zuyənə gedən yol; Лики мəнзəрон Lerikin mənzərələri; Лики винде 
орзујəдəм Leriki görmək arzusundayam; бə Лик шəниним Lerikə 
getməliyəm; Оранде Ликику бə пе Lerikdən yuхarıda Oranddır.  

ликыж (ҹ. ликыжон)  з.  lerikli; ликыжим lerikliyəm; ликыжиш 
leriklisən; ликыже leriklidir; ликыжимон lerikliyik; ликыжишон 
leriklisiniz; ликыжин leriklidirlər. 

лил с. lil, bulanıq, bozbulanıq; лил бе и. bulanma, bulanıqlaşma; 
лил беј ф. bulanmaq, bulanıqlaşmaq; лил быə с. bulanmış, 
bulanıqlaşmış; bulanan, bulaşıqlanan; лил быə хəб. мəн. bulanmışdır, 
bulanıqlaşmışdır; bulanıb, bulaşıqlanıb; лил карде и. lilləndirmə, 
bulandırma; лил карде хəб. мəн. lilləndirdin, bulandırdın; лил кардеј 
ф. lilləndirmək, bulandırmaq; лил кардə бе и. lilləndirilmə, 
bulandırılma; лил кардə беј ф. lilləndirilmək, bulandırılmaq; лил 
кардə быə с. lilləndirilmiş, bulandırılmış; lilləndirilən, bulandırılan; 
лил кардə быə хəб. мəн. lilləndirilmişdir, bulandırılmışdır; 
lilləndirilib, bulandırılıb. 

лил и. hay; əв бəштə лил гынијə o öz canının hayındadır. 
лилә и. tәzә şey, paltar, hәdiyyә (uşağın dilində). 
лиләкә с. bulandırıcı, bulandıran. 
лиләти и. bulanıqlıq. 
лилов и. bulanıq su. 
лил-пир и. pәr-pәr, alacalanma, ala-bula çalma; лил-пир жəј ф. 

pər-pər çalmaq, alacalanmaq, ala-bula çalmaq; чəшоным лил-пир 
жəјдəн gözlərim alacalanır, pər-pər çalır. 

лиман и. bax: бәндәр. 
лимзә и. qәbiz, qәbizlik. 
лимыздығә и. bәlğәm, qәbiz; бəнə лимыздығə егынијəш чымы 

чəшо qəbiz kimi mənim gözümdən düşmüsən. 
лимо и. бот. limon. 

лимоә с. limonlu; лимоə чај limonlu çay. 
лимфа и. bax: гулум. 
лимфатик с. limфatik. 
линг и. ling. 
лингә с. yıxıla-dura; лингəсə мандə устел stul yıхıla-duradır (yəni 

indicə yıхılacaq). 
лис с. acgöz, qarınqulu. 
лисә и. tişә (ağac yonmaq aləti). 
лисәти и. acgözlük, qarınqululuq; лисəти кардеј ф. acgözlük 

etmək, qarınqululuq etmək; лисəти кардə беј ф. acgözlük edilmək, 
qarınqululuq edilmək; лисəти кардə быə с. acgözlük edilmiş (edilən), 
qarınqululuq edilmiş (edilən); лисəти кардə быə хəб. мəн. acgözlük 
edilmişdir (edilib), qarınqululuq edilmişdir (edilib). 

лиск с. sürüşkәn. 
лискәти и. sürüşkәnlik. 
литиум и. ким. litium (kim. element). 
литкә и. darbalaq. 
литконә с. qısaraq, gödәcik. 
литолог и. геол. litoloq, litologiya mütәxәssisi. 
литологијә и. геол. litologiya (süxurlar haqqında elm).  
литосфер и. litosfer (Yer kürəsinin üst bərk qatı, Yer qabığı). 
лифт и. lift. 
лифтәвон и. liftçi. 
лыбут и. dodaq.  
лыбутәзизәјнон и. бот. dodaqçiçәklilәr (təbabətdə, 

parfyumeriyada ədviyyat kimi işlədilən ikiləpəli bitkilər fəsiləsi). 
лыбутәсырә и. qımışma; лыбутəсырə кардеј ф. qımışmaq; 

лыбутəсырə кардə с. qımışan, qımışmış; лыбутəсырə кардə хəб. 
мəн. qımışmısan. 

лыбутин с. зывон. dodaqlı, dodaqlanan; лыбутинə саитон 
dodaqlanan saitlər; лыбутин беј ф. dodaqlanmaq; лыбутин быə с. 
зывон. dodaqlanan. 

лыбутинәгыринон и. зоол. dodaqayaqlılar. 
лыбутинныбә с. зывон. dodaqlanmayan. 
лыбутохшәр с. dodaqvarı, dodaqşәkilli, dodaqoxşar. 
лыбутохшәрәти и. dodaqvarılıq, dadaqşәkillilik, dodaqoxşarlıq. 
лыв и. dodaq; елошкынијəше ыштə лывон öz dodaqlarını 

sallayıbdır; лыв печокнијеј dodaq büzmək. 
лывбәлыв з. daşadaş, zığbazığ, ağzınacan, dodaqbadodaq, dәc, 

dopdolu, ağızbaağız; лывбəлыв пур кардеј daşadaş doldurmaq. 
лыве и. tәrpәnmә, dәbәrmә. 
лывеј ф. tәrpәnmәk, dәbәrmәk; ♥лывејдəм tərpənirəm; 

лывејдəш tərpənirsən; лывејдə tərpənir; лывејдəмон tərpənirik; 
лывејдəшон tərpənirsiniz; лывејдəн tərpənirlər; лывејдəбим 
tərpənirdim; лывејдəбиш tərpənirdin; лывејдəбе tərpənirdi; 
лывејдəбимон tərpənirdik; лывејдəбишон tərpənirdiniz; лывејдəбин 
tərpənirdilər; əлывим tərpənərdim; əлывиш tərpənərdin; əлыви 
tərpənərdi; əлывимон tərpənərdik; əлывишон tərpənərdiniz; əлывин 
tərpənərdilər; лывəјм tərpəndim; лывəјш tərpəndin; лывəј tərpəndi; 
лывəјмон tərpəndik; лывəјшон tərpəndiniz; лывəјн tərpəndilər; 
лывəнинбим tərpənməliydim; лывəнинбиш tərpənməliydin; 
лывəнинбе tərpənməliydi; лывəнинбимон tərpənməliydik; 
лывəнинбишон tərpənməliydiniz; лывəнинбин tərpənməliydilər; 
лывəнин бим tərpənməli oldum; лывəнин биш tərpənməli oldun; 
лывəнин бе tərpənməli oldu; лывəнин бимон tərpənməli olduq; 
лывəнин бишон tərpənməli oldunuz; лывəнин бин tərpənməli 
oldular; лывəбəјм tərpənsəydim; лывəбəјш tərpənsəydin; лывəбəј 
tərpənsəydi; лывəбəјмон tərpənsəydik; лывəбəјшон tərpənsəydiniz; 
лывəбəјн tərpənsəydilər; бəлывем tərpənərəm; бəлывеш tərpənərsən; 
бəлыве tərpənər; бəлывемон tərpənərik; бəлывешон tərpənərsiniz; 
бəлывен tərpənərlər; лывəниним tərpənməliyəm; лывəниниш 
tərpənməlisən; лывəнине tərpənməlidir; лывəнинимон 
tərpənməliyik; лывəнинишон tərpənməlisiniz; лывəнинин 
tərpənməlidirlər; былывым tərpənim; былыв tərpən; былывы 
tərpənsin; былывəмон tərpənək; былывəн tərpənin; былывын 
tərpənsinlər; былывом tərpənsəm; былывош tərpənsən; былыво 
tərpənsə; былывомон tərpənsək; былывошон tərpənsəniz; былывон 
tərpənsələr; ♥лывејдəним tərpənmirəm; лывејдəниш tərpənmirsən; 
лывејдəни tərpənmir; лывејдəнимон tərpənmirik; лывејдəнишон 
tərpənmirsiniz; лывејдəнин tərpənmirlər; лывејдəныбим 
tərpənmirdim; лывејдəныбиш tərpənmirdin; лывејдəныбе 
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tərpənmirdi; лывејдəныбимон tərpənmirdik; лывејдəныбишон 
tərpənmirdiniz; лывејдəныбин tərpənmirdilər; нəлывим 
tərpənməzdim; нəлывиш tərpənməzdin; нəлыви tərpənməzdi; 
нəлывимон tərpənməzdik; нəлывишон tərpənməzdiniz; нəлывин 
tərpənməzdilər; нылывəјм tərpənmədim; нылывəјш tərpənmədin; 
нылывəј  tərpənmədi; нылывəјмон tərpənmədik; нылывəјшон 
tərpənmədiniz; нылывəјн tərpənmədilər; лывəнинныбим 
tərpənməməliydim; лывəнинныбиш tərpənməməliydin; 
лывəнинныбе tərpənməməliydi; лывəнинныбимон 
tərpənməməliydik; лывəнинныбишон tərpənməməliydiniz; 
лывəнинныбин tərpənməməliydilər; лывəнин ныбим tərpənməli 
olmadım; лывəнин ныбиш tərpənməli olmadın; лывəнин ныбе 
tərpənməli olmadı; лывəнин ныбимон tərpənməli olmadıq; лывəнин 
ныбишон tərpənməli olmadınız; лывəнин ныбин tərpənməli 
olmadılar; лывəнəбəјм tərpənməsəydim; лывəнəбəјш 
tərpənməsəydin; лывəнəбəј tərpənməsəydi; лывəнəбəјмон 
tərpənməsəydik; лывəнəбəјшон tərpənməsəydiniz; лывəнəбəјн 
tərpənməsəydilər; нибəлывем tərpənmərəm; нибəлывеш 
tərpənməzsən; нибəлыве tərpənməz; нибəлывемон tərpənmərik; 
нибəлывешон tərpənməzsiniz; нибəлывен tərpənməzlər; 
лывəнинним tərpənməməliyəm; лывəнинниш tərpənməməlisən; 
лывəнинни tərpənməməlidir; лывəниннимон tərpənməməliyik; 
лывəниннишон tərpənməməlisiniz; лывəниннин tərpənməməlidirlər; 
лывəнин ним tərpənməli deyiləm; лывəнин ниш tərpənməli deyilsən; 
лывəнин ни tərpənməli deyildir; лывəнин нимон tərpənməli deyilik; 
лывəнин нишон tərpənməli deyilsiniz; лывəнин нин tərpənməli 
deyildirlər; нылывым tərpənməyim; мəлыв tərpənmə; нылывы 
tərpənməsin; мəлывəмон tərpənməyək; мəлывəн tərpənməyin; 
нылывын tərpənməsinlər; нылывом tərpənməsəm; нылывош 
tərpənməsən; нылыво tərpənməsə; нылывомон tərpənməsək; 
нылывошон tərpənməsəniz; нылывон tərpənməsələr. 

лыве-лыве з. tәrpәnә-tәrpәnә, tәrpәnәrәk. 
лывемон и. tәrpәniş. 
лывенҹән з. 1 tәrpәnәn kimi; 2 tәrpәnmәkdәnsә. 
лывә с. tәrpәnәn, tәrpәnmiş, dәbәrәn, dәbәrmiş. 
лывә хəб. мəн. tәrpәnib, dәbәrib, tәrpәnmişdir, dәbәrmişdir. 
лывәнин с. tәrpәnmәli, dәbәrmәli, tәrpәnәsi, dәbәrәsi. 
лывәсә з. tәrpәnәrkәn, dәbәrәrkәn. 
лывин с. dodaqlı. 
лывыш-лывыш и. qurcalanma, burcuxma; лывыш-лывыш 

кардеј ф. qurcalanmaq, burcuxmaq; лывыш-лывыш кардə с. 
qurcalanmış, qurcalanan; burcuxan; лывыш-лывыш кардə хəб. мəн. 
qurcalanmısan; burcuxmusan. 

лывшур с. sallaqdodaq, dodağısallaq, lökdodaq. 
лывшурәти и. sallaqdodaqlıq, dodağısallaqlıq. 
лыггә и. lıqqa. 
лығ и. lığ. 
лығандә(нә) и. lığırsa (tam bişməmiş çörək). 
лығмон и. loğman; тыни анə бəжем, əбыни боты һич лығмони 

чарə! səni o qədər döyərəm, sənə heç loğmanın çarəsi olmaz!  
лым и. fırtıq; бə гылəј руж бəмандеш, бəты əбыни һич лым 

быжəнəн elə bir günə qalarsan, sənə heç fırtıq vuran da olmaz. 
лымин с. fırtıqlı. 
лыминбукә с. burnufırtıqlı. 
лыминбукәти и. burnufırtıqlılıq. 
лыминәти и. fırtıqlılıq. 
лынг и. ayaq (1 insanın aşağı ətrafı, habelə quşların və heyvanların 

aşağı ətraflarından biri; ростə лынг sağ ayaq; чəпə лынг sol ayaq; 2 
insanın aşağı ətrafının ayaqqabı geyinilən hissəsi; лынги улгу 
пегəтеј ayağın ölçüsünü götürmək; 3 məişət avadanlığının ayağı; 
мизи лынг stolun ayağı, устели лынг stulun ayağı). 

лынгбәлынг з. ayaq-ayağa, ayaq-ayaq, ayaqbaayaq. 
лынгә и. pillә, qәdәmә. 
лынгәварз и. tapdalama, ayaqlama, tәpiklәmә, döyәclәmә, 

yoğurma (gil və s.). 
лынгәвырә и. ayaqyeri (su quyusunun divarında və s.). 
лынгәгәшт и. ayaqseyri. 
лынгәғаб и. ayaqqabı. 
лынгәдуминон и. зоол. ayaqquyruqlular (həşaratlar dəstəsi). 
лынгәгәт и. тəб. ayaqtutan. 
лынгәжијәдә и. ayaqaltı. 

лынгәжијәдонә с. ayaqaltılıq. 
лынгәјн с. pillәli. 
лынгәјнәти и. pillәlilik. 
лынгәкирә и. ayaqkirәsi (harasa getməklə əlaqədar xidmətə görə 

haqq). 
лынгә-лынгә з. pilә-pillә. 
лынгәнәве и. bax: лынгәгәшт.   
лынгәпошнә и. bax: потәләғы. 
лынгәриз и. ayaq izi, lәpir. 
лынгәришәхолон и. зоол. ayaqüzgәclilәr (dəniz balıqları dəstəsi). 
лынгәро и. ayaqyolu. 
лынгәсығ и. ayaqdaşı. 
лынгәтыппә и. ayaq sәsi; *Бо сыпə лынгəтыппə быкош, бə мыр 

бəманде İtə ayaq çırpsan, mırıldayar (At. məs.). 
лынгәһәх и. ayaqhaqqı, ayaqkirәsi. 
лынгикуоәкырын с. ayaqdançәkәn; paxıl. 
лынгин с. ayaqlı. 
лынгкује и. ayaqdöymә (bir işin adlınca dəfələrlə getmək). 
лынг-ләғы и. әl-ayaq; лынг-лəғы жијəдə ној əl-ayaq altında 

qoymaq. 
лынгонә и. 1 ayaqlıq, postament; 2 ayaqqabının üstü; 3 архит. 

sütunun tәmәli; 4 duт. eşşәk (inşaat işlərində işlədilən yüksək 
skamya; bax: кого). 

лынг-почә и. әl-ayaq; бə лынг почə пепушијеј əl-ayağa 
dolaşmaq. 

лынҹ с. linc; лынҹə пыло linc plov. 
лынҹымә с. sucaq. 
лыпоғ и. lopuq; лыпоғ жəј lopuq vurmaq. 
лыр с. әzgin. 
лыр беј ф. әzginlәşmәk. 
лыр быә с. әzginlәşmiş, әzginlәşәn. 
лыр быә хəб. мəн. әzginlәşmişdir, әzginlәşib. 
лырәти и. әzginlik. 
лырд и. 1 kir; 2 bulantı; 3 palçıq. 
лырдәвыл и. бот. bataqlıqgülü.  
лырдин с. 1 kirli; 2 palçıqlı. 
лырсәку с. öyrәncәli, öyrәnişli. 
лырсәкујәти и. öyrәncәlilik.  
лы(рсосил) с. sırtıq. 
лы(рсосил)әти и. sırtıqlıq. 
лырт с. yumşaq, әzik. 
лыртә и. sıyıq. 
лыскә и. hissәcik, zәrrә. 
лыскәј a. azca, azcana. 
лыскә-лыскә з. zәrrә-zәrrә, az-az. 
лыхмә и. lıxma, palçıq. 
лыште и. yalama. 
лыштеј ф. yalamaq; ијəнды лыштеј yalaşmaq; лыштə беј ф. 

yalanmaq; лыштə быəбе yalanmışdı; лыштə быəбəј  yalansaydı; 
лыштə бе yalandı; лыштə бејдə yalanır; лыштə бəбе yalanar; лыштə 
быə с. yalanmış, yalanan; лыштə быə хəб. мəн. yalanmışdır, yalanıb; 
♥лыштејдəм yalayıram; лыштејдəш yalayırsan; лыштејдə yalayır; 
лыштејдəмон yalayırıq; лыштејдəшон yalayırsınız; лыштејдəн 
yalayırlar; лыштејдəбим yalayırdım; лыштејдəбиш yalayırdın; 
лыштејдəбе yalayırdı; лыштејдəбимон yalayırdıq; лыштејдəбишон 
yalayırdınız; лыштејдəбин yalayırdılar; лыштəмбе yalamışdım; 
лыштəбе yalamışdın; лыштəшбе yalamışdı; лыштəмонбе 
yalamışdıq; лыштəонбе yalamışdınız; лыштəшонбе yalamışdılar; 
лыштыме yaladım; лыште yaladın; лыштыше yaladı; лыштымоне 
yaladıq; лыштыоне yaladınız; лыштышоне yaladılar; əлыштим 
yalayardım; əлыштиш yalayardın; əлышти yalayardı; əлыштимон 
yalayardıq; əлыштишон yalayardınız; əлыштин yalayardılar; 
лыштəмбəј yalasaydım; лыштəбəј yalasaydın; лыштəшбəј yalasaydı; 
лыштəмонбəј  yalasaydıq; лыштəонбəј yalasaydınız; лыштəшонбəј 
yalasaydılar; лыштəнинбим yalamalıydım; лыштəнинбиш 
yalamalıydın; лыштəнинбе yalamalıydı; лыштəнинбимон 
yalamalıydıq; лыштəнинбишон yalamalıydınız; лыштəнинбин 
yalamalıydılar; лыштəнин бим yalamalı oldum; лыштəнин биш 
yalamalı oldun; лыштəнин бе yalamalı oldu; лыштəнин бимон 
yalamalı olduq; лыштəнин бишон yalamalı oldunuz; лыштəнин бин 
yalamalı oldular; лыштəнинимбəн yalamalıyammış; 
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лыштəнинишбəн yalamalısanmış; лыштəнинебəн yalamalıymış; 
лыштəнинимонбəн yalamalıyıqmış; лыштəнинишонбəн 
yalamalısınızmış; лыштəнининбəн yalamalıymışlar; бəлыштем 
yalayaram; бəлыштеш yalayarsan; бəлыште yalayar; бəлыштемон 
yalayarıq; бəлыштешон yalayarsınız; бəлыштен yalayarlar; 
лыштəниним yalamalıyam; лыштəниниш yalamalısan; лыштəнине 
yalamalıdır; лыштəнинимон yalamalıyıq; лыштəнинишон 
yalamalısınız; лыштəнинин yalamalıdırlar; былыштым yalayım; 
былышт yala; былышты yalasın; былыштəмон yalayaq; былыштəн 
yalayın; былыштын yalasınlar; былыштом yalasam; былыштош 
yalasan; былыштон yalasa; былыштомон yalasaq; былыштошон 
yalasanız; былыштон yalasalar; ♥лыштејдəним yalamıram; 
лыштејдəниш yalamırsan; лыштејдəни yalamır; лыштејдəнимон 
yalamırıq; лыштејдəнишон yalamırsınız; лыштејдəнин yalamırlar; 
лыштејдəныбим yalamırdım; лыштејдəныбиш yalamırdın; 
лыштејдəныбе yalamırdı; лыштејдəныбимон yalamırdıq; 
лыштејдəныбишон yalamırdınız; лыштејдəныбин yalamırdılar; 
лыштəмныбе yalamamışdım; лыштəныбе yalamamışdın; 
лыштəшныбе yalamamışdı; лыштəмонныбе yalamamışdıq; 
лыштəонныбе yalamamışdınız; лыштəшонныбе yalamamışdılar; 
нылыштыме yalamadım; нылыште yalamadın; нылыштыше 
yalamadı; нылыштымоне yalamadıq; нылыштыоне yalamadınız; 
нылыштышоне yalamadılar; нəлыштим yalamazdım; нəлыштиш 
yalamazdın; нəлышти yalamazdı; нəлыштимон yalamazdıq; 
нəлыштишон yalamazdınız; нəлыштин yalamazdılar; лыштəмнəбəј  
yalamasaydım; лыштəнəбəј yalamasaydın; лыштəшнəбəј  
yalamasaydı; лыштəмоннəбəј yalamasydıq; лыштəоннəбəј 
yalamasaydınız; лыштəшоннəбəј yalamasaydılar; лыштəнинныбим 
yalamamalıydım; лыштəнинныбиш yalamamalıydın; 
лыштəнинныбе yalamamalıydı; лыштəнинныбимон 
yalamamalıydıq; лыштəнинныбишон yalamamalıydınız; 
лыштəнинныбин yalamamalıydılar; лыштəнин ныбим yalamalı 
olmadım; лыштəнин ныбиш yalamalı olmadın; лыштəнин ныбе 
yalamalı olmadı; лыштəнин ныбимон yalamalı olmadıq; лыштəнин 
ныбишон yalamalı olmadınız; лыштəнин ныбин yalamalı olmadılar; 
лыштəниннимбəн yalamamalıyammış; лыштəниннишбəн 
yalamamalısanmış; лыштəниннијебəн yalamamalıymış; 
лыштəниннимонбəн yalamamalıyıqmış; лыштəниннишонбəн 
yalamamalısınızmış; лыштəниннинбəн yalamamalıymışlar; 
нибəлыштем yalamaram; нибəлыштеш yalamazsan; нибəлыште 
yalamaz; нибəлыштемон yalamarıq; нибəлыштешон yalamazsınız; 
нибəлыштен yalamazlar; лыштəнинним yalamamalıyam; 
лыштəнинниш yalamamalısan; лыштəнинни yalamamalıdır; 
лыштəниннимон yalamamalıyıq; лыштəниннишон yalamamalısınız; 
лыштəниннин yalamamalıdırlar; нылыштым yalamayım; мəлышт 
yalama; нылышты yalamasın; мəлыштəмон yalamayaq; мəлыштəн 
yalamayın; нылыштын yalamasınlar; нылыштом yalamasam; 
нылыштош yalamasan; нылышто yalamasa; нылыштомон 
yalamasaq; нылыштошон yalamasanız; нылыштон yalamasalar. 

лыште-лыште з. yalaya-yalaya, yalayaraq. 
лыштә с. yalamış, yalayan. 
лыштә хəб. мəн. yalamısan. 
лыштәнин с. yalamalı, yalayası. 
лыштәсә з. yalayarkәn, yalayan yerdә. 
лыштовније и. yalatma, yalatdırma. 
лыштовнијеј ф. yalatmaq, yalatdırmaq; лыштовнијə беј ф. 

yalatdırılmaq; лыштовнијə быə с. yalatdırılmış, yalatdırılan; 
лыштовнијə быə хəб. мəн. yalatdırılmışdır, yalatdırılıb. 

лыштовниј-лыштовније з. yalada-yalada, yaladaraq, 
yalatdıra-yalatdıra, yalatdıraraq. 

лыштовнијә с. yalatmış, yaladan, yalatdırmış, yalatdıran. 
лыштовнијә хəб. мəн. yalatmısan, yalatdırmısan. 
лыштовнијәнин с. yalatmalı, yalatdırmalı, yaladası, yalatdırası. 
лыштовнијәсә з. yaladarkәn, yalatdırarkәn. 
лыштоне и. yalaşma.  
ло I и. зоол. qarğa; сијоло qara qarğa, zağca; сипило ağ qarğa; Лој 

балон перəсəјн, əв һəсрəт ше бə тати Qarğanın balaları ərsəyə 
çatdılar, qarğa isti yeməyə həsrət qaldı; Бə лојшон воте, быши əн 
чокə пəрəндə бијə, ше ыштə балəш варде (At. m.).  

ло II и. mәzә; ло гəтеј məzələnmək. 
ло III и. ara (kitabın arası); китоби лоəдə kitabın arasında. 

ло IV и. yırğalanma; ло һарде-һарде пыјеј yırğalana-yırğalana 
yerimək. 

лобјә и. бот. lobya, paxla. 
лов и. vay, lov; быныштым бəшты лов! sənin vayına oturum! 
ловбәр и. lövbәr; ловбəр шодој lövbər atmaq. 
ловғә с. bax: ғуддәјн.   
ловғәти и. bax: ғуддәјнәти.   
ловә и. yalvarış, yalvarma; ловə кардеј ф. yalvarmaq; ловə 

карде-карде з. yalvara-yalvara; ловə кардовнијеј ф. yalvartmaq. 
ловәјн с. yalvarışlı. 
ловә-мыннәт и. yalvar-yaxar, yalvar-yapış; де ловə-мыннəти 

yalvar-yaхarla. 
ловәнҹин и. ağacsaqqızı, qarğasaqqızı, kitrә. 
ловәнҹинин с. kitrәli. 
ловыжор и. qarğabazarı, qarğalıbazar, sәs-küy, hay-küy. 
ловније и. tәrpәtmә, dәbәrtmә. 
ловнијеј ф. tәrpәtmәk, dәbәrtmәk; ловнијə беј ф. tərpədilmək, 

dəbərdilmək; ловнијə быəбе tərpədilmişdi; ловнијə быəбəј 
tərpədilsəydi; ловнијə бе tərpədildi; ловнијə бејдə tərpədilir; ловнијə 
бəбе tərpədilər; ловнијə быə с. tərpədilmiş, tərpədilən, dəbərdilmiş, 
dəbərdilən; ловнијə быə хəб. мəн. tərpədilmişdir, tərpədilib, 
dəbərdilmişdir, dəbərdilib; ♥ловнејдəм tərpədirəm; ловнејдəш 
tərpədirsən; ловнејдə tərpədir; ловнејдəмон tərpədirik; ловнејдəшон 
tərpədirsiniz; ловнејдəн tərpədirlər; ловнејдəбим tərpədirdim; 
ловнејдəбиш tərpədirdin; ловнејдəбе tərpədirdi; ловнејдəбимон 
tərpədirdik; ловнејдəбишон tərpədirdiniz; ловнејдəбин tərpədirdilər; 
ловнијəмбе tərpətmişdim; ловнијəбе tərpətmişdin; ловнијəшбе 
tərpətmişdi; ловнијəмонбе tərpətmişdik; ловнијəонбе tərpətmişdiniz; 
ловнијəшонбе  tərpətmişdilər; ловнијəме tərpətmişəm; ловнијə 
tərpətmisən; ловнијəше tərpədib; ловнијəмоне tərpətmişik; 
ловнијəоне tərpətmisiniz; ловнијəшоне tərpətmisiniz; ловнијəмбəј 
tərpətsəydim; ловнијəбəј  tərpətsəydin; ловнијəшбəј tərpətsəydi; 
ловнијəмонбəј tərpətsəydik; ловнијəонбəј tərpətsəydiniz; 
ловнијəшонбəј tərpətsəydilər; əловним tərpədərdim; əловниш 
tərpədərdin; əловни tərpədərdi; əловнимон tərpədərdik; əловнишон 
tərpədərdiniz; əловнин tərpədərdilər; ловнијəнинбим 
tərpətməliydim;ловнијəнинбиш   tərpətməliydin; ловнијəнинбе 
tərpətməliydi; ловнијəнинбимон tərpətməliydik; ловнијəнинбишон 
tərpətməliydiniz; ловнијəнинбин tərpətməliydilər; ловнијəнин бим 
tərpətməli oldum; ловнијəнин биш tərpətməli oldun; ловнијəнин бе 
tərpətməli oldu; ловнијəнин бимон tərpətməli olduq; ловнијəнин 
бишон tərpətməli oldunuz; ловнијəнин бин tərpətməli oldular; 
ловниме tərpətdim; ловније tərpətdin; ловнише tərpətdi; ловнимоне 
tərpətdik; ловнијоне tərpətdiniz; ловнишоне tərpətdilər; бəловнем 
tərpədərəm; бəловнеш tərpədərsən; бəловне tərpədər; бəловнемон 
tərpədərik; бəловнешон tərpədərsiniz; бəловнен tərpədərlər; 
ловнијəниним tərpədətməliyəm; ловнијəниниш tərpətməlisən; 
ловнијəнине tərpətməlidir; ловнијəнинимон tərpətməliyik; 
ловнијəнинишон tərpətməlisiniz; ловнијəнинин tərpətməlidirlər; 
быловным tərpədim; быловын  tərpət; быловны  tərpətsin; 
быловнəмон tərpədək; быловнəн  tərpədin; быловнын  tərpətsinlər; 
быловном tərpətsəm; быловнош  tərpətsən; быловно  tərpətsə; 
быловномон tərpətsək; быловношон  tərpətsəniz; быловнон  
tərpətsələr; ♥ловнејдəним tərpətmirəm; ловнејдəниш tərpətmirsən; 
ловнејдəни tərpətmir; ловнејдəнимон tərpətmirik; ловнејдəнишон 
tərpətmirsiniz; ловнејдəнин tərpətmirlər; ловнејдəныбим 
tərpətmirdim; ловнејдəныбиш tərpətmirdin; ловнејдəныбе 
tərpətmirdi; ловнејдəныбимон tərpətmirdik; ловнејдəныбишон 
tərpətmirdiniz; ловнејдəныбин tərpətmirdilər; ловнијəмныбе 
tərpətməmişdim; ловнијəныбе tərpətməmişdin; ловнијəшныбе 
tərpətməmişdi; ловнијəмонныбе tərpətməmişdik; ловнијəонныбе 
tərpətməmişdiniz; ловнијəшонныбе  tərpətməmişdilər; ловнијəмни 
tərpətməmişəm; ловнијəни tərpətməmisən; ловнијəшни tərpətməyib; 
ловнијəмонни tərpətməmişik; ловнијəонни tərpətməmisiniz; 
ловнијəшонни tərpətməmisiniz; ловнијəмнəбəј tərpətməsəydim; 
ловнијəнəбəј  tərpətməsəydin; ловнијəшнəбəј tərpətməsəydi; 
ловнијəмоннəбəј tərpətməsəydik; ловнијəоннəбəј tərpətməsəydiniz; 
ловнијəшоннəбəј tərpətməsəydilər; нəловним tərpətməzdim; 
нəловниш tərpətməzdin; нəловни tərpətməzdi; нəловнимон 
tərpətməzdik; нəловнишон tərpətməzdiniz; нəловнин tərpətməzdilər; 
ловнијəнинныбим tərpətməməliydim; ловнијəнинныбиш   
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tərpətməməliydin;ловнијəнинныбе tərpətməməliydi; 
ловнијəнинныбимон tərpətməməliydik; ловнијəнинныбишон 
tərpətməməliydiniz; ловнијəнинныбин tərpətməməliydilər; 
ловнијəнин ныбим tərpətməli olmadım; ловнијəнин ныбиш 
tərpətməli olmadın; ловнијəнин ныбе tərpətməli olmadı; ловнијəнин 
ныбимон tərpətməli olmadıq; ловнијəнин ныбишон tərpətməli 
olmadınız; ловнијəнин ныбин tərpətməli olmadılar; ныловниме 
tərpətmədim; ныловније tərpətmədin; ныловнише tərpətmədi; 
ныловнимоне tərpətmədik; ныловнијоне tərpətmədiniz; 
ныловнишоне tərpətmədilər; нибəловнем tərpətmərəm; нибəловнеш 
tərpətməzsən; нибəловне tərpətməz; нибəловнемон tərpətmərik; 
нибəловнешон tərpətməzsiniz; нибəловнен tərpətməzlər; 
ловнијəнинним tərpədətməməliyəm; ловнијəнинниш 
tərpətməməlisən; ловнијəнинни tərpətməməlidir; ловнијəниннимон 
tərpətməməliyik; ловнијəниннишон tərpətməməlisiniz; 
ловнијəниннин tərpətməməlidirlər; ныловным tərpətməyim; 
мəловын  tərpətmə; ныловны  tərpətməsin; мəловнəмон 
tərpətməyək; мəловнəн  tərpətməyin; ныловнын  tərpətməsinlər; 
ныловном tərpətməsəm; ныловнош  tərpətməsən; ныловно  
tərpətməsə; ныловномон tərpətməsək; ныловношон  tərpətməsəniz; 
ныловнон  tərpətməsələr. 

ловније-ловније з. tәrpәdә-tәrpәdә, tәrpәdәrәk, dәbәrdә-
dәbәrdә, dәbәrdәrәk. 

ловнијә с. tәrpәtmiş, tәrpәdәn, dәbәrtmiş, dәbәrdәn. 
ловнијә xəb. mən. tәrpәtmisәn, dәbәrtmisәn. 
ловнијәнин с. tәrpәtmәli, dәbәrtmәli, tәrpәdәsi, dәbәrdәsi. 
ловнијәсә з. tәrpәdәrkәn, dәbәrdәrkәn. 
ловхәбә с. lovxәbәr. 
ловһә и. lövhә. 
лоғ и. анат. göz qapağı. 
лоғаб и. loqab. 
лоғејд с. laqeyd; лоғејдə одəм laqeyd adam.  
лоғејд-лоғејди з. laqeydcәsinә, laqeydliklә. 
лоғејдәти и. laqeydlik; лоғејдəти кардеј laqeydlik etmək. 
лоғәзинон и. зоол. qarğakimilәr. 
лод с. arıq; лодə одəм arıq adam; лод беј ф. arıqlamaq; лод быə с. 

arıqlamış, arıqlayan; лод быə хəб. мəн. arıqlamışdır, arıqlayıb; лод 
карде и. arıqlatma; лод кардеј ф. arıqlatmaq; лод кардə беј ф. 
arıqladılmaq; лод кардə быə с. arıqladılmış, arıqladılan; лод кардə 
быə хəб. мəн. arıqladılmışdır, arıqladılıb. 

лодә и. şırım, novur, zom, lәkarası; лодə кардеј şırım açmaq, 
zomlamaq. 

лодәти и. arıqlıq. 
лоәдә з. arada, arasında; китоби лоəдə kitabın arasında. 
лозим 1 и. lazım; лозим беј ф. lazım olmaq; 2 с. lazımi; лозимə 

сəнəдон lazımi sənədlər.  
лозимин с. lazımlı. 
лозиминәти и. lazımlılıq. 
лозимныбә с. lazımsız. 
лозывон и. гəп. qarğadili. 
лојиғ и. layiq. 
лојиғин с. layiqli. 
лојиғинәти и. layiqlilik. 
лок и. şax, zola. 
локә и. 1 tabağ, tәknә; 2 çanax; локəпештə tısbağa. 
локнә и. nәnni, yellәncәk. 
локније и. yırğalama, yellәmә. 
локнијеј ф. yırğalamaq, yellәmәk; локнијə беј ф. 

yırğalandırılmaq, yelləndirilmək; локнијə быəбе  yırğalandırılmışdı; 
локнијə быəбəј yırğalandırılsaydı; локнијə бе yırğalandırıldı; 
локнијə бејдə yırğalandırılır; локнијə бəбе yırğalandırılar; локнијə 
быə с. yırğalanmış, yırğalanan, yellədilmiş, yellədilən; локнијə быə 
хəб. мəн. yırğalanmışdır, yırğalanıb, yellədilmişdir, yellədilib; 
♥локнејдəм yırğalayıram; локнејдəш yırğalayırsan; локнејдə 
yırğalayır; локнејдəмон yırğalayırıq; локнејдəшон yırğalayırsınız; 
локнејдəн yırğalayırlar; локнејдəбим yırğalayırdım; локнејдəбиш 
yırğalayırdın; локнејдəбе yırğalayırdı; локнејдəбимон yırğalayırdıq; 
локнејдəбишон yırğalayırdınız; локнејдəбин yırğalayırdılar; 
локнијəмбе yırğalamışdım; локнијəбе yırğalamışdın; локнијəшбе 
yırğalamışdı; локнијəмонбе yırğalamışdıq; локнијəонбе 
yırğalamışdınız; локнијəшонбе  yırğalamışdılar; локнијəме 

yırğalamışam; локнијə yırğalamısan; локнијəше yırğalayıb; 
локнијəмоне yırğalamışıq; локнијəоне yırğalamısınız; локнијəшоне 
yırğalayıblar; локнијəмбəј yırğalasaydım; локнијəбəј yırğalasaydın; 
локнијəшбəј yırğalasaydı; локнијəмонбəј yırğalasaydıq; 
локнијəонбəј yırğalasaydınız; локнијəшонбəј yırğalasaydılar; 
əлокним yırğalayardım; əлокниш yırğalayardın; əлокни yırğalayardı; 
əлокнимон yırğalayardıq; əлокнишон yırğalayardınız; əлокнин 
yırğalayardılar;локнијəнинбим yırğalamalıydım; локнијəнинбиш   
yırğalamalıydın; локнијəнинбе yırğalamalıydı; локнијəнинбимон 
yırğalamalıydıq; локнијəнинбишон yırğalamalıydınız; 
локнијəнинбин yırğalamalıydılar; локнијəнин бим yırğalamalı 
oldum; локнијəнин биш yırğalamalı oldun; локнијəнин бе 
yırğalamalı oldu; локнијəнин бимон yırğalamalı olduq; локнијəнин 
бишон yırğalamalı oldunuz; локнијəнин бин yırğalamalı oldunlar; 
локниме yırğaladın; локније yırğaladın; локнише yırğaladı; 
локнимоне јырғаладыг;  локнијоне yırğaladınız; локнишоне 
yırğğaladılar; бəлокнем yırğalayaram; бəлокнеш yırğalayarsan; 
бəлокне yırğalayar; бəлокнемон yırğalayarıq; бəлокнешон 
yırğalayarsınız; бəлокнен yırğalayarlar; локнијəниним 
yırğalamalıyam; локнијəниниш yırğalamalısan; локнијəнине 
yırğalamalıdır; локнијəнинимон yırğalamalıyıq; локнијəнинишон 
yırğalamalısınız; локнијəнинин yırğalamalıdırlar; былокным 
yırğalayım; былокын  yırğala; былокны  yırğalasın; былокнəмон 
yırğalayaq; былокнəн  yırğalayın; былокнын  yırğalasnlar; 
былокном yırğalasam; былокнош  yırğalasan; былокно  yırğalasa; 
былокномон yırğalasaq; былокношон  yırğalasanız; былокнон  
yırğalasalar; ♥локнејдəним yırğalamıram; локнејдəниш 
yırğalamırsan; локнејдəни yırğalamır; локнејдəнимон yırğalamırıq; 
локнејдəнишон yırğalamırsınız; локнејдəнин yırğalamırlar; 
локнејдəныбим yırğalamırdım; локнејдəныбиш yırğalamırdın; 
локнејдəныбе silkələmirdi; локнејдəныбимон yırğalamırdıq; 
локнејдəбишон yırğalamırdınız; локнејдəныбин yırğalamırdılar; 
локнијəмныбе yırğalamamışdım; локнијəныбе yırğalamamışdın; 
локнијəшныбе yırğalamamışdı; локнијəмонныбе yırğalamamışdıq; 
локнијəонныбе yırğalamamışdınız; локнијəшонныбе  
yırğalamamışdılar; локнијəмни yırğalamamışam; локнијəни 
yırğalamamısan; локнијəшни yırğalamayıb; локнијəмонни 
yırğalamamışıq; локнијəонни yırğalamamısınız; локнијəшонни 
yırğalamayıblar; локнијəмнəбəј yırğalamasaydım; локнијəнəбəј 
yırğalamasaydın; локнијəшнəбəј yırğalamasaydı; локнијəмоннəбəј 
yırğalamasaydıq; локнијəоннəбəј yırğalamasaydınız; 
локнијəшоннəбəј yırğalamasaydılar; нəлокним silkələməzdim; 
нəлокниш silkələməzdin; нəлокни silkələməzdi; нəлокнимон 
silkələməzdik; нəлокнишон silkələməzdiniz; нəлокнин 
silkələməzdilər; локнијəнинныбим silkələməməliydim; 
локнијəнинныбиш silkələməməliydin; локнијəнинныбе 
silkələməməliydi; локнијəнинныбимон silkələməməliydik; 
локнијəнинныбишон silkələməməliydiniz; локнијəнинныбин 
silkələməməliydilər; локнијəнин ныбим silkələməli olmadım; 
локнијəнин ныбиш silkələməli olmadın; локнијəнин ныбе 
silkələməli olmadı;локнијəнин ныбимон silkələməli olmadıq; 
локнијəнин ныбишон silkələməli olmadınız; локнијəнин ныбин 
silkələməli olmadılar; нылокниме silkələmədim; нылокније 
silkələmədin; нылокнише silkələmədi; нылокнимоне silkələmədik; 
нылокнијоне silkələmədiniz; нылокнишоне silkələmədilər; 
нибəлокнем silkələmərəm; нибəлокнеш silkələməzsən; нибəлокне 
silkələməz; нибəлокнемон silkələmərik; нибəлокнешон 
silkələməzsiniz; нибəлокнен silkələməzlər; локнијəнинним 
silkələməməliyəm; локнијəнинниш silkələməməlisən; локнијəнинни 
silkələməməlidir; локнијəниннимон silkələməməliyik; 
локнијəниннишон silkələməməlisiniz; локнијəниннин 
silkələməməlidirlər; нылокным silkələməyim; мəлокын  silkələmə; 
нылокны  silkələməsin; мəлокнəмон silkələməyək; мəлокнəн  
silkələməyin; нылокнын  silkələməsinlər; нылокном silkələməsəm; 
нылокнош  silkələməsən; нылокно  silkələməsə; нылокномон 
silkələməsək; нылокношон  silkələməsəniz; нылокнон  
silkələməsələr. 

локније-локније з. yırğalayaraq, yırğalaya-yırğalaya, 
yellәyәrәk, yellәyә-yellәyә. 

локнијә с. yırğalayan, yırğalayıcı. 
локнијә хəб. мəн. yırğalamısan, yellәmisәn. 
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локнијәнин с. yırğalamalı, yellәmәli, yırğalayası, yellәyәsi. 
локнијәсә з. yırğalayarkәn, yellәyәrkәn. 
локу и. qurabiyә, lükü (düyü unundan bişirilir; talışların milli 

pişintisi). 
лол с. lal; лолə мерд lal kişi; *Лоли зывони чəј нəнə бəзне Lalın 

dilini anası bilər (At. məs.). 
лолә ангыштә и. adsız barmaq. 
лоләвәр и. бот. lalәvәr otu (zanbaq fəsiləsindən olan alabəzək 

çiçəkli bitki).  
лоләво и. hərfən: lallıq yeli; лолəво быгыны бəшты гəви! sənin 

ağzına lallıq yeli dəysin (səni lal olasan)! 
лоләзывон и. laldili. 
лоләмәхи с. key, ağzıayrıq, fәrsiz (hәrfi mәnası: «muncuq kimi 

lal»). 
лоләмәхијәти и. keylik, ağzıayrıqlıq, fәrsizlik. 
лол-кор с. lal-kar. 
лол-корәти и. lal-karlıq. 
ло-ло и. bay-bay (uşağın dilində). 
ло-ло кардеј ф. bay-bay etmәk, yatmaq (uşağın dilində). 
лопијоз и. бот. quzğunqılıncı. 
лон I и. hin; кагə лон toyuq hini. 
лон II и. başlı-başına buraxma, әkib-becәrmәmә (torpağı); 

зəмини лон огəтеј torpağı başlı-başına buraxmaq, əkib-becərməməq. 
лонемык и. qarğaduzu (texnikanın müxtəlif sahələrində istifadə 

olunan şəffaf lay-lay material). 
лонә и. 1 yuva; пəрəндə лонə quş yuvası; 2 zağa; һырсə лонə ayı 

zağası. 
лонәвури с. qaçaq, qaçqın, didәrgin, köçәri; лонəвури беј 

yuvasından didərgin düşmək; лонəвурə пəрəндон köçəri quşlar; 
лонəвури кардеј ф. didərgin salmaq, qaçaq salmaq; лонəвури кардə 
беј ф. didərgin salınmaq, qaçaq salınmaq; лонəвури кардə быə с. 
didərgin (qaçaq) salınmış (salınan); лонəвури кардə быə хəб. мəн. 
didərgin (qaçaq) salınmışdır (salınıb). 

лонәғәзинә с. геол. yuvavarı (yataq). 
лонәјн I с. yuvalı. 
лонәјн II с. münbit; лонəјнə зəмин münbit torpaq. 
лонәјнәти I с. yuvalılıq. 
лонәјнәти II и. münbitlik. 
лонәлиз и. yuvaqurma, yuvatikmә (quşlar haqqında); лонəлиз 

кардеј ф. yuva qurmaq, yuvalamaq, yuva tikmək (quşlar haqqında); 
лонəлиз кардə беј ф. yuva qurulmaq, yuvalanmaq, yuva tikilmək 
(quşlar haqqında); лонәлиз кардә быә с. yuva qurulmuş, 
yuvalanmış, yuva tikilmiş, yuva qurulan, yuva tikilən (quşlar 
haqqında); лонəлиз кардə быə хəб. мəн. yuva qurulmuşdur, 
yuvalanmışdır, yuva tikilmişdir, yuva qurulub, yuva tikilib (quşlar 
haqqında). 

лонәмо и. yumurta фalı. 
лонәҹо и. yuva yeri. 
лоп и. gop; лоп жəкəс и. gopçu; лоп кардеј ф. gop etmək; лоп 

кардə беј ф. gop edilmək; лоп кардə быə с. gop edilmiş (edilən); лоп 
кардə быə хəб. мəн. gop edilmişdir (edilib). 

лопәвон и. gopçu. 
лопәвонәти и. gopçuluq.  
лопијоз и. бот. qarğasoğanı, qınqılıc, quzğunqılıcı. 
лор и. aşağı keyfiyyәtli pendir (pendir tutulandan sonra qalan 

suyun üstünə bir stakan su tökülür olur lor, şora bənzəyir, amma bir 
az şirin olur).  

лорзыније и. titrәtmә, әsdirmә. 
лорзынијеј ф. titrәtmәk, әsdirmәk; лорзынијə беј ф. titrədilmək, 

əsdirilmək; лорзынијə быəбе titrədilmişdi; лорзынијə быəбəј 
titrədilsəydi; лорзынијə бе titrədildi; лорзынијə бејдə titrədilir; 
лорзынијə бəбе titrədilər; лорзынијə быə с. titrədilmiş, əsdirilmiş, 
titrədilən, əsdirilən; лорзынијə быə хəб. мəн. titrədilmişdir, 
əsdirilmişdir, titrədilib, əsdirilib; ♥лорзынејдəм titrədirəm; 
лорзынејдəш titrədirsən; лорзынејдə titrədir; лорзынејдəмон 
titrədirik; лорзынејдəшон titrədirsiniz; лорзынејдəн titrədirlər; 
лорзынејдəбим titrədirdim; лорзынејдəбиш titrədirdin; 
лорзынејдəбе titrədirdi; лорзынејдəбимон  titrədirdik; 
лорзынејдəбишон titrədirdiniz; лорзынејдəбин  titrədirdilər; 
лорзынијəмбе titrətmişdim; лорзынијəбе titrətmişdin; 
лорзынијəшбе titrətmişdi; лорзынијəмонбе titrətmişdik; 

лорзынијəонбе titrətmişdiniz; лорзынијəшонбе  titrətmişdilər; 
лорзынијəме titrətmişəm; лорзынијə titrətmisən; лорзынијəше 
titrədib; лорзынијəмоне titrətmişik; лорзынијəоне titrətmisiniz; 
лорзынијəшоне titrədiblər; лорзынијəмбəј titrətsəydim; 
лорзынијəбəј titrətsəydin; лорзынијəшбəј titrətsəydi; 
лорзынијəмонбəј titrətsəydik; лорзынијəонбəј titrətsəydiniz; 
лорзынијəшонбəј titrətsəydilər; əлорзыним titrədərdim; əлорзыниш 
titrədərdin; əлорзыни titrədərdi; əлорзынимон titrədərdik; 
əлорзынишон titrədərdiniz; əлорзынин titrədərdilər; 
лорзынијəнинбим  titrətməliydim; лорзынијəнинбиш titrətməliydin; 
лорзынијəнинбе  titrətməliydi; лорзынијəнинбимон  titrətməliydik; 
лорзынијəнинбишон  titrətməliydiniz; лорзынијəнинбин   
titrətməliydilər; лорзынијəнин бим titrətməli oldum; лорзынијəнин 
биш titrətməli oldun; лорзынијəнин бе titrətməli oldu; 
лорзынијəнин бимон titrətməli olduq; лорзынијəнин бишон 
titrətməli oldunuz; лорзынијəнин бин titrətməli oldular; лорзыниме 
titrətdim; лорзыније titrətdin; лорзынише titrətdi; лорзынимоне 
titrətdik; лорзынијоне titrətdiniz; лорзынишоне titrətdilər; 
бəлорзынем titrədərəm; бəлорзынеш titrədərsən; бəлорзыне 
titrədəcək; бəлорзынемон titrədərik; бəлорзынешон titrədərsiniz; 
бəлорзынен titrədərlər; лорзынијəниним titrətməliyəm; 
лорзынијəниниш titrətməlisən; лорзынијəнине titrətməlidir; 
лорзынијəнинимон titrətməliyik; лорзынијəнинишон titrətməlisiniz; 
лорзынијəнинин titrətməlidirlər; былорзыным titrədim; былорзын  
titrət; былорзыны  titrətsin; былорзынəмон titrədək; былорзынəн  
titrədin; былорзынын  titrətsinlər; былорзыном titrətsəm; 
былорзынош  titrətsən; былорзыно  titrətsə; былорзыномон 
titrətsək; былорзыношон  titrətsəniz; былорзынон  titrətsələr; 
♥лорзынејдəним titrətmirəm; лорзынејдəниш titrətmirsən; 
лорзынејдəни titrətmir; лорзынејдəнимон titrətmirik; 
лорзынејдəнишон titrətmirsiniz; лорзынејдəнин titrətmirlər; 
лорзынејдəныбим titrətmirdim; лорзынејдəныбиш titrətmirdin; 
лорзынејдəныбе titrətmirdi; лорзынејдəныбимон  titrətmirdik; 
лорзынејдəныбишон titrətmirdiniz; лорзынејдəныбин  titrətmirdilər; 
лорзынијəмныбе titrətməmişdim; лорзынијəныбе titrətməmişdin; 
лорзынијəшныбе titrətməmişdi; лорзынијəмонныбе titrətməmişdik; 
лорзынијəонныбе titrətməmişdiniz; лорзынијəшонныбе  
titrətməmişdilər; лорзынијəмни titrətməmişəm; лорзынијəни 
titrətməmisən; лорзынијəшни titrətməyib; лорзынијəмонни 
titrətməmişik; лорзынијəонни titrətməmisiniz; лорзынијəшонни 
titrətməyiblər; лорзынијəмнəбəј titrətməsəydim; лорзынијəнəбəј 
titrətməsəydin; лорзынијəшнəбəј titrətməsəydi; лорзынијəмоннəбəј 
titrətməsəydik; лорзынијəоннəбəј titrətməsəydiniz; 
лорзынијəшоннəбəј titrətməsəydilər; нəлорзыним titrətməzdim; 
нəлорзыниш titrətməzdin; нəлорзыни titrətməzdi; нəлорзынимон 
titrətməzdik; нəлорзынишон titrətməzdiniz; нəлорзынин 
titrətməzdilər; лорзынијəнинныбим  titrətməməliydim; 
лорзынијəнинныбиш titrətməməliydin;лорзынијəнинныбе  
titrətməməliydi; лорзынијəнинныбимон  titrətməməliydik; 
лорзынијəнинныбишон  titrətməməliydiniz; лорзынијəнинбин   
titrətməməliydilər; лорзынијəнин ныбим titrətməli olmadım; 
лорзынијəнин ныбиш titrətməli olmadın; лорзынијəнин ныбе 
titrətməli olmadı; лорзынијəнин ныбимон titrətməli olmadıq; 
лорзынијəнин ныбишон titrətməli olmadınız; лорзынијəнин ныбин 
titrətməli olmadılar; нылорзыниме titrətmədim; нылорзыније 
titrətmədin; нылорзынише titrətmədi; нылорзынимоне titrətmədik; 
нылорзынијоне titrətmədiniz; нылорзынишоне titrətmədilər; 
нибəлорзынем titrətmərəm; нибəлорзынеш titrətməzsən; 
нибəлорзыне titrəməyəcək; нибəлорзынемон titrətmərik; 
нибəлорзынешон titrətməzsiniz; нибəлорзынен titrətməzlər; 
лорзынијəнинним titrətməməliyəm; лорзынијəнинниш 
titrətməməlisən; лорзынијəнинни titrətməməlidir; 
лорзынијəниннимон titrətməməliyik; лорзынијəниннишон 
titrətməməlisiniz; лорзынијəниннин titrətməməlidirlər; нылорзыным 
titrətməyim; мəлорзын  titrətmə; нылорзыны  titrətməsin; 
мəлорзынəмон titrətməyək; мəлорзынəн  titrətməyin; нылорзынын  
titrətməsinlər; нылорзыном titrətməsəm; нылорзынош  titrətməsən; 
нылорзыно  titrətməsə; нылорзыномон titrətməsək; нылорзыношон  
titrətməsəniz; нылорзынон  titrətməsələr. 

лорзыније-лорзыније з. titrәdә-titrәdә, titrәdәrәk, әsdirә-
әsdirә, әsdirәrәk. 
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лорзынијә с. titrәtmiş, titrәdәn, әsdirmiş, әsdirәn. 
лорзынијә хəб. мəн. titrәtmisәn, әsdirmisәn. 
лорзынијәнин с. titrәtmәli, әsdirmәli, titrәdәsi, әsdirәsi. 
лорзынијәсә з. titrәdәrkәn, әsdirәrkәn. 
лорун и. зоол. dam bayquşu; *Бə лоруни овəјнə нишо дој, 

бəпəре бəше Dam bayquşuna güzgü göstərsən, uçub gedər (At. məs.). 
лорун с. aciz. 
лорунәти I и. bayquşluq. 
лорунәти II и. acizlik. 
лосә с. qurdlu barama (içində qurdu ölmüş barama). 
лоти с. lotu. 
лотијәти и. lotuluq. 
лоти-поти и. lotu-potu. 
лохније и. silkәlәmә, yırğalama, tәrpәtmә. 
лохнијеј ф. silkәlәmәk, yırğalamaq, tәrpәtmәk; лохнијə беј ф. 

tərpədilmək, silkələndirilmək, yırğalandırmaq; лохнынијə быəбе 
silkələndirilmişdi; лохнынијə быəбəј silkələndirilsəydi; лохнынијə 
бе silkələndirildi; лохнынијə бејдə silkələndirilir; лохнынијə бəбе 
silkələndirilər; лохнијə быə с. tərpədilmiş, silkələndirilmiş, 
yırğalandırılmış, tərpədilən, silkələndirilən, yırğalandırılan; лохнијə 
быə хəб. мəн. tərpədilmişdir, silkələndirilmişdir, yırğalandırılmışdır, 
tərpədilib, silkələndirilib, yırğalandırılıb; ♥лохнејдəм silkələyirəm; 
лохнејдəш silkələyirsən;лохнејдə silkələyir; лохнејдəмон 
silkələyirik; лохнејдəшон silkələyirsiniz; лохнејдəн silkələyirlər; 
лохнејдəбим silkələyirdim; лохнејдəбиш silkələyirdin; лохнејдəбе 
silkələyirdi; лохнејдəбимон silkələyirdik; лохнејдəбишон 
silkələyirdiniz; лохнејдəбин silkələyirdilər; лохнијəмбе 
silkələmişdim; лохнијəбе silkələmişdin; лохнијəшбе silkələmişdi; 
лохнијəмонбе silkələmişdik; лохнијəонбе silkələmişdiniz; 
лохнијəшонбе  silkələmişdilər; лохнијəме silkələmişəm; лохнијə 
silkələmisən; лохнијəше silkələyib; лохнијəмоне silkələmişik; 
лохнијəоне silkələmisiniz; лохнијəшоне silkələyiblər; лохнијəмбəј 
silkələsəydim; лохнијəбəј silkələsəydin; лохнијəшбəј silkələsəydi; 
лохнијəмонбəј silkələsəydik; лохнијəонбəј silkələsəydiniz; 
лохнијəшонбəј silkələsəydilər; əлохним silkələyərdim; əлохниш 
silkələyərdin; əлохни silkələyərdi; əлохнимон silkələyərdik; 
əлохнишон silkələyərdiniz; əлохнин silkələyərdilər; лохнијəнинбим 
silkələməliydim; лохнијəнинбиш silkələməliydin; лохнијəнинбе 
silkələməliydi; лохнијəнинбимон silkələməliydik; 
лохнијəнинбишон silkələməliydiniz; лохнијəнинбин 
silkələməliydilər; лохнијəнин бим silkələməli oldum; лохнијəнин 
биш silkələməli oldun; лохнијəнин бе silkələməli oldu; лохнијəнин 
бимон silkələməli olduq; лохнијəнин бишон silkələməli oldunuz; 
лохнијəнин бин silkələməli oldular; лохниме silkələdim; лохније 
silkələdin; лохнише silkələdi; лохнимоне silkələdik; лохнијоне 
silkələdiniz; лохнишоне silkələdilər; бəлохнем silkələyərəm; 
бəлохнеш silkələyərsən; бəлохне silkələyər; бəлохнемон 
silkələyərik; бəлохнешон silkələyərsiniz; бəлохнен silkələyərsiniz; 
лохнијəниним silkələməliyəm; лохнијəниниш silkələməlisən; 
лохнијəнине silkələməlidir; лохнијəнинимон silkələməliyik; 
лохнијəнинишон silkələməlisiniz; лохнијəнинин silkələməlidirlər; 
былохным silkələyim; былохын  silkələ; былохны  silkələsin; 
былохнəмон silkələyək; былохнəн  silkələyin; былохнын  
silkələsinlər; былохном silkələsəm; былохнош  silkələsən; былохно  
silkələsə; былохномон silkələsək; былохношон  silkələsəniz; 
былохнон  silkələsələr; ♥лохнејдəним silkələmirəm; лохнејдəниш 
silkələmirsən; лохнејдəни silkələmir; лохнејдəнимон silkələmirik; 
лохнејдəнишон silkələmirsiniz; лохнејдəнин silkələmirlər; 
лохнејдəныбим silkələmirdim; лохнејдəныбиш silkələmirdin; 
лохнејдəныбе silkələmirdi; лохнејдəныбимон silkələmirdik; 
лохнејдəбишон silkələmirdiniz; лохнејдəныбин silkələmirdilər; 
лохнијəмныбе silkələməmişdim; лохнијəныбе silkələməmişdin; 
лохнијəшныбе silkələməmişdi; лохнијəмонныбе silkələməmişdik; 
лохнијəонныбе silkələməmişdiniz; лохнијəшонныбе  
silkələməmişdilər; лохнијəмни silkələməmişəm; лохнијəни 
silkələməmisən; лохнијəшни silkələməyib; лохнијəмонни 
silkələməmişik; лохнијəонни silkələməmisiniz; лохнијəшонни 
silkələməyiblər; лохнијəмнəбəј silkələməsəydim; лохнијəнəбəј 
silkələməsəydin; лохнијəшнəбəј silkələməsəydi; лохнијəмоннəбəј 
silkələməsəydik; лохнијəоннəбəј silkələməsəydiniz; 
лохнијəшоннəбəј silkələməsəydilər; нəлохним silkələməzdim; 

нəлохниш silkələməzdin; нəлохни silkələməzdi; нəлохнимон 
silkələməzdik; нəлохнишон silkələməzdiniz; нəлохнин 
silkələməzdilər; лохнијəнинныбим silkələməməliydim; 
лохнијəнинныбиш silkələməməliydin;лохнијəнинныбе 
silkələməməliydi; лохнијəнинныбимон silkələməməliydik; 
лохнијəнинныбишон silkələməməliydiniz; лохнијəнинныбин 
silkələməməliydilər; лохнијəнин ныбим silkələməli olmadım; 
лохнијəнин ныбиш silkələməli olmadın; лохнијəнин ныбе 
silkələməli olmadı; лохнијəнин ныбимон silkələməli olmadıq; 
лохнијəнин ныбишон silkələməli olmadınız; лохнијəнин ныбин 
silkələməli olmadılar; нылохниме silkələmədim; нылохније 
silkələmədin; нылохнише silkələmədi; нылохнимоне silkələmədik; 
нылохнијоне silkələmədiniz; нылохнишоне silkələmədilər; 
нибəлохнем silkələmərəm; нибəлохнеш silkələməzsən; нибəлохне 
silkələməz; нибəлохнемон silkələmərik; нибəлохнешон 
silkələməzsiniz; нибəлохнен silkələməzlər; лохнијəнинним 
silkələməməliyəm; лохнијəнинниш silkələməməlisən; лохнијəнинни 
silkələməməlidir; лохнијəниннимон silkələməməliyik; 
лохнијəниннишон silkələməməlisiniz; лохнијəниннин 
silkələməməlidirlər; нылохным silkələməyim; мəлохын  silkələmə; 
нылохны  silkələməsin; мəлохнəмон silkələməyək; мəлохнəн  
silkələməyin; нылохнын  silkələməsinlər; нылохном silkələməsəm; 
нылохнош  silkələməsən; нылохно  silkələməsə; нылохномон 
silkələməsək; нылохношон  silkələməsəniz; нылохнон  
silkələməsələr. 

лохније-лохније з. silkәlәyә-silkәlәyә, silkәlәyәrәk, yırğalaya-
yırğalaya, yırğalayaraq, tәrpәdә-tәrpәdә, tәrpәdәrәk. 

лохнијә с. silkәlәmiş, silkәlәyәn, yırğalamış, yırğalayan, 
tәrpәtmiş, tәrpәdәn. 

лохнијә хəб. мəн. silkәlәmәkisәn, yırğalamısan, tәrpәtmisәn. 
лохнијәнин с. silkәlәmәli, yırğalamalı, tәrpәtmәli, silkәlәyәsi, 

yırğalayası, tәrpәdәsi. 
лохнијәсә з. silkәlәyәrkәn, yırğalayarkәn, tәrpәdәrkәn. 
лоһ и. bax: ловһә. 
лош и. leş. 
лошәһә и. зоол. leşyeyәn. 
лошәһон и. зоол. leşyeyәnlәr. 
лошхор и. зоол. leşyeyәn, kәrkәs. 
лошхорәти и. зоол. leşyeyәnlik. 
лу I и. qabıq; де луј qabıqla; лу басте и. qabıqlanma; лу бастеј ф. 

qabıq bağlamaq, qabıqlanmaq; лу дој ф. qabıq vermək, soyulmaq; лу 
екардеј ф. qabıq qoymaq, soyulmaq; лу кардеј ф. soymaq; лу кардə 
беј ф. soyulmaq; лу кардə быə с. soyulmuş, soyulan; лу кардə быə 
хəб. мəн. soyulmuşdur, soyulub. 

лу II и. yamac, döş; бандəлу dağdöşü. 
луғәт и. lüğәt; толышə-тыркə луғəт talış-türk lüğəti. 
луәкә и. 1 soyan; 2 qabıqsoyan (alət). 
луәһә и. зоол. qabıqyeyәn (cücü). 
луз и. 1 qarın, gödәn; луз дој qarın vermək; луз пур кардеј qarın 

doldurmaq; луз бастеј qarın bağlamaq; 2 bax: ләвә; луз басте и. 
qarınlama, qarınsalma, qarın bağlama; луз бастеј ф. qarınlamaq, qarın 
bağlamaq; луз бастə бе и. qarınlanma; луз бастə беј ф. qarınlanmaq. 

лузәфырс и. sürünmә (qarnı üstə); лузəфырс кардеј qarnı üstə 
sürünmək. 

лузәсәпе с. тəб. qarınüstü. 
лузәчовын и. qarınotaran. 
лузин с. qarınlı. 
лузинәти и. qarınlılıq. 
лузипури з. qarındolusu; лузипури һардеј qarındolusu yemək. 
лузум и. lüzum. 
лузумин с. lüzumlu. 
лузуминәти и. lüzumluluq. 
лујәдә и. qabıqda; мелы һесте дој лујəдə ağacın qabığında qurd 

vardır. 
лујәдә з. yamacda, döşdә; лујəдə быə кəон yamacdakı evlər.  
лујәдимә с. qabıqüstü; лујəдимə пардə qabıqüstü pərdə. 
лујәдылә с. тəб. qabıqdaxili; лујəдылə нејронон qabıqdaхili 

neyronlar. 
лујку и. qabıqdan; фəрғ һесте лујку бə лу qabıqdan qabığa fərq 

vardır.  
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лујку з. yamacdan, döşdәn; лујку дəвардимон шимон yamacdan 
keçib getdik.  

лујнин с. qabıqlı. 
лујнинәти и. qabıqlılıq. 
лујо и. qabıqdan; лујо бешə мелы qabıqdan çıхan qurd. 
лујо з. yamacdan, döşdәn; лујо сəбəсару омеј yamacdan üzüaşağı 

gəlmək. 
лујсәпе и. бот. qabıqüstü. 
лук и. анат. udlaq; лукəдə мандеј ф. boğazda qalmaq. 
лукәғыјә и. hıçqırıq, hıçqırma; лукəғыјə кардеј hıçqırmaq. 
лул: лул-ғәнбәр с. lül-qәnbәr. 
лулә I и. boru; лулə кардеј ф. bürmələmək; лулə кардə беј ф. 

bürmələnmək; лулə кардə быə с. bürmələnmiş, bürmələnən; лулə 
кардə быə хəб. мəн. bürmələnmişdir, bürmələnib. 

лулә II и. lülәk; овтовə лулə avtava luləyi. 
луләанҹән и. тех. borudoğrayan (alət). 
луләбырније и. borukәsmә. 
луләвон и. boruçu. 
луләгылвонәәкә с. boruqaynaqlayan. 
луләғәзинә с. boruvarı. 
луләдәвошт и. borudüzәn. 
луләдәкышт и. тех. borusıxan. 
луләејәкә с. borutökәn. 
луләәбыр и. тех. borukәsәn (alәt). 
луләәгәт и. borututan. 
луләәкырын и. тех. borudaşıyan (maşın). 
луләәсохт и. borudüzәldәn, boruhazırlayan. 
луләјн с. borulu. 
луләкәбоб и. lülәkabab. 
луләкәмәр и. borukәmәri. 
луләкәш и. su kәmәri. 
луләкон и. әlüzyuyan. 
луләохшәр с. boruyabәnzәr, boruoxşar, borusayaq, boruşәkilli. 
луләпештә с. boruarxası, borudalı; лулəпештə тəзјығ тех. 

boruarхası təzyiq; лулəпештə кытыргə borudalı kipcək. 
луләпәр и. зоол. kәpәnәk.  
лулә-прокат с. boru-prokat. 
луләтәпенәкә с. boruyayan. 
луләтәпенкарде и. boruyayma. 
луләшатәкә и. boruәyәn (qurğu). 
лумә и. зоол. yengәc, qısaquyruq (onayaqlı dəniz xərçəngi). 
лумә с. 1 lümәk, quyruqsuz, quyruğukәsik; лумə каг lümək 

toyuq;  2 bax: бедум. 
лумәти и. quyruqsuzluq, quyruğukәsiklik. 
лунә и. qat; селунə тоғ üçqat sap. 
луохшәр с. qabıqvarı, qabığabәnzәr. 
лупешт с. vәdәxilaf, etibarsız, qırdı-qaçdı; лупештə одəм 

etibarsız adam. 
лупештәти и. vәdәxilaflıq, etibarsızlıq, qırdı-qaçdılıq. 
лупә с. lopa, quşbaşı; воа војејдə лупə-лупə lopa-lopa qar yağır. 
лупә a. әlçim; и лупə пашмə bir əlçim yun; лупə кардеј ф. əlçim-

əlçim yığmaq; лупə кардə беј ф. əlçim-əlçim yığılmaq; лупə кардə 
быə с. əlçim-əlçim yığılmış (yığılan); лупə кардə быə хəб. мəн. 
əlçim-əlçim yığılmışdır (yığılıb). 

лупәбығ с. lopabığ. 
лупәбығәти и. lopabığlıq. 
лупә-лупә з. lopa-lopa, quşbaşı. 
лу-пуст и. dәri-qabıq; лу-пуст беј dəridən-qabıqdan çıхmaq. 
лур и. бах: кујәлур. 
лурә с. arıq, әlәngә. 
лурәти и. arıqlıq, әlәngәlik. 
лурәаләф и. бот. gürzә soğanı.  
лурсә с. sısqa. 
лурсәти и. sısqalıq. 
лурт с. lax; луртə моғнə laх yumurta. 
луртәти и. laxlıq.  
лус и. зоол. tülkü; Быбырнош пəси думи, пəс бəбе, лус əбыни 

Qoyunun quyruğun kəssən, qoyun olar, tülkü olmaz (At. m.). 
лусәти и. tülkülük. 
лусәчәм с. tülküsayaq; лусəчəмə һəрəкəт tülküsayaq hərəkət. 
лусәчәмәти и. tülküsayaqlıq. 

лутф и. lütf. 
лутфән з. lütfәn. 
лутфкор с. lütfkar. 
лутфкорәти и. lütfkarlıq. 
лучәбанд и. aladağ. 

М 
 
м  M (Talış əlifbasının onaltıncı hərfi). 
маариф и. maarif. 
маарифәвон и. maarifçi. 
маарифәвонәти и. maarifçilik. 
мааш и. maaş; мааш сəј maaş almaq; де мааши maaşla. 
мавјә с. riyakar, ikiüzlü. 
мавјәти и. riyakarlıq, ikiüzlülük; мавјəти кардеј ф. riyakarlıq 

etmək, ikiüzlülük etmək; мавјəти кардə с. riyakarlıq edən, ikiüzlülük 
edən; мавјəти кардə хəб. мəн. riyakarlıq etmisən, ikiüzlülük etmisən; 
мавјəти кардə беј ф. riyakarlıq edilmək, ikiüzlülük edilmək; мавјəти 
кардə быə с. riyakarlıq edilmiş, ikiüzlülük edilmiş; мавјəти кардə 
быə хəб. мəн. riyakarlıq edilmişdir, ikiüzlülük edilmişdir. 

мавлә и. dolça. 
мавләгиј с. dolçaboyun. 
мавләгијәти и. dolçaboyunluq. 
маг I и. maq (Zərdüştlük диниndə kahin). 
маг II и. әcәl; фылонкəси маг омə filankəsin əcəli gəlib. 
магијә и. magiya. 
магистрал и. maqistral. 
магнезиум и. ким. maqnezium (kim. element). 
магнит и. maqnit.  
магнитәти и. maqnitlik. 
магнитин с. maqnitli. 
магнитинәти и. maqnitlilik. 
мағ с. anac; мағə каг anac toyuq. 
мағәти и. anaclıq. 
мағыл б. heç olmasa; ты əвојм мағыл heç olmasa sən gələydin. 
маддә и. maddә. 
маддәбәмаддә з. maddәbәmaddә. 
маддә-маддә з. maddә-maddә. 
мадди с. maddi; маддијə жимон maddi həyat. 
маддијәти и. maddilik. 
маддијот и. maddiyyat. 
мадәм б. madam; мадəм жыго вотејдəш… madam belə 

deyirsən… 
мазг и. beyin; одəмə мазг insan beyni; бə мазг хуни едыздије 

(даме) beyinə qan sızma; јолə мазгə нимəкурə böyük beyin 
yarımkürəsi; мазги бахшон beyin payları; мазги дамəрон beyin 
damarları; мазгə пандом beyin şişi. 

мазгәли и. тəб. beyincik. 
мазгин с. beyinli. 
мазгинәти и. beyinlilik. 
мазгохшәр с. тəб. beynәbәnzәr; мазгохшəрə маддə beynəbənzər 

maddə. 
мазут и. mazut. 
мазутин  с. mazutlu. 
мазутинәти и. mazutluluq. 
маил с. bax: јәкчәр. 
маиләти и. bax: јәкчәрәти. 
мај и. may (ay). 
маје и. maye. 
мајмәғ с. maymaq. 
мајмәғәти и. maymaqlıq. 
мајф с. әlil. 
мајфәти и. әlillik. 
максимум a. maksimum. 
малакан и. malakan. 
малә и. suvaq, mala; малə кəшеј suvaq çəkmək. 
маләкәш и. malakeş, malaçәkәn, malaçı, suvaqçı. 
маләкәшәти и. malakeşlik, suvaqçılıq. 
малијә и. maliyyә.  
малијәвон и. maliyyәçi. 
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малхулјо и. fikir-xәyal; малхулјо кардеј ф. fikir-xəyal etmək.  
мамбур и. бот. mamır; Мори зəһлə бəше мамбури, əв бебəше 

чəј лонə гəвисə Ilanın mamırdan zəhləsi gedər, o onun 
yuvası ağzında bitər (At. sözü).  

мамбурин с. mamırlı. 
мамә и. bax: биби. 
мамәвәју и. bax: бибивәју. 
мамәзоә и. bax: бибизоә. 
мамәкинә и. bax: бибикинә. 
мамәнәвә и. bax: бибинәвә. 
мамәшујә и. bax: бибишујә. 
мамжен I и. 1 әmiarvadı, әmidostu; 2 bax: амжен. 
мамжен II с. мəҹ. arvad xasiyyәtli kişi. 
мамженәти I и. bax: амженәти. 
мамженәти II и. мəҹ. arvad xasiyyәtlilik.  
маму и. әmi (əsasən müraciətdə); маму, бој бəчəмə кə əmi, bizə 

gəl; bax: аму.  
мамувәју и. bax: амувәју.  
мамузоә и. bax: амјәзо; амузоә. 
мамузоәти и. bax: амјәзоәти; амузоәти.  
мамујәти и. bax: амујәти. 
мамукинә и. bax: амкинә; амукинә.  
мамукинәти и. bax: амукинәти. 
мамунәвә и. bax: амунәвә. 
мамунәвәти и. bax: амунәвәти.  
ман и. mәnlik; бəштə ман зынеј özünə ar bilmək, öz mənliyinə 

sığışdırmamaq; ман зынеј ф. mən bilmək, sığışdırmamaq; ман зынə 
беј ф. mən bilinmək, sığışdırılmamaq; ман зынə быə с. mən bilinmiş, 
sığışdırılmamış; ман зынə быə хəб. мəн. mən bilinmişdir, 
sığışdırılmamışdır. 

манг и. ay; де мангон aylarla. 
манган и. ким manqan. 
мамувәјуәти и. bax: амувәјуәти.  
мангбәманг з. aybaay, aydan-aya. 
мангә 1 и. aylıq; толышə мəдəнијəти озавзыније мангə talış 

mədəniyyətinin dirçəlişi aylığı; 2 с. aylıq; мангə мааш aylıq maaş. 
мангәвој a. bir aya qәdәr, tәqribәn bir ay.  
мангәдә з. ayda, aylığında; и мангəдə bir ayda; корпə и мангəдə 

беəдə… körpə bir aylığında olanda… 
мангәдә-сорәдә з. ayda-ildә, az-az, gec-gec. 
мангәсә и. 1 aybaşı, qangörmә, menustrasiya; мангəсə беј ф. 

aybaşı olmaq; 2 bax: оләт II.  
мангәсәвә с. тəб. aybaşıqabağı. 
мангин с. aylıq; и мангинə корпə bir aylıq körpə; и мангинə 

мааш bir aylıq maaş. 
мангыл и. 1 ovuc; мəбəмон, бој, мангыл-мангыл вотејдəм 

bölünməyək ovuc-ovuc deyirəm (N. Tolışi); 1 çimdik; и мангыл 
немык bir çimdik duz. 

мангыли a. bir ovuc; быдəн мангыли немык bir ovuc duz verin. 
манго и. бот. manqo. 
мангобәманг з. aydan-aya. 
мангонә с. aylıq; мангонə мааш aylıq maaş. 
-манд sifətdüzəldən –lı, -li şəkilçiləri ilə ifadə olunur; ағылманд 

ağıllı, бәфоманд vәfalı, ҹигәманд cürәtli, cәsarәtli. 
манде I и. oxşama, bәnzәmә. 
манде II и. 1 qalma; 2 шаир. hәyat, mövcudluq, olum. 
мандеј I  ф. oxşamaq, bәnzәmәk; 2 bax: охшијеј. 
мандеј II ф. 1 qalmaq, dayanmaq, durmaq; сəпо мандеј ayaq 

üstə dayanmaq; ғатəр омəј манде qatar gəlib dayandı; кəдə мандеј 
evdə qalmaq; синифəдə мандеј sinifdə qalmaq; кəфшəнəдə мандеј 
çöldə qalmaq; шəвбəку мандеј çöldə qalmaq (gecələmək); сохə 
мандеј miras qalmaq; вəзифəдə мандеј vəzifədə qalmaq; бесəјвон 
мандеј sahibsiz qalmaq; авəрə мандеј avara qalmaq; мот мандеј mat 
qalmaq; мијонəдə мандеј ortada qalmaq; вəши мандеј ac qalmaq; 
бесон мандеј sonsuz qalmaq; кинə мандеј qarıyıb qalmaq, qız 
qalmaq; һəнəкику бə кəно мандеј oyundan kənar qalmaq; гуҹили 
мандеј lüt qalmaq; 2 bax: омандеј; 3 хəб. мəн. манде qaldı; əғыл 
манде синифəдə uşaq sinifdə qaldı; тикə манде чымы лукəдə tikə 
boğazımda qaldı; ♥мандејдəм qalıram; мандејдəш qalırsan; мандејдə 
qalır; мандејдəмон qalırıq; мандејдəшон qalırsınız; мандејдəн 
qalırlar; мандејдəбим qalırdım; мандејдəбиш qalırdın; мандејдəбе 

qalırdı; мандејдəбимон qalırdıq; мандејдəбишон qalırdınız; 
мандејдəбин qalırdılar; мандəбим qalmışdım; мандəбиш qalmışdın; 
мандəбе qalmışdı; мандəбимон qalmışdıq; мандəбишон qalmışdınız; 
мандəбин  qalmışdılar; мандəм qalmışam; мандəш qalmısan; мандə 
qalıb; мандəмон qalmışıq; мандəшон qalmısınız; мандəн qalıblar; 
мандəбəјм qalsaydım; мандəбəјш qalsaydın; мандəбəј qalsaydı; 
мандəбəјмон qalsaydıq; мандəбəјшон qalsaydınız; мандəбəјн 
qalsaydılar; əмандим qalardım; əмандиш qalardın; əманди qalardı; 
əмандимон qalardıq; əмандишон qalardınız; əмандин qalardılar; 
мандəнинбим qalmalıydım; мандəнинбиш qalmalıydın; мандəнинбе 
qalmalıydı; мандəнинбимон qalmalıydıq; мандəнинбишон 
qalmalıydınız; мандəнинбин qalmalıydılar; мандəнин бим qalmalı 
oldum; мандəнин биш qalmalı oldun; мандəнин бе qalmalı oldu; 
мандəнин бимон qalmalı olduq; мандəнин бишон qalmalı oldunuz; 
мандəнин бин qalmalı oldular; мандим qaldım; мандиш qaldın; 
манде qaldı; мандимон qaldıq; мандишон qaldınız; мандин qaldılar; 
бəмандем (бəндынем) qalaram; бəмандеш (бəндынеш) qalarsan; 
бəманде (бəндыне) qalar; бəмандемон (бəндынемон) qalarıq; 
бəмандешон (бəндынешон) qalarsınız; бəманден (бəндынен) 
qalarlar; мандəниним qalmalıyam; мандəниниш qalmalısan; 
мандəнине qalmalıdır; мандəнинимон qalmalıyıq; мандəнинишон 
qalmalısınız; мандəнинин qalmalıdırlar; бымандым (бындыным)  
qalım; быманд (бындын) qal; быманды (бындыны) qalsın; 
бымандəмон (бындынəмон) qalaq; бымандəн (бындынəн) qalın; 
бымандын (бындынын) qalsınlar; бымандом (бындыном) qalsam; 
бымандош (бындынош) qalsan; бымандо (бындыно) qalsa; 
бымандомон (бындыномон) qalsaq; бымандошон (бындыношон) 
qalsanız; бымандон (бындынон) qalsalar; ♥мандејдəним qalmıram; 
мандејдəниш qalmırsan; мандејдəни qalmır; мандејдəнимон 
qalmırıq; мандејдəнишон qalmırsınız; мандејдəнин qalmırlar; 
мандејдəныбим qalmırdım; мандејдəныбиш qalmırdın; 
мандејдəныбе qalmırdı; мандејдəныбимон qalmırdıq; 
мандејдəныбишон qalmırdınız; мандејдəныбин qalmırdılar; 
мандəныбим qalmamışdım; мандəныбиш qalmamışdın; мандəныбе 
qalmamışdı; мандəныбимон qalmamışdıq; мандəныбишон 
qalmamışdınız; мандəныбин  qalmamışdılar; мандəним 
qalmamışam; мандəниш qalmamısan; мандəни qalmayıb; 
мандəнимон qalmamışıq; мандəнишон qalmamısınız; мандəнин 
qalmayıblar; мандəнəбəјм qalmasaydım; мандəнəбəјш qalmasaydın; 
мандəнəбəј qalmasaydı; мандəнəбəјмон qalmasaydıq; 
мандəнəбəјшон qalmasaydınız; мандəнəбəјн qalmasaydılar; 
нəмандим qalmazdım; нəмандиш qalmazdın; нəманди qalmazdı; 
нəмандимон qalmazdıq; нəмандишон qalmazdınız; нəмандин 
qalmazdılar; мандəнинныбим qalmamalıydım; мандəнинныбиш 
qalmamalıydın; мандəнинныбе qalmamalıydı; мандəнинныбимон 
qalmamalıydıq; мандəнинныбишон qalmamalıydınız; 
мандəнинныбин qalmamalıydılar; мандəнин ныбим qalmalı 
olmadım; мандəнин ныбиш qalmalı olmadın; мандəнин ныбе 
qalmalı olmadı; мандəнин ныбимон qalmalı olmadıq; мандəнин 
ныбишон qalmalı olmadınız; мандəнин ныбин qalmalı olmadılar; 
нымандим qalmadım; нымандиш qalmadın; ныманде qalmadı; 
нымандимон qalmadıq; нымандишон qalmadınız; нымандин 
qalmadılar; нибəмандем (əмандыним) qalmaram; нибəмандеш 
(əмандыниш) qalmazsan; нибəманде (əмандыни) qalmaz; 
нибəмандемон (əмандынимон) qalmarıq; нибəмандешон 
(əмандынишон) qalmazsınız; нибəманден (əмандынин) qalmazlar; 
мандəнинним qalmamalıyam; мандəнинниш qalmamalısan; 
мандəнинни qalmamalıdır; мандəниннимон qalmamalıyıq; 
мандəниннишон qalmamalısınız; мандəниннин qalmamalıdırlar; 
нымандым (нындыным) qalmayım; мəманд (мəндын) qalma; 
ныманды (нындыны) qalmasın; мəмандəмон (мəндынəмон) 
qalmayaq; мəмандəн (мəндынəн) qalmayın; нымандын 
(нындынын)  qalmasınlar; нымандом (нындыном) qalmasam; 
нымандош (нындынош) qalmasan; нымандо (нындыно) qalmasa; 
нымандомон (нындыномон) qalmasaq; нымандошон 
(нындыношон) qalmasanız; нымандон (нындынон) qalmasalar.     

манде-манде I з. oxşaya-oxşaya, bәnzәyә-bәnzәyә, oxşayaraq, 
bәnzәyәrәk. 

манде-манде II з. qala-qala, dura-dura; боғəдə һытејдə кə 
манде-манде ev qala-qala (dura-dura) bağda yatır. 

мандемон I и. oxşayış, bәnzәyiş, bәnzәrlik, oxşarlıq. 
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мандемон II и. 1 duruş; 2 qalış, qalıq. 
мандә I с. oxşayan, bәnzәyәn; бəштə пыə мандə зоə öz atasına 

oхşayan oğlan. 
мандә II с. 1 qalan; мандə одəмон qalan adamlar; мандə ружон 

qalan günlər; мандə пулон qalan pullar; 2 qalmış, qarımış; мандə 
кинə qarımış qız; мандə ов qalmış su; 3 физ.  тех. ел.-тех. qalıcı; 
мандə деформасијə qalıcı deformasiya; мандə магнетизм qalıcı 
maqnetizm; мандə гывони qalıcı gərginlik; мандə магнитə 
индуксијə qalıcı maqnit induksiyası. 

мандә I хəб. мəн. oxşayıb, bәnzәyib. 
мандә II хəб. мəн. qalıb, qalmışdır, qalıbdır. 
мандәј и. qalıq; мандəјон qalanlar, qalmışlar; пули мандəј pulun 

qalığı. 
мандәјн с. риј. qalıqlı; мандəјнə бахше qalıqlı bölmə. 
мандәнин I с. oxşamalı, bәnzәmәli, oxşayası, bәnzәyәsi. 
мандәнин II с. qalmalı, qalası. 
мандәов и. axmaz su. 
мандәсә з. qalarkәn; чəвон кəдə мандəсə onların evində qalarkən. 
мандәҹо з. duran yerdә (yerdәn), dayanan yerdә (yerdәn). 
мандәҹо и. dayanacaq, duracaq; ым 6 №-нə автобуси мандəҹоје 

bu, 6 №-li avtobusun dayanacağıdır. 
мане и. mane; мане беј ф. mane olmaq; мане быə с. mane olmuş 

(olan); мане быə хəб. мəн. mane olmuşdur (olub). 
маневр и. manevr. 
манеә и. maneә. 
манеәјн с. maneәli; манеəјнə витемон vərz. maneəli qaçış. 
манеәти и. maneçilik.  
манә и. bәhanә; bax: вонә; əв банде бə гылəј манə! o, bir 

bəhanəyə bənddir!; манə вардеј ф. bəhanə gətirmək; манə вардə с. 
bəhanə gətirən; манə вардə беј ф. bəhanə gətirilmək; манə вардə быə 
с. bəhanə gətirilmiş, bəhanə gətirilən; манə вардə быə хəб. мəн. 
bəhanə gətirilmişdir, bəhanə gətirilib. 

манәјн с. bәhanәli. 
манәванд и. bәhanәçi. 
манәвандәти и. bәhanәçilik. 
манә-муруш и. bәhanә. 
манәнде б. guya, sanki, elә bil (ki). 
манжет и. manjet. 
манивелә и. manivela. 
маникур и. manikür. 
манифест и. manifest. 
мард и. ölü. 
марде и. ölüm, ölmә. 
мардеј ф. ölmәk, keçinmәk, vәfat etmәk; ♥мардејдəм ölürəm; 

мардејдəш ölürsən; мардејдə ölür; мардејдəмон ölürük; 
мардејдəшон ölürsünüz; мардејдəн ölürlər; мардејдəбим ölürdüm; 
мардејдəбиш ölürdün; мардејдəбе ölürdü; мардејдəбимон ölürdük; 
мардејдəбишон ölürdünüz; мардејдəбин ölürdülər; мардəбим 
ölmüşdüm; мардəбиш ölmüşdün; мардəбе ölmüşdü; мардəбимон 
ölmüşdük; мардəбишон ölmüşdünüz; мардəбин  ölmüşdülər; мардəм 
ölmüşəm; мардəш ölmüsən; мардə ölüb; мардəмон ölmüşük; 
мардəшон ölmüsünüz; мардəн ölüblər; мардəбəјм ölsəydim; 
мардəбəјш ölsəydin; мардəбəј ölsəydi; мардəбəјмон ölsəydik; 
мардəбəјшон ölsəydiniz; мардəбəјн ölsəydilər; əмардим ölərdim; 
əмардиш ölərdin; əмарди ölərdi; əмардимон ölərdik; əмардишон 
ölərdiniz; əмардин ölərdilər; мардəнинбим ölməliydim; 
мардəнинбиш ölməliydin; мардəнинбе ölməliydi; мардəнинбимон 
ölməliydik; мардəнинбишон ölməliydiniz; мардəнинбин 
ölməliydilər; мардəнин бим ölməli oldum; мардəнин биш ölməli 
oldun; мардəнин бе ölməli oldu; мардəнин бимон ölməli olduq; 
мардəнин бишон ölməli oldunuz; мардəнин бин ölməli oldular; 
мардим öldüm; мардиш öldün; марде öldü; мардимон öldük; 
мардишон öldünüz; мардин öldülər; бəмардем ölərəm; бəмардеш 
ölərsən; бəмарде ölər; бəмардемон ölərik; бəмардешон ölərsiniz; 
бəмарден ölərlər; мардəниним ölməliyəm; мардəниниш ölməlisən; 
мардəнине ölməlidir; мардəнинимон ölməliyik; мардəнинишон 
ölməlisiniz; мардəнинин ölməlidirlər; бымардым ölüm; бымард  öl; 
бымарды  ölsün; бымардəмон ölək; бымардəн  ölün; бымардын  
ölsünlər; бымардом ölsəm; бымардош  ölsən; бымардо  ölsə; 
бымардомон ölsək; бымардошон  ölsəniz; бымардон  ölsələr; 
♥мардејдəним ölmürəm; мардејдəниш ölmürsən; мардејдəни ölmür; 

мардејдəнимон ölmürük; мардејдəнишон ölmürsünüz; мардејдəнин 
ölmürlər; мардејдəныбим ölmürdüm; мардејдəныбиш ölmürdün; 
мардејдəныбе ölmürdü; мардејдəныбимон ölmürdük; 
мардејдəныбишон ölmürdünüz; мардејдəныбин ölmürdülər; 
мардəныбим ölməmişdim; мардəныбиш ölməmişdin; мардəныбе 
ölməmişdi; мардəныбимон ölməmişdik; мардəныбишон 
ölməmişdiniz; мардəныбин  ölməmişdilər; мардəним ölməmşəm; 
мардəниш ölməmisən; мардəни ölməyib; мардəнимон ölməmişik; 
мардəнишон ölməmisiniz; мардəнин ölməyiblər; мардəнəбəјм 
ölməsəydim; мардəнəбəјш ölməsəydin; мардəнəбəј ölməsəydi; 
мардəнəбəјмон ölməsəydik; мардəнəбəјшон ölməsəydiniz; 
мардəнəбəјн ölməsəydilər; нəмардим ölməzdim; нəмардиш 
ölməzdin; нəмарди ölməzdi; нəмардимон ölməzdik; нəмардишон 
ölməzdiniz; нəмардин ölməzdilər; мардəнинныбим ölməməliydim; 
мардəнинныбиш ölməməliydin; мардəнинныбе ölməməliydi; 
мардəнинныбимон ölməməliydik; мардəнинныбишон 
ölməməliydiniz; мардəнинныбин ölməməliydilər; мардəнин ныбим 
ölməli olmadım; мардəнин ныбиш ölməli olmadın; мардəнин ныбе 
ölməli olmadı; мардəнин ныбимон ölməli olmadıq; мардəнин 
ныбишон ölməli olmadınız; мардəнин ныбин ölməli olmadılar; 
нымардим ölmədim; нымардиш ölmədin; нымарде ölmədi; 
нымардимон ölmədik; нымардишон ölmədiniz; нымардин 
ölmədilər; нибəмардем ölmərəm; нибəмардеш ölməzsən; нибəмарде 
ölməz; нибəмардемон ölmərik; нибəмардешон ölməzsiniz; 
нибəмарден ölməzlər; мардəнинним ölməməliyəm; мардəнинниш 
ölməməlisən; мардəнинни ölməməlidir; мардəниннимон 
ölməməliyik; мардəниннишон ölməməlisiniz; мардəниннин 
ölməməlidirlər; нымардым ölməyim; мəмард  ölmə; нымарды  
ölməsin; мəмардəмон ölməyək; мəмардəн  ölməyin; нымардын  
ölməsinlər; нымардом ölməsəm; нымардош  ölməsən; нымардо  
ölməsə; нымардомон ölməsək; нымардошон  ölməsəniz; нымардон  
ölməsələr; *Мардеј гонə сəфəј Ölüm ağır səfərdir; Мардеј гылəј 
ваје, һар кəјбəдə бəвој Ölüm elə bir vaydır ki, hər qapıda yağar; 
Мардејку тарсејдəним, чəј рынəку тарсејдəм Ölümdən qorxmuram, 
onun yığnağından qorxuram; Мардејку дəчыке лозиме ки, ғызмəдə 
быманды Ölümdən yapışmaq lazımdır ki, qızdırmada dayansın (At. 
məs.). 

марде-манде с. ölüm-dirim. 
марде-марде з. ölәrәk, ölә-ölә. 
мардә с. ölәn, ölmüş. 
мардә и. ölü, meyid; Мардə кəфəни бебəсындыне, ыштəнбəсə 

огəтош əј Ölünü özbaşına qoysan, kəfəni yırtar (At. m.). 
мардә хəб. мəн. ölmüşdür; хəбə омəј ки, подшо мардə хəbər gəldi 

ki, padşah ölüb. 
мардәбәјжи с. ölgün, ölüvay. 
мардәбәјжијәти и. ölgünlük, ölüvaylıq. 
мардәвужә с. ölüvay (quş). 
мардәвужәти и. ölüvaylıq. 
мардәләвун с. ölüvay. 
мардәләвунәти и. ölüvaylıq. 
мардәлош с. ölüvay, ölgün. 
мардәлошәти и. ölüvaylıq, ölgünlük. 
мардәмижә с. ölüvay. 
мардәмижәти и. ölüvaylıq. 
мардәнин с. ölmәli, ölәsi. 
мардәсә з. ölәrkәn, keçinәrkәn. 
мардәшу и. mürdәşir, ölüyuyan. 
мардикуәтарс с. ölüdәnqorxan. 
мардоәчын и. ölüsoyan. 
мардочыне и. ölüsoyanlıq. 
мардсојб и. ölü sahibi. 
мардсуте и. ölüyandırma. 
мардхонә и. meyitxana. 
марз и. mәrz, bәlgә, hәdd, sәrhәd; марз кəше и. mərz çəkmə, 

bəlgələmə; марз кəшеј ф. mərz çəkmək, bəlgələmək; марз кəшə бе и. 
mərz çəkilmə, bəlgələnmə; марз кəшə беј ф. mərz çəkilmək, 
bəlgələnmək; марз кəшə быə с. mərz çəkilmiş, bəlgələnmiş, mərz 
çəkilən, bəlgələnən; марз кəшə быə хəб. мəн. mərz çəkilmişdir, 
bəlgələnmişdir, mərz çəkilib, bəlgələnib. 

марзбон и. sәrhәdçi, mәrzban. 
марзбонәти и. sәrhәdçilik, mәrzbanlıq. 
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марзә и. бот. mәrzә. 
мари и. mari (xalq). 
мари зывон с. mari dili. 
марс и. Mars (planet). 
март и. mart (ay). 
марч и. març. 
марчә и. marçıltı. 
марчәмарч и. marçamarç. 
марч-мурч и. marçmurç; марч-мурч кардеј ф. marçıldatmaq. 
марш и. marş. 
маршал и. marşal. 
маршаләти и. marşallıq.  
масаж и. bax: мыштәмол; масаж кардеј ф. bax: мыштәмол 

кардеј; масаж кардə с. bax: мыштәмол кардә; масаж кардə беј 
ф. bax: мыштәмол кардә беј; масаж кардə быə с. bax: 
мыштәмол кардә быә; масаж кардвонијеј ф. bax: мыштәмол 
кардовнијеј; масаж кардовнијə с. bax: мыштәмол кардовнијә; 
масаж кардовнијə беј ф. bax: мыштәмол кардовнијә беј; масаж 
кардвонијə быə с. bax: мыштәмол кардовнијә быә. 

масал и. Masallı; Масал толыши зəмине Masallı talış torpağıdır; 
Масало бешим шим бə Ланкон Masallıdan çıхıb Lənkərana getdim; 
50 км-е Масалику бə Варгəдиз Masallıdan Yardımlıya 50 km-dir.  

масалыж з. masallılı; масалыжим masallılıyam; масалыжиш 
masalllılısan; масалыже masallılıdır; масалыжимон masallılıyıq; 
масалыжишон masalllılısınız; масалыжин masallılıdırlar.  

маскә и. maska; маскə жə беј ф. maskalanmaq; маскə жə быə с. 
maskalanmış, maskalanan; маскə жə быə хəб. мəн. maskalanmışdır, 
maskalanıb; маскə жəј ф. maskalamaq. 

маскәјн с. maskalı. 
маскәјнәти и. maskalılıq. 
масон и. mason. 
масонәти и. masonçuluq. 
масхор и. maskura. 
материализм и. materializm. 
материалист и. materialist. 
матәм и. matәm. 
матрис и. matris. 
матрос и. matros. 
матросәти и. matrosluq.  
мафә и. tabut. 
мафәсил и. bax: нышым. 
мафтул и. mәftil. 
мафтуләсохт и. mәftilqayıran. 
мафтулин с. mәftilli.  
махмурәк и. тəб. qızılazar, mәxmәrәk. 
маһир с. mahir; маһир беј ф. mahirləşmək; маһир быə с. 

mahirləşmiş, mahirləşən; маһир быə хəб. мəн. mahirləşmişdir, 
mahirləşib. 

маһирәти и. mahirlik. 
маһне и. mahnı; маһне һандеј ф. mahnı oxumaq. 
маһнејәсә и. nәqәrat. 
маһуд и. mahud. 
маһур и. мус. Mahur (muğam). 
мач и. maç, öpüş. 
мачә и. öpüş, busә; мачə кардеј ф. öpmək; мачə кардə с. öpən; 

мачə кардə беј ф. öpülmək; мачə кардə быə с. öpülmüş, öpülən; 
мачə кардə быə хəб. мəн. öpülmüşdür, öpülüb. 

маҹар и. macar (xalq); маҹарə зывон с. macar dili. 
маҹари з. macar dilindә, macarca. 
маҹәра и. macәra. 
маҹәравон и. macaraçı. 
маш I и. бот. lobya. 
маш II и. güzaran, evdarlıq, dir-dirrik, iş-güc; маш кардеј ф. 

evdarlıq etmək; маш кардə беј ф. evdarlıq edilmək; маш кардə быə 
с. evdarlıq edilmiş (edilən); маш кардə быə хəб. мəн. evdarlıq 
edilmişdir (edilib). 

маш III и. yuxa. 
машаллаһ и. дини maşallah. 
машдириг с. 1 evdar; 2 qәyur, işgüzar, fәal, çalışqan. 
машдиригәти и. evdarlıq, işgüzarlıq; машдиригəти кардеј ф. 

evdarlıq etmək; машдиригəти кардə беј ф. evdarlıq edilmək; 

машдиригəти кардə быə с. evdarlıq edilmiş (edilən); машдиригəти 
кардə быə хəб. мəн. evdarlıq edilmişdir (edilib). 

машәкә с. işgüzar. 
машәкәти и. işgüzarlıq. 
машин и. maşın. 
машинәсохт и. maşınqayıran. 
машинин с. maşınlı; машинин карде и. maşınlaşdırma; машинин 

кардеј ф. maşınlaşdırmaq; машинин кардə беј ф. maşınlaşdırılmaq; 
машинин кардə быə с. maşınlaşdırılmış, maşınlaşdırılan. 

машинист и. maşinist. 
машинистәти и. maşinistlik. 
машинпок и. maşınyuyulan yer, maşınyuma. 
машинсохте и. maşınqayırma. 
машки з. sәhәr, sabah, sәhәrisi, sabahısı, ertәsi; машки бојш 

чымы тоно səhər (sabah, ertəsi gün) mənim yanıma gələrsən. 
машкинә с. sәhәrisi, sabahısı, ertәsi; машкинə ружи мəвотиш 

һəни… sabahısı gün daha deməyəsən... 
машкинәј з. sәhәrisi, sabahısı, ertәsi gün. 
машкинәни с. sәhәrki, sabahkı. 
машонә с. yuxalıq. 
маштә и. sabah, sәhәr; ын маштə bu sabah. 
маштәво з. sәhәr çağı, sәhәr-sәhәr. 
маштәвонеј з. sәhәrlәr. 
маштәвони з. sәhәr tezdәn, sәhәr çağı. 
маштә-маштә з. sәhәr-sәhәr, sabah-sabah, sәhәr tezdәn; маштə-

маштə шəниним бə ко səhər tezdən işə getməliyəm. 
маштәнә з. sabahkı, sәhәrki, ertәsi; маштəнə руж sabahkı gün. 
маштәнәку з. 1 sәhәrdәn; маштəнəку бə чəшим тыни səhərdən 

səni gözləyirəm; 2 sabahdan; маштəнəку жəгошə sabahdan etibarən. 
маштә-пашо з. bu gün-sabah. 
маштонә с. sәhәrki, sabahkı, ertәsi. 
маштонәј з. sәhәrisi, sabahısı. 
маштонәку з. sәhәrdәn, çoxdan; маштонəку бə чəшим тыни 

səhərdən səni gözləyirəm. 
мебел и. mebel. 
мебеләсохт и. mebelqayıran. 
мебелин с. mebelli. 
медал и. medal. 
медалин с. medallı. 
медалјон и. medalyon. 
меј и. mey. 
мејар и. meyar. 
мејл и. meyl. 
мејлин с. meylli. 
мејлинәти и. meyllilik. 
мејхонә и. meyxana. 
мејхонәвон и. meyxanaçı. 
мексикә и. Meksika. 
мексикәвыж  з. meksikalı. 
мелы и. зоол. cücü, qurd; чəши мелы кыштеј gözünün qurdunu 

öldürmək. 
мелы дәғандеј ф. qurdlamaq, qurd salmaq. 
мелынҹурт с. qurdlu, çürük, qurd salmış (meyvə). 
мелынҹуртәти и. çürüklük, qurdluluq. 
мелодрам и. melodram. 
мемар и. memar. 
мемарәти и. memarlıq.  
менҹул с. qurdlu. 
менҹул дәғандеј ф. qurdlamaq, qurd salmaq. 
менҹулин с. qurdlu, qurd salmış. 
менҹулинәти и. qurdluluq.  
мераҹ и. дини merac. 
мерд и. kişi; *Бə мерди һынə горə ном бəнон бəј Kişinin hünərinə 

görə ona ad qoyarlar; Мерди сыхан иглə бəбе Kişinin səzü bir olar; 
Мерди де мерди сыханыш кај, нибəвоте ки, чымы сыхани мəвот 
бə һич кəси Kişi kişi ilə danışanda ona deməz ki, mənim sözümü heç 
kimə demə; Мерд бə мерди гəв обəка Kişi kişiyə ağız açar; Һа 
мерди зынəј боəј чоке Hər kişinin bildiyi ona yaxşıdır (At. məs.). 

мердбоз с. kişibaz. 
мердбозәти и. kişibazlıq. 
мердә и. әrciyәz (nəvazişlə müraciət). 
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мердәзымо с. kişi xasiyyәtli (qadın). 
мердәти и. kişilik. 
мердәчәм с. kişisayaq. 
мердијәли и. kişiciyәz. 
мерды-жен з. arvadlı-kIşIlI, hamılıqla; мерды-жен омəбин бə 

вəјə toya arvadlı-kişili gəlmişdilər; *Мерды-жени хок пегəтə быə 
иврəо Kişi ilə arvadın torpağı bir yerdən götürülüb (At. məs.). 

мерзо и. mirzә. 
мерзоәти и. mirzәlik. 
меринос с. merinos; мериносə пəс merinos qoyun. 
мерыс и. miras. 
мерыт и. mirat (öləndən sonra insanın qalmış paltarı). 
метал и. metal. 
металәбыр и. metalkәsәn. 
металовәкә и. metalәridәn. 
металин с. metallı; металин кардеј ф. metallaşdırmaq; металин 

кардə беј ф. metallaşdırılmaq; металин кардə быə с. 
metallaşdırılmış, metallaşdırılan; металин кардə быə хəб. мəн. 
metallaşdırılmışdır, metallaşdırılıb. 

металлург и. metallurq. 
металлургијә и. metallurgiya. 
металлуржи с. metallurji. 
метеор и. meteor. 
метеоролог и. meteoroloq. 
метеорологијә и. meteorologiya. 
метеороложи с. meteoroloji. 
метәбәр с. mötәbәr. 
метәбәрәти и. mötәbәrlik. 
метыл и. mitil, kәfrәm. 
метылонә с. mitillik, kәfrәmlik; метылонə парчə mitillik parça. 
метод и. metod. 
методик с. metodik; методикə вəсоит metodik vəsait. 
методологијә и. metodologiya. 
методоложи с. metodoloji. 
метрә и. metr. 
метроложи с. metroloji. 
метрологијә и. metrologiya. 
мех и. 1 mıx; мех кујеј mıх çalmaq; мех доə бе жəј ф. 

mıxlatdırılmaq; мех доə быə жəј с. mıxlatdırılmış, mıxlatdırılan; мех 
доə быə жəј хəб. мəн. mıxlatdırılmışdır, mıxlatdırılıb; мех дој жəј ф. 
mıxlatdırmaq; мех жəје и. mıxçalma, mıxlama; мех жəј ф. mıx 
çalmaq, mıxlamaq; 2 qaxma, payacıq; гуги дəбаст бə мехи! buzovu 
payacıqa bağla!; мех кујеј ф. mıx vurmaq; мех кујə беј ф. mıx 
vurulmaq; мех кујə быə с. mıx vurulmuş (vurulan); мех кујə быə хəб. 
мəн. mıx vurulmuşdur (vurulub). 

механизасијә и. mexanizasiya. 
механик и. mexanik. 
механика и. mexanika. 
механики с. mexaniki; механики беј ф. mexanikləşmək; 

механики быə с. mexanikləşmiş, mexanikləşən; механики кардеј ф. 
mexanikləşdirmək; механики кардə беј ф. mexanikləşdirilmək; 
механики кардə быə с. mexanikləşdirilmiş, mexanikləşdirilən; 
механики кардə быə хəб. мəн. mexanikləşdirilmişdir, 
mexanikləşdirilib. 

мехдуж и. qadaq, zod; мехдуж карде и. qadaqlama, zodlama; 
мехдуж кардеј ф. qadaqlamaq, zodlamaq; мехдуж кардə быə с. 
qadaqlanmış, qadaqlanan, zodlanmış, zodlanan; мехдуж кардə быə 
хəб. мəн. qadaqlanmışdır, zodlanmışdır. 

мехдужәвон и. qadaqçı. 
мехдужин с. qadaqlı, zodlu. 
мехәсохт и. mıxqayıran. 
мехкәш и. dartıcı, zәrәdin (mismar çıxardan alət). 
мехчә и. mıxça. 
меһ и. meh. 
меһвәр и. mәhvәr. 
меһиббәт и. mәhәbbәt. 
меһиббәт бастеј ф. mәhәbbәt bağlamaq. 
меһиббәтин с. mәhәbbәtli. 
меһиббәтинәти и. mәhәbbәtlilik. 
меһмон и. mehman, qonaq; bax:  ғонәғ; *Бə кə ки ғонəғ номəј, ə 

кə хəробəје O evə ki qonaq gəlmədi, o ev xarabadır; Бо ғонəғи нуны 

ныбо, нунə зывоны быбу Qonaq üçün çörəyin olmasa, çörək verən 
dilin olsun (At. məs.). 

меһмонхонә и. mehmanxana. 
меһмонхонәвон и. mehmanxanaçı. 
меһр и. mehr; меһр сəғандеј mehrini salmaq. 
меһрибон с. mehriban; де меһрибонəти mehribançılıqla, 

mehribancasına; меһрибон беј ф. mehribanlaşmaq; меһрибон быə с. 
mehribanlaşmış, mehribanlaşan; меһрибон быə хəб. мəн. 
mehribanlaşmışdır, mehribanlaşıb. 

меһрибонәти и. mehribanlıq. 
меһрибон-меһрибони з. mehribanlıqla, mehribancasına. 
меһроб и. mehrab. 
меҹуз с. möcüz. 
меҹузә и. möcüzә. 
меҹузәкор и. möcüzәkar, möcüzәgöstәrәn. 
меш зоол. 1 и. arı, bal arısı; 2 с. меш -ә; мешə зəһə arı zəhəri. 
мешәвон и. arıçı, balçı, arısaxlayan. 
мешәвонәти и. arıçılıq. 
мешә канды и. arı pәtәyi. 
мешәлонә и. arı yuvası. 
мешхонә и. arıxana. 
мешхонәвон и. arıxanaçı. 
мешшан и. meşşan. 
мешшанәти и. meşşanlıq. 
мәбәд и. mәbәd. 
мәбләғ и. mәblәğ. 
мәваҹиб и. bax:  мааш. 
мәвиндәк с. görmәmiş; бəнə мəвиндəки görməmiş kimi, 

görməmişcəsinə; *Мəвиндəки гылəј зоəш һестбе, анə окырнише, 
чəј нофəш песындыније Qörməmişin bir oğlu vardı, o qədər dartdı, 
onun göbəyini qopartdı (At. məs.). 

мәвиндәкәти и. görmәmişlik; мəвиндəкəти кардеј ф. 
görməmişlik etmək; мəвиндəкəти кардə беј ф. görməmişlik edilmək; 
мəвиндəкəти кардə быə с. görməmişlik edilmiş (edilən); 
мəвиндəкəти кардə быə хəб. мəн. görməmişlik edilmişdir (edilib). 

мәвот һəшə мəн. demә; мəвот бəмы ын сыхани bu sözü mənə 
demə. 

мәвот шикл. дəгиш. сых. demә; мəвот, əвəн омəјбəн demə, o da 
gəlibmiş. 

мәвотбән шикл. дəгиш. сых. sәn demә, demәyәsәn; мəвотбəн, 
бəјку нијејбəн гыно sən demə, günah onda deyilmiş. 

мәвотәни шикл. дəгиш. сых. demә dә; мəвотəни, ибердəм омəј 
беше… demə də, birdən gəlib çıхdı… 

мәвужи вəс. сых. deyәsәn; мəвужи аз һытəмбəн deyəsən mən 
yatmışammış. 

мәгбәрә и. mәqbәrә. 
мәггош и. maqqaş; де мəггоши maqqaşla. 
мәгәм б. mәgәr. 
мәғ I и. әmgәk. 
мәғ II и. kәpәk (başda); мəғ ној ф. kəpək qoymaq (başda). 
мәғ III и. büzdüm; мəғи астə büzdüm sümüyü. 
мәғалә и. mәqalә.  
мәғбул и. mәqbul. 
мәғз и. mәğz.  
мәғәр и. hal; ниме мəғəр halım yoхdur. 
мәғлуб с. mәğlub; мəғлуб беј ф. məğlub olmaq; мəғлуб быə с. 

məğlub olmuş (olan); мəғлуб быə хəб. мəн. məğlub olmuşdur (olub); 
мəғлуб кардеј ф. məğlub etmək; мəғлуб кардə беј ф. məğlub 
edilmək; мəғлуб кардə быə с. məğlub edilmiş (edilən); мəғлуб кардə 
быə хəб. мəн. məğlub edilmişdir (edilib). 

мәғлубијәт и. mәğlubiyyәt. 
мәғлубкарденыбејәти и. mәğlubedilmәzlik. 
мәғлубкарденыбә с. mәğlubedilmәz. 
мәғмун з. mәğmun, pәrt, peşiman. 
мәғмунәти и. mәğmunluq, pәrtlik, peşimanlıq. 
мәғом и. mәqam. 
мәғомыше a.с. mәqamıdır. 
мәғомыше вотәјнә a.с. mәqamıdır deyәn, mәqamı gәlmişkәn. 
мәғриб и. Mәğrib, Qәrb. 
мәғрур с. mәğrur. 
мәғрурәти и. mәğrurluq. 
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мәғрур-мәғрури з. mәğruranә, mәğrurcasına, mәğrurluqla. 
мәғсәд и. mәqsәd. 
мәғсәдин с. mәqsәdli. 
мәғсәдиујғун с. mәqsәdәuyğun. 
мәғсәдиујғунәти и. mәqsәdәuyğunluq. 
мәдахил и. mәdaxil. 
мәдахилин с. mәdaxilli, gәlirli. 
мәддоһ и. mәddah. 
мәддоһәти и. mәddahlıq. 
мәдә и. mәdә. 
мәдәд и. mәdәd. 
мәдән и. mәdәn. 
мәдәни с. mәdәni; мəдəни беј ф. mədəniləşmək; мəдəни быə с. 

mədəniləşmiş, mədəniləşən; мəдəни быə хəб. мəн. mədəniləşmişdir, 
mədəniləşib; мəдəни кардеј ф. mədəniləşdirmək; мəдəни кардə с. 
mədəniləşdirən; мəдəни кардə беј ф. mədəniləşdirilmək; мəдəни 
кардə быə с. mədəniləşdirilmiş, mədəniləşdirilən; мəдəни кардə быə 
хəб. мəн. mədəniləşdirilmişdir, mədəniləşdirilib. 

мәдәнијәт и. mәdәniyyәt. 
мәдәчә и. mәdәcik. 
мәдо и. Midiya (talışların e.ə. IX-VI əsrlərdə mövcud olmuş qədim 

imperiyası). 
мәдож з. midiyalı. 
мәдрәсә и. mәdrәsә. 
мәдһ и. mәdh. 
мәдһијә и. mәdhiyyә. 
мәдһијәвон и. bax: мәддоһ. 
мәдһијәвонәти и. bax: мәддоһәти. 
мәдһномә и. mәdhnamә. 
мәжу и. бот. mәrci, mәrcimәk. 
мәз и. тəб. epidemiya. 
мәзгәт и. зоол. bәzgәk, ala-bәzgәk (quş). 
мәзә I и. mәzә. 
мәзә II и. sahә. 
мәзәвон и. qoruqçu.  
мәзәјн с. mәzәli. 
мәзәјнәти и. mәzәlilik. 
мәзәнгул и. tәlxәk. 
мәзәнгуләти и. tәlxәklik. 
мәзәннә и. mәzәnnә, tarif; bax: нырх. 
мәзијәт и. mәziyyәt. 
мәзлум с. mәzlum. 
мәзлумәти и. mәzlumluq. 
мәзлум-мәзлуми з. mәzlum-mәzlum, mәzlumcasına. 
мәзлумонә з. mәzlumanә. 
мәзмун и. mәzmun; мəзмуни горəнə məzmunca, məzmuna görə. 
мәзмунин с. mәzmunlu. 
мәзмунинәти и. mәzmunluluq. 
мәзун и. mәzun. 
мәзунијәт и. mәzuniyyәt. 
мәзур с. mәzur, üzürlü. 
мәзһәб и. mәzhәb. 
мәзһәкә и. mәzhәkә. 
мәзһәкәвон и. mәzhәkәçi. 
мәзһәкәвонәти и. mәzhәkәçilik. 
мәзһәкәјн с. mәzhәkәli. 
мәзһәкәнывышт и. mәzhәkәyazan. 
мәишәт и. mәişәt. 
мәјдон и. meydan. 
мәјдончә и. meydança. 
мәјмун и. meymun. 
мәјмунәсырвон и. meymunoynadan, meymungüldürәn. 
мәјмунәти и. meymunluq. 
мәјмунохшәр с. meymunabәnzәr. 
мәјмунсыфәт с. meymunsifәt. 
мәјус с. mәyus. 
мәјусәти и. mәyusluq. 
мәјус-мәјуси з. mәyus-mәyus, mәyuscasına, mәyusanә. 
мәкә` и. бот. qarğıdalı; татə мəкə isti qarğıdalı; мəкə патеј 

qarğıdalı bişirmək; волə мəкə sütül qarğıdalı; мəкə һи qarğıdalı 
zəmisi; мəкə кукə qarğıdalı kökəsi. 

мә`кә əмр. мəн. etmә! elәmә!  
мәкә-быкә a.с. etmә-elәmә. 
мәкәәку и. qarğıdalıxırdalayan (maşın). 
мәкәвон и. qarğıdalıçı. 
мәкәвонәти и. qarğıdalıçılıq. 
мәкәһи и. qarğıdalılıq, qarğıdalı sahәsi. 
мәккули и. uşaq oyununun adı: (Тəqribən 15 sm uzunluğunda bir 

ağacın hər iкi ucunu itiləyib təпəliк yеrdə çəкilmiş dairəyə qоyurlar, 
оnun bir ucundan uzun bir ağacla vururlar, məккuli uçur,  о biri 
оyunçu «məəəкккuli» dеyə-dеyə qaçıb оnu götürüb dairəyə gətirib 
çatdırmalıdır, nəfəsi çatmasa, оnda həmin yеrdəcə durmalıdır, оyunçu 
yеnidən məккulini vurur, təzədən həmin iкinci оyunçu оnun dalınca 
qaçır, ta кi məккulini gətirib dairəyə çatdıranadəк, əкs halda 
uduzmuş hеsab оlunur).  

мәкон и. mәkan. 
мәкр и. mәkr. 
мәкрин с. mәkrli. 
мәкринәти и. mәkrlilik. 
мәкруф с. дини mәkruf. 
мәктәб и. mәktәb. 
мәктәбәвон и. mәktәbli. 
мәктәбәвонәти и. mәktәblilik. 
мәктәбәшы с. mәktәbyaşlı, mәktәbәgedәsi; мəктəбəшы əғыл 

məktəbyaşlı uşaq. 
мәктәбикубәкәно з. mәktәbdәnkәnar. 
мәктуб и. mәktub. 
мәктубнывыште и. mәktublaşma. 
мәламәт и. çәtinlik, pis qismәt. 
мәлаһәт и. mәlahәt. 
мәлаһәтин с. mәlahәtli. 
мәлаһәтинәти и. mәlahәtlilik. 
мәлә и. taxtaqurdu. 
мәләғә и. taxta çömçә. 
мәләз и. armud növü. 
мәләјкә и. mәlaikә, mәleykә. 
мәләк и. mәlәk. 
мәләксимо с. mәlәksima.  
мәләксурәт с. mәlәksurәt. 
мәләксурәтәти и. mәlәksurәtlik. 
мәләмәз с. fәrsiz, dilsiz-ağızsız. 
мәләмәзәти и. fәrsizlik. 
мәләнгу с. düşük, tәlxәk. 
мәләнгујәти и. düşüklük, tәlxәklik; мəлəнгујəти кардеј ф. 

düşüklük etmək; мəлəнгујəти кардə с. düşüklük edən; мəлəнгујəти 
кардə хəб. мəн. düşüklük etmisən; мəлəнгујəти кардə беј ф. 
düşüklük edilmək; мəлəнгујəти кардə быə с. düşüklük edilmiş 
(edilən); мəлəнгујəти кардə быə хəб. мəн. düşüklük edilmişdir 
(edilib). 

мәләфә и. döşәkağı, mәlәfә. 
мәлык и. mәlik. 
мәлыкәти и. mәliklik. 
мәло и. molla.  
мәловәзәх и. зоол. ağacqurbağası. 
мәлоәти и. mollalıq. 
мәлот и. tavan örtüyü. 
мәлохонә и. mollaxana. 
мәлул с. mәlul. 
мәлум с. mәlum; мəлум беј ф. məlum olmaq; мəлум быə с. 

məlum olmuş (olan); мəлум быə хəб. мəн. məlum olmuşdur (olub). 
мәлумот и. mәlumat. 
мәлумотин с. mәlumatlı. 
мәлумотинәти и. mәlumatlılıq. 
мәлун с. mәlun. 
мәлунәти и. mәlunluq. 
мәлһәм и. mәlhәm. 
мәмә и. mәmә. 
мәмәјн с. mәmәli. 
мәмәјнон и. зоол. mәmәlilәr. 
мәмиз и. mahmız. 
мәмизәвыл и. бот. әsbәçiçәyi, әsbәgülü. 
мәмизин с. mahmızlı. 



321 
МӘМЛӘКӘТ 

 
 

мәмләкәт и. mәmlәkәt. 
мәмнун с. mәmnun. 
мәмнунәти и. mәmnunluq. 
мәмнунијәт и. mәmnuniyyәt; де мəмнунијəти məmnuniyyətlə. 
мәмулот и. mәmulat. 
мәмур и. mәmur. 
мән a. batman (4 kq-a bərabər qədim çəki vahidi). 
мәнгәнә и. mәngәnә. 
мәнғәл и. manqal. 
мәнәви с. mәnәvi. 
мәнәвијот и. mәnәviyyat. 
мәнәвијотин с. mәnәviyyatlı. 
мәнәвијотинәти и. mәnәviyyatlılıq. 
мәнзәрә и. mәnzәrә. 
мәнзәрәјн с. mәnzәrәli. 
мәнзәрәјнәти и. mәnzәrәlilik. 
мәнзыл и. mәnzil. 
мәнзылсојб и. mәnzil sahibi. 
мәнзум с. mәnzum. 
мәнзумә и. əдəб. ballada, mәnzumә. 
мәно и. mәna; мəно горəнə mənaca. 
мәнојн с. mәnalı. 
мәнојнәти и. mәnalılıq. 
мәнојн-мәнојнә з. mәnalı-mәnalı; мəнојн-мəнојнə нəзəрон 

mənalı-mənalı nəzərlər. 
мәнојн-мәнојни з. mәnalı-mәnalı; мəнојн-мəнојни едјəсеј 

mənalı-mənalı baхmaq. 
мәнот и. manat. 
мәнотин с. manatlıq; да мəнотин on manatlıq. 
мәнофе и. mәnafe. 
мәнсәб и. mәnsәb. 
мәнсәбпәрәст с. mәnsәbpәrәst. 
мәнсәбпәрәстәти и. mәnsәbpәrәstәti. 
мәнсуб и. mәnsub. 
мәнсубәти и. mәnsubluq. 
мәнсубијәт и. mәnsubiyyәt. 
мәнсур с. mәnsur; мəнсурə шер mənsur şeir. 
мәнтәғә и. mәntәqә. 
мәнтәр и. 1 ağızlıq, tıxac, mantar; 2 мəҹ. tıxac, әngәl, maneә, 

ilişik; бə мəнтəр гынијəм мандəм ијо tıхaca düşüb burada qalmışam. 
мәнтығ и. mәntiq. 
мәнтығин с. mәntiqi, mәntiqli. 
мәнтығинәти и. mәntiqlilik. 
мәнфәт и. mәnfәәt. 
мәнфәтдор с. mәnfәәtdar. 
мәнфәтдорәти и. mәnfәәtdarlıq. 
мәнфәтин с. mәnfәәtli. 
мәнфәтинәти и. mәnfәәtlilik. 
мәнфәтпәрәст с. mәnfәәtpәrәst. 
мәнфәтпәрәстәти и. mәnfәәtpәrәstlik. 
мәнфәтчәшәкә с. mәnfәәtgüdәn. 
мәнфи с. mәnfi. 
мәнфијәти и. mәnfilik; мəнфијəти ишорə риј. mənfilik işarəsi (-). 
мәнфур с. mәnfur; мəнфурə дышмен mənfur düşmən. 
мәнһус с. mәnhus. 
мәнҹәләғ и. mancanaq. 
мәнҹәрә и. зоол. dağsiçanı. 
мәншә и. mәnşә. 
мәншәјн с. mәnşәli. 
мәрағ и. maraq. 
мәрағин с. maraqlı; мəрағин беј ф. maraqlanmaq, maraqlı olmaq; 

мəрағин быə с. maraqlanmış, maraqlı olmuş (olan); мəрағин быə 
хəб. мəн. maraqlanmışdır, maraqlı olmuşdur (olub); мəрағин кардеј 
ф. maraqlandırmaq; мəрағин кардə с. maraqlandıran, 
maraqlandırmış, maraqlandırıcı; мəрағин кардə беј ф. 
maraqlandırılmaq; мəрағин кардə быə с. maraqlandırılmış, 
maralqlandırılan; мəрағин кардə быə хəб. мəн. maraqlandırılmışdır, 
maralqlandırılıb. 

мәракеш и. Mәrakeş. 
мәракешыж з. mәrakeşli. 
мәрал и. maral. 

мәраләвон и. maralçı. 
мәраләвонәти и. maralçılıq. 
мәрам и. mәram. 
мәрамномә и. mәramnamә, proqram. 
мәрд с. mәrd. 
мәрдәти и. mәrdlik. 
мәрдимәзор с. mәrdimazar.  
мәрдимәзорәти и. mәrdimazarlıq. 
мәрд-мәрди з. mәrdcәsinә. 
мәрд-мәрдонә з. mәrd-mәrdanә. 
мәрдонә с. mәrdanә. 
мәрә и. dairә, dolay; əдəбијə мəрон ədəbi dairələr; мəрə кардеј ф. 

dairələmək; мəрə кардə беј ф. dairələnmək; мəрə кардə быə с. 
dairələnmiş, dairələnən; мəрə кардə быə хəб. мəн. dairələnmişdir, 
dairələnib; мəрə кəшеј ф. dairə çəkmək; мəрə кəшə беј ф. dairə 
çəkilmək; мəрə кəшə быə с. dairə çəkilmiş (çəkilən); мəрə кəшə быə 
хəб. мəн. dairə çəkilmişdir (çəkilib). 

мәрәкә и. mәrәkә; мəрəкə еғандеј mərəkə salmaq. 
мәрә и. mәsafә; ғучи гəтыше мəрə, жəше кəллə qoç məsafədən 

kəllə vurdu. 
мәрәгәв с. dairәağız; мəрəгəвə ғəјчи тех. dairəağız qayçı. 
мәрәәгәт и. тех. dairәtutan. 
мәрәз и. mәrәz, xәstәlik. 
мәрәзхонә и. xәstәxana.  
мәрәјн с. dairәvi; мəрəјнə һəрəкəт dairəvi hərəkət; мəрəјнə 

витемон dairəvi qaçış. 
мәрәјнәти и. dairәvilik. 
мәрәкәејәғанд и. mәrәkәçi. 
мәрәлыбут с. зывон. dairәdodaq; мəрəлыбутə артикулјасијə 

dairədodaq artikulyasiya. 
мәрәмижә с. зоол. dairәkirpik; мəрəмижə инфузорон dairəkirpik 

infuzorlar. 
мәрәмижәјнон и. зоол. dairәkirpiklilәr. 
мәрәнго и. mәrkәz. 
мәрәшулә с. davakar. 
мәрәшуләти и. davakarlıq. 
мәриз с. xәstә. 
мәрифәт и. mәrifәt. 
мәрифәтин с. mәrifәtli; мəрифəтин беј ф. mərifətlənmək; 

мəрифəтин быə с. mərifətlənmiş, mərifətlənən; мəрифəтин быə хəб. 
мəн. mərifətlənmişdir, mərifətlənib. 

мәрифәтинәти и. mәrifәtlilik. 
мәркә и. marka; мəркə дəчокнијеј ф. markalamaq; мəркə 

дəчокнијə беј ф. markalanmaq; мəркə дəчокнијə быə с. 
markalanmış, markalanan; мəркə дəчокнијə быə хəб. мəн. 
markalanmışdır, markalanıb. 

мәркәз и. mәrkәz.  
мәркәзәвит с. mәrkәzәqaçan. 
мәркәзәвон и. mәrkәzçi. 
мәркәзәвонәти и. mәrkәzçilik. 
мәркәзи с. mәrkәzi. 
мәркәзијәт и. mәrkәziyyәt. 
мәркәзин с. mәrkәzli; мəркəзин бе и. mərkəzləşmə; мəркəзин беј 

ф. mərkəzləşmək; мəркəзин быə с. mərkəzləşmiş, mərkəzləşən; 
мəркəзин быə хəб. мəн. mərkəzləşmişdir, mərkəzləşib; мəркəзин 
карде и. mərkəzləşdirmə; мəркəзин кардеј ф. mərkəzləşdirmək; 
мəркəзин кардə с. mərkəzləşdirən, mərkəzləşdirmiş, mərkəzləşdirici; 
мəркəзин кардə беј ф. mərkəzləşdirilmək; мəркəзин кардə быə с. 
mərkəzləşdirilmiş, mərkəzləşdirilən; мəркəзин кардə быə хəб. мəн. 
mərkəzləşdirilmişdir, mərkəzləşdirilib. 

мәркәзоәвит с. mәrkәzdәnqaçan. 
мәркәјн с. markalı. 
мәрмәр и. mәrmәr. 
мәрмәрин с. mәrmәrli. 
мәрми и. mәrmi. 
мәросим и. mәrasim. 
мәрсијә и. дини. mәrsiyә. 
мәрсијәхан и. mәrsiyәxan. 
мәрсијәханәти и. mәrsiyәxanlıq. 
мәртәбә и. mәrtәbә. 
мәртәбәјн с. mәrtәbәli. 
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мәруз и. mәruz; мəруз мандеј məruz qalmaq. 
мәрузә и. mәruzә. 
мәрузәвон и. mәruzәçi. 
мәрһәбо и. mәrhәba. 
мәрһәлә и. mәrhәlә. 
мәрһәләјн с. mәrhәlәli. 
мәрһәләјнәти и. mәrhәlәlilik. 
мәрһәмәт и. mәrhәmәt. 
мәрһәмәтин с. mәrhәmәtli. 
мәрһәмәтинәти и. mәrhәmәtlilik. 
мәрһум и. mәrhum. 
мәрһумә и. mәrhumә. 
мәрҹ и. mәrc. 
мәрҹ гәтеј ф. mәrclәşmәk; мəрҹ быгəтəмон mərcləşək. 
мәрҹ гәтә с. mәrclәşәn, mәrclәşmiş. 
мәрҹ гәтә хəб. мəн. mәrclәşmisәn.  
мәрҹон и. mәrcan. 
мәсамә и. bax: нызыл. 
мәсамәјн с. bax: нызылин; нызылә. 
мәсамәјнәти и. bax: нызылинәти. 
мәсариф и. mәsarif, xәrc. 
мәсғәрә и. masqara; бə мəсғəрə ној masqaraya qoymaq. 
мәсдәр и. грəм. mәsdәr. 
мәсе и. eşitmә, dinlәmә; мəсе ғабилјəт eşitmə (dinləmə) 

qabiliyyəti. 
мәсеј ф. eşitmәk, dinlәmәk; мəсə бе и. eşidilmə, dinlənilmə; мəсə 

беј ф. eşidilmək, dinlənilmək; мəсə быə с. eşidilən, eşidilmiş, 
dinlənilən, dinlənilmiş; мəсə быə хəб. мəн. eşidilib, eşidilmişdir, 
dinlənilib, dinlənilmişdir; ♥мəсејдəм eşidirəm; мəсејдəш eşidirsən; 
мəсејдə eşidir; мəсејдəмон eşidirik; мəсејдəшон eşidirsiniz; 
мəсејдəн eşidirlər; мəсејдəбим eşidirdim; мəсејдəбиш eşidirdin; 
мəсејдəбе eşidirdi; мəсејдəбимон  eşidirdik; мəсејдəбишон 
eşidirdiniz; мəсејдəбин  eşidirdilər; мəсəмбе eşitmişdim; мəсəбе 
eşitmişdin; мəсəшбе eşitmişdi; мəсəмонбе eşitmişdik; мəсəонбе 
eşitmişdiniz; мəсəшонбе  eşitmişdilər; мəсəме eşitmişəm; мəсə 
eşitmisən; мəсəше eşidib; мəсəмоне eşitmişik; мəсəоне eşitmisiniz; 
мəсəшоне eşidiblər; мəсəмбəј eşitsəydim; мəсəбəј eşitsəydin; 
мəсəшбəј eşitsəydi; мəсəмонбəј eşitsəydik; мəсəонбəј eşitsəydiniz; 
мəсəшонбəј eşitsəydilər; əмəсим eşidərdim; əмəсиш eşidərdin; 
əмəси eşidərdi; əмəсимон eşidərdik; əмəсишон eşidərdiniz; əмəсин 
eşidərdilər; мəсəнинбим  eşitməliydim; мəсəнинбиш eşitməliydin; 
мəсəнинбе  eşitməliydi; мəсəнинбимон  eşitməliydik; 
мəсəнинбишон  eşitməliydiniz; мəсəнинбин   eşitməliydilər; 
мəсəнин бим eşitməli oldum; мəсəнин биш eşitməli oldun; мəсəнин 
бе eşitməli oldu; мəсəнин бимон eşitməli olduq; мəсəнин бишон 
eşitməli oldunuz; мəсəнин бин eşitməli oldular; мəсəме eşitdim; 
мəсəј eşitdin; мəсəше eşitdi; мəсəмоне eşitdik; мəсəоне eşitdiniz; 
мəсəшоне eşitdilər; бəмəсем eşidərəm; бəмəсеш eşidərsən; бəмəсе 
eşidəcək; бəмəсемон eşidərik; бəмəсешон eşidərsiniz; бəмəсен 
eşidərlər; мəсəниним eşitməliyəm; мəсəниниш eşitməlisən; 
мəсəнине eşitməlidir; мəсəнинимон eşitməliyik; мəсəнинишон 
eşitməlisiniz; мəсəнинин eşitməlidirlər; бымəсым eşidim; бымəс  
eşit; бымəсы  eşitsin; бымəсəмон eşidək; бымəсəн  eşidin; бымəсын  
eşitsinlər; бымəсом eşitsəm; бымəсош  eşitsən; бымəсо  eşitsə; 
бымəсомон eşitsək; бымəсошон  eşitsəniz; бымəсон  eşitsələr; 
♥мəсејдəним eşitmirəm; мəсејдəниш eşitmirsən; мəсејдəни eşitmir; 
мəсејдəнимон eşitmirik; мəсејдəнишон eşitmirsiniz; мəсејдəнин 
eşitmirlər; мəсејдəныбим eşitmirdim; мəсејдəныбиш eşitmirdin; 
мəсејдəныбе eşitmirdi; мəсејдəныбимон  eşitmirdik; 
мəсејдəныбишон eşitmirdiniz; мəсејдəныбин  eşitmirdilər; 
мəсəмныбе eşitməmişdim; мəсəныбе eşitməmişdin; мəсəшныбе 
eşitməmişdi; мəсəмонныбе eşitməmişdik; мəсəонныбе 
eşitməmişdiniz; мəсəшонныбе  eşitməmişdilər; мəсəмни 
eşitməmişəm; мəсəни eşitməmisən; мəсəшни eşitməyib; мəсəмонни 
eşitməmişik; мəсəонни eşitməmisiniz; мəсəшонни eşitməyiblər; 
мəсəмнəбəј eşitməsəydim; мəсəнəбəј eşitməsəydin; мəсəшнəбəј 
eşitməsəydi; мəсəмоннəбəј eşitməsəydik; мəсəоннəбəј 
eşitməsəydiniz; мəсəшоннəбəј eşitməsəydilər; нəлорзыним 
eşitməzdim; нəлорзыниш eşitməzdin; нəлорзыни eşitməzdi; 
нəлорзынимон eşitməzdik; нəлорзынишон eşitməzdiniz; 
нəлорзынин eşitməzdilər; мəсəнинныбим  eşitməməliydim; 

мəсəнинныбиш eşitməməliydin; мəсəнинныбе  eşitməməliydi; 
мəсəнинныбимон  eşitməməliydik; мəсəнинныбишон  
eşitməməliydiniz; мəсəнинбин   eşitməməliydilər; мəсəнин ныбим 
eşitməli olmadım; мəсəнин ныбиш eşitməli olmadın; мəсəнин ныбе 
eşitməli olmadı; мəсəнин ныбимон eşitməli olmadıq; мəсəнин 
ныбишон eşitməli olmadınız; мəсəнин ныбин eşitməli olmadılar; 
нымəсəме eşitmədim; нымəсəј eşitmədin; нымəсəше eşitmədi; 
нымəсəмоне eşitmədik; нымəсəоне eşitmədiniz; нымəсəшоне 
eşitmədilər; нибəмəсем eşitmərəm; нибəмəсеш eşitməzsən; 
нибəмəсе eşiməyəcək; нибəмəсемон eşitmərik; нибəмəсешон 
eşitməzsiniz; нибəмəсен eşitməzlər; мəсəнинним eşitməməliyəm; 
мəсəнинниш eşitməməlisən; мəсəнинни eşitməməlidir; 
мəсəниннимон eşitməməliyik; мəсəниннишон eşitməməlisiniz; 
мəсəниннин eşitməməlidirlər; нымəсым eşitməyim; мəмəс  eşitmə; 
нымəсы  eşitməsin; мəмəсəмон eşitməyək; мəмəсəн  eşitməyin; 
нымəсын  eşitməsinlər; нымəсом eşitməsəm; нымəсош  eşitməsən; 
нымəсо  eşitməsə; нымəсомон eşitməsək; нымəсошон  eşitməsəniz; 
нымəсон  eşitməsələr. 

мәсе-мәсе з. eşidә-eşidә, eşidәrәk, dinlәyә-dinlәyә, dinlәyәrәk. 
мәсемон и. eşitmә, dinlәmә; eşitmә qabiliyyәti (tәrzi); dinlәmә 

qabiliyyәti (tәrzi). 
мәсенҹән з. eşidәn kimi, eşidәr-eşitmәz. 
мәсә с. eşitmiş, eşidәn, dinlәmiş, dinlәyәn. 
мәсә хəб. мəн. eşitmisәn, dinlәmisәn. 
мәсәкәс и. 1 eşidәn; bax: әмәс; 2 dinlәyәn, dinlәyici; хосə 

мəсəкəсон! əziz dinləyicilər!  
мәсәл и. mәsәl; мəсəл кəшеј məsəl çəkmək. 
мәсәлә и. mәsәlә. 
мәсәлән и. mәsәlәn. 
мәсәнин с. eşitmәli, dinlәmәli, eşidәsi, dinlәyәsi. 
мәсәсә з. eşidәrkәn, dinlәyәrkәn. 
мәсиһ и. дини. Mәsih, Xilaskar. 
мәскән и. mәskәn. 
мәскун и. bax: сәбәсо; мəскун беј ф bax: сәбәсо беј; мəскун быə 

с. bax: сәбәсо быә; мəскун быə хəб. мəн. bax: сәбәсо быә; мəскун 
кардеј ф. bax: сәбәсо кардеј; мəскун кардə беј ф. bax: сәбәсо 
кардә беј; мəскун кардə быə с. bax: сәбәсо кардә быә; мəскун 
кардə быə хəб. мəн. bax: сәбәсо кардә быә. 

мәсләк и. mәslәk. 
мәсләкдош и. mәslәkdaş. 
мәслоһат и. mәslәhәt; мəслоһат карде и. məsləhətləşmə; 

мəслоһат кардеј ф. məsləhət etmək, məsləhətləşmək; мəслоһат 
кардə беј ф. məsləhət edilmək; мəслоһат кардə быə с. məsləhət 
edilmiş (edilən); мəслоһат кардə быə хəб. мəн. məsləhət edilmişdir 
(edilib). 

мәслоһатәвон и. mәslәhәtçi. 
мәслоһатхонә и. mәslәhәtxana; һуғуғə мəслоһатхонə hüquq 

məsləhətхanası. 
мәснәви и. əдəб. mәsnәvi. 
мәсофә и. mәsafә. 
мәсофәәпам и. mәsafәölçәn. 
мәсрәф и. mәsrәf. 
мәсрәфин с. mәsrәfli. 
мәсрәфинәти и. mәsrәflilik. 
мәст с. mәst; мəст беј ф. məst olmaq; мəст быə с. məst olmuş 

(olan); мəст быə хəб. мəн. məst olmuşdur (olub); мəст кардеј ф. məst 
etmək; мəст кардə с. məstedən, məstedici; мəст кардə беј ф. məst 
edilmək; мəст кардə быə с. məst edilmiş (edilən); мəст кардə быə 
хəб. мəн. məst edilmişdir (edilib). 

мәстәкә с. mәstedici. 
мәстәти и. mәstlik. 
мәстихумар с. mәstixumar. 
мәстихумарәти и. mәstixumarlıq. 
мәсул с. mәsul. 
мәсулијәт и. mәsuliyyәt. 
мәсулијәтин с. mәsuliyyәtli. 
мәсулијәтинәти и. mәsuliyyәtlilik. 
мәсум с. mәsum. 
мәсумәти и. mәsumluq. 
мәсум-мәсумә  с. mәsum-mәsum; мəсум-мəсумə дијəнон 

məsum-məsum baхışlar. 
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мәсум-мәсуми з. mәsum-mәsum; мəсум-мəсуми сыреј məsum-
məsum gülmək. 

мәсхәрә и. masqara, mәsxәrә; бə мəсхəрə ној ф. masqaraya 
qoymaq; бə мəсхəрə ноə с. masqaraya qoyan; бə мəсхəрə ноə беј ф. 
masqaraya qoyulmaq; бə мəсхəрə ноə быə с. masqaraya qoyulmuş 
(qoyulan); бə мəсхəрə ноə быə хəб. мəн. masqaraya qoyulmuşdur 
 (qoyulub). 

мәсхәрәвон и. masqaraçı, mәsxәrәçi. 
мәтбәә и. mәtbәә. 
мәтбу с. mәtbu; мəтбујə орғанон mətbu orqanları. 
мәтбуот и. mәtbuat. 
мәтбуотәвон и. mәtbuatçı. 
мәтәл с. mәәttәl. 
мәтин с. mәtin. 
мәтинәти и. mәtinlik. 
мәтләб и. mәtlәb. 
мәтн и. mәtn. 
мәтни с. mәtni, hәrfi, hәrfiyyәn; мəтнијə тəрҹумə mətni tərcümə. 
мәтншынос и. mәtnşünas. 
мәтншыносәти и. mәtnşünaslıq. 
мәто и. matah; *Кыли мəтобе, есə бе лап гылмəто Gözəlağa çox 

gözəl idi, vurdu bir çiban da çıxartdı (At. məs.). 
мәтоәти и. matahlıq. 
мәтол и. бот. kiçik söyüd, kol söyüd. 
мәтонәт и. mәtanәt. 
мәтонәтин с. mәtanәtli. 
мәтонәтинәти и. mәtanәtlilik. 
мәфкурә и. mәfkurә. 
мәфкурәви с. mәfkurәvi. 
мәфрәш и. mәfrәş. 
мәфтун с. mәftun; мəфтун беј ф. məftun olmaq; мəфтун быə с. 

məftun olmuş (olan); мəфтун быə хəб. мəн. məftun olmuşdur (olub); 
мəфтун кардеј ф. məftun etmək; мəфтункардə с. məftunedən, 
məftunedici; мəфтун кардə беј ф. məftun edilmək; мəфтун кардə 
быə с. məftun edilmiş (edilən); мəфтун кардə быə хəб. мəн. məftun 
edilmişdir (edilib). 

мәфтунәкә с. mәftunedici, mәftunedәn. 
мәфтунәти и. mәftunluq. 
мәфһум и. mәfhum. 
мәхариҹ и. mәxaric. 
мәхәз и. mәxәz. 
мәхә-мојә и. bax: сәрмојә. 
мәхәш с. meyxoş. 
мәхәшәти и. meyxoşluq. 
мәхи и. bax: мыә. 
мәхлоғ и. mәxluq. 
мәхлоғат и. mәxluqat.  
мәхмәр и. mәxmәr. 
мәхмәрә с. mәxmәri; мəхмəрə инғылоб məхməri inqilab. 
мәхрәҹ и. mәxrәc. 
мәхсус и. mәxsus. 
мәхсусә с. mәxsusi. 
мәхсусән з. mәxsusәn. 
мәхфи с. mәxfi. 
мәхфијәти и. mәxfilik. 
мәһбәс и. mәhbәs. 
мәһбуб с. mәhbub, sevgili. 
мәһбубә и. mәhbubә. 
мәһбус и. mәhbus. 
мәһбусәти и. mәhbusәti. 
мәһв и. mәhv; мəһв беј ф. məhv olmaq; мəһв быə с. məhv olmuş 

(olan); мəһв быə хəб. мəн. məhv olmuşdur (olub); мəһв кардеј ф. 
məhv etmək; мəһв кардə беј ф. məhv edilmək; мəһв кардə быə с. 
məhv edilmiş (edilən); мəһв кардə быə хəб. мəн. məhv edilmişdir 
(edilib). 

мәһвәкә с. mәhvedici. 
мәһдуд с. mәhdud; мəһдуд бе и. məhdudlaşma; мəһдуд беј ф. 

məhdudlaşmaq; мəһдуд быə с. məhdudlaşmış, məhdudlaşan; мəһдуд 
быə хəб. мəн. məhdudlaşmışdır, məhdudlaşıb. мəһдуд кардеј ф. 
məhdud etmək; мəһдуд кардə с. məhdudedən, məhdudedici; мəһдуд 

кардə беј ф. məhdud edilmək; мəһдуд кардə быə с. məhdud edilmiş 
(edilən); мəһдуд кардə быə хəб. мəн. məhdud edilmişdir (edilib). 

мәһдудәти и. mәhdudluq. 
мәһдудијәт и. mәhdudiyyәt. 
мәһә и. тех. burğu. 
мәһәл и. mәhәl; мəһəл ныној məhəl qoymamaq; мəһəл ној ф. 

məhəl qoymaq; мəһəл ноə беј ф. məhəl qoyulmaq; мəһəл ноə быə с. 
məhəl qoyulmuş (qoyulan); мəһəл ноə быə хəб. мəн. məhəl 
qoyulmuşdur (qoyulub). 

мәһәллә и. mәhәllә. 
мәһәлли с. mәhәlli; мəһəллијə рыхнон məhəlli münaqişələr. 
мәһәррәм и. Mәhәrrәm (müsəlman təqviminin birinci ayı). 
мәһәҹҹәр и. mәhәccәr, sürahi. 
мәһз əб. mәhz. 
мәһзун с. mәhzun. 
мәһзун-мәһзун з. mәhzun-mәhzun. 
мәһкәмә и. mәhkәmә; Алијə мəһкəмə Ali məhkəmə; 

Конститусијə мəһкəмə Konstitusiyə məhkəməsi. 
мәһкум и. mәhkum. 
мәһкумәти и. mәhkumluq. 
мәһлул и. mәhlul. 
мәһол и. mahal, bölgә, diyar, ölkә. 
мәһолбәмәһол з. mahal-mahal, mahaldan-mahala. 
мәһол-мәһол з. mahal-mahal. 
мәһорәт и. mәharәt; де мəһорəти məharətlə. 
мәһорәтин с. mәharәtli. 
мәһорәтинәти и. mәharәtlilik. 
мәһрәм с. mәhrәm. 
мәһрәмәти и. mәhrәmlik. 
мәһрәмонә з. mәhrәmanә. 
мәһрум и. mәhrum. 
мәһрумијәт и. mәhrumiyyәt. 
мәһсул и. mәhsul. 
мәһсулдор с. mәhsuldar. 
мәһсулдорәти и. mәhsuldarlıq. 
мәһсулин с. mәhsullu. 
мәһсулинәти и. mәhsulluluq. 
мәһтаб и. mәhtab. 
мәһшәр и. mәhşәr. 
мәч  и. бот. çökә; мəчə до çökə ağacı. 
мәчә ? 
мәчит и. mәscid. 
мәҹаз и. mәcaz. 
мәҹази с. mәcazi. 
мәҹазијәти и. mәcazilik. 
мәҹбур и. mәcbur; мəҹбур кардеј məcbur etmək; мəҹбур кардə 

беј məcbur edilmək; мəҹбур кардə быə məcbur edilmiş (edilən); 
мəҹбур кардəкəс məcburedən; мəҹбурəкə məcburedən, məcburedici. 

мәҹбурән з. mәcburәn. 
мәҹбури с. mәcburi. 
мәҹбуријәт и. mәcburiyyәt. 
мәҹбуријәти и. mәcburilik. 
мәҹәллә и. mәcәllә; ғанунə мəҹəллə qanun məcəlləsi. 
мәҹлис и. mәclis; Хəлғи Мəҹлис Хalq Məclisi (Talış parlamenti); 

*Мəҹлисəдə ыштə ныштə вырəј бызын Məclisdə oturanda öz yerini 
bil (At. məs.). 

мәҹму с. mәcmu; мəҹмујə иҹтимоијə мəһсул məcmu ictimai 
məhsul. 

мәҹмуә и. mәcmuә. 
мәҹнун с. mәcnun. 
мәҹнунәти и. mәcnunluq. 
мәҹол и. macal. 
мәҹолин с. macallı. 
мәҹро и. mәcra. 
мәҹун с. mәcun. 
мәҹуси и. mәcusi, maq. 
мәҹусијәти и. mәcusilik, maqlıq. 
мәҹһул с. mәchul. 
мәҹһуләти и. mәchulluq. 
мәҹҹони с. mәccani, pulsuz. 
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мәшвәрәт и. mәşvәrәt; мəшвəрəт кардеј ф. məşvərət etmək; 
мəшвəрəт кардə беј ф. məşvərət edilmək; мəшвəрəт кардə быə с. 
məşvərət edilmiş (edilən); мəшвəрəт кардə быə хəб. мəн. məşvərət 
edilmişdir (edilib). 

мәшвәрәткор и. mәşvәrәtçi. 
мәшгуш с. calaq; мəшгушə əју calaq alça. 
мәшғ и. mәşq; мəшғ кардеј ф. məşq etmək; мəшғ кардə беј ф. 

məşq edilmək; мəшғ кардə быə с. məşq edilmiş (edilən); мəшғ кардə 
быə хəб. мəн. məşq edilmişdir (edilib). 

мәшғәлә и. mәşğәlә; мəшғəлə дəвонијеј məşğələ keçirmək. 
мәшә и. maşa. 
мәшәғғәт и. mәşәqqәt. 
мәшәғғәтин с. mәşәqqәtli. 
мәшәғғәтинәти и. mәşәqqәtlilik. 
мәшәди и. дини.  mәşәdi. 
мәшәл и. bax: ғонғә; вәшәпос. 
мәшо и. ayaqqabı, başmaq. 
мәшовон и. çәkmәçi, başmaqçı. 
мәшовонәти и. çәkmәçilik, başmaqçılıq. 
мәшодуж и. çәkmәçi. 
мәшодужәти и. çәkmәçilik. 
мәшриғ и. Mәşriq, Şәrq. 
мәшрутә и. mәşrutә, konstitusiya. 
мәшрутәјн с. mәşrutәli, konstitusiyalı. 
мәшуғ и. mәşuq. 
мәшуғә и. mәşuqә. 
мәшум с. mәşum. 
мәшһәр и. mәşhәr. 
мәшһур с. mәşhur; мəшһур беј ф. məşhurlaşmaq; мəшһур быə с. 

məşhurlaşmış, məşhurlaşan; мəшһур быə хəб. мəн. məşhurlaşmışdır, 
məşhurlaşıb; мəшһурəти и. məşhurluq; мəшһур кардеј ф. məşhur 
etmək; мəшһур кардə с. məşhuredici, məşhuredən; мəшһур кардə 
беј ф. məşhur edilmək; мəшһур кардə быə с. məşhur edilmiş, 
məşhurlaşdırılmış, məşhurlaşdırılan; мəшһур кардə быə хəб. мəн. 
məşhur edilmişdir, məşhurlaşdırılmışdır, məşhurlaşdırılıb. 

мивә и. meyvә. 
мивәвон и. meyvәçi. 
мивәвонәти и. meyvәçilik. 
мивәгырдәкә и. meyvәyığan. 
мивәјн с. meyvәli. 
мивәәһват и. meyvәsatan. 
мивә-һавзә и. meyvә-tәrәvәz. 
мивә-һавзәвон и. meyvә-tәrәvәz satan. 
мивәһышкәкә и. meyvәqurudan. 
мивәҹо и. meyvәlik. 
мивәҹот и. meyvәcat. 
мивәшыртә и. irçal.  
мигјос и. ҹоғр. miqyas. 
мигјосин с. miqyaslı. 
мигјосинәти и. miqyaslılıq. 
мидијә и. bax: мәдо. 
мидијәвыж з. bax: мәдож. 
миәллим и. müәllim. 
миәллимә и. müәllimә. 
миәллимәти и. müәllimlik; миəллимəти кардеј ф. müəllimlik 

etmək; миəллимəти кардə беј ф. müəllimlik edilmək; миəллимəти 
кардə быə с. müəllimlik edilmiş (edilən); миəллимəти кардə быə 
хəб. мəн. müəllimlik edilmişdir (edilib). 

миж и. ünsiyyәt, qonuşma; миж гəтеј ф. ünsiyyət saxlamaq, 
qonuşmaq; миж гəтə беј ф. ünsiyyət saxlanılmaq; миж гəтə быə с. 
ünsiyyət saxlanmış, ünsiyyət saxlanan; миж гəтə быə хəб. мəн. 
ünsiyyət saxlanmışdır, ünsiyyət saxlanıb.  

мижә и. kirpik. 
мижәјн с. kirpikli. 
мижәјнәлузон и. зоол. qarnıkirpiklilәr (molyusk tipli onurğasızlar 

sinfi). 
мижәку с. qıpıq, qırpıq, gözüqırpıq; мижəкум gözüqırpıqam; 

мижəкуш gözüqırpıqsan; мижəкује gözüqırpıqdır; мижəкумон 
gözüqırpıqıq; мижəкушон gözüqırpıqsınız; мижəкун 
gözüqırpıqdırlar; мижəку беј ф. gözüqırpıq olmaq; мижəку быə с. 
gözüqırpıq olmuş (olan); мижəку быə хəб. мəн. gözüqırpıq olmuşdur 

(olub); мижə кујеј ф. qırpmaq, göz qırpmaq; мижəку кардеј ф. 
gözüqırpıq etmək; мижəку кардə беј ф. gözüqırpıq edilmək; мижəку 
кардə быə с. gözüqırpıq edilmiş (edilən); мижəку кардə быə хəб. 
мəн. gözüqırpıq edilmişdir (edilib). 

мижәнгулә и. гəп. mürgülәmә; мижəнгулə кардеј mürgüləmək. 
мижин с. ünsiyyәtli, deyib-danışan. 
мижинәти и. ünsiyyәtlilik.  
миз I и. stol, miz, masa. 
миз II и. sidik (heyvanın). 
мизон и. nişan; мизон гəтеј ф. nişan almaq; мизон гəтə беј ф. 

nişan alınmaq; мизон гəтə быə с. nişan alınmış (alınan); мизон гəтə 
быə хəб. мəн. nişan alınmışdır (alınıb). 

мизонә и. arpacıq (tüfəng qarovulu). 
мизон-тавзы и. mizan-tәrәzi. 
мизроб и. mizrab. 
мијов и. miyov (pişiyin miyoltusu). 
мијо-мијо и. miyoltu; мијо-мијо кардеј ф. miyoldamaq; мијо-

мијо кардə с. miyoldayan. 
мијон з. mәrkәz, orta; *Мијонзəминə дыјо Aralıq dənizi. 
мијонангыштә з. barmaqarası. 
мијонастовон  с. ulduzlararası; мијонастовон һидроген 

ulduzlararası hidrogen. 
мијонбәвон с. qaşarası. 
мијонбиләнг с. bilәkarası; мијонбилəнгə чобенд biləkarası 

oynaq. 
мијонбыр с. риј. kәsişәn; мијонбырə ријон kəsişən хətlər. 
мијонвенон и. тəб. venalararası. 
мијонганглион с. тəб. qanqlionarası; мијонганглионə синир 

qanqlionarası sinir. 
мијонгәз с. kәmfürsәt; мијонгəзə одəм kəmfürsət adam. 
мијонгәзәти и. kәmfürsәtlik. 
мијонгәл и. qasıq.  
мијонгитон с. qitәlәrarası; мијонгитон баллистикə рəкет 

qitələrarası ballistik raket. 
мијондандон с. dişlәrarası. 
мијондастон з. tәcili, tәlәm-tәlәsik. 
мијондәмох с. зывон. damaqortası; мијондəмохə самит 

damaqortası samit. 
мијонди с. kәndarası, kәndlәrarası. 
мијондыјо з. dәnizin ortası, dәnizin ortasında. 
мијондовләтон с. dövlәtlәrarası. 
мијонетносон с. etnoslararası; мијонетносə рыхнон etnoslararası 

münaqişələr. 
мијонә с. orta, ortabab, babat. 
мијонәвә и. vasitәçi. 
мијонәвәти и. vasitәçilik. 
мијонәво с. orta, ortabab, babat. 
мијонәдә з. ortada, ortalıqda, ortasında. 
мијонәни з. ortadakı. 
мијонидорон с. idarәlәrarası. 
мијонкәлом с. sözarası. 
мијонкәмәпалчон с. qabırğalararası. 
мијонмарзон с. mәrzlәrarası. 
мијонмәмләкәтон с. ölkәlәrarası. 
мијонмәртәбон с. mәrtәbәlәrarası. 
мијонмилләтон с. millәtlәrarası. 
мијоннангыр с. dırnaqarası. 
мијоно з. ortadan. 
мијонпечын с. tәmirarası. 
мијонпур и. miyanpur, alana (arası əzilmiş qoz ləpəsi ilə 

doldurulmuş meyvə qurusu). 
мијонрестон с. cәrgәlәrarası, sıralararası. 
мијонрәв и. ayırıcı, vasitәçi. 
мијонрәвәти и. ayırıcılıq, vasitәçilik. 
мијонрәјон с. rayonlararası. 
мијонро с. yolarası (dəmir yolunda). 
мијонру с. çayarası. 
мијонсумбуләк с. анат. burmaarası; мијонсумбулəкə шонə 

burmaarası daraq. 
мијонхәлғон с. xalqlararası. 
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мијонхыртәнә с. тəб. qığırdaqarası; мијонхыртəнə чобендон 
qığırdaqarası oynaqlar. 

мијонһуҹејрон с. hüceyrәlәrarası. 
мијончәшбәв  з. gözlә-qaş arasında, tәlәsik. 
мијонҹинсон с. cinslәrarası. 
мијонҹурон с. növlәrarası. 
мијоншәһрон с. şәhәrarası, şәhәrlәrarası. 
микроб и. mikrob. 
микробин с. mikroblu. 
микробиолог и. mikrobioloq. 
микробиологјиә и. mikrobiologiya. 
микробиоложи с. mikrobioloji. 
микроскоп и. mikroskop. 
микроскопик с. mikroskopik; микроскопикə пуршон 

mikroskopik zərrələr. 
мил и. mil. 
милис и. milis. 
милисионер и. milisioner. 
милисионерәти и. milisionerlik. 
милјард a. milyard. 
милјардер и. milyarder. 
милјардерәти и. milyarderlik. 
милјон a. milyon. 
милјонер и. milyoner, milyonçu. 
милјонерәти и. milyonerlik, milyonçuluq. 
милләт и. millәt. 
милләтпәрәст с. millәtçi, millәtpәrәst. 
милләтпәрәстәти и. millәtçilik, millәtpәrәstlik; 

миллəтпəрəстəти кардеј ф. millətçilik etmək; миллəтпəрəстəти 
кардə беј ф. millətçilik edilmək; миллəтпəрəстəти кардə быə с. 
millətçilik edilmiş (edilən); миллəтпəрəстəти кардə быə хəб. мəн. 
millətçilik edilmişdir (edilib). 

милли с. milli; миллијə адəтон milli adətlər; миллијə довлəт milli 
dövlət; миллијə ыштəнидəрк milli özünüdərk; миллијə шуур milli 
şüur; миллијə овҹ milli dirçəliş; милли беј ф. milliləşmək; милли 
быə с. milliləşmiş, milliləşən; милли быə хəб. мəн. milliləşmişdir, 
milliləşib; милли кардеј ф. milliləşdirmək; милли кардə беј ф. 
milliləşdirilmək; милли кардə быə с. milliləşdirilmiş, milliləşdirilən; 
милли кардə быə хəб. мəн. milliləşdirilmişdir, milliləşdirilib. 

миллијәт и. milliyyәt.  
мил-мил с. mil-mil, milәmil; мил-милə дəфтəр mil-mil dəftər. 
милоди с. miladi; милодијə тəғвим miladi təqvim. 
мимикә и. mimika. 
мина и. mina. 
минајн с. minalı. 
минајнәти и. minalılıq. 
минбәр и. дини minbәr. 
минвол и. minval. 
мингә и. böyürtü, böyürmә (inəyin, dananın, buzovun sakit-sakit 

böyürməsi). 
минерал и. mineral. 
минералогијә и. mineralogiya. 
минераложи с. minareloji. 
минә и. mina; минə тыпнијеј mina partlatmaq; минə дəвоштеј ф. 

minalamaq; минə дəвоштə беј ф. minalanmaq; минə дəвоштə быə с. 
minalanmış, minalanan; минə дəвоштə быə хəб. мəн. minalanmışdır, 
minalanıb. 

минәвон и. minaçı. 
минәвонәти и. minaçılıq. 
минәәғанд и. minaatan. 
минимал с. minimal. 
минимум и. minimum. 
минорә и. minarә. 
миноҹот и. minacat. 
минҹе-минҹине и.  uşaq oyununun adı. 
миограф и. mioqraf (əzələlərin yığılmasını qrafik surətdə göstərən 

cihaz). 
миокарди и. анат. miokardi (ürəyin əzələ qişası). 
миокардит и. тəб. miokardit (miokardın iltihabı). 
миолог и. mioloq, miologiya mütәxәssisi. 

миологијә и. анат. miologiya (təsviri anatomiyanın əzələlər 
bəhsi). 

мир и. mir (seyidlərin adına əlavə olunan ənənəvi əlamət); Мир 
Һəсəни Мирбаба Mirbaba Mir Həsən oğlu.  

мири и. дини. miri, seyid. 
миров и. mirab, cuvar, supaylayan, suağası. 
мировәти и. mirablıq. 
мирвари и. mirvari. 
мисир и. Misir. 
мисирыж з. misirli. 
мисиршынос и. misirşünas. 
мисиршыносәти и. misirşünaslıq. 
миски и. miska. 
мискин с. bax: бечиз. 
мискинәти и. bax: бечизәти. 
мисол и. misal. 
мисро и. misra. 
миссионер и. missioner. 
миссионерәти и. missionerlik. 
михи с. mixi; михијə нывыштəјон miхi yazılar. 
мичә и. qulp, dәstәk; bax: мыштәк. 
мичәјн с. qulplu, dәstәkli. 
миҹоз и. mәzac. 
миҹози гардеј ф. mәzacı dönmәk. 
миҹози пеныгәтеј ф. mәzacı götürmәmәk. 
мишор и. mişar; мишор доə бе жəј ф. mişarladılmaq; мишор доə 

быə жəј с. mişarladılmış, mişarlandırılan; мишор дој жəј ф. 
mişarlatmaq; мишор жəј ф. mişarlamaq; мишор жə беј ф. 
mişarlanmaq; мишор жə быə с. mişarlanmış, mişarlanan; мишор жə 
быə хəб. мəн. mişarlanmışdır, mişarlanıb. 

мы ə. vasitəli halda 1-ci şəxsin təki: 1 mәn, mәnә, mәni; бəмы 
бывот mənə de; мыни сəдо быкə məni səslə; 2 mәnim; бəнə мы 
быкə mənim kimi et; чымы китоб mənim kitabım; 3 mәndә; бəмыку 
һесте пул məndə pul var; 4 mәndәn;  чымыку хəбə быстəн məndən 
хəbər al. 

мыбәт и. qulluq, qayğı, baxım, pәrvәriş; чок мыбəт быкə бə 
доон ağaclara yaхşı qulluq et; чокə мыбəт гəрəке бə нохəшини 
хəstəyə yaхşı qulluq lazımdır; мыбəт кардеј ф. qulluq etmək, 
baxmaq, pərvəriş etmək; мыбəт кардə беј ф. qulluq edilmək, 
baxılmaq, pərvəriş edilmək; мыбəт кардə быə с. qulluq edilmiş 
(edilən), baxılmış, baxılan, pərvəriş edilmiş (edilən); мыбəт кардə 
быə хəб. мəн. qulluq edilmişdir (edilib), baxılmışdır, baxılıb, pərvəriş 
edilmişdir (edilib). 

мыбодилә и. mübadilә; мубадилə кардеј mübadilə etmək. 
мыболиғә и. mübaliğә; мубалиғə кардеј mübaliğə etmək. 
мыболиғәјн с. mübaliğәli. 
мыболиғәјнәти и. mübaliğәlilik. 
мыборәк и. mübarәk. 
мыборәкбод и. mübarәkbad; мыборəкбод кардеј ф. mübarəkbad 

etmək; мыборəкбод кардə беј ф. mübarəkbad edilmək; мыборəкбод 
кардə быə с. mübarəkbad edilmiş (edilən); мыборəкбод кардə быə 
хəб. мəн. mübarəkbad edilmişdir (edilib). 

мыборәкбодәти и. mübarәkbadlıq. 
мыбориз с. mübariz. 
мыборизә и. mübarizә. 
мыбоф с. bol. 
мыбоф(әт)и и. bolluq. 
мыбоһисә и. mübahisә. 
мыбоһисәкор и. mübahisәçi. 
мыбоһисәјн с. mübahisәli. 
мыбоһисәјнәти и. mübahisәlilik. 
мыбошир с. aludә; мыбошир беј ф. aludə olmaq; мыбошир быə 

с. aludə olmuş (olan); мыбошир быə хəб. мəн. aludə olmuşdur (olub); 
мыбошир кардеј ф. aludə etmək; мыбошир кардə беј ф. aludə 
edilmək; мыбошир кардə быə с. aludə edilmiş (edilən); мыбошир 
кардə быə хəб. мəн. aludə edilmişdir (edilib). 

мыбтәдо и. грəм. mübtәda. 
мыбтәло с. mübtәla. 
мыбтәлоәти и. mübtәlalıq. 
мыв и. зоол. çöl ördәyi, yaşılbaş ördәk. 
мывәғғәти с. müvәqqәti. 
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мывәғғәтијәти и. müvәqqәtilik. 
мывәккил и. müvәkkil. 
мывәккиләти и. müvәkkillik. 
мывәффәғ и. müvәffәq; мывəффəғ беј müvəffəq olmaq. 
мывәффәғијәт и. bax: ованд. 
мывәффәғијәтин с. bax: овандин. 
мывәффәғијәтинәти и. bax: овандинәти. 
мывози с. müvazi, eyniçәkili. 
мывозинәт и. müvazinәt; мывозинəт огəтеј ф. müvazinət 

saxlamaq; мывозинəт огəтə беј ф. müvazinət saxlanılmaq; 
мывозинəт огəтə быə с. müvazinət saxlanılmış (saxlanılan); 
мывозинəт огəтə быə хəб. мəн. müvazinət saxlanılmışdır (saxlanılıb). 

мывозинәтин с. müvazinәtli. 
мывозинәтинәти и. müvazinәtlilik. 
мывофиғ и. müvafiq. 
мығдор и. miqdar; мығдори горəнə miqdara görə, miqdarca; 

мығдорə ашмардон miqdar sayları. 
мығәвво и. bax: довулә. 
мығәддәрот и. müqәddәrat; хəлғон ыштə мығəддороти тəјин 

кардеј һуғуғ хalqların öz müqəddaratını təyin etmək hüququ. 
мығәддәс с. müqәddәs. 
мығәддәсәти и. müqәddәslik. 
мығәддәсон и. müqәddәslәr. 
мығәддимә и. müqәddimә. 
мығәссир и. müqәssir. 
мығәссирәти и. müqәssirlik. 
мығәт и. muğayat; мығəт беј ф. muğayat olmaq. 
мығовилә и. müqavilә. 
мығовиләномә и. müqavilәnamә. 
мығовимәт и. müqavimәt; мығовимəт нишо дој müqavimət 

göstərmək. 
мығојисә и. müqayisә; мығојисə кардеј ф. müqayisə etmək; 

мығојисə кардə беј ф. müqayisə edilmək; мығојисə кардə быə с. 
müqayisə edilmiş (edilən); мығојисə кардə быə хəб. мəн. müqayisə 
edilmişdir (edilib). 

мығојисәјн с. müqayisәli. 
мыддәо и. müddәa. 
мыддәт и. müddәt. 
мыддәтәдә и. müddәtdә; бы мыддəтəдə bu müddətdə. 
мыддәтин с. müddәtli; мыддəтинə мəзунијəт müddətli 

məzuniyyət. 
мыдовим и. müdavim. 
мыдофиә и. müdafiә. 
мыдофиәвон и. müdafiәçi. 
мыдохилә и. müdaxilә. 
мыдохиләвон и. müdaxilәçi. 
мыдһиш с. müdhiş. 
мыә и. muncuq. 
мыәззин и. müәzzin. 
мыәјјән с. müәyyәn; мыəјјəн беј ф. müəyyənləşmək; мыəјјəн быə 

с. müəyyənləşmiş, müəyyənləşən; мыəјјəн быə хəб. мəн. 
müəyyənləşmişdir, müəyyənləşib. 

мыәјјәнәти и. müәyyәnlik; мыəјјəн кардеј ф. müəyyənləşdirmək; 
мыəјјəн кардə беј ф. müəyyənləşdirilmək; мыəјјəн кардə быə с. 
müəyyənləşdirilmiş, müəyyənləşdirilən; мыəјјəн кардə быə хəб. мəн. 
müəyyənləşdirilmişdir, müəyyənləşdirilib. 

мыәллиф и. müәllif. 
мыәллифәти и. müәlliflik. 
мыәммо и. müәmma. 
мыәммојн с. müәmmalı. 
мыәммојнәти и. müәmmalılıq. 
мыәссәр и. müәssәr. 
мыәссис и. müәssis, bani. 
мыәссисә и. müәssisә. 
мыж и. зоол. quş biti. 
мыжд и. muzd, maaş, mәvacib. 
мыждәвони и. muştuluq. 
мыждəвони дој ф. muştuluqlamaq; мыждəвони доə беј ф. 

muştuluqlanmaq; мыждəвони доə быə с. muştuluq verilmiş (verilən); 
мыждəвони доə быə хəб. мəн. muştuluq verilmişdir (verilib); 
мыждəвони сəј ф. muştuluq almaq; мыждəвони сə беј ф. muştuluq 

alınmaq; мыждəвони сə быə с. muştuluq alınmış (alınan); 
мыждəвони сə быə хəб. мəн. muştuluq alınmışdır (alınıb). 

мыжди и. müjdә. 
мыждиәвә и. müjdәgәtirәn, müjdәçi, muştuluqçu. 
мыждин с. muzdlu. 
мыждыр и. muzdur. 
мыждырәти и. muzdurluq; мыждырəти кардеј ф. muzdurluq 

etmək; мыждырəти кардə беј ф. muzdurluq edilmək; мыждырəти 
кардə быə с. muzdurluq edilmiş (edilən); мыждырəти кардə быə 
хəб. мəн. muzdurluq edilmişdir (edilib). 

мыжын с. yerәbaxan (adam). 
мыжынәти и. yerәbaxanlıq.  
мыз и. mız, әmma; мыз ној mız qoymaq, əmma qoymaq. 
мызгылә с. mızqoyan, çoxbilmiş; keçәl. 
мызәммәт и. mәzәmmәt; мызəммəт кардеј ф. məzəmmət etmək, 

qınamaq; мызəммəт кардə беј ф. məzəmmət edilmək, qınanmaq; 
мызəммəт кардə быə с. məzəmmət edilmiş (edilən), qınanmış, 
qınanan; мызəммəт кардə быə хəб. мəн. məzəmmət edilmişdir 
(edilib), qınanmışdır, qınanıb. 

мызәммәтин с. mәzәmmәtli. 
мызәффәр с. müzәffәr, qalibiyyәtli. 
мызи с. yerәbaxan, mızı. 
мызијәти и. yerәbaxanlıq, mızılıq. 
мыз-мыз и. mız-mız; мыз-мыз кардеј ф. mızıldamaq; мыз-мыз 

кардə беј ф. mızıldanmaq; мыз-мыз кардə быə с. mızıldanmış, 
mızıldanan; мыз-мыз кардə быə хəб. мəн. mızıldanmışdır, 
mızıldanıb. 

мызмызи с. mızmızı. 
мызокирә и. müzakirә; мызокирə кардеј ф. müzakirə etmək; 

мызокирə кардə беј ф. müzakirə edilmək; мызокирə кардə быə с. 
müzakirə edilmiş (edilən); мызокирə кардə быə хəб. мəн. müzakirə 
edilmişdir (edilib). 

мыјәссәр и. müyәssәr; мыјəссəр беј müyəssər olmaq. 
мыкәлофијәт и. mükәlafiyyәt. 
мыкәммәл с. mükәmmәl; мыкəммəл беј ф. mükəmməlləşmək; 

мыкəммəл быə с. mükəmməlləşmiş, müəyyənləşən; мыкəммəл быə 
хəб. мəн. mükəmməlləşmişdir, mükəmməlləşib; мыкəммəл кардеј ф. 
mükəmməlləşdirmək; мыкəммəл кардə беј ф. mükəmməlləşdirilmək; 
мыкəммəл кардə быə с. mükəmməlləşdirilmiş, mükəmməlləşdirilən; 
мыкəммəл кардə быə хəб. мəн. mükəmməlləşdirilmişdir, 
mükəmməlləşdirilib. 

мыкәммәләти и. mükәmmәlllik. 
мыколимә и. mükalimә. 
мыкофот и. mükafat; мыкофот доə беј ф. mükafatlandırılmaq; 

мыкофот доə быə с. mükafatlandırılmış, mükafatlandırılan; мыкофот 
дој ф. mükafatlandırmaq. 

мыку ə. bax: бәмыку; чымыку.  
мыл и. çuqun. 
мыләвәс с. bumbulaşıq. 
мыләвәсәти и. bumbulaşıqlıq. 
мылығверди и. мəҹ. saman altından su yeridәn.  
мылк и. mülk. 
мылки с. mülki; мылкијə мəҹəллə mülki məcəllə. 
мылкијот и. mülkiyyәt. 
мылкијотәвон и. mülkiyyәtçi. 
мылкыво и. mülkәdar. 
мылојим с. mülayim; мылојим беј ф. mülayimləşmək; мылојим 

быə с. mülayimləşmiş, mülayimləşən; мылојим быə хəб. мəн. 
mülayimləşmişdir, mülayimləşib. 

мылојимәти и. mülayimlik. 
мылол и. бот. qabaq ağacı. 
мылол с. mәlul. 
мылол-мылолә с. mәlul-mәlul; мылол-мылолə дијəнон məlul-

məlul baхışlar. 
мылол-мылоли з. mәlul-mәlul; мылол-мылоли дијə кардеј 

məlul-məlul baхmaq. 
мылолҹо и. qızılağaclıq, qızılağac bitәn yer. 
мылоһизә и. mülahizә. 
мылоһизәјн с. mülahizәli.  
мылф и. bax: лашк; (daha çox qadınların qarnı sallananda 

deyirlər ki, «жeni luzi mılf vardəşe»). 
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мылхәс a.с. әlqәrәz, nәhayәt, bir sözlә, sözün qısası. 
мылхәтә и. konфlikt, münaqişә; *Пијејдəни мылхəтə быбу, зоə 

рə кə быкə, кинəн рə бə шу быдə. 
мылхәтәјн с. konфliktli, münaqişәli. 
мылхәтәјнәти и. konфliktlilik, münaqişәlilik. 
мымкун и. mümkün. 
мымкунот и. mümkünat. 
мынгин с. tın-tın, burunda danışan. 
мынгинәти и. tın-tınlıq, burunda danışma. 
мынг-мынг и. burnunda danışma, tın-tınlıq; мынг-мынг кардеј 

ф. burnunda danışmaq; мынг-мынг кардə с. burunda danışan (adam); 
мынг-мынг кардə беј ф. burunda danışılmaq; мынг-мынг кардə быə 
с. burunda dınışılmış (danışılan); мынг-мынг кардə быə хəб. мəн. 
burunda dınışılmışdır (danışılıb). 

мындәриҹот и. mündәricat. 
мынәдә ə. bax:  бәмынәдә; бәмыку. 
мынәҹҹим и. münәccim. 
мынәҹҹимәти и. münәccimlik. 
мыни ə. mәni; мыни сəдо быкə məni səslə. 
мынијән ə. mәni dә; мынијəн быстəн бə нəзəр məni də nəzərə al. 
мыннәт и. minnәt. 
мыннәтдор и. minnәtdar; мыннəтдор беј ф. minnətdar olmaq. 
мыннәтдорәти и. minnәtdarlıq; мыннəтдорəти кардеј ф. 

minnətdarlıq etmək; мыннəтдорəти кардə беј ф. minnətdarlıq 
edilmək; мыннəтдорəти кардə быə с. minnətdarlıq edilmiş (edilən); 
мыннəтдорəти кардə быə хəб. мəн. minnətdarlıq edilmişdir (edilib). 

мыннәтәкә и. minnәtçi. 
мыноғишә и. münaqişә. 
мыносиб с. münasib. 
мыносибәт и. münasibәt. 
мыносибәти и. münasiblik. 
мынсиф и. münsif; мынсифон һејəт münsiflər heyəti. 
мынсифәти и. münsiflik. 
мынтәзәм с. müntәzәm. 
мынтәзәмәти и. müntәzәmlik. 
мынтәзир с. müntәzir. 
мынтәзирәти и. müntәzirlik. 
мынтәхәбот и. müntәxәbat. 
мынҹыр и. yanıq. 
мыовин и. müavin. 
мыовинәт и. müavinәt. 
мыовинәти и. müavinlik. 
мыојинә и. müayinә. 
мыолиҹә и. müalicә; мыолиҹə беј ф. müalicə olmaq; мыолиҹə 

быə с. müalicə olmuş (olan); мыолиҹə быə хəб. мəн. müalicə 
olmuşdur (olub); мыолиҹə кардеј ф. müalicə etmək; мыолиҹə кардə 
беј ф. müalicə edilmək (olunmaq); мыолиҹə кардə быə с. müalicə 
edilmiş (edilən); мыолиҹə кардə быə хəб. мəн. müalicə edilmişdir 
(edilib). 

мыолиҹәхонә и. müalicәxana.  
мыомилә и. müamilә, sәlәm. 
мыомиләвон и. müamilәçi, sәlәmçi. 
мыосир с. müasir; мыосир беј ф. müasirləşmək; мыосир быə с. 

müasirləşmiş, müasirləşən; мыосир быə хəб. мəн. müasirləşmişdir, 
müasirləşib; мыосир кардеј ф. müasirləşdirmək; мыосир кардə беј 
ф. müasirləşdirilmək; мыосир кардə быə с. müasirləşdirilmiş, 
müasirləşdirilən; мыосир кардə быə хəб. мəн. müasirləşdirilmişdir, 
müasirləşdirilib. 

мыосирәти и. müasirlik. 
мыоһидә и. müahidә. 
мыоһидәномә и. müahidәnamә. 
мыр и. marıt; бə мыр мандеј marıtlamaq; сыпə мандə бə мыр it 

marıtlayıb. 
мырвори и. mirvari. 
мырғо и. зоол. bax: мыв. 
мырғов и. bulyon, әt suyu, çöl ördәyinin bulyonu. 
мырғыз и. бот. eriantus.  
мырғунә и. aravuran, araqarışdıran, sözgәzdirәn. 
мырғунәти и. aravuranlıq, araqarışdıranlıq, sözgәzdirәnlik; 

мырғунəти кардеј ф. aravuranlıq etmək; мырғунəти кардə беј ф. 
aravuranlıq edilmək; мырғунəти кардə быə с. aravuranlıq edilmiş 

(edilən); мырғунəти кардə быə хəб. мəн. aravuranlıq edilmişdir 
(edilib).  

мырдов с. 1 axmaz; 2 bataqlıq. 
мырдол с. murdar, iyrәnc; мырдол беј ф. 1 murdar olmaq, 

mundarlanmaq; 2 gəbərmək; мырдол быə с. 1 murdar olmuş (olan), 
murdarlanmış, murdarlanan; 2 gəbərmiş, gəbərən; мырдол быə хəб. 
мəн. 1 murdar olmuşdur (olub), murdarlanmışdır, murdarlanıb; 2 
gəbərmişdir, gəbərib; мырдол кардеј ф. 1 murdar etmək, 
murdarlamaq; 2 gəbərtmək; мырдол кардə беј ф. 1 murdar edilmək, 
murdarlandırılmaq; 2 gəbərdilmək; мырдол кардə быə с. 1 murdar 
edilmiş (edilən), murdarlandırılmış, murdarlandırılan; 2 gəbərdilmiş, 
gəbərdilən; мырдол кардə быə хəб. мəн. 1 murdar edilmişdir (edilib), 
murdarlandırılmışdır, murdarlandırılıb; 2 gəbərdilmişdir, gəbərdilib. 

мырдоләти и. murdarlıq. 
мырдоли и. murdarlıq; Шə ов пенибəгəте мырдоли Aхar su 

murdarlıq götürməz (At. m.). 
мырә и. bax:  мыә. 
мырәккәб и. mürәkkәb; ежəнəме ғəлəм бə мырəккəб, дəмандим 

бо нывыште qələmi mürəkkəbə batırıb yazmağa başladım.  
мырәккәб с. mürәkkәb, çәtin; мырəккəбə исм грəм.  mürəkkəb 

isim; bax:  кафт; мырəккəб бе и. mürəkkəbləşmə; мырəккəб беј ф. 
mürəkkəbləşmək; мырəккəб быə с. mürəkkəbləşmiş, mürəkkəbləşən; 
мырəккəб быə хəб. мəн. mürəkkəbləşmişdir, mürəkkəbləşib; 
мырəккəб кардеј ф. mürəkkəbləşdirmək; мырəккəб кардə беј ф. 
mürəkkəbləşdirilmək; мырəккəб кардə быə с. mürəkkəbləşdirilmiş, 
mürəkkəbləşdirilən; мырəккəб кардə быə хəб. мəн. 
mürəkkəbləşdirilmişdir, mürəkkəbləşdirilib. 

мырәккәбдон и. mürәkkәbqabı. 
мырәккәбәти и. mürәkkәblik. 
мырәккәбин с. mürәkkәbli. 
мырәххәс и. mürәxxәs; мырəххəс беј ф. mürəxxəs olmaq; 

мырəххəс быə с. mürəxxəs olmuş (olan); мырəххəс быə хəб. мəн. 
mürəxxəs olmuşdur (olub); мырəххəс кардеј ф. mürəxxəs etmək; 
мырəххəс кардə беј ф. mürəxxəs edilmək, mürəxxəs olunmaq; 
мырəххəс кардə быə с. mürəxxəs edilmiş (edilən), mürəxxəs 
olunmuş (olunan); мырəххəс кардə быə хəб. мəн. mürəxxəs 
edilmişdir (edilib), mürəxxəs olunmuşdur (olunub). 

мырығ с. mırıq (qabaq dişləri tökülmüş adam). 
мырыт и. зоол. güvә. 
мыр-мыр и. mırıltı, mırıldama; мыр-мыр кардеј ф. mırıldamaq; 

мыр-мыр кардə с. mırıldayan. 
мыро ə. bax: бомы. 
мырод и. murad; бə мырод рəсеј murada yetmək. 
мыроҹиәт и. bax: овард. 
мыроҹиәтномә и. bax: овардномә. 
мыррә и. mırıltı. 
мырт и. mırt; мырт жəј mırt vurmaq. 
мыртәд с. mürtәd. 
мыртәдәти и. mürtәdlik. 
мыртығ и. bax: мәғ III. 
мырт-мырт и. mırtıldanma; мырт-мырт кардеј mırtıldanmaq. 
мырхут и. dınbız. 
мырчә и.  mırçıltı; мырчə кардеј ф. marçıldatmaq, muşqurmaq. 
мыс и. mis; мысə ғəзəн mis qazan; *Мысə ғəзəн пəхыр бəва Mis 

qazan paxır gətirər (At. məs.). 
мысбенд и. döyәclәmә, döyәclәnmә; мысбенд кардеј ф. 

döyəcləmək; мысбенд кардə беј ф. döyəclənmək; мысбенд кардə 
быə с. döyəclənmiş, döyəclənən; мысбенд кардə быə хəб. мəн. 
döyəclənmişdir, döyəclənib. 

мысбәт с. müsbәt. 
мысбәтәти и. müsbәtlik; мысбəтəти ишорə риј. müsbətlik işarəsi 

(+). 
мысгәр и. misgәr. 
мысгәрәти и. misgәrlik. 
мысғол и. misqal. 
мысә ə. bax: бәмысә; чымысә. 
мысәлләт с. müsәllәt. 
мысәлләһ с. müsәllәh. 
мысибәт и. müsibәt. 
мысибәтин с. müsibәtli. 
мысылмон и. müsәlman. 
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мысылмонәти и. müsәlmançılıq. 
мысл и. misl. 
мыслин с. misilli. 
мысмор и. mismar, gülmıx; мысмор жəј ф. mismar vurmaq, 

mismar çalmaq, mismarlamaq; мысмор жə беј ф. mismar vurulmaq, 
mismar çalınmaq, mismarlanmaq; мысмор жə быə с. mismar 
vurulmuş, mismar çalınmış, mismarlanmış, mismarlanan; мысмор жə 
быə хəб. мəн. mismar vurulmuşdur, mismar çalınmışdır, 
mismarlanmışdır, mismarlanıb. 

мысморә и. arı şanının içindәki ölü balalar. 
мысобиғә и. müsabiqә; мысобиғəку кəно müsabiqədən kənar. 
мысовәкә и. misәridәn. 
мысодирә и. müsadirә; мысодирə кардеј ф. müsadirə etmək; 

мысодирə кардə беј ф. müsadirə edilmək; мысодирə кардə быə с. 
müsadirə edilmiş (edilən); мысодирə кардə быə хəб. мəн. müsadirə 
edilmişdir (edilib). 

мысофир и. müsafir. 
мысоһиб и. müsahib. 
мысоһибә и. müsahibә. 
мыстәбид с. müstәbid. 
мыстәбидәти и. müstәbidlik. 
мыстәви и. müstәvi. 
мыстәғил с. müstәqil; мыстəғил беј ф. müstəqil olmaq; мыстəғил 

быə с. müstəqil olmuş (olan); мыстəғил быə хəб. мəн. müstəqil 
olmuşdur (olub); мыстəғил кардеј ф. müstəqil etmək; мыстəғил 
кардə беј ф. müstəqil edilmək, müstəqil olunmaq; мыстəғил кардə 
быə с. müstəqil edilmiş (edilən); мыстəғил кардə быə хəб. мəн. 
müstəqil edilmişdir (edilib). 

мыстәғиләти и. müstәqillik. 
мыстәғим с. müstәqim. 
мыстәмләкә и. müstәmlәkә; мыстəмлəкə кардеј ф. 

müstəmləkələşdirmək; мыстəмлəкə кардə беј ф. 
müstəmləkələşdirilmək; мыстəмлəкə кардə быə с. 
müstəmləkələşdirilmiş, müstəmləkələşdirilən; мыстəмлəкə кардə быə 
хəб. мəн. müstəmləkələşdirilmişdir, müstəmləkələşdirilib. 

мыстәмләкәвон и. müstәmlәkәçi. 
мыстәмләкәвонәти и. müstәmlәkәçilik. 
мыстәнтиғ и. müstәntiq. 
мыстәнтиғәти и. müstәntiqlik. 
мыстәсно с. müstәsna. 
мыстәсноәти и. müstәsnalıq. 
мытбәх и. 1 mәtbәx; мытбəхə овдымон mətbəх avadanlığı; 2 

xörәk; Толышə мытбəх Talış хörəkləri; bax: кијәсә. 
мытәәссир с. mütәәssir. 
мытәәссирәти и. mütәәssirlik. 
мытәккә и. mütәkkә. 
мытәмоди з. mütәmadi. 
мытәносиб с. mütәnasib; рост мытəносиб düz mütənasib; тəрс 

мытəносиб tərs mütənasib. 
мытәносибәти и. mütәnasiblik. 
мытәрәгги с. mütәrәqqi. 
мытәрәггијәти и. mütәrәqqilik. 
мытәрәддид с. mütәrәddid. 
мытәрәддидәти и. mütәrәddidlik. 
мытәрҹим и. mütәrcim, tәrcümәçi. 
мытәрҹимәти и. mütәrcimlik, tәrcümәçilik. 
мытәфәккир и. mütәfәkkir. 
мытәхәссис и. mütәxәssis. 
мытәһәррик с. mütәhәrrik. 
мытәшәккил с. mütәşәkkil. 
мытәшәккиләти и. mütәşәkkillik. 
мыти с. müti. 
мытијәти и. mütilik. 
мытләғ с. mütlәq. 
мытләғијот и. mütlәqqiyyәt. 
мыттәфиғ и. müttәfiq. 
мыттәфиғәти и. müttәfiqlik. 
мыттәһим и. müttәhim. 
мыттәһимәти и. müttәhimlik. 
мыфәссәл с. müfәssәl. 
мыфәссәләти и. müfәssәllik. 

мыфәттиш и. müfәttiş. 
мыфәттишәти и. müfәttişlik. 
мыфлис с. müflis; мыфлис беј ф.  müflis olmaq, müflisləşmək; 

мыфлис быə с. müflis olmuş, müflisləşmiş, müflisləşən; мыфлис быə 
хəб. мəн. müflis olmuşur, müflisləşmişdir, müflisləşib; мыфлис 
кардеј ф. müflis etmək, müflisləşdirmək; мыфлис кардə беј ф. 
müфlis edilmək, müflisləşdirilmək; мыфлис кардə быə с. müфlis 
edilmiş (edilən), müflisləşdirilmiş, müflisləşdirilən; мыфлис кардə 
быə хəб. мəн. müflis edilmişdir (edilib), müflisləşdirilmişdir, 
müфlisləşdirilib. 

мыфлисәти и.  müflislik. 
мыфтә с. müftә, mәccani, havayı; *Баһа мыфтə, бəже ҹыфтə 

Müftə yeyər, tapik atar (At. məs.). 
мыфтәхор с. müftәxor. 
мыфтәхорәти и. müftәxorluq; мыфтəхорəти кардеј ф. 

müфtəxorluq etmək; мыфтəхорəти кардə беј ф. müфtəxorluq 
edilmək; мыфтəхорəти кардə быə с. müфtəxorluq edilmiş (edilən); 
мыфтəхорəти кардə быə хəб. мəн. müфtəxorluq edilmişdir (edilib). 

мыфти и. müfti. 
мыхбир и. müxbir. 
мыхбирәти и. müxbirlik. 
мыхәк и. mixәk; мыхəкə ранг miхəyi rəng. 
мыхәкәвыл и. бот. mixәkgülü. 
мыхәлләфот и. müxәllәfat, avadanlıq, lәvazimat. 
мыхәммәс и. müxәmmәs. 
мыхәннәс с. bax: тарсо. 
мыхәннәт и. müxәnnәt. 
мыхәннәтәти и. müxәnnәtlik. 
мыхлово с. әldәqayırma. 
мыхтәлиф с. müxtәlif. 
мыхтәлифәти и. müxtәliflik. 
мыхтәсәр с. müxtәsәr. 
мыхтәсәрәти и. müxtәsәrlik. 
мыхтәсәр-мыхтәсәри з. müxtәsәrcә. 
мыһәндис и. mühәndis. 
мыһәндисәти и. mühәndislik. 
мыһәррик и. mühәrrik. 
мыһит и. mühit. 
мыһум с. mühüm. 
мыһумәти и. mühümlük. 
мыһи и. möhür; мыһи жəј ф. möhürləmək, möhür vurmaq; мыһи 

жə беј ф. möhürlənmək, möhür vurulmaq; мыһи жə быə с. 
möhürlənmiş, möhürlənən, möhür vurulmuş (vurulan); мыһи жə быə 
хəб. мəн. möhürlənmişdir, möhürlənib, möhür vurulmuşdur (vurulub). 

мыһијн с. möhürlü. 
мыһләт и. möhlәt. 
мыһозирә и. mühazirә. 
мыһозирәвон и. mühazirәçi.  
мыһокимә и. mühakimә. 
мыһокимәјн с. mühakimәli. 
мыһорибә и. müharibә; мыһорибə кардеј ф. müharibə etmək; 

мыһорибə кардə беј ф. müharibə edilmək; мыһорибə кардə быə с. 
müharibə edilmiş (edilən); мыһорибə кардə быə хəб. мəн. müharibə 
edilmişdir (edilib). 

мыһосиб и. mühasib. 
мыһосибот и. mühasibat. 
мыһосирә и. mühasirә. 
мыһофиз и. mühafiz; bax: һывоскә. 
мыһофизә и. mühafizә; bax: һывос. 
мыһофизәвон и. mühafizәçi. 
мыһофизәкор с. mühafizәkar. 
мыһофизәкорәти и. mühafizәkarlıq. 
мыһоҹир и. mühacir. 
мыһоҹирәт и. mühacirәt, mühacirlik. 
мыһоҹирәти и. mühacirlik. 
мыһтоҹ с. möhtac; мыһтоҹ беј ф. möhtac olmaq; мыһтоҹ быə с. 

möhtac olmuş (olan); мыһтоҹ быə хəб. мəн. möhtac olmuşdur (olub); 
мыһтоҹ кардеј ф. möhtac etmək; мыһтоҹ кардə беј ф. möhtac 
edilmək; мыһтоҹ кардə быə с. möhtac edilmiş (edilən); мыһтоҹ 
кардə быə хəб. мəн. möhtac edilmişdir (edilib). 

мыһтоҹәти и. möhtaclıq. 
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мычә с. cırtdan, kiçikboylu.  
мычколә и. 1 çıxıntı, dilçә; гушəмычколə qulaq 

çıхıntısı; 2 götürgә (kəmərdən asmaq üçün xəncərin çıxıntısı); 3 
arpacıq (tüfəngin üstünda nişan almaq üçün çıxıntı). 

мыҹәррәд с. mücәrrәd; мыҹəррəд бе и. mücərrədləşmə; 
мыҹəррəд беј ф. mücərrədləşmək; мыҹəррəд быə с. mücərrədləşmiş, 
mücərrədləşən; мыҹəррəд быə хəб. мəн. mücərrədləşmişdir, 
mücərrədləşib; мыҹəррəд кардеј ф. mücərrədləşdirmək; мыҹəррəд 
кардə с. mücərrədləşdirən, mücərrədləşdirici; мыҹəррəд кардə беј ф. 
mücərrədləşdirilmək; мыҹəррəд кардə быə с. mücərrədləşdirilmiş, 
mücərrədləşdirilən; мыҹəррəд кардə быə хəб. мəн. 
mücərrədləşdirilmişdir, mücərrədləşdirilib. 

мыҹәррәдәти и. mücәrrәdlik.  
мыҹәссәмә и. mücәssәmә. 
мыҹыф и. дини. mücavir.    
мыҹмә и. mәcmәyi. 
мыҹри и. mücrü. 
мышғол и. mәşğul; мышғол беј ф. məşğul olmaq; мышғол кардеј 

ф. məşğul etmək. 
мышғолот и. mәşğuliyyәt. 
мышәррәф с. müşәrrәf.  
мышк и. müşk. 
мышк-әнбәр и. müşk-әnbәr. 
мышкин с. müşklü, әtirli. 
мышкул с. müşkül. 
мышовир и. müşavir. 
мышовирәти и. müşavirlik. 
мышоијәт и. müşaiyәt. 
мышоһидә и. müşahidә. 
мышоһидәәкә и. müşahidәçi. 
мышоһидәәкәти и. müşahidәçilik. 
мышт и. yumruq; мыштə даве и. yumruq davası; мышт жə с. 

yumruqlayan; мышт жəј ф. yumruqlamaq; мышт жə беј ф. 
yumruqlanmaq; мышт жə быə с. yumruqlanmış, yumruqlanan; мышт 
жə быə хəб. мəн. yumruqlanmışdır, yumruqlanıb. 

мышт з. ovuc; и мышт гандым bir ovuc buğda. 
мыштеј ф. ifraz etmәk; мыштə беј ф. ifraz edilmək; мыштə быə 

с. ifraz edilmiş (edilən); мыштə быə хəб. мəн. ifraz edilmişdir 
(edilib). 

мыште-мыште з. ifraz edә-edә (edәrәk). 
мыштә с. ifraz etmiş (edәn). 
мыштә хəб. мəн. ifraz etmisәn. 
мыштәвыжор и. yumruqbazarı, yumruqlaşma. 
мыштәзор и. qolçomaq. 
мыштәзорәти и. qolçomaqlıq.  
мыштәк и. dәstәk, qulp; bax: мичә. 
мыштәмол и. masaj; мыштəмол кардеј ф. masajlamaq; 

мыштəмол кардə с. masajlayan; мыштəмол кардə беј ф. 
masajlanmaq; мыштəмол кардə быə с. masajlanmış, masajlanan; 
мыштəмол кардвонијеј ф. masajlatdırmaq; мыштəмол кардовнијə 
с. masajlatdıran; мыштəмол кардовнијə беј ф. masajlatdırılmaq; 
мыштəмол кардвонијə быə с. masajlatdırılmış, masajlatdırılan; 
мыштəмол кардвонијə быə хəб. мəн. masajlatdırılmışdır, 
masajlatdırılıb. 

мыштәнин с. ifraz etmәli (edәsi). 
мыштәрәк с. müştәrәk. 
мыштәри и. müştәri.  
мыштәригир с. tezsatılan, tәlәbat çox olan (mal). 
мыштәсә з. ifraz edәrkәn. 
мыштәһу и. yumruqlanma, döyülmә; мыштəһу кардеј 

yumruqlamaq. 
мышти a. bir ovuc; мышти гандым bir ovuc buğda. 
мыштин с. yumruqlu. 
мышт-мыштоне и. yumruqlaşma. 
мышт-мыштоне кардеј ф. yumruqlaşmaq. 
мыштоне и. вəрз. boks. 
мо I: мо кардеј ф. çalmaq (qatıq); мо кардə беј ф. çalınmaq 

(qatıq); мо кардə быə с. çalınmış, çalınan (qatıq); мо кардə быə хəб. 
мəн. çalınmışdır, çalınıb (qatıq).мост мо кардеј qatıq çalmaq. 

мо II и. гəп. ana, anacan; шинə мо əziz ana; шинə мом əziz anam. 

мовардә с. anadangәlmә, anadandoğma, doğum, anadan olan, 
anadan әmilәn, fitri, irsi; мовардə хосјəт anadangəlmə хasiyyət; 
мовардə руж и. doğum günü, ad günü; мовардə шыт с. anadan 
əmilən süd; мовардə шыт омəј чымы вынијо anadan əmdiyim süd 
burnumdan gəldi. 

мовге и. mövqe. 
мовзу и. mövzu. 
мовһумот и. mövhumat. 
мовһумотәвон и. mövhumatçı. 
мовһумотәвонәти и. mövhumatçılıq. 
мовҹ и. bax: далғә. 
мовҹуд с. mövcud. 
мовҹудијот и. mövcudiyyәt. 
моғабил с. müqabil. 
моғабиләдә з. müqabilindә; чыми моғабилəдə bunun 

müqabilində. 
моғабиләти и. müqabillik. 
моғнә и. yumurta; кагə моғнə toyuq yumurtası; зəжə моғнə kəklik 

yumurtası; тожə моғнə təzə yumurta; гылвонијə моғнə soyutma 
yumurta; луртə моғнə laх yumurta; моғнə ноə с. yumurtlayan, 
yumurta qoyan, anac (toyuq və s.); моғнə ној ф. yumurta qoymaq, 
yumurtlamaq; моғнə ној ғабилјəт и. yumurta qoymaq (yumurtlamaq) 
qabiliyyəti. 

моғнәбәрујән и. qayğanaq.  
моғнәбыјон и. qayğanaq. 
моғнәвилим и. qayğanaq. 
моғнәғәзинә с. yumurtayabәnzәr, yumurtaşәkilli. 
моғнәдон и. yumurtalıq. 
моғнәәнә и. yumurtlayan, anac. 
моғнәәнә мәмәјнон и. зоол. yumurtlayan mәmәlilәr. 
моғнәәһә и. зоол. yumurtayeyәn (öz yumurtasını başqasının 

yumurtaları arasında qoyan tüfeyli həşarat). 
моғнәзардинә и. yumurtasarısı. 
моғнәјн с. yumurtalı; моғнəјнə хорəк yumurtalı хörək. 
моғнәлиз и. yumurta qabığı. 
моғнәохшәр с. yumurtayaoxşar. 
моғнәохшәрәти и. yumurtayaoxşarlıq. 
моғнәсипинә и. yumurtaağı. 
моғнәчәм с. yumurtavarı. 
моғнәчәмәти и. yumurtavarılıq. 
модел и. model. 
модә и. moda. 
модәбоз с. modabaz. 
модәбозәти и. modabazlıq. 
моә и. 1 ana; моə əғыл ana uşağı; моə балə anasının balası; 2 bax: 

мо. 
моә с. 1 dişi; моə һəјвон dişi heyvan; 2 anac; моə пəс anac qoyun; 

*Быши де бə Һындистон, моəш бывинд, кинəш быстəн Lap 
Hindistana get, anasın gör, qızın al (At. məs.). 

моә-балә и. ana-bala. 
моә болоәдә з. ana bәtnindә. 
моәдәи с. anadanbir. 
моә зывон с. ana dili. 
моәку з. anadan; моəку беј ф. anadan olmaq, doğulmaq; моəку 

быə с. anadan olmuş (olan); моəку быə хəб. мəн. anadan olmuşdur 
(olub). 

моәли и. 1 analıq, ögey ana; 2 anacıq, anacığaz; 3 bax: пыәжен; 
нәнәли. 

моәро и. anayolu (1leytmotiv, əsas motiv; 2 anaya verilən hədiiyyə; 
3 qız gəlin köçürülərkən anaya verilən hədiyyə). 

моәти и. analıq; əј моəти кардəше бомы o mənimçün analıq 
etmişdir; моəти кардеј ф. analıq etmək; моəти кардə беј ф. analıq 
edilmək; моəти кардə быə с. analıq edilmiş (edilən); моəти кардə 
быə хəб. мəн. analıq edilmişdir (edilib). 

моә-һовә и. ana-bacı, doğma; жијејдəбин бəнə моə-һовə ana-bacı 
kimi yaşayırdılar. 

моә-һовәти и. ana-bacılıq, doğmalıq. 
моәчә и. бот. bax:  дивак. 
моәчәјн с. бот. bax:  дивакин.  
моизә и. moizә; моизə һандеј ф. moizə oxumaq; моизə һандə беј 

ф. moizə oxunulmaq; моизə һандə быə с. moizə oxunulmuş 
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(oxunulan); моизə һандə быə хəб. мəн. moizə oxunulmuşdur 
(oxunulub). 

мој зоол. 1 и. balıq; дыјо мој dəniz balığı; руј мој çay balığı; 
əшивоə мој yırtıcı balıq; мој гəтеј ф. balıq tutmaq; мој гəтə беј ф. 
balıq tutulmaq; мој гəтə быə с. balıq tutulmuş (tutulan); мој гəтə быə 
хəб. мəн. balıq tutulmuşdur (tutulub); 2 с. мој -ә; мојə рујəн balıq 
yağı; мојə сəноје balıq sənayesi; мојə ордə balıq unu; *Мој де шыти 
һардəкəс лəкə бəва Balığı südlə yeyənə ləkə düşər (At. məs.). 

мојдәбјовон и. balıqdonduran. 
мојдон и. зоол. madyan. 
мојә I и. maya; мојə гəтеј и. maya tutmaq; мојə гəтə с. maya tutan, 

maya tutmuş; мојə гəтə хəб. мəн. maya tutmusan; мојə гəтə беј с. 
maya tutulmaq; мојə гəтə быə с. maya tutulmuş (tutulan); мојə гəтə 
быə хəб. мəн. maya tutulmuşdur (tutulub). 

мојә II и. зоол. ana göyәrçin, maya. 
мојәаләф и. бот. balıqotu.  
мојәвон и. bax: ләвес. 
мојәвонәти и. balıqçılıq.  
мојәгәт и. balıqçı, balıqtutan. 
мојәкырын и. balıqdaşıyan. 
мојәпештә с. balıqbeli. 
мојәпуч и. bankrot. 
мојәпучәти и. bankrotluq. 
мојәсә и. mayabaş. 
мојәһват и. balıqsatan. 
мојәһә с. balıqyeyәn; мојəһə пəрəндон бот. balıqyeyən quşlar. 
мојәшышт и. balıqyuyan. 
мојнә и. qız, cavan qız, әrәgedәsi qız, cüvanәzәn. 
мојпејәросын и. balıqyetişdirәn. 
мојперосније и. balıqyetişdirmә. 
мојсардынәкә и. balıqsoyuducu. 
мојсујәәкә и. balıqduzlayan. 
мојтәмизәкә и. balıqtәmizlәyәn. 
мојтәмизкарде и. balıqtәmizlәmә. 
мојһәвате и. balıqsatma. 
мојһышкәкә и. balıqqurudan.   
мојшынос и. balıqşünas, ixtioloq. 
мојшыносәти и. balıqşünaslıq, ixtiologiya.  
мол I и. mal, heyvan; мол-мəлə mal-heyvan, mal-qara; *Моли 

жəкəс бə дуј дəнибəрəсе Malı vuran ayrana çatmaz (At. sözü). 
мол II и. mal, әmlak.  
молдов и. moldav. 
молдовә и. Moldova. 
молдовә зывон с. moldav dili. 
молдови з. moldav dilindә. 
молдор и. maldar, heyvandar.  
молдорәти и. maldarlıq, heyvandarlıq. 
моле и. silmә; 2 pozma. 
молеј ф. 1 silmәk; 2 pozmaq; молə беј ф. 1 silinmək; 2 pozulmaq; 

молə быəбе silinmişdi; молə быəбəј silinsəydi; молə бе silindi; молə 
бејдə silinir; молə бəбе silinər; молə быə с. 1 silinmiş, silinən; 2 
pozulmuş, pozulan; молə быə хəб. мəн. 1 silinmişdir, silinib; 2 
pozulmuşdur, pozulub; ♥молејдəм silirəm; молејдəш silirsən; 
молејдə silir; молејдəмон silirik; молејдəшон silirsiniz; молејдəн 
silirlər; молејдəбим silirdim; молејдəбиш silirdin; молејдəбе silirdi; 
молејдəбимон silirdik; молејдəбишон silirdiniz; молејдəбин 
silirdilər; молəмбе silmişdim; молəбе silmişdin; молəшбе silmişdi; 
молəмонбе silmişdik; молəонбе silmişdiniz; молəшонбе  silmişdilər; 
молəме silmişəm; молə silmisən; молəше silib; молəмоне silmişik; 
молəоне silmisiniz; молəшоне siliblər; молəмбəј silsəydim; молəбəј 
silsəydin; молəшбəј silsəydi; молəмонбəј silsəydik; молəонбəј 
silsəydiniz; молəшонбəј silsəydilər; əмолим silərdim; əмолиш 
silərdin; əмоли silərdi; əмолимон silərdik; əмолишон silərdiniz; 
əмолин silərdilər; молəнинбим silməliydim; молəнинбиш 
silməliydin; молəнинбе silməliydi; молəнинбимон silməliydik; 
молəнинбишон silməliydiniz; молəнинбин silməliydilər; молəнин 
бим silməli oldum; молəнин биш silməli oldun; молəнин бе silməli 
oldu; молəнин бимон silməli olduq; молəнин бишон silməli 
oldunuz; молəнин бин silməli oldular; молəме sildim; молəј sildin; 
молəше sildi; ныштимон sildik; ныштишон sildiniz; ныштин 
sildilər; бəмолем silərəm; бəмолеш silərsən; бəмоле silər; 

бəмолемон silərik; бəмолешон silərsiniz; бəмолен silərlər; 
молəниним silməliyəm; молəниниш silməlisən; молəнине 
silməlisən; молəнинимон silməliyik; молəнинишон silməlisiniz; 
молəнинин silməlidirlər; бымолым silim; бымол  sil; бымолы  
silsin; бымолəмон silək; бымолəн  silin; бымолын  silsinlər; 
бымолом silsəm; бымолош  silsən; бымоло  silsə; бымоломон 
silsək; бымолошон  silsəniz; бымолон  silsələr; ♥молејдəним 
silmirəm; молејдəниш silmirsən; молејдəни silmir; молејдəнимон 
silmirik; молејдəнишон silmirsiniz; молејдəнин silmirlər; 
молејдəныбим silmirdim; молејдəныбиш silmirdin; молејдəныбе 
silmirdi; молејдəныбимон silmirdik; молејдəныбишон silmirdiniz; 
молејдəныбин silmirdilər; молəмныбе silməmişdim; молəныбе 
silməmişdin; молəшныбе silməmişdi; молəмонныбе silməmişdik; 
молəонныбе silməmişdiniz; молəшонныбе  silməmişdilər; молəмни 
silməmişəm; молəни silməmisən; молəшни silməyib; молəмонни 
silməmişik; молəонни silməmisiniz; молəшонни silməyiblər; 
молəмнəбəјм silməsəydim; молəнəбəј silməsəydin; молəшнəбəј 
silməsəydi; молəмоннəбəј silməsəydik; молəоннəбəј silməsəydiniz; 
молəшоннəбəј silməsəydilər; нəмолим silməzdim; нəмолиш 
silməzdin; нəмоли silməzdi; нəмолимон silməzdik; нəмолишон 
silməzdiniz; нəмолин silməzdilər; молəнинныбим silməməliydim; 
молəнинныбиш silməməliydin; молəнинныбе silməməliydi; 
молəнинныбимон silməməliydik; молəнинныбишон 
silməməliydiniz; молəнинныбин silməməliydilər; молəнин ныбим 
silməli olmadım; молəнин ныбиш silməli olmadın; молəнин ныбе 
silməli olmadı; молəнин ныбимон silməli olmadıq; молəнин 
ныбишон silməli olmadınız; молəнин ныбин silməli olmadılar; 
нымолəме silmədim; нымолəј silmədin; нымолəше silmədi; 
нымолəмоне silmədik; нымолəоне silmədiniz; нымолəшоне 
silmədilər; нибəмолем silmərəm; нибəмолеш silməzsən; нибəмоле 
silməz; нибəмолемон silmərik; нибəмолешон silməzsiniz; 
нибəмолен silməzlər; молəнинним silməməliyəm; молəнинниш 
silməməlisən; молəнинни silməməlidir; молəниннимон 
silməməliyik; молəниннишон silməməlisiniz; молəниннин 
silməməlidirlər; нымолым silməyim; мəмол  silmə; нымолы  
silməsin; мəмолəмон silməyək; мəмолəн  silməyin; нымолын  
silməsinlər; нымолом silməsəm; нымолош  silməsən; нымоло  
silməsə; нымоломон silməsək; нымолошон  silməsəniz; нымолон  
silməsələr. 

молекул и. molekul. 
молә с. 1 silmiş, silәn; 2 pozmuş, pozan. 
молә хəб. мəн. 1 silmisәn; 2 pozmusan. 
моләвон и. naxırçı, malabaxan. 
моләвонәти и. naxırçılıq, malabaxanlıq.  
моләғанд и. malgöndәrәn (ticarətdə və s.) 
моләк и. silgәc. 
моләнин с. 1 silmәli, silәsi, silinәsi; 2 pozmalı, pozası, pozulası. 
моләсә з. 1 silәrkәn; 2 pozarkәn. 
моләчо и. malları otarma. 
молик и. malik; молик беј ф. malik olmaq; молик быə с. malik 

olmuş (olan); молик быə хəб. мəн. malik olmuşdur (olub). 
моликонә и. malikanә. 
молышк и. tor, qurğuşun hәlqәlәr keçirilmiş balıqçı toru. 
молјәт и. mahiyyәt, mәğz; молјəти горəнə mahiyyətcə, mahiyyət 

etibarı ilə. 
молјәтин с. mahiyyәtli, mәğzli. 
мол-мәлә и. mal-heyvan, mal-qara. 
мол-мылк и. mal-mülk. 
молнышт и. duraq. 
момин и. mömün. 
моминә и. möminә. 
моминәти и. mömünlük. 
момон и. mamaça, mama. 
момонәти и. mamaçalıq, mamalıq. 
-мон birinci şəxsin cəmlik mənsubiyyət şəkilçisi; омәмон gәlmişik; 

бомемон gәlәrik. 
монастыр и. monastır. 
монах и. monax. 
монгол и. monqol. 
монголә зывон с. monqol dili. 
монголи з. monqol dilindә, monqolca. 
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монтјор и. montyor. 
монтјорәти и. montyorluq. 
мончә и. зоол. köşәk (camışın və atın dişi balası). 
мор и. зоол. ilan; кулокə мор kürt oturan ilan; *Мори жə одəм 

бəһыте, вəшијəлəвə одəм нибəһыте İlan vuran yatar, ac adam 
yatmaz (At. məs.).  

мор-гангәл и.  Ilan-qurbağa;*Сығи согнə сəринəн быбо, мор-
гангəлыш веј бəбе Daşın kölgəsi yaxşı olsa da, amma ilan-qurbağası 
çox olar (At. məs.). 

морә и. siçan; *Бə морəшон воте, чы һыло беши, бə һыл дəши,  и 
мəн гандым бəдомон бəты, воте, чиче, мəнзылыш нез, ғыјмəтыш 
боһоје? Siçana dedilər, bu deşikdən çıx, o deşiyə gir, sənə bir batman 
buğda verərik, dedi, nədir, mənzili yaxın, qiyməti bahadır?; Че морə 
шир кытыје Siçanın şiri pişikdir (At. məs.). 

морәжә и. ilanvuran. 
морәкырын и. астр. ilandaşıyan; Морəкырынə бырҹ 

Ilandaşıyan bürҹ. 
морәһә и. зоол. ilanyeyәn (qırğıkimilər ailəsindən quş). 
морәчәм с. ilansayağı, ilanvarı, ilanabәnzәr, ilanaoxşar. 
морәчәчул и. зоол. kәrtәnkәlә. 
мориғәзинә з. ilansayağı. 
морин с. ilanlı; моринə вырə ilanlı yer. 
морымуш и. ilan-qurbağa; моры-муш чијејдə бəчымы чəшон 

gözlərimə ilan-qurbağa görsənir. 
мормој и. зоол.  ilanbalığı. 
мормојғәзинон и. зоол. ilanbalığıkimilәr (çənəsiz su onurğasızları 

ailəsi). 
мормојон и. зоол. ilanbalığılar. 
морпич и. spiral. 
морпичохшәр с. spiralvarı, spiraloxşar, spiralabәnzәr. 
морфоложи с. morfoloji. 
морфологијә и. morfologiya. 
морҹо и. ilanlıq, ilan çox olan yer. 
мост и. qatıq; мост мо кардеј ф. qatıq çalmaq; мост мо кардə беј 

ф. qatıq çalınmaq; мост мо кардə быə с. qatıq çalınmış (çalınan); 
мост мо кардə быə хəб. мəн. qatıq çalınmışdır (çalınıb); *Мости 
ныштə вырəдə, ови сəпо пешом Qatığı oturan yerdə, suyu ayaq 
üstdə iç (At sözü). 

мостәһват и. qatıqsatan. 
мостин с. qatıqlı. 
мостмоәкә и. qatıqçalan, qatıqçı. 
мот с. mat; мот кардеј mat etmək; мот елон кардеј шаһм. mat 

elan etmək; мот беј ф. mat olmaq; мот быə с. mat olmuş (olan); мот 
быə хəб. мəн. mat olmuşdur (olub); мот кардеј ф. 1 mat etmək; 2 
heyrətləndirmək; мот кардə беј ф. 1 mat edilmək; 2 
heyrətləndirilmək; мот кардə быə с. 1 mat edilmiş (edilən); 2 
heyrətləndirilmiş, heyrətləndirilən; мот кардə быə хəб. мəн. 1 mat 
edilmişdir (edilib); 2 heyrətləndirilmişdir, heyrətləndirilib. 

мотәдил с. mötәdil, mülayim; мотəдилə иғлим mötədil iqlim. 
мотәдиләти и. mötәdillik, mülayimlik. 
мотәризә и. bax: дыләсо. 
мотижә с. 1 dalğın, mat; 2 durğun; мотижə беј ф. matı qurumaq, 

dalmaq, fikrə dalmaq; мотижə быə с. matı qurumuş, dalmış, fikrə 
dalmış; мотижə быə хəб. мəн. matı qurumuşdur, dalmışdır, fikrə 
dalmışdır. 

мотижәти и. 1 dalğınlıq; 2 durğunluq. 
мот-мәтәл з. mat-mәәttәl. 
мот-моти з. 1 mat-mat; 2 heyrәtlә. 
мотор и. motor. 
моторәвон и. motorçu. 
моторин с. motorlu. 
мотосикл и. motosikl. 
моһләт и. möhlәt. 
моһтәкир и. möhtәkir. 
моһтәкирәти и. möhtәkirlik. 
моһтәрәм с. möhtәrәm. 
моһтәшәм с. möhtәşәm. 
моһтәшәмәти и. möhtәşәmlik. 
моҹ и. qıf. 
моҹохшәр с. qifabәnzәr, qifaoxşar, qıfvarı; моҹохшəрə фассијə 

тəб. qıfabənzər fassiya. 

моҹохшәрәти и. qıfabәnzәrlik, qıfaoxşarlıq, qıfvarılıq. 
му I и. 1 tük; дырозə му uzun tük; муј егəтеј tüklənmək, tük 

basmaq; му рыштеј məc. tük salmaq, bərk qorхmaq; 2 qıl; хугə му 
donuz qılı; *муј tükü; (че) муј tükün. 

му II и. dəfn, quylama, basdirma; му кардеј ф. quylamaq, 
quyulamaq, basdırmaq; мардə бə му кардеј ölünü basdırmaq; бə му 
кардə беј ф. quylanmaq, quyulanmaq, basdırılmaq; бə му кардə быə 
с. quylanmış, quyulanmış, basdırılmış; бə му кардə быə хəб. мəн. 
quylanmışdır, quyulanmışdır, basdırılmışdır; бə му кардовнијеј ф. 
quylatmaq, quyulatmaq, basdırtmaq; бə му кардовнијə беј ф. 
quylatdırılmaq, quyulatdırılmaq, basdırılmaq; бə му кардовнијə быə 
с. quylatdırılmış, quyulatdırılmış, basdırılmış, basdırılan; бə му 
кардовнијə быə хəб. мəн. quylatdırılmışdır, quyulatdırılmışdır, 
basdırılmışdır, basdırılıb. 

мубанд и. bәzәk sancağı. 
муғам и. muğam. 
муғамот и. muğamat. 
муғәнни и. müğәnni. 
муғәннијәти и. müğәnnilik. 
мудир и. müdir; мудирим müdirəm; мудириш müdirsən; мудире 

müdirdir; мудиримон müdirik; мудиришон müdirsiniz; мудирин 
müdirdirlər. 

мудирәти и. müdirlik. 
мудиријәт и. müdiriyyәt. 
мудрик с. müdrik. 
мудрикәти и. müdriklik. 
мужонә и. зоол. qarışqa; вишə мужонə meşə qarışqası; мужонə 

лонə qarışqa yuvası. 
мужонәәһә и. зоол. qarışqayeyәn (əsasən qarışqalar və ağ 

qarışqalarla qidalanan məməli heyvan). 
муз и. зоол. milçәk. 
музаиғә и. әsirgәmә, qızırqama; музаиғə кардеј ф. əsirgəmək, 

qızırqamaq; музаиғə кардə беј ф. əsirgənmək, qızqırqanmaq; 
музаиғə кардə быə с. əsirgənmiş, qızqırqanmış, əsirgənən, 
qızırqanan; музаиғə кардə быə хəб. мəн. əsirgənmişdir, 
qızqırqanmışdır, əsirgənib, qızqırqanıb. 

музаидә и. müzaidә, auksion. 
музангыл и. зоол. iynәcә. 
музеј и. muzey. 
музејшынос и. müzeyşünas. 
музејшыносәти и. müzeyşünaslıq. 
музәверә и. sancma (yazda eşşək arısı mal-qaranı sancır, ağrıya 

tab gətirməyən heyvanlar baş alıb qaçırlar). 
музәвитвон и. milçәkqovan. 
музәгәт и. milçәkqapağı. 
музәжән I и. milçәkqovan (atın alnına taxılan naxışlı bəzək, atın 

gözlərini milçəkdən qoruyur; keçmişdə nişanlı qız öz nişanlısı üçün 
toxuyardı).   

музәжән II и. milçәkqıran. 
музәкышт и. milçәköldürәn. 
музәһә и. зоол. milçәkyeyәn (sərçəkimilər dəstəsindən quş). 
муи и. зоол. bax: мујо. 
мујәмур и. 1 hörmә, hörülmә; 2 burma, burdurma; 3 buruq saç, 

burdurulmuş saç. 
мујәхол и. hörük. 
мујәхолин с. hörüklü. 
мујәчәм с. saçşәkilli, tükşәkilli. 
мујнамтә з. qılca; бəј вотə ныбе мујнамтə сыхан ona qılca söz 

deyilmədi.  
мујнин с. saçlı, tüklü, qıllı. 
мујнинәти и. saçlılıq, tüklülük, qıllılıq. 
мујо´ и. зоол. toyuq biti. 
му´јо и. tükdәn. 
мулиск  с. sivişkәn. 
мулискәти и. sivişkәnlik. 
мум и. mum. 
мумијә и. mumiya; мумијə кардеј ф. mumiyalamaq; мумијə 

кардə беј ф. mumiyalanmaq; мумијə кардə быə с. mumiyalanmış, 
mumiyalanan; мумијə кардə быə хəб. мəн. mumiyalanmışdır, 
mumiyalanıb. 

мумијәјн с. mumiyalı;  
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мунгулә и. бот. bax: гылдик. 
муорынд и. saçyoldu, saçyolma, saçlama; муорынд кардеј 

saçlamaq, saçyolduya çıхmaq. 
мурвәт и. mürvәt. 
мурвәтин с. mürvәtli. 
мур и. burma; мур дој ф. burmaq; мур доə беј ф. burulmaq; мур 

доə быə с. burulmuş, burulan; мур доə быə хəб. мəн. burulmuşdur, 
burulub. 

мурәббә и. mürәbbә. 
мурәббәјн с. mürәbbәli; мурəббəјнə чај mürəbbəli çay. 
мурәбби и. bax: доләвон. 
мурәббијә и. bax: доләвон. 
мурәббијәти и. bax: доләвонәти. 
мурәттиб и. mürәttib. 
мурәттибәти и. mürәttiblik. 
мурид и. mürid; Шых Заһиди муридон Şeyх Zahidin müridləri. 
муридәти и. müridlik. 
муридизм и. müridizm. 
муртәҹе с. mürtәce. 
муртәҹејәти и. mürtәcelik. 
муруш и. burma; муруш дој burmaq. 
мурчә и. bandaq (saxlamaq üçün saplağından asılan meyvə-

tərəvəz). 
муршид и. mürşüd. 
муршидәти и. mürşüdlük. 
мусават и. müsavat. 
мусави с. bәrabәr. 
мусаидә и. müsaidә, icazә. 
мусәви и. yәhudi диниnә mәnsub olan. 
мусәддәс и. əдəб. müsәddәs (altıbölgülü şeir forması). 
мусиғи и. musiqi. 
мусиғијә с. musiqili; мусиғијə тəмшо musiqili tamaşa. 
мусиғијәвон и. musiqiçi. 
мусиғијәвонәти и. musiqiçilik. 
мусиғишынос и. musiqişünas. 
мусиғишыносәти и. musiqişünaslıq. 
мутабиғ с. mütabiq, uyğun. 
муталиә и. mütaliә. 
муталиәвон и. mütaliәçi. 
муталиәәкә и. mütaliәçi. 
муталијәјн с. mütaliәli. 
мутә I и. lopa. 
мутә II и. qor; и мутəн мандəни qor qədər də qalmayıb; мутə беј 

ф. yanıb kül olmaq, külə dönmək; мутə быə с. yanıb kül olmuş, külə 
dönmüş (dönən); мутə быə хəб. мəн. yanıb kül olmuşdur, külə 
dönmüşdür (dönüb). 

мутә-мутә з. lopa-lopa; воа војејдə мутə-мутə lopa-lopa qar yağır.  
мухалиф и. müxalif. 
мухалифәт и. müxalifәt. 
мухалифәтәвон и. müxalifәtçi. 
мухалифәтәвонәти и. müxalifәtçilik. 
мухалифәти и. müxaliflik. 
мухтар с. muxtar; мухтарə республикə muхtar respublika. 
мухтаријәт и. muxtariyyәt. 
мухтаријәтин с. muxtariyyәtli. 
мучәк и. зоол. ağcaqanad. 
мучәкдон и. miçәtkәn. 
муҹил с. çeçәlә, balaca. 
муҹилә ангыштә и. çeçәlә barmaq. 
муҹили с. qәdәli. 
муҹобә и. saç ayrımı. 
муҹолә и. mәrcәk, sırğalıq (qulaqda). 
муҹтәһид и. müctәhid. 
муҹтәһидәти и. müctәhidlik. 
муш и.зоол. mışovul. 
мушәмбә и. bax:  бырәжән. 
муштик и. müştük. 

Н 
 

н  N (Talış əlifbasının onyeddinci hərfi). 
нав з. qabaq, ön; irәli; чəј бə нав ondan qabaq, ondan əvvəl; бə 

нав шеј qabağa getmək; бəнав irəli, irəliyə; бəнав-бəдумо irəli-geri; 
бə нав бардеј ф. irəlilətmək, irəli aparmaq. бə бəнав дој ф. irəli 
vermək, qabağa vermək, irəlilətmək. 

навбәнав I з. әvvәlcәdәn, qabaqcadan; навбəнав хəбəдо кардеј 
əvvəlcədən xəbərdar etmək. 

навбәнав II з. qarşı-qarşıya; навбəнов ној qarşılaşdırmaq, qarşı-
qarşıya qoymaq. 

навбул и. 1 meş; 2 aparıcı, öncül, qabaqcıl, öndә gedәn, başçı, 
rәhbәr, dәstәbaşı. 

навбуләти и. aparıcılıq, öncüllük, başçılıq, rәhbәrlik. 
навғәдәм с. tәşәbbüsçü. 
навғәдәмәти и. tәşәbbüsçülük. 
навдәғән с. qabaqdangәlmiş, qabaqlayan.  
навдәғәнәти и. qabaqdangәlmişlik; навдəғəнəти кардеј ф. 

qabaqdangəlmişlik etmək, qabaqlamaq; навдəғəнəти кардə беј ф. 
qabaqdangəlmişlik edilmək, qabaqlanmaq; навдəғəнəти кардə быə с. 
qabaqdangəlmişlik edilmiş (edilən), qabaqlanmış, qabaqlanan; 
навдəғəнəти кардə быə хəб. мəн. qabaqdangəlmişlik edilmişdir 
(edilib), qabaqlanmışdır, qabaqlanıb. 

навдумбул с. sonuncudan әvvәlki, axırıncıdan qabaqkı. 
навдәмох и. зывон. damaqönü; навдəмохə сəдо damaqönü səs. 
навәвинд и. qabaqgörәn, uzaqgörәn.  
навәвиндәти и. qabaqgörәnlik, uzaqgörәnlik, qabaqgörücülük. 
навәвон з. onlardan qabaq (öncә, әvvәl). 
навәдә з. 1 qabaqda, qarşıda, qarşıdakı, irәlidә, öndә, әvvәldә; 

гылəј ҹывонə мојнə шејдəбе навəдə qabaqda bir cavan qadın 
gedirdi; 2 irәlicә; навəдə бывиндым, чəјо… irəlicə görüm, sonra… 

навәдәки с. irәlidәki, qabaqdakı. 
навәжә и. tәşәbbüs. 
навәжән и. 1 tәşәbbüskar, tәşәbbüsçü; 2 öncül, qabaqcıl; 3 

rәhbәr, başçı, dәstәbaşı. 
навәжәнәти и. 1 tәşәbbüskarlıq, tәşәbbüsçülük; 2 qabaqcıllıq, 

öncüllük; 3 rәhbәrlik, başçılıq, dәstәbaşılıq. 
навәј з. ondan qabaq (öncә, әvvәl); аз виндыме навəј ondan 

qabaq mən gördüm. 
навәмә з. bizdәn qabaq (әvvәl, öncә). 
навзывон с. dilönü. 
нави з. qabağı, әvvәli, qarşısını; нави гəтеј qarşısını almaq. 
навику з. qabaqdan, irәlidәn, әvvәldәn, keçmişdәn. 
навынә з. әvvәlki, qabaqkı, irәlidәki. 
навынәни з. әvvәlki, qabaqkı. 
навко з. әvvәllәr, qabaqlar. 
навконә с. әvvәlki, qabaqkı. 
навконәни с. әvvәlki, qabaqkı, keçmiş. 
навмы з. mәndәn qabaq (öncә, әvvәl). 
навнимәјжә з. günortadan qabaq, günün birinci yarısı. 
навнывышт и. qaralama, eskiz. 
наво з. qabaqdan, qarşıdan, öndәn, irәlidәn, irәlicәdәn; машин 

омејдəбе наво qarşıdan maşın gəlirdi. 
навони з. qabaq, qabaqlar, qabaqlarda; бы навони bu 

yaхınlarda. 
навпешгул с. danakeş (sonuncu oyunçudan əvvəlki oyunçu). 
наврәс с. vaxtından qabaq, erkәn yetişәn, böyüyәn; наврəсə 

мивə erkən yetişən meyvə. 
навсыхан и. зывон. sözönü, qoşma.  
навтарыхи с. tarixdәn әvvәlki; навтарыхи довр tarixdən əvvəlki 

dövr. 
навты з. sәndәn qabaq (öncә, әvvәl). 
навһывос и. patrul, kәşfiyyat dәstәsı. 
навһыте з. yatmazdan qabaq, yuxuqabağı. 
навчоштә з. bax: навнимәјжә. 
навшемон и. irәlilәyiş. 
навшымә з. sizdәn qabaq (öncә, әvvәl). 
нагил и. naqil. 
нагис с. naqis. 
нағд с. nağd; нағдə пул nəğd pul. 
надир с. nadir; надирə гəнҹ nadir хəzinə. 
назим и. nazim; назимчəх тех. nazimçarх. 
назир и. bax: вәзир. 
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назирәти и. bax: вәзирәти. 
наиб и. naib. 
наибәти и. naiblik. 
нал I и. tir, atqı, yatar (şalmanların altında köndələn atılan yoğun 

tir). 
нал II и. nal (at); аспи бə нал кардеј atı nallamaq; нал доə бе жəј 

ф.  nallatdırılmaq; нал доə быə жəј с. nallatdırılmış, nallatdırılan; нал 
доə быə жəј хəб. мəн. nallatdırılmışdır, nallatdırılıb; нал дој жəј ф. 
nallatdırmaq; нал жəј ф. nal vurmaq, nallamaq; нал жə беј ф. nal 
vurulmaq, nallanmaq; нал жə быə с. nal vurulmuş, nallanmış, 
nallanan; нал жə быə хəб. мəн. nal vurulmuşdur, nallanmışdır, 
nallanıb; нам кардеј ф. yumşaltmaq; нам кардə с. yumşaldıcı, 
yumşaldan; нам кардə хəб. мəн. yumşaltmısan; нам кардə беј ф. 
yumşaldılmaq; нам кардə быə с. yumşaldılmış, yumşaldılan; нам 
кардə быə хəб. мəн. yumşaldılmışdır, yumşaldılıb; нам кардовнијеј 
ф. yumşaltdırmaq; нам кардовнијə беј ф. yumşaltdırılmaq; нам 
кардовнијə быə с. yumşaltdırılmış, yumşaltdırılan; нам кардовнијə 
быə хəб. мəн. yumşaltdırılmışdır, yumşaltdırılıb; * Бо мардə һəј нали 
нəвеј Ölmüş eşşəyin nalı üçün gəzmək (məsəl). 

налбәки и. nәlbәki. 
налбәнд и. nalbәnd; Кујə аспи кујə налбəнд Kor atın kor nalbəndi 

(At. m.). 
налбәндәти и. nalbәndlik. 
наләбын и. tiraltı, eyvanağzı. 
наләчәм с. nalvarı. 
налин с. nallı. 
налчә и. mütәkkә, nalça. 
нам с. 1 yumşaq; намə нун yumşaq çörək; намə нофли yumşaq 

döşək; намə гезы yumşaq süpürgə; намə пор yumşaq tük; намə 
порин yumşaq tüklü; нам бе и. yumşalma; нам беј ф. yumşalmaq; 
нам быə с. yumşalmış, yumşalan; нам быə хəб. мəн. yumşalmışdır, 
yumşalıb; 2 narın; намə ордə narın un; намə вош narın yağış. 

намәандом с. yumşaqbәdәn. 
намәбиҹ с. çoxbilmiş, saman altından su yeridәn. 
намәбиҹәти и. çoxbilmişlik. 
намәдим с. üzüyumşaq, üzüyola. 
намәдимәти и. üzüyumşaqlıq, üzüyolalıq. 
намәдыл с. ürәyiyumşaq, ürәyiyuxa, yumşaqürәkli. 
намәдыләти и. ürәyiyumşaqlıq, ürәyiyuxalıq, yumşaqürәklilik. 
намәкә с. yumşaldıcı, yumşaldan. 
намәлу и. yumşaq damar; намəлу гəтеј yumşaq damarını tutmaq, 

qılığına girmək, dilə tutmaq. 
намәпашмә с. yumşaqyunlu. 
намәпор с. yumşaqlәlәkli. 
намәпуст с. yumşaqdәrili. 
намәти и. yumşaqlıq; хосјəти намəти хasiyyətin yumşaqlığı. 
нами и. yumşaqlıq; нуни нами çörəyin yumşaqlığı (yumşağı). 
наминә и. зоол. xanı balığı. 
нам-нами з. asta, yumşaqca, yumşaqlıqla, yumşaqcasına. 
намов с. xırdadişli, dişlәri xırda (adam). 
намовәти и. xırdadişlilik.  
намтә и. qәdәr, ağırlığında; adında; нывотыме бəј выли намтə 

сыхан ona güldən ağır söz demədim.  
намус и. namus. 
намусин с. namuslu. 
намусинәти и. namusluluq. 
намхосјәт с. yumşaqxasiyyәtli. 
намхосјәтәти и. yumşaqxasiyyәtlilik. 
нангыр и. dırnaq; нангыр гəтеј dırnaq tutmaq; нангыр огəтеј 

dırnaq saхlamaq; нангыри ишорə зывон. dırnaq işarəsi («»). 
нангырәарә и. dırnaqarası. 
нангырәбын и. тəб. dırnaqdibi. 
нангырәбыр и. тəб. dırnaqkәsәn. 
нангырәгәт и. dırnaqtutan. 
нангырәжијәдә и. тəб. dırnaqaltı. 
нангырин с. dırnaqlı. 
нангыринон и. зоол. dırnaqlılar (məməlilər dəstəsi). 
нангыркоше и. dırnaqgәmirmә. 
нангырохшәр с. dırnağaoxşar, dırnaqşәkilli. 
нангыртәмизәкә и. dırnaqtәmizlәyәn. 
нандујеј ф. suvamamaq, suvaq çәkmәmәk, palçıqlamamaq.  

нандује-нандује з. suvamaya-suvamaya, suvamayaraq, suvaq 
çәkmәyә-çәkmәyә (çәkmәyәrәk), palçıqlamaya-palçıqlamaya, 
palçıqlamayaraq. 

нандујә с. suvamamış, suvamayan, suvaq çәkmәmiş (çәkmәyәn), 
palçıqlamamış, palçıqlamayan.  

нандујә з. suvamamış, suvaq çәkmәmiş, palçıqlamamış, 
suvamazdan (suvaq çәkmәzdәn, palçıqlamazdan) öncә.  

нандујовнијеј ф. suvatdırmamaq, suvaq çәkdirmәmәk, 
palçıqlatmamaq. 

нандујовније-нандујовније з. suvatdırmaya-suvatdırmaya, 
suvatdırmayaraq, suvaq çәkdirmәyә-çәkdirmәyә 
(çәkdirmәyәrәk), palçıqlatmaya-palçıqlatmaya, palçıqlatmayaraq. 

нандујовнијә с. suvatdırmamış, suvatdırmayan, suvaq 
çәkdirmәmiş (çәkdirmәyәn), palçıqlatmamış, palçıqlatmayan. 

нандујовнијә с. suvatdırmamış, suvaq çәkdirmәmiş, 
palçıqlatmamış, suvaqlatdırmazdan (suvaq çәkidirmәzdәn, 
palçıqlatmazdan) öncә. 

нанҹеј ф. doğramamaq. 
нанҹе-нанҹе з. doğramaya-doğramaya, doğramayaraq. 
нанҹә с. doğramayan, doğramamış. 
нанҹә з. doğramamış, doğramazdan öncә. 
нанҹовнијеј ф. doğratmamaq. 
нанҹовније-нанҹовније з. doğratmaya-doğratmaya, 

doğratmayaraq. 
нанҹовнијә с. doğratmayan, doğratmamış.  
нанҹовнијә з. doğratmamış, doğratmazdan öncә. 
наргилә и. nargilә. 
нарәк и. qancığa, quşqun, quyruqaltı, pәrdum.  
нарынги и. naringi, mandalin. 
нарыштеј ф. sındırmamaq. 
нарыште-нарыште з. sındırmaya-sındırmaya, sındırmayaraq. 
нарыштә с. sındırmayan, sındırmamış. 
нарыштә з. sındırmamış, sındırmazdan öncә. 
нарыштовнијеј ф. 1 sındırtmamaq, qırdırmamaq; 2 мəҹ. 

işlәtdirmәmәk, sındırtmamaq. 
нарыштовније-нарыштовније з. 1 sındırtmaya-sındırtmaya, 

sındırtmayaraq, qırdırmaya-qırdırmaya, qırdırmayaraq; 2 мəҹ. 
işlәtdirmәyә-işlәtdirmәyә, işlәtdirmәyәrәk, sındırtmaya-
sındırtmaya, sındırtmayaraq. 

нарыштовнијә с. 1 sındırtmamış, sındırtmayan, qırdırmamış, 
qırdırmayan; 2 мəҹ. işlәtdirmәmiş, işlәtdirmәyәn, sındırtmamış, 
sındırtmayan. 

нарыштовнијә з. 1 sındırtmamış, qırdırmamış, sındırtmazdan 
(qırdırmazdan) öncә; 2 мəҹ. işlәtdirmәmiş, sındırtmamış, 
işlәtdirmәzdәn (sındırtmazdan) öncә. 

наршијеј ф. sınmamaq. 
наршије-наршије з. sınmaya-sınmaya, sınmayaraq. 
наршијә з. sınmamış, sınmazdan öncә. 
наршијә с. qırılmaz, sınmaz, qırılmayan, sınmayan. 
наршијәти и. qırılmazlıq, sınmazlıq. 
насбардеј ф. tapşırmamaq. 
насбарде-насбарде з. tapşırmaya-tapşırmaya, tapşırmayaraq. 
насбардә с. tapşırmayan, tapşırmamış. 
насбардә з. tapşırmamış, tapşırmazdan öncә. 
насбардовнијеј ф. tapşırtmamaq. 
насбардовније-насбардовније з. tapşırtmaya-tapşırtmaya, 

tapşırtmayaraq. 
насбардовнијә с. tapşırtmayan, tapşırtmamış.  
насбардовнијә з. tapşırtmamış, tapşırtmazdan öncә. 
насир и. nasir. 
насирәти и. nasirlik. 
нат и. neft. 
натбејәкә и. neftçıxaran. 
натбекарде и. neftçıxarma. 
натә и. qonuq; натə бастəше ови дими suyun üzünə qonuq yığılıb.   
натәвон и. neftçi. 
натәвонәти и. neftçilik; натəвонəти сəнəт neftçilik sənəti. 
натәжән и. neftvuran (maşın). 
натәпам и. neftölçәn. 
натәчол и. neft quyusu. 
натиг и. natiq. 
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натигәти и. natiqliq; натигəти сəнəт natiqlik sənəti. 
натиг-натиги з. natiqcәsinә. 
натин с. neftli; натинə зəмин neftli torpaq. 
натинкун и. зоол. xırda iyrәncә (anqut) (quş).  
натсофәкә и. neftsaflaşdırıcı. 
натриум и. ким. natrium. 
натриум-хлор и. ким. natrium-xlor. 
натура и. natura.  
натурал с. natural; натуралə тəсəруфот natural təsərrüfat. 
натуралист и. naturalist. 
натуралистәти и. naturalistlik. 
натҹоәкә с. neftayıran; натҹоəкə зəвод neftayıran zavod. 
нахш с. oxşar, xasiyyәtli; дəдəнахше фылонкəс filankəs 

dədəoхşardır (хasiyyətində və s. dədəsinə oхşayır). 
нахш и. naxış; нахш бекардеј ф. naxış çıxartmaq; нахш бекардə 

беј ф. naxış çıxarılmaq; нахш бекардə быə с. naxış çıxarılmış 
(çıxarılan); нахш бекардə быə хəб. мəн. naxış çıxarılmışdır 
(çıxarılıb); нахш еғандеј ф. naxış salmaq; нахш еғандə беј ф. naxış 
salınmaq; нахш еғандə быə с. naxış salınmış (salınan); нахш еғандə 
быə хəб. мəн. naxış salınmışdır (salınıb). 

нахшбејәкә и. naxışçı. 
нахшә и. layihә, eskiz, çertyoj, sxem. 
нахшәвон и. layihәçi. 
нахшин с. naxışlı. 
нахшинәти и. naxışlılıq. 
наһандеј ф. oxumamaq. 
наһанде-наһанде з. oxumaya-oxumaya, oxumayaraq. 
наһандә с. oxumayan, oxumamış. 
наһандә з. oxumamış, oxumazdan öncә.  
наһандовнијеј ф. oxutmamaq, oxutdurmamaq. 
наһандовније-наһандовније з. oxutmaya-oxutmaya, 

oxutmayaraq, oxutdurmaya-oxutdurmaya, oxutdurmayaraq. 
наһандовнијә с. oxutmayan, oxutmamış, oxutdurmayan, 

oxutdurmamış. 
наһандовнијә з. oxutmamış, oxutdurmamış, oxutmazdan 

(oxutdurmazdan) öncә. 
наһардеј ф. yemәmәk. 
наһарде-наһарде з. yemәyә-yemәyә, yemәyәrәk. 
наһардејәти и. yemәmәzlik. 
наһардә з. yemәmiş, yemәzdәn öncә. 
наһардә с. yemәyәn, yemәmiş. 
наһардовнијеј ф. yedirtmәmәk. 
наһардовније-наһардовније з. yedirtmәyә-yedirtmәyә, 

yedirtmәyәrәk. 
наһардовнијә с. yedirtmәyәn, yedirtmәmiş. 
наһардовнијә з. yedirtmәmiş, yedirtmәzdәn öncә. 
наһастеј ф. tapdalamamaq. 
наһасте-наһасте з. tapdalamaya-tapdalamaya, 

tapdalamayaraq. 
наһастә с. tapdalamayan, tapdalamamış. 
наһастә з. tapdalamamış, tapdalamazdan öncә. 
наһаштеј ф. 1 saxlamamaq, dayandırmamaq; машини наһаштеј 

maşını saхlamamaq; 2 qoymamaq; бə нəве наһаштеј gəzintiyə 
qoymamaq. 

наһаште-наһаште з. 1 saxlamaya-saxlamaya, saxlamayaraq, 
dayandırmaya-dayandırmaya, dayandırmayaraq; 2 qoymaya-
qoymaya, qoymayaraq. 

наһаштә с. 1 saxlamayan, saxlamamış; 2 qoymayan, qoymamış. 
наһаштә з. 1 saxlamamış, saxlamazdan öncә; 2 qoymamış, 

qoymazdan öncә. 
наһијә и. nahiyә. 
нашатыр и. naşatır. 
нашир и. naşir. 
наширәти и. naşirlik. 
нашмардеј ф. saymamaq. 
нашмарде-нашмарде з. saymaya-saymaya, saymayaraq. 
нашмардә с. saymayan, saymamış. 
нашмардә з. saymamış, saymazdan öncә. 
нашардовнијеј ф. saydırmamaq. 
нашардовније-нашмардовније з. saydırmaya-saydırmaya, 

saydırmayaraq. 

нашмардовнијә с. saydırmayan. 
нашмардовнијә з. saydırmamış, saydırmazdan öncә. 
не хəб. мəн. yox, xeyr. 
него и. öküz. 
негоәти и. мəҹ. öküzlük. 
негонжон и. qoşqu, öküz qoşqusu, qoşqu lәvazimatı (arabanın, 

cütün). 
нез с. yaxın, yanaşı; незə вырə yaхın yer; незə одəм yaхın adam; 

нез кардеј yaхınlaşdırmaq; нез кардə беј yaхınlaşdırılmaq; нез кардə 
быə yaхınlaşdırılmış; нез беј ф. yaxınlaşmaq, yanaşmaq; нез быə с. 
yaxınlaşmış, yanaşmış; нез быə хəб. мəн. yaxınlaşmışdır, 
yanaşmışdır; нез кардеј ф. yanaşdırmaq, yaxınlaşdırmaq; нез кардə 
с. yaxınlaşdıran, yaxınlaşdırmış, yaxınlaşdırıcı; нез кардə хəб. мəн. 
yaxınlaşdırmısan; нез кардə беј ф. yanaşdırılmaq, yaxınlaşdırılmaq; 
нез кардə быə с. yanaşdırılmış, yaxınlaşdırılmış, yaxınlaşdırılan; нез 
кардə быə хəб. мəн. yanaşdırılmışdır, yaxınlaşdırılmışdır, 
yaxınlaşdırılıb. 

незвинд с. 1 yaxından görәn, uzağı gәrmәyәn; 2 мəҹ. fәrasәtsIz, 
bәsIrәtsIz, gәlәcәyı görmәyәn. 

незвиндәти и. 1 yaxından görmә, uzağı görmәmә (gözün zəifliyi); 
2 мəҹ. fәrasәtsIzlIk, bәsIrәtsIzlIk, gәlәcәyı görmәmә. 

нез-дијәро с. yaxın-uzaq; незə-дијəроə мəмлəкəтон yaхın-uzaq 
ölkələr. 

нез-дијәроәти и. yaxın-uzaqlıq. 
незәкә с. yaxınlaşdıran, yanaşdıran. 
незәро с. 1 yaxın; незəроə һамсијə yaхın qonşu; 2 yoluyaxın; 

незəроə дијон yoluyaхın kəndlər. 
нези и. yaxınlıq, yanaşılıq. 
незивинде и. тəб. yaxıngörmә. 
незивиндејәти и. yaxıngörәnlik. 
незиәвинд с. yaxıngörәn. 
незијәдә з. yaxınlıqda, yaxınlığında; незијəдə быə yaхınlığındakı. 
незијо з. yaxından, yaxınlığından. 
незы-кәно и. yaxın-uzaq. 
незкәт и. yaxınlıq; незкəт кардеј ф. yaxınlıq etmək; незкəт кардə 

с. yaxınlıq edən (etmiş); незкəт кардə хəб. мəн. yaxınlıq etmisən; 
незкəт кардə беј ф. yaxınlıq edilmək; незкəт кардə быə с. yaxınlıq 
edilmiş (edilən); незкəт кардə быə хəб. мəн. yaxınlıq edilmişdir 
(edilib). 

незкәтәкә и. yaxınlıqedәn. 
незки и. yaxınlıq, yoldaşlıq.  
незмандә з. yaxından, yaxın mәsafәdәn; Кејнə бəбе, аз тыни 

незмандə бəвиндем? Nə vaxt olar, mən səni yaxından görəcəm? 
(Xilqət). 

незони з. 1 yaxınlarda; 2 yaxınlıqda; 3 tezliklә; 4 yaxınlıqdan; 
бы незони 1) bu yaхınlıqda; 2) bu yaхınlarda; 3)  tezliklə. 

нејлә и. мус. ney. 
нејләәжән и. neyçalan. 
нејсә б. yoxsa. 
нејтрал с. neytral; нејтралə мəзə neytral sahə; нејтрал карде и. 

neytrallaşdırma; нејтрал кардеј ф. neytrallaşdırmaq; нејтрал кардə с. 
neytrallaşdırıcı, neytrallaşdıran, neytrallaşdırmış; нејтрал кардə беј 
ф. neytrallaşdırılmaq; нејтрал кардə быə с. neytrallaşdırılmış, 
neytrallaşdırılan; нејтрал кардə быə хəб. мəн. neytrallaşdırılmışdır, 
neytrallaşdırılıb. 

нејтраләти и. neytrallıq. 
неки зидд. баст. nәinki; аз бəј незим неки əв mən ona yaхınam 

nəinki o. 
некники зидд. баст. yoxsa, yalansa, nәinki; ку быбуш тыни 

некники! yalansa, kor olasan səni! 
неләҹу и. мус. qamış dilçәk (nəfəsli mus. alətlərində). 
немек и. duz; намə немек narın duz; дыждə немек iri duz; немек 

жəј duzlamaq; немек жə беј duzlanmaq, duzladılmaq, 
duzlandırılmaq; немек жə быə duzlanmış, duzladılmış, 
duzlandırılmış; немек дој жəј duzlatmaq, duzlatdırmaq. 

немекарышт и. duzqıran. 
немекдон и. duzqabı. 
немекәбанд и. duzdağı. 
немекәвон и. duzçu. 
немекәвонәти и. duzçuluq. 
немекәжән и. duzlayıcı. 
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немекәкырын и. duzdaşıyan. 
немекин с. duzlu. 
немекинәти и. duzluluq. 
немекҹо и. duzlaq, duzdaq, duzxana. 
немәт и. nemәt. 
немык и. bax: немек. 
не-не əд. yox-yox. 
неты и. зоол. quş biti. 
нечи I и. bax:  вағ; *Бə нечи вотышоне, тыни вығандејдəмон де 

гəлə, əв дəманде бо бəме. Парсəјн ки, бочи бəмејдəш? Воте, 
тарсејдəм нывғандын; Нечи бəјсə шејдəш, сыпə дештə быбə; Нечи 
һич вахт шонибəдо ыштə кумə; Нечи јолə чылəдə вонəш бејдə бə 
одəмə гужди. 

нечи II и. ov; нечи кардеј ф. ov etmək; нечи кардə беј ф. ov 
edilmək; нечи кардə быə с. ov edilmiş (edilən); нечи кардə быə хəб. 
мəн. ov edilmişdir (edilib). 

нечигир с. qurdbasan (ov iti). 
нечијәвон и. ovçu. 
нечијәвонәти и. ovçuluq; нечијəвонəти кардеј ф. ovçuluq etmək; 

нечијəвонəти кардə беј ф. ovçuluq edilmək; нечијəвонəти кардə 
быə с. ovçuluq edilmiş (edilən); нечијəвонəти кардə быə хəб. мəн. 
ovçuluq edilmişdir (edilib). 

нә б. nә; нə бəмы ерəх, нə бəј nə mənə baхma, nə ona. 
нә дəв. зəм. һəшə навс.: нәһәјм yemәzdim; нәшим getmәzdim; 

нәбәјм aparmazdım. 
нәбз и. nәbz. 
нәбзәпам и. nәbzölçәn. 
нәбисә и. qız nәvәsi. 
нәбот и. nabat. 
нәботот и. nabatat. 
нәбототшынос  и. nәbatatşünas, nәbatatçı. 
нәбототшыносәти и. nәbatatşünaslıq. 
нәв a. doqquz. 
нәв бәжән a. doqquz dәfә. 
нәв ғат a. doqquz qat. 
нәвдыгмә с. doqquzdüymә. 
нәве I и. gәzmә, gәzinti; бə нəве шеј gəzintiyə (gəzməyə) getmək.  
нәве II и. axtarış, axtarma. 
нәве a. doxsan. 
нәвеј I ф. gәzmәk, gәzişmәk, gәzinmәk; нəвə бе и. axtarılma; нəвə 

беј ф. 1 gəzilmək; 2 axtarılmaq; нəвə быə с. 1 gəzilmiş, gəzilən; 2 
axtarılmış, axtarılan; ♥нəвејдəм gəzirəm; нəвејдəш gəzirsən; нəвејдə 
gəzir; нəвејдəмон gəzirik; нəвејдəшон gəzirsiniz; нəвејдəн gəzirlər; 
нəвејдəбим gəzirdim; нəвејдəбиш gəzirdin; нəвејдəбе gəzirdi; 
нəвејдəбимон gəzirdik; нəвејдəбишон gəzirdiniz; нəвејдəбин 
gəzirdilər; нəвəбим gəzmişdim; нəвəбиш gəzmişdin; нəвəбе 
gəzmişdi; нəвəбимон gəzmişdik; нəвəбишон gəzmişdiniz; нəвəбин 
gəzmişdilər; нəвəјм gəzdim; нəвəјш gəzdin; нəвəј gəzdi; нəвəјмон 
gəzdik; нəвəјшон gəzdiniz; нəвəјн gəzdilər; нəвəбəјм gəzsəydim; 
нəвəбəјш gəzsəydin; нəвəбəј gəzsəydi; нəвəбəјмон gəzsəydik; 
нəвəбəјшон gəzsəydiniz; нəвəбəјн gəzsəydilər; нəвəнинбим 
gəzməliydim; нəвəнинбиш gəzməliydin; нəвəнинбе gəzməliydi; 
нəвəнинбимон gəzməliydik; нəвəнинбишон gəzməliydiniz; 
нəвəнинбин gəzməliydilər; нəвəнин бим gəzməli oldum; нəвəнин 
биш gəzməli oldun; нəвəнин бе gəzməli oldu; нəвəнин бимон 
gəzməli olduq; нəвəнин бишон gəzməli oldunuz; нəвəнин бин 
gəzməli oldular; нəвəнинимбəн gəzməliyəmmiş; нəвəнинишбəн 
gəzməlisənmiş; нəвəнинебəн gəzməliymiş; нəвəнинимонбəн 
gəzməliyikmiş; нəвəнинишонбəн gəzməlisinizmiş; нəвəнининбəн 
gəzməliymişlər; бəнəвем gəzərəm; бəнəвеш gəzərsən; бəнəве gəzər; 
бəнəвемон gəzərik; бəнəвешон gəzərsiniz; бəнəвен gəzərlər; 
нəвəниним gəzməliyəm; нəвəниниш gəzməlisən; нəвəнине 
gəzməlidir; нəвəнинимон gəzməliyik; нəвəнинишон gəzməlisiniz; 
нəвəнинин gəzməlidirlər; бынəвым gəzim; бынəв gəz; бынəвы 
gəzsin; бынəвəмон gəzək; бынəвəн gəzin; бынəвын gəzsinlər; 
бынəвом gəzsəm; бынəвош gəzsən; бынəво gəzsə;  бынəвомон 
gəzsək; бынəвошон gəzsəniz; бынəвон gəzsələr; ♥нəвејдəним 
gəzmirəm; нəвејдəниш gəzmirsən; нəвејдəни gəzmir; нəвејдəнимон 
gəzmirik; нəвејдəнишон gəzmirsiniz; нəвејдəнин gəzmirlər; 
нəвејдəныбим gəzmirdim; нəвејдəныбиш gəzmirdin; нəвејдəныбе 
gəzmirdi; нəвејдəныбимон gəzmirdik; нəвејдəныбишон 

gəzmirdiniz; нəвејдəныбин gəzmirdilər; нəвəныбим gəzməmişdim; 
нəвəныбиш gəzməmişdin; нəвəныбе gəzməmişdi; нəвəныбимон 
gəzməmişdik; нəвəныбишон gəzməmişdiniz; нəвəныбин 
gəzməmişdilər; нынəвəјм gəzmədim; нынəвəјш gəzmədin; нынəвəј 
gəzmədi; нынəвəјмон gəzmədik; нынəвəјшон gəzmədiniz; нынəвəјн 
gəzmədilər; нəвəнəбəјм gəzməsəydim; нəвəнəбəјш gəzməsəydin; 
нəвəнəбəј gəzməsəydi; нəвəнəбəјмон gəzməsəydik; нəвəнəбəјшон 
gəzməsəydiniz; нəвəнəбəјн gəzməsəydilər; нəвəнинныбим 
gəzməməliydim; нəвəнинныбиш gəzməməliydin; нəвəнинныбе 
gəzməməliydi; нəвəнинныбимон gəzməməliydik; нəвəнинныбишон 
gəzməməliydiniz; нəвəнинныбин gəzməməliydilər; нəвəнин ныбим 
gəzməli olmadım; нəвəнин ныбиш gəzməli olmadın; нəвəнин ныбе 
gəzməli olmadı; нəвəнин ныбимон gəzməli olmadıq; нəвəнин 
ныбишон gəzməli olmadınız; нəвəнин ныбин gəzməli olmadılar; 
нəвəниннимбəн gəzməməliyəmmiş; нəвəниннишбəн 
gəzməməlisənmiş; нəвəниннијебəн gəzməməliymiş; 
нəвəниннимонбəн gəzməməliyikmiş; нəвəниннишонбəн 
gəzməməlisinizmiş; нəвəниннинбəн gəzməməliymişlər; нибəнəвем 
(əнəвним) gəzmərəm; нибəнəвеш (əнəвниш) gəzməzsən; нибəнəве 
(əнəвни) gəzməz; нибəнəвемон (əнəвнимон) gəzmərik; 
нибəнəвешон (əнəвнишон) gəzməzsiniz; нибəнəвен (əнəвнин) 
gəzməzlər; нəвəнинним gəzməməliyəm; нəвəнинниш gəzməməlisən; 
нəвəнинни gəzməməlidir; нəвəниннимон gəzməməliyik; 
нəвəнинишон gəzməməlisiniz; нəвəниннин gəzməməlidirlər; 
нынəвым gəzməyim; мəнəв gəzmə; нынəвы gəzməsin; мəнəвəмон  
gəzməyək; мəнəвəн gəzməyin; нынəвын gəzməsinlər; нынəвом 
gəzməsəm; нынəвош gəzməsən; нынəво gəzməsə; нынəвомон 
gəzməsək; нынəвошон gəzməsəniz; нынəвон gəzməsələr. 

нәвеј II ф. axtarmaq. 
нәвемон I и. davranış; бəмы хош омејдəни чəј нəвемон onun 

davranışı mənim хoşuma gəlmir. 
нәвемон II и. axtarış, kәşfiyyat. 
нәвемон III и. gәzinti, gәziş. 
нәвемонин с. davranışlı. 
нәве-нәве I з. gәzә-gәzә, gәzinә-gәzinә, gәzişә-gәzişә, gәzәrәk, 

gәzişәrәk. 
нәве-нәве II з. axtara-axtara, axtararaq.  
нәвә` и. nәvә; зоə нəвə oğlan nəvəsi; кинə нəвə qız nəvəsi. 
нә`вә с. 1 gәzәn, gәzmiş; веј бəзне нəвə одəм gəzən adam çoх 

bilər; 2 gәzәyәn; нəвə жен gəzəyən qadın.  
нә`вә хəб. мəн. gәzib, gәzibdir, gәzmişdir. 
нәвәкәс с. 1 gәzәn; *Веј нəвəкəс веј бəзне Çox gəzən çox bilər 

(At. məs.). 
нәвә-нәтиҹә и. nәvә-nәticә. 
нәвә-нәтиҹәјн с. nәvә-nәticәli. 
нәвәнин I с. gәzmәli, gәzәsi. 
нәвәнин II с. axtarmalı, axtarası. 
нәвәсә I з. gәzәrkәn.  
нәвәсә II з. axtararkәn. 
нәвкәсинә с. doqquzadamlıq. 
нәвли и. doqquzluq. 
нәвмангә с. doqquzaylıq. 
нәвмәртәбә с. doqquzmәrtәbә. 
нәвмәртәбәјн с. doqquzmәrtәbәli; нəвмəртəбəјнə бина 

doqquzmərtəbəli bina. 
нәвминә a. doqquzuncu. 
нәв-нәв з. doqquz-doqquz. 
нәвозиш и. nәvaziş; де нəвазиши nəvazişlə. 
нәвозишин с. nәvazişli. 
нәвозишинәти и. nәvazişlilik. 
нәвозишкор с. nәvazişkar. 
нәвозишкорәти и. nәvazişkarlıq. 
нәврәғәмин с. doqquzrәqәmli. 
нәвружнә с. doqquzgünlük. 
нәвса a. doqquz yüz. 
нәвсаминә a. doqquzyüzüncü. 
нәвсинин с. doqquzyaş, doqquzyaşlı. 
нәвсинифин с. doqquzsinifli. 
нәвсорнә с. doqquzillik, doqquzyaşar. 
нәвуз и. Novruz; Нəвузə ид Novruz bayramı. 
нәв һәзо a. doqquz min. 
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нәвһәзоминә a. doqquzmininci. 
нәвһиссәјн с. doqquzhissәli. 
нәвҹилдин с. doqquzcildlik. 
нәггол с. naqqal. 
нәгголәти и. naqqallıq. 
нәгголәти кардеј ф. naqqallıq etmәk. 
нәггош и. nәqqaş. 
нәггошәти и. nәqqaşlıq. 
нәгл и. nәql; нəгл кардеј ф. nəql etmək; нəгл кардə с. nəqledici, 

nəql edən; нəгл кардə беј ф. nəql edilmək; нəгл кардə быə с. nəql 
edilmiş (edilən); нəгл кардə быə хəб. мəн. nəql edilmişdir (edilib). 

нәгли с. nәqli; нəгли ҹумлə грəм. nəqli cümlə. 
нәглијот и. nәqliyyat. 
нәглијотәвон и. nәqliyyatçı. 
нәгорәт и. bax: вәсә. 
нәғ и. анат. diş әti, dişdibi. 
нәғыл и. nağıl; нəғыл вотеј ф. nağıl söyləmək; нəғыл вотə беј ф. 

nağıl deyilmək; нəғыл вотə быə с. nağıl deyilmiş (deyilən); нəғыл 
вотə быə хəб. мəн. nağıl deyilmişdir (deyilib). 

нәғылбоз с. nağılbaz. 
нәғылбозәти и. nağılbazlıq. 
нәғыләвон и. nağılçı, nağıl söylәyәn. 
нәғыләвот и. nağıldeyәn, nağılçı. 
нәғыл-мәғыл и. nağıl-mağıl. 
нәғмә и. nәğmә; нəғмə һандеј nəğmə oхumaq. 
нәғмәкор с. nәğmәkar. 
нәғмәкорәти и. nәğmәkarlıq. 
нәдим с. tәlxәk. 
нәдимәти и. tәlxәklik. 
нәзә(р) и. nәzәr; нəзəку витеј nəzərdən qaçmaq; нəзəку егынијеј 

nəzərdən düşmək; нəзə роснијеј nəzər yetirmək; нəзəку витвонијеј 
nəzərdən qaçırmaq; нəзəку дəвонијеј nəzərdən keçirmək; нəзəдə 
огəтеј nəzərdə saхlamaq; бə нəзə омеј nəzərə gəlmək; бə нəзə сəј 
nəzərə almaq; бəчəј нəзəн ни onun nəzərinə də deyil; нəзəдə гəтеј ф. 
nəzərdə tutmaq; нəзəр сəғандеј ф. nəzər salmaq. 

нәзәрән з. nәzәrәn, nәzәrincә; бə нəзəрəн ты sənin nəzərincə. 
нәзәри с. nәzәri. 
нәзәри-дығғәт и. nәzәri-diqqәt. 
нәзәријә и. nәzәriyyә. 
нәзәријәвон и. nәzәriyyәçi. 
нәзәрику з. nәzәrincә. 
нәзирә и. nәzirә. 
нәзирәвон и. nәzirәçi. 
нәзыр и. nәzir; нəзыр дој nəzir vermək; нəзырə ғоти nəzir qutusu. 
нәзм и. nәzm; бə нəзм пегəтеј nəzmə çəkmək. 
нәзокәт и. nәzakәt; де нəзокəти nəzakətlə. 
нәзокәтин с. nәzakәtli. 
нәзокәтинәти и. nәzakәtlilik. 
нәзорәт и. nәzarәt; нəзорəт кардеј ф. nəzarət etmək; нəзорəт 

кардə беј ф. nəzarət edilmək; нəзорəт кардə быə с. nəzarət edilmiş 
(edilən); нəзорəт кардə быə хəб. мəн. nəzarət edilmişdir (edilib). 

нәзорәткор и. nәzarәtçilik. 
нәзорәткорәти и. nәzarәtçi. 
нәјнор с. yekәxana. 
нәјнорәти и. yekәxanalıq; нəјнорəти кардеј ф. yekəxanalıq 

etmək; нəјнорəти кардə беј ф. yekəxanalıq edilmək; нəјнорəти 
кардə быə с. yekəxanalıq edilmiş (edilən); нəјнорəти кардə быə хəб. 
мəн. yekəxanalıq edilmişdir (edilib). 

нәјнор-нәјнорә с. yekәxana-yekәxana; нəјнор-нəјнорə сыханон  
yekəхana-yekəхana sözlər. 

нәјнор-нәјнори з. yekәxana-yekәxana; нəјнор-нəјнори гəп жəј  
yekəхana-yekəхana danışmaq. 

нәле и. nәnni, beşik. 
нәлејн и. nәleyin (qədimi arxasız qadın ayaqqabısı). 
нәм с. nәm; нəми пегəтеј nəmini almaq; нəм пегəтеј ф. nəm 

tutmaq; нəм печынијеј ф. nəmlənmək, nəm çəkmək. 
нәме и. әyilmә, yatma. 
нәмеј ф. әyilmәk, yatmaq; ♥нəмејдə əyilir; нəмејдəбе əyilirdi; 

нəмəј əyildi; əнəми əyilərdi; нəмəбе əyilmişdi; нəмə əyilib; нəмəјбəн 
əyilibmiş; нəмəнинбе əyilməliydi; нəмəнин бе əyilməli oldu; бəнəме 
əyilər; нəмəнине əyilməlidir; бынəмы əyilsin; бынəмо əyilsə; 

♥нəмејдəни əyilmir; нəмејдəныбе əyilmirdi; нынəмəј əyilmədi; 
нəнəми əyilməzdi; нəмəныбе əyilməmişdi; нəмəни əyilməyib; 
нəмəнијбəн əyilməyibmiş; нəмəнинныбе əyilməməliydi; нəмəнин 
ныбе əyilməli olmadı; нибəнəме əyilməz; нəмəнинни əyilməməlidir; 
нынəмы əyilməsin; нынəмо əyilməsə. 

нәме-нәме з. әyilә-әyilә, әyilәrәk, yata-yata, yataraq. 
нәмә и. keçә; нəмə ватеј keçə basmaq (təpmək). 
нәмә с. әyilmiş, әyilәn, yatmış, yatan. 
нәмә хəб. мəн. әyilib, yatıb. 
нәмәвате и. keçәçilik. 
нәмәвон и. keçәçi.  
нәмәвонәти и. keçәçilik.  
нәмәәват и. keçәbasan, keçәtәpәn, keçәçi. 
нәмәнин с. әyilmәli, yatmalı, әyilәsi, yatası. 
нәмәпам и. nәmölçәn, rütubәtölçәn. 
нәмәпи с. nәmsevәn. 
нәмәпијәти и. nәmsevәnlik. 
нәмәсә з. әyilәrkәn, yatarkәn (yerə). 
нәмин с. nәmli. 
нәминәти и. nәmlilik. 
нәмиш с. nәmiş. 
нәмишәти и. nәmişlik. 
нәмиши и. nәmişlik. 
нәмишиәпи и. nәmişliksevәn. 
нәмкәш с. nәmçәkәn, qurulayan, qurudan. 
нәм-нум и. nәm-num. 
нәмов с. nәmov. 
нәнә и. nәnә. 
нәнә-балә и. ana-bala. 
нәнәзоә и. anasının oğlu. 
нәнәле и. nәnәcan. 
нәнәли и. 1 ögey ana, analıq; 2 anacan, anacığaz; 3 bax:  моәли; 

пыәжен. 
нәнәма и. nәnәcan (bacıya və s. nəvazişlə müraciət). 
нәнәмардәј  и. anasıölmüş; аз нəнəмардəј чич быкəм? mən 

nənəsiölmüş neyləyim? 
нәноф и. бот. nanә. 
нәнофин с. nanәli. 
нәр с. nәr. 
нәргиз и. бот. nәrgiz. 
нәрд и. nәrd. 
нәрдбоз с. nәrdbaz; Гирəм зəрон де ованди егынијəбəјн, бəвəдə 

һəмəкəс нəрдбоз əби  Әgər zərlər uğurlu düşsəydi, onda hamı 
nərdbaz olardı (At. sözü). 

нәрдбозәти и. nәrdbazlıq. 
нәрдтахтә и. nәrdtaxta. 
нәрә и. nәrә; нəрə кəшеј nərə çəkmək. 
нәрот и. бот. küknar; нəротə латə küknarlıq. 
нәсиб и. nәsib. 
нәсим и. nәsim, meh. 
нәсыл и. nәsil. 
нәсылбәнәсыл з. nәsilbәnәsil, nәsildәn-nәslә. 
нәсым и. qırğın, qenosid; нəсым кардеј qırmaq; bax:  ғырәнәми. 
нәсјәт и. nәsihәt. 
нәслән з. nәsilcә. 
нәсос и. nasos. 
нәсосин с. nasoslu. 
нәср и. nәsr. 
нәсрани и. nәsrani. 
нәсранијәт и. nәsraniyyәt. 
нәсрин (нәстәрин) и. бот. әrikgülü. 
нәтиҹә I и. nәticә; зəһмəти нəтиҹə zəhmətin nəticəsi. 
нәтиҹә II и. nәticә; кинə нəтиҹə qız nəticəsi. 
нәтиҹәдә з. nәticәdә. 
нәтиҹәјн с. nәticәli; нəтиҹəјн беј ф. nəticələnmək; нəтиҹəјн быə 

с. nəticələnmiş, nəticələnən; нəтиҹəјн быə хəб. мəн. nəticələnmişdir, 
nəticələnib. 

нәф и. nәf. 
нәфәр и. nәfәr. 
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нәфәс и. nәfәs; нəфəс кəшеј nəfəs dərmək; нəфəс дој ф. nəfəs 
vermək; нəфəс сəј ф. nəfəs almaq; нəфəси быријеј nəfəsi kəsilmək; 
бə и нəфəс birnəfəsə. 

нәфәсго и. nәfәslik. 
нәфәсин с. nәfәsli; нəфəсинə оркестр nəfəsli orkestr. 
нәфис с. nәfis. 
нәфисәти и. nәfislik. 
нәфо и. nahar. 
нәфони з. nahar çağı, nahar vaxtı. 
нәфосәј з. nahar çağı, nahar vaxtı. 
нәфс и. nәfs; нəфси екыштеј nəfsinə üstün gəlmək; нəфси огəтеј 

nəfsi saхlamaq. 
нәфсә и. hәsirin qıraq iplәri. 
нәфсин с. nәfsli. 
нәхкәмој и. зоол. naqqabalığı. 
нәхонәх и. bajт. at xәstәliyi (atın burnunda olan artıq ət). 
нәһватеј ф. satmamaq. 
нәһвате-нәһвате з. satmaya-satmaya, satmayaraq. 
нәһватә с. satmayan, satmamış. 
нәһватә з. satmamış, satmazdan öncә. 
нәһәнг с. nәhәng. 
нәһәнгәти и. nәhәnglik. 
нәһләт и. гəп. bax: ләнәт. 
нәһ-нәһ и. kükrәmә, nәrildәmә; нəһ-нəһ кардеј kükrəmək; дыјо 

бə нəһ-нəһе dəniz kükrəyir. 
нәһојәт bax: мылхәс. 
нәһс с. nәhs. 
нәчәндон з. çox da yaxşı olmayan, birtәhәr, alababat. 
нәҹиб с. nәcib. 
нәҹибәти и. nәciblik. 
нәҹиб-нәҹиби з. nәcibanә, nәcibcәsinә. 
нәҹобәт и. nәcabәt. 
нәҹҹор и. dülgәr, doğramaçı. 
нәҹҹорәти и. dülgәrlik, doğramaçılıq. 
нәҹҹорхонә и. dülgәrxana. 
нәшә и. 1 nәşә, tiryәk; 2 nәşә, keф. 
нәшәбоз с. nәşәbaz. 
нәшәбозәти и. nәşәbazlıq. 
нәшәәдә с. nәşәverәn, nәşәverici. 
нәшәјн с. nәşәli; нəшəјн бе nəşələnmə. 
нәшәјнәти и. nәşәlilik. 
нәшр и. nәşr; нəшр кардеј ф. nəşr etmək; нəшр кардə беј ф. nəşr 

edilmək; нəшр кардə быə с. nəşr edilmiş (edilən); нəшр кардə быə 
хəб. мəн. nəşr edilmişdir (edilib). 

нәшријот и. nәşriyyat. 
нәштеј ф. durmamaq. 
нәште-нәште з. durmaya-durmaya, durmayaraq. 
нәштә с. durmayan, durmamış. 
нәштә з. durmamış, durmazdan öncә. 
нәштә и. neştәr. 
нәштовнијеј ф. durğuzdurmamaq, durğuzmamaq. 
нәштовније-нәштовније з. durğuzdurmaya-durğuzdurmaya, 

durğuzdurmayaraq, durğuzmaya-durğuzmaya, durğuzmayaraq. 
нәштовнијә с. durğuzdurmayan, durğuzdurmamış, 

durğuzmayan, durğuzmamış. 
нәштовнијә з. durğuzdurmamış, durğuzmamış, 

durğuzdurmazdan (durğuzmazdan) öncә. 
ни хəб. мəн. yoxdur; гужд ни кəдə evdə ət yoхdur; ним yoхam; 

ниш yoхsan; ни yoхdur; нимон yoхuq; нишон yoхsunuz; нин 
yoхdurlar; ни бе и. yoxluq, yoxolma, yoxaçıxma; ни беј ф. yox 
olmaq, yoxa çıxmaq; ни быə с. yox olmuş, yox olan; itmiş, itən; ни 
быə хəб. мəн. yox olmuşdur, yox olub; itmişdir, itib; ни кардеј ф. 
itirmək, yoxaltmaq; ни кардə с. itirən; буникардə iyitirən; ни кардə 
беј ф. itirilmək, yoxaldılmaq; ни кардə быə с. itirilmiş, yoxaldılmış, 
itirilən, yoxaldılan.  

ни һəшə. пурш. deyil; ајб ни ayıb deyil; сыр ни sirr deyil; сығ ним 
daş deyiləm. 

-ни bəzi hallarda «-da», «-də» ədatı yerində işlənir; бәмынән 
нејәни! mәnә dә yox da! 

нибәбе һəшə мəн. olmaz.  
нибәгыне һəшə. мəн. dәymәz 

нигаһ и. nigah. 
нигорон с. bax: фикбәпешо. 
нигоронәти и. bax: фикбәпешоәти. 
ниғаб и. niqab, üzlük. 
нидо и. nida; нидо ишорə nida işarəsi (!). 
низә и. nizә. 
низом и. nizam, qayda; де низоми nizamla. 
низоми и. hәrbçi. 
низомијәти и. hәrbçilik, hәrbçilik sәnәti. 
низомин с. nizamlı. 
низоминәкә и. nizamlayıcı, nizamçı. 
низоминәти и. nizamlılıq. 
низом-интизом и. nizam-intizam. 
низомномә и. nizamnamә. 
нијә и. nehrә; нијə рујəн nehrə yağı; нијə ошандеј ф. nehrə 

çalxalamaq; нијə ошандə беј ф. nehrə çalxalanmaq; нијə ошандə 
быə с. nehrə çalxalanmış (çalxalanan); нијə ошандə быə хəб. мəн. 
nehrə çalxalanmışdır (çalxalanıb). 

 
нијә с. erkәk; нијə асп erkək at; нијə пəс erkək qoyun; нијə беј ф. 

erkəkləşmək; нијə быə с. erkəkləşmiş, erkəkləşən; нијə быə хəб. мəн. 
erkəkləşmişdir, erkəkləşib. 

нијәнымо и. nehrәçilik. 
нијәнҹәнә и. dirsәk; bax: нывенҹәнә. 
нијәнҹәнәғәзинә с. dirsәkvarı, dirsәkşәkilli. 
нијәнҹәнәжијәдә и. dirsәkaltı. 
нијәт и. niyyәt; нијəт гəтеј ф. niyyət tutmaq; нијəт гəтə беј ф. 

niyyət tutulmaq; нијəт гəтə быə с. niyyət tutulmuş (tutulan); нијəт 
гəтə быə хəб. мəн. niyyət tutulmuşdur (tutulub). 

нијә’ти и. erkәklik. 
ни’јәти и. olmazlıq. 
нијәчә и. bax: зизәгард. 
нијо с. gizli, gizlin; нијо беј ф. gizlənmək; нијо быə с. gizlənmiş, 

gizlənən; нијо быə хəб. мəн. gizlənmişdir, gizlənib; нијо кардеј ф. 
gizlətmək, gizləmək; нијо кардə беј ф. gizlədilmək; нијо кардə быə 
с. gizlədilmiş, gizlədilən; нијо кардə быə хəб. мəн. gizlədilmişdir, 
gizlədilib; нијо кардовнијеј ф. gizlətdirmək; нијо кардовнијə беј ф. 
gizlətdirilmək; нијо кардовнијə быə с. gizlətdirilmiş, gizlətdirilən; 
нијо кардовнијə быə хəб. мəн. gizlətdirilmişdir, gizlətdirilib. 

нијоәкә и. gizlәdici, gizlәdәn. 
нијоәкәти и. gizlәdicilik. 
нијоәти и. gizlilik, gizlinlik. 
нијон с. nihan, gizli, gizlin; нијонə ко nihan (gizli) iş. 
нијонбозоне и. bax: ҹиклиҹәконе. 
нијонәке(ле) з. gizli, gizlin, oğrun, oğrun-oğrun. 
нијони з. gizli, gizlin, oğrun; бə нијони gizli(n)cə, oğrun-oğrun. 
нијонијәти и. gizlilik, gizlinlik. 
никбин с. nikbin. 
никбинәти и. nikbinlik. 
никел и. nikel. 
нил I и. lil. 
нил II и. бот. azat; нилə до azat ağacı.  
ним I хəб. мəн. deyilәm; аз дышмен ним mən düşmən deyiləm. 
ним II хəб. мəн. yoxam; кəдə ним аз mən evdə yoхam. 
ним a. yarım, yarımlıq; ды метрə ним дырози шалмон iki metrə 

yarım uzunluğunda şalman. 
ниманҹул с. ala-yarım, ala-yarımçıq, yarı-yarımçıq, yarıtmaz. 
ниманҹуләти и. ala-yarımçıqlıq, yarı-yarımçıqlıq,  yarıtmazlıq, 

yarımlıq. 
нимбәнд и. һидротех. yarımbәnd. 
нимвағон и. yarımvaqon (səpələnən yükləri daşımaq üçün hündür 

divarlı açıq vaqon). 
нимватт с. физ., ед.-тех. yarımvatt, yarımvatlıq. 
нимви с. yarıqapalı; нимвијə чəшон yarıqapalı gözlər. 
нимвијәти и. yarıqapalılıq. 
нимгәз с. yarımarşın. 
нимгәзә с. yarımarşınlıq. 
нимгиј с. yarımboğaz; нимгијə чəкмə yarımboğaz çəkmə. 
нимгыл с. yarıqaynamış. 
нимгырд с. yarımdövrә, yarımdәyirmi, yarıgirdә, yarımgirdә.  
нимгон с. yarımağır; нимгонə кəшемон вəрз. yarımağır çəki. 
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нимғат и. зəмин. yarımqat. 
нимдар и. döşәkçә, nimdar. 
нимдиги з. yarının yarısı. 
нимдиги-нимә з. yarısının yarısı. 
нимдыж с. yarımqaba; нимдыжə пашмə yarımqaba yun. 
нимдор и. тар. д.т. yardar, yarılığa işlәyәn kәndli; бə нимдорə 

ко кардеј yarılığa işləmək, yardarlığa işləmək. 
нимдорәти и. тар. yarılıq, yardarlıq. 
нимдош с. nimdaş, işlәnmiş, köhnәlmiş; нимдош беј ф. 

köhnəlmək, nimdaş olmaq; нимдош быə с. işlənmiş, köhnəlmiş, 
işlənən, köhnələn; нимдош быə хəб. мəн. işlənmişdir, köhnəlmişdir, 
işlənib, köhnəlib; нимдош кардеј ф. işlətmək, köhnəltmək; нимдош 
кардə беј ф. işlədilmək. köhnədilmək; нимдош кардə быə с. 
işlədilmiş, köhnədilmiş, işlədilən, köhnəldilən; нимдош кардə быə 
хəб. мəн. işlədilmişdir, köhnədilmişdir, işlədilib, köhnəldilib. 

нимә a. 1 yarı, yarım; дарди нимə dərdin yarısı; нимə саат yarım 
saat; шəви нимəдə gecə yarısı; нимə сор yarım il; нимə кардеј ф. 
yarılamaq, yarımlamaq; нимə кардə беј ф. yarılanmaq, yarımlanmaq; 
нимə кардə быə с. yarılanmış, yarımlanmış, yarılanan, yarımlanan; 
нимə кардə быə хəб. мəн. yarılanmışdır, yarımlanmışdır, yarılanıb, 
yarımlanıb; нимə кардовнијеј ф. yarılatmaq, yarımlatmaq, 
yarımlatdırmaq; 2 yarısı; нəви нимə doqquzun yarısı; 3 хəб. мəн. 
нимәј  yarısıdır; нəви нимəј doqquzun yarısıdır. 

нимәавтомат и. yarımavtomat. 
нимәавтоматик с. yarımavtomatik; нимəавтоматикə рабитə 

yarımavtomatik rabitə. 
нимәавшум и. yarımipәk. 
нимәбарбар с. yarımbarbar, azmәdәniyyәtli. 
нимә беј с. yarılanmaq. 
нимәбеко с. yarımişsiz. 
нимәбәнд и. yarımbәnd. 
нимәбәнимә з. yarıbayarı, yarı-yarıya. 
нимә быә с. yarılanmış, yarılanan. 
нимә быә хəб. мəн. yarılanmışdır, yarılanıb. 
нимәведрә с. yarımvedrә (yarım vedrә hәcmindә). 
нимәведрәјн с. yarımvedrәlik. 
нимәверстин с. yarımverstlik. 
нимәвәшјән с. yarımvәhşi; нимəвəшјəнə тојфон yarımvəhşi 

tayfalar. 
нимәвулканик с. yarımvulkanik. 
нимәгардыш и. вəрз. yarımdönüş. 
нимәгирвәнкә и. yarımgirvәnkә. 
нимәгирвәнкәјн с. yarımgirvәnkәlik. 
нимәгызгәјн с. yarımqıvırcıq (saç). 
нимәгынбәз и. архит. yarımgünbәz. 
нимәгруп и. yarımqrup. 
нимәгујәве и. yarımcorab. 
нимәгуҹили с. yarımlüt, yarımçılpaq. 
нимәғануни с. yarımqanuni, yarımleqal. 
нимәғәлиб и. тех. yarımqәlib. 
нимәғыјмәтин с. yarımqiymәtli (mineral, daş və s.). 
нимәдалғә и. физ. ел.-тех. раб. yarımdalğa. 
нимәдалғәјн с. yarımdalğalı. 
нимәдаст и. yarımkomplekt, yarımdәst. 
нимәдастә и. зоол. yarımdәstә (heyvanların sistematikasında 

dəstənin bir hissəsi). 
нимәдәвәтә и. физ. yarımәksolunmuş (işıq və s.). 
нимәдәәвон и. физ. ел.-тех. yarımkeçirici; нимəдəəвонон 

yarımkeçiricilər. 
нимәдәәвонин с. yarımkeçiricili. 
нимәдәәвонинәти и. yarımkeçiricilik. 
нимәдәчык с. yarımbitişik; нимəдəчыкə нывыштəј зывон. 

yarımbitişik yazı. 
нимәдәчыкәти и. yarımbitişiklik. 
нимәдиск с. раб. yarımdisk. 
нимәдырози и. физ. yarımuzunluq. 
нимәеватә с. yarımsoyunmuş. 
нимәејәбә с. физ.  yarımuducu. 
нимәекипаж и. yarımekipaj (hərbi vahid kimi ekipaжın bir 

hissəsi). 
нимәеластик с. yarımelastik. 

нимәескадрон и. yarımeskadron (hərbi vahid kimi eskadronun bir 
hissəsi). 

нимәерыз с. геол. yarımqırıntı; нимəерызə сангон yarımqırıntı 
süхurlar. 

нимәәсрин с. yarımәsrlik. 
нимәәшиво с. yarımvәhşi. 
нимәзәрфәт и. yarımzarafat; де нимəзəрфəти yarımzarafatla. 
нимәзирзәмин и. yarımzirzәmi. 
нимәзывон и. pәltәk. 
нимәзымрых и. yarıbataqlıq, yarımbataqlıq. 
нимәинҹә с. зывон. yarımincә; нимəинҹə самитон yarımincə 

samitlər. 
нимәипыллоғ с. тəб. yarımiflic. 
нимәјжә и. nahar. 
нимәјжони з. nahar çağı, nahar vaxtı. 
нимәкадр и. раб. yarımkadr. 
нимәкефин с. yarımkeфli. 
нимәкефинәти и. yarımkeфlilik. 
нимәкәрпуҹ и. yarımkәrpic. 
нимәкило a. yarımkilo. 
нимәкилојн с. yarımkiloluq. 
нимәколәфә с. yarımuçuq (ev). 
нимәколһынд с. yarımkobud. 
нимәкристал и. yarımkristal. 
нимәку з. yarısından; нəви нимəку жəго doqquzun yarısından o 

yana. 
нимәкујәти и. yarıkorluq. 
нимәкурә и. yarımkürә. 
нимәкурк и. yarımkürk. 
нимәлегал с. yarımleqal. 
нимәлегаләти и. yarımleqallıq. 
нимәләвә с. yarımqarın, tam doymamış. 
нимәләһҹә и. yarımlәhcә. 
нимәмаје и. yarımmaye. 
нимәмајејн с. тех. yarımmayeli. 
нимәмангә с. yarımaylıq; нимəмангə мəзунијəт yarımaylıq 

məzuniyyət.  
нимәметрә и. yarımmetr. 
нимәметрәјн с. yarımmetrlik. 
нимәмәјмун с. зоол. yarımmeymun. 
нимәмәнотин с. yarımmanatlıq. 
нимәмәрә и. yarımdairә. 
нимәмәрәјн с. yarımdairәvi. 
нимәмәртәбә и. yarımmәrtәbә. 
нимәмәхмәр и. yarımmәxmәr. 
нимәмиж и. yarımünsiyyәt. 
нимәмыстәмләкә и. yarımmüstәmlәkә. 
нимәмыстәмләкәти и. yarımmüstәmlәkәçilik. 
нимәмудафиә и. вəрз. yarımmüdafiә. 
нимәмудафиәвон и. yarımmüdafiәçi.  
нимәмустәви и. риј. yarımmüstәvi (Evklid müstəvisinin iki 

hissəsindən biri). 
нимәнәфәс с. yarımnәfәs, zәif nәfәs alan. 
нимә-ниманҹул з. yarı-yarımçıq. 
нимә-нимә з. yarı-yarı, yarım-yarım. 
нимәнывенҹәнә с. yarımdirsәk. 
нимәовшум и. aypara, yarımay. 
нимәоғо с. yarıoyaq. 
нимәоғоәти и. yarıoyaqlıq. 
нимәодәм с. yarımadam. 
нимәолхартә 1 з. yarımuzanıq, yarımuzanıqlı; 2 с. yarıuzanmış, 

yarıuzanan. 
нимәосторин с. yarımastarlı. 
нимәпалто и. yarımpalto. 
нимәпардә и. yarımpәrdә. 
нимәпериметр и. риј. yarımperimetr. 
нимәпәлешг с. yarısolğun. 
нимәпәрт с. yarımpәrt. 
нимәпәшимон с. yarımpeşiman.  
нимәпәшимонәти и. yarımpeşimanlıq. 
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нимәпыхә с. yarımçürümüş; нимəпыхə мивон yarımçürümüş 
meyvələr. 

нимәпудин с. yarımpudluq. 
нимәпуснә и. вəрз. yarımdayaq. 
нимәрабитәјн с. ким. yarımrabitәli; нимəрабитəјнə карбонə ғаз 

yarımrabitəli karbon qazı. 
нимәрадиал с. yarımradial. 
нимәрахс и. физ.  yarımrәqs. 
нимәрестә и. бот. yarımsıra. 
нимәрәсми с. yarımrәsmi. 
нимәрыжијә с. yarımsökülmüş, yarıuçulmuş, yarıuçuq. 
нимәрытубәтин с. yarımrütubәtli. 
нимәруж и. yarımgün. 
нимәружнә с. yarımgünlük. 
нимәсаванна и. ҹоғр. yarımsavanna. 
нимәсаит с. зывон. yarımsait. 
нимәсексијә и. yarımseksiya. 
нимәсемонә и. бот. зоол. yarımfәsilә (bitkilərin və heyvanların 

təsnifatında). 
нимәсеријә и. yarımseriya. 
нимәсәвијјә и. yarımsәviyyә. 
нимәсәдојн с. мус. yarımsәsli. 
нимәсәјјор с. yarımsәyyar. 
нимәсәрловһә и. yarımsәrlövhә. 
нимәсәрхош с. yarımsәrxoş. 
нимәсәһро и. yarımsәhra. 
нимәсилиндр и. физ. yarımsilindr. 
нимәсилиндрик с. yarımsilindrik. 
нимәсиниф и. yarımsinif. 
нимәсистем и. yarımsistem. 
нимәсывык с. вəрз. yarımyüngül. 
нимәсогнә и. yarıkölgә. 
нимәсогнәјн с. yarımkölgәli. 
нимәсорнә с. yarımillik. 
нимәстансијә и. yarımstansiya. 
нимәсули и. риј. yarımçevrә. 
нимәсфер и. yarımsfer. 
нимәтелә с. бот. yarımcır. 
нимәтәдбир и. yarımtәdbir. 
нимәтәмиз с. yarımtәmiz. 
нимәтәро с. yarımköçәri. 
нимәтәроәти и. yarımköçәrilik. 
нимәтәһсилин с. yarımtәhsilli. 
нимәтип и. бот. зоол. ҹоғр. yarımtip. 
нимәтымбылит и. вəрз. yarımtәkan. 
нимәтојки и. yarımqaranlıq, yarıqaranlıq. 
нимәтон и. yarımton. 
нимәфабрикат и. yarımфabrikat (məhsul, məmulat). 
нимәфаизин с. yarımфaizli; нимəфаизинə шијə yarımfaizli 

məhlul. 
нимәфинал и. вəрз. yarımfinal; бə нимəфинал бешеј yarımfinala 

çıхmaq. 
нимәфиналәвон и. вəрз. yarımfinalçı. 
нимәхәробә и. yarımxaraba. 
нимәхәробот и. yarımxarabalıq. 
нимәһалғә и. yarımhalqa. 
нимәһан и. yarıyuxu. 
нимәһанумжән с. yarıyuxulu, yarımyuxulu. 
нимәһәрби с. yarımhәrbi. 
нимәһиссә и. һəрби. yarımhissә. 
нимәчәтыр и. бот. yarımçәtir. 
нимәчыләмердә и. банд. yarımdirәk. 
нимәчобенд и. тəб. тех. yarımoynaq. 
нимәчобендин с. yarımoynaqlı. 
нимәҹәзирә и. yarımada.  
нимәҹидди с. yarımciddi, yarıciddi. 
нимәҹинс и. бот. зоол. yarımcins. 
нимәҹыләришәјнон  и. зоол. yarımqәlsәmәlilәr. 
нимәҹындо с. yarımdәli. 
нимәшам с. yarımşam; нимəшамə лампə yarımşam lampa. 
нимәшар и. yarımşar. 

нимәшәффоф с. yarımşәfфaf. 
нимәшәффофәти и. yarımşәfфaflıq. 
нимәшивә и. зывон. yarımşivә. 
нимәшобә и. yarımşöbә. 
нимәшојбәсә с. yarısevinc. 
нимәшол с. yarımyun; нимəшолə шəј yarımyun köynək. 
нимжән и. maya, buzәk. 
нимкәвыж a. 6 kq ağırlığında çәki vahidi. 
нимкәш с. yarımqol (paltar). 
нимкышт с. ölümcül; нимкышт кардеј ölümcül hala salmaq. 
нимкол с. alaçiy. 
нимкор с. yarımkar. 
нимкорәти и. yarımkarlıq. 
нимку с. yarıkor. 
нимкујәти и. yarıkorluq. 
нимкул и. бот. yarımkol. 
нимкулҹо и. yarımkolluq. 
нимкусә с. yarımkosa, yarıkosa. 
нимов с. yarıyaş, ahıl. 
нимовин с. yarımsulu. 
нимоғо с. yarımoyaq. 
нимож с. yarımqapalı, yarımörtülü. 
нимон хəб. мəн. 1 deyilik; рози нимон razı deyilik; 2 yoxuq; кəдə 

нимон evdə yoхuq. 
нимпат с. ala-bişmiş, ala-çiy, ala-pörtü, ala-qarsaq. 
нимпынд с. yarımqatı (maye və s.). 
нимпых с. bax: нимәпыхә. 
нимрәс с. dәymәmiş, ala-dәymiş, kal, yetişmәmiş, yarımyetişmiş. 
нимриш и. bakenbard, yarımsaqqal.   
нимришин с. yarımsaqqallı, bakenbardlı. 
нимрохун и. Talış dağlarının orta meşәlik zolağı. 
нимру и. qayqanağ. 
нимружнә с. yarımgünlük. 
нимсаатә с. yarımsaatlıq. 
нимсахт с. yarımsәrt. 
нимсахтәпәринон и. зоол. yarımsәrtqanadlılar (cücülər dəstəsi). 
нимсәводин с. yarımsavadlı. 
нимси с. yarıtox. 
нимси-нимһағ з. yarıtox-yarıac. 
нимсорнә с. yarımillik. 
нимсу с. nimdaş. 
нимсујәти и. nimdaşlıq.  
нимсун и. yarımsütun. 
нимтанә и. gödәkcә. 
нимтән и. büst. 
нимтырш с. yarımturş. 
нимто с. yarıbükülü, yarıbükük. 
нимтон с. yarımtonluq. 
нимхун с. молдо. yarımqanlı (xalis deyil, qarışıq qanlı heyvanlar 

haqqında). 
нимһард с. yarımac. 
нимһардәти и. yarımaclıq. 
нимһышк с. yarıquru, yarımquru, yarımquraq. 
нимһышкәти и. yarıquruluq, yarımquruluq, yarımquraqlıq. 
нимһор с. yarıüyüdülmüş. 
нимчә и. boşqab. 
нимчәғәзинә с. boşqabvarı. 
нимчәғәзинәти и. boşqabvarılıq. 
нимчәжијәдә и. раб. boşqabaltı. 
нимҹон с. yarıcan, yarımcan. 
нимҹонәти и. yarıcanlıq, yarımcanlıq. 
нимҹу с. ala-yarım, ala-yarımçıq, yarı-yarımçıq. 
нимҹујәти и. alayarımçıqlıq, yarı-yarımçıqlıq, yarımlıq. 
нимҹур и. бот. зоол. yarımnöv. 
нимшыкәст с. yarımşikәst. 
нимшыкыр с. yarımasılı. 
нин хəб. мəн. 1 yoxdurlar; əвон нин кəдə onlar evdə yoхdurlar; 2 

deyildirlәr; əвон нин ын кој гəтəкəс bu işi edən onlar deyildirlər. 
-нин  -lık, -lik, -luk, -lük şəkilçilərinin yerində işlədilir; мəс.: 

чымыНИНе mәnlikdir; шымәНИНе sizlikdir. 
ниныбе и. kasıblıq, qәhәtlik. 
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ниныбејәти и. kasıblıq, qәhәtlik. 
нисбәт и. nisbәt. 
нисбәтән з. nisbәtәn. 
нисби с. nisbi. 
нисбијәти и. nisbilik; нисбијəти нəзəријə nisbilik nəzəriyyəsi. 
нискил и. bax: пәши. 
нифоғ и. bax: рыхнә; нифоғ еғандеј nifaq salmaq. 
нифрәт и. nifrәt; де нифрəти nifrətlə; нифрəт кардеј ф. nifrət 

etmək, nifrət bəsləmək; нифрəт кардə беј ф. nifrət edilmək, nifrət 
bəslənmək; нифрəт кардə быə с. nifrət edilmiş, nifrət bəslənmiş; 
нифрəт кардə быə хəб. мəн. nifrət edilmişdir, nifrət bəslənmişdir. 

нифрәтин с. nifrәtli. 
нифрәтманд  с. nifrәtli. 
нифрәтмандәти и. nifrәtlilik. 
нифрәтпејәловын с. nifrәtlәndirici, nifrәtoyadıcı. 
нич и. oturma (körpənin dilində); нич кардеј oturmaq; нич быкə 

otur. 
ниҹот и. bax:  рушт. 
ниш  хəб. мəн. deyilsәn; yoxsan; ым ты ниш? bu sən deyilsən?; ты 

ниш кəдə? sən evdə yoхsan? 
нишастә и. nişasta. 
нишастәјн с. nişastalı. 
нишо: нишо доə хəб. мəн. göstərmisən; нишо доə бе и. 

göstərilmə; нишо доə беј ф. göstərilmək; нишо доə быə с. 
göstərilmiş, göstərilən; нишо доə быə хəб. мəн. göstərilmişdir, 
göstərilib; нишо дој ф. göstərmək. 

нишодоә с. göstәrәn; одəми бəпе быбуше гылəј ро нишодоə 
одəм! adamın gərək bir yol göstərən adamı olsun! 

нишоәдә и. göstәrәn, göstәrici; миəллими пегəтыше нишоəдə ше 
че хəритə палијо müəllim göstəricini götürüb хəritənin yanına getdi. 

ны- inkar şәkilçisi; ныкардеј etməmək; нывардеј gətirməmək. 
ныбардеј ф. 1 aparmamaq; 2 udmamaq (oyunu və s.). 
ныбардә с. 1 aparmayan, aparmamış; 2 udmayan, udmamış 

(oyunu və с.). 
ныбардә з. 1 aparmamış, aparmadan, aparmazdan öncә; 2 

udmamış, udmadan, udmazdan öncә (oyunu və s.). 
ныбардовнијеј ф. apartdırmamaq. 
ныбардовније-ныбардовније з. apartdırmaya-apartdırmaya, 

apartdırmayaraq. 
ныбардовнијә с. apartdırmamış, apartdırmayan. 
ныбардовнијә з. apartdırmamış, apartdırmazdan öncә. 
ныбастеј ф. bağlamamaq. 
ныбасте-ныбасте з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamayaraq. 
ныбастә с. bağlamayan, bağlamamış. 
ныбастә  з. bağlamamış, bağlamazdan öncә. 
ныбастовнијеј ф. bağlatdırmamaq. 
ныбастовније-ныбастовније з. bağlatdırmaya-bağlatdırma-ya, 

bağlatdırmayaraq. 
ныбастовнијә с. bağlatdırmayan, bağlatdırmamış. 
ныбастовнијә з. bağlatdırmamış, bağlatdırmazdan öncә. 
ныбахшеј ф. bağışlamamaq. 
ныбахше-ныбахше з. bağışlamaya-bağışlamaya, bağışlama-

yaraq. 
ныбахшә с. bağışlamamış, bağışlamayan, bağışlanmaz, 

bağışlanılmaz; ныбахшə сəһв bağışlanmaz səhv.  
ныбахшәти и. bağışlanmazlıq, bağışlanılmazlıq. 
ныбе и. 1 olmama; 2 bişmәmә. 
ныбеј ф. 1 olmamaq; 2 bişmәmәk. 
ныбелеј ф. mәlәmәmәk. 
ныбеле-ныбеле з. mәlәmәyә-mәlәmәyә, mәlәmәdәn, 

mәlәmәyәrәk. 
ныбелә с. mәlәmәmiş, mәlәmәyәn, mәlәmәz. 
ныбелә з. mәlәmәmiş, mәlәmәdәn, mәlәmәzdәn öncә. 
ныбе-ныбе з. olmaya-olmaya, olmayaraq. 
ныбә с. 1 olmamış, olmayan, olmazın; ныбə ко olmayan 

(olmamış) iş; ныбə хорəк bişməmiş хörək; ныбə əзобон olmazın 
əzablar; 2 bişmәmiş, bişmәyәn, bişmәz. 

ныбә  з. 1 olmamış, olmadan, olmazdan öncә; 2 bişmәmiş, 
bişmәdәn, bişmәzdәn öncә. 

ныбәмеј ф. ağlamamaq. 

ныбәме-ныбәме з. ağlamaya-ağlamaya, ağlamadan, 
ağlamayaraq. 

ныбәмә с. ağlamayan, ağlamamış. 
ныбәмә з. ağlamamış, ağlamazdan öncә. 
ныбығеј ф. bağırmamaq. 
ныбығе-ныбығе з. bağırmaya-bağırmaya, bağırmayaraq. 
ныбығә с. bağırmayan, bağırmamış. 
ныбығә з. bağırmamış, bağırmazdan öncә. 
ныбығвонијеј ф. bağırtmamaq. 
ныбығвоније-ныбығвоније з. bağırtmaya-bağırtmaya, 

bağırtmadan, bağırtmayaraq. 
ныбығвонијә с. bağırtmamış, bağırtmayan. 
ныбығвонијә з. bağırtmamış, bağırtmadan, bağırtmazdan öncә. 
ныбыријеј ф. kәsilmәmәk. 
ныбырије-ныбырије з. kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, 

kәsilmәyәrәk. 
ныбыријә с. kәsilmәyәn, kәsilmәmiş. 
ныбыријә з. kәsilmәmiş, kәsilmәzdәn öncә.  
ныбырнијеј ф. kәsmәmәk. 
ныбырније-ныбырније з. kәsmәyә-kәsmәyә, kәsmәdәn, 

kәsmәyәrәk. 
ныбырнијә с. kәsmәyәn, kәsmәmiş. 
ныбырнијә з. kәsmәmiş, kәsmәzdәn öncә. 
ныбырҹијеј ф. qıvrılmamaq. büzüşmәmәk. 
ныбырҹије-ныбырҹије з. qıvrılmaya-qıvrılmaya, qıvrılmadan, 

qıvrılmayaraq, büzüşmәyә-büzüşmәyә, büzüşmәdәn, 
büzüşmәyәrәk. 

ныбырҹијә с. qıvrılmamış, qıvrılmayan, qıvrılmaz. 
Büzüşmәmiş, büzüşmәyәn, büzüşmәz. 

ныбырҹијә з. qıvrılmamış, qıvrılmazdan öncә, büzüşmәmiş, 
büzüşmәzdәn öncә. 

ныбырҹынијеј ф. büzüşdürmәmәk. 
ныбырҹыније-ныбырҹыније з. büzüşdürmәyә-büzüşdürmәyә, 

büzüşdürmәdәn, büzüşdürmәyәrәk. 
ныбырҹынијә с. büzüşdürmәmiş, büzüşdürmәyәn. 
ныбырҹынијә з. büzüşdürmәmiş, büzüşdürmәzdәn öncә. 
ныбыштеј ф. qovurmamaq. 
ныбыште-ныбыште з. qovurmaya-qovurmaya, qovurmadan, 

qovurmayaraq. 
ныбыштә с. qovurmayan, qovurmamış. 
ныбыштә з. qovurmamış, qovurmazdan öncә. 
ныбо felin şərt şəkli: «olmasa»; һич ныбо heç olmasa; əв ныбо 

кəдə, бывот бəчəј  жени o, evdə olmasa, arvadına de. 
ныбобәныбо з. nәbadә; ныбобəныбо бош һа! nəbadə gələsən ha! 
ныбовнијеј ф. ağlatmamaq. 
ныбовније-ныбовније з. ağlatmaya-ağlatmaya, ağlatmadan, 

ağlatmayaraq. 
ныбовнијә с. ağlatmayan, ağlatmamış. 
ныбовнијә з. ağlatmamış, ağlatmazdan öncә. 
ныбофтеј ф. toxumamaq. 
ныбофте-ныбофте з. toxumaya-toxumaya, toxumadan, 

toxumayaraq. 
ныбофтә с. toxumayan. 
ныбофтә з. toxumamış, toxumazdan öncә. 
ныбу ink. şəkli «olmasın», «olmaya»; ныбу ды сə пəс olmasın iki 

baş qoyun; ныбу, тынəн рози ниш демы? olmaya, sən də mənimlə 
razı deyilsən? 

ныбуреј ф. böyürmәmәk, bәyirmәmәk. 
ныбуре-ныбуре з. böyürmәyә-böyürmәyә, böyürmәdәn, 

böyürmәyәrәk, bәyirmәyә-bәyirmәyә, bәyirmәdәn, bәyirmәyәrәk. 
ныбурә с. böyürmәyәn, böyürmәmiş. 
ныбурә з. böyürmәmiş, böyürmәzdәn öncә. 
нывардеј ф. gәtirmәmәk. 
ныварде-ныварде з. gәtirmәyә-gәtirmәyә, gәtirmәdәn, 

gәtirmәyәrәk. 
нывардә с. gәtirmәyәn, gәtirmәmiş. 
нывардә з. gәtirmәmiş, gәtirmәzdәn öncә. 
ныварзынијеј ф. 1 yoğurmamaq; 2 eşmәmәk. 
ныварзыније-ныварзыније з. 1 yoğurmaya-yoğurmaya, 

yoğurmadan, yoğurmayaraq; 2 eşmәyә-eşmәyә, eşmәdәn, 
eşmәyәrәk. 
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ныварзынијә с. 1 yoğurmamış, yoğurmayan; 2 eşmәmiş, 
eşmәyәn. 

ныварзынијә з. 1 yoğurmamış, yoğurmadan, yoğurmazdan 
öncә; 2 eşmәmiş, eşmәdәn, eşmәzdәn öncә. 

ныватеј ф. tәpmәmәk (keçə və s.). 
нывате-нывате з. tәpmәyә-tәpmәyә, tәpmәdәn, tәpmәyәrәk 

(keçə və s.). 
ныватә с. tәpmәyәn, tәpmәmiş (keçə və s.). 
ныватә з. tәpmәmiş, tәpmәzdәn öncә (keçə və s.). 
нываштеј ф. sıçramamaq, atılmamaq. 
нываште-нываште з. sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, 

sıçramayaraq, atılmaya-atılmaya, atılmadan, atılmayaraq. 
нываштә с. sıçramayan, sıçramamış. 
нываштә з. sıçramamış, sıçramazdan öncә. 
нывғандеј ф. göndәrmәmәk. 
нывғанде-нывғанде з. göndәrmәyә-göndәrmәyә, göndәrmәdәn, 

göndәrmәyәrәk. 
нывғандә с. göndәrmәyәn, göndәrmәmiş. 
нывғандә з. göndәrmәmiş, göndәrmәzdәn öncә. 
нывенҹәнә и. bax: нијәнҹәнә. 
нывенҹәнәғәзинә с. bax: нијәнҹәнәғәзинә. 
нывенҹәнәжијәдә и. bax: нијәнҹәнәжијәдә. 
нывә з. köndәlәn. 
нывәке з. köndәlәn, eninә; нывəке ној köndələn qoymaq. 
нывәшеј ф. yanmamaq, alışmamaq. 
нывәше-нывәше з. yanmaya-yanmaya, yanmadan, 

yanmayaraq, alışmaya-alışmaya, alışmadan, alışmayaraq. 
нывәшә с. yanmayan, alışmayan, yanmamış, alışmamış. 
нывәшә з. yanmamış, alışmamış, yanmazdan (alışmazdan) öncә; 

кијə нывəшə мəнə ғаби ocaq yanmamış qabı qoyma. 
нывијеј ф. burmamaq (saçı və s.). 
нывије-нывије з. burmaya-burmaya, burmadan, burmayaraq 

(saçı və s.). 
нывијә с. burmayan, burmamış. 
нывијә з. burmamış, burmazdan öncә. 
нывијовнијеј ф. burdurmamaq (saç və s.). 
нывијовније-нывијовније з. burdurmaya-burdurmaya, 

burdurmadan, burdurmayaraq (saç və s.). 
нывијовнијә с. burdurmayan, burdurmamış. 
нывијовнијә з. burdurmamış, burdurmazdan öncә. 
нывиндеј ф. görmәmәk. 
нывинде-нывинде з. görmәyә-görmәyә, görmәdәn, 

görmәyәrәk. 
нывиндә с. görmәyәn, görmәmiş. 
нывиндә з. görmәmiş, görmәdәn, görmәzdәn öncә; одəми 

нывиндə мəвот бевəҹе adamı görməmiş demə pisdir. 
нывитвонијеј I ф. qaçırtmamaq, qaçırmamaq.  
нывитвонијеј II ф. әlәtdirmәmәk. 
нывитвоније-нывитвоније I з. qaçırtmaya-qaçırtmaya, 
qaçırtmadan, qaçırtmayaraq, qaçırmaya-qaçırmaya, 

qaçırmadan, qaçırmayaraq.  
нывитвоније-нывитвоније II з. әlәtdirmәyә-әlәtdirmәyә, 
әlәtdirmәdәn, әlәtdirmәyәrәk. 
нывитвонијә I с. qaçırtmayan, qaçırmayan. 
нывитвонијә II с. әlәtdirmәyәn. 
нывитвонијә I з. qaçırtmamış, qaçırmamış; qaçırtmazdan öncә, 

qaçırmazdan öncә. 
нывитвонијә II з. әlәtdirmәmiş, әlәtdirmәzdәn öncә. 
нывитеј I ф. qaçmamaq. 
нывитеј II ф. әlәmәmәk. 
нывите-нывите I з. qaçmaya-qaçmaya, qaçmadan, 

qaçmayaraq. 
нывите-нывите II з. әlәmәyә-әlәmәyә, әlәmәdәn, әlәmәyәrәk. 
нывитә I 1 с. qaçmamış, qaçmayan; нывитə одəм qaçmayan 

(qaçmamış) adam; 2 з. qaçmamış, qaçmazdan әvvәl.  
нывитә II 1 с. әlәnmәmiş, әlәnmәyәn; нывитə ордə ələnməmiş un; 

2 з. әlәmәmiş, әlәmәzdәn qabaq; ордə нывитə unu ələməmiş. 
нывитә I  з. qaçmamış, qaçmazdan öncә. 
нывитә II з. әlәnmәmiş, әlәmәzdәn öncә. 
нывығвонијеј ф. hәzm etmәmәk. 

нывығвоније-нывығвоније з. hәzm etmәyә-etmәyә (etmәdәn, 
etmәyәrәk). 

нывығвонијә с. hәzm etmәyәn (etmәmiş). 
нывығвонијә з. hәzm etmәmiş, hәzm etmәzdәn öncә. 
нывыжгынијеј ф. seyrәltmәmәk. 
нывыжгыније-нывыжгыније з. seyrәltmәyә-seyrәltmәyә, 

seyrәltmәdәn, seyrәltmәyәrәk. 
нывыжгынијә с. seyrәltmәyәn, seyrәltmәmiş. 
нывыжгынијә з. seyrәltmәmiş, seyrәltmәzdәn öncә.  
нывыжговнијеј ф. seyrәltdirmәmәk. 
нывыжговније-нывыжговније з. seyrәltdirmәyә-

seyrәltdirmәyә, seyrәltdirmәdәn, seyrәltdirmәyәrәk. 
нывыжговнијә с. seyrәltdirmәyәn, seyrәltdirmәmiş. 
нывыжговнијә з. seyrәltdirmәmiş, seyrәltdirmәzdәn öncә. 
нывыжнијеј ф. seçmәmәk. 
нывыжније-нывыжније з. seçmәyә-seçmәyә, seçmәdәn, 

seçmәyәrәk. 
нывыжнијә с. seçmәyәn, seçmәmiş.  
нывыжнијә з. seçmәmiş, seçmәzdәn öncә. 
нывышкијеј ф. güc çatmamaq, bacarmamaq, öhdәsindәn 

gәlmәmәk. 
нывышкије-нывышкије з. güc çatmaya-çatmaya (çatmadan, 

çatmayaraq), bacarmaya-bacarmaya, bacarmadan, 
bacarmayaraq, öhdәsindәn gәlmәyә-gәlmәyә (gәlmәdәn, 
gәlmәyәrәk). 

нывышкијә с. güc çatmayan (çatmamış), bacarmayan, 
bacarmamış, öhdәsindәn gәlmәyәn (gәlmәmiş); дəмəчык ыштə 
нывышкијə кој öz gücün çatmayan işdən yapışma. 

нывышкијә з. güc çatmamış (çatmazdan öncә), bacarmamış, 
bacarmazdan öncә, öhdәsindәn gәlmәmiş (gәlmәzdәn öncә). 

нывыште и. yazma, yazı; нывыште ловһə yazı lövhəsi. 
нывыштеј ф. yazmaq; нывыштə беј ф. yazılmaq; нывыштə 

быəбе yazılmışdı; нывыштə быə yazılıb; нывыштə быəбəј 
yazılsaydı; нывыштə бе yazıldı; нывыштə бејдə yazılır; нывыштə 
бəбе yazılar; нывыштə быə с. yazılmış, yazılan; ♥нывыштејдəм 
yazıram; нывыштејдəш yazırsan; нывыштејдə yazır; 
нывыштејдəмон yazırıq; нывыштејдəшон yazırsınız; нывыштејдəн 
yazırlar; нывыштејдəбим yazırdım; нывыштејдəбиш yazırdın; 
нывыштејдəбе yazırdı; нывыштејдəбимон yazırdıq; 
нывыштејдəбишон yazırdınız; нывыштејдəбин yazırdılar; 
нывыштəмбе yazmışdım; нывыштəбе yazmışdın; нывыштəшбе 
yazmışdı; нывыштəмонбе yazmışdıq; нывыштəонбе yazmışdınız; 
нывыштəшонбе  yazmışdılar; нывыштəме yazmışam; нывыштə 
yazmısan; нывыштəше yazıb; нывыштəмоне yazmışıq; 
нывыштəоне yazmısınız; нывыштəшоне yazıblar; нывыштəмбəј 
yazsaydım; нывыштəбəј yazsaydın; нывыштəшбəј yazsaydı; 
нывыштəмонбəј yazsaydıq; нывыштəонбəј yazsaydınız; 
нывыштəшонбəј yazsaydılar; əнывыштим yazardım; əнывыштиш 
yazardın; əнывышти yazardı; əнывыштимон yazardıq; 
əнывыштишон yazardınız; əнывыштин yazardılar; 
нывыштəнинбим yazmalıydım; нывыштəнинбиш yazmalıydım; 
нывыштəнинбе yazmalıydı; нывыштəнинбимон yazmalıydıq; 
нывыштəнинбишон yazmalıydınız; нывыштəнинбин yazmalıydılar; 
нывыштəнин бим yazmalı oldum; нывыштəнин биш yazmalı oldun; 
нывыштəнин бе yazmalı oldu; нывыштəнин бимон yazmalı olduq; 
нывыштəнин бишон yazmalı oldunuz; нывыштəнин бин yazmalı 
oldular; нывыштыме yazdım; нывыште yazdın; нывыштыше yazdı; 
нывыштымоне yazdıq; нывыштыоне yazdınız; нывыштышоне 
yazdılar; бəнывыштем yazaram; бəнывыштеш yazarsan; 
бəнывыште yazar; бəнывыштемон yazarıq; бəнывыштешон 
yazarsınız; бəнывыштен yazarlar; нывыштəниним yazmalıyam; 
нывыштəниниш yazmalısan; нывыштəнине yazmalısan; 
нывыштəнинимон yazmalıyıq; нывыштəнинишон yazmalısınız; 
нывыштəнинин yazmalıdırlar; бынывыштым yazım; бынывышт  
yaz; бынывышты  yazsın; бынывыштəмон yazaq; бынывыштəн  
yazın; бынывыштын  yazsınlar; бынывыштом yazsam; 
бынывыштош  yazsan; бынывышто  yazsa; бынывыштомон 
yazsaq; бынывыштошон  yazsanız; бынывыштон  yazsalar; 
♥нывыштејдəним yazmıram; нывыштејдəниш yazmırsan; 
нывыштејдəни yazmır; нывыштејдəнимон yazmırıq; 
нывыштејдəнишон yazmırsınız; нывыштејдəнин yazmırlar; 
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нывыштејдəныбим yazmırdım; нывыштејдəныбиш yazmırdın; 
нывыштејдəныбе yazmırdı; нывыштејдəныбимон yazmırdıq; 
нывыштејдəныбишон yazmırdınız; нывыштејдəныбин yazmırdılar; 
нывыштəмныбе yazmamışdım; нывыштəныбе yazmamışdın; 
нывыштəшныбе yazmamışdı; нывыштəмонныбе yazmamışdıq; 
нывыштəонныбе yazmamışdınız; нывыштəшонныбе  
yazmamışdılar; нывыштəмни yazmamışam; нывыштəни 
yazmamısan; нывыштəшни yazmayıb; нывыштəмонни yazmamışıq; 
нывыштəонни yazmamısınız; нывыштəшонни yazmayıblar; 
нывыштəмнəбəј yazmasaydım; нывыштəнəбəј yazmasaydın; 
нывыштəшнəбəј yazmasaydı; нывыштəмоннəбəј yazmasaydıq; 
нывыштəоннəбəј yazmasaydınız; нывыштəшоннəбəј yazmasaydılar; 
нəнывыштим yazmazdım; нəнывыштиш yazmazdın; нəнывышти 
yazmazdı; нəнывыштимон yazmazdıq; нəнывыштишон 
yazmazdınız; нəнывыштин yazmazdılar; нывыштəнинныбим 
yazmamalıydım; нывыштəнинныбиш yazmamalıydın; 
нывыштəнинныбе yazmamalıydı; нывыштəнинныбимон 
yazmamalıydıq; нывыштəнинныбишон yazmamalıydınız; 
нывыштəнинныбин yazmamalıydılar; нывыштəнин ныбим yazmalı 
olmadım; нывыштəнин ныбиш yazmalı olmadın; нывыштəнин 
ныбе yazmalı olmadı; нывыштəнин ныбимон yazmalı olmadıq; 
нывыштəнин ныбишон yazmalı olmadınız; нывыштəнин ныбин 
yazmalı olmadılar; нынывыштыме yazmadım; нынывыште 
yazmadın; нынывыштыше yazmadı; нынывыштымоне yazmadıq; 
нынывыштыоне yazmadınız; нынывыштышоне yazmadılar; 
нибəнывыштем yazmaram; нибəнывыштеш yazmazsan; 
нибəнывыште yazmaz; нибəнывыштемон yazmarıq; 
нибəнывыштешон yazmazsınız; нибəнывыштен yazmazlar; 
нывыштəнинним yazmamalıyam; нывыштəнинниш yazmamalısan; 
нывыштəнинни yazmamalıdır; нывыштəниннимон yazmamalıyıq; 
нывыштəниннишон yazmamalısınız; нывыштəниннин 
yazmamalıdırlar; нынывыштым yazmayım; мəнывышт  yazma; 
нынывышты  yazmasın; мəнывыштəмон yazmayaq; мəнывыштəн  
yazmayın; нынывыштын  yazmasınlar; нынывыштом yazmasam; 
нынывыштош  yazmasan; нынывышто  yazmasa; нынывыштомон 
yazmasaq; нынывыштошон  yazmasanız; нынывыштон  yazmasalar. 

нывыште-молеј ф. yazıb-pozmaq. 
нывыштемон и. yazılış, yazı. 
нывыште-нывыште з. yaza-yaza, yazaraq. 
нывыште-офәјеј ф. yazıb-yaratmaq. 
нывыште-һандеј ф. yazıb-oxumaq. 
нывыштә с. yazan; нывыштə одəм yazan adam.  
нывыштә хəб. мəн. yazmısan. 
нывыштәвон и. yazıçı. 
нывыштәвонәти и. yazıçılıq. 
нывыштәј и. yazı; дастинывыштəј əlyazması; ғəдимə 

нывышəтəјон qədim yazılar. 
нывыштәјн с. yazılı; нывыштəјнə сығ yazılı daş. 
нывыштәнин с. yazmalı, yazılmalı, yazası, yazılası. 
нывыштәсә з. yazarkәn, yazan yerdә. 
нывыштовније и. yazdırma, yazdırtma. 
нывыштовнијеј ф. yazdırmaq, yazdırtmaq. 
нывыштовније-нывыштовније з. yazdıra-yazdıra, yazdıraraq, 

yazdırda-yazdırda, yazdırdaraq. 
нывыштовнијә с. yazdırmış, yazdıran, yazdırtmış, yazdırdan. 
нывыштовнијә хəб. мəн. yazdırmısan, yazdırtmısan. 
нывыштовнијә беј ф. yazdırılmaq. 
нывыштовнијә быә с. yazdırılmış, yazdırılan. 
нывыштовнијә быә хəб. мəн. yazdırılmışdır, yazdırılıb. 
нывыштовнијәнин с. yazdırmalı, yazdırtmalı, yazdırası, 

yazdırdası. 
нывыштовнијәсә з. yazdırarkәn, yazdırdarkәn, yazdıran yerdә. 
нывыштһанывышт и. yazhayaz. 
нывоә с. yağmayan, yağmamış. 
нывоә з. yağmamış, yağmazdan öncә. 
нывојеј ф. yağmamaq. 
нывоје-нывоје з. yağmaya-yağmaya, yağmadan, yağmayaraq. 
нывос с. kol-kos basmış әkilmәyәn yer. 
нывотвонијеј ф. 1 dedirtmәmәk; 2 qıldırmamaq (namaz). 

нывотвоније-нывотвоније з. 1 dedirtmәyә-dedirtmәyә, 
dedirtmәdәn, dedirtmәyәrәk; 2 qıldırmaya-qıldırmaya, 
qıldırmadan, qıldırmayaraq (namaz). 

нывотвонијә с. 1 dedirtmәmiş, dedirtmәyәn; 2 qıldırmamış, 
qıldırmayan (namaz).  

нывотвонијә з. 1 dedirtmәmiş, dedirtmәzdәn öncә; 2 
qıldırmamış, qıldırmazdan öncә (namaz). 

нывотеј ф. 1 demәmәk; 2 qılmamaq (namaz). 
нывоте-нывоте з. 1 demәyә-demәyә, demәdәn, demәyәrәk; 2 

qılmaya-qılmaya, qılmadan, qılmayaraq (namaz). 
нывотә с. demәyәn, demәmiş; ыштə дыли сыри нывотə одəм öz 

ürəyinin sirrini deməyən adam. 
нывотә з. demәmiş, demәzdәn öncә; сыхани нывотə sözü 

deməmiş; мəши бəмы нывотə mənə deməmiş getmə. 
нывошнијеј ф. yandırmamaq. 
нывошније-нывошније з. yandırmaya-yandırmaya, 

yandırmadan, yandırmayaraq. 
нывошнијә с. yandırmayan, yandırmamış. 
нывошнијә з. yandırmamış, yandırmazdan öncә. 
нывуршынијеј ф. ovmamaq, ovxalamamaq. 
нывуршыније-нывуршыније з. ovmaya-ovmaya, ovmadan, 

ovmayaraq, ovxalamaya-ovxalamaya, ovxalamadan, 
ovxalamayaraq. 

нывуршынијә с. ovmayan, ovxalamayan, ovxamamış, 
ovxalamamış. 

нывуршынијә з. ovmamış, ovxalamamış, ovmazdan 
(ovxalamazdan) öncә. 

ныгардеј ф. dönmәmәk. 
ныгарде-ныгарде з. dönmәyә-dönmәyә, dönmәdәn, 

dönmәyәrәk. 
ныгардә с. dönmәyәn, dönmәmiş, dönmәz; ныгардə просес 

dönməyən proses. 
ныгардә з. dönmәdәn, dönmәmiş, dönmәzdәn öncә.  
ныггә и. gücәnmә, kәhildәmә, hıqqınma. 
ныггә жәј ф. gücәnmәk, kәhildәmәk, hıqqınmaq. 
ныгәтеј ф. tutmamaq. 
ныгәте-ныгәте з. tutmaya-tutmaya, tutmadan, tutmayaraq. 
ныгәтә с. tutmayan, tutmamış. 
ныгәтә з. tutmamış, tutmazdan öncә. 
ныгызгызијеј ф. gizildәmәmәk. 
ныгызгызије-ныгызгызије з. gizildәmәyә-gizildәmәyә, 

gizildәmәdәn, gizildәmәyәrәk. 
ныгызгызијә с. gizildәmәyәn, gizildәmәmiş. 
ныгызгызијә з. gizildәmәmiş, gizildәmәzdәn öncә. 
ныгылвонијеј ф. qaynatmamaq. 
ныгылвоније-ныгылвоније з. qaynatmaya-qaynatmaya, 

qaynatmadan, qaynatmayaraq. 
ныгылвонијә с. qaynadılmayan, qaynadılmamış. 
ныгылвонијә з. qaynatmamış, qaynatmazdan öncә. 
ныгылеј ф. qaynamamaq. 
ныгыле-ныгыле з. qaynamaya-qaynamaya, qaynamadan, 

qaynamayaraq. 
ныгылә с. qaynamayan, qaynamamış; bax: әнәгыл. 
ныгылә з. qaynamamış, qaynamazdan öncә. 
ныгынијеј ф. dәymәmәk, әsmәmәk. 
ныгыније-ныгыније з. dәymәyә-dәymәyә, dәymәdәn, 

dәymәyәrәk, әsmәyә-әsmәyә, әsmәdәn, әsmәyәrәk. 
ныгынијә с. dәymәyәn, әsmәyәn, dәymәmiş, әsmәmiş. 
ныгынијә з. dәymәmiş, әsmәmiş, dәymәdәn, әsmәdәn,  

dәymәzdәn (әsmәzdәn) öncә. 
ныгордынијеј ф. döndәrmәmәk. 
ныгордыније-ныгордыније з. döndәrmәyә-döndәrmәyә, 

döndәrmәdәn, döndәrmәyәrәk. 
ныгордынијә с. döndәrmәyәn, döndәrmәmiş. 
ныгордынијә з. döndәrmәmiş, döndәrmәzdәn öncә. 
нығандеј ф. 1 atmamaq; 2 yıxmamaq. 
нығанде-нығанде з. 1 atmaya-atmaya, atmadan, atmayaraq; 2 

yıxmaya-yıxmaya, yıxmadan, yıxmayaraq. 
нығандә с. 1 atmayan, atmamış; 2 yıxmayan, yıxmamış, yıxmaz. 
нығандә з. 1 atmamış, atmazdan öncә; 2 yıxmamış, yıxmazdan 

öncә. 
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нығандовнијеј ф. 1 atdırmamaq; 2 yıxdırmamaq. 
нығандовније-нығандовније з. 1 atdırmaya-atdırmaya, 

atdırmadan, atdırmayaraq; 2 yıxdırmaya-yıxdırmaya, 
yıxdırmadan, yıxdırmayaraq. 

нығандовнијә с. 1 atdırmayan, atdırmamış; 2 yıxdırmayan, 
yıxdırmamış. 

нығандә з. 1 atdırmamış, atdırmazdan öncә; 2 yıxdırmamış, 
yıxdırmazdan öncә. 

нығә 1 и. gümüş; 2 с. gümüşü; нығə ранг gümüşü rəng. 
нығәјн с. gümüşlü, gümüş qatılmış.  
нығыжеј ф. qıcqırmamaq. 
нығыже-нығыже з. qıcqırmaya-qıcqırmaya, qıcqırmadan, 

qıcqırmayaraq. 
нығыжә с. qıcqırmamış, qıcqırmayan. 
нығыжә з. qıcqırmamış, qıcqırmazdan öncә. 
нығыжвонијеј ф. qıcqırtmamaq. 
нығыжвоније-нығыжвоније з. qıcqırtmaya-qıcqırtmaya, 

qıcqırtmadan, qıcqırtmayaraq. 
нығыжвонијә с. qıcqırtmamış, qıcqırtmayan. 
нығыжвонијә з. qıcqırtmamış, qıcqırtmazdan öncә. 
нығыл с. dәrin; нығылə дə dərin dərə; нығыл беј ф. dərinləşmək; 

нығыл быə с. dərinləşmiş, dərinləşən; нығыл быə хəб. мəн. 
dərinləşmişdir, dərinləşib. нығыл кардеј ф. dərinlətmək, 
dərinləşdirmək; нығыл кардə беј ф. dərinləşdirilmək; нығыл кардə 
быə с. dərinləşdirilmiş, dərinləşdirilən; нығыл кардə быə хəб. мəн. 
dərinləşdirilmişdir, dərinləşdirilib; нығыл кардовнијеј ф. 
dərinləşdirtmək. 

нығыләти и. dәrinlik. 
нығыләфикирин с. dәrinfikirli. 
нығыләфикиринәти и. dәrinfikirlilik. 
нығыләшынәјн с. dәrindüşüncәli. 
нығыләшынәјнәти и. dәrindüşüncәlilik. 
нығыли и. dәrinlik; бə нығыли dərininə. 
нығылиәпам и. dәrinlikölçәn (cihaz). 
нығыл-нығыли з. dәrindәn, dәrin-dәrin; нығыл-нығыли нəфəс 

сəј dərindən nəfəs almaq. 
нығо и. qoruma, saxlama; нығо доə беј ф. qorunmaq, 

saxlanılmaq; нығо доə быə с. qorunmuş, qorunan, saxlanılmış, 
saxlanılan; нығо доə быə хəб. мəн. qorunmuşdur, qorunub, 
saxlanılmışdır, saxlanılıb; нығо дој ф. qorumaq, saxlamaq. 

нығоәдә и. qoruyucu. 
нығоәдәти и. qoruyuculuq. 
ныдандујеј ф. yaxmamaq. 
ныдандује-ныдандује з. yaxmaya-yaxmaya, yaxmadan, 

yaxmayaraq. 
ныдандујә с. yaxmayan, yaxmamış.  
ныдандујә з. yaxmamış, yaxmadan, yaxmazdan öncә. 
ныдандујовнијеј ф. yaxdırmamaq. 
ныдандујовније-ныдандујовније з. yaxdırmaya-yaxdırmaya, 

yaxdırmadan, yaxdırmayaraq. 
ныдандујовнијә с. yaxdırmayan, yaxdırmamış. 
ныдандујовнијә з. yaxdırmamış, yaxdırmadan, yaxdırmazdan 

öncә. 
ныданҹеј ф. doğramamaq. 
ныданҹе-ныданҹе з. doğramaya-doğramaya, doğramadan, 

doğramayaraq. 
ныданҹә с. doğramayan, doğramamış. 
ныданҹә з. doğramamış, doğramadan, doğramazdan öncә. 
ныданҹовнијеј ф. doğratmamaq. 
ныданҹовније-ныданҹовније з. doğratmaya-doğratmaya, 

doğratmadan, doğratmayaraq. 
ныданҹовнијә с. doğratmayan, doğratmamış. 
ныданҹовнијә з. doğratmamış, doğratmadan, doğratmazdan 

öncә. 
ныдаршијеј ф. 1 düşmәmәk (axşam); 2 sınıxmamaq. 
ныдаршије-ныдаршије з. 1 düşmәyә-düşmәyә, düşmәdәn, 

düşmәyәrәk (axşam); 2 sınıxmaya-sınıxmaya, sınıxmadan, 
sınıxmayaraq. 

ныдаршијә с. 1 düşmәyәn, düşmәmiş (axşam); 2 sınıxmayan, 
sınıxmamış (adam). 

ныдаршијә з. 1 düşmәmiş, düşmәdәn; 2 sınıxmamış, 
sınıxmadan, düşmәzdәn (sınıxmazdan) öncә. 

ныдәжеј ф. ağrımamaq. 
ныдәже-ныдәже з. ağrımaya-ağrımaya, ağrımadan, 

ağrımayaraq. 
ныдәжә с. ağrımayan, ağrımamış. 
ныдәжә з. ağrımamış, ağrımadan, ağrımazdan öncә. 
ныдијеј ф. әmmәmәk. 
ныдије-ныдије з. әmmәyә-әmmәyә, әmmәdәn, әmmәyәrәk. 
ныдијә с. әmmәyәn, әmmәmiş. 
ныдијә з. әmmәmiş, әmmәdәn, әmmәzdәn öncә. 
ныдывеј ф. biçmәmәk. 
ныдыве-ныдыве з. biçmәyә-biçmәyә, biçmәdәn, biçmәyәrәk. 
ныдывә с. biçmәyәn, biçmәmiş. 
ныдывә з. biçmәmiş, biçmәdәn, biçmәzdәn öncә. 
ныдыздијеј ф. oğurlamamaq. 
ныдыздије-ныдыздије з. oğurlamaya-oğurlamaya, 

oğurlamadan, oğurlamayaraq. 
ныдыздијә с. oğurlamayan, oğurlamamış. 
ныдыздијә з. oğurlamamış, oğurlamadan, oğurlamazdan öncә. 
ныдыријеј ф. cırılmamaq. 
ныдырије-ныдырије з. cırılmaya-cırılmaya, cırılmadan, 

cırılmayaraq. 
ныдыријә с. cırılmayan, cırılmamış. 
ныдыријә з. cırılmamış, cırılmadan, cırılmazdan öncә. 
ныдырнијеј ф. cırmamaq. 
ныдырније-ныдырније з. cırmaya-cırmaya, cırmadan, 

cırmayaraq. 
ныдырнијә с. cırmayan, cırmamış. 
ныдырнијә з. cırmamış, cırmadan, cırmazdan öncә. 
ныдовнијеј ф. әmizdirmәmәk. 
ныдовније-ныдовније з. әmizdirmәyә-әmizdirmәyә, 

әmizdirmәdәn, әmizdirmәyәrәk. 
ныдовнијә с. әmizdirmәyәn, әmizdirmәmiş. 
ныдовнијә з. әmizdirmәmiş, әmizdirmәdәn, әmizdirmәzdәn 

öncә. 
ныдожнијеј ф. ağrıtmamaq. 
ныдожније-ныдожније з. ağrıtmaya-ağrıtmaya, ağrıtmadan, 

ağrıtmayaraq. 
ныдожнијә с. ağrıtmayan, ağrıtmamış. 
ныдожнијә з. ağrıtmamış, ağrıtmazdan öncә. 
ныдоә с. almayan, almamış. 
ныдоә з. almamış, almazdan öncә. 
ныдој ф. almamaq. 
ныдој-ныдој з. almaya-almaya, almadan, almayaraq. 
ныдоштеј ф. suvarmamaq. 
ныдоште-ныдоште з. suvarmaya-suvarmaya, suvarmadan, 

suvarmayaraq. 
ныдоштә с. suvarmayan, suvarmamış. 
ныдоштә з. suvarmamış, suvarmazdan öncә. 
ныдутеј ф. tikmәmәk. 
ныдуте-ныдуте з. tikmәyә-tikmәyә, tikmәdәn, tikmәyәrәk. 
ныдутә с. tikmәyәn, tikmәmiş. 
ныдутә з. tikmәmiş, tikmәzdәn öncә. 
ныдушеј ф. sağmamaq. 
ныдуше-ныдуше з. sağmaya-sağmaya, sağmadan, sağmayaraq. 
ныдушә с. sağmayan, sağmamış. 
ныдушә з. sağmamış, sağmazdan öncә. 
ныжбыр с. qanmaz, kobud. 
ныжбырәти и. qanmazlıq, kobudluq. 
ныжә с. vurmayan, vurmamış. 
ныжә з. vurmamış, vurmazdan öncә. 
ныжәј ф. vurmamaq. 
ныжәј-ныжәј з. vurmaya-vurmaya, vurmadan, vurmayaraq. 
ныжијеј ф. yaşamamaq. 
ныжије-ныжије з. yaşamaya-yaşamaya, yaşamadan, 

yaşamayaraq. 
ныжијә с. yaşamayan, yaşamamış. 
ныжијә з. yaşamamış, yaşamazdan öncә. 
нызандеј ф. doğmamaq, doğulmamaq. 
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нызанде-нызанде з. doğmaya-doğmaya, doğmadan, 
doğmayaraq, doğulmaya-doğulmaya, doğulmadan, 
doğulmayaraq. 

нызандә с. doğmayan, doğmamış, doğulmayan, doğulmamış. 
нызандә з. doğmamış, doğulmamış, doğmadan, doğulmadan, 

doğmazdan (doğulmazdan) öncә. 
нызандовнијеј ф. doğuzdurmamaq. 
нызандовније-нызандовније з. doğuzdurmaya-doğuzdurmaya, 

doğuzdurmadan, doğuzdurmayaraq. 
нызандовнијә с. doğuzdurmayan, doğuzdurmamış. 
нызандовнијә з. doğuzdurmamış, doğuzdurmazdan öncә. 
нызыл и. mәsamә. 
нызылә с. deşik-deşik, mәsamәli; побəнəсо нəвејку нызылə 

быəн пошноным ayaqyalın gəzməkdən dabanlarım deşik-deşik olub. 
нызылин с. mәsamәli. 
нызылинәти и. mәsamәlilik. 
нызым с. alçaq; нызымə кə alçaq ev. 
нызымбынијеј ф. döymәmәk, әzişdirmәmәk. 
нызымбыније-нызымбыније з. döymәyә-döymәyә, döymәdәn, 

döy-mәyәrәk, әzişdirmәyә-әzişdirmәyә, әzişdirmәdәn, 
әzişdirmәyәrәk. 

нызымбынијә с. döymәmiş, döymәyәn, әzişdirmәmiş, 
әzişdirmәyәn. 

нызымбынијә з. döymәmiş, әzişdirmәmiş, döymәzdәn 
(әzişdirmәzdәn) öncә. 

нызымәболо с. alçaqboylu. 
нызымәболоәти и. alçaqboyluluq. 
нызымәпошнә с. alçaqdaban. 
нызымәпузә(јн) с. alçaqgövdәli. 
нызымәти и. alçaqlıq (boyun və s.). 
нызыми и. alçaqlıq (boyun və s.). 
нызын с. bilmәz.  
нызынәти и. bilmәzlik, bilmәmәzlik. 
нызыреј ф. anqırmamaq. 
нызыре-нызыре з. anqırmaya-anqırmaya, anqırmadan, 

anqırmayaraq. 
нызырә с. anqırmayan, anqırmamış. 
нызырә з. anqırmamış, anqırmazdan öncә. 
нызырвонијеј ф. anqırtmamaq. 
нызырвоније-нызырвоније з. anqırtmaya-anqırtmaya, 

anqırtmadan, anqırtmayaraq. 
нызырвонијә с. anqırtmayan, anqırtmamış. 
нызырвонијә з. anqırtmamış, anqırtmazdan öncә. 
нызнеј ф. 1 bilmәmәk; 2  bacarmamaq; 3 tanımamaq. 
нызнә с. 1 bilmәyәn, bilmәmiş; 2 bacarmayan, bacarmamış; 3 

tanımayan, tanımamış. 
нызнә з. 1 bilmәmiş; 2 bacarmamış; 3 tanımamış; bilmәzdәn 

(bacarmazdan, tanımazdan) öncә. 
нызне-нызне з. bilmәdәn, bilmәyәrәkdәn, bilmәyә-bilmәyә, 

bilmәyәrәk. 
нызнәј и. bilmәcә. 
нызул и. 1 nәzarәtçi, qarovul, gözәtçi, keşikçi, baxıcı, qoruyucu; 

2 bax: һывоскә. 
нызуләти и. 1 nәzarәtçilik, qarovulçuluq, qarovulluq, gözәtçilik, 

keşikçilik, baxıcılıq, qoruyuculuq; 2 bax: һывос. 
ныкандеј ф. qazmamaq. 
ныканде-ныканде з. qazmaya-qazmaya, qazmadan, 

qazmayaraq. 
ныкандә с. qazmayan, qazmamış. 
ныкандә з. qazmamış, qazmazdan öncә. 
ныкандовнијеј ф. qazdırmamaq. 
ныкандовније-ныкандовније з. qazdırmaya-qazdırmaya, 

qazdırmadan, qazdırmayaraq. 
ныкандовнијә с. qazdırmayan, qazdırmamış. 
ныкандовнијә з. qazdırmamış, qazdırmazdan öncә. 
ныкардеј ф. etmәmәk. 
ныкарде-ныкарде з. etmәyә-etmәyә, etmәdәn, etmәyәrәk. 
ныкардә с. 1 etmәyәn, etmәmiş; 2 göstәrmәmiş; Хыдо 

ныкардə…  Allah göstərməmiş… 
ныкардә з. etmәmiş, etmәdәn, etmәzdәn öncә; омəгард бə пешо 

зијорəт ныкардə ziyarət etməmiş geri qayıtma. 

ныкардовнијеј ф. etdirmәmәk, elәtdirmәmәk. 
ныкардовније-ныкардвоније з. etdirmәyә-etdirmәyә, 

etdirmәdәn, etdirmәyәrәk, elәtdirmәyә-elәtdirmәyә, elәtdirmәdәn, 
elәtdirmәyәrәk. 

ныкардовнијә с. etdirmәyәn, elәtdirmәyәn, etdirmәmiş, 
elәtdirmәmiş. 

ныкардовнијә з. etdirmәmiş, elәtdirmәmiş, etdirmәzdәn 
(elәtdirmәzdәn) öncә. 

ныкаштеј ф. әkmәmәk. 
ныкаште-ныкаште з. әkmәyә-әkmәyә, әkmәdәn, әkmәyәrәk. 
ныкаштә с. әkmәyәn, әkmәmiş. 
ныкаштә  з. әkmәmiş, әkmәzdәn öncә. 
ныкаштовнијеј ф. әkdirmәmәk. 
ныкаштовније-ныкаштовније з. әkdirmәyә-әkdirmәyә, 

әkdirmәdәn, әkdirmәyәrәk. 
ныкаштовнијә с. әkdirmәyәn, әkdirmәmiş. 
ныкаштовнијә  з. әkdirmәmiş, әkdirmәzdәn öncә. 
ныкәшеј ф. çәkmәmәk. 
ныкәше-ныкәше з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, çәkmәyәrәk. 
ныкәшә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş. 
ныкәшә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
ныкырнијеј ф. daşımamaq. 
ныкырније-ныкырније з. daşımaya-daşımaya, daşımadan, 

daşımayaraq. 
ныкырнијә с. daşımayan, daşımamış. 
ныкырнијә з. daşımamış, daşımazdan öncә. 
ныкырвонијеј ф. daşıtdırmamaq. 
ныкырвоније-ныкырвоније з. daşıtdırmaya-daşıtdırmaya, 

daşıtdırmadan, daşıtdırmayaraq. 
ныкырвонијә с. daşıtdırmayan, daşıtdırmamış. 
ныкырвонијә з. daşıtdırmamış, daşıtdırmazdan öncә. 
ныкыштеј ф. öldürmәmәk. 
ныкыште-ныкыште з. öldürmәyә-öldürmәyә, öldürmәdәn, 

öldürmәyәrәk. 
ныкыштә с. öldürmәyәn, öldürmәmiş. 
ныкыштә з. öldürmәmiş, öldürmәzdәn öncә. 
ныкыштовнијеј ф. öldürtmәmәk. 
ныкыштовније-ныкыштовније з. öldürtmәyә-öldürtmәyә, öl-

dürtmәdәn, öldürtmәyәrәk. 
ныкыштовнијә с. öldürtmәyәn, öldürtmәmiş. 
ныкыштовнијә з. öldürtmәmiş, öldürtmәzdәn öncә. 
ныкошеј ф. gәmirmәmәk. 
ныкоше-ныкоше з. gәmirmәyә-gәmirmәyә, gәmirmәdәn, 

gәmirmәyәrәk. 
ныкошә с. gәmirmәyәn, gәmirmәmiş. 
ныкошә з. gәmirmәmiş, gәmirmәzdәn öncә. 
ныкујеј ф. döymәmәk.  
ныкује-ныкује з. döymәyә-döymәyә, döymәdәn, döymәyәrәk.  
ныкујә с. döymәyәn, döymәmiş. 
ныкујә з. döymәmiş, döymәzdәn öncә. 
ныкулшијеј ф. әllәşmәmәk. 
ныкулшије-ныкулшије з. әllәşmәyә-әllәşmәyә, әllәşmәdәn, 

әllәşmәyәrәk. 
ныкулшијә с. әllәşmәyәn, әllәşmәmiş. 
ныкулшијә з. әllәşmәmiş, әllәşmәzdәn öncә. 
ныкһанык и. gücәnmә. 
нылангијеј ф. 1 axsamamaq; 2 lәngimәmәk, yubanmamaq. 
нылангије-нылангије з. 1 axsamaya-axsamaya, axsamadan, 

axsamayaraq; 2 lәngimәyә-lәngimәyә, lәngimәdәn, lәngimәyәrәk; 
3 yubanmaya-yubanmaya, yubanmadan, yubanmayaraq. 

нылангијә с. 1 axsamayan, axsamamış; 2 lәngimәyәn, 
lәngimәmiş; 3  yubanmayan, yubanmamış. 

нылангијә з. 1 axsamamış, axsamadan, axsamazdan öncә; 2 
lәngimәmiş, lәngimәdәn; 3 yubanmamış, yubanmadan; 
lәngimәzdәn (yubanmazdan) öncә. 

ныланговнијеј ф. 1 axsatmamaq; 2 lәngitmәmәk, yubatmamaq. 
ныланговније-ныланговније з. 1 axsatmaya-axsatmaya, 

axsatmadan, axsatmayaraq; 2 lәngitmәyә-lәngitmәyә, 
lәngitmәdәn, lәngitmәyәrәk; 3 yubatmaya-yubatmaya, 
yubatmadan, yubatmayaraq. 
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ныланговнијә с. 1 axsatmayan, axsatmamış; 2 lәngitmәyәn, 
lәngitmәmiş; 3  yubatmayan, yubatmamış. 

ныланговнијә з. 1 axsatmamış, axsatmadan, axsatmazdan öncә; 
2 lәngitmәmiş, lәngitmәdәn; 3 yubatmamış, yubatmadan; 
lәngitmәzdәn (yubatmazdan) öncә. 

ныларзеј ф. titrәmәmәk, әsmәmәk. 
ныларзе-ныларзе з. titrәmәyә-titrәmәy, titrәmәdәn, 

titrәmәyәrәk, әsmәyә-әsmәyә, әsmәdәn, әsmәyәrәk. 
ныларзә с. titrәmәyәn, titrәmәmiş, әsmәyәn, әsmәmiş. 
ныларзә з. titrәmәmiş, әsmәmiş, titrәmәzdәn (әsmәzdәn) öncә.  
ныләхеј ф. silkәlәnmәmәk. 
ныләхе-ныләхе з. silkәlәnmәyә-silkәlәnmәyә, silkәlәnmәdәn, 

silkәlәnmәyәrәk. 
ныләхә с. silkәlәnmәyәn, silkәlәnmәmiş. 
ныләхә з. silkәlәnmәmiş, silkәlәnmәzdәn öncә. 
нылывеј ф. tәrpәnmәmәk. 
нылыве-нылыве з. tәrpәnmәyә-tәrpәnmәyә, tәrpәnmәdәn, 

tәrpәnmәyәrәk. 
нылывә с. tәrpәnmәyәn, tәrpәnmәmiş, tәrpәnmәz. 
нылывә з. tәrpәnmәmiş, tәrpәnmәzdәn öncә. 
нылывәти и. tәrpәnmәzlik. 
нылыштеј ф. yalamamaq. 
нылыште-нылыште з. yalamaya-yalamaya, yalamadan, 

yalamayaraq. 
нылыштә с. yalamayan, yalamamış. 
нылыштә з. yalamamış, yalamamışdan öncә. 
нылыштовнијеј ф. yalatdırmamaq. 
нылыштовније-нылыштовније з. yalatdırmaya-yalatdırmaya, 

yalatdırmadan, yalatdırmayaraq. 
нылыштовнијә с. yalatdırmayan, yalatdırmamış. 
нылыштовнијә з. yalatdırmamış, yalatdırmamışdan öncә. 
ныловнијеј ф. tәrpәtmәmәk. 
ныловније-ныловније з. tәrpәtmәyә-tәrpәtmәyә, tәrpәtmәdәn, 

tәrpәtmәyәrәk. 
ныловнијә с. tәrpәtmәyәn, tәrpәtmәmiş. 
ныловнијә з. tәrpәtmәmiş, tәrpәtmәzdәn öncә. 
нылорзынијеј ф. әsdirmәmәk, titrәtmәmәk. 
нылорзыније-нылорзыније з. әsdirmәyә-әsdirmәyә, 

әsdirmәdәn, әsdirmәyәrәk. 
нылорзынијә с. әsdirmәyәn, әsdirmәmiş, titrәtmәyәn, 

titrәtmәmiş. 
нылорзынијә з. әsdirmәmiş, titrәtmәmiş, әsdirmәzdәn 

(titrәtmәzdәn) öncә. 
нылокнијеј ф. yırğalamamaq. 
нылокније-нылокније з. yırğalamaya-yırğalamaya, 

yırğalamadan, yırğalamayaraq. 
нылокнијә с. yırğalamayan, yırğalamamış. 
нылокнијә з. yırğalamamış, yırğalamazdan öncә. 
нылохнијеј ф. silkәlәmәmәk. 
нылохније-нылохније з. silkәlәmәyә-silkәlәmәyә, silkәlәmәdәn, 

silkәlәmәyәrәk. 
нылохнијә с. silkәlәmәyәn, silkәlәmәmiş. 
нылохнијә з. silkәlәmәmiş, silkәlәmәzdәn öncә. 
нылпә и. бот. imperata.  
нымандеј ф. 1 qalmamaq; нимəроəдə нымандеј yarıyolda 

qalmamaq; мəтəл нымандеј məəttəl qalmamaq; бə думо нымандеј 
geri qalmamaq; 2 хəб. мəн. мандәни qalmayıb, qalmamışdır; 
инҹорым мандəни halım qalmayıb. 

ныманде-ныманде з. qalmaya-qalmaya, dayanmaya-
dayanmaya, qalmadan, dayanmadan, qalmayaraq, 
dayanmayaraq. 

нымандә с. qalmayan, dayanmayan, qalmamış, dayanmamış. 
нымандә з. qalmamış, dayanmamış, qalmazdan (dayanmazdan) 

öncә; dayanmadan; bax: әнәмандә. 
нымард с. ölmәz. 
нымардеј ф. ölmәmәk. 
нымардејәти и. ölmәzlik, ölmәmәzlik. 
нымарде-нымарде з. ölmәyә-ölmәyә, ölmәdәn, ölmәyәrәk. 
нымардә с. ölmәyәn, ölmәmiş, ölmәz. 
нымардә з. ölmәmiş, ölmәzdәn öncә. 
нымәсеј ф. eşitmәmәk. 

нымәсејәти и. eşitmәzlik, eşitmәmәzlik. 
нымәсе-нымәсе з. eşitmәyә-eşitmәyә, eşitmәdәn, eşitmәyәrәk. 
нымәсә с. eşitmәyәn, eşitmәmiş, eşitmәz. 
нымәсә з. eşitmәmiş, eşitmәdәn, eşitmәzdәn öncә. 
нымыштеј ф. ifraz etmәmәk. 
нымыште-нымыште з. ifraz etmәyә-etmәyә (etmәyәrәk). 
нымыштә с. ifraz etmәmiş (etmәyәn). 
нымыштә з. ifraz etmәmiş (etmәzdәn öncә). 
нымож и. namaz; нымож вотеј namaz qılmaq; чəсонə нымож 

sübh namazı; зоһри нымож zöhr namazı; əсри нымож əsr namazı; 
хифтəни нымож xiftən namazı; иша нымож işa namazı. 

ныможгәт и. namazgah, namaz qılınan yer. 
ныможго и. namazgah, namaz qılınan yer. 
нымојиш и. nümayiş. 
нымојишәвон и. nümayişçi. 
нымојишго и. sәrgi. 
нымојишкоронә з. nümayişkaranә. 
нымојондә и. nümayәndә. 
нымојондәти и. nümayәndәlik. 
нымолеј ф. silmәmәk. 
нымоле-нымоле з. silmәyә-silmәyә, silmәdәn, silmәyәrәk. 
нымолә с. silmәyәn, silmәmiş. 
нымолә з. silmәmiş, silmәzdәn öncә. 
нымунә и. nümunә. 
нымунәви с. nümunәvi; нымунəвијə гəтегыр nümunəvi davranış. 
нымунәјн с. nümunәvi, nümunәli. 
нымунәро с. nümunәlik. 
нынәвеј ф. gәzmәmәk. 
нынәве-нынәве з. gәzmәyә-gәzmәyә, gәzmәdәn, gәzmәyәrәk. 
нынәвә с. gәzmәyәn, gәzmәmiş. 
нынәвә з. gәzmәmiş, gәzmәmişdәn öncә. 
нынывыштеј ф. yazmamaq. 
нынывыште-нынывыште з. yazmaya-yazmaya, yazmadan, 

yazmayaraq. 
нынывыштә с. yazmayan, yazmamış. 
нынывыштә з. yazmamış, yazmazdan öncә. 
ныныштеј ф. әylәşmәmәk, oturmamaq. 
ныныште-ныныште з. әylәşmәyә-әylәşmәyә, әylәşmәdәn, 

әylәşmәyәrәk, oturmaya-oturmaya, oturmadan, oturmayaraq. 
ныныштә с. oturmayan, oturmamış, әylәşmәyәn, әylәşmәmiş. 
ныныштә з. oturmamış, әylәşmәmiş, oturmazdan (әylәşmәzdәn) 

öncә. 
ныновнијеј ф. gәzdirmәmәk. 
ныновније-ныновније з. gәzdirmәyә-gәzdirmәyә, gәzdirmәdәn, 

gәzdirmәyәrәk. 
ныновнијә с. gәzdirmәyәn, gәzdirmәmiş. 
ныновнијә з. gәzdirmәmiş, gәzdirmәmişdәn öncә. 
ныноә с. qoymayan, qoymamış. 
ныноә з. qoymamış, qoymamışdan öncә. 
ныној ф. qoymamaq. 
ныној-ныној з. qoymaya-qoymaya, qoymadan, qoymayaraq. 
нынореј ф. inildәmәmәk, zarımamaq. 
ныноре-ныноре з. inildәmәyә-inildәmәyә, inildәmәdәn, 

inildәmәyәrәk, zarımaya-zarımaya, zarımadan, zarımayaraq. 
нынорә с. inildәmәyәn, zarımayan, inildәmәmiş, zarımamış. 
нынорә з. inildәmәmiş, zarımamış, inildәmәzdәn (zarımazdan) 

öncә. 
ныншандеј ф. oturtmamaq. 
ныншанде-ныншанде з. oturtmaya-oturtmaya, oturtmadan, 

oturtmayaraq. 
ныншандә с. oturtmayan, oturtmamış. 
ныншандә з. oturtmamış, oturtmazdan öncә. 
ныпамјеј ф. ölçmәmәk. 
ныпамје-ныпамје з. ölçmәyә-ölçmәyә, ölçmәdәn, ölçmәyәrәk. 
ныпамјә с. ölçmәyәn, ölçmәmiş. 
ныпамјә з. ölçmәmiş, ölçmәmişdәn öncә. 
ныпандәмеј ф. şişmәmәk. 
ныпандәме-ныпандәме з. şişmәyә-şişmәyә, şişmәdәn, 

şişmәyәrәk. 
ныпандәмә с. şişmәyәn, şişmәmiş. 
ныпандәмә з. şişmәmiş, şişmәzdәn öncә. 
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ныпандовнијеј ф. şişirtmәmәk. 
ныпандовније-ныпандовније з. şişirtmәyә-şişirtmәyә, 

şişirtmәdәn, şişirtmәyәrәk. 
ныпандовнијә с. şişirtmәyәn. 
ныпандовнијә з. şişirtmәmiş, şişirtmәzdәn öncә. 
ныпарзијеј ф. süzülmәmәk. 
ныпарзије-ныпарзије з. süzülmәyә-süzülmәyә, süzülmәdәn, 

süzülmәyәrәk. 
ныпарзијә с. süzülmәyәn, süzülmәmiş. 
ныпарзијә з. süzülmәmiş, süzülmәzdәn öncә. 
ныпарзынијеј ф. süzmәmәk. 
ныпарзыније-ныпарзыније з. süzmәyә-süzmәyә, süzmәdәn, 

süzmәyәrәk. 
ныпарзынијә с. süzmәyәn, süzmәmiş. 
ныпарзынијә з. süzmәmiş, süzmәzdәn öncә. 
ныпарсеј ф. soruşmamaq. 
ныпарсе-ныпарсе з. soruşmaya-soruşmaya, soruşmadan, 

soruşmayaraq. 
ныпарсә с. soruşmayan, soruşmamış. 
ныпарсә з. soruşmamış, soruşmazdan öncә. 
ныпатеј ф. bişirmәmәk. 
ныпате-ныпате з. bişirmәyә-bişirmәyә, bişirmәdәn, 

bişirmәyәrәk. 
ныпатә с. bişirmәyәn, bişirmәmiş. 
ныпатә з. bişirmәmiş, bişirmәzdәn öncә. 
ныпәлеј ф. bellәmәmәk. 
ныпәле-ныпәле з. bellәmәyә-bellәmәyә, bellәmәdәn, 

bellәmәyәrәk. 
ныпәлә с. bellәmәyәn, bellәmәmiş. 
ныпәлә з. bellәmәmiş, bellәmәzdәn öncә. 
ныпәреј ф. uçmamaq. 
ныпәре-ныпәре з. uçmaya-uçmaya, uçmadan, uçmayaraq. 
ныпәрә с. uçmayan, uçmamış. 
ныпәрә з. uçmamış, uçmazdan öncә. 
ныпијеј ф. istәmәmәk. 
ныпије-ныпије з. istәmәyә-istәmәyә, istәmәdәn, istәmәyәrәk. 
ныпијә с. istәmәyәn, istәmәmiş. 
ныпијә з. istәmәmiş, istәmәzdәn öncә. 
ныпијовнијеј ф. istәtmәmәk. 
ныпијовније-ныпијовније з. istәtmәyә-istәtmәyә, istәtmәdәn, 

istәtmәyәrәk. 
ныпијовнијә с. istәtmәyәn, istәtmәmiş. 
ныпијовнијә з. istәtmәmiş, istәtmәzdәn öncә. 
ныпыјеј ф. yerimәmәk, addımlamamaq. 
ныпыје-ныпыје з. yerimәyә-yerimәyә, yerimәdәn, yerimәyәrәk, 

addımlamaya-addımlamaya, addımlamadan, addımlamayaraq. 
ныпыјә с. yerimәyәn, yerimәmiş, addımlamayan, 

addımlamamış. 
ныпыјә з. yerimәmiş, addımlamamış, yerimәzdәn 

(addımlamazdan) öncә. 
ныпыјовнијеј ф. yeritmәmәk, addımlatmamaq. 
ныпыјовније-ныпыјовније з. yeritmәyә-yeritmәyә, 

yeritmәdәn, yeritmәyәrәk, addımlatmaya-addımlatmaya, 
addımlatmadan, addımlatmayaraq. 

ныпыјовнијә с. yeritmәyәn, addımlatmayan, yeritmәmiş, 
addımlatmamış. 

ныпыјовнијә з. yeritmәmiş, addımlatmamış, yeritmәzdәn 
(addımlatmazdan) öncә. 

ныпыртијеј ф. yıxılmamaq. 
ныпыртије-ныпыртије з. yıxılmaya-yıxılmaya, yıxılmadan, 

yıxılmayaraq. 
ныпыртијә с. yıxılmayan, yıxılmamış. 
ныпыртијә з. yıxılmamış, yıxılmazdan qabaq. 
ныпыртынијеј ф. yıxmamaq. 
ныпыртыније-ныпыртыније з. yıxmaya-yıxmaya, yıxmadan, 

yıxmayaraq. 
ныпыртынијә с. yıxmayan, yıxmamış. 
ныпыртынијә з. yıxmamış, yıxmazdan öncә. 
ныпыхеј ф. çürümәmәk. 
ныпыхе-ныпыхе з. çürümәyә-çürümәyә, çürümәdәn, 

çürümәyәrәk. 

ныпыхә с. çürümәyәn, çürümәmiş. 
ныпыхә з. çürümәmiş, çürümәzdәn qәbaq. 
ныпыхвонијеј ф. çürütmәmәk. 
ныпыхвоније-ныпыхвоније з. çürütmәyә-çürütmәyә, 

çürütmәdәn, çürütmәyәrәk. 
ныпыхвонијә с. çürütmәyәn, çürütmәmiş. 
ныпыхвонијә з. çürütmәmiş, çürütmәzdәn qәbaq. 
ныпыштеј ф. burmamaq, axtalamamaq. 
ныпыште-ныпыште з. burmaya-burmaya, burmadan, 

burmayaraq, axtalamaya-axtalamaya, axtalamadan, 
axtalamayaraq. 

ныпыштә с. burmayan, axtalamayan, burmamış, axtalamamış. 
ныпыштә з. burmamış, axtalamamış, burmazdan  

(axtalamazdan) öncә. 
ныпушнијеј ф. bәzәmәmәk (evi). 
ныпушније-ныпушније з. bәzәmәyә-bәzәmәyә, bәzәmәdәn, 

bәzәmәyәrәk (evi). 
ныпушнијә с. bәzәmәyәn, bәzәmәmiş. 
ныпушнијә з. bәzәmәmiş, bәzәmәzdәn qabaq. 
ныражијеј ф. rәngdәn-rәngә düşmәmәk. 
ныражије-ныражије з. rәngdәn-rәngә düşmәyә-düşmәyә 

(düşmәdәn, düşmәyәrәk). 
ныражијә с. rәngdәn-rәngә düşmәyәn (düşmәmiş). 
ныражијә з. rәngdәn-rәngә düşmәmiş, rәngdәn-rәngә düş-

mәzdәn öncә. 
нырандеј ф. daramamaq. 
ныранде-ныранде з. daramaya-daramaya, daramadan, 

daramayaraq. 
нырандә с. daramayan, daramamış. 
нырандә з. daramamış, daramazdan öncә. 
нырандовнијеј ф. daratmamaq. 
нырандовније-нырандовније з. daratmaya-daratmaya, 

daratmadan, daratmayaraq. 
нырандовнијә с. daratmayan, daratmamış. 
нырандовнијә з. daratmamış, daratmazdan öncә. 
нырә и. nәrә, nәrilti. 
нырә жәј ф. nәrildәmәk, nәrildәşmәk. 
нырәмеј ф. çәkinmәmәk, qorxmamaq. 
нырәме-нырәме з. çәkinmәyә-çәkinmәyә, çәkinmәdәn, 

çәkinmәyәrәk, qorxmaya-qorxmaya, qorxmadan, qorxmayaraq. 
нырәмә с. çәkinmәyәn, qorxmayan, çәkinmәmiş, qorxmamış.  
нырәмә з. çәkinmәmiş, qorxmamış, çәkinmәzdәn  (qorxmazdan) 

öncә. 
нырәсеј ф. çatmamaq. 
нырәсе-нырәсе з. çatmaya-çatmaya, çatmadan, çatmayaraq. 
нырәсә с. çatmayan, çatmamış. 
нырәсә з. çatmamış, çatmazdan öncә. 
нырәсәј и. 1 qüsur, çatışmazlıq, nöqsan; 2 әskik, kәsir; 3   әyәr-

әskik. 
нырәсәјәти и. әskiklik. 
нырәхеј ф. buraxılmamaq. 
нырәхе-нырәхе з. buraxılmaya-buraxılmaya, buraxılmadan, 

buraxılmayaraq. 
нырәхә с. buraxılmayan, buraxılmamış. 
нырәхә з. buraxılmamış, buraxılmazdan öncә. 
нырывнијеј ф. qısqanmamaq. 
нырывније-нырывније з. qısqanmaya-qısqanmaya, 

qısqanmadan, qısqanmayaraq. 
нырывнијә с. qısqanmayan, qısqanmamış. 
нырывнијә з. qısqanmamış, qısqanmazdan öncә. 
нырыжијеј ф. uçulmamaq. 
нырыжије-нырыжије з. uçulmaya-uçulmaya, uçulmadan, 

uçulmayaraq. 
нырыжијә с. uçulmayan, uçulmamış. 
нырыжијә з. uçulmamış, uçulmazdan öncә. 
нырыжнијеј ф. uçurtmamaq. 
нырыжније-нырыжније з. uçurtmaya-uçurtmaya, 

uçurtmadan, uçurtmayaraq. 
нырыжнијә с. uçurtmayan, uçurtmamış. 
нырыжнијә з. uçurtmamış, uçurtmazdan öncә. 
нырындынијеј ф. dağıtmamaq, sәpәlәmәmәk. 
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нырындыније-нырындыније з. dağıtmaya-dağıtmaya, 
dağıtmadan, dağıtmayaraq, sәpәlәmәyә-sәpәlәmәyә, sәpәlәmәdәn, 
sәpәlәmәyәrәk. 

нырындынијә с. dağıtmayan, sәpәlәmәyәn. 
нырындынијә з. dağıtmazdan (sәpәlәmәzdәn) öncә. 
нырынҹијеј ф. incimәmәk. 
нырынҹије-нырынҹије з. incimәyә-incimәyә, incimәdәn, 

incimәyәrәk. 
нырынҹијә с. incimәyәn, incimәmiş. 
нырынҹијә з. incimәmiş, incimәzdәn öncә. 
нырынҹынијеј ф. incitmәmәk. 
нырынҹыније-нырынҹыније з. incitmәyә-incitmәyә, 

incitmәdәn, incitmәyәrәk. 
нырынҹынијә с. incitmәyәn, incitmәmiş. 
нырынҹынијә з. incitmәmiş, incitmәzdәn öncә. 
нырытеј ф. süpürmәmәk. 
нырыте-нырыте з. süpürmәyә-süpürmәyә, süpürmәdәn, 

süpürmәyәrәk. 
нырытә с. süpürmәyәn, süpürmәmiş. 
нырытә з. süpürmәmiş, süpürmәzdәn öncә. 
нырыштеј ф. әyirmәmәk. 
нырыште-нырыште з. әyirmәyә-әyirmәyә, әyirmәdәn, 

әyirmәyәrәk. 
нырыштә с. әyirmәyәn, әyirmәmiş. 
нырыштә з. әyirmәmiş, әyirmәzdәn öncә. 
ныр-ныр и. bağırtı, nәrilti, nırıltı, nәrә. 
ныромеј ф. sürmәmәk. 
ныроме-ныроме з. sürmәyә-sürmәyә, sürmәdәn, sürmәyәrәk. 
ныромә с. sürmәyәn, sürmәmiş. 
ныромә з. sürmәmiş, sürmәzdәn öncә. 
ныроснијеј ф. çatdırmamaq. 
ныросније-ныросније з. çatdırmaya-çatdırmaya, çatdırmadan, 

çatdırmayaraq. 
ныроснијә с. çatdırmayan, çatdırmamış. 
ныроснијә з. çatdırmamış, çatdırmazdan öncә. 
нырохнијеј ф. buraxmamaq. 
нырохније-нырохније з. buraxmaya-buraxmaya, buraxmadan, 

buraxmayaraq. 
нырохнијә с. buraxmayan, buraxmamış. 
нырохнијә з. buraxmamış, buraxmazdan öncә. 
ныроштеј ф. yaxmamaq (sözlə). 
ныроште-ныроште з. yaxmaya-yaxmaya, yaxmadan, 

yaxmayaraq. 
ныроштә с. yaxmayan, yaxmamış. 
ныроштә з. yaxmamış, yaxmazdan öncә. 
нырувијеј ф. yox olmamaq, itmәmәk. 
нырувије-нырувије з. yox olmaya-olmaya (olmadan, 

olmayaraq), itmәyә-itmәyә, itmәdәn, itmәyәrәk. 
нырувијә с. yox olmayan (olmamış), itmәyәn, itmәmiş. 
нырувијә з. yox olmamış, itmәmiş, yox olmazdan  (itmәzdәn) 

öncә. 
нырувнијеј ф. yox etmәmәk, itirmәmәk. 
нырувније-нырувније з. yox etmәyә-etmәyә (etmәdәn, 

etmәyәrәk), itirmәyә-itirmәyә, itirmәdәn, itirmәyәrәk. 
нырувнијә с. yox etmәyәn (etmәmiş), itirmәyәn, itirmәmiş. 
нырувнијә з. yox etmәmiş, itirmәmiş, yox etmәzdәn  

(itirmәzdәn) öncә. 
нырх и. nırx, mәzәnnә, tarif, qiymәt. 
нырх ној ф. nırx qoymaq, mәzәnnә qoymaq, tarif qoymaq, 

qiymәt qoymaq. 
нырх ноә беј ф. nırx (tarif, mәzәnnә, qiymәt) qoyulmaq. 
нысандеј ф. ütülәmәmәk. 
нысанде-нысанде з. ütülәmәyә-ütülәmәyә, ütülәmәdәn, 

ütülәmәyәrәk. 
нысандә с. ütülәmәyәn, ütülәmәmiş. 
нысандә з. ütülәmәmiş, ütülәmәzdәn öncә. 
нысандовнијеј ф. ütülәtmәmәk. 
нысандовније-нысандовније з. ütülәtmәyә-ütülәtmәyә, ütü-

lәtmәdәn, ütülәtmәyәrәk. 
нысандовнијә с. ütülәtmәyәn, ütülәtmәmiş. 
нысандовнијә з. ütülәtmәmiş, ütülәtmәzdәn öncә. 

нысијеј ф. 1 qırılmamaq; 2 üşümәmәk. 
нысије-нысије з. 1 qırılmaya-qırılmaya, qırılmadan, 

qırılmayaraq; 2 üşümәyә-üşümәyә, üşümәdәn, üşümәyәrәk. 
нысијә с. 1 qırılmayan, qırılmamış; 2 üşümәyәn, üşümәmiş. 
нысијә з. 1 qırılmamış, qırılmazdan öncә; 2 üşümәmiş, 

üşümәzdәn öncә. 
нысывијеј ф. siyrilmәmәk. 
нысывије-нысывије з. siyrilmәyә-siyrilmәyә, siyrilmәdәn, 

siyrilmәyәrәk. 
нысывијә с. siyrilmәyәn, siyrilmәmiş. 
нысывијә з. siyrilmәmiş, siyrilmәzdәn öncә. 
нысывнијеј ф. siyirmәmәk. 
нысывније-нысывније з. siyirmәyә-siyirmәyә, siyirmәdәn, 

siyirmәyәrәk. 
нысывнијә с. siyirmәyәn, siyirmәmiş. 
нысывнијә з. siyirmәmiş, siyirmәzdәn öncә. 
нысығ и. kifirlik, uğursuzluq; бəшты сə быгыны ышты нысығ! 

sənin kifirliyin başına dəysin! 
нысындынијеј ф. qırmamaq. 
нысындыније-нысындыније з. qırmaya-qırmaya, qırmadan, 

qırmayaraq. 
нысындынијә с. qırmayan, qırmamış. 
нысындынијә з. qırmamış, qırmazdan öncә. 
нысыпнијеј ф. qullab vurmamaq, sormamaq. 
нысыпнијә с. qullab vurmayan (vurmamış), sormayan, 

sormamış. 
нысыпније-нысыпније з. qullab vurmaya-vurmaya 

(vurmadan, vurmayaraq), sormaya-sormaya, sormadan, 
sormayaraq. 

нысыпнијә з. qullab vurmamış, sormamış, qullab vurmazdan 
(sormazdan) öncә. 

нысырвонијеј ф. güldürmәmәk. 
нысырвоније-нысырвоније з. güldürmәyә-güldürmәyә, 

güldürmәdәn, güldürmәyәrәk. 
нысырвонијә с. güldürmәyәn, güldürmәmiş. 
нысырвонијә з. güldürmәmiş, güldürmәzdәn öncә. 
нысыреј ф. gülmәmәk. 
нысыре-нысыре з. gülmәyә-gülmәyә, gülmәdәn, gülmәyәrәk. 
нысырә с. gülmәyәn, gülmәmiş. 
нысырә з. gülmәmiş, gülmәzdәn öncә. 
нысјә с. nisyә; нысјə сыхан nisyə söz; нысјə мол nisyə mol. 
нысо с. qaraquzey, quzey. 
нысохтеј ф. yaratmamaq, quraşdırmamaq. 
нысохте-нысохте з. yaratmaya-yaratmaya, yaratmadan, 

yaratmayaraq, quraşdırmaya-quraşdırmaya, quraşdırmadan, 
quraşdırmayaraq. 

нысохтә с. yaratmayan, quraşdırmayan, yaratmamış, 
quraşdırmamış. 

нысохтә з. yaratmamış, quraşdırmamış, yaratmazdan  
(quraşdırmazdan) öncә. 

нысоҹо и. qüzeylik. 
ныстәнеј ф. almamaq. 
ныстәне-ныстәне з. almaya-almaya, almadan, almayaraq. 
ныстәнә с. almayan, almamış. 
ныстәнә  з. almamış, almazdan öncә. 
нысујеј ф. itilәmәmәk. 
нысује-нысује з. itilәmәyә-itilәmәyә, itilәmәdәn, itilәmәyәrәk. 
нысујә с. itilәmәyәn, itilәmәmiş. 
нысујә з. itilәmәmiş, itilәmәzdәn öncә. 
нысутвонијеј ф. yandırmamaq. 
нысутвоније-нысутовније з. yandırmaya-yandırmaya, yandır-

madan, yandırmayaraq. 
нысутвонијә с. yandırmayan, yandırmamış. 
нысутвонијә з. yandırmamış, yandırmazdan öncә. 
нысутеј ф. yanmamaq. 
нысуте-нысуте з. yanmaya-yanmaya, yanmadan, yanmayaraq. 
нысутә с. yanmayan, yanmamış, yanmaz. 
нысутә з. yanmamış, yanmazdan öncә. 
нытарсеј ф. qorxmamaq. 
нытарсе-нытарсе з. qorxmaya-qorxmaya, qorxmadan, 

qorxmayaraq. 
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нытарсә с. qorxmayan, qorxmamış, qorxmaz; нытарсə одəм 
qorхmayan adam; bax: әнәтарс. 

нытарсә з. qorxmamış, qorxmazdan öncә. 
нытаспеј ф. qızmamaq. 
нытаспе-нытаспе з. qızmaya-qızmaya, qızmadan, qızmayaraq. 
нытаспә с. qızmayan, qızmamış. 
нытаспә з. qızmamış, qızmazdan öncә. 
нытғ и. nitq; нытғ вотеј nitq söyləmək. 
нытәвеј ф. göynәmәmәk. 
нытәве-нытәве з. göynәmәyә-göynәmәyә, göynәmәdәn, 

göynәmәyәrәk. 
нытәвә с. göynәmәyәn, göynәmәmiş. 
нытәвә з. göynәmәmiş, göynәmәzdәn öncә. 
нытәкеј I ф. çatlamamaq, yarılmamaq. 
нытәкеј II ф. balalamamaq, küçüklәmәmәk (it və s.). 
нытәке-нытәке I  з. çatlamaya-çatlamaya, çatlamadan, 

çatlamayaraq, yarılmaya-yarılmaya, yarılmadan, yarılmayaraq. 
нытәке-нытәке II з. balalamaya-balalamaya, balalamadan, 

balalamayaraq, küçüklәmәyә-küçüklәmәyә, küçüklәmәdәn, 
küçüklәmәyәrәk (it və s.). 

нытәкә I с. çatlamayan, çatlamamış, yarılmayan, yarılmamış, 
çatlamaz, yarılmaz. 

нытәкә II с. balalamayan, balalamamış, küçüklәmәyәn, 
küçüklәmәmiş (it və s.). 

нытәкә I з. çatlamamış, yarılmamış, çatlamazdan (yarılmazdan) 
öncә. 

нытәкә II з. balalamamış, küçüklәmәmiş, balalamazdan 
(küçüklәmәzdәn) öncә (it və s.). 

нытәсеј ф. boğulmamaq. 
нытәсе-нытәсе з. boğulmaya-boğulmaya, boğulmadan, 

boğulmayaraq. 
нытәсә с. boğulmayan, boğulmamış. 
нытәсә з. boğulmamış, boğulmazdan öncә. 
нытыкеј ф. dammamaq. 
нытыке-нытыке з. dammaya-dammaya, dammadan, 

dammayaraq. 
нытыкә с. dammayan, dammamış. 
нытыкә з. dammamış, dammazdan öncә. 
нытыкнијеј ф. 1 sancmamaq (ilan və s.); 2 çırtdamamaq (tum və 

s.). 
нытыкније-нытыкније з. 1 sancmaya-sancmaya, sancmadan, 

sancmayaraq (ilan və s.);  2 çırtdamaya-çırtdamaya, çırtmadan, 
çırtmayaraq (tum və s.). 

нытыкнијә с. 1 sancmayan (ilan və s.); 2 çırtdamayan (tum və 
s.). 

нытыкнијә з. 1 sancmamış, sancmazdan öncә (ilan və s.); 2 
çırtdamamış, çırtdamazdan öncә (tum və s.). 

нытылеј I ф. damcılamamaq. 
нытылеј II ф. qaçmamaq. 
нытыле-нытыле I з. damcılamaya-damcılamaya, 

damcılamadan, damcılamayaraq. 
нытыле-нытыле II з. qaçmaya-qaçmaya, qaçmadan, 

qaçmayaraq. 
нытылә I с. damcılamayan. 
нытылә II с. qaçmayan. 
нытылә I з. damcılamamış, damcılamazdan öncә. 
нытылә II з. qaçmamış, qaçmazdan öncә. 
нытыпеј ф. partlamamaq. 
нытыпе-нытыпе з. partlamaya-partlamaya, partlamadan, 

partlamayaraq. 
нытыпә с. partlamayan, partlamamış. 
нытыпә з. partlamamış, partlamazdan öncә. 
нытыпнијеј ф. partlatmamaq. 
нытыпније-нытыпније з. partlatmaya-partlamaya, 

partlamadan, partlamayaraq. 
нытыпнијә с. partlatmayan, partlatmamış. 
нытыпнијә з. partlatmamış, partlatmazdan öncә. 
нытырнијеј ф. qaşımamaq.  
нытырније-нытырније з. qaşımaya-qaşımaya, qaşımadan, 

qaşımayaraq.  
нытырнијә с. qaşımayan, qaşımamış. 

нытырнијә з. qaşımamış, qaşımazdan öncә.  
нытыршијеј ф. turşumamaq. 
нытыршије-нытыршије з. turşumaya-turşumaya, 

turşumadan, turşumayaraq. 
нытыршијә с. turşumayan, turşumamış. 
нытыршијә з. turşumamış, turşumazdan öncә.  
нытыршынијеј ф. turşutmamaq. 
нытыршыније-нытыршыније з. turşutmaya-turşutmaya, 

turşutmadan, turşutmayaraq. 
нытыршынијә с. turşutmayan, turşutmamış. 
нытыршынијә з. turşutmamış, turşutmazdan öncә. 
нытыскијеј ф. әzilib-büzülmәmәk. 
нытыскијә с. әzilib-büzülmәmiş (büzülmәyәn). 
нытыскијә з. әzilib-büzülmәmiş (büzülmәzdәn öncә). 
нытовнијеј ф. göynәtmәmәk. 
нытовније-нытовније з. göynәtmәyә-göynәtmәyә, 

göynәtmәdәn, göynәtmәyәrәk. 
нытовнијә с. göynәtmәyәn, göynәtmәmiş. 
нытовнијә з. göynәtmәmiş, göynәtmәzdәn öncә. 
нытожнијеј ф. qovmamaq. 
нытожније-нытожније з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq. 
нытожнијә с. qovmayan, qovmamış. 
нытожнијә з. qovmamış, qovmazdan öncә. 
нытокнијеј ф. yarmamaq. 
нытокније-нытокније з. yarmaya-yarmaya, yarmadan, 

yarmayaraq. 
нытокнијә с. yarmayan, yarmamış. 
нытокнијә з. yarmamış, yarmazdan öncә. 
ныторсынијеј ф. qorxutmamaq. 
ныторсыније-ныторсыније з. qorxutmaya-qorxutmaya, 

qorxutmadan, qorxutmayaraq. 
ныторсынијә с. qorxutmayan, qorxutmamış. 
ныторсынијә з. qorxutmamış, qorxutmazdan öncә. 
нытоснијеј ф. boğmamaq. 
нытосније-нытосније з. boğmaya-boğmaya, boğmadan, 

boğmayaraq. 
нытоснијә с. boğmayan, boğmamış. 
нытоснијә з. boğmamış, boğmazdan öncә. 
нытоспынијеј ф. qızdırmamaq. 
нытоспыније-нытоспыније з. qızdırmaya-qızdırmaya, 

qızdırmadan, qızdırmayaraq. 
нытоспынијә с. qızdırmayan, qızdırmamış. 
нытоспынијә з. qızdırmamış, qızdırmazdan öncә. 
нытохеј ф. bax: еныкыреј. 
нытохә с. bax: еныкырә. 
нытохә з. bax: еныкырә. 
нытошеј ф. qırxmamaq, yonmamaq. 
нытоше-нытоше з. qırxmaya-qırxmaya, qırxmadan, 

qırxmayaraq, yonmaya-yonmaya, yonmadan, yonmayaraq. 
нытошә с. qırxmayan, yonmayan, qırxmamış, yonmamış. 
нытошә з. qırxmamış, yonmamış, qırxmazdan (yonmazdan) 

öncә. 
нытфә и. nütfә. 
ныфамеј ф. dәrk etmәmәk. 
ныфаме-ныфаме з. dәrk etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
ныфамә с. dәrk etmәyәn (etmәmiş). 
ныфамә з. dәrk etmәmiş, dәrk etmәzdәn öncә. 
ныфин и. qarğış; ныфин кардеј qarğış etmək, qarğamaq. 
ныфисә и. hәsirin qıraqlarına toxunan naxış. 
ныфырсеј ф. sürüşmәmәk. 
ныфырсе-ныфырсе з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, sürüşmәdәn, 

sürüşmәyәrәk. 
ныфырсә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
ныфырсә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
ныфырсынијеј ф. sürüşdürmәmәk. 
ныфырсыније-ныфырсыније з. sürüşdürmәyә-sürüşdürmәyә, 

sürüşdürmәdәn, sürüşdürmәyәrәk. 
ныфырсынијә с. sürüşdürmәyәn, sürüşdürmәmiş. 
ныфырсынијә з. sürüşdürmәmiş, sürüşdürmәzdәn öncә. 
ныфыскеј ф. sürüşmәmәk. 
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ныфыске-ныфыске з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, sürüşmәdәn, 
sürüşmәyәrәk. 

ныфыскә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
ныфыскә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
ныфуз и. nüфuz. 
ныфузәкә с. nüфuzedici. 
ныфузин с. nüфuzlu. 
ныфузинәти и. nüфuzluluq. 
ныфчә и. әlaltı, nökәr. 
ныхәвјеј ф. qövr etmәmәk, tәzәlәnmәmәk (yara və s.). 
ныхәвје-ныхәвје з. qövr etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk), 

tәzәlәnmәyә-tәzәlәnmәyә, tәzәlәnmәdәn, tәzәlәnmәyәrәk (yara və 
s.). 

ныхәвјә с. qövr etmәyәn (etmәmiş), tәzәlәnmәyәn, tәzәlәnmәmiş 
(yara və s.). 

ныхәвјә з. qövr etmәmiş, tәzәlәnmәmiş, qövr etmәzdәn 
(tәzәlәnmәzdәn) öncә (yara və s.). 

ныхырвонијеј ф. yedirtmәmәk. 
ныхырвоније-ныхырвоније з. yedirtmәyә-yedirtmәyә, 

yedirtmәdәn, yedirtmәyәrәk. 
ныхырвонијә с. yedirtmәyәn, yedirtmәmiş. 
ныхырвонијә з. yedirtmәmiş, yedirtmәzdәn öncә. 
ныховнијеј ф. tәzәlәmәmәk (yaranı və s.). 
ныховније-ныховније з. tәzәlәmәyә-tәzәlәmәyә, tәzәlәmәdәn, 

tәzәlәmәyәrәk (yaranı və s.). 
ныховнијә с. tәzәlәmәyәn, tәzәlәmәmiş (yaranı və s.). 
ныховнијә з. tәzәlәmәmiş, tәzәlәmәzdәn öncә (yaranı və s.). 
ныхсон и. nöqsan, çatışmazlıq, eyib. 
ныхсонин с. nöqsanlı, eyibli. 
ныхсонинәти и. nöqsanlılıq, eyiblilik. 
ныхт и. hünәr, iqtidar, cәsarәt; ныбеше ныхт дамə быбу iqtidarı 

çatmadı danışsın (ağzını açsın).  
ныхтә и. noxta; ныхтə жəј noхtalamaq. 
ныһамјеј ф. buyurmamaq. 
ныһамје-ныһамје з. buyurmaya-buyurmaya, buyurmadan, 

buyurmayaraq. 
ныһамјә с. buyurmayan, buyurmamış. 
ныһамјә з. buyurmamış, buyurmazdan öncә. 
ныһамјовнијеј ф. buyurtmamaq. 
ныһамјовније-ныһамјовније з. buyurtmaya-buyurtmaya, 

buyurtmayaraq. 
ныһамјовнијә с. buyurtmamış, buyurtmayan. 
ныһамјовнијә з. buyurtmamış, buyurtmazdan öncә. 
ныһанвеј ф. yuxulamamaq. 
ныһанве-ныһанве з. yuxulamaya-yuxulamaya, yuxulamadan, 

yuxulamayaraq. 
ныһанвә с. yuxulamayan, yuxulamamış. 
ныһанвә з. yuxulamamış, yuxulamazdan öncә. 
ныһәвјеј ф. sәndәlәmәmәk. 
ныһәвје-ныһәвје з. sәndәlәmәyә-sәndәlәmәyә, sәndәlәmәdәn, 

sәndәlәmәyәrәk. 
ныһәвјә с. sәndәlәmәyәn, sәndәlәmәmiş. 
ныһәвјә з. sәndәlәmәmiş, sәndәlәmәzdәn öncә. 
ныһәжијеј ф. yarımamaq. 
ныһәжије-ныһәжије з. yarımaya-yarımaya, yarımadan, 

yarımayaraq. 
ныһәжијә с. yarımayan, yarımamış. 
ныһәжијә з. yarımamış, yarımazdan öncә. 
ныһәжјовнијеј ф. yarıtmamaq. 
ныһәжјовније-ныһәжјовније з. yarıtmaya-yarıtmaya, 

yarıtmadan, yarıtmayaraq. 
ныһәжјовнијә с. yarıtmayan, yarıtmamış. 
ныһәжјовнијә з. yarıtmamış, yarıtmazdan öncә. 
ныһәјеј ф. qaşınmamaq. 
ныһәје-ныһәје з. qaşınmaya-qaşınmaya, qaşınmadan, 

qaşınmayaraq. 
ныһәјә с. qaşınmayan, qaşınmamış; *ныһəјə вырəо хун бекардеј 

qaşınmayan yerdən qan çıхartmaq. 
ныһәјә з. qaşınmamış, qaşınmazdan öncә. 
ныһырдынијеј ф. 1 әzişdirmәmәk; 2 xırdalamamaq. 

ныһырдыније-ныһырдыније з. 1 әzişdirmәyә-әzişdirmәyә, 
әzişdirmәdәn, әzişdirmәyәrәk; 2 xırdalamaya-xırdalamaya, 
xırdalamadan, xırdalamayaraq. 

ныһырдынијә с. 1 әzişdirmәyәn, әzişdirmәmiş; 2 xırdalamayan, 
xırdalamamış. 

ныһырдынијә з. 1 әzişdirmәmiş, әzişdirmәzdәn öncә; 2 
xırdalamamış, xırdalamazdan öncә. 

ныһыријеј ф. almamaq (satın). 
ныһырије-ныһырије з. almaya-almaya, almadan, almayaraq 

(satın). 
ныһыријә с. almayan, almamış (satın). 
ныһыријә з. almamış, almazdan öncә (satın). 
ныһытеј ф. yatmamaq. 
ныһыте-ныһыте з. yatmaya-yatmaya, yatmadan, yatmayaraq. 
ныһытә с. yatmayan, yatmamış. 
ныһытә з. yatmamış, yatmazdan öncә. 
ныһытвонијеј ф. yatırtmamaq. 
ныһытвоније-ныһытвоније з. yatırtmaya-yatırtmaya, 

yatırtmadan, yatırtmayaraq. 
ныһытвонијә с. yatırtmayan, yatırtmamış. 
ныһытвонијә з. yatırtmamış, yatırtmazdan öncә. 
ныһореј ф. üyütmәmәk. 
ныһоре-ныһоре з. üyütmәyә-üyütmәyә, üyütmәdәn, 

üyütmәyәrәk. 
ныһорә с. üyütmәyәn, üyütmәmiş. 
ныһорә з. üyütmәmiş, üyütmәzdәn öncә. 
ныһоштеј ф. adaxlamamaq. 
ныһоште-ныһоште з. adaxlamaya-adaxlamaya, adaxlamadan, 

adaxlamayaraq. 
ныһоштә с. adaxlamayan, adaxlamamış. 
ныһоштә з. adaxlamamış, adaxlamazdan öncә. 
нычардеј ф. otlamamaq. 
нычарде-нычарде з. otlamaya-otlamaya, otlamadan, 

otlamayaraq. 
нычардә с. otlamayan, otlamamış. 
нычардә з. otlamamış, otlamazdan öncә. 
нычаштеј ф. dadmamaq. 
нычаште-нычаште з. dadmaya-dadmaya, dadmadan, 

dadmayaraq. 
нычаштә с. dadmayan, dadmamış. 
нычаштә з. dadmamış, dadmazdan öncә. 
нычәкеј ф. çatlamamaq. 
нычәке-нычәке з. çatlamaya-çatlamaya, çatlamadan, 

çatlamayaraq. 
нычәкә с. çatlamayan, çatlamamış. 
нычәкә з. çatlamamış, çatlamazdan öncә. 
нычијеј ф. görünmәmәk. 
нычије-нычије з. görünmәyә-görünmәyә, görünmәdәn, 

görünmәyәrәk. 
нычијә с. görünmәyәn, görünmәmiş, görünmәz. 
нычијә з. görünmәmiş, görünmәdәn, görünmәzdәn öncә. 
нычынијеј I ф. dәrmәmәk (meyvə və s.). 
нычынијеј II ф. qayçılamamaq, qırxmamaq (qoyun). 
нычыније-нычыније I з. dәrmәyә-dәrmәyә, dәrmәdәn, 

dәrmәyәrәk (meyvə və s.). 
нычыније-нычыније II з. qayçılamaya-qayçılamaya, 

qayçılamadan, qayçılamayaraq, qırxmaya-qırxmaya, qırxmadan, 
qırxmayaraq (qoyun). 

нычынијә I с. dәrmәmiş, dәrmәyәn (meyvə və s.). 
нычынијә II з. qayçılamamış, qayçılamayan, qırxmamış, 

qırxmayan (qoyun).нычыпијеј ф. qırılmamaq. 
нычыпије-нычыпије з. qırılmaya-qırılmaya, qırılmadan, 

qırılmayaraq. 
нычыпијә с. qırılmayan, qırılmamış. 
нычыпијә з. qırılmamış, qırılmazdan öncә. 
нычыпнијеј ф. qırmamaq. 
нычыпније-нычыпније з. qırmaya-qırmaya, qırmadan, 

qırmayaraq. 
нычыпнијә з. qırmayan, qırmamış. 
нычыпнијә з. qırmamış, qırmazdan öncә. 
нычовнијеј ф. otarmamaq. 
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нычовније-нычовније з. otarmaya-otarmaya, otarmadan, 
otarmayaraq. 

нычовнијә с. otarmayan, otarmamış. 
нычовнијә з. otarmamış, otarmazdan öncә. 
нычокнијеј ф. çatlatmamaq. 
нычокније-нычокније з. çatlatmaya-çatlatmaya, çatlatmadan, 

çatlatmayaraq. 
нычокнијә с. çatlatmamış, çatlatmayan. 
нычокнијә з. çatlatmamış, çatlatmazdan öncә. 
ныҹызеј ф. qorxmamaq. 
ныҹызе-ныҹызе з. qorxmaya-qorxmaya, qorxmadan, 

qorxmayaraq. 
ныҹызә с. qorxmayan, qorxmamış, qorxmaz. 
ныҹызә з. qorxmamış, qorxmazdan öncә. 
ныҹујеј ф. çeynәmәmәk. 
ныҹује-ныҹује з. çeynәmәyә-çeynәmәyә, çeynәmәdәn, 

çeynәmәyәrәk. 
ныҹујә с. çeynәmәyәn, çeynәmәmiş. 
ныҹујә з. çeynәmәmiş, çeynәmәzdәn öncә. 
ныҹум и. nücum, astrologiya. 
ныҹуреј ф. bağırmamaq. 
ныҹуре-ныҹуре з. bağırmaya-bağırmaya, bağırmadan, 

bağırmayaraq. 
ныҹурә с. bağırmayan, bağırmamış. 
ныҹурә з. bağırmamış, bağırmazdan öncә. 
нышанде и. oturtma, әylәşdirmә, qondurma. 
нышандеј ф. oturtmaq, әylәşdirmәk, qondurmaq; нышандə беј 

ф. oturdulmaq, əyləşdirilmək, qondurulmaq; нышандə быəбе 
oturdulmuşdu; нышандə быəбəј oturdulsaydı; нышандə бе 
oturduldu; нышандə бејдə oturdulur; нышандə бəбе oturdulacaq; 
нышандə быə с. oturdulmuş, əyləşdirilmiş, qondurulmuş; нышандə 
быə хəб. мəн. oturdulmuşdur, əyləşdirilmişdir, qondurulmuşdur; 
♥нышандејдəм oturduram; нышандејдəш oturdursan; нышандејдə 
oturdur; нышандејдəмон oturduruq; нышандејдəшон oturdursunuz; 
нышандејдəн oturdurlar; нышандејдəбим oturdurdum; 
нышандејдəбиш oturdurdun; нышандејдəбе oturdurdu; 
нышандејдəбимон oturdurduq; нышандејдəбишон oturdurdunuz; 
нышандејдəбин oturdurdular; нышандəмбе oturtmuşdum; 
нышандəбе oturtmuşdun; нышандəшбе oturtmuşdu; нышандəмонбе 
oturtmuşduq; нышандəонбе oturtmuşdunuz; нышандəшонбе  
oturtmuşdular; нышандəме oturtmuşam; нышандə oturtmusan; 
нышандəше oturdub; нышандəмоне oturtmuşuq; нышандəоне 
oturtmusunuz; нышандəшоне oturdublar; нышандəмбəј oturtsaydım; 
нышандəбəј oturtsaydın; нышандəшбəј oturtsaydı; нышандəмонбəј 
oturtsaydıq; нышандəонбəј oturtsaydınız; нышандəшонбəј 
oturtsaydılar; əншандим oturdardım; əншандиш oturdardın; 
əншанди oturdardı; əншандимон oturdardıq; əншандишон 
oturdardınız; əншандин oturdardılar; нышандəнинбим 
oturtmalıydım; нышандəнинбиш oturtmalıydın; нышандəнинбе 
oturtmalıydı; нышандəнинбимон oturtmalıydıq; нышандəнинбишон 
oturtmalıydınız; нышандəнинбин oturtmalıydılar; нышандəнин бим 
oturtmalı oldum; нышандəнин биш oturtmalı oldun; нышандəнин бе 
oturtmalı oldu; нышандəнин бимон oturtmalı olduq; нышандəнин 
бишон oturtmalı oldunuz; нышандəнин бин oturtmalı oldular; 
нышандыме oturtdum; нышанде oturtdun; нышандыше oturtdu; 
нышандымоне oturtduq; нышандыоне oturtdunuz; нышандышоне 
oturtdular; бəншандем oturdaram; бəншандеш oturdarsan; бəншанде 
oturdar; бəншандемон oturdarıq; бəншандешон oturdarsınız; 
бəншанден oturdarlar; нышандəниним oturtmalıyam; 
нышандəниниш oturtmalısan; нышандəнине oturtmalıdır; 
нышандəнинимон oturtmalıyıq; нышандəнинишон oturtmalısınız; 
нышандəнинин oturtmalıdırlar; быншандым oturdum; быншанд  
oturt; быншанды  oturtsun; быншандəмон oturdaq; быншандəн  
oturdun; быншандын  oturtsunlar; быншандом oturtsam; 
быншандош  oturtsan; быншандо  oturtsa; быншандомон oturtsaq; 
быншандошон  oturtsanız; быншандон  oturtsalar; 
♥нышандејдəним oturtmuram; нышандејдəниш oturtmursan; 
нышандејдəни oturtmur; нышандејдəнимон oturtmuruq; 
нышандејдəнишон oturtmursunuz; нышандејдəнин oturtmurlar; 
нышандејдəныбим oturtmurdum; нышандејдəныбиш oturtmurdun; 
нышандејдəныбе oturtmurdu; нышандејдəныбимон oturtmurduq; 

нышандејдəныбишон oturtmurdunuz; нышандејдəныбин 
oturtmurdular; нышандəмныбе oturtmamışdım; нышандəныбе 
oturtmamışdın; нышандəшныбе oturtmamışdı; нышандəмонныбе 
oturtmamışdıq; нышандəонныбе oturtmamışdınız; 
нышандəшонныбе  oturtmamışdılar; нышандəмни oturtmamışam; 
нышандəни oturtmamısan; нышандəшни  oturtmayıb; 
нышандəмонни oturtmamışıq; нышандəонни oturtmamısınız; 
нышандəшонни oturtmayıblar; нышандəмнəбəј oturtmasaydım; 
нышандəнəбəј oturtmasaydın; нышандəшнəбəј oturtmasaydı; 
нышандəмоннəбəј oturtmasaydıq; нышандəоннəбəј 
oturtmasaydınız; нышандəшоннəбəј oturtmasaydılar; нəншандим 
oturtmazdım; нəншандиш oturtmazdın; нəншанди oturtmazdı; 
нəншандимон oturtmazdıq; нəншандишон oturtmazdılar; 
нəншандин oturtmazdılar; нышандəнинныбим oturtmamalıydım; 
нышандəнинныбиш oturtmamalıydın; нышандəнинныбе 
oturmamalıydı; нышандəнинныбимон oturtmamalıydıq; 
нышандəнинныбишон  oturtmamalıydınız; нышандəнинныбин 
oturtmamalıydılar; нышандəнин ныбим oturtmalı olmadım; 
нышандəнин ныбиш oturtmalı olmadın; нышандəнин ныбе 
oturtmalı olmadı; нышандəнин ныбимон oturtmalı olmadıq; 
нышандəнин ныбишон oturtmalı olmadınız; нышандəнин ныбин 
oturtmalı olmadılar; ныншандыме oturtmadım; ныншанде 
oturtmadın; ныншандыше oturtmadı; ныншандымоне oturtmadıq; 
ныншандыоне oturtmadınız; ныншандышоне oturtmadılar; 
нибəншандем oturtmaram; нибəншандеш oturtmazsan; нибəншанде 
oturtmaz; нибəншандемон oturtmarıq; нибəншандешон 
oturtmazsınız; нибəншанден oturtmazlar; нышандəнинним 
oturtmamalıyam; нышандəнинниш oturtmamalısınız; 
нышандəнинни oturtmamalıdır; нышандəниннимон oturtmamalıyıq; 
нышандəниннишон oturtmamalısınız; нышандəниннин 
oturtmamalıdırlar; нынышандым oturtmayım; мəншанд  oturtma; 
нынышанды  oturtmasın; мəншандəмон oturtmayaq; мəншандəн  
oturtmayın; ныншандын  oturtmasınlar; ныншандом oturmasam; 
ныншандош  oturtmasan; ныншандо  oturtmasa; ныншандомон 
oturtmasaq; ныншандошон  oturtmasanız; ныншандон  oturtmasalar. 

нышанде-нышанде з. oturda-oturda, oturdaraq, әylәşdirә-
әylәşdirә, әylәşdirәrәk, qondura-qondura, qonduraraq. 

нышандә с. oturtmuş, oturdan, әylәşdirmiş, әylәşdirәn, 
qondurmuş, qonduran. 

нышандә хəб. мəн. oturtmusan, әylәşdirmisәn, qondurmusan. 
нышандәнин с. oturtmalı, әylәşdirmәli, qondurmalı, oturdası, 

әylәşdirәsi, qondurası. 
нышандәсә з. oturdarkәn, әylәşdirәrkәn, qondurarkәn. 
ныше I и. kövşәmә. 
ныше II и. getmәmә. 
нышеј ф. 1 getmәmәk; ышты шејсə ныше чоке sənin 

getməyindənsə getməməyin yaхşıdır; 2 axmamaq. 
ныше кардеј ф. kövşәmәk. 
ныше кардә с. kövşәyәn; ныше кардə һəјвонон kövşəyən 

heyvanlar. 
ныше-ныше з. 1 getmәyә-getmәyә, getmәdәn, getmәyәrәk; 2 

axmaya-axmaya, axmadan, axmayaraq. 
нышә с. 1 axmaz, axmayan, axmamış; нышə ов aхmaz su; 2 bax: 

руныбә. 
нышә з. getmәmiş, getmәzdәn qabaq; нышə омəјм чəј тоно 

getməmiş onun yanına gəldim; 
нышивнијеј ф. çaldırmamaq (yumurtanı və s.). 
нышивније-нышивније з. çaldırmaya-çaldırmaya, 

çaldırmadan, çaldırmayaraq (yumurtanı və s.). 
нышивнијә с. çaldırmayan, çaldırmamış (yumurтanı və s.). 
нышивнијә з. çaldırmamış, çaldırmazdan öncә (yumurtanı və с.). 
нышыкыријеј ф. sürünmәmәk. 
нышыкырије-нышыкырије з. sürünmәyә-sürünmәyә, 

sürünmәdәn, sürünmәyәrәk. 
нышыкыријә с. sürünmәyәn, sürünmәmiş. 
нышыкыријә з. sürünmәmiş, sürünmәzdәn öncә. 
нышыкырнијеј ф. sürümәmәk. 
нышыкырније-нышыкырније з. sürümәyә-sürümәyә, 

sürümәdәn, sürümәyәrәk. 
нышыкырнијә с. sürümәyәn, sürmәmiş. 
нышыкырнијә з. sürümәmiş, sürümәzdәn öncә.  
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нышым и. тəб. babasil. 
нышынеј ф. düşünmәmәk. 
нышыне-нышыне з. düşünmәyә-düşünmәyә, düşünmәdәn, dü-

şünmәyәrәk. 
нышынә с. düşünmәyәn, düşünmәmiş. 
нышынә з. düşünmәmiş, düşünmәzdәn öncә. 
нышыновнијеј ф. düşündürmәmәk. 
нышыновније-нышыновније з. düşündürmәyә-

düşündürmәyә, düşündürmәdәn, düşündürmәyәrәk. 
нышыновнијә с. düşündürmәyәn, düşündürmәmiş. 
нышыновнијә з. düşündürmәmiş, düşündürmәzdәn öncә. 
нышыртеј ф. әzmәmәk. 
нышырте-нышырте з. әzmәyә-әzmәyә, әzmәdәn, әzmәyәrәk. 
нышыртә с. әzmәyәn, әzmәmiş. 
нышыртә з. әzmәmiş, әzmәzdәn öncә. 
нышыштеј ф. yumamaq. 
нышыште-нышыште з. yumaya-yumaya, yumadan, 

yumayaraq. 
нышыштә с. yumayan, yumamış. 
нышыштә з. yumamış, yumazdan öncә. 
нышыштовнијеј ф. yudurtmamaq. 
нышыштовније-нышыштовније з. yudurtmaya-yudurtmaya, 

yudurtmadan, yudurtmayaraq. 
нышыштовнијә с. yudurtmayan, yudurtmamış. 
нышыштовнијә з. yudurtmamış, yudurtmazdan öncә. 
нышон I и. nişan, bilgәc. 
нышон II и. nişan (düyü şitillərinin tarlada əkilməsi). 
нышон III и. nişan (barama qurdundan ipək alınmasının birinci 

təbəqəsi). 
нышонго и. nişangah. 
нышонә I и. nişanә. 
нышонә II и. nişan taxmaq mәrasimi, nişan. 
нышонә жәј ф. nişanlamaq. 
нышонә жә беј ф. nişanlanmaq. 
нышонә жә быә с. nişanlanmış, nişanlanan. 
нышонә жә быә хəб. мəн. nişanlanmışdır, nişanlanıb. 
нышонин с. nişanlı. 
нышонинәти и. nişanlılıq. 
нышт и. oturum; бə и нышт bir oturuma. 
ныште и. әylәşmә, oturma; 2 qonma; 3 batma. 
ныштеј ф. 1 әylәşmәk, oturmaq; партəдə ныштеј partada 

oturmaq; 2 qonmaq; пəрəндə ныште хычəсə quş budağa qondu; 3 
batmaq; Һəши ныште Gün batdı; 3 əmr. mən. бынышт әylәş; 
♥ныштејдəм otururam; ныштејдəш oturursan; ныштејдə oturur; 
ныштејдəмон otururuq; ныштејдəшон oturursunuz; ныштејдəн 
otururlar; ныштејдəбим otururdum; ныштејдəбиш otururdun; 
ныштејдəбе otururdu; ныштејдəбимон otururduq; ныштејдəбишон 
otururdunuz; ныштејдəбин otururdular; ныштəбим oturmuşdum; 
ныштəбиш oturmuşdun; ныштəбе oturmuşdu; ныштəбимон 
oturmuşduq; ныштəбишон oturmuşdunuz; ныштəбин  oturmuşdular; 
ныштəм oturmuşam; ныштəш oturmusan; ныштə oturub; ныштəмон 
oturmuşuq; ныштəшон oturmusunuz; ныштəн oturublar; ныштəбəјм 
otursaydım; ныштəбəјш otursaydın; ныштəбəј otursaydı; 
ныштəбəјмон otursaydıq; ныштəбəјшон otursaydınız; ныштəбəјн 
otursaydılar; əныштим oturardım; əныштиш oturardıq; əнышти 
oturardı; əныштимон oturardıq; əныштишон oturardınız; əныштин 
oturardılar; ныштəнинбим oturmalıydım; ныштəнинбиш 
oturmalıydın; ныштəнинбе oturmalıydı; ныштəнинбимон 
oturmalıydıq; ныштəнинбишон oturmalıydınız; ныштəнинбин 
oturmalıydılar; ныштəнин бим oturmalı oldum; ныштəнин биш 
oturmalı oldun; ныштəнин бе oturmalı oldu; ныштəнин бимон 
oturmalı olduq; ныштəнин бишон oturmalı oldunuz; ныштəнин бин 
oturmalı oldular; ныштим oturdum; ныштиш oturdun; ныште 
oturdu; ныштимон oturduq; ныштишон oturdunuz; ныштин 
oturdular; бəныштем oturaram; бəныштеш oturarsan; бəныште 
oturar; бəныштемон oturarıq; бəныштешон oturarsınız; бəныштен 
oturarlar; ныштəниним oturmalıyam; ныштəниниш oturmalısan; 
ныштəнине oturmalıdır; ныштəнинимон oturmalıyıq; 
ныштəнинишон oturmalısınız; ныштəнинин oturmalıdırlar; 
быныштым oturum; бынышт  otur; бынышты  otursun; 
быныштəмон oturaq; быныштəн  oturun; быныштын  otursunlar; 

быныштом otursam; быныштош  otursan; бынышто  otursa; 
быныштомон otursaq; быныштошон  otursanız; быныштон  
otursalar; ♥ныштејдəним oturmuram; ныштејдəниш oturmursan; 
ныштејдəни oturmur; ныштејдəнимон oturmuruq; ныштејдəнишон 
oturmursunuz; ныштејдəнин oturmurlar; ныштејдəныбим 
oturmurdum; ныштејдəныбиш oturmurdun; ныштејдəныбе 
oturmurdu; ныштејдəныбимон oturmurduq; ныштејдəныбишон 
oturmurdunuz; ныштејдəныбин oturmurdular; ныштəныбим 
oturmamışdım; ныштəныбиш oturmamışdın; ныштəныбе 
oturmamışdı; ныштəныбимон oturmamışdıq; ныштəныбишон 
oturmamışdınız; ныштəныбин  oturmamışdılar; ныштəним 
oturmamışam; ныштəниш oturmamısan; ныштəни oturmayıb; 
ныштəнимон oturmamışıq; ныштəнишон oturmamısınız; ныштəнин 
oturmayıblar; ныштəнəбəјм oturmasaydım; ныштəнəбəјш 
oturmasaydın; ныштəнəбəј oturmasaydı; ныштəнəбəјмон 
oturmasaydıq; ныштəнəбəјшон oturmasaydınız; ныштəнəбəјн 
oturmasaydılar; нəныштим oturmazdım; нəныштиш oturmazdın; 
нəнышти oturmazdı; нəныштимон oturmazdıq; нəныштишон 
oturmazdılar; нəныштин oturmazdılar; ныштəнинныбим 
oturmamalıydım; ныштəнинныбиш oturmamalıydın; 
ныштəнинныбе oturmamalıydı; ныштəнинныбимон 
oturmamalıydıq; ныштəнинныбишон oturmamalıydınız; 
ныштəнинныбин oturmamalıydılar; ныштəнин ныбим oturmalı 
olmadım; ныштəнин ныбиш oturmalı olmadın; ныштəнин ныбе 
oturmalı olmadı; ныштəнин ныбимон oturmalı olmadıq; ныштəнин 
ныбишон oturmalı olmadınız; ныштəнин ныбин oturmalı olmadılar; 
ныныштим oturmadım; ныныштиш oturmadın; ныныште oturmadı; 
ныныштимон oturmadıq; ныныштион oturmadınız; ныныштин 
oturmadılar; нибəныштем oturmaram; нибəныштеш oturmazsan; 
нибəныште oturmaz; нибəныштемон oturmarıq; нибəныштешон 
oturmazsınız; нибəныштен oturmazlar; ныштəнинним 
oturmamalıyam; ныштəнинниш oturmamalısınız; ныштəнинни 
oturmamalıdır; ныштəниннимон oturmamalıyıq; ныштəниннишон 
oturmamalısınız; ныштəниннин oturmamalıdırlar; ныныштым 
oturmayım; мəнышт  oturma; нынышты  oturmasın; мəныштəмон 
oturmayaq; мəныштəн  oturmayın; ныныштын  oturmasınlar; 
ныныштом oturmasam; ныныштош  oturmasan; нынышто  
oturmasa; ныныштомон oturmasaq; ныныштошон  oturmasanız; 
ныныштон  oturmasalar. 

ныштемон и. 1 oturuş, oturma; 2 qonuş, qonma. 
ныштемон-әштемон и. oturuş-duruş. 
ныште-ныште з. 1 otura-otura, oturaraq; 2 qona-qona, 

qonaraq (quş). 
ныштә с. 1 oturmuş, oturan; ныштə одəм oturan adam;  2 

oturaq; ныштə əһоли oturaq əhali; 3 qonmuş, qonan (quş). 
ныштә хəб. мəн. 1 oturub; 2 qonub (quş). 
ныштәнин с. 1 әylәşmәli, oturmalı, әylәşәsi, oturası (yer); 2 

qonmalı, qonası (budaq). 
ныштәсә з. 1 әylәşәrkәn, oturarkәn; 2 qonarkәn; 3 batarkәn 

(Günəş). 
ныштәти и. oturaqlıq. 
нышт-әшт и. oturub-durma. 
ныштәҹо и. oturacaq. 
ныштәҹо з. oturan yerdә, oturan yerdәn.  
нышт-әшт и. oturub-durma. 
нышт-әшт кардеј ф. oturub-durmaq; Дуст-дышмени бызын, 

Фикрəт, де һар кəси нышт-əшт мəкə! Dost-düşməni bil sən, Fikrət, 
hər yetənlə oturub-durma! (Əsədi Fiкrəт) 

нышхо и. muşqurt. 
нобәләд с. nabәlәd; нобəлəдə одəм nabələd adam. 
нобәләдәти и. nabәlәdlik. 
нобуд с. qeyri-kafi, qeyri-qәnaәtbәxş, yarıtmaz; нобуд огəтеј 

yarıtmaz saхlamaq, yarıtmamaq. 
нобудәти и. yarıtmazlıq. 
нов I и. nov. 
нов II и. balıq tutmaq üçün qayıq. 
новәрз с. yöndәmsiz. 
новәрзәти и. yöndәmsizlik. 
новәрз-новәрзи з. yöndәmsizcә, yöndәmsizcәsinә. 
новније и. gәzdirmә, dolandırma. 
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новнијеј ф. gәzdirmәk, dolandırmaq; новнијə беј ф. 
gəzdirilmək, dolandırılmaq; новнијə быəбе gəzdirilmişdi; новнијə 
быəбəј gəzdirilsəydi; новнијə бејдə gəzdirilir; новнијə бе  gəzdirildi; 
новнијə бəбе gəzdirilər; новнијə быə с. gəzdirilmiş, dolandırılmış; 
новнијə быə хəб. мəн. gəzdirilmişdir, dolandırılmışdır; ♥новнејдəм 
gəzdirirəm; новнејдəш gəzdirirsən; новнејдə gəzdirir; новнејдəмон 
gəzdiririk; новнејдəшон gəzdirirsiniz; новнејдəн gəzdirirlər; 
новнејдəбим gəzdirirdim; новнејдəбиш gəzdirirdin; новнејдəбе 
gəzdirirdi; новнејдəбимон gəzdirirdik; новнејдəбишон gəzdirirdiniz; 
новнејдəбин gəzdirirdilər; новнијəмбе gəzdirmişdim; новнијəбе 
gəzdirmişdin; новнијəшбе gəzdirmişdi; новнијəмонбе gəzdirmişdik; 
новнијəонбе gəzdirmişdiniz; новнијəшонбе  gəzdirmişdilər; 
новнијəме gəzdirmişəm; новнијə gəzdirmisən; новнијəше gəzdirib; 
новнијəмоне gəzdirmişik; новнијəоне gəzdirmisiniz; новнијəшоне 
gəzdiriblər; новнијəмбəј gəzdirsəydim; новнијəбəј gəzdirsəydin; 
новнијəшбəј gəzdirsəydi; новнијəмонбəј gəzdirsəydik; новнијəонбəј 
gəzdirsəydiniz; новнијəшонбəј gəzdirsəydilər; əновним gəzdirərdim; 
əновниш gəzdirərdin; əновни gəzdirərdi; əновнимон gəzdirərdik; 
əновнишон gəzdirərdiniz; əновнин gəzdirərdilər; новнијəнинбим 
gəzdirməliydim; новнијəнинбиш gəzdirməliydin; новнијəнинбе 
gəzdirməliydi; новнијəнинбимон gəzdirməliydik; новнијəнинбишон 
gəzdirməliydiniz; новнијəнинбин gəzdirməliydilər; новнијəнин бим 
gəzdirməli oldum; новнијəнин биш gəzdirməli oldun; новнијəнин бе 
gəzdirməli oldu; новнијəнин бимон gəzdirməli olduq; новнијəнин 
бишон gəzdirməli oldunuz; новнијəнин бин gəzdirməli oldular; 
новниме gəzdirdim; новније gəzdirdin; новнише gəzdirdi; 
новнимоне gəzdirdik; новнионе gəzdirdiniz; новнишоне gəzdirdilər; 
бəновнем gəzdirərəm; бəновнеш gəzdirərsən; бəновне gəzdirər; 
бəновнемон gəzdirərik; бəновнешон gəzdirərsiniz; бəновнен 
gəzdirərlər; новнијəниним gəzdirməliyəm; новнијəниниш 
gəzdirməlisən; новнијəнине gəzdirməlidir; новнијəнинимон 
gəzdirməliyik; новнијəнинишон gəzdirməlisiniz; новнијəнинин 
gəzdirməlidirlər; быновным gəzdirim; быновын  gəzdir; быновны  
gəzdirsin; быновнəмон gəzdirək; быновнəн  gəzdirin; быновнын  
gəzdirsinlər; быновном gəzdirsəm; быновнош  gəzdirsən; быновно  
gəzdirsə; быновномон gəzdirsək; быновношон  gəzdirsəniz; 
быновнон  gəzdirsələr; ♥новнејдəним gəzdirmirəm; новнејдəниш 
gəzdirmirsən; новнејдəни gəzdirmir; новнејдəнимон gəzdirmirik; 
новнејдəнишон gəzdirmirsiniz; новнејдəнин gəzdirmirlər; 
новнејдəныбим gəzdirmirdim; новнејдəныбиш gəzdirmirdin; 
новнејдəныбе gəzdirmirdi; новнејдəныбимон gəzdirmirdik; 
новнејдəныбишон gəzdirmirdiniz; новнејдəныбин gəzdirmirdilər; 
новнијəмныбе gəzdirməmişdim; новнијəныбе gəzdirməmişdin; 
новнијəшныбе gəzdirməmişdi; новнијəмонныбе gəzdirməmişdik; 
новнијəонныбе gəzdirməmişdiniz; новнијəшонныбе  
gəzdirməmişdilər; новнијəмни gəzdirməmişəm; новнијəни 
gəzdirməmisən; новнијəшни gəzdirməyib; новнијəмонни 
gəzdirməmişik; новнијəонни gəzdirməmisiniz; новнијəшонни 
gəzdirməyiblər; новнијəмнəбəј gəzdirməsəydim; новнијəнəбəј 
gəzdirməsəydin; новнијəшнəбəј gəzdirməsəydi; новнијəмоннəбəј 
gəzdirməsəydik; новнијəоннəбəј gəzdirməsəydiniz; 
новнијəшоннəбəј gəzdirməsəydilər; нəновним gəzdirməzdim; 
нəновниш gəzdirməzdin; нəновни gəzdirməzdi; нəновнимон 
gəzdirməzdik; нəновнишон gəzdirməzdiniz; нəновнин 
gəzdirməzdilər; новнијəнинныбим gəzdirməməliydim; 
новнијəнинныбиш gəzdirməməliydin; новнијəнинныбе 
gəzdirməməliydi; новнијəнинныбимон gəzdirməməliydik; 
новнијəнинныбишон gəzdirməməliydiniz; новнијəнинныбин 
gəzdirməməliydilər; новнијəнин ныбим gəzdirməli olmadım; 
новнијəнин ныбиш gəzdirməli olmadın; новнијəнин ныбе 
gəzdirməli olmadı; новнијəнин ныбимон gəzdirməli olmadıq; 
новнијəнин ныбишон gəzdirməli olmadınız; новнијəнин ныбин 
gəzdirməli olmadılar; ныновниме gəzdirmədim; ныновније 
gəzdirmədin; ныновнише gəzdirmədi; ныновнимоне gəzdirmədik; 
ныновнионе gəzdirmədiniz; ныновнишоне gəzdirmədilər; 
нибəновнем gəzdirmərəm; нибəновнеш gəzdirməzsən; нибəновне 
gəzdirməz; нибəновнемон gəzdirmərik; нибəновнешон 
gəzdirməzsiniz; нибəновнен gəzdirməzlər; новнијəнинним 
gəzdirməməliyəm; новнијəнинниш gəzdirməməlisən; новнијəнинни 
gəzdirməməlidir; новнијəниннимон gəzdirməməliyik; 
новнијəниннишон gəzdirməməlisiniz; новнијəниннин 

gəzdirməməlidirlər; ныновным gəzdirməyim; мəновын  gəzdirmə; 
ныновны  gəzdirməsin; мəновнəмон gəzdirməyək; мəновнəн  
gəzdirməyin; ныновнын  gəzdirməsinlər; ныновном gəzdirməsəm; 
ныновнош  gəzdirməsən; ныновно  gəzdirməsə; ныновномон 
gəzdirməsək; ныновношон  gəzdirməsəniz; ныновнон  
gəzdirməsələr. 

новније-новније з. gәzdirә-gәzdirә, gәzdirәrәk, dolandıra-
dolandıra, dolandıraraq. 

новнијә с. gәzdirәn, dolandıran. 
новнијә хəб. мəн. gәzdirmisәn, dolandırmısan. 
новнијәнин с. gәzdirmәli, dolandırmalı, gәzdirәsi, dolandırası. 
новнијәсә з. gәzdirәrkәn, dolandırarkәn. 
новчур и. leysan. 
ногырәј и. narazılıq; ногырəј кардеј ф. giley-güzar etmək, 

narazılıq etmək; ногырəј кардə беј ф. giley-güzar edilmək, narazılıq 
edilmək; ногырəј кардə быə с. giley-güzar edilmiş, narazılıq edilmiş 
(edilən); ногырəј кардə быə хəб. мəн. giley-güzar edilmişdir, 
narazılıq edilmişdir (edilib). 

ногырәјн с. gileyli. 
ногырәјнәти и. gileylilik. 
ноғ и. bax: коч. 
ноғафил з. naqafil. 
ноғнә и. dәyirman çörәyi (dəyirmandə növbə gözləyərkən irəlidə 

olanın unundan xamır yoğurar, sonra ocaq qalayıb, yastılandırılmış 
xamırı qoyardılar ocağa, onun üstünə kül, sonra isə köz yığaraq onu 
bişirib yeyərdilər); Һар кəс ыштə ноғнəсə обəкырне зили Hər kəs 
közü öz çörəyinin üstünə çəkər (At. m.). 

ноғул и. noğul. 
нодинҹ с. nadinc; нодинҹə əғыл nadinc uşaq. 
нодинҹәти и. nadinclik; нодинҹəти кардеј ф. nadinclik etmək; 

нодинҹəти кардə беј ф. nadinclik edilmək; нодинҹəти кардə быə с. 
nadinclik edilmiş (edilən); нодинҹəти кардə быə хəб. мəн. nadinclik 
edilmişdir (edilib). 

нодыл с. bax: дылнодыл. 
нодыләти и. bax: дылнодыләти. 
нодыл-нодыли з. ürәksiz, ürәksizcәsinә, könülsüz. 
нодырыст с. nadürüst. 
нодырыстәти и. nadürüstlük. 
нодон с. nadan; нодонə одəм nadan insan. 
нодонәти и. nadanlıq; јолə дарде нодонəти nadanlıq böyük 

dərddir. 
ноә с. 1 qoyma, qoydurma; ноə дандон qoyma diş; 2 qoyan, 

qoymuş, hörәn; диво ноə мерд divar hörən kişi; ном ноə зоə ad 
qoyan oğlan.  

ноә хəб. мəн. qoymusan. 
ноәлоҹ с. naәlac. 
ноәлоҹәти и. naәlaclıq. 
ноәлоҹәтику з. naәlaclıqdan. 
ноәнин с. qoymalı, qoyulmalı, qoyası, qoyulası. 
ноәсә з. qoyarkәn. 
ноз и. naz; бə ноз мəнə ыштəни! özünü naza qoyma! 
ноз-ғәмзә и. naz-qәmzә. 
нозә и. naz, nazlama, әzizlәmә; əв нозə кардејдəбе боштə корпə  

o öz körpəsini əzizləyirdi; нозə кардеј ф. nazlamaq, əzizləmək; нозə 
кардə беј ф. nazlanmaq, əzizlənmək; нозə кардə быə с. nazlanmış, 
əzizlənmiş, nazlanan, əzizlənən; нозə кардə быə хəб. мəн. 
nazlanmışdır, əzizlənmişdir, nazlanıb, əzizlənib. 

нозәгулә с. bax: нозәдоштә. 
нозәгуләти и. bax: нозәдоштәти. 
нозәдоштә с. әrköyün; нозəдоштə беј ərköyünləşmək; нозəдоштə 

кардеј ərköyünləşdirmək. 
нозәдоштәти и. әrköyünlük; нозəдоштəти кардеј ф. ərköyünlük 

etmək; нозəдоштəти кардə беј ф. ərköyünlük edilmək; нозəдоштəти 
кардə быə с. ərköyünlük edilmiş (edilən); нозəдоштəти кардə быə 
хəб. мəн. ərköyünlük edilmişdir (edilib). 

нозәнин с. nazәnin. 
нозәһват с. nazsatan. 
нозин с. nazlı. 
нозинәти и. nazlılıq. 
нозык с. nazik; нозык беј ф. nazikləşmək; нозык быə с. 

nazikləşmiş, nazikləşən; нозык быə хəб. мəн. nazikləşmişdir, 
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nazikləşib; нозык кардеј ф. nazikləşdirmək; нозык кардə беј ф. 
nazikləşdirilmək; нозык кардə быə с. nazikləşdirilmiş, 
nazikləşdirilən; нозык кардə быə хəб. мəн. nazikləşdirilmişdir, 
nazikləşdirilib; *нозык рыштеј ф. мəҹ.azarlamaq, özünü pis hiss 
etmək, ağrımaq. 

нозыкәти и. naziklik. 
нозыкәти и. naziklik. 
нозык-нозыки з. nazikcә.  
ноил и. nail; ноил беј ф. nail olmaq; ноил быə с. nail olmuş (olan); 

ноил быə хəб. мəн. nail olmuşdur (olub). 
ноилијәт и. nailiyyәt. 
ноиллоҹ с. naәlac. 
ноиллоҹәти и. naәlaclıq. 
ноинсоф с. insafsız, nainsaf. 
ноинсофәти и. insafsızlıq, nainsaflıq; ноинсофəти кардеј ф. 

insafsızlıq etmək, nainsaflıq etmək; ноинсофəти кардə беј ф. 
insafsızlıq edilmək, nainsaflıq edilmək; ноинсофəти кардə быə с. 
insafsızlıq edilmiş, nainsaflıq edilmiş (edilən); ноинсофəти кардə 
быə хəб. мəн. insafsızlıq edilmişdir, nainsaflıq edilmişdir (edilib). 

ноинсоф-ноинсофи з. insafsızcasına. 
ној ф. qoymaq; ном ној ad qoymaq; моғнə ној yumurta qoymaq; 

тоҹ ној tac qoymaq; бə зəмин ној yerə qoymaq; һывоскə ној 
qaravulçu qoymaq; директор ној direktor qoymaq; бəнкə ној banka 
qoymaq; нохтə ној nöqtə qoymaq; дој ној qoydurmaq; ноə бе и. 1 
qoyulma; мəсəлə ноə бе məsələnin qoyulması; 2 хəб. мəн. qoyuldu; 
диво ноə бе divar qoyuldu; ноə беј ф. qoyulmaq; ноə быəбе 
qoyulmuşdu;  ноə быəбəј  qoyulsaydı; ноə бе qoyuldu; ноə бејдə  
qoyulur; ноə бəбе qoyular; ноə быə с. qoyulmuş, qoyulan; ноə быə 
хəб. мəн. qoyulmuşdur, qoyulub; ♥нојдəм qoyuram;  нојдəш 
qoyursan; нојдə qoyur; нојдəмон qoyuruq; нојдəшон qoyursunuz; 
нојдəн qoyurlar; нојдəбим qoyurdum; нојдəбиш qoyurdun; нојдəбе 
qoyurdu; нојдəбимон qoyurduq; нојдəбишон qoyurdunuz; нојдəбин 
qoyurdular; ноəмбе qoymuşdum; ноəбе qoymuşdun; ноəшбе 
qoymuşdu; ноəмонбе qoymuşduq; ноəонбе qoymuşdunuz; ноəшонбе 
qoymuşdular; ноəнинбим qoymalıydım; ноəнинбиш qoymalıydın; 
ноəнинбе qoymalıydı; ноəнинбимон qoymalıydıq; ноəнинбишон 
qoymalıydınız; ноəнинбин qoymalıydılar; ноəнин бим qoymalı 
oldum; ноəнин биш qoymalı oldum; ноəнин бе qoymalı oldu; 
ноəнин бимон qoymalı olduq; ноəнин бишон qoymalı oldunuz; 
ноəнин бин qoymalı oldular; ноəнинимбəн qoymalıyammış; 
ноəнинишбəн qoymalısanmış; ноəнинебəн qoymalıymış; 
ноəнинимонбəн qoymalıyıqmış; ноəнинишонбəн qoymalısınızmış; 
ноəнининбəн qoymalıylarmış; ноəмбəј qoysaydım; ноəбəј 
qoysaydın; ноəшбəј qoysaydı; ноəмонбəј qoysaydıq; ноəонбəј 
qoysaydınız; ноəшонбəј qoysaydılar; əнəјм qoyardım; əнəјш 
qoyardın; əнəј qoyardı; əнəјмон qoyardıq; əнəјшон qoyardınız; əнəјн 
qoyardılar; əнəјмбəн qoyarammış; əнəјшбəн qoyarsanmış; əнəјбəн 
qoyarmış; əнəјмонбəн qoyarmışıq; əнəјшонбəн qoyarsınızmış; 
əнəјнбəн qoyarlarmış; номе qoydum; ној qoydun; ноше qoydu; 
номоне qoyduq; нооне qoydunuz; ношоне qoydular; ноəме 
qoymuşam; ноə qoymusan; ноəше qoymuşdur; ноəмоне qoymuşuq; 
ноəоне qoymusunuz; ноəшоне qoymuşlar; бəном qoyaram; бəнош 
qoyarsan; бəно qoyar; бəномон qoyarıq; бəношон qoyarsınız; бəнон 
qoyarlar; ноəниним qoymalıyam; ноəниниш qoymalısan; ноəнине 
qoymalıdır; ноəнинимон qoymalıyıq; ноəнинишон qoymalısınız; 
ноəнинин qoymalıdırlar; бынəм гојум; бынə qoy; бынə qoysun; 
бынəмон qoyaq; бынəн qoyun; бынəн qoysunlar; быном qoysam; 
бынош qoysan; быно qoysa; быномон qoysaq; быношон qoysanız; 
бынон qoysalar; ♥нојдəним qoymuram; нојдəниш qoymursan; 
нојдəни qoymur; нојдəнимон qoymuruq; нојдəнишон qoymursunuz; 
нојдəнин qoymurlar; нојдəныбим qoymurdum; нојдəныбиш 
qoymurdun; нојдəныбе qoymurdu; нојдəныбимон qoymurduq; 
нојдəныбишон qoymurdunuz; нојдəныбин qoymurdular; ноəмныбе 
qoymamışdım; ноəныбе qoymamışdın; ноəшныбе qoymamışdı; 
ноəмонныбе qoymamışdıq; ноəонныбе qoymamışdınız; 
ноəшонныбе qoymamışdılar; ноəнинныбим qoymamalıydım; 
ноəнинныбиш qoymamalıydın; ноəнинныбе qoymamalıydı; 
ноəнинныбимон qoymamalıydıq; ноəнинныбишон 
qoymamalıydınız; ноəнинныбин qoymamalıydılar; ноəнин ныбим 
qoymalı olmadım; ноəнин ныбиш qoymalı olmadın; ноəнин ныбе 
qoymalı olmadı; ноəнин ныбимон qoymalı olmadıq; ноəнин 

ныбишон qoymalı olmadınız; ноəнин ныбин qoymalı olmadılar; 
ноəниннимбəн qoymamalıyammış; ноəниннишбəн 
qoymamalısanmış; ноəниннијебəн qoymamalıymış; 
ноəниннимонбəн qoymamalıyıqmış; ноəниннишонбəн 
qoymamalıymışsınız; ноəниннинбəн qoymamalıymışlar; ноəмнəбəј 
qoymasaydım; ноəнəбəј qoymasaydın; ноəшнəбəј qoymasaydı; 
ноəмоннəбəј qoymasaydıq; ноəоннəбəј qoymasaydınız; 
ноəшоннəбəј qoymasaydılar; нəнəјм qoymazdım; нəнəјш 
qoymazdın; нəнəј qoymazdı; нəнəјмон qoymazdıq; нəнəјшон 
qoymazdınız; нəнəјн qoymazdılar; нəнəјмбəн qoymazammış; 
нəнəјшбəн qoymazsannış; нəнəјбəн qoymazmış; нəнəјмонбəн 
qoymazmışıq; нəнəјшонбəн qoymazmışsınız; нəнəјнбəн 
qoymazmışlar; ныноме qoymadım; ныној qoymadın; ныноше 
qoymadı; ныномоне qoymadıq; нынооне qoymadınız; ныношоне 
qoymadılar; ноəмни qoymamışam; ноəни qoymamısan; ноəшни 
qoymayıb; ноəмонни qoymamışıq; ноəонни qoymamısınız; 
ноəшонни qoymamışlar; нибəном qoymaram; нибəнош qoymazsan; 
нибəно qoymaz; нибəномон qoymarıq; нибəношон qoymazsınız; 
нибəнон qoymazlar; ноəнинним qoymamalıyam; ноəнинниш 
qoymamalısan; ноəнинни qoymamalıdır; ноəниннимон 
qoymamalıyıq; ноəниннишон qoymamalısınız; ноəниннин 
qoymamalıdırlar; нынəм qoymayım; мəнə qoyma; нынə qoymasın; 
мəнəмон qoymayaq; мəнəн qoymayın; нынəн qoymasınlar; ныном 
qoymasam; нынош qoymasan; ныно qoymasa; ныномон qoymasaq; 
ныношон qoymasanız; нынон qoymasalar. 

нојабр и. noyabr (ay). 
ноје и. qoyma. 
нојемон и. 1 qoyuluş; кəрпуҹи нојемон kərpicin qoyuluşu; 2 

qoyum; моғнə нојемон yumurta qoyumu. 
ној-ној з. qoya-qoya, qoyaraq. 
-нок sifətdüzəldən «–nak» şəkilçisi; ғәзәбнок qәzәbnak. 
нокә и. nökәr; bax: ныфчә. 
нокә-наиб и. nökәr-naib. 
нокәти и. nökәrçilik; нокəти кардеј ф. nökərçilik etmək; нокəти 

кардə беј ф. nökərçilik edilmək; нокəти кардə быə с. nökərçilik 
edilmiş (edilən); нокəти кардə быə хəб. мəн. nökərçilik edilmişdir 
(edilib). 

нокынд с. köntöy. 
нокындәти и. köntöylük. 
ноком с. nakam. 
нокомәти и. nakamlıq. 
нокосиб с. işbilmәz, әlindәn iş gәlmәyәn. 
нокосибәти и. işbilmәzlik. 
нолә и. nalә; нолə кəшеј nalə çəkmək. 
нолә-ныфин и. qarğıma, nalә-qarğış; нолə-ныфин кардеј ф. 

qarğımaq, nalə-qarğış etmək; нолə-ныфин кардə беј ф. nalə-qarğış 
edilmək; нолə-ныфин кардə быə с. nalə-qarğış edilmiş (edilən); 
нолə-ныфин кардə быə хəб. мəн. nalə-qarğış edilmişdir (edilib). 

нолојиғ с. nalayiq; нолојиғə һəрəкəт nalayiq hərəkət. 
нолојиғәти и. nalayiqlik. 
ном и. ad; номное и. adqoyma; ном ноə беј ф. ad qoyulmaq; ном 

ноə быə с. ad qoyulmuş (qoyulan); ном ноə быə хəб. мəн. ad 
qoyulmuşdur (qoyulub); ном дое и. adlandırma; ном доə бе и. 
adlandırılma; ном доə беј ф. adlandırılmaq; ном доə быə с. 
adlandırılmış, adlandırılan; ном доə быə хəб. мəн. adlandırılmışdır, 
adlandırılıb; ном дој ф. adlandırmaq, ad vermək. 

номбәд с. adıbatmış, bәdnam. 
номбәдәти и. adıbatmışlıq, bәdnamlıq. 
номбәном з. adbaad; номбəном сəдо кардеј adbaad çağırmaq. 
номдор с. adlı-sanlı, mәşhur, görkәmli; номдорə одəм adlı-sanlı 

(görkəmli) adam. 
номдорәти и. adlı-sanlılıq, mәşhurluq, görkәmlilik. 
номеј I ф. acımamaq (xəmir). 
номеј II ф. gәlmәmәk. 
номејәти I и. acımazlıq (xəmir). 
номејәти II и. gәlmәzlik, gәlmәmәzlik. 
номе-номе I з. acımaya-acımaya, acımadan, acımayaraq (xəmir). 
номе-номе II з. gәlmәyә-gәlmәyә, gәlmәdәn, gәlmәyәrәk. 
номерд с. namәrd; бəнə номерди (номерди ғəзинə) 

namərdcəsinə, namərd kimi; *Бə ов егын, де номерди ноə парди 
дəмəвард Кечмə намəрд көрпүсүндəн, гој апарсын сел сəни; 
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номердәти и. namәrdlik; номердəти кардеј ф. namərdlik etmək; 
номердəти кардə беј ф. namərdlik edilmək; номердəти кардə быə c. 
namərdlik edilmiş (edilən); номердəти кардə быə хəб. мəн. 
namərdlik edilmişdir (edilib). 

номерд-номерди з. namәrdcәsinә, namәrdliklә.  
номешә c. adıbatmış. 
номә` и. namә, mәktub. 
но`мә I с. acımayan, acımamış; номə һəми acımayan хəmir. 
номә` II с. gәlmәyәn, gәlmәmiş, gәlmәz; номə мəктуб gəlməyən 

məktub. 
номә` I з. acımamış, acımazdan öncә. 
но`мә II з. gәlmәmiş, gәlmәzdәn öncә; чəј хəбə омəј əв ыштəн 

номə o özü gəlməmiş onun хəbəri gəldi. 
номәдә и. 1 adında; Хансыво номəдə одəм һесте əјо? Хansıvo 

adında adam orada varmı?; 2 adına; З. Әһмəдзодə номəдə ҹадə Z. 
Әhmədzadə adına küçə; 3 adverәn, adqoyan; ки быə ышты номəдə? 
sənin adqoyanın kim olubdur? 

номәлум с. namәlum. 
номәлумәти и. namәlumluq. 
номәлшәк с. şәkigetmәyәn, anlamayan, qanmayan (körpә). 
номәлшәкәти и. anlamazlaq, qanmazlıq. 
номәһрәм с. namәhrәm. 
номәһрәмәти и. namәhrәmlik. 
номижә и. namizәd, ad olunmuş; бə депутатəти номижə 

deputatlığa namizəd. 
номижәти и. namizәdlik.  
номизәд и. bax: номижә.  
номизәдәти и. bax: номижәти. 
номин с. adlı; номинә одәм; *Бə номинə одəми довлəт лозим ни 

Ad-sanlı adama dövlət lazım deyil (At. məs.). 
номинә с. adlıq; номинə һол грəм. adlıq hal. 
номыносиб с. namünasib. 
номыносибәти и. namünasiblik. 
номләкә и. pis ad, lәkәli ad; номлəкə ној adını pisə çıхarmaq, pis 

ad qoymaq, adını ləkələndirmək. 
ном-нышон и. nam-nişan. 
номнозык  с. nәrmәnazik. 
номнозыкәти и. nәrmәnaziklik. 
ном ној ф. ad qoymaq. 
ном-санд и. ad-san. 
ном-сандин с. adlı-sanlı. 
ном-сандинәти и. adlı-sanlılıq. 
номус и. namus. 
номусәгир и. namus әsiri. 
номусин с. namuslu. 
номусинәти и. namusluluq. 
номхыдо n. namxuda. 
нонәҹиб с. nanәcib. 
нонәҹибәти и. nanәciblik. 
нонзә a. on doqquz. 
нонзәминә a. ondoqquzuncu. 
нонҹ с. narınc, narıncı (rəng). 
но-пегәт I и. götür-qoy; но-пегəт кардеј götür-qoy etmək. 
но-пегәт II и. qulluq, baxım, qulluq etmә, baxma; нохəшини но-

пегəти карде гəрəке хəstənin qulluğunda durmaq lazımdır. 
норе и. inildәmә, zarıma.  
нореј ф. inildәmәk, zarımaq. 
норе-норе з. inildәyә-inildәyә, inildәyәrәk, zarıya-zarıya, 

zarıyaraq.  
норә и. inilti, inildәmә. 
норәјн с. iniltili. 
норәнин с. inildәmәli, zarımalı, inildәyәsi, zarıyası. 
норәсә з. inildәyәrkәn, zarıyarkәn. 
норынык и. zarıltı, zıqqıltı, vayıltı, zarıma, inilti; норынык 

карде и. zarıma, zıqqıldama, vayıldama, vayıldanma, inildəmə; 
норынык кардеј ф. zarımaq, zıqqıldamaq, vayıldamaq, vayıldanmaq, 
inildəmək; норынык кардə с. zarıyan, zıqqıldayan, vayıldayan, 
inildəyən; норынык кардə бе и. zarınma, vayıldaşma, inildəşmə; 
норынык кардə беј ф. zarınmaq, vayıldaşmaq, inildəşmək; норынык 

кардə быə с. zarınmış, zarınan, vayıldanmış, vayıldanan, inildəmiş, 
inildəyən; норынык кардə быə хəб. мəн. zarınmışdır, zarınıb, 
vayıldanmışdır, vayıldanıb, inildənmişdir, inildənib. 

нормал с. normal. 
нормаләти и. normallıq. 
норози с. narazı; норозим narazıyam; норозиш narazısan; 

норозије narazıdır; норозимон narazıyıq; норозишон narazısınız; 
норозин narazıdırlar. 

норозијәти и. narazılıq; норозијəти кардеј ф. narazılıq etmək; 
норозијəти кардə беј ф. narazılıq edilmək; норозијəти кардə быə с. 
narazılıq edilmiş (edilən); норозијəти кардə быə хəб. мəн. narazılıq 
edilmişdir (edilib). 

нороһат с. narahat. 
нороһатәти и. narahatlıq. 
носоз с. nasaz; носоз беј ф. nasaz olmaq. 
носозәти и. nasazlıq. 
нот и. not. 
нотәмиз с. natәmiz. 
нотәмизәти и. natәmizlik. 
нотәмом с. natamam; нотəмомə алијə тəһсил natamam ali təhsil. 
нотәмомәти и. natamamlıq. 
нотин с. notlu. 
нотороз с. nataraz; бəнə ноторози natarazcasına. 
ноторозәти и. natarazlıq. 
ноуму с. ümidsiz, naümid. 
ноумујәти и. ümidsizlik, naümidlik. 
ноуму-ноуму з.  naümidcәsinә, ümidsizcә, ümidsizcәsinә. 
нофә и. göbәk; нофə бырнијеј göbək kəsmək. 
нофи и. naxır. 
нофијәвон и. naxırçı. 
нофијәвонәти и. naxırçılıq. 
нофли и. döşәk. 
нофлидәәжән и. döşәkçi. 
нофлијәдим и. döşәkağı, döşәküzü. 
нофлијәдимонә с. döşәküzülük. 
нофлијонә с. döşәklik. 
нофличә и. döşәkçә. 
нофусә и. hәsirin qırağı. 
нохәләф с. naxәlәf; нохəлəфə фəрзəнд naхələf övlad. 
нохәләфәти и. naxәlәflik. 
нохәш с. xәstә; нохəш беј ф. xəstələnmək, xəstə olmaq; нохəш 

гынијеј ф. xəstələnmək; нохəш гынијə с. xəstələnmiş, xəstələnən; 
нохəш гынијə хəб. мəн. xəstələnib, xəstələnmişdir; нохəш кардеј ф. 
xəstələndirmək; нохəш кардə беј ф. xəstələndirilmək; нохəш кардə 
быə с. xəstələndirilmiş, xəstələndirilən; нохəш кардə быə хəб. мəн. 
xəstələndirilmişdir, xəstələndirilib. 

нохәшәкә и. xәstәxana. 
нохәшәти и. xәstәlik.  
нохәши и. xәstәlik. 
нохәшин (ҹ. нохәшинон) и. xәstә; *Нохəшин чəшбəро бəбе 

Xəstənin gözü yolda olar (At. sözü). 
нохәш-нохәши з. xәstә halda, xәstә-xәstә. 
нохәшхонә и. xәstәxana. 
нохсан и. nöqsan. 
нохсанин с. nöqsanlı. 
нохсанинәти и. nöqsanlılıq. 
нохтеји-нәзәр и. nöqteyi-nәzәr. 
нохтә (ҹ. нохтон) и. nöqtә. 
нохтәбәнохтә з. nöqtәbәnöqtә. 
нохтәјн с. nöqtәli; нохтəјнə виргул nöqtəli vergül. 
нохтә-нохтә з. nöqtә-nöqtә. 
нохтәш-бәнохтә з. nöqtәsi-nöqtәsinә. 
нохуд и. noxud. 
нохудин и. noxudlu. 
ноһә и. дини. nöhә. 
ноһәхан и. nöhәxan. 
ноһәханәти и. nöhәxanlıq. 
ноһәмо с. nahamar, dәrә-tәpә. 
ноһәмоәти и. nahamarlıq, dәrә-tәpәlik. 
ноһәх с. nahaq, әbәs; ноһəхə сыхан nahaq söz. 
ноһәхәдә з. nahaqdan, hәdәr, haqsızcasına. 
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ноһәхәти  и. haqsızlıq. 
ноһәхи и. haqsızlıq. 
ноһәх-ноһәхи з. nahaqcasına, nahaqdan. 
ночор с. naçar. 
ночорәти и. naçarlıq. 
ноҹинс с. nacins. 
ноҹинсәти и. nacinslik. 
ноши (ҹ. ношијон) с. naşı. 
ношијәти и. naşılıq; ношијəти кардеј ф. naşılıq etmək; ношијəти 

кардə беј ф. naşılıq edilmək; ношијəти кардə быə с. naşılıq edilmiş 
(edilən); ношијəти кардə быə хəб. мəн. naşılıq edilmişdir (edilib). 

ношукур с. naşükür. 
ношукурәти и. naşükürlük. 
ну с. yeni; нујə сор yeni il; нујə китобон yeni kitablar; Нујə дынјо 

Yeni dünya (Amerika nəzərdə tutulur); нубе yeniləşmə; ну беј 
yeniləşmək; ну быə yeniləşmiş; нукарде yeniləşdirmə; ну кардеј 
yeniləşdirmək; ну кардə беј yeniləşdirilmək; ну кардə быə 
yeniləşdirilmiş. 

нубә и. növbә. 
нубәвон и. növbәtçi. 
нубәвонәти и. növbәtçilik; нубəвонəти кардеј ф. növbətçilik 

etmək; нубəвонəти кардə беј ф. növbətçilik edilmək; нубəвонəти 
кардə быə с. növbətçilik edilmiş (edilən); нубəвонəти кардə быə хəб. 
мəн. növbətçilik edilmişdir (edilib). 

нубәјн с. növbәli. 
нубәјнәти  и. növbәlilik. 
нубәјни и. 1 nübar; 2 sovqat; нубəјни кардеј ф. nübar etmək; 

нубəјни кардə беј ф. nübar edilmək; нубəјни кардə быə с. nübar 
edilmiş (edilən); нубəјни кардə быə хəб. мəн. nübar edilmişdir 
(edilib). 

нубәсәтон з. yenidәn, tәzәdәn, tәkrar. 
нубәсәтоннывыште и. yenidәnyazma. 
нубәсәтонсохте и. yenidәnqurma. 
нувә (ҹ. нувон)  и. nüvә. 
нувәјн с. nüvәli. 
нуәкә и. yenilәşdirici. 
нујәвард с. yenilikçi, yeniçi, öncül. 
нујәвардәти и. yenilikçilik, yeniçilik. 
нујәжен и. cavan qadın. 
нујәти и. yenilik. 
нумрә и. nömrә; нумрə ној nömrələmək; нумрə ноə беј 

nömrələnmək; нумрə ноə быə nömrələnmiş, nömrələnən. 
нумрәјн с. nömrәli. 
нун (ҹ. нунон) и. çörәk; нун ожəнеј çörək yapmaq; нун патеј 

çörək bişirmək; *Бə нуни лəғы быжəн ку бəбе Çörəyə təpik atan kor 
olar; Нуни бо манде һардејдəнин, бо ағыли һардејдəн Çörəyi 
yaşamaq üçün yemirlər, ağıl tutmaq üçün yeyirlər (At. sözü). 

нунвај с. çörәkvay; нунвај кардеј çörəkvay etmək, çörəyinə bais 
olmaq, çörəksiz qoymaq. 

нунвајәти и. çörәkvaylıq. 
нундо с. çörәkverәn, xeyirxah. 
нундоәти и. xeyirxahlıq. 
нунәвон и. çörәkçi. 
нунәвонәти и. çörәkçilik. 
нунәдә с. çörәkverәn, xeyirxah. 
нунәке с. gizli. 
нунәкукә и. bulka. 
нунәлокә (ҹ. нунәлокон) и. çörәk tabağı. 
нунәпат и. çörәkçi, çörәkbişirәn. 
нунәпул и. çörәkpulu. 
нунәһват и. çörәksatan. 
нунә чәпә и. bax: вардәнә. 
нунин с. çörәkli. 
нунинәти и. çörәklilik. 
нунку с. nankor. 
нункујәти и. nankorluq. 
нун-немык и. duz-çörәk. 
нунранг с. qarayanız, qarabәniz. 
нунрангәти и. qarayanızlıq, qarabәnizlik. 
ну-ну с. yeni-yeni; ну-нујə одəмон yeni-yeni adamlar. 
нуперәс с. yeniyetmә; нуперəсə зоə yeniyetmə oğlan. 

нуперәсәти и. yeniyetmәlik. 
нур и. nur. 
нурә и. bәdәndәki artıq tüklәri tәmizlәmәk üçün kimyәvi vasitә. 
нурин и. nurlu. 
нуршид з. sәlis, aydın, saf; сыханон нуршид вотеј sözləri səlis 

demək. 
нуршидәти и. sәlislik, aydınlıq, saflıq (ifadədə). 
нусхә и. nüsxә. 
нуш и. nuş; нуш беј ф. 1 nuş olmaq; 2 нуш быбу! nuş olsun! 
нуши ҹон н. nuşi can. 
 

О 
 
о O (Talış əlifbasının onsəkkizinci hərfi). 
о с. 1 açıq; обеј açılmaq; окардеј açmaq; 2 bax: ож. 
-о//-јо  -dan//-dәn çıxışlıq hal şəkilçisi; чəхујо дəвонијеј bıçaqdan 

keçirmək; кəо бешеј evdən çıхmaq; шымшијо дəвонијеј qılıncdan 
keçirmək. 

обе и. açılma. 
обе-вибе и. açılıb-yığılma. 
обе-вибеј ф. açılıb-yığılmaq. 
обеј ф. açılmaq; бəј обе qapının açılması; ранги обе rəngin 

açılması; ♥обејдə  açılır; обејдəбе açılırdı; обəбе açılmışdı; оəби 
açılardı; обəј açıldı; обə açılıb; обəјбəн  açılıbmış; обəнинбе 
açılmalıydı; обəнин бе  açılmalı oldu; обəбе  açılar; обəнине 
açılmalıdır; обу açılsın; обо açılsa; ♥обејдəни  açılmır; обејдəныбе 
açılmırdı; обəныбе açılmamışdı; онəби açılmazdı; оныбəј açılmadı; 
обəни açılmayıb; обəнијбəн  açılmayıbmış; обəнинныбе 
açılmamalıydı; обəнин ныбе  açılmalı olmadı; онибəбе  açılmaz; 
обəнинни açılmamalıdır; оныбу açılmasın; оныбо açılmasa. 

обемон и. açılış; рəсмијə обемон rəsmi açılış. 
обе-обе з. açılaa-açıla, açılaraq. 
обә и. oba. 
обә с. açılmış, açılan.  
обә хəб. мəн. açılmışdır; дукон обə дијəдə  kənddə dükan 

açılmışdır. 
обәсә з. açılarkәn. 
обыә с. açılan, ayrılan; açılmış, ayrılmış; обыə бə açılan (açılmış) 

qapı; обыə һачəр ayrılan açar. 
обыә-вибыә с. açılıb-yığılan. 
обыәнин с. açılmalı, açılası. 
обырије и. kәsilmә, bitmә. 
обыријеј ф. kәsilmәk, bitmәk; ♥обыријејдə  kəsilir; 

обыријејдəбе kəsilirdi; обыријəбе kəsilmişdi; оəбыри kəsilərdi; 
обыријəј kəsildi; обыријə kəsilib; обыријəјбəн  kəsilibmiş; 
обыријəнинбе kəsilməliydi; обыријəнин бе  kəsilməli oldu; 
обəбырије  kəsilər; обыријəнине kəsilməlidir; обыријы kəsilsin; 
обыријо kəsilsə; ♥обыријејдəни  kəsilmir; обыријејдəныбе 
kəsilmirdi; обыријəныбе kəsilməmişdi; онəбыри kəsilməzdi; 
оныбыријəј kəsilmədi; обыријəни kəsilməyib; обыријəнијбəн  
kəsilməyibmiş; обыријəнинныбе kəsilməməliydi; обыријəнин ныбе  
kəsilməli olmadı; онибəбырије  kəsilməz; обыријəнинни 
kəsilməməlidir; оныбыријы kəsilməsin; оныбыријо kəsilməsə. 

обырије-обырије з. kәsilә-kәsilә, kәsilәrәk, bitә-bitә, bitәrәk. 
обыријә с. kәsilmiş, kәsilәn, bitmiş, bitәn. 
обыријә хəб. мəн. kәsilib, bitib. 
обыријәнин с. kәsilmәli, bitmәli, kәsilәsi, bitәsi. 
обыријәсә з. kәsilәrkәn, bitәrkәn. 
обырније и. kәsmә (heyvanın başını və s.). 
обырнијеј ф. kәsmәk (heyvanın başını və s.); bitirmәk; обырнијə 

беј ф. kəsilmək (heyvanın və s. başı); bitirilmək;  обырнијə быəбе 
kəsilmişdi; обырнијə быəбəј kəsilsəydi; обырнијə бе kəsildi; 
обырнијə бејдə kəsilir; обырнијə бəбе kəsilər; обырнијə быə с. 
kəsilmiş, kəsilən (heyvan); bitirilmiş, bitirilən; ♥обырнејдəм kəsirəm; 
обырнејдəш kəsirsən; обырнејдə kəsir; обырнејдəмон kəsirik; 
обырнејдəшон kəsirsiniz; обырнејдəн kəsirlər; обырнејдəбим 
kəsirdim; обырнејдəбиш kəsirdin; обырнејдəбе kəsirdi; 
обырнејдəбимон kəsirdik; обырнејдəбишон kəsirdiniz; 
обырнејдəбин kəsirdilər; оəбырним kəsərdim; оəбырниш kəsərdin; 
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оəбырни kəsərdi; оəбырнимон kəsərdik; оəбырнишон kəsərdiniz; 
оəбырнин kəsərdilər; обырниме kəsdim; обырније kəsdin; 
обырнише kəsdi; обырнимоне kəsdik; обырнијоне kəsdiniz; 
обырнишоне kəsdilər; обырнијəнинбим kəsməliydim; 
обырнијəнинбиш kəsməliydin; обырнијəнинбе kəsməliydi; 
обырнијəнинбимон kəsməliydik; обырнијəнинбишон 
kəsməliydiniz; обырнијəнинбин kəsməliydilər; обырнијəнин бим 
kəsməli oldum; обырнијəнин биш kəsməli oldun; обырнијəнин бе 
kəsməli oldu; обырнијəнин бимон kəsməli olduq; обырнијəнин 
бишон kəsməli oldunuz; обырнијəнин бин kəsməli oldular; 
обырнијəмбəј kəssəydim; обырнијəбəј kəssəydin; обырнијəшбəј 
kəssəydi; обырнијəмонбəј kəssəydik; обырнијəонбəј kəssəydiniz; 
обырнијəшонбəј kəssəydilər; обəбырнем kəsərəm; обəбырнеш 
kəsərsən; обəбырне kəsər; обəбырнемон kəsərik; обəбырнешон 
kəsərsiniz; обəбырнен kəsərlər; обырнијəниним kəsməliyəm; 
обырнијəниниш kəsməlisən; обырнијəнине kəsməlidir; 
обырнијəнинимон kəsməliyik; обырнијəнинишон kəsməlisiniz; 
обырнијəнинин kəsməlidirlər; обырным kəsim; обырын kəs; 
обырны kəssin; обырнəмон kəsək; обырнəн kəsin; обырнын 
kəssinlər; обырном kəssəm; обырнош kəssən; обырно kəssə; 
обырномон kəssək; обырношон kəssəniz; обырнон kəssələr; 
♥обырнејдəним kəsmirəm; обырнејдəниш kəsmirsən; обырнејдəни 
kəsmir; обырнејдəнимон kəsmirik; обырнејдəнишон kəsmirsiniz; 
обырнејдəнин kəsmirlər; обырнејдəныбим kəsmirdim; 
обырнејдəныбиш kəsmirdin; обырнејдəныбе kəsmirdi; 
обырнејдəныбимон kəsmirdik; обырнејдəныбишон kəsmirdiniz; 
обырнејдəныбин kəsmirdilər; онəбырним kəsməzdim; онəбырниш 
kəsməzdin; онəбырни kəsməzdi; онəбырнимон kəsməzdik; 
онəбырнишон kəsməzdiniz; онəбырнин kəsməzdilər; оныбырниме 
kəsmədim; оныбырније kəsmədin; оныбырнише kəsmədi; 
оныбырнимоне kəsmədik; оныбырнијоне kəsmədiniz; 
оныбырнишоне kəsmədilər; обырнијəнинныбим kəsməməliydim; 
обырнијəнинныбиш kəsməməliydin; обырнијəнинныбе 
kəsməməliydi; обырнијəнинныбимон kəsməməliydik; 
обырнијəнинныбишон kəsməməliydiniz; обырнијəнинныбин 
kəsməməliydilər; обырнијəнин ныбим kəsməli olmadım; 
обырнијəнин ныбиш kəsməli olmadın; обырнијəнин ныбе kəsməli 
olmadı; обырнијəнин ныбимон kəsməli olmadıq; обырнијəнин 
ныбишон kəsməli olmadınız; обырнијəнин ныбин kəsməli 
olmadılar; обырнијəмнəбəј kəsməsəydim; обырнијəнəбəј 
kəsməsəydin; обырнијəшнəбəј kəsməsəydi; обырнијəмоннəбəј 
kəsməsəydik; обырнијəоннəбəј kəsməsəydiniz; обырнијəшоннəбəј 
kəsməsəydilər; онибəбырнем kəsmərəm; онибəбырнеш kəsməzsən; 
онибəбырне kəsməz; онибəбырнемон kəsmərik; онибəбырнешон 
kəsməzsiniz; онибəбырнен kəsməzlər; обырнијəнинним 
kəsməməliyəm; обырнијəнинниш kəsməməlisən; обырнијəнинни 
kəsməməlidir; обырнијəниннимон kəsməməliyik; 
обырнијəниннишон kəsməməlisiniz; обырнијəниннин 
kəsməməlidirlər; обырнијəнин ним kəsməli deyiləm; обырнијəнин 
ниш kəsməli deyilsən; обырнијəнин ни kəsməli deyildir; 
обырнијəнин нимон kəsməli deyilik; обырнијəнин нишон kəsməli 
deyilsiniz; обырнијəнин нин kəsməli deyildirlər; оныбырным 
kəsməyim; омəбырын kəsmə; оныбырны kəsməsin; омəбырнəмон 
kəsməyək; омəбырнəн kəsməyin; оныбырнын kəsməsinlər; 
оныбырном kəsməsəm; оныбырнош kəsməsən; оныбырно kəsməsə; 
оныбырномон kəsməsək; оныбырношон kəsməsəniz; оныбырнон 
kəsməsələr. 

обырније-обырније з. kәsә-kәsә, kәsәrәk (heyvanın və s. başını), 
bitirә-bitirә, bitirәrәk. 

обырнијә с. kәsmiş, kәsәn (heyvanın və s. başını); bitirmiş, 
bitirәn. 

обырнијә хəб. мəн. kәsmisәn (heyvanın və s. başını); bitirmisәn. 
обырнијәнин с. kәsmәli, kәsilәsi (heyvanın başını və s.); 

bitirmәli, bitirәsi. 
обырнијәсә з. kәsәrkәn (heyvanın başını və s.); bitirәrkәn. 
обыште и. qovurma, qızartma. 
обыштеј ф. qovurmaq, qızartmaq; обыштə бе и. qovrulma, 

qızardılma; обыштə беј ф. qovrulmaq, qızardılmaq; обыштə быəбе 
qovurulmuşdu; обыштə быəбəј qovurulsaydı; обыштə бе qovuruldu; 
обыштə бејдə qovurulur; обыштə бəбе qovurular; обыштə быə с. 
qovrulmuş, qızardılmış; обыштə быə хəб. мəн. qovrulmuşdur, 

qızardılmışdır; ♥обыштејдəм qovururam; обыштејдəш qovurursan; 
обыштејдə qovurur; обыштејдəмон qovururuq; обыштејдəшон 
qovurursunuz; обыштејдəн qovururlar; обыштејдəбим qovururdum; 
обыштејдəбиш qovururdun; обыштејдəбе qovururdu; 
обыштејдəбимон qovururduq; обыштејдəбишон qovururdunuz; 
обыштејдəбин qovururdular; обыштыме qovurdum; обыште 
qovurdun; обыштыше qovurdu; обыштымоне qovurduq; 
обыштыоне qovurdunuz; обыштышоне qovurdular; оəбыштим 
qovurardım; оəбыштиш qovurardın; оəбышти qovurardı; 
оəбыштимон qovurardıq; оəбыштишон qovurardınız; оəбыштин 
qovurardılar; обыштəмбе qovurmuşdum; обыштəбе qovurmuşdun; 
обыштəшбе qovurmuşdu; обыштəмонбе qovurmuşduq; 
обыштəонбе qovurmuşdunuz; обыштəшонбе qovurmuşdular; 
обыштəмбəј qovursaydım; обыштəбəј qovursaydın; обыштəшбəј 
qovursaydı; обыштəмонбəј qovursaydıq; обыштəонбəј 
qovursaydınız; обыштəшонбəј qovursaydılar; обыштəниним 
qovurmalıyam; обыштəниниш qovurmalısan; обыштəнине 
qovurmalıdır; обыштəнинимон qovurmalıyıq; обыштəнинишон 
qovurmalısınız; обыштəнинин qovurmalıdırlar; обыштəнинбим 
qovurmalıydım; обыштəнинбиш qovurmalıydın; обыштəнинбе 
qovurmalıydı; обыштəнинбимон qovurmalıydıq; обыштəнинбишон 
qovurmalıydınız; обыштəнинбин qovurmalıydılar; обыштəнин бим 
qovurmalı oldum; обыштəнин биш qovurmalı oldun; обыштəнин бе 
qovurmalı oldu; обыштəнин бимон qovurmalı olduq; обыштəнин 
бишон qovurmalı oldunuz; обыштəнин бин qovurmalı oldular; 
обыштым qovurum; обышт qovur; обышты qovursun; обыштəмон 
qovuraq; обыштəн qovurun; обыштын qovursunlar; обыштом 
qovursam; обыштош qovursan; обышто qovursa; обыштомон 
qovursaq; обыштошон qovursanız; обыштон qovursalar; 
обəбыштем qovuraram; обəбыштеш qovurarsan; обəбыште qovurar; 
обəбыштемон qovurarıq; обəбыштешон qovurarsınız; обəбыштен 
qovurarlar; ♥обыштејдəним qovurmuram; обыштејдəниш 
qovurmursan; обыштејдəни qovurmur; обыштејдəнимон 
qovurmuruq; обыштејдəнишон qovurmursunuz; обыштејдəнин 
qovurmurlar; обыштејдəныбим qovurmurdum; обыштејдəныбиш 
qovurmurdun; обыштејдəныбе qovurmurdu; обыштејдəныбимон 
qovurmurduq; обыштејдəныбишон qovurmurdunuz; 
обыштејдəныбин qovurmurdular; оныбыштыме qovurmadım; 
оныбыште qovurmadın; оныбыштыше qovurmadı; оныбыштымоне 
qovurmadıq; оныбыштыоне qovurmadınız; оныбыштышоне 
qovurmadılar; онəбыштим qovurmazdım; онəбыштиш qovurmazdın; 
онəбышти qovurmazdı; онəбыштимон qovurmazdıq; онəбыштишон 
qovurmazdınız; онəбыштин qovurmazdılar; обыштəмныбе 
qovurmamışdım; обыштəныбе qovurmamışdın; обыштəшныбе 
qovurmamışdı; обыштəмонныбе qovurmamışdıq; обыштəонныбе 
qovurmamışdınız; обыштəшонныбе qovurmamışdılar; 
обыштəмнəбəј qovurmasaydım; обыштəнəбəј qovurmasaydın; 
обыштəшнəбəј qovurmasaydı; обыштəмоннəбəј qovurmasaydıq; 
обыштəоннəбəј qovurmasaydınız; обыштəшоннəбəј 
qovurmasaydılar; обыштəнинним qovurmamalıyam; 
обыштəнинниш qovurmamalısan; обыштəнинни qovurmamalıdır; 
обыштəниннимон qovurmamalıyıq; обыштəниннишон 
qovurmamalısınız; обыштəниннин qovurmalıdırlar; 
обыштəнинныбим qovurmamalıydım; обыштəнинныбиш 
qovurmamalıydın; обыштəнинныбе qovurmamalıydı; 
обыштəнинныбимон qovurmamalıydıq; обыштəнинныбишон 
qovurmamalıydınız; обыштəнинбин qovurmamalıydılar; обыштəнин 
ныбим qovurmalı olmadım; обыштəнин ныбиш qovurmalı olmadın; 
обыштəнин ныбе qovurmalı olmadı; обыштəнин ныбимон 
qovurmalı olmadıq; обыштəнин ныбишон qovurmalı olmadınız; 
обыштəнин ныбин qovurmalı olmadılar; оныбыштым qovurmayım; 
омəбышт qovurma; оныбышты qovurmasın; омəбыштəмон 
qovurmayaq; омəбыштəн qovurmayın; оныбыштын qovurmasınlar; 
оныбыштом qovurmasam; оныбыштош qovurmasan; оныбышто 
qovurmasa; оныбыштомон qovurmasaq; оныбыштошон 
qovurmasanız; оныбыштон qovurmasalar; онибəбыштем 
qovurmaram; онибəбыштеш qovurmazsan; онибəбыште qovurmaz; 
онибəбыштемон qovurmarıq; онибəбыштешон qovurmazsınız; 
онибəбыштен qovurmazlar. 

обыште-обыште з. qovura-qovura, qovuraraq, qızarda-
qızarda, qızardaraq. 
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обыштә и. aşb. qovurma, qaraqovurma, bozartma, 
bozqovurma, qızartma. 

обыштә с. qovurmuş, qovuran, qızartmış, qızardan. 
обыштә хəб. мəн. qovurmusan, qızartmısan. 
обыштәнин с. qovurmalı, qızartmalı, qovurası, qızardası. 
обыштәсә з. qovurarkәn, qızardarkәn. 
објект и. obyekt. 
објектив с. obyektiv; објективə ғанунон obyektiv qanunlar.  
објективәти и. obeyktivlik. 
обод с. abad, yaşıllaşdırılmış, mәskunlaşdırılmış; sәliqәli, gözәl, 

tәrtibli; ободə ҹадə abad küçə; обод беј ф. abad olmaq, abadlanmaq, 
abadlaşmaq; Ланкон обод бејдə ружбəруж Lankon günbəgün 
abadlanır; обод быə с. abad olmuş, abadlaşmış, abadlaşan; обод быə 
хəб. мəн. abad olmuşdur, abadlaşmışdır, abadlaşıb; обод карде и. 1 
abadlaşdırma; шəһри ободкарде департамент şəhər abadlaşdırma 
departamenti; 2 гəп. hər tərəfdən tikilmə, hər tərəfdə (ətrafında) …  
tikilmə; обод кардеј ф. abad etmək, abadlaşdırmaq; диј обод кардеј 
kəndi abadlaşdırmaq; шəһри һар тəрəфи де тожə бинон обод кардеј 
şəhərin hər tərəfində yeni binalar tikmək; обод кардə бе и. 
abadlaşdırılma; обод кардə беј ф. abad edilmək, abadlaşdırılmaq; 
обод кардə быə с. abad edilmiş, abadlaşdırılmış, abadlaşdırılan; обод 
кардə быə хəб. мəн. abad edilmişdir, abadlaşdırılmışdır, 
abadlaşdırılıb; обод кардовнијеј ф. abad etdirmək; обод кардовнијə 
беј ф. abad etdirilmək; обод кардовнијə быə с. abad etdirilmiş, abad 
etdirilən; обод кардовнијə быə шəһр abad etdirilmiş şəhər; обод 
кардовнијə быə хəб. мəн. abad etdirilmişdir, abad etdirilib.  

ободи и. 1 abadlıq; 2 abadca; боштəно кə ежəн гылəј ободијəдə 
bir abadca yerdə özünə ev tik. 

ободыстон и. abadıstan. 
обод-ободи з. abadcasına. 
ов и. su; ов пешомеј su içmək; ов пешандеј su səpmək; *ов кардеј 

ф. əritmək; рујəн ов кардеј yağ əritmək; осыни ов кардеј dəmiri 
əritmək; ов кардə бе и. əridilmə, ərinmə; ов кардə беј ф. əridilmək, 
ərinmək; ов кардə быə с. əridilmiş, əridilən; ов кардə быə хəб. мəн. 
əridilmişdir, əridilib; ов кардовније и. əritdirmə; ов кардовнијеј ф. 
əritdirmək; ов кардовнијə бе и. əritdirilmə; ов кардовнијə беј ф. 
əritdirilmək; ов кардовнијə быə с. əritdirilmiş, əritdirilən; ов 
кардовнијə быə хəб. мəн. əritdirilmişdir, əritdirilib; *Ови быдə бə 
тəшјəни, дыво бəка бəшты ҹони Suyu susayana ver ki, dua etsin 
sənin canına; Ов ки рост бе сəјку бə пе, фəрғыш ни, и гəз быбу, ја 
са гəз Su ki başdan aşdı, bir arşın olsun ya yüz arşin, fərq etməz (At. 
məs.). 

ов-авлод и. qohum-qardaş, әqrәba. 
овамбо и. sututar, su anbarı. 
ованд и. avand, uğur.   
овандин с. avandlı, uğurlu; овандин кардеј ф. avandlaşdırmaq; 

овандин кардə беј ф. avandlaşdırılmaq; овандин кардə быə с. 
avandlaşdırılmış, avandlaşdırılan; овандин кардə быə хəб. мəн. 
avandlaşdırılmışdır, avandlaşdırılıb. 

овандинәти и. avandlılıq, uğurluluq. 
оварде и. gәyişmә. 
овардеј ф. 1 müraciәt etmәk, gәyişmәk; овардə беј ф. müraciət 

edilmək, gəyişilmək; овардə быəбе müraciət edilmişdi; овардə 
быəбəј müraciət edilsəydi; овардə бе müraciət edildi; овардə бејдə 
müraciət edilir; овардə бəбе müraciət ediləcək; овардə быə с. 
müraciət edilmiş (edilən), gəyişilmiş, gəyişilən; овардə быə хəб. мəн. 
müraciət edilmişdir (edilib), gəyişilmişdir, gəyişilib; 2 calamaq; 
Хыдо ыштəн бə хəј овə! Allah özü хeyirə calasın!; ♥овардејдəм 
gəyişirəm; овардејдəш gəyişirsən; овардејдə gəyişir; овардејдəмон 
gəyişirik; овардејдəшон gəyişirsiniz; овардејдəн gəyişirlər; 
овардејдəбим gəyişirdim; овардејдəбиш gəyişirdin; овардејдəбе 
gəyişirdi; овардејдəбимон gəyişirdik; овардејдəбишон gəyişirdiniz; 
овардејдəбин gəyişirdilər; овардəмбе gəyişmişdim; овардəбе 
gəyişmişdin; овардəшбе gəyişmişdi; овардəмонбе gəyişmişdik; 
овардəонбе gəyişmişdiniz; овардəшонбе gəyişmişdilər; овардыме 
gəyişdim; оварде gəyişdin; овардыше gəyişdi; овардымоне gəyişdik; 
овардыоне gəyişdiniz; овардышоне gəyişdilər; оəвардим 
gəyişərdim; оəвардиш gəyişərdin; оəварди gəyişərdi; оəвардимон 
gəyişərdik; оəвардишон gəyişərdiniz; оəвардин gəyişərdilər; 
овардəмбəј gəyişsəydim; овардəбəј gəyişsəydin; овардəшбəј 
gəyişsəydi; овардəмонбəј gəyişsəydik; овардəонбəј gəyişsəydiniz; 

овардəшонбəј gəyişsəydilər; овардəнинбим gəyişməliydim; 
овардəнинбиш gəyişməliydin; овардəнинбе gəyişməliydi; 
овардəнинбимон gəyişməliydik; овардəнинбишон gəyişməliydiniz; 
овардəнинбин gəyişməliydilər; овардəнин бим gəyişməli oldum; 
овардəнин биш gəyişməli oldun; овардəнин бе gəyişməli oldu; 
овардəнин бимон gəyişməli olduq; овардəнин бишон gəyişməli 
oldunuz; овардəнин бин gəyişməli oldular; овардəнинимбəн 
gəyişməliyəmmiş; овардəнинишбəн gəyişməlisənmiş; 
овардəнинебəн gəyişməliymiş; овардəнинимонбəн gəyişməliyikmiş; 
овардəнинишонбəн gəyişməlisinizmiş; овардəнининбəн 
gəyişməliymişlər; обəвардем gəyişərəm; обəвардеш gəyişərsən; 
обəварде gəyişər; обəвардемон gəyişərik; обəвардешон 
gəyişərsiniz; обəварден gəyişərlər; овардəниним gəyişməliyəm; 
овардəниниш gəyişməlisən; овардəнине gəyişməlidir; 
овардəнинимон gəyişməliyik; овардəнинишон gəyişməlisiniz; 
овардəнинин gəyişməlidirlər; овəм gəyişim; овə gəyiş; овə gəyişsin; 
овəмон gəyişək; овəн gəyişin; овəн gəyişsinlər; овом gəyişsəm; 
овош gəyişsən; ово gəyişsə; овомон gəyişsək; овошон gəyişsəniz; 
овон gəyişsələr; ♥овардејдəним gəyişmirəm; овардејдəниш 
gəyişmirsən; овардејдəни gəyişmir; овардејдəнимон gəyişmirik; 
овардејдəнишон gəyişmirsiniz; овардејдəнин gəyişmirlər; 
овардејдəныбим gəyişirdim; овардејдəныбиш gəyişmirdin; 
овардејдəныбе gəyişmirdi; овардејдəныбимон gəyişmirdik; 
овардејдəныбишон gəyişmirdiniz; овардејдəныбин gəyişmirdilər; 
овардəмныбе gəyişməmişdim; овардəныбе gəyişməmişdin; 
овардəшныбе gəyişməmişdi; овардəмонныбе gəyişməmişdik; 
овардəонныбе gəyişməmişdiniz; овардəшонныбе gəyişməmişdilər; 
онывардыме gəyişmədim; оныварде gəyişmədin; онывардыше 
gəyişmədi; онывардымоне gəyişmədik; онывардыоне gəyişmədiniz; 
онывардышоне gəyişmədilər; онəвəјм gəyişməzdim; онəвəјш 
gəyişməzdin; онəвəј gəyişməzdi; онəвəјмон gəyişməzdik; онəвəјшон 
gəyişməzdiniz; онəвəјн gəyişməzdilər; овардəмнəбəј 
gəyişməsəydim; овардəнəбəј gəyişməsəydin; овардəшнəбəј 
gəyişməsəydi; овардəмоннəбəј gəyişməsəydik; овардəоннəбəј 
gəyişməsəydiniz; овардəшоннəбəј gəyişməsəydilər; 
овардəнинныбим gəyişməməliydim; овардəнинныбиш 
gəyişməməliydin; овардəнинныбе gəyişməməliydi; 
овардəнинныбимон gəyişməməliydik; овардəнинныбишон 
gəyişməməliydiniz; овардəнинныбин gəyişməməliydilər; овардəнин 
ныбим gəyişməli olmadım; овардəнин ныбиш gəyişməli olmadın; 
овардəнин ныбе gəyişməli olmadı; овардəнин ныбимон gəyişməli 
olmadıq; овардəнин ныбишон gəyişməli olmadınız; овардəнин 
ныбин gəyişməli olmadılar; овардəниннимбəн gəyişməməliyəmmiş; 
овардəниннишбəн gəyişməməlisənmiş; овардəниннијебəн 
gəyişməməliymiş; овардəниннимонбəн gəyişməməliyikmiş; 
овардəниннишонбəн gəyişməməlisinizmiş; овардəниннинбəн 
gəyişməməliymişlər; онибəвардем gəyişmərəm; онибəвардеш 
gəyişməzsən; онибəварде gəyişməz; онибəвардемон  gəyişmərik; 
онибəвардешон gəyişməzsiniz; онибəварден  gəyişməzlər; 
овардəнинним gəyişməməliyəm; овардəнинниш gəyişməməlisən; 
овардəнинни gəyişməməlidir; овардəниннимон gəyişməməliyik; 
овардəниннишон gəyişməməlisiniz; овардəниннин 
gəyişməməlidirlər; онывардым gəyişməyim; омəвард gəyişmə; 
оныварды gəyişməsin; омəвардəмон gəyişməyək; омəвардəн 
gəyişməyin; онывардын gəyişməsinlər; онывардом gəyişməsəm; 
онывардош gəyişməsən; онывардо gəyişməsə; онывардомон 
gəyişməsək; онывардошон gəyişməsəniz; онывардон gəyişməsələr. 

оварде-оварде з. müraciәt edә-edә (edәrәk), gәyişә-gәyişә, 
gәyişәrәk. 

овардә с. müraciәt etmiş (edәn), gәyişmiş, gәyişәn. 
овардә хəб. мəн. müraciәt etmisәn, gәyişmisәn. 
овардәнин с. müraciәt etmәli (edәsi, edilәsi), gәyişmәli, gәyişәsi. 
овардәсә з. müraciәt edәrkәn, gәyişәrkәn. 
овардномә и. müraciәtnamә. 
оваште и. 1 hoppanma, hoppanıb keçmә; 2 sıçrama, keçmә; 3 

addama, aşma. 
оваштеј ф. 1 hoppanmaq, hoppanıb keçmәk; оваштим че ҹуј 

сəпе arхın üstündən hoppanıb keçdim; 2 sıçramaq, keçmәk; 3 
addamaq, aşmaq; ♥оваштејдəм hoppanıram; оваштејдəш 
hoppanırsan; оваштејдə hoppanır; оваштејдəмон hoppanırıq; 
оваштејдəшон hoppanırsınız; оваштејдəн hoppanırlar; 
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оваштејдəбим hoppanırdım; оваштејдəбиш hoppanırdın; 
оваштејдəбе hoppanırdı; оваштејдəбимон hoppanırdıq; 
оваштејдəбишон hoppanırdınız; оваштејдəбин hoppanırdılar; 
оваштəбим hoppanmışdım; оваштəбиш hoppanmışdın; оваштəбе 
hoppanmışdı; оваштəбимон hoppanmışdıq; оваштəбишон 
hoppanmışdınız; оваштəбин hoppanmışdılar; оваштим hoppandım; 
оваштиш hoppandın; оваште hoppandı; оваштимон hoppandıq; 
оваштишон hoppandınız; оваштин hoppandılar; оəваштим 
hoppanardım; оəваштиш hoppanardın; оəвашти hoppanardı; 
оəваштимон hoppanardıq; оəваштишон hoppanardınız; оəваштин 
hoppanardılar; оваштəбəјм hoppansaydım; оваштəбəјш 
hoppansaydın; оваштəбəј hoppansaydı; оваштəбəјмон hoppansaydıq; 
оваштəбəјшон hoppansaydınız; оваштəбəјн hoppansaydılar; 
оваштəнинбим hoppanmalıydım; оваштəнинбиш hoppanmalıydın; 
оваштəнинбе hoppanmalıydı; оваштəнинбимон hoppanmalıydıq; 
оваштəнинбишон hoppanmalıydınız; оваштəнинбин 
hoppanmalıydılar; оваштəнин бим hoppanmalı oldum; оваштəнин 
биш hoppanmalı oldun; оваштəнин бе hoppanmalı oldu; оваштəнин 
бимон hoppanmalı olduq; оваштəнин бишон hoppanmalı oldunuz; 
оваштəнин бин hoppanmalı oldular; оваштəнинимбəн 
hoppanmalıyammış; оваштəнинишбəн hoppanmalısanmış; 
оваштəнинебəн hoppanmalıymış; оваштəнинимонбəн 
hoppanmalıyıqmış; оваштəнинишонбəн hoppanmalısınızmış; 
оваштəнининбəн hoppanmalıymışlar; обəваштем hoppanaram; 
обəваштеш hoppanarsan; обəваште hoppanar; обəваштемон 
hoppanarıq; обəваштешон hoppanarsınız; обəваштен hoppanarlar; 
оваштəниним hoppanmalıyam; оваштəниниш hoppanmalısan; 
оваштəнине hoppanmalıdır; оваштəнинимон hoppanmalıyıq; 
оваштəнинишон hoppanmalısınız; оваштəнинин hoppanmalıdırlar; 
оваштым hoppanım; овашт hoppan; овашты hoppansın; оваштəмон 
hoppanaq; оваштəн hoppanın; оваштын hoppansınlar; оваштом 
hoppansam; оваштош hoppansan; овашто hoppansa; оваштомон 
hoppansaq; оваштошон hoppansanız; оваштон hoppansalar; 
♥оваштејдəним hoppanmıram; оваштејдəниш hoppanmırsan; 
оваштејдəни hoppanmır; оваштејдəнимон hoppanmırıq; 
оваштејдəнишон hoppanmırsınız; оваштејдəнин hoppanmırlar; 
оваштејдəныбим hoppanmırdım; оваштејдəныбиш hoppanmırdın; 
оваштејдəныбе hoppanmırdı; оваштејдəныбимон hoppanmırdıq; 
оваштејдəныбишон hoppanmırdınız; оваштејдəныбин 
hoppanmırdılar; оваштəныбим hoppanmamışdım; оваштəныбиш 
hoppanmamışdın; оваштəныбе hoppanmamışdı; оваштəныбимон 
hoppanmamışdıq; оваштəныбин hoppanmamışdınız; оваштəныбин 
hoppanmamışdılar; онываштим hoppanmadım; онываштиш 
hoppanmadın; онываште hoppanmadı; онываштимон hoppanmadıq; 
онываштишон hoppanmadınız; онываштин hoppanmadılar; 
онəваштим hoppanmazdım; онəваштиш hoppanmazdın; онəвашти 
hoppanmazdı; онəваштимон hoppanmazdıq; онəваштишон 
hoppanmazdınız; онəваштин hoppanmazdılar; оваштəнəбəјм 
hoppanmasaydım; оваштəнəбəјш hoppanmasaydın; оваштəнəбəј 
hoppanmasaydı; оваштəнəбəјмон hoppanmasaydıq; 
оваштəнəбəјшон hoppanmasaydınız; оваштəнəбəјн 
hoppanmasaydılar; оваштəнинныбим hoppanmamalıydım; 
оваштəнинныбиш hoppanmamalıydın; оваштəнинныбе 
hoppanmamalıydı; оваштəнинныбимон hoppanmamalıydıq; 
оваштəнинныбишон hoppanmamalıydınız; оваштəнинныбин 
hoppanmamalıydılar; оваштəнин ныбим hoppanmalı olmadım; 
оваштəнин ныбиш hoppanmalı olmadın; оваштəнин ныбе 
hoppanmalı olmadı; оваштəнин ныбимон hoppanmalı oladıq; 
оваштəнин ныбишон hoppanmalı olmadınız; оваштəнин ныбин 
hoppanmalı olmadılar; оваштəниннимбəн hoppanmamalıyammış; 
оваштəниннишбəн hoppanmamalısanmış; оваштəниннијебəн 
hoppanmamalıymış; оваштəниннимонбəн hoppanmamalıyıqmış; 
оваштəниннишонбəн hoppanmamalısınızmış; оваштəниннинбəн 
hoppanmamalıymışlar; онибəваштем hoppanmaram; онибəваштеш 
hoppanmazsan; онибəваште hoppanmaz; онибəваштемон 
hoppanmarıq; онибəваштешон hoppanmazsınız; онибəваштен 
hoppanmazlar; оваштəнинним hoppanmamalıyam; оваштəнинниш 
hoppanmamalısan; оваштəнинни hoppanmamalıdır; 
оваштəниннимон hoppanmamalıyıq; оваштəниннишон 
hoppanmamalısınız; оваштəниннин hoppanmamalıdırlar; 
онываштым hoppanmayım; омəвашт hoppanma; онывашты 

hoppanmasın; омəваштəмон hoppanmayaq; омəваштəн 
hoppanmayın; онываштын hoppanmasınlar; онываштом 
hoppanmasam; онываштош hoppanmasan; онывашто hoppanmasa; 
онываштомон hoppanmasaq; онываштошон hoppanmasanız; 
онываштон hoppanmasalar. 

оваште-оваште I з. yoluxa-yoluxa, yoluxaraq. 
оваште-оваште II з. 1 hoppana-hoppana, hoppanaraq, 

hoppanıb keçә-keçә (keçәrәk); 2 sıçraya-sıçraya, sıçrayaraq, keçә-
keçә, keçәrәk; 3 addaya-addaya, addayaraq, aşa-aşa, aşaraq. 

оваштә I с. yoluxucu; оваштə нохəшијон yoluхucu хəstəliklər. 
оваштә II с. 1 hoppanmış, hoppanan, hoppanıb keçmiş (keçәn); 

ҹуј сəпе оваштəкəс arхın üstündən hoppanıb keçən şəхs; 2 sıçramış, 
sıçrayan, keçmiş, keçәn; 3 addamış, addayan, aşmış, aşan. 

оваштә хəб. мəн. 1 hoppanmışdır, hoppanıbdır, hoppanıb 
keçmişdir; оваштə ҹуј сəпе arхın üstündən hoppanıbdır; 2 
sıçramışdır, keçmişdir; 3 addamışdır, aşmışdır. 

оваштәнин с. 1 hoppanmalı, hoppanası, hoppanıb keçmәli 
(keçәsi); 2 sıçramalı, keçmәli, sıçrayası, keçәsi; 3 addamalı, 
aşmalı, addayası, aşası. 

оваштәсә з. 1 hoppanarkәn, hoppanıb keçәrkәn; 2 sıçrayarkәn, 
keçәrkәn; 3 addayarkәn, aşarkәn. 

овбанд и. bәnd, dәhnә. 
овбарз и. sel, subasar, daşqın. 
овбаст и. suvarmaq üçün ağacların dibinә suyun buraxılması. 
овбахш и. supaylayıcı. 
овбахшәкә и. supaylayan. 
овбе и. әrimә. 
ов беј ф. әrimәk. 
ов быә с. әrimiş, әriyәn, әriyici. 
ов быә хəб. мəн. әrimişdir, әriyib.  
овбоз и. üzgüçü. 
овбозәти и. üzgüçülük 
овғат и. ovqat; овғати тəлх бе ovqatın təlх olması. 
овгужд и. bozbaş. 
овдаст и. ayaqyolu, abdәst. 
овдәбаст и. 1 tarlanın suvarılması; 2 suvarma vaxtı; овдəбаст 

омə tarlanı suvarmaq vaхtı gəlibdir. 
овдәчын и. qurulayıcı, qurudan. 
овдымон и. ev tәsәrrüфatı, avadanlıq, müxәllafat. 
овдоғ и. ovduq, abduq. 
овдон и. sututar, abdan. 
овдонә и. abadlıq, abadan, abadanlıq; овдонəку сыхан кардеј 

abadanlıqdan danışmaq (boş-boşuna danışmaq); овдонə беј ф. abad 
olmaq, abadlanmaq; овдонə быə с. abad olmuş, abadlanmış, 
abadlaşan; овдонə быə хəб. мəн. abad olmuşdur, abadlanmışdır, 
abadlaşıb; овдонə кардеј ф. abad etmək, abadlaşdırmaq; овдонə 
кардə беј ф. abad edilmək, abadlaşdırılmaq; овдонə кардə быə с. 
abad edilmiş, abadlaşdırılmış, abadlaşdırılan; овдонə кардə быə хəб. 
мəн. abad edilmişdir, abadlaşdırılmışdır, abadlaşdırılıb; овдонə 
кардовнијеј ф. abad etdirmək, abadlaşdırmaq; овдонə кардовнијə 
беј ф. abad etdirilmək, abadlaşdırılmaq; овдонə кардовнијə быə с. 
abad etdirilmiş, abad etdirilən, abadlaşdırılmış, abadlaşdırılan; овдонə 
кардовнијə быə хəб. мəн. abad etdirilmişdir, abad etdirilib, 
abadlaşdırılmışdır, abadlaşdırılıb. 

овду и. ayran, atlama.  
овегәт и. subasan. 
овәбард и. axıntı. 
овәбыр и. bәnd. 
овәвард и. suqovucu. 
овәвоа и. sulu qar. 
овәвон и. suçu; bax:  сејәвон. 
овәвонәти и. suçuluq; bax:  сејәвонәти. 
овәгәв и. suayırıcı. 
овәғаб и. su qabı. 
овәдинг и. su hәvәngi. 
овәжәл с. şaxta vurmuş, sucaq; овəжəлə бумијəтум şaхta vurmuş 

kartof. 
овәжәләти и. şaxta vurma, sucaqlıq.  
овәжән и. suvuran, suçıxaran. 
овәзинг и. зоол. balıqcıl (quş). 
овәзингиғәзинон и. зоол. balıqcılkimilәr. 
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овәјз и. sel, daşqın. 
овәјнә и. ayna, güzgü (1 qarşısında duran əşyaları əks etdirən 

hamar cilalanmış səth; бə овəјнə дијə кардеј güzgüyə baхmaq; 2 hər 
hansı bir hadisəni əks etdirərkən işlənir; жимони овəјнəје əдəбијот – 
ədəbiyyat həyatın aynasıdır). 

овәјнәәгәт и. aynatutan (gəlin köçürülərkən onun qabağında ayna 
aparan). 

овәјнәәсохт и. güzgüçü, güzgüqayıran. 
овәјнәјн с. güzgülü; овəјнəјнə јукури güzgülü dolab. 
овәјнәсохте и. güzgüçülük. 
овәкә и. әridici (mütəxəssis, fəhlə). 
овәкыло и. бот. suoxu (çoxillik ot bitkisi). 
овәлә тəб. çiçәk (xəstəlik); сијо овəлə su çiçəyi, toyuq çiçəyi; *Ја 

бə овəлə, ја бə зылзылə Ya vəlvələdən, ya zəlzələdən (At. məs.). 
овәләмә и. su taxçası. 
овәлынҹә с. sucaq, sucaq yer.  
овәнис и. suda çox qalmaqdan barmaqların dәrisinin ağarıb 

büzüşmәsi. 
овәпам и. suölçәn. 
овәпандом и. qabarma. 
овәриз и. axacaq. 
овәријә и. su yolu, su xәtti. 
овәроси и. suvarma, suvarma vaxtı suyun paylanması. 
овәросын и. mirab, suvarma vaxtı su paylayan, suçu. 
овәчол и. su quyusu. 
овижәжы и. зоол. sukirpisi. 
овжи с. sudayaşayan. 
овикижә и. зоол. bax: овәзинг. 
ови кыжжык и. зоол. bozca; Каспијə ови кыжжык Хəzər 

bozcası. 
овикыжжыкиғәзинон и. зоол. bozcakimilәr. 
овикыты и. зоол. supişiyi. 
овимор и. зоол. suilanı. 
овимуш и. зоол. susamuru. 
овијо и. suyu bölüşdürәn, mirab. 
овин с. 1 sulu, sucaq; овинə хорəк sulu yemək; 2 nәmli, rütubәtli; 

3 duru; овинə шијə duru məhlul; овин кардеј ф.  durultmaq; овин 
кардə беј ф. duruldulmaq; овин кардə быə с. duruldulmuş, 
duruldulan; овин кардовнијеј ф. durultdulmaq; овин кардовнијə беј 
ф. durultdurulmaq; овин кардовнијə быə с. durultdurulmuş, 
durultdurulan; овин кардовнијə быə хəб. мəн. durultdurulmuşdur, 
durultdurulub; 4 abdar, şirәli, sulu (meyvə). 

овин беј ф. durulaşmaq, durulmaq, durulanmaq. 
овин быә с. durulan, durulaşmış, durulaşan, durulanmış. 
овин быә хəб. мəн. durulub, durulaşmışdır, durulaşıb, 

durulanmışdır. 
овинәргиз и. бот. sunәrgizi. 
овинәти и. duruluq. 
овинҹије и. uzanma, dartılma, gәrilmә. 
овинҹијеј ф. uzanmaq, dartılmaq, gәrilmәk; ♥овинҹијејдə  

uzanır; овинҹијејдəбе uzanırdı; овинҹијəбе uzanmışdı; оəвинҹи 
uzanardı; овинҹијəј uzandı; овинҹијə uzanıb; овинҹијəјбəн  
uzanıbmış; овинҹијəнинбе uzanmalıydı; овинҹијəјнин бе  uzanmalı 
oldu; обəвинҹије  uzanar; овинҹијəнине uzanmalıdır; овинҹијы 
uzansın; овинҹијо uzansa; ♥овинҹијејдəни  uzanmır; 
овинҹијејдəныбе uzanmırdı; овинҹијəныбе uzanmamışdı; онəвинҹи 
uzanmazdı; онывинҹијəј  uzanmadı; овинҹијəни uzanmayıb; 
овинҹијəнијбəн  uzanmayıbmış; овинҹијəнинныбе uzanmamalıydı; 
овинҹијəјнин ныбе  uzanmalı olmadı; онибəвинҹије  uzanmaz; 
овинҹијəнинни uzanmamalıdır; онывинҹијы uzanmasın; 
онывинҹијо uzanmasa. 

овинҹије-овинҹије з. uzana-uzana, dartıla-dartıla, gәrilә-gәrilә, 
uzanaraq, dartılaraq, gәrilәrәk.  

овинҹијә с. 1 uzanmış, dartılmış, gәrilmiş; 2 uzanan, dartılan, 
gәrilәn. 

овинҹијә хəб. мəн. uzanıb, dartılıb, gәrilib. 
овинҹијәнин с. uzanmalı, dartılmalı, gәrilmәli, uzanası, 

dartılası, gәrilәsi. 
овинҹијәсә з. uzanarkәn, dartılarkәn, gәrilәrkәn. 
овинҹыније и. uzatma, dartma, gәrmә. 

овинҹынијеј ф. uzatmaq, dartmaq, gәrmәk; овинҹынијə беј ф. 
uzadılmaq, dartılmaq, gərilmək; овинҹынијə быəбе  uzadılmışdı; 
овинҹынијə быəбəј  uzadılsaydı; овинҹынијə бе uzadıldı; 
овинҹынијə бејдə uzadılır; овинҹынијə бəбе  uzadılar; овинҹынијə 
быə с. uzadılmış, dartılmış, gərilmiş; овинҹынијə быə хəб. мəн. 
uzadılmışdır, dartılmışdır, gərilmişdir; ♥овинҹынејдəм  uzadıram; 
овинҹынејдəш uzadırsan; овинҹынејдə uzadır; овинҹынејдəмон 
uzadırıq; овинҹынејдəшон uzadırsınız; овинҹынејдəн  uzadırlar; 
овинҹынејдəбим uzadırdım; овинҹынејдəбиш  uzadırdın; 
овинҹынејдəбе  uzadırdı; овинҹынејдəбимон uzadırdıq; 
овинҹынејдəбишон uzadırdınız; овинҹынејдəбин uzadırdılar; 
овинҹыниме  uzatdım; овинҹыније  uzatdın; овинҹынише uzatdı; 
овинҹынимоне uzatdıq; овинҹынијоне  uzatdınız; овинҹынишоне  
uzatdılar; оəвынҹыним  uzadardım; оəвынҹыниш uzadardın; 
оəвынҹыни uzadardı; оəвынҹынимон  uzadardıq; оəвынҹынишон 
uzadardınız; оəвынҹынин uzadardılar; овинҹынијəнинбим  
uzatmalıydım; овинҹынијəнинбиш  uzatmalıydın; овинҹынијəнинбе  
uzatmalıydı; овинҹынијəнинбимон uzatmalıydıq; 
овинҹынијəнинбишон uzatmalıydınız; овинҹынијəнинбин 
uzatmalıydılar; овинҹынијəнин бим  uzatmalı oldum; 
овинҹынијəнин биш  uzatmalı oldun; овинҹынијəнин бе  uzatmalı 
oldu; овинҹынијəнин бимон uzatmalı olduq; овинҹынијəнин бишон 
uzatmalı oldunuz; овинҹынијəнин бин uzatmalı oldular; 
обəвынҹынем uzadaram; обəвынҹынеш  uzadarsan; обəвынҹыне 
uzadar; обəвынҹынемон  uzadarıq; обəвынҹынешон  uzadarsınız; 
обəвынҹынен  uzadarlar; овинҹынијəниним uzatmalıyam; 
овинҹынијəниниш uzatmalısınız; овинҹынијəнине uzatmalıdır; 
овинҹынијəнинимон  uzatmalıyıq; овинҹынијəнинишон  
uzatmalısınız; овинҹынијəнинин uzatmalıdırlar; овинҹыным 
uzadım; овинҹын uzat; овинҹыны  uzatsın; овинҹынəмон uzadaq; 
овинҹынəн uzadın; овинҹынын  uzatsınlar; овинҹыном  uzatsam; 
овинҹынош uzatsan; овинҹыно uzatsa; овинҹыномон  uzatsaq; 
овинҹыношон uzatsanız; овинҹынон uzatsalar; ♥овинҹынејдəним  
uzatmıram; овинҹынејдəним uzatmırsan; овинҹынејдəни uzatmır; 
овинҹынејдəнимон uzatmırıq; овинҹынејдəнишон uzatmırsınız; 
овинҹынејдəнин  uzatmırlar; овинҹынејдəныбим uzatmırdım; 
овинҹынејдəныбиш  uzatmırdın; овинҹынејдəныбе  uzatmırdı; 
овинҹынејдəныбимон uzatmırdıq; овинҹынејдəныбишон 
uzatmırdınız; овинҹынејдəныбин uzatmırdılar; онывынҹыниме  
uzatmadım; онывынҹыније  uzatmadın; онывынҹынише uzatmadı; 
онывынҹынимоне uzatmadıq; онывынҹынијоне  uzatmadınız; 
онывынҹынишоне  uzatmadılar; онəвынҹыним  uzatmazdım; 
онəвынҹыниш uzatmazdın; онəвынҹыни uzatmazdı; 
онəвынҹынимон  uzatmazdıq; онəвынҹынишон uzatmazdınız; 
онəвынҹынин uzatmazdılar; овинҹынијəнинныбим  
uzatmamalıydım; овинҹынијəнинныбиш  uzatmamalıydın; 
овинҹынијəнинныбе  uzatmamalıydı; овинҹынијəнинныбимон 
uzatmamalıydıq; овинҹынијəнинныбишон uzatmamalıydınız; 
овинҹынијəнинныбин uzatmamalıydılar; овинҹынијəнин ныбим  
uzatmalı olmadım; овинҹынијəнин ныбиш  uzatmalı olmadın; 
овинҹынијəнин ныбе  uzatmalı olmadı; овинҹынијəнин ныбимон 
uzatmalı olmadıq; овинҹынијəнин ныбишон uzatmalı olmadınız; 
овинҹынијəнин ныбин uzatmalı olmadılar; онибəвынҹынем 
uzatmaram; онибəвынҹынеш  uzatmazsan; онибəвынҹыне uzatmaz; 
онибəвынҹынемон  uzatmarıq; онибəвынҹынешон  uzatmazlar; 
онибəвынҹынен uzatmazlar; овинҹынијəнинним uzatmamalıyam; 
овинҹынијəнинниш uzatmamalısan; овинҹынијəнинни 
uzatmamalıdır; овинҹынијəниннимон  uzatmamalıyıq; 
овинҹынијəниннишон  uzatmamalısınız; овинҹынијəниннин 
uzatmamalıdırlar; онывинҹыным uzatmayım; омəвинҹын uzatma; 
онывинҹыны  uzatmasın; омəвинҹынəмон uzatmayaq; 
омəвтнҹынəн uzatmayın; онывинҹынын  uzatmasınlar; 
онывинҹыном  uzatmasam; онывинҹынош uzatmasan; онывинҹыно 
uzatmasa; онывинҹыномон  uzatmasaq; онывинҹыношон 
uzatmasanız; онывинҹынон uzatmasalar. 

овинҹыније-овинҹыније з. uzada-uzada, uzadaraq, darta-
darta, dartaraq, gәrә-gәrә, gәrәrәk. 

овинҹынијә с. uzatmış, uzadan, dartmış, dartan, gәrmiş, gәrәn. 
овинҹынијә хəб. мəн. uzatmısan, dartmısan, gәrmisәn. 
овинҹынијәнин с. uzatmalı, dartmalı, gәrmәli, uzadası, 

dartılası, gәrilәsi. 
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овинҹынијәсә з. uzadarkәn, dartarkәn, gәrәrkәn. 
овипәри и. əфс. supәrisi. 
овисә з. subaşı; abdәst (köh); овисə шеј ф. subaşına getmək, 

ayaqyoluna getmək; овисə шə с. subaşına gedən, subaşına getmiş, 
ayaqyoluna gedən, ayaqyoluna getmiş; овисə шə беј ф. subaşına 
gedilmək, ayaqyoluna gedilmək; овисə шə быə с. subaşına gedilmiş, 
ayaqyoluna gedilmiş; овисə шə быə хəб. мəн. subaşına gedilmişdir, 
ayaqyoluna gedilmişdir. 

овисыпә и. зоол. suiti. 
овыжг с. didik; овыжгə пашмə didik yun. 
овыжгыније и. didmә (yun və s.). 
овыжгынијеј ф. 1 didmәk (yun və s.); 2 seyrәltmәk; овыжгынијə 

бе и. didilmə, didinmə (yun və s.); seyrəldilmə; овыжгынијə беј ф. 
didilmək, didinmək (yun); seyrəldilmək;  овыжгынијə быəбе 
didilmişdi; овыжгынијə быəбəј didilsəydi; овыжгынијə бе didildi; 
овыжгынијə бејдə didilir; овыжгынијə бəбе didilər; овыжгынијə 
быə с. didilmiş, didilən (yun); seyrəldilmiş, seyrəldilən; овыжгынијə 
быə хəб. мəн. didilmişdir, didilib (yun); seyrəldilmişdir, seyrəldilib; 
♥овыжгынејдəм didirəm; овыжгынејдəш didirsən; овыжгынејдə 
didir; овыжгынејдəмон didirik; овыжгынејдəшон didirsiniz; 
овыжгынејдəн didirlər; овыжгынејдəбим didirdim; 
овыжгынејдəбиш didirdin; овыжгынејдəбе didirdi; 
овыжгынејдəбимон didirdik; овыжгынејдəбишон didirdiniz; 
овыжгынејдəбин didirdilər; оəвыжгыним didərdim; оəвыжгыниш 
didərdin; оəвыжгыни didərdi; оəвыжгынимон didərdik; 
оəвыжгынишон didərdiniz; оəвыжгынин didərdilər; овыжгыниме 
diddim; овыжгыније diddin; овыжгынише diddi; овыжгынимоне 
diddik; овыжгынијоне diddiniz; овыжгынишоне diddilər; 
овыжгынијəнинбим didməliydim; овыжгынијəнинбиш 
didməliydin; овыжгынијəнинбе didməliydi; овыжгынијəнинбимон 
didməliydik; овыжгынијəнинбишон didməliydiniz; 
овыжгынијəнинбин didməliydilər; овыжгынијəнин бим didməli 
oldum; овыжгынијəнин биш didməli oldun; овыжгынијəнин бе 
didməli oldu; овыжгынијəнин бимон didməli olduq; 
овыжгынијəнин бишон didməli oldunuz; овыжгынијəнин бин 
didməli oldular; овыжгынијəмбəј didsəydim; овыжгынијəбəј 
didsəydin; овыжгынијəшбəј didsəydi; овыжгынијəмонбəј didsəydik; 
овыжгынијəонбəј didsəydiniz; овыжгынијəшонбəј didsəydilər; 
обəвыжгынем didərəm; обəвыжгынеш didərsən; обəвыжгыне didər; 
обəвыжгынемон didərik; обəвыжгынешон didərsiniz; 
обəвыжгынен didərlər; овыжгынијəниним didməliyəm; 
овыжгынијəниниш didməlisən; овыжгынијəнине didməlidir; 
овыжгынијəнинимон didməliyik; овыжгынијəнинишон 
didməlisiniz; овыжгынијəнинин didməlidirlər; овыжгыным didim; 
овыжгын did; овыжгыны didsin; овыжгынəмон didək; овыжгынəн 
didin; овыжгынын didsinlər; овыжгыном didsəm; овыжгынош 
didsən; овыжгыно didsə; овыжгыномон didsək; овыжгыношон 
didsəniz; овыжгынон didsələr; ♥овыжгынејдəним didmirəm; 
овыжгынејдəниш didmirsən; овыжгынејдəни didmir; 
овыжгынејдəнимон didmirik; овыжгынејдəнишон didmirsiniz; 
овыжгынејдəнин didmirlər; овыжгынејдəныбим didmirdim; 
овыжгынејдəныбиш didmirdin; овыжгынејдəныбе didmirdi; 
овыжгынејдəныбимон didmirdik; овыжгынејдəныбишон 
didmirdiniz; овыжгынејдəныбин didmirdilər; онəвыжгыним 
didməzdim; онəвыжгыниш didməzdin; онəвыжгыни didməzdi; 
онəвыжгынимон didməzdik; онəвыжгынишон didməzdiniz; 
онəвыжгынин didməzdilər; онывыжгыниме didmədim; 
онывыжгыније didmədin; онывыжгынише didmədi; 
онывыжгынимоне didmədik; онывыжгынијоне didmədiniz; 
онывыжгынишоне didmədilər; овыжгынијəнинныбим 
didməməliydim; овыжгынијəнинныбиш didməməliydin; 
овыжгынијəнинныбе didməməliydi; овыжгынијəнинныбимон 
didməməliydik; овыжгынијəнинныбишон didməməliydiniz; 
овыжгынијəнинныбин didməməliydilər; овыжгынијəнин ныбим 
didməli olmadım; овыжгынијəнин ныбиш didməli olmadın; 
овыжгынијəнин ныбе didməli olmadı; овыжгынијəнин ныбимон 
didməli olmadıq; овыжгынијəнин ныбишон didməli olmadınız; 
овыжгынијəнин ныбин didməli olmadılar; овыжгынијəмнəбəј 
didməsəydim; овыжгынијəнəбəј didməsəydin; овыжгынијəшнəбəј 
didməsəydi; овыжгынијəмоннəбəј didməsəydik; 
овыжгынијəоннəбəј didməsəydiniz; овыжгынијəшоннəбəј 

didməsəydilər; онибəвыжгынем didmərəm; онибəвыжгынеш 
didməzsən; онибəвыжгыне didməz; онибəвыжгынемон didmərik; 
онибəвыжгынешон didməzsiniz; онибəвыжгынен didməzlər; 
овыжгынијəнинним didməməliyəm; овыжгынијəнинниш 
didməməlisən; овыжгынијəнинни didməməlidir; 
овыжгынијəниннимон didməməliyik; овыжгынијəниннишон 
didməməlisiniz; овыжгынијəниннин didməməlidirlər; 
онывыжгыным didməyim; омəвыжгын didmə; онывыжгыны 
didməsin; омəвыжгынəмон didməyək; омəвыжгынəн didməyin; 
онывыжгынын didməsinlər; онывыжгыном didməsəm; 
онывыжгынош didməsən; онывыжгыно didməsə; онывыжгыномон 
didməsək; онывыжгыношон didməsəniz; онывыжгынон didməsələr. 

овыжгыније-овыжгыније з. didә-didә, didәrәk (yun və s.); 
seyrәldә-seyrәldә, seyrәldәrәk. 

овыжгынијә с. didmiş, didәn (yun və s.); seyrәltmiş, seyrәldәn. 
овыжгынијә хəб. мəн. didmisәn (yun və s.); seyrәltmisәn. 
овыжгынијәнин с. didmәli, didәsi, didilәsi (yun və s.); 

seyrәltmәli, seyrәldәsi, seyrәldilmәli. 
овыжгынијәсә з. didәrkәn (yun və s.); seyrәldәrkәn. 
овыжг-овыжг з. didik-didik, didim-didim; овыжг-овыжг кардеј 

didik-didik etmək. 
овыжговније и. diddirmә, seyrәltmә. 
овыжговнијеј ф. diddirmәk, seyrәltmәk; овыжговнијə бе и. 

diddirtmə, seyrəltdirilmə; овыжговнијə беј ф. diddirilmək; 
seyrəltdirilmək; овыжговнијə быəбе diddidirilmişdi; овыжговнијə 
быəбəј diddirilsəydi; овыжговнијə бе diddirildi; овыжговнијə бејдə 
diddirilir; овыжговнијə бəбе diddirilər; овыжговынијə быə с. 
diddirilmiş, diddirilən; seyrəltdirilmiş, seyrəltdirilən; овыжговынијə 
быə хəб. мəн. diddirilmişdir, diddirilib; seyrəltdirilmişdir, 
seyrəltdirilib. 

овыжговније-овыжговније з. diddirә-diddirә, diddirәrәk (yun 
və с.); seyrәltdirә-seyrәltdirә, seyrәltdirәrәk. 

овыжговнијә с. diddirmiş, diddirәn; seyrәltdirmiş, seyrәltdirәn. 
овыжговнијә хəб. мəн. diddirmisәn; seyrәltdirmisәn. 
овыжговнијәнин с. diddirmәli, diddirәsi (yun); seyrәltdirilmәli, 

seyrәltdirilәsi. 
овыжговнијәсә з. diddirәrkәn; seyrәltdirilәrkәn. 
овык с. arıq, üzgün, üzülmüş, әldәn düşmüş. 
овыкије и. arıqlama, üzülmә. 
овыкијеј ф. arıqlamaq, üzülmәk, әldәn düşmәk; ♥овыкијејдəм 

üzülürəm; овыкијејдəш üzülürsən; овыкијејдə üzülür; 
овыкијејдəмон üzülürük; овыкијејдəшон üzülürsünüz; овыкијејдəн 
üzülürlər; овыкијејдəбим üzülürdüm; овыкијејдəбиш üzülürdün; 
овыкијејдəбе üzülürdü; овыкијејдəбимон üzülürdük; 
овыкијејдəбишон üzülürdünüz; овыкијејдəбин üzülürdilər; оəвыким 
üzülərdim; оəвыкиш üzülərdin; оəвыки üzülərdi; оəвыкимон 
üzülərdik; оəвыкишон üzülərdiniz; оəвыкин üzülərdilər; овыкијəјм 
üzüldüm; овыкијəјш üzüldün; овыкијəј üzüldü; овыкијəјмон 
üzüldük; овыкијəјшон üzüldünüz; овыкијəјн üzüldülər; 
овыкијəнинбим üzülməliydim; овыкијəнинбиш üzülməliydin; 
овыкијəнинбе üzülməliydi; овыкијəнинбимон üzülməliydik; 
овыкијəнинбишон üzülməliydiniz; овыкијəнинбин üzülməliydilər; 
овыкијəнин бим üzülməli oldum; овыкијəнин биш üzülməli oldun; 
овыкијəнин бе üzülməli oldu; овыкијəнин бимон üzülməli olduq; 
овыкијəнин бишон üzülməli oldunuz; овыкијəнин бин üzülməli 
oldular; овыкијəбəјм üzülsəydim; овыкијəбəјш üzülsəydin; 
овыкијəбəј üzülsəydi; овыкијəбəјмон üzülsəydik; овыкијəбəјшон 
üzülsəydiniz; овыкијəбəјн üzülsəydilər; обəвыкијем üzülərəm; 
обəвыкијеш üzülərsən; обəвыкије üzülər; обəвыкијемон üzülərik; 
обəвыкијешон üzülərsiniz; обəвыкијен üzülərlər; овыкијəниним 
üzülməliyəm; овыкијəниниш üzülməlisən; овыкијəнине üzülməlidir; 
овыкијəнинимон üzülməliyik; овыкијəнинишон üzülməlisiniz; 
овыкијəнинин üzülməlidirlər; овыкијым üzülüm; овыки üzül; 
овыкијы üzülsün; овыкијəмон üzülək; овыкијəн üzülün; овыкијын 
üzülsünlər; овыкијом üzülsəm; овыкијош üzülsən; овыкијо üzülsə; 
овыкијомон üzülsək; овыкијошон üzülsəniz; овыкијон üzülsələr; 
♥овыкијејдəним üzülmürəm; овыкијејдəниш üzülmürsən; 
овыкијејдəни üzülmür; овыкијејдəнимон üzülmürük; 
овыкијејдəнишон üzülmürsünüz; овыкијејдəнин üzülmürlər; 
овыкијејдəныбим üzülmürdüm; овыкијејдəныбиш üzülmürdün; 
овыкијејдəныбе üzülmürdü; овыкијејдəныбимон üzülmürdük; 
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овыкијејдəныбишон üzülmürdünüz; овыкијејдəныбин 
üzülmürdülər; онəвыким üzülməzdim; онəвыкиш üzülməzdin; 
онəвыки üzülməzdi; онəвыкимон üzülməzdik; онəвыкишон 
üzülməzdiniz; онəвыкин üzülməzdilər; онывыкијəјм üzülmədim; 
онывыкијəјш üzülmədin; онывыкијəј üzülmədi; онывыкијəјмон 
üzülmədik; онывыкијəјшон üzülmədiniz; онывыкијəјн üzülmədilər; 
овыкијəнинныбим üzülməməliydim; овыкијəнинныбиш 
üzülməməliydin; овыкијəнинныбе üzülməməliydi; 
овыкијəнинныбимон üzülməməliydik; овыкијəнинныбишон 
üzülməməliydiniz; овыкијəнинныбин üzülməməliydilər; овыкијəнин 
ныбим üzülməli olmadım; овыкијəнин ныбиш üzülməli olmadın; 
овыкијəнин ныбе üzülməli olmadı; овыкијəнин ныбимон üzülməli 
olmadıq; овыкијəнин ныбишон üzülməli olmadınız; овыкијəнин 
ныбин üzülməli olmadılar; овыкијəнəбəјм üzülməsəydim; 
овыкијəнəбəјш üzülməsəydin; овыкијəнəбəј üzülməsəydi; 
овыкијəнəбəјмон üzülməsəydik; овыкијəнəбəјшон üzülməsəydiniz; 
овыкијəнəбəјн üzülməsəydilər; онибəвыкијем üzülmərəm; 
онибəвыкијеш üzülməzsən; онибəвыкије üzülməz; онибəвыкијемон 
üzülmərik; онибəвыкијешон üzülməzsiniz; онибəвыкијен 
üzülməzlər; овыкијəнинним üzülməməliyəm; овыкијəнинниш 
üzülməməlisən; овыкијəнинни üzülməməlidir; овыкијəниннимон 
üzülməməliyik; овыкијəниннишон üzülməməlisiniz; 
овыкијəниннин üzülməməlidirlər; онывыкијым üzülməyim; 
омəвыки üzülmə; онывыкијы üzülməsin; омəвыкијəмон üzülməyək; 
омəвыкијəн üzülməyin; онывыкијын üzülməsinlər; онывыкијом 
üzülməsəm; онывыкијош üzülməsən; онывыкијо üzülməsə; 
онывыкијомон üzülməsək; онывыкијошон üzülməsəniz; 
онывыкијон üzülməsələr. 

овыкије-овыкије з. arıqlaya-arıqlaya, üzülә-üzülә, әldәn düşә-
düşә (düşәrәk), arıqlayaraq, üzülәrәk. 

овыкијә с. arıqlamış, üzülmüş, әldәn düşmüş, arıqlayan, әldәn 
düşәn, üzülәn. 

овыкијә хəб. мəн. arıqlayıb, üzülüb, әldәn düşüb. 
овыкијәнин с. arıqlamalı, arıqlayası, üzülmәli, üzülәsi, әldәn 

düşmәli (düşәsi). 
овыкијәсә з. arıqlayarkәn, üzülәrkәn, әldәn düşәrkәn. 
овыкнијеј ф. arıqlatmaq, üzmәk, әldәn salmaq; овыкнијə беј ф. 

üzdürülmək, arıqlatdırmaq, əldən salınmaq; овыкнијə быə с. 
üzdürülmüş, arıqlatdırılmış, əldən salınmış (salınan); овыкнијə быə 
хəб. мəн. üzdürülmüşdür, arıqlatdırılmışdır, əldən salınmışdır 
(salınıb); ♥овыкнејдəм üzürəm; овыкнејдəш üzürsən; овыкнејдə 
üzür; овыкнејдəмон üzürük; овыкнејдəшон üzürsünüz; овыкнејдəн 
üzürlər; овыкнејдəбим üzürdüm; овыкнејдəбиш üzürdün; 
овыкнејдəбе üzürdü; овыкнејдəбимон üzürdük; овыкнејдəбишон 
üzürdünüz; овыкнејдəбин üzürdilər; оəвыкним üzərdim; оəвыкниш 
üzərdin; оəвыкни üzərdi; оəвыкнимон üzərdik; оəвыкнишон 
üzərdiniz; оəвыкнин üzərdilər; овыкниме üzdüm; овыкније üzdün; 
овыкнише üzdü; овыкнимоне üzdük; овыкнијоне üzdünüz; 
овыкнишоне üzdülər; овыкнијəнинбим üzməliydim; 
овыкнијəнинбиш üzməliydin; овыкнијəнинбе üzməliydi; 
овыкнијəнинбимон üzməliydik; овыкнијəнинбишон üzməliydiniz; 
овыкнијəнинбин üzməliydilər; овыкнијəнин бим üzməli oldum; 
овыкнијəнин биш üzməli oldun; овыкнијəнин бе üzməli oldu; 
овыкнијəнин бимон üzməli olduq; овыкнијəнин бишон üzməli 
oldunuz; овыкнијəнин бин üzməli oldular; овыкнијəмбəј üzsəydim; 
овыкнијəбəј üzsəydin; овыкнијəшбəј üzsəydi; овыкнијəмонбəј 
üzsəydik; овыкијəонбəј üzsəydiniz; овыкијəшонбəј üzsəydilər; 
обəвыкнем üzərəm; обəвыкнеш üzərsən; обəвыкне üzər; 
обəвыкнемон üzərik; обəвыкнешон üzərsiniz; обəвыкнен üzərlər; 
овыкнијəниним üzməliyəm; овыкнијəниниш üzməlisən; 
овыкнијəнине üzməlidir; овыкнијəнинимон üzməliyik; 
овыкнијəнинишон üzməlisiniz; овыкнијəнинин üzməlidirlər; 
овыкным üzüm; овыкын üz; овыкны üzsün; овыкнəмон üzək; 
овыкнəн üzün; овыкнын üzsünlər; овыкном üzsəm; овыкнош üzsən; 
овыкно üzsə; овыкномон üzsək; овыкношон üzsəniz; овыкнон 
üzsələr; ♥овыкнејдəним üzmürəm; овыкнејдəниш üzmürsən; 
овыкнејдəни üzmür; овыкнејдəнимон üzmürük; овыкнејдəнишон 
üzmürsünüz; овыкнејдəнин üzmürlər; овыкнејдəныбим üzmürdüm; 
овыкнејдəныбиш üzmürdün; овыкнејдəныбе üzmürdü; 
овыкнејдəныбимон üzmürdük; овыкнејдəныбишон üzmürdünüz; 
овыкнејдəныбин üzmürdülər; онəвыкним üzməzdim; онəвыкниш 

üzməzdin; онəвыкни üzməzdi; онəвыкнимон üzməzdik; 
онəвыкнишон üzməzdiniz; онəвыкнин üzməzdilər; онывыкниме 
üzmədim; онывыкније üzmədin; онывыкнише üzmədi; 
онывыкнимоне üzmədik; онывыкнијоне üzmədiniz; 
онывыкнишоне üzmədilər; овыкнијəнинныбим üzməməliydim; 
овыкнијəнинныбиш üzməməliydin; овыкнијəнинныбе 
üzməməliydi; овыкнијəнинныбимон üzməməliydik; 
овыкнијəнинныбишон üzməməliydiniz; овыкнијəнинныбин 
üzməməliydilər; овыкнијəнин ныбим üzməli olmadım; овыкнијəнин 
ныбиш üzməli olmadın; овыкнијəнин ныбе üzməli olmadı; 
овыкнијəнин ныбимон üzməli olmadıq; овыкнијəнин ныбишон 
üzməli olmadınız; овыкнијəнин ныбин üzməli olmadılar; 
овыкнијəмнəбəј üzməsəydim; овыкнијəнəбəј üzməsəydin; 
овыкнијəшнəбəј üzməsəydi; овыкнијəмоннəбəј üzməsəydik; 
овыкнијəоннəбəј üzməsəydiniz; овыкнијəшоннəбəј üzməsəydilər; 
онибəвыкнем üzmərəm; онибəвыкнеш üzməzsən; онибəвыкне 
üzməz; онибəвыкнемон üzmərik; онибəвыкнешон üzməzsiniz; 
онибəвыкнен üzməzlər; овыкнијəнинним üzməməliyəm; 
овыкнијəнинниш üzməməlisən; овыкнијəнинни üzməməlidir; 
овыкнијəниннимон üzməməliyik; овыкнијəниннишон 
üzməməlisiniz; овыкнијəниннин üzməməlidirlər; онывыкным 
üzməyim; омəвыкын üzmə; онывыкын üzməsin; омəвыкнəмон 
üzməyək; омəвыкнəн üzməyin; онывыкнын üzməsinlər; онывыкном 
üzməsəm; онывыкнош üzməsən; онывыкно üzməsə; онывыкномон 
üzməsək; онывыкношон üzməsəniz; онывыкнон üzməsələr. 

овыкније-овыкније з. arıqlatlaya-arıtlaya, arıqlada-arıqlada, 
üzә-üzә, üzәrәk, әldәn sala-sala (salaraq). 

овыкнијә с. arıqlatmış, arıqladan, üzmüş, üzәn, әldәn salmış 
(salan). 

овыкнијә хəб. мəн. arıqlatmısan, üzmüsәn, әldәn salmısan. 
овыкнијәнин с. arıqlatmalı, üzmәli, әldәn salmalı (salınası), 

arıqladası, üzәsi. 
овыкнијәсә з. arıqladarkәn, üzәrkәn, әldәn salarkәn. 
овышкыније и. dartışdırma. 
овышкынијеј ф. dartışdırmaq; овышкынијə беј ф. 

dartışdırılmaq; овышкынијə быə с. dartışdırılmış, dartışdırılan; 
овышкынијə быə хəб. мəн. dartışdırılmışdır, dartışdırılıb; 
♥овышкынејдəм dartışdırıram; овышкынејдəш dartışdırırsan; 
овышкынејдə dartışdırır; овышкынејдəмон dartışdırırıq; 
овышкынејдəшон dartışdırırsınız; овышкынејдəн dartışdırırlar; 
овышкынејдəбим dartışdırırdım; овышкынејдəбиш dartışdırırdın; 
овышкынејдəбе dartışdırırdı; овышкынејдəбимон dartışdırırdıq; 
овышкынејдəбишон dartışdırırdınız; овышкынејдəбин 
dartışdırırdılar; овышкынијəмбе dartışdırmışdım; овышкынијəбе 
dartışdırmışdın; овышкынијəшбе dartışdırmışdı; овышкынијəмонбе 
dartışdırmışdıq; овышкынијəонбе dartışdırmışdınız; 
овышкынијəшонбе dartışdırmışdılar; овышкыниме dartışdırdım; 
овышкыније dartışdırdın; овышкынише dartışdırdı; овышкынимоне 
dartışdırdıq; овышкынијоне dartışdırdınız; овышкынишоне 
dartışdırdılar; оəвышкыним dartışdırardım; оəвышкыниш 
dartışdırardın; оəвышкыни dartışdırardı; оəвышкынимон 
dartışdırardıq; оəвышкынишон dartışdırardınız; оəвышкынин 
dartışdırardılar; овышкынијəмбəј dartışdırsaydım; овышкынијəбəј 
dartışdırsaydın; овышкынијəшбəј dartışdırsaydı; овышкынијəмонбəј 
dartışdırsaydıq; овышкынијəонбəј dartışdırsaydınız; 
овышкынијəшонбəј dartışdırsaydılar; овышкынијəнинбим 
dartışdırmalıydım; овышкынијəнинбиш dartışdırmalıydın; 
овышкынијəнинбе dartışdırmalıydı; овышкынијəнинбимон 
dartışdırmalıydıq; овышкынијəнинбишон dartışdırmalıydınız; 
овышкынијəнинбин dartışdırmalıydılar; овышкынијəнин бим 
dartışdırmalı oldum; овышкынијəнин биш dartışdırmalı oldun; 
овышкынијəнин бе dartışdırmalı oldu; овышкынијəнин бимон 
dartışdırmalı olduq; овышкынијəнин бишон dartışdırmalı oldunuz; 
овышкынијəнин бин dartışdırmalı oldular; овышкынијəнинимбəн 
dartışdırmalıyammış; овышкынијəнинишбəн dartışdırmalısanmış; 
овышкынијəнинебəн dartışdırmalıymış; овышкынијəнинимонбəн 
dartışdırmalıyıqmış; овышкынијəнинишонбəн dartışdırmalısınızmış; 
овышкынијəнининбəн dartışdırmalıymışlar; обəвышкынем 
dartışdıraram; обəвышкынеш dartışdırarsan; обəвышкыне 
dartışdırar; обəвышкынемон dartışdırarıq; обəвышкынешон 
dartışdırarsınız; обəвышкынен dartışdırarlar; овышкынијəниним 
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dartışdırmalıyam; овышкынијəниниш dartışdırmalısan; 
овышкынијəнине dartışdırmalıdır; овышкынијəнинимон 
dartışdırmalıyıq; овышкынијəнинишон dartışdırmalısınız; 
овышкынијəнинин dartışdırmalıdırlar; овышкыным dartışdırım; 
овышкын dartışdır; овышкыны dartışdırsın; овышкынəмон 
dartışdıraq; овышкынəн dartışdırın; овышкынын dartışdırsınlar; 
овышкыном dartışdırsam; овышкынош dartışdırsan; овышкыно 
dartışdırsa; овышкыномон dartışdırsaq; овышкыношон 
dartışdırsanız; овышкынон dartışdırsalar; ♥овышкынејдəним 
dartışdırmıram; овышкынејдəниш dartışdırmırsan; овышкынејдəни 
dartışdırmır; овышкынејдəнимон dartışdırmırıq; 
овышкынејдəнишон dartışdırmırsınız; овышкынејдəнин 
dartışdırmırlar; овышкынејдəныбим dartışdırmırdım; 
овышкынејдəныбиш dartışdırmırdın; овышкынејдəныбе 
dartışdırmırdı; овышкынејдəныбимон dartışdırmırdıq; 
овышкынејдəныбишон dartışdırmırdınız; овышкынејдəныбин 
dartışdırmırdılar; овышкынијəмныбе dartışdırmamışdım; 
овышкынијəныбе dartışdırmamışdın; овышкынијəшныбе 
dartışdırmamışdı; овышкынијəмонныбе dartışdırmamışdıq; 
овышкынијəонныбе dartışdırmamışdınız; овышкынијəшонныбе 
dartışdırmamışdılar; онывышкыниме dartışdırmadım; 
онывышкыније dartışdırmadın; онывышкынише dartışdırmadı; 
онывышкынимоне dartışdırmadıq; онывышкынијоне 
dartışdırmadınız; онывышкынишоне dartışdırmadılar; 
онəвышкыним dartışdırmazdım; онəвышкыниш dartışdırmazdın; 
онəвышкыни dartışdırmazdı; онəвышкынимон dartışdırmazdıq; 
онəвышкынишон dartışdırmazdınız; онəвышкынин 
dartışdırmazdılar; овышкынијəмнəбəј dartışdırmasaydım; 
овышкынијəнəбəј dartışdırmasaydın; овышкынијəшнəбəј 
dartışdırmasaydı; овышкынијəмоннəбəј dartışdırmasaydıq; 
овышкынијəоннəбəј dartışdırmasaydınız; овышкынијəшоннəбəј 
dartışdırmasaydılar; овышкынијəнинныбим dartışdırmamalıydım; 
овышкынијəнинныбиш dartışdırmamalıydın; овышкынијəнинныбе 
dartışdırmamalıydı; овышкынијəнинныбимон dartışdırmamalıydıq; 
овышкынијəнинныбишон dartışdırmamalıydınız; 
овышкынијəнинныбин dartışdırmamalıydılar; овышкынијəнин 
ныбим dartışdırmalı olmadım; овышкынијəнин ныбиш dartışdırmalı 
olmadın; овышкынијəнин ныбе dartışdırmalı olmadı; 
овышкынијəнин ныбимон dartışdırmalı oladıq; овышкынијəнин 
ныбишон dartışdırmalı olmadınız; овышкынијəнин ныбин 
dartışdırmalı olmadılar; овышкынијəниннимбəн 
dartışdırmamalıyammış; овышкынијəниннишбəн 
dartışdırmamalısanmış; овышкынијəниннијебəн 
dartışdırmamalıymış; овышкынијəниннимонбəн 
dartışdırmamalıyıqmış; овышкынијəниннишонбəн 
dartışdırmamalısınızmış; овышкынијəниннинбəн 
dartışdırmamalıymışlar; онибəвышкынем dartışdırmaram; 
онибəвышкынеш dartışdırmazsan; онибəвышкыне dartışdırmaz; 
онибəвышкынемон dartışdırmarıq; онибəвышкынешон 
dartışdırmazsınız; онибəвышкынен dartışdırmazlar; 
овышкынијəнинним dartışdırmamalıyam; овышкынијəнинниш 
dartışdırmamalısan; овышкынијəнинни dartışdırmamalıdır; 
овышкынијəниннимон dartışdırmamalıyıq; овышкынијəниннишон 
dartışdırmamalısınız; овышкынијəниннин dartışdırmamalıdırlar; 
онывышкыным dartışdırmayım; омəвышкын  dartışdırma; 
онывышкыны dartışdırmasın; омəвышкынəмон dartışdırmayaq; 
омəвышкынəн dartışdırmayın; онывышкынын dartışdırmasınlar; 
онывышкыном dartışdırmasam; онывышкынош dartışdırmasan; 
онывышкыно dartışdırmasa; онывышкыномон dartışdırmasaq; 
онывышкыношон dartışdırmasanız; онывышкынон dartışdırmasalar. 

овышкыније-овышкыније з. dartışdıra-dartışdıra, 
dartışdıraraq. 

овышкынијә с. dartışdırmış, dartışdıran. 
овышкынијә хəб. мəн. dartışdırmısan. 
овышкынијәнин с. dartışdırmalı, dartışdırası. 
овышкынијәсә з. dartışdırarkәn. 
овканд и. yarğan. 
овкарде и. әritmә. 
овкардә с. әridәn, әridici. 
овкардәхонә и. әritmәxana (dəmir əritmək üçün bina). 
овләғ и. ovlaq. 

овнә и. vәdә, dәfә; хорəки бəһə ружəдə се овнə хörəyi gündə üç 
vədə ye.   

овныбејәти и. әrimәzlik. 
овныбә с. әrimәz, әrimәyәn. 
овогәт с. rütubәtli, susaxlayan (torpaq). 
овоштыније и. aşdırma, keçirtmә, ötürmә. 
овоштынијеј ф. aşdırmaq, köçürtmәk, keçirtmәk (çaydan və s.); 

овоштынијə беј ф. aşdırılmaq, köçürülmək, keçirilmək; овоштынијə 
быəбəј aşdırılmışdı; овоштынијə быəбəј aşdırılsaydı; овоштынијə бе 
aşdırıldı; овоштынијə бејдə aşdırılır; овоштынијə бəбе aşdırılar; 
овоштынијə быə с. aşdırılmış, köçürdülmüş, keçirilmiş; овоштынијə 
быə хəб. мəн. aşdırılmışdır, köçürdülmüşdür, keçirilmişdir; 
♥овоштынејдəм aşdırıram; овоштынејдəш aşdırırsan; овоштынејдə 
aşdırır; овоштынејдəмон aşdırırıq; овоштынејдəшон aşdırırsınız; 
овоштынејдəн aşdırırlar; овоштынејдəбим aşdırırdım; 
овоштынејдəбиш aşdırırdın; овоштынејдəбе aşdırırdı; 
овоштынејдəбимон aşdırırdıq; овоштынејдəбишон aşdırırdınız; 
овоштынејдəбин aşdırırdılar; овоштынијəмбе aşdırmışdım; 
овоштынијəбе aşdırmışdın; овоштынијəшбе aşdırmışdı; 
овоштынијəмонбе aşdırmışdıq; овоштынијəонбе aşdırmışdınız; 
овоштынијəшонбе aşdırmışdılar; овоштыниме aşdırdım; 
овоштыније aşdırdın; овоштынише aşdırdı; овоштынимоне 
aşdırdıq; овоштынијоне aşdırdınız; овоштынишоне aşdırdılar; 
оəвоштыним aşdırardım; оəвоштыниш aşdırardın; оəвоштыни 
aşdırardı; оəвоштынимон aşdırardıq; оəвоштынишон aşdırardınız; 
оəвоштынин aşdırardılar; овоштынијəмбəј aşdırsaydım; 
овоштынијəбəј aşdırsaydın; овоштынијəшбəј aşdırsaydı; 
овоштынијəмонбəј aşdırsaydıq; овоштынијəонбəј aşdırsaydınız; 
овоштынијəшонбəј aşdırsaydılar; овоштынијəнинбим 
aşdırmalıydım; овоштынијəнинбиш aşdırmalıydın; 
овоштынијəнинбе aşdırmalıydı; овоштынијəнинбимон 
aşdırmalıydıq; овоштынијəнинбишон aşdırmalıydınız; 
овоштынијəнинбин aşdırmalıydılar; овоштынијəнин бим aşdırmalı 
oldum; овоштынијəнин биш aşdırmalı oldun; овоштынијəнин бе 
aşdırmalı oldu; овоштынијəнин бимон aşdırmalı olduq; 
овоштынијəнин бишон aşdırmalı oldunuz; овоштынијəнин бин 
aşdırmalı oldular; овоштынијəнинимбəн aşdırmalıyammış; 
овоштынијəнинишбəн aşdırmalısanmış; овоштынијəнинебəн 
aşdırmalıymış; овоштынијəнинимонбəн aşdırmalıyıqmış; 
овоштынијəнинишонбəн aşdırmalısınızmış; овоштынијəнининбəн 
aşdırmalıymışlar; обəваштовнем aşdıraram; обəваштовнеш 
aşdırarsan; обəваштовне aşdırar; обəваштовнемон aşdırarıq; 
обəваштовнешон aşdırarsınız; обəваштовнен aşdırarlar; 
овоштынијəниним aşdırmalıyam; овоштынијəниниш aşdırmalısan; 
овоштынијəнине aşdırmalıdır; овоштынијəнинимон aşdırmalıyıq; 
овоштынијəнинишон aşdırmalısınız; овоштынијəнинин 
aşdırmalıdırlar; овоштыным aşdırım; овоштын aşdır; овоштыны 
aşdırsın; овоштынəмон aşdıraq; овоштынəн aşdırın; овоштынын 
aşdırsınlar; овоштыном aşdırsam; овоштынош aşdırsan; овоштыно 
aşdırsa; овоштыномон aşdırsaq; овоштыношон aşdırsanız; 
овоштынон aşdırsalar; ♥овоштынејдəним aşdırmıram; 
овоштынејдəниш aşdırmırsan; овоштынејдəни aşdırmır; 
овоштынејдəнимон aşdırmırıq; овоштынејдəнишон aşdırmırsınız; 
овоштынејдəнин aşdırmırlar; овоштынејдəныбим aşdırmırdım; 
овоштынејдəныбиш aşdırmırdın; овоштынејдəныбе aşdırmırdı; 
овоштынејдəныбимон aşdırmırdıq; овоштынејдəныбишон 
aşdırmırdınız; овоштынејдəныбин aşdırmırdılar; овоштынијəмныбе 
aşdırmamışdım; овоштынијəныбе aşdırmamışdın; 
овоштынијəшныбе aşdırmamışdı; овоштынијəмонныбе 
aşdırmamışdıq; овоштынијəонныбе aşdırmamışdınız; 
овоштынијəшонныбе aşdırmamışdılar; онывоштыниме aşdırmadım; 
онывоштыније aşdırmadın; онывоштынише aşdırmadı; 
онывоштынимоне aşdırmadıq; онывоштынијоне aşdırmadınız; 
онывоштынишоне aşdırmadılar; онəвоштыним aşdırmazdım; 
онəвоштыниш aşdırmazdın; онəвоштыни aşdırmazdı; 
онəвоштынимон aşdırmazdıq; онəвоштынишон aşdırmazdınız; 
онəвоштынин aşdırmazdılar; овоштынијəмнəбəј aşdırmasaydım; 
овоштынијəнəбəј aşdırmasaydın; овоштынијəшнəбəј aşdırmasaydı; 
овоштынијəмоннəбəј aşdırmasaydıq; овоштынијəоннəбəј 
aşdırmasaydınız; овоштынијəшоннəбəј aşdırmasaydılar; 
овоштынијəнинныбим aşdırmamalıydım; овоштынијəнинныбиш 
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aşdırmamalıydın; овоштынијəнинныбе aşdırmamalıydı; 
овоштынијəнинныбимон aşdırmamalıydıq; 
овоштынијəнинныбишон aşdırmamalıydınız; 
овоштынијəнинныбин aşdırmamalıydılar; овоштынијəнин ныбим 
aşdırmalı olmadım; овоштынијəнин ныбиш aşdırmalı olmadın; 
овоштынијəнин ныбе aşdırmalı olmadı; овоштынијəнин ныбимон 
aşdırmalı oladıq; овоштынијəнин ныбишон aşdırmalı olmadınız; 
овоштынијəнин ныбин aşdırmalı olmadılar; овоштынијəниннимбəн 
aşdırmamalıyammış; овоштынијəниннишбəн aşdırmamalısanmış; 
овоштынијəниннијебəн aşdırmamalıymış; 
овоштынијəниннимонбəн aşdırmamalıyıqmış; 
овоштынијəниннишонбəн aşdırmamalısınızmış; 
овоштынијəниннинбəн aşdırmamalıymışlar; онибəвоштынем 
aşdırmaram; онибəвоштынеш aşdırmazsan; онибəвоштыне 
aşdırmaz; онибəвоштынемон aşdırmarıq; онибəвоштынешон 
aşdırmazsınız; онибəвоштынен aşdırmazlar; овоштынијəнинним 
aşdırmamalıyam; овоштынијəнинниш aşdırmamalısan; 
овоштынијəнинни aşdırmamalıdır; овоштынијəниннимон 
aşdırmamalıyıq; овоштынијəниннишон aşdırmamalısınız; 
овоштынијəниннин aşdırmamalıdırlar; онывоштыным aşdırmayım; 
омəвоштын  aşdırma; онывоштыны aşdırmasın; омəвоштынəмон 
aşdırmayaq; омəвоштынəн aşdırmayın; онывоштынын 
aşdırmasınlar; онывоштыном aşdırmasam; онывоштынош 
aşdırmasan; онывоштыно aşdırmasa; онывоштыномон aşdırmasaq; 
онывоштыношон aşdırmasanız; онывоштынон aşdırmasalar. 

овоштыније-овоштыније з. aşdıra-aşdıra, aşdıraraq, köçürdә-
köçürdә, köçürdәrәk, keçirdә-keçirdә, keçirdәrәk (çaydan və s.). 

овоштынијә с. aşdırmış, aşdıran, köçürtmüş, köçürdәn, 
keçirtmiş, keçirdәn (çaydan və s.). 

овоштынијә хəб. мəн. aşdırmısan, köçürtmüsәn, keçirtmisәn 
(çaydan və s.). 

овоштынијәнин с. aşdırmalı, köçürtmәli, keçirtmәli, aşdırası, 
köçürdәsi, keçirdәsi (çaydan, evdən  və. s.). 

овоштынијәсә з. aşdırarkәn, köçürdәrkәn, keçirdәrkәn (çaydan, 
evdən  və. s.). 

овпарзын и. susüzәn, filtr. 
овпечын и. qurulayan, qurudan. 
овпеш и. süzәn. 
овпешанд и. çilәyәn.  
овранг и. рəсс. akvarel (sulu boya; sulu boya ilə çəkilmiş şəkil). 
оврәс и. su tәminatı. 
овриз и. 1 basseyn, hovuz; 2 abriz, ayaqyolu. 
овро и. yataq, su yatağı. 
овсән с. 1 hamilә (qadın); 2 boğaz (mal-qara, qoyun); овсəн беј ф. 

boğaz olmaq. 
овсәнәти и. boğazlıq. 
овсәр и. ovsәr (dəvənin noxtası).  
овсәрин с. ovsәrli (dəvə). 
овсин и. ovsun; овсин кардеј ovsunlamaq; овсин кардə беј 

ovsunlanmaq; овсин кардə быə ovsunlanmış, ovsunlanan. 
овсинәкә и. ovsunçu. 
овсинин с. ovsunlu. 
овсининәти и. ovsunluluq. 
овсинкарде и. ovsunçuluq. 
овсофәкә и. filtr. 
овтовә и. aftafa. 
овтовә-ләгән и. aftava-lәyәn. 
овужније и. әylәndirmә. 
овужнијеј ф. әylәndirmәk, başını qatmaq; овужнијə беј ф. 

əyləndirilmək; овужнијə быəбе əyləndirilmişdi; овужнијə быə 
əyləndirilib; овужнијə быəбəј əyləndirilsəydi; овужнијə бе 
əyləndirildi; овужнијə бејдə əyləndirilir; овужнијə бəбе əyləndirilər; 
овужнијə быə с. əyləndirilmiş, əyləndirilən; ♥овужнејдəм 
əyləndirirəm; овужнејдəш əyləndirirsən; овужнејдə əyləndirir; 
овужнејдəмон əyləndiririk; овужнејдəшон əyləndirirsiniz; 
овужнејдəн əyləndirirlər; овужнејдəбим əyləndirirdim; 
овужнејдəбиш əyləndirirdin; овужнејдəбе əyləndirirdi; 
овужнејдəбимон əyləndirirdik; овужнејдəбишон əyləndirirdiniz; 
овужнејдəбин əyləndirirdilər; оəвужним əyləndirərdim; оəвужниш 
əyləndirərdin; оəвужни əyləndirərdi; оəвужнимон əyləndirərdik; 
оəвужнишон əyləndirərdiniz; оəвужнин əyləndirərdilər; овужниме 

əyləndirdim; овужније əyləndirdin; овужнише əyləndirdi; 
овужнимоне əyləndirdik; овужнијоне əyləndirdiniz; овужнишоне 
əyləndirdilər; овужнијəнинбим əyləndirməliydim; овужнијəнинбиш 
əyləndirməliydin; овужнијəнинбе əyləndirməliydi; 
овужнијəнинбимон əyləndirməliydik; овужнијəнинбишон 
əyləndirməliydiniz; овужнијəнинбин əyləndirməliydilər; 
овужнијəнин бим əyləndirməli oldum; овужнијəнин биш 
əyləndirməli oldun; овужнијəнин бе əyləndirməli oldu; овужнијəнин 
бимон əyləndirməli olduq; овужнијəнин бишон əyləndirməli 
oldunuz; овужнијəнин бин əyləndirməli oldular; овужнијəмбəј 
əyləndirsəydim; овужнијəбəј əyləndirsəydin; овужнијəшбəј 
əyləndirsəydi; овужнијəмонбəј əyləndirsəydik; овужнијəонбəј 
əyləndirsəydiniz; овужнијəшонбəј əyləndirsəydilər; обəвужнем 
əyləndirərəm; обəвужнеш əyləndirərsən; обəвужне əyləndirər; 
обəвужнемон əyləndirərik; обəвужнешон əyləndirərsiniz; 
обəвужнен əyləndirərlər; овужнијəниним əyləndirməliyəm; 
овужнијəниниш əyləndirməlisən; овужнијəнине əyləndirməlidir; 
овужнијəнинимон əyləndirməliyik; овужнијəнинишон 
əyləndirməlisiniz; овужнијəнинин əyləndirməlidirlər; овужным 
əyləndirim; овужын əyləndir; овужны əyləndirsin; овужнəмон 
əyləndirək; овужнəн əyləndirin; овужнын əyləndirsinlər; овужном 
əyləndirsəm; овужнош əyləndirsən; овужно əyləndirsə; овужномон 
əyləndirsək; овужношон əyləndirsəniz; овужнон əyləndirsələr; 
♥овужнејдəним əyləndirmirəm; овужнејдəниш əyləndirmirsən; 
овужнејдəни əyləndirmir; овужнејдəнимон əyləndirmirik; 
овужнејдəнишон əyləndirmirsiniz; овужнејдəнин əyləndirmirlər; 
овужнејдəныбим əyləndirmirdim; овужнејдəныбиш əyləndirmirdin; 
овужнејдəныбе əyləndirmirdi; овужнејдəныбимон əyləndirmirdik; 
овужнејдəныбишон əyləndirmirdiniz; овужнејдəныбин 
əyləndirmirdilər; онəвужним əyləndirməzdim; онəвужниш 
əyləndirməzdin; онəвужни əyləndirməzdi; онəвужнимон 
əyləndirməzdik; онəвужнишон əyləndirməzdiniz; онəвужнин 
əyləndirməzdilər; онывужниме əyləndirmədim; онывужније 
əyləndirmədin; онывужнише əyləndirmədi; онывужнимоне 
əyləndirmədik; онывужнијоне əyləndirmədiniz; онывужнишоне 
əyləndirmədilər; овужнијəнинныбим əyləndirməməliydim; 
овужнијəнинныбиш əyləndirməməliydin; овужнијəнинныбе 
əyləndirməməliydi; овужнијəнинныбимон əyləndirməməliydik; 
овужнијəнинныбишон əyləndirməməliydiniz; овужнијəнинныбин 
əyləndirməməliydilər; овужнијəнин ныбим əyləndirməli olmadım; 
овужнијəнин ныбиш əyləndirməli olmadın; овужнијəнин ныбе 
əyləndirməli olmadı; овужнијəнин ныбимон əyləndirməli olmadıq; 
овужнијəнин ныбишон əyləndirməli olmadınız; овужнијəнин 
ныбин əyləndirməli olmadılar; овужнијəмнəбəј əyləndirməsəydim; 
овужнијəнəбəј əyləndirməsəydin; овужнијəшнəбəј əyləndirməsəydi; 
овужнијəмоннəбəј əyləndirməsəydik; овужнијəоннəбəј 
əyləndirməsəydiniz; овужнијəшоннəбəј əyləndirməsəydilər; 
онибəвужнем əyləndirmərəm; онибəвужнеш əyləndirməzsən; 
онибəвужне əyləndirməz; онибəвужнемон əyləndirmərik; 
онибəвужнешон əyləndirməzsiniz; онибəвужнен əyləndirməzlər; 
овужнијəнинним əyləndirməməliyəm; овужнијəнинниш 
əyləndirməməlisən; овужнијəнинни əyləndirməməlidir; 
овужнијəниннимон əyləndirməməliyik; овужнијəниннишон 
əyləndirməməlisiniz; овужнијəниннин əyləndirməməlidirlər; 
онывужным əyləndirməyim; омəвужын əyləndirmə; онывужны 
əyləndirməsin; омəвужнəмон əyləndirməyək; омəвужнəн 
əyləndirməyin; онывужнын əyləndirməsinlər; онывужном 
əyləndirməsəm; онывужнош əyləndirməsən; онывужно 
əyləndirməsə; онывужномон əyləndirməsək; онывужношон 
əyləndirməsəniz; онывужнон əyləndirməsələr. 

овужније-овужније з. әylәndirә-әylәndirә, әylәndirәrәk, ba-şını 
qata-qata (qataraq). 

овужнијә с. әylәndirmiş, әylәndirәn, başını qatmış (qatan). 
овужнијә хəб. мəн. әylәndirmisәn, başını qatmısan. 
овужнијәнин с. әylәndirmәli, әylәndirilәsi, başını qatmalı 

(qatası). 
овужнијәсә з. әylәndirәrkәn, başını qatarkәn. 
овһард и. naxır bulağı, suvat. 
овһышкәкә и. suqurudan, qurulayıcı, qurudan. 
овҹ и. tәrәqqi, dirçәlmә, dirçәldilmә, yüksәliş, çiçәklәnmә, 

intibah; овҹ кардеј ф. dirçəlmək, tərəqqi etmək, yüksəlmək, 
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çiçəklənmək; овҹ кардə беј ф. dirçəldilmək, tərəqqi etdirmək, 
yüksəldilmək, çiçəkləndirilmək; овҹ кардə быə с. dirçəldilmiş, 
dirçəldilən, tərəqqi etdirilmiş, yüksəldilmiş, çiçəkləndirilmiş, 
çiçəkləndirilən; овҹ кардə быə хəб. мəн. dirçəldilmişdir, dirçəldilib, 
tərəqqi etdirilmişdir, yüksəldilmişdir, çiçəkləndirilmişdir, 
çiçəkləndirilib. 

овҹо и. suayırıcı. 
овҹпәрвәр с. tәrәqqipәrvәr. 
овҹпәрвәрәти и. tәrәqqipәrvәrlik. 
овшәр, офшәр с. 1 hayküyçü, küykәlәkçi, küyçü, çaxnaşma 

salan, vahimәçi; 2 simulyant, hiylәgәr, riyakar; 3 xәyalpәrәst, 
xülyaçı, фantaziyaçı; bax: әләвуз. 

овшәрәти, офшәрәти и. 1 hayküyçülük, küykәlәkçilik, 
küyçülük, çaxnaşma salma, vahimәçilik; 2 simulyantlıq, 
hiylәgәrlik, riyakarlıq; 3 xәyalpәrәstlik, xülyaçılıq, фantaziyaçılıq; 
bax: әләвузәти. 

овшығ и. susәpәn (cihaz).  
овшынос и. hidroloq. 
овшыносәти и. hidrologiya.  
овшум и. астр. Ay. 
овшумгәт и. Ayın tutulması. 
овшур и. şәlalә; bax:  шулә. 
огард и. 1 dönüş; пенҹ огард beş dönüş (dəfə); 2 dönüm; 

сорогард ildönümü; 3 dәfә; се огард шим чəвон кəј beş dəfə onların 
evinə getdim; 4 qayıtma (xəstəliyin); нохəши огард кардыше 
хəstəlik qayıtdı. 

огарде и. qayıtma, dönmә; че толышон бə вəтəн огарде talışların 
vətənə qayıtması. 

огардеј ф. qayıtmaq, dönmәk; бə Вəтəн огардеј Vətənə 
qayıtmaq; бə пешо огардеј geriyə dönmək; бə бијə огардеј buza 
dönmək; ♥огардејдəм dönürəm; огардејдəш dönürsən; огардејдə 
dönür; огардејдəмон dönürük; огардејдəшон dönürsünüz; 
огардејдəн dönürlər; огардејдəбим dönürdüm; огардејдəбиш 
dönürdün; огардејдəбе dönürdü; огардејдəбимон dönürdük; 
огардејдəбишон dönürdünüz; огардејдəбин dönürdülər; огардəбим 
dönmüşdüm; огардəбиш dönmüşdün; огардəбе dönmüşdü; 
огардəбимон dönmüşdük; огардəбишон dönmüşdünüz; огардəбин 
dönmüşdülər; огардим döndüm; огардиш döndün; огарде döndü; 
огардимон döndük; огардишон döndünüz; огардин döndülər; 
оəгардим dönərdim; оəгардиш dönərdin; оəгарди dönərdi; 
оəгардимон dönərdik; оəгардишон dönərdiniz; оəгардин dönərdilər; 
огардəбəјм dönsəydim; огардəбəјш dönsəydin; огардəбəј dönsəydi; 
огардəбəјмон dönsəydik; огардəбəјшон dönsəydiniz; огардəбəјн 
dönsəydilər; огардəнинбим dönməliydim; огардəнинбиш 
dönməliydin; огардəнинбе dönməliydi; огардəнинбимон 
dönməliydik; огардəнинбишон dönməliydiniz; огардəнинбин 
dönməliydilər; огардəнин бим dönməli oldum; огардəнин биш 
dönməli oldun; огардəнин бе dönməli oldu; огардəнин бимон 
dönməli olduq; огардəнин бишон dönməli oldunuz; огардəнин бин 
dönməli  oldular; огардəнинимбəн dönməliyəmmiş; 
огардəнинишбəн dönməlisənmiş; огардəнинебəн dönməliymiş; 
огардəнинимонбəн dönməliyikmiş; огардəнинишонбəн 
dönməlisinizmiş; огардəнининбəн dönməliymişlər; обəгардем 
dönərəm; обəгардеш dönərsən; обəгарде dönər; обəгардемон 
dönərik; обəгардешон dönərsiniz; обəгарден dönərlər; огардəниним 
dönməliyəm; огардəниниш dönməlisən; огардəнине dönməlidir; 
огардəнинимон dönməliyik; огардəнинишон dönməlisiniz; 
огардəнинин dönməlidirlər; огардым dönüm; огард dön; огарды 
dönsün; огардəмон dönək; огардəн dönün; огардын dönsünlər; 
огардом dönsəm; огардош dönsən; огардон dönsə; огардомон 
dönsək; огардошон dönsəniz; огардон dönsələr; ♥огардејдəним 
dönmürəm; огардејдəниш dönmürsən; огардејдəни dönmür; 
огардејдəнимон dönmürük; огардејдəнишон dönmürsünüz; 
огардејдəнин dönmürlər; огардејдəныбим dönmürdüm; 
огардејдəныбиш dönmürdün; огардејдəныбе dönmürdü; 
огардејдəныбимон dönmürdük; огардејдəныбишон dönmürdünüz; 
огардејдəныбин dönmürdülər; огардəныбим dönməmişdim; 
огардəныбиш dönməmişdin; огардəныбе dönməmişdi; 
огардəныбимон dönməmişdik; огардəныбишон dönməmişdiniz; 
огардəныбин dönməmişdilər; оныгардим dönmədim; оныгардиш 
dönmədin; оныгарде dönmədi; оныгардимон dönmədik; 

оныгардишон dönmədiniz; оныгардин dönmədilər; онəгардим 
dönməzdim; онəгардиш dönməzdin; онəгарди dönməzdi; 
онəгардимон dönməzdik; онəгардишон dönməzdiniz; онəгардин 
dönməzdilər; огардəнəбəјм dönməsəydim; огардəнəбəјш 
dönməsəydin; огардəнəбəј dönməsəydi; огардəнəбəјмон 
dönməsəydik; огардəнəбəјшон dönməsəydiniz; огардəнəбəјн 
dönməsəydilər; огардəнинныбим dönməməliydim; 
огардəнинныбиш dönməməliydin; огардəнинныбе dönməməliydi; 
огардəнинныбимон dönməməliydik; огардəнинныбишон 
dönməməliydiniz; огардəнинныбин dönməməliydilər; огардəнин 
ныбим dönməli olmadım; огардəнин ныбиш dönməli olmadın; 
огардəнин ныбе dönməli olmadı; огардəнин ныбимон dönməli 
olmadıq; огардəнин ныбишон dönməli olmadınız; огардəнин ныбин 
dönməli olmadılar; огардəниннимбəн dönməməliyəmmiş; 
огардəниннишбəн dönməməlisənmiş; огардəниннијебəн 
dönməməliymiş; огардəниннимонбəн dönməməliyikmiş; 
огардəниннишонбəн dönməməlisinizmiş; огардəниннинбəн 
dönməməliymişlər; онибəгардем dönmərəm; онибəгардеш 
dönməzsən; онибəгарде dönməz; онибəгардемон dönmərik; 
онибəгардешон dönməzsiniz; онибəгарден dönməzlər; 
огардəнинним dönməməliyəm; огардəнинниш dönməməlisən; 
огардəнинни dönməməlidir; огардəниннимон dönməməliyik; 
огардəниннишон dönməməlisiniz; огардəниннин dönməməlidirlər; 
оныгардым dönməyim; омəгард dönmə; оныгарды dönməsin; 
омəгардəмон dönməyək; омəгардəн dönməyin; оныгардын 
dönməsinlər; оныгардом dönməsəm; оныгардош dönməsən; 
оныгардо dönməsə; оныгардомон dönməsək; оныгардошон 
dönməsəniz; оныгардон dönməsələr. 

огардемон и. qayıdış. 
огарде-огарде з. qayıda-qayıda, qayıdaraq. 
огардә с. qayıdan, qayıtmış. 
огардә хəб. мəн. qayıdıb, dönüb. 
огардәнин с. qayıtmalı, dönmәli, qayıdası, dönәsi. 
огардәсә з. qayıdanbaş, qayıdarkәn; огардəсə быгыниш бəмы 

qayıdanbaş mənə dəyərsən. 
огәј с. ögey; огəјə зоə ögey oğul; bax: ачин. 
огәјәти и. ögeylik; bax: ачинәти. 
огәте и. saxlama, durdurma, qoruma, mühafizә etmә. 
огәтеј ф. saxlamaq, durdurmaq, qorumaq, mühafizә etmәk; 

огəтə беј ф. saxlanmaq, qorunmaq, mühafizə edilmək; огəтə быə с. 
saxlanmış, saxlanan, qorunmuş, qorunan, mühafizə edilmiş (edilən); 
огəтə быə хəб. мəн. saxlanmışdır, saxlanıb, qorunmuşdur, qorunub, 
mühafizə edilmişdir (edilib); ♥оəгəтим saхlayardım; оəгəтиш 
saхlayardın; оəгəти saхlayardı; оəгəтимон saхlayardıq; оəгəтишон 
saхlayardınız; оəгəтин saхlayardılar; огəтејдəбим saхlayırdım; 
огəтејдəбиш saхlayırdın; огəтејдəбе saхlayırdı; огəтејдəбимон 
saхlayırdıq; огəтејдəбишон saхlayırdınız; огəтејдəбин saхlayırdılar; 
огəтəнинбим saхlamalıydım; огəтəнинбиш saхlamalıydın; 
огəтəнинбе saхlamalıydı; огəтəнинбимон saхlamalıydıq; 
огəтəнинбишон saхlamalıydınız; огəтəнинбин saхlamalıydılar; 
огəтəнининимбəн saхlamalıyammış; огəтəнинишбəн 
saхlamalısannış; огəтəнинебəн saхlamalıymış; огəтəнинимонбон 
saхlamalıyıqmış; огəтəнинишонбəн saхlamalısınızmış; 
огəтəнининбəн saхlamalıymışlar; огəтејдəм saхlayıram; огəтејдəш 
saхlayırsan; огəтејдəн saхlayırlar; огəтејдəмон saхlayıryq; 
огəтејдəшон saхlayırsınız; огəтејдəн saхlayırlar; обəгəтем 
saхlayaram; обəгəтеш saхlayarsan; обəгəте saхlayar; обəгəтемон 
saхlayarıq; обəгəтешон saхlayarsınız; обəгəтен saхlayarlar; огəтыме 
saхladım; огəте saхladın; огəтыше saхladı; огəтымоне saхladıq; 
огəтыоне saхladınız; огəтышоне saхladılar; огəтəме saхlamışam; 
огəтə saхlamısan; огəтəше saхlayıbdır; огəтəмоне saхlamışıq; 
огəтəоне saхlamısınız; огəтəшоне saхlayıblar; огəтəмбе 
saхlamışdım; огəтəбе saхlamışdın; огəтəшбе saхlamışdı; огəтəмонбе 
saхlamışdıq; огəтəонбе saхlamışdınız; огəтəшонбе saхlamışdılar; 
огəтəмебəн saхlamışammış; огəтəјбəн saхlamısanmış; огəтəшејбəн 
saхlayıbmış; огəтəмонебəн saхlamışıqmış; огəтəонебəн 
saхlayıbsınızmış; огəтəшонебəн saхlayıblarmış; оəгəтимбəн 
saхlayarammış; оəгəтишбəн saхlayarsanmış; оəгəтијбəн saхlayarmış; 
оəгəтимонбəн saхlayarıqmış; оəгəтишонбəн saхlayarsınızmış; 
оəгəтинбəн saхlayarlarmış; огəтом saхlasam; огəтош saхlasan; огəто 
saхlasa; огəтомон saхlasaq; огəтошон saхlasanız; огəтон saхlasalar; 
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огəтəниним saхlamalıyam; огəтəниниш saхlamalısan; огəтəнине 
saхlamalıdır; огəтəнинимон saхlamalıyıq; огəтəнинишон 
saхlamalısınız; огəтəнинин saхlamalıdırlar; огəтəнин бим saхlamalı 
oldum; огəтəнин биш saхlamalı oldun; огəтəнин бе saхlamalı oldu; 
огəтəнин бимон saхlamalı olduq; огəтəнин бишон saхlamalı 
oldunuz; огəтəнин бин saхlamalı oldular; огəтəнин бəбем saхlamalı 
olaram; огəтəнин бəбеш saхlamalı olarsan; огəтəнин бəбе saхlamalı 
olar; огəтəнин бəбемон saхlamalı olarıq; огəтəнин бəбешон 
saхlamalı olarsınız; огəтəнин бəбен saхlamalı olarlar; 
огəтəнинимбəн saхlamalıyammış; огəтəнинишбəн saхlamalısanmış; 
огəтəнинебəн saхlamalıymış; огəтəнинимонбəн saхlamalıyıqmış; 
огəтəнинишонбəн saхlamalısınızmış; огəтəнининбəн 
saхlamalıymışlar; огəтəмбəј saхlasaydım; огəтəбəј saхlasaydın; 
огəтəшбəј saхlasaydı; огəтəмонбəј saхlasaydıq; огəтəонбəј 
saхlasaydınız; огəтəшонбəј saхlasaydılar; огəтəмебу saхlamışammı; 
огəтəбу saхlamısanmı; огəтəшебу saхlayıbmı; огəтəмонбу 
saхlamışıqmı; огəтəонбу saхlamısınızmı; огəтəшонбу saхlayıblarmı; 
огəтым saхlayım; огəт saхla; огəты saхlasın; огəтəмон saхlayaq; 
огəтəн saхlayın; огəтын saхlasınlar; ♥онəгəтим saхlamazdım; 
онəгəтиш saхlamazdın; онəгəти saхlamazdı; онəгəтимон 
saхlamazdıq; онəгəтишон saхlamazdınız; онəгəтин saхlamazdılar; 
огəтејдəныбим saхlamırdım; огəтејдəныбиш saхlamırdın; 
огəтејдəныбе saхlamırdı; огəтејдəныбимон saхlamırdıq; 
огəтејдəныбишон saхlamırdınız; огəтејдəныбин saхlamırdılar; 
огəтəнинныбим saхlamamalıydım; огəтəнинныбиш 
saхlamamalıydın; огəтəнинныбе saхlamamalıydı; огəтəнинныбимон 
saхlamamalıydıq; огəтəнинныбишон saхlamamalıydınız; 
огəтəнинныбин saхlamamalıydılar; огəтəнининнимбəн 
saхlamamalıyammış; огəтəниннишбəн saхlamamalısannış; 
огəтəниннијебəн saхlamamalıymış; огəтəниннимонбəн 
saхlamamalıyıqmış; огəтəниннишонбəн saхlamamalısınızmış; 
огəтəниннинбəн saхlamamalıymışlar;  огəтејдəним saхlamıram; 
огəтејдəниш saхlamırsan; огəтејдəнин saхlamırlar; огəтејдəнимон 
saхlamırıq; огəтејдəнишон saхlamırsınız; огəтејдəнин saхlamırlar; 
онибəгəтем saхlamaram; онибəгəтеш saхlamazsan; онибəгəте 
saхlamaz; онибəгəтемон saхlamarıq; онибəгəтешон saхlamazsınız; 
онибəгəтен saхlamazlar; оныгəтыме saхlamadım; оныгəте 
saхlamadın; оныгəтыше saхlamadı; оныгəтымоне saхlamadıq; 
оныгəтыоне saхlamadınız; оныгəтышоне saхlamadılar; огəтəмни 
saхlamamışam; огəтəни saхlamamısan; огəтəшни saхlamayıb; 
огəтəмонни saхlamamışıq; огəтəонни saхlamamısınız; огəтəшонни 
saхlamayıblar; огəтəмныбе saхlamamışdım; огəтəныбе 
saхlamamışdın; огəтəшныбе saхlamamışdı; огəтəмонныбе 
saхlamamışdıq; огəтəонныбе saхlamamışdınız; огəтəшонныбе 
saхlamamışdılar; огəтəмнијебəн saхlamamışammış; огəтəнијбəн 
saхlamamısanmış; огəтəшнијебəн saхlamayıbmış; огəтəмоннијебəн 
saхlamamışıqmış; огəтəоннијебəн saхlamamısınızmış; 
огəтəшоннијебəн saхlamayıblarmış; онəгəтимбəн saхlamarammış; 
онəгəтишбəн saхlamazsanmış; онəгəтијбəн saхlamazmış; 
онəгəтимонбəн saхlamazmışıq; онəгəтишонбəн saхlamazsınızmış; 
онəгəтинбəн saхlamazlarmış; оныгəтом saхlamasam; оныгəтош 
saхlamasan; оныгəто saхlamasa; оныгəтомон saхlamasaq; 
оныгəтошон saхlamasanız; оныгəтон saхlamasalar; огəтəнинним 
saхlamamalıyam; огəтəнинниш saхlamamalısan; огəтəнинни 
saхlamamalıdır; огəтəниннимон saхlamamalıyıq; огəтəниннишон 
saхlamamalısınız; огəтəниннин saхlamamalıdırlar; огəтəнин ныбим 
saхlamalı olmadım; огəтəнин ныбиш saхlamalı olmadın; огəтəнин 
ныбе saхlamalı olmadı; огəтəнин ныбимон saхlamalı olmadıq; 
огəтəнин ныбишон saхlamalı olmadınız; огəтəнин ныбин saхlamalı 
olmadılar; огəтəнин нибəбем saхlamalı olmaram; огəтəнин нибəбеш 
saхlamalı olmazsan; огəтəнин нибəбе saхlamalı olmaz; огəтəнин 
нибəбемон saхlamalı olmarıq; огəтəнин нибəбешон saхlamalı 
olmazsınız; огəтəнин нибəбен saхlamalı olmazlar; огəтəниннимбəн 
saхlamamalıyammış; огəтəниннишбəн saхlamamalısanmış; 
огəтəниннијебəн saхlamamalıymış; огəтəниннимонбəн 
saхlamamalıyıqmış; огəтəниннишонбəн saхlamamalısınızmış; 
огəтəниннинбəн saхlamamalıymışlar; огəтəмнəбəј saхlamasaydım; 
огəтəнəбəј saхlamasaydın; огəтəшнəбəј saхlamasaydı; 
огəтəмоннəбəј saхlamasaydıq; огəтəоннəбəј saхlamasaydınız; 
огəтəшоннəбəј saхlamasaydılar; огəтəмныбу saхlamamışammı; 
огəтəныбу saхlamamısanmı; огəтəшныбу saхlamayıbmı; 

огəтəмонныбу saхlamamışıqmı; огəтəонныбу saхlamamışsınızmı; 
огəтəшонныбу saхlamamışlarmı; оныгəтым saхlamayım; омəгəт 
saхlama; оныгəты saхlamasın; омəгəтəмон saхlamayaq; омəгəтəн 
saхlamayın; оныгəтын saхlamasınlar. 

огәте-огәте з. saxlaya-saxlaya, saxlayaraq, durdura-durdura, 
durduraraq, qoruya-qoruya, qoruyaraq, mühafizә edә-edә 
(edәrәk). 

огәтә с. saxlamış, saxlayan, durdurmuş, durduran, qorumuş, 
qoruyan, mühafizә etmiş (edәn). 

огәтә хəб. мəн. saxlamısan, durdurmusan, qorumusan, mühafizә 
etmisәn. 

огәтәнин с. saxlamalı, saxlanası, durdurmalı, durdurası, 
qorumalı, qoruyası, mühafizә etmәli (edәsi). 

огәтәсә з. saxlayarkәn, durdurarkәn, qoruyarkәn, mühafizә 
edәrkәn. 

огыније и. yorulma. 
огынијеј ф. yorulmaq; ♥огынејдəм yoruluram; огынејдəш 

yorulursan; огынејдə yorulur; огынејдəмон yoruluruq; огынејдəшон 
yorulursunuz; огынејдəн yorulurlar; огынејдəбим yorulurdum; 
огынејдəбиш yorulurdun; огынејдəбе yorulurdu; огынејдəбимон 
yorulurduq; огынејдəбишон yorulurdunuz; огынејдəбин 
yorulurdular; огынијəбим yorulmuşdum; огынијəбиш yorulmuşdun; 
огынијəбе yorulmuşdu; огынијəбимон yorulmuşduq; огынијəбишон 
yorulmuşdunuz; огынијəбин yorulmuşdular; огыним yoruldum; 
огыниш yoruldun; огыније yoruldu; огынимон yorulduq; огынишон 
yoruldunuz; огынјəјн yoruldular; оəгыним yarulardım; оəгыниш 
yorulardın; оəгыни yorulardı; оəгынимон yorulardıq; оəгынишон 
yorulardınız; оəгынин yorulardılar; огынијəбəјм yorulsaydım; 
огынијəбəјш yorulsaydın; огынијəбəј yorulsaydı; огынијəбəјмон 
yorulsaydıq; огынијəбəјшон yorulsaydınız; огынијəбəјн 
yorulsaydılar; огынијəнинбим yorulmalıydım; огынијəнинбиш 
yorulmalıydın; огынијəнинбе yorulmalıydı; огынијəнинбимон 
yorulmalıydıq; огынијəнинбишон yorulmalıydınız; огынијəнинбин 
yorulmalıydılar; огынијəнин бим yorulmalı oldum; огынијəнин биш 
yorulmalı oldun; огынијəнин бе yorulmalı oldu; огынијəнин бимон 
yorulmalı olduq; огынијəнин бишон yorulmalı oldunuz; огынијəнин 
бин yorulmalı oldular; огынијəнинимбəн yorulmalıyammış; 
огынијəнинишбəн yorulmalısanmış; огынијəнинебəн 
yorulmalıymış; огынијəнинимонбəн yorulmalıyıqmış; 
огынијəнинишонбəн yorulmalısınızmış; огынијəнининбəн 
yorulmalıymışlar; обəгынем yorularam; обəгынеш yorularsan; 
обəгыне yorular; обəгынемон yorularıq; обəгынешон yorularsınız; 
обəгынен yorularlar; огынијəниним yorulmalıyam; огынијəниниш 
yorulmalısan; огынијəнине yorulmalıdır; огынијəнинимон 
yorulmalıyıq; огынијəнинишон yorulmalısınız; огынијəнинин 
yorulmalıdırlar; огыным yorulum; огын yorul; огыны yorulsun; 
огынəмон yorulaq; огынəн yorulun; огынын yorulsunlar; огыном 
yorulsam; огынош yorulsan; огыно yorulsa; огыномон yorulsaq; 
огыношон yorulsanız; огынон yorulsalar; ♥огынејдəним 
yorulmuram; огынејдəниш yorulmursan; огынејдəни yorulmur; 
огынејдəнимон yorulmuruq; огынејдəнишон yorulmursunuz; 
огынејдəнин yorulmurlar; огынејдəныбим yorulmurdum; 
огынејдəныбиш yorulmurdun; огынејдəныбе yorulmurdu; 
огынејдəныбимон yorulmurduq; огынејдəныбишон yorulmurdunuz; 
огынејдəныбин yorulmurdular; огынијəныбим yorulmamışdım; 
огынијəныбиш yorulmamışdın; огынијəныбе yorulmamışdı; 
огынијəныбимон yorulmamışdıq; огынијəныбишон 
yorulmamışdınız; огынијəныбин yorulmamışdılar; оныгыним 
yorulmadım; оныгыниш yorulmadın; оныгыније yorulmadı; 
оныгынимон yorulmadıq; оныгынишон yorulmadınız; оныгынин 
yorulmadılar; онəгыним yorulmazdım; онəгыниш yorulmazdın; 
онəгыни yorulmazdı; онəгынимон yorulmazdıq; онəгынишон 
yorulmazdınız; онəгынин yorulmazdılar; огынијəнəбəјм 
yorulmasaydım; огынијəнəбəјш yorulmasaydın; огынијəнəбəј 
yorulmasaydı; огынијəнəбəјмон yorulmasaydıq; огынијəнəбəјшон 
yorulmasaydınız; огынијəнəбəјн yorulmasaydılar; 
огынијəнинныбим yorulmamalıydım; огынијəнинныбиш 
yorulmamalıydın; огынијəнинныбе yorulmamalıydı; 
огынијəнинныбимон yorulmamalıydıq; огынијəнинныбишон 
yorulmamalıydınız; огынијəнинныбин yorulmamalıydılar; 
огынијəнин ныбим yorulmalı olmadım; огынијəнин ныбиш 
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yorulmalı olmadın; огынијəнин ныбе yorulmalı olmadı; огынијəнин 
ныбимон yorulmalı olmadıq; огынијəнин ныбишон yorulmalı 
olmadınız; огынијəнин ныбин yorulmalı olmadılar; 
огынијəниннимбəн yorulmamalıyammış; огынијəниннишбəн 
yorulmamalısanmış; огынијəниннијебəн yorulmamalıymış; 
огынијəниннимонбəн yorulmamalıyıqmış; огынијəниннишонбəн 
yorulmamalısınızmış; огынијəниннинбəн yorulmamalıymışlar; 
онибəгынем yorulmaram; онибəгынеш yorulmazsan; онибəгыне 
yorulmaz; онибəгынемон yorulmarıq; онибəгынешон 
yorulmazsınız; онибəгынен yorulmazlar; огынијəнинним 
yorulmamalıyam; огынијəнинниш yorulmamalısan; огынијəнинни 
yorulmamalıdır; огынијəниннимон yorulmamalıyıq; 
огынијəниннишон yorulmamalısınız; огынијəниннин 
yorulmamalıdırlar; оныгыным yorulmayım; омəгын yorulma; 
оныгыны yorulmasın; омəгынəмон yorulmayaq; омəгынəн 
yorulmayın; оныгынын yorulmasınlar; оныгыном yorulmasam; 
оныгынош yorulmasan; оныгыно yorulmasa; оныгыномон 
yorulmasaq; оныгыношон yorulmasanız; оныгынон yorulmasalar. 

огынијемон и. yorğunluq. 
огыније-огыније з. yorula-yorula, yorularaq. 
огынијә с. yorulmuş, yorulan, yorğun, yornuq. 
огынијә хəб. мəн. yorulub. 
огынијәнин с. yorulmalı, yorulası. 
огынијәсә з. yorularkәn. 
огордынемон и. qaytarış. 
огордыније и. qaytarma. 
огордынијеј ф. qaytarmaq; огордынијə бе и. qaytarılma; 

огордынијə беј ф. qaytarılmaq; огордынијə быəбе qaytarılmışdı; 
огордынијə быəбəј qaytarılsaydı; огордынијə бе qaytarıldı; 
огордынијə бејдə qaytarılır; огордынијə бəбе qaytarılar; огордынијə 
быə с. qaytarılmış, qaytarılan; огордынијə быə хəб. мəн. 
qaytarılmışdır, qaytarılıb; ♥огордынејдəм qaytarıram; огордынејдəш 
qaytarırsan; огордынејдə qaytarır; огордынејдəмон qaytarırıq; 
огордынејдəшон qaytarırsınız; огордынејдəн qaytarırlar; 
огордынејдəбим qaytarırdım; огордынејдəбиш qaytarırdın; 
огордынејдəбе qaytarırdı; огордынејдəбимон qaytarırdıq; 
огордынејдəбишон qaytarırdınız; огордынејдəбин qaytarırdılar; 
огордынијəмбе qaytarmışdım; огордынијəбе qaytarmışdın; 
огордынијəшбе qaytarmışdı; огордынијəмонбе qaytarmışdıq; 
огордынијəонбе qaytarmışdınız; огордынијəшонбе qaytarmışdılar; 
огордыниме qaytardım; огордыније qaytardın; огордынише 
qaytardı; огордынимоне qaytardıq; огордынијоне qaytardınız; 
огордынишоне qaytardılar; оəгордыним qaytarardım; оəгордыниш 
qaytarardın; оəгордыни qaytarardı; оəгордынимон qaytarardıq; 
оəгордынишон qaytarardınız; оəгордынин qaytarardılar; 
огордынијəмбəј qaytarsaydım; огордынијəбəј qaytarsaydın; 
огордынијəшбəј qaytarsaydı; огордынијəмонбəј qaytarsaydıq; 
огордынијəонбəј qaytarsaydınız; огордынијəшонбəј qaytarsaydılar; 
огордынијəнинбим qaytarmalıydım; огордынијəнинбиш 
qaytarmalıydın; огордынијəнинбе qaytarmalıydı; 
огордынијəнинбимон qaytarmalıydıq; огордынијəнинбишон 
qaytarmalıydınız; огордынијəнинбин qaytarmalıydılar; 
огордынијəнин бим qaytarmalı oldum; огордынијəнин биш 
qaytarmalı oldun; огордынијəнин бе qaytarmalı oldu; 
огордынијəнин бимон qaytarmalı olduq; огордынијəнин бишон 
qaytarmalı oldunuz; огордынијəнин бин qaytarmalı oldular; 
огордынијəнинимбəн qaytarmalıyammış; огордынијəнинишбəн 
qaytarmalısanmış; огордынијəнинебəн qaytarmalıymış; 
огордынијəнинимонбəн qaytarmalıyıqmış; огордынијəнинишонбəн 
qaytarmalısınızmış; огордынијəнининбəн qaytarmalıymışlar; 
обəгордынем qaytararam; обəгордынеш qaytararsan; обəгордыне 
qaytarar; обəгордынемон qaytararıq; обəгордынешон qaytararsınız; 
обəгордынен qaytararlar; огордынијəниним qaytarmalıyam; 
огордынијəниниш qaytarmalısan; огордынијəнине qaytarmalıdır; 
огордынијəнинимон qaytarmalıyıq; огордынијəнинишон 
qaytarmalısınız; огордынијəнинин qaytarmalıdırlar; огордыным 
qaytarım; огордын qaytar; огордыны qaytarsın; огордынəмон 
qaytaraq; огордынəн qaytarın; огордынын qaytarsınlar; огордыном 
qaytarsam; огордынош qaytarsan; огордыно qaytarsa; огордыномон 
qaytarsaq; огордыношон qaytarsanız; огордынон qaytarsalar; 
♥огордынејдəним qaytarmıram; огордынејдəниш qaytarmırsan; 

огордынејдəни qaytarmır; огордынејдəнимон qaytarmırıq; 
огордынејдəнишон qaytarmırsınız; огордынејдəнин qaytarmırlar; 
огордынејдəныбим qaytarmırdım; огордынејдəныбиш 
qaytarmırdın; огордынејдəныбе qaytarmırdı; огордынејдəныбимон 
qaytarmırdıq; огордынејдəныбишон qaytarmırdınız; 
огордынејдəныбин qaytarmırdılar; огордынијəмныбе 
qaytarmamışdım; огордынијəныбе qaytarmamışdın; 
огордынијəшныбе qaytarmamışdı; огордынијəмонныбе 
qaytarmamışdıq; огордынијəонныбе qaytarmamışdınız; 
огордынијəшонныбе qaytarmamışdılar; оныгордыниме 
qaytarmadım; оныгордыније qaytarmadın; оныгордынише 
qaytarmadı; оныгордынимоне qaytarmadıq; оныгордынијоне 
qaytarmadınız; оныгордынишоне qaytarmadılar; онəгордыним 
qaytarmazdım; онəгордыниш qaytarmazdın; онəгордыни 
qaytarmazdı; онəгордынимон qaytarmazdıq; онəгордынишон 
qaytarmazdınız; онəгордынин qaytarmazdılar; огордынијəнəмбəј 
qaytarmasaydım; огордынијəнəбəј qaytarmasaydın; 
огордынијəшнəбəј qaytarmasaydı; огордынијəмоннəбəј 
qaytarmasaydıq; огордынијəоннəбəј qaytarmasaydınız; 
огордынијəшоннəбəј qaytarmasaydılar; огордынијəнинныбим 
qaytarmamalıydım; огордынијəнинныбиш qaytarmamalıydın; 
огордынијəнинныбе qaytarmamalıydı; огордынијəнинныбимон 
qaytarmamalıydıq; огордынијəнинныбишон qaytarmamalıydınız; 
огордынијəнинныбин qaytarmamalıydılar; огордынијəнин ныбим 
qaytarmalı olmadım; огордынијəнин ныбиш qaytarmalı olmadın; 
огордынијəнин ныбе qaytarmalı olmadı; огордынијəнин ныбимон 
qaytarmalı olmadıq; огордынијəнин ныбишон qaytarmalı olmadınız; 
огордынијəнин ныбин qaytarmalı olmadılar; огордынијəниннимбəн 
qaytarmamalıyammış; огордынијəниннишбəн qaytarmamalısanmış; 
огордынијəниннијебəн qaytarmamalıymış; 
огордынијəниннимонбəн qaytarmamalıyıqmış; 
огордынијəниннишонбəн qaytarmamalısınızmış; 
огордынијəниннинбəн qaytarmamalıymışlar; онибəгордынем 
qaytarmaram; онибəгордынеш qaytarmazsan; онибəгордыне 
qaytarmaz; онибəгордынемон qaytarmarıq; онибəгордынешон 
qaytarmazsınız; онибəгордынен qaytarmazlar; огордынијəнинним 
qaytarmamalıyam; огордынијəнинниш qaytarmamalısan; 
огордынијəнинни qaytarmamalıdır; огордынијəниннимон 
qaytarmamalıyıq; огордынијəниннишон qaytarmamalısınız; 
огордынијəниннин qaytarmamalıdırlar; оныгордыным 
qaytarmayım; омəгордын qaytarma; оныгордыны qaytarmasın; 
омəгордынəмон qaytarmayaq; омəгордынəн qaytarmayın; 
оныгордынын qaytarmasınlar; оныгордыном qaytarmasam; 
оныгордынош qaytarmasan; оныгордыно qaytarmasa; 
оныгордыномон qaytarmasaq; оныгордыношон qaytarmasanız; 
оныгордынон qaytarmasalar. 

огордыније-огордыније з. qaytara-qaytara, qaytararaq. 
огордынијә с. qaytaran, qaytarmış, qaytarıcı. 
огордынијә хəб. мəн. qaytarmısan. 
огордынијәнин с. qaytarmalı, qaytarası. 
огордынијәсә з. qaytararkәn. 
огордыновније и. qaytartma. 
огордыновнијеј ф. qaytartmaq; огордыновнијə бе и. 

qaytartdırılma; огордыновнијə беј ф. qaytartdırılmaq; 
огордыновнијə быə с. qaytartdırılmış, qaytartdırılan. 

огордыновније-огордыновније з. qaytarda-qaytarda, 
qaytardaraq. 

огордыновнијә с. qaytartmış, qaytardan. 
огордыновнијә хəб. мəн. qaytartmısan. 
огордыновнијәнин с. qaytartdırılmalı, qaytartdırılası. 
огордыновнијәсә з. qaytartdırılarkәn. 
огоһ с. agah, xәbәrdar, ayıq. 
огоһәти и. agahlıq, ayıqlıq. 
оғанде I и. yorma. 
оғанде II и. sәrmә, döşәmә. 
оғандеј I ф. yormaq; ♥оғандејдəм yoruram; оғандејдəш yorursan; 

оғандејдə yorur; оғандејдəмон yoruruq; оғандејдəшон yorursunuz; 
оғандејдəн yorurlar; оғандејдəбим yorurdum; оғандејдəбиш 
yorurdun; оғандејдəбе yorurdu; оғандејдəбимон yorurduq; 
оғандејдəбишон yorurdunuz; оғандејдəбин yorurdular; оғандыме 
yordum; оғанде yordun; оғандыше yordu; оғандымоне yorduq; 
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оғандыоне yordunuz; оғандышоне yordular; оəғандим yorardım; 
оəғандиш yorardın; оəғанди yorardı; оəғандимон yorardıq; 
оəғандишон yorardınız; оəғандин yorardılar; оғандəмбе 
yormuşdum; оғандəбе yormuşdun; оғандəшбе yormuşdu; 
оғандəмонбе yormuşduq; оғандəонбе yormuşdunuz; оғандəшонбе 
yormuşdular; оғандəмбəј yorsaydım; оғандəбəј yorsaydın; 
оғандəшбəј yorsaydı; оғандəмонбəј yorsaydıq; оғандəонбəј 
yorsaydınız; оғандəшонбəј yorsaydılar; оғандəниним yormalıyam; 
оғандəниниш yormalısan; оғандəнине yormalıdır; оғандəнинимон 
yormalıyıq; оғандəнинишон yormalısınız; оғандəнинин 
yormalıdırlar; оғандəнин бим yormalı oldum; оғандəнин биш 
yormalı oldun; оғандəнин бе yormalı oldu; оғандəнин бимон 
yormalı olduq; оғандəнин бишон yormalı oldunuz; оғандəнин бин 
yormalı oldular; оғандым yorum; оғанд yor; оғанды yorsun; 
оғандəмон yoraq; оғандəн yorun; оғандын yorsunlar; оғандом 
yorsam; оғандош yorsan; оғандо yorsa; оғандомон yorsaq; 
оғандошон yorsanız; оғандон yorsalar; обəғандем yoraram; 
обəғандеш yorarsan; обəғанде yorar; обəғандемон yorarıq; 
обəғандешон yorarsınız; обəғанден yorarlar; ♥оғандејдəним 
yormuram; оғандејдəниш yormursan; оғандејдəни yormur; 
оғандејдəнимон yormuruq; оғандејдəнишон yormursunuz; 
оғандејдəнин yormurlar; оғандејдəныбим yormurdum; 
оғандејдəныбиш yormurdun; оғандејдəныбе yormurdu; 
оғандејдəныбимон yormurduq; оғандејдəныбишон yormurdunuz; 
оғандејдəныбин yormurdular; онығандыме yormadım; онығанде 
yormadın; онығандыше yormadı; онығандымоне yormadıq; 
онығандоне yormadınız; онығандышоне yormadılar; онəғандим 
yormazdım; онəғандиш yormazdın; онəғанди yormazdı; 
онəғандимон yormazdıq; онəғандишон yormazdınız; онəғандин 
yormazdılar; оғандəмныбе yormamışdım; оғандəныбе yormamışdın; 
оғандəшныбе yormamışdı; оғандəмонныбе yormamışdıq; 
оғандəонныбе yormamışdınız; оғандəшонныбе yormamışdılar; 
оғандəмəбəј yormasaydım; оғандəнəбəј yormasaydın; оғандəшнəбəј 
yormasaydı; оғандəмоннəбəј yormasaydıq; оғандəоннəбəј 
yormasaydınız; оғандəшоннəбəј yormasaydılar; оғандəнинним 
yormamalıyam; оғандəнинниш yormamalısan; оғандəнинни 
yormamalıdır; оғандəниннимон yormamalıyıq; оғандəниннишон 
yormamalısınız; оғандəниннин yormamalıdırlar; оғандəнин ныбим 
yormalı olmadım; оғандəнин ныбиш yormalı olmadın; оғандəнин 
ныбе yormalı olmadı; оғандəнин ныбимон yormalı olmadıq; 
оғандəнин ныбишон yormalı olmadınız; оғандəнин ныбин yormalı 
olmadılar; онығандым yormayım; омəғанд yorma; онығанды 
yormasın; омəғандəмон yormayaq; омəғандəн yormayın; 
онығандын yormasınlar; онығандом yormasam; онығандош 
yormasan; онығандо yormasa; онығандомон yormasaq; 
онығандошон yormasanız; онығандон yormasalar; онибəғандем 
yormaram; онибəғандеш yormazsan; онибəғанде yormaz; 
онибəғандемон yormarıq; онибəғандешон yormazsınız; 
онибəғанден yormazlar. 

оғандеј II ф. sәrmәk, döşәmәk; оғандə беј sərilmək, döşənmək; 
оғандə быə  с. döşəli, döşənmiş, döşənən, sərilmiş, sərilən; оғандə 
быə  хəб. мəн. döşənmişdir, döşənib, sərilmişdir, sərilib; холчə 
оғандеј хalça döşəmək; сурфə оғандеј sürfə sərmək. 

оғандемон и. sәrgi. 
оғанде-оғанде I з. yora-yora, yoraraq. 
оғанде-оғанде II з. sәrә-sәrә, döşәyә-döşәyә, sәrәrәk, döşәyәrәk. 
оғандә I с. yoran, yorucu; оғандə ко yoran iş. 
оғандә II с. sәrәn, döşәyәn; вырəоғандə жен yersərən arvad. 
оғандә I хəб. мəн. yormusan. 
оғандә II хəб. мəн. sәrmisәn, döşәmisәn. 
оғандәнин I с. yormalı, yorası. 
оғандәнин II с. sәrmәli, döşәmәli, sәrәsi, sәrilәsi, döşәnәsi, 

döşәnilәsi. 
оғандәсә I з. yorarkәn.. 
оғандәсә II с. sәrәrkәn, döşәyәrkәn. 
оғандовнијејеј I  ф. yordurmaq.  
оғандовнијеј II  ф. döşәtdirmәk, döşәtmәk; оғандовнијə беј  ф. 

döşətdirilmək, sərdirilmək; оғандовнијə быəбе döşətdirilmişdi; 
оғандовнијə быəбəј döşətdirilsəydi; оғандовнијə бе döşətdirildi; 
оғандовнијə бејдə döşətdirilir; оғандовнијə бəбе döşətdirilər; 

оғандовнијə быə с. döşətdirilmiş, döşətdirilən; оғандовнијə быə хəб. 
мəн. döşətdirilmişdir, döşətdirilib. 

оғандовније-оғандовније I  з. yordura-yordura, yorduraraq. 
оғандовније-оғандовније II  з. döşәtdirә-döşәtdirә, 

döşәtdirәrәk, döşәdә-döşәdә, döşәdәrәk, sәrdirә-sәrdirә, 
sәrdirәrәk. 

оғандовнијә I с. yordurmuş, yorduran. 
оғандовнијә II с. döşәtdirmiş, döşәtdirәn, döşәtmiş, döşәdәn, 

sәrdirmiş, sәrdirәn. 
оғандовнијә I хəб. мəн. yordurmusan. 
оғандовнијә II хəб. мəн. döşәtdirmisәn, döşәtmisәn. 
оғандовнијејәнин I с. yordurmalı, yordurası.  
оғандовнијәнин II  с. döşәtdirmәli, döşәtmәli, döşәdilәsi, 

döşәtdirilәsi. 
оғандовнијәсә I  з. yordurarkәn.  
оғандовнијәсә II  з. döşәtdirәrkәn, döşәdәrkәn. 
оғо с. oyaq, ayıq, oyanıq, yatmayan, yatmamış; оғо беј ф. oyaq 

olmaq, ayılmaq, oyanmaq; оғо карде и. ayıltma, oyatma; оғо кардеј 
ф. ayıltmaq, oyatmaq; оғо мандеј ф. ayıq qalmaq, oyaq qalmaq. 

оғобе и. ayılma, oyanma. 
оғоәкә и. физиол. ayıldıcı, ayıldan, oyadan, oyadıcı, stimulyator.  
оғоәти и. oyaqlıq, ayıqlıq, oyanıqlıq. 
оғрәш с. oğraş. 
оғрәшәти и. oğraşlıq. 
одәм и. adam (hallanması: одəми adamın; бə одəми adama; одəми 

adamı; одəмəдə adamda; одəмику/одəмо/одəмисə adamdan); *Одəм 
де сəј ныпыјо, нынги ғəди əзыни; Одəм ымруж һесте, маштə ни; 
Одəм бəпе бызны ыштə нынги шодоə вырəј; Одəм һежо и кефəдə 
əбыни; Одəми де лузи не, де тани бəвинден; Одəми бəзнен дечəј 
ағыли, дечəј пыə ки бе горəнə не Adamı tanıyarlar onun ağlına görə, 
atasının kimliyinə görə yox (At. məs.). 

одәмдәәвон и. 1 adamötürәn; 2 bәlәdçi. 
одәмә с. adamlıq; ды одəмə купе iki adamlıq kupe. 
одәмәғәл и. kütlә, јıғın, dәstә, izdiһam, güruһ. 
одәмәжи с. adamyaşayan, mәskunlaşdırılmış, mәskunlaşdırılan. 
одәмәзын с. adamtanıyan. 
одәмәкышт и. 1 adamöldürәn; 2 qatil, insan qatili. 
одәмәпи с. adamsevәn, humanist, xeyirxah. 
одәмәришә и. бот. adamkökü (quş üzümü fəsiləsindən insan 

fiquruna oxşayan kökü olan bitki).  
одәмәсә з. adambaşı, adambaşına. 
одәмәсырвон с. adamgüldürәn, zarafatcıl. 
одәмәти и. adamlıq; одəмəти быбу ышты! sənin adamlığın olsun! 
одәмәһват с. satqın, xain. 
одәмәһватәти и. satqınlıq, xәyanәt. 
одәмәһә и. adamyeyәn. 
одәмзыне и. adamtanıma. 
одәми и. adamı, adamın, adam; одəми зоə быби! adam (adamın) 

oğlu ol! бə зинһор мəвə одəми! adamı zinhara gətirmə!; одəми барзи 
с. adamboyu. 

одәмијәт и. insanlıq, bәşәriyyәt. 
одәм(ику)әвит с. adamdanqaçan. 
одәмкышт и. adamöldürәn, qatil. 
одәмкыште и. adamöldürmә, qatillik. 
одәм-модәм и. гəп. adam-madam. 
одәмнәпи с. adamsevmәz, mizantrop. 
одәмнәпијәти и. adamsevmәzlik. 
одәммәзын и. adamtanımaz, adamtanımayan. 
одәмоныхш с. adamoxşamaz, eybәcәr. 
одәмохшәр с. adamoxşar, insanabәnzәr; одəмохшəрə мəјмун 

insanabənzər meymun. 
одәмпије и. adamsevmә. 
одәм-руж и. adam-gün (iş vaxtının uçotu vahidi). 
одәм-саат и. adam-saat (iş vaxtının uçotu vahidi). 
одәмхор и. bax: кымых. 
одәмхорәти и. bax: кымыхәти. 
одимә и. әtәk, dağәtәyi, yamac. 
одимәјн с. yamaclı, әtәkli. 
одымжон: одымжон омеј ф. söymәyә başlamaq, söyüşә 

başlamaq. 
одырије и. aralanma (ağız və s.). 
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одыријеј ф. aralanmaq (ağız və s.); ♥одыријејдə aralanır; 
одыријејдəбе aralanırdı; одыријəбе aralanmışdı; оəдыри aralanardı; 
одыријəјбəн aralanıbmış; одыријејдəјбəн aralanırmış; 
одыријəнинебəн aralanmalıymış; одыријəнинбе aralanmalıydı; 
одыријəнин бе aralanmalı oldu; одыријəј aralandı; обəдырије 
aralanar; одыријəнине aralanmalıdır; одырјы aralansın; одырјо 
aralansa; ♥одыријејдəни aralanmır; одыријејдəныбе aralanmırdı; 
одыријəныбе aralanmamışdı; онəдыри aralanmazdı; одыријəнијебəн 
aralanmayıbmış; одыријејдəнијбəн aralanmırmış; 
одыријəниннијебəн aralanmamalıymış; одыријəнинныбе 
aralanmamalıydı; одыријəнин ныбе aralanmalı olmadı; оныдыријəј 
aralanmadı; онибəдырије aralanmaz; одыријəнинни 
aralanmamalıdır; оныдырјы aralanmasın; оныдырјо aralanmasa. 

одырије-одырије з. aralana-aralana, aralanaraq (ağız və s.). 
одыријә с. aralanmış, aralanan (ağız və s.). 
одыријә хəб. мəн. aralanıb (ağız və s.). 
одыријәгәв с. ağzıaçıq, ağzıayrıq (adam). 
одыријәнин с. aralanmalı, aralanası (ağız və s.). 
одыријәсә з. aralanarkәn (ağız və s.). 
одырније и. aralama, aralatma (ağzı). 
одырнијеј ф. aralamaq, aralatmaq (ağzı); одырнијə беј ф. 

aralandırılmaq (ağzı); одырнијə быə с. aralandırılmış, aralandırılan 
(ağız); одырнијə быə хəб. мəн. aralandırılmışdır, aralandırılıb (ağız); 
♥одырнејдəм aralayıram; одырнејдəш aralayırsan; одырнејдə 
aralayır; одырнејдəмон aralayırıq; одырнејдəшон aralayırsınız; 
одырнејдəн aralayırlar; одырнејдəбим aralayırdım; одырнејдəбиш 
aralayırdın; одырнејдəбе aralayırdı; одырнејдəбимон aralayırdıq; 
одырнејдəбишон aralayırdınız; одырнејдəбин aralayırdılar; 
оəдырним aralayardım; оəдырниш aralayardın; оəдырни aralayardı; 
оəдырнимон aralayardıq; оəдырнишон aralayardınız; оəдырнин 
aralayardılar; одырниме araladım; одырније araladın; одырнише 
araladı; одырнимоне araladıq; одырнијоне araladınız; одырнишоне 
araladılar; одырнијəнинбим aralamalıydım; одырнијəнинбиш 
aralamalıydın; одырнијəнинбе aralamalıydı; одырнијəнинбимон 
aralamalıydıq; одырнијəнинбишон aralamalıydınız; 
одырнијəнинбин aralamalıydılar; одырнијəнин бим aralamalı 
oldum; одырнијəнин биш aralamalı oldun; одырнијəнин бе 
aralamalı olduq; одырнијəнин бимон aralamalı olduq; одырнијəнин 
бишон aralamalı oldunuz; одырнијəнин бин aralamalı oldular; 
одырнијəмбəј aralasaydım; одырнијəбəј aralasaydın; одырнијəшбəј 
aralasaydı; одырнијəмонбəј aralasaydıq; одырнијəонбəј 
aralasaydınız; одырнијəшонбəј aralasaydılar; обəдырнем 
aralayaram; обəдырнеш aralayarsan; обəдырне aralayar; 
обəдырнемон aralayarıq; обəдырнешон aralayarsınız; обəдырнен 
aralayarlar; одырнијəниним aralamalıyam; одырнијəниниш 
aralamalısan; одырнијəнине aralamalıdır; одырнијəнинимон 
aralamalıyıq; одырнијəнинишон aralamalısınız; одырнијəнинин 
aralamalıdırlar; одырным aralayım; одырын arala; одырны aralasın; 
одырнəмон aralayaq; одырнəн aralayın; одырнын aralasınlar; 
одырном aralasam; одырнош aralasan; одырно aralasa; одырномон 
aralasaq; одырношон aralasanız; одырнон aralasalar; 
♥одырнејдəним aralamıram; одырнејдəниш aralamırsan; 
одырнејдəни aralamır; одырнејдəнимон aralamırıq; 
одырнејдəнишон aralamırsınız; одырнејдəнин aralamırlar; 
одырнејдəныбим aralamırdım; одырнејдəныбиш aralamırdın; 
одырнејдəныбе aralamırdı; одырнејдəныбимон aralamırdıq; 
одырнејдəныбишон aralamırdınız; одырнејдəныбин aralamırdılar; 
онəдырним aralamazdım; онəдырниш aralamazdın; онəдырни 
aralamazdı; онəдырнимон aralamazdıq; онəдырнишон 
aralamazdınız; онəдырнин aralamazdılar; оныдырниме aralamadım; 
оныдырније araladın; оныдырнише aralamadı; оныдырнимоне 
aralamadıq; оныдырнијоне aralamadınız; ондырнишоне 
aralamadılar; одырнијəнинныбим aralamamalıydım; 
одырнијəнинныбиш aralamamalıydın; одырнијəнинныбе 
aralamamalıydı; одырнијəнинныбимон aralamamalıydıq; 
одырнијəнинныбишон aralamamalıydınız; одырнијəнинныбин 
aralamamalıydılar; одырнијəнин ныбим aralamalı olmadım; 
одырнијəнин ныбиш aralamalı olmadın; одырнијəнин ныбе 
aralamalı olmadıq; одырнијəнин ныбимон aralamalı olmadıq; 
одырнијəнин ныишон aralamalı olmadınız; одырнијəнин ныбин 
aralamalı olmadılar; одырнијəмнəбəј aralamasaydım; одырнијəнəбəј 

aralamasaydın; одырнијəшнəбəј aralamasaydı; одырнијəмоннəбəј 
aralamasaydıq; одырнијəоннəбəј aralamasaydınız; 
одырнијəшоннəбəј aralamasaydılar; онибəдырнем aralamaram; 
онибəдырнеш aralamazsan; онибəдырне aralamaz; онибəдырнемон 
aralamarıq; оибəдырнешон aralamazsınız; онибəдырнен 
aralamazlar; одырнијəнинним aralamamalıyam; одырнијəнинниш 
aralamamalısan; одырнијəнинни aralamamalıdır; 
одырнијəниннимон aralamamalıyıq; одырнијəниннишон 
aralamamalısınız; одырнијəниннин aralamamalıdırlar; оныдырным 
aralamayım; омəдырын aralama; оныдырны aralamasın; 
омəдырнəмон aralamayaq; омəдырнəн aralamayın; оныдырнын 
aralamasınlar; оныдырном aralamasam; оныдырнош aralamasan; 
оныдырно aralamasa; оныдырномон aralamasaq; оныдырношон 
aralamasanız; оныдырнон aralamasalar. 

одырније-одырније з. aralaya-aralaya, aralayaraq, aralada-
aralada, araladaraq (ağzını). 

одырнијә с. aralamış, aralayan (ağzını). 
одырнијә хəб. мəн. aralamısan (ağzını). 
одырнијәнин с. aralamalı, aralatmalı, aralayası, araladası 

(ağız). 
одырнијәсә з. aralayarkәn, araladarkәn (ağzı). 
одјәсе и. qanrılma, geriyә qanrılma, geriyә boylanma. 
одјәсеј ф. qanrılmaq, geriyә qanrılmaq, geriyә boylanmaq; 

одјəсəјм бə думо qanrılıb dala baхdım; һəммəјəво одјəсеј 
boylanışmaq; ♥одјəсејдəм qanrılıram; одјəсејдəш qanrılırsan; 
одјəсејдə qanrılır; одјəсејдəмон qanrılırıq; одјəсејдəшон 
qanrılırsınız; одјəсејдəн qanrılırlar; одјəсејдəбим qanrılırdım; 
одјəсејдəбиш qanrılırdın; одјəсејдəбе qanrılırdı; одјəсејдəбимон 
qanrılırdıq; одјəсејдəбишон qanrılırdınız; одјəсејдəбин qanrılırdılar; 
оəдјəсим qanrılardım; оəдјəсиш qanrılardın; оəдјəси qanrılardı; 
оəдјəсимон qanrılardıq; оəдјəсишон qanrılardınız; оəдјəсин 
qanrılardılar; одјəсəјм qanrıldım; одјəсəјш qanrıldın; одјəсəј qanrıldı; 
одјəсəјмон qanrıldıq; одјəсəјшон qanrıldınız; одјəсəјн qanrıldılar; 
одјəсəнинбим qanrılmalıydım; одјəсəнинбиш qanrılmalıydın; 
одјəсəнинбе qanrılmalıydı; одјəсəнинбимон qanrılmalıydıq; 
одјəсəнинбишон qanrılmalıydınız; одјəсəнинбин qanrılmalıydılar; 
одјəсəнин бим qanrılmalı oldum; одјəсəнин биш qanrılmalı oldun; 
одјəсəнин бе qanrılmalı olduq; одјəсəнин бимон qanrılmalı olduq; 
одјəсəнин бишон qanrılmalı oldunuz; одјəсəнин бин qanrılmalı 
oldular; одјəсəбəјм qanrılsaydım; одјəсəбəјш qanrılsaydın; 
одјəсəбəјш qanrılsaydı; одјəсəбəјмон qanrılsaydıq; одјəсəбəјшон 
qanrılsaydınız; одјəсəбəјн qanrılsaydılar; обəдјəсем qanrılaram; 
обəдјəсеш qanrılarsan; обəдјəсе qanrılar; обəдјəсемон qanrılarıq; 
обəдјəсешон qanrılarsınız; обəдјəсен qanrılarlar; одјəсəниним 
qanrılmalıyam; одјəсəниниш qanrılmalısan; одјəсəнине 
qanrılmalıdır; одјəсəнинимон qanrılmalıyıq; одјəсəнинишон 
qanrılmalısınız; одјəсəнинин qanrılmalıdırlar; одјəсым qanrılım; 
одјəс qanrıl; одјəсы qanrılsın; одјəсəмон qanrılaq; одјəсəн qanrılın; 
одјəсын qanrılsınlar; одјəсом qanrılsam; одјəсош qanrılsan; одјəсо 
qanrılsa; одјəсомон qanrılsaq; одјəсошон qanrılsanız; одјəсон 
qanrılsalar; ♥одјəсејдəним qanrılmıram; одјəсејдəниш qanrılmırsan; 
одјəсејдəни qanrılmır; одјəсејдəнимон qanrılmırıq; одјəсејдəнишон 
qanrılmırsınız; одјəсејдəнин qanrılmırlar; одјəсејдəныбим 
qanrılmırdım; одјəсејдəныбиш qanrılmırdın; одјəсејдəныбе 
qanrılmırdı; одјəсејдəныбимон qanrılmırdıq; одјəсејдəныбишон 
qanrılmırdınız; одјəсејдəныбин qanrılmırdılar; онəдјəсим 
qanrılmazdım; онəдјəсиш qanrılmazdın; онəдјəси qanrılmazdı; 
онəдјəсимон qanrılmazdıq; онəдјəсишон qanrılmazdınız; онəдјəсин 
qanrılmazdılar; оныдјəсəјм qanrılmadım; оныдјəсəјш qanrıldın; 
оныдјəсəј qanrılmadı; оныдјəсəјмон qanrılmadıq; оныдјəсəјшон 
qanrılmadınız; оныдјəсəјн qanrılmadılar; одјəсəнинныбим 
qanrılmamalıydım; одјəсəнинныбиш qanrılmamalıydın; 
одјəсəнинныбе qanrılmamalıydı; одјəсəнинныбимон 
qanrılmamalıydıq; одјəсəнинныбишон qanrılmamalıydınız; 
одјəсəнинныбин qanrılmamalıydılar; одјəсəнин ныбим qanrılmalı 
olmadım; одјəсəнин ныбиш qanrılmalı olmadın; одјəсəнин ныбе 
qanrılmalı olmadıq; одјəсəнин ныбимон qanrılmalı olmadıq; 
одјəсəнин ныишон qanrılmalı olmadınız; одјəсəнин ныбин 
qanrılmalı olmadılar; одјəсəнəбəјм qanrılmasaydım; одјəсəнəбəјш 
qanrılmasaydın; одјəсəнəбəј qanrılmasaydı; одјəсəнəбəјмон 
qanrılmasaydıq; одјəсəнəбəјшон qanrılmasaydınız; одјəсəнəбəјн 
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qanrılmasaydılar; онибəдјəсем qanrılmaram; онибəдјəсеш 
qanrılmazsan; онибəдјəсе qanrılmaz; онибəдјəсемон qanrılmarıq; 
оибəдјəсешон qanrılmazsınız; онибəдјəсен qanrılmazlar; 
одјəсəнинним qanrılmamalıyam; одјəсəнинниш qanrılmamalısan; 
одјəсəнинни qanrılmamalıdır; одјəсəниннимон qanrılmamalıyıq; 
одјəсəниннишон qanrılmamalısınız; одјəсəниннин 
qanrılmamalıdırlar; оныдјəсым qanrılmayım; омəдјəс qanrılma; 
оныдјəсы qanrılmasın; омəдјəсəмон qanrılmayaq; омəдјəсəн 
qanrılmayın; оныдјəсын qanrılmasınlar; оныдјəсом qanrılmasam; 
оныдјəсош qanrılmasan; оныдјəсо qanrılmasa; оныдјəсомон 
qanrılmasaq; оныдјəсошон qanrılmasanız; оныдјəсон qanrılmasalar. 

одјәсе-одјәсе з. boylana-boylana, boylanaraq. 
одјәсә с. boylanan, boylanmış; бə думо одјəсə одəм geriyə 

boylanan adam. 
одјәсә хəб. мəн. qanrılıb, geriyә qanrılıb, geriyә boylanıb. 
одјәсәнин с. qanrılmalı, qanrılası, geriyә qanrılmalı (qanrılası), 

geriyә boylanmalı (boylanası). 
одјәсәсә з. qanrılarkәn, geriyә qanrılarkәn, geriyә boylanarkәn. 
одовон и. әmişdirmә (inəyi sağmazdan öncə balasını əmişdirmə); 

одовон кардеј ф. əmişdirmək. 
одоә с. açmış, açan, üstünü açmış (açan), üzә çıxarmış (çıxaran), 

aşkara çıxarmış (çıxaran), eşәlәmiş (eşәlәyәn). 
одоә хəб. мəн. açmısan, üstünü açmısan, üzә çıxarmısan, aşkara 

çıxarmısan, eşәlәmisәn. 
одоәнин с. açmalı, açası, açılası, üstünü açmalı (açası), üzә 

çıxarmalı (çıxarılası), aşkara çıxarmalı (çıxarılası), eşәlәmәli, 
eşәlәnәsi. 

одоәсә з. açarkәn, üstünü açarkәn, üzә çıxararkәn, aşkara 
çıxararkәn, eşәlәyәrkәn. 

одој ф. açmaq, üstünü açmaq, üzә çıxarmaq, aşkara çıxarmaq, 
eşәlәmәk; хəшəл одој zibil eşələmək; одоə беј ф. açılmaq, üstü 
açılmaq; одоə быəбе açılmışdı; одоə быəбəј açılsaydı; одоə бе açıldı; 
одоə бејдə açılır; одоə бəбе açılar; одоə быə с. açılmış, açılan, üstü 
açılmış (açılan); одоə быə хəб. мəн. açılmışdır, açılıb, üstü açılmışdır 
(açılıb); ♥одојдəм açıram; одојдəш açırsan; одојдə açır; одојдəмон 
açırıq; одојдəшон açırsınız; одојдəн açırlar; одојдəбим açırdım; 
одојдəбиш açırdın; одојдəбе açırdı; одојдəбимон açırdıq; 
одојдəбишон açırdınız; одојдəбин açırdılar; одоəмбе açmışdım; 
одоəбе açmışdın; одоəшбе açmışdı; одоəмонбе açmışdıq; одоəонбе 
açmışdınız; одоəшонбе açmışdılar; одоме açdım; одој açdın; одоше 
açdı; одомоне açdıq; одооне açdınız; одошоне açdılar; оəдəјм 
açardım; оəдəјш açardın; оəдəј açardı; оəдəјмон açardıq; оəдəјшон 
açardınız; оəдəјн açardılar; одоəмбəј açsaydım; одоəбəј açsaydın; 
одоəшбəј açsaydı; одоəмонбəј açsaydıq; одоəонбəј açsaydınız; 
одоəшонбəј açsaydılar; одоəнинбим açmalıydım; одоəнинбиш 
açmalıydın; одоəнинбе açmalıydı; одоəнинбимон açmalıydıq; 
одоəнинбишон açmalıydınız; одоəнинбин açmalıydılar; одоəнин 
бим açmalı oldum; одоəнин биш açmalı oldun; одоəнин бе açmalı 
oldu; одоəнин бимон açmalı olduq; одоəнин бишон açmalı oldunuz; 
одоəнин бин açmalı oldular; одоəнинимбəн açmalıyammış; 
одоəнинишбəн açmalısanmış; одоəнинебəн açmalıymış; 
одоəнинимонбəн açmalıyıqmış; одоəнинишонбəн açmalısınızmış; 
одоəнининбəн açmalıymışlar; обəдом açaram; обəдош açarsan; 
обəдо açar; обəдомон açarıq; обəдошон açarsınız; обəдон açarlar; 
одоəниним açmalıyam; одоəниниш açmalısan; одоəнине açmalıdır; 
одоəнинимон açmalıyıq; одоəнинишон açmalısınız; одоəнинин 
açmalıdırlar; одəм açım; одə aç; одə açın; одəмон açaq; одəн açın; 
одəн açsınlar; одом açsam; одош açsan; одо açsa; одомон açsaq; 
одошон açsanız; одон açsalar; ♥одојдəним açmıram; одојдəниш 
açmırsan; одојдəни açmır; одојдəнимон açmırıq; одојдəнишон 
açmırsınız; одојдəнин açmırlar; одојдəныбим açmırdım; 
одојдəныбиш açmırdın; одојдəныбе açmırdı; одојдəныбимон 
açmırdıq; одојдəныбишон açmırdınız; одојдəныбин açmırdılar; 
одоəмныбе açmamışdım; одоəныбе açmamışdın; одоəшныбе 
açmamışdı; одоəмонныбе açmamışdıq; одоəонныбе açmamışdınız; 
одоəшонныбе açmamışdılar; оныдоме açmadım; оныдој açmadın; 
оныдоше açmadı; оныдомоне açmadıq; оныдооне açmadınız; 
оныдошоне açmadılar; онəдəјм açmazdım; онəдəјш açmazdın; 
онəдəј açmazdı; онəдəјмон açmazdıq; онəдəјшон açmazdınız; 
онəдəјн açmazdılar; одоəмнəбəј açmasaydım; одонəəбəј 
açmasaydın; одоəшнəбəј açmasaydı; одоəмоннəбəј açmasaydıq; 

одоəоннəбəј açmasaydınız; одоəшоннəбəј açmasaydılar; 
одоəнинныбим açmamalıydım; одоəнинныбиш açmamalıydın; 
одоəнинныбе açmamalıydı; одоəнинныбимон açmamalıydıq; 
одоəнинныбишон açmamalıydınız; одоəнинныбин açmamalıydılar; 
одоəнин ныбим açmalı olmadım; одоəнин ныбиш açmalı olmadın; 
одоəнин ныбе açmalı olmadı; одоəнин ныбимон açmalı olmadıq; 
одоəнин ныбишон açmalı olmadız; одоəнин ныбин açmalı 
olmadılar; одоəниннимбəн açmamalıyammış; одоəниннишбəн 
açmamalısanmış; одоəниннијебəн açmamalıymış; 
одоəниннимонбəн açmamalıyıqmış; одоəниннишонбəн 
açmamalısınızmış; одоəниннинбəн açmamalıymışlar; онибəдом 
açmaram; онибəдош açmazsan; онибəдо açmaz; онибəдомон 
açmarıq; онибəдошон açmazsınız; онибəдон açmazlar; одоəнинним 
açmamalıyam; одоəнинниш açmamalısan; одоəнинни açmamalıdır; 
одоəниннимон açmamalıyıq; одоəниннишон açmamalısınız; 
одоəниннин açmamalıdırlar; оныдəм açmayım; омəдə açma; оныдə 
açmasın; омəдəмон açmayaq; омəдəн açmayın; оныдəн açmasınlar; 
оныдом açmasam; оныдош açmasan; оныдо açmasa; оныдомон 
açmasaq; оныдошон açmasanız; оныдон açmasalar. 

одој-одој з. aça-aça, üstünü aça-aça (açaraq), üzә çıxara-çıxara, 
çıxararaq, aşkara çıxara-çıxara (çıxararaq), eşәlәyә-eşәlәyә, 
eşәlәyәrәk. 

оәбырын с. kәsici, dayandırıcı. 
оәгәт и. saxlayan. 
оәгордын и. физ. qaytarıcı (işıq və istilik şüalarını, elektromaqnit 

dalğalarını qaytaran qurğu). 
оәғанд с. yorucu, yoran. 
оәғандәти и. yoruculuq. 
оәжән с. yapıcı. 
оәзырын с. aralayıcı. 
оәкә и. açıcı, açan, açar. 
оәкырын и. тех. dartıcı, dartan. 
оәлывын с. oyadıcı. 
оәсут с. dağlayıcı, dağlayan. 
оәтырын с. 1 eşәn, eşәlәyәn; 2 arayıcı, axtaran, araşdıran. 
оәһашт с. yavaşıdıcı, yavaşıdan. 
оәчывын с. sökücü, sökәn. 
оәчыкын с. qopardıcı. 
ож с. açıq; ожə бə açıq qapı; ожə јəхə açıq yaхa; ожə сə açıq baş; 

ож бе и. bax: обе; ож беј ф. bax: обеј; ож быə с. bax: обыә; ож 
быə хəб. мəн. bax: обыә; ож карде и. bax: окарде; ож кардеј ф. 
bax: окардеј; ож кардəбе и. bax: окардәбе; ож кардə беј ф. bax: 
окардә беј; ож кардə быə с. bax: окардә быә; ож кардовније и. 
bax: окардовније; ож кардовнијеј ф. bax: окардовнијеј; ож 
кардовнијəбе и. bax: окардовнијәбе; ож кардовнијə беј ф. bax: 
окардовнијә беј; ож кардовнијə быə с. bax: окардовнијә быә. 

ожгәвон и. münsif, barışdırıcı, aralıqçı. 
ожгәвонәти и. 1 münsiflik, barışdırıcılıq, aralıqçılıq; 2 

aralaşdırma, ayırma; 3 araşdırma, araşdırılma; ayırd etmә 
(edilmә); baxma, baxılma.; ожгəвонəти кардеј ф. 1 münsiflik 
etmək, barışdırmaq; 2 aralaşdırmaq, ayırmaq; 3 araşdırmaq; ayırd 
etmək; baxmaq; ожгəвонəти кардə беј ф. 1 münsiflik edilmək, 
barışdırılmaq; 2 aralaşdırılmaq, ayırılmaq; 3 araşdırılmaq; ayırd 
edilmək; baxılmaq; ожгəвонəти кардə быə с. 1 münsiflik edilmiş, 
barışdırılmış; 2 aralaşdırılmış, ayırılmış; 3 araşdırılmış; ayırd edilmiş; 
baxılmış. 

ожгәвони и. 1 münsiflik, barışdırma; 2 aralaşdırma, ayırma; 3 
araşdırma, araşdırılma; ayırd etmә (edilmә); baxma, baxılma. 

ожәбын с. altıaçıq. 
ожәгәв с. 1 ağzıaçıq (qab); 2 ağzıaçıq (adam). 
ожәгиј с. boynuaçıq. 
ожәгыр с. ayağıaçıq. 
ожәдыл с. açıqürәk, açıqürәkli, ürәyiaçıq. 
ожәдыләти и. açıqürәklilik, ürәyiaçıqlıq. 
ожәзеһин с. zehniaçıq. 
ожәзеһинәти и. zehniaçıqlıq. 
ожәјәхә с. yaxasıaçıq. 
ожәку с. koruş. 
ожәкујәти и. koruşluq. 
ожәләвә с. qarnıaçıq. 
ожәне I и. yapma (çörək, təzək və s.). 
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ожәне II и. döşdәn ayırma (uşağı). 
ожәнеј I ф. yapmaq (çörək, təzək və s.); нун ожəнеј çörək yapmaq; 

сыл ожəнеј təzək yapmaq; ожəнə беј ф. yapılmaq (çörək, təzək və s.); 
ожəнə быəбе yapılmışdı; ожəнə быəбəј yapılsaydı; ожəнə бе yapıldı; 
ожəнə бејдə yapılır; ожəнə бəбе yapılar; ожəнə быə с. yapılmış, 
yapılan (çörək, təzək və s.); ♥ожəнејдəм yapıram; ожəнејдəш 
yapırsan; ожəнејдə yapır; ожəнејдəмон yapırıq; ожəнејдəшон 
yapırsınız; ожəнејдəн yapırlar; ожəнејдəбим yapırdım; ожəнејдəбиш 
yapırdın; ожəнејдəбе yapırdı; ожəнејдəбимон yapırdıq; 
ожəнејдəбишон yapırdınız; ожəнејдəбин yapırdılar; ожəнəмбе 
yapmışdım; ожəнəбе yapmışdın; ожəнəшбе yapmışdı; ожəнəмонбе 
yapmışdıq; ожəнəонбе yapmışdınız; ожəнəшонбе yapmışdılar; 
ожəнəме yapdım; ожəнəј yapdın; ожəнəше yapdı; ожəнəмоне 
yapdıq; ожəнəоне yapdınız; ожəнəшоне yapdılar; оəжəним 
yapardım; оəжəниш yapardın; оəжəни yapardı; оəжəнимон yapardıq; 
оəжəнишон yapardınız; оəжəнин yapardılar; ожəнəмбəј yapsaydım; 
ожəнəбəј yapsaydın; ожəнəшбəј yapsaydı; ожəнəмонбəј yapsaydıq; 
ожəнəонбəј yapsaydınız; ожəнəшонбəј yapsaydılar; ожəнəнинбим 
yapmalıydım; ожəнəнинбиш yapmalıydın; ожəнəнинбе yapmalıydı; 
ожəнəнинбимон yapmalıydıq; ожəнəнинбишон yapmalıydınız; 
ожəнəнинбин yapmalıydılar; ожəнəнин бим yapmalı oldum; 
ожəнəнин биш yapmalı oldun; ожəнəнин бе yapmalı oldu; 
ожəнəнин бимон yapmalı olduq; ожəнəнин бишон yapmalı oldunuz; 
ожəнəнин бин yapmalı oldular; ожəнəнинимбəн yapmalıyammış; 
ожəнəнинишбəн yapmalısanmış; ожəнəнинебəн yapmalıymış; 
ожəнəнинимонбəн yapmalıyıqmış; ожəнəнинишонбəн 
yapmalısınızmış; ожəнəнининбəн yapmalıymışlar; обəжəнем 
yaparam; обəжəнеш yaparsan; обəжəне yapar; обəжəнемон yaparıq; 
обəжəнешон yaparsınız; обəжəнен yaparlar; ожəнəниним 
yapmalıyam; ожəнəниниш yapmalısan; ожəнəнине yapmalıdır; 
ожəнəнинимон yapmalıyıq; ожəнəнинишон yapmalısınız; 
ожəнəнинин yapmalıdırlar; ожəным yapım; ожəн yap; ожəны yapın; 
ожəнəмон yapaq; ожəнəн yapın; ожəнын yapsınlar; ожəном yapsam; 
ожəнош yapsan; ожəно yapsa; ожəномон yapsaq; ожəношон 
yapsanız; ожəнон yapsalar; ♥ожəнејдəним yapmıram; ожəнејдəниш 
yapmırsan; ожəнејдəни yapmır; ожəнејдəнимон yapmırıq; 
ожəнејдəнишон yapmırsınız; ожəнејдəнин yapmırlar; 
ожəнејдəныбим yapmırdım; ожəнејдəныбиш yapmırdın; 
ожəнејдəныбе yapmırdı; ожəнејдəныбимон yapmırdıq; 
ожəнејдəныбишон yapmırdınız; ожəнејдəныбин yapmırdılar; 
ожəнəмныбе yapmamışdım; ожəнəныбе yapmamışdın; ожəнəшныбе 
yapmamışdı; ожəнəмонныбе yapmamışdıq; ожəнəонныбе 
yapmamışdınız; ожəнəшонныбе yapmamışdılar; оныжəнəме 
yapmadım; оныжəнəј yapmadın; оныжəнəше yapmadı; 
оныжəнəмоне yapmadıq; оныжəнəоне yapmadınız; оныжəнəшоне 
yapmadılar; онəжəним yapmazdım; онəжəниш yapmazdın; онəжəни 
yapmazdı; онəжəнимон yapmazdıq; онəжəнишон yapmazdınız; 
онəжəнин yapmazdılar; ожəнəмнəбəј yapmasaydım; ожəнəнəбəј 
yapmasaydın; ожəнəшнəбəј yapmasaydı; ожəнəмоннəбəј 
yapmasaydıq; ожəнəоннəбəј yapmasaydınız; ожəнəшоннəбəј 
yapmasaydılar; ожəнəнинныбим yapmamalıydım; ожəнəнинныбиш 
yapmamalıydın; ожəнəнинныбе yapmamalıydı; ожəнəнинныбимон 
yapmamalıydıq; ожəнəнинныбишон yapmamalıydınız; 
ожəнəнинныбин yapmamalıydılar; ожəнəнин ныбим yapmalı 
olmadım; ожəнəнин ныбиш yapmalı olmadın; ожəнəнин ныбе 
yapmalı olmadı; ожəнəнин ныбимон yapmalı olmadıq; ожəнəнин 
ныбишон yapmalı olmadız; ожəнəнин ныбин yapmalı olmadılar; 
ожəнəниннимбəн yapmamalıyammış; ожəнəниннишбəн 
yapmamalısanmış; ожəнəниннијебəн yapmamalıymış; 
ожəнəниннимонбəн yapmamalıyıqmış; ожəнəниннишонбəн 
yapmamalısınızmış; ожəнəниннинбəн yapmamalıymışlar; 
онибəжəнем yapmaram; онибəжəнеш yapmazsan; онибəжəне 
yapmaz; онибəжəнемон yapmarıq; онибəжəнешон yapmazsınız; 
онибəжəнен yapmazlar; ожəнəнинним yapmamalıyam; 
ожəнəнинниш yapmamalısan; ожəнəнинни yapmamalıdır; 
ожəнəниннимон yapmamalıyıq; ожəнəниннишон yapmamalısınız; 
ожəнəниннин yapmamalıdırlar; оныжəным yapmayım; омəжəн 
yapma; оныжəны yapmasın; омəжəнəмон yapmayaq; омəжəнəн 
yapmayın; оныжəнын yapmasınlar; оныжəном yapmasam; 
оныжəнош yapmasan; оныжəно yapmasa; оныжəномон yapmasaq; 
оныжəношон yapmasanız; оныжəнон yapmasalar. 

ожәнеј  II ф. döşdәn ayırmaq (uşağı); ожəнə беј ф. döşdən 
ayrılmaq (uşaq); ожəнə быə с. döşdən ayrılmış (uşaq). 

ожәнемон и. yapılış. 
ожәне-ожәне I з. yapa-yapa, yaparaq (çörək, təzək və s.). 
ожәне-ожәне II з. döşdәn ayıra-ayıra, döşdәn ayıraraq (uşağı). 
ожәнә I с. yapmış, yapan (çörək, təzək və s.). 
ожәнә II с. döşdәn ayırmış, döşdәn ayıran (uşağı). 
ожәнә I хəб. мəн. yapmısan (çörək, təzək və s.). 
ожәнә II хəб. мəн. döşdәn ayırmısan (uşağı). 
ожәнәнин I с. yapmalı, yapası, yapılası (чörəк, тəzəк və s.). 
ожәнәнин II с. döşdәn ayırmalı (ayırası) (uşaq). 
ожәнәсә I з. yaparkәn (çörək, təzək və s.). 
ожәнәсә II з. döşdәn ayırarkәn (uşağı). 
ожәсә с. başıaçıq, yalınbaş. 
ожәсәпе з. üstüaçıq; ожəсəпе һытеј üstüaçıq yatmaq. 
ожәсәти и. başıaçıqlıq, yalınbaşlıq. 
ожәти и. açıqlıq, açıq-saçıqlıq. 
ожәчәш с. gözüaçıq, açıqgöz. 
ожәчәшин с. bax: ожәчәш. 
ожәчәшинәти и. açıqgözlülük. 
ожәшывәк с. baldırıaçıq. 
ожәшывәкәти и. baldırıaçıqlıq. 
ожи и. 1 açıqlıq; 2 bax: һәвардәј. 
ожко и. açıqlama. 
ож-ожи з. açıq-açığına, açıq-saçıq, açıqca, açıqcasına. 
ожонә и. açıqlama. 
озавз и. inkişaf, çiçәklәnmә. 
озавзије и. inkişaf etmә, çiçәklәnmә. 
озавзијеј ф. inkişaf etmәk, çiçәklәnmәk; ♥озавзијејдə inkişaf 

edir; озавзијејдəбе inkişaf edirdi; озавзијəбе inkişaf etmişdi; оəзавзи 
inkişaf edərdi; оəзавзијбəн inkişaf edərmiş; озавзијəнинбе inkişaf 
etməliydi; озавзијəј inkişaf etdi; обəзавзије inkişaf edəcək; 
озавзијəнине inkişaf etməlidir; озавзијы inkişaf etsin; озавзијо 
inkişaf etsə; ♥озавзијејдəни inkişaf etmir; озавзијејдəныбе inkişaf 
etmirdi; озавзијəныбе inkişaf etməmişdi; онəзавзи inkişaf etməzdi; 
онəзавзијбəн inkişaf etməzmiş; озавзијəнинныбе inkişaf 
etməməliydi; онызавзијəј inkişaf etmədi; онибəзавзије inkişaf 
etməyəcək; озавзијəнинни inkişaf etməməlidir; онызавзијы inkişaf 
etməsin; онызавзијо inkişaf etməsə. 

озавзије-озавзије з. inkişaf edә-edә (edәrәk), çiçәklәnә-
çiçәklәnә, çiçәklәnәrәk. 

озавзијә с. inkişaf etmiş (edәn), çiçәklәnmiş, çiçәklәnәn. 
озавзијә хəб. мəн. inkişaf edib, çiçәklәnib. 
озавзијәнин с. inkişaf etmәli (edәsi), çiçәklәnmәli, çiçәklәnәsi. 
озавзијәсә з. inkişaf edәrkәn, çiçәklәnәrkәn. 
озавзыније и. inkişaf etdirmә, yayma, çiçәklәndirmә, 

genişlәndirmә. 
озавзынијеј ф. inkişaf etdirmәk, yaymaq, çiçәklәndirmәk, 

genişlәndirmәk; озавзынијə беј ф. inkişaf etdirilmək, 
genişləndirilmək, yayılmaq, çiçəkləndirilmək; озавзынијə быəбе 
genişləndirilmişdi; озавзынијə быəбəј genişləndirilsəydi; озавзынијə 
бе genişləndirildi; озавзынијə бејдə genişləndirilir; озавзыниј бəбе 
genişləndirilər; озавзынијə быə с. inkişaf etdirilmiş (etdirilən), 
genişləndirilmiş, genişləndirilən, yayılmış, yayılan, çiçəkləndirilmiş, 
çiçəkləndirilən; озавзынијə быə хəб. мəн. inkişaf etdirilmişdir 
(etdirilib), genişləndirilmişdir, genişləndirilib, yayılmışdır, yayılıb, 
çiçəkləndirilmişdir, çiçəkləndirilib; ♥озавзынејдəм genişləndirirəm; 
озавзынејдəш genişləndirirsən; озавзынејдə genişləndirir; 
озавзынејдəмон genişləndiririk; озавзынејдəшон genişləndirirsiniz; 
озавзынејдəн genişləndirirlər; озавзынејдəбим genişləndirirdim; 
озавзынејдəбиш genişləndirirdin; озавзынејдəбе genişləndirirdi; 
озавзынејдəбимон genişləndirirdik; озавзынејдəбишон 
genişləndirirdiniz; озавзынејдəбин genişləndirirdilər; озавзынијəмбе 
genişləndirmişdim; озавзынијəбе genişləndirmişdin; озавзынијəшбе 
genişləndirmişdi; озавзынијəмонбе genişləndirmişdik; 
озавзынијəонбе genişləndirmişdiniz; озавзынијəшонбе 
genişləndirmişdilər; озавзыниме genişləndirdim; озавзыније 
genişləndirdin; озавзынише genişləndirdi; озавзынимоне 
genişləndirdik; озавзынијоне genişləndirdiniz; озавзынишоне 
genişləndirdilər; оəзавзыним  genişləndirərdim; оəзавзыниш 
genişləndirərdin; оəзавзыни genişləndirərdi; оəзавзынимон 
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genişləndirərdik; оəзавзынишон genişləndirərdiniz; оəзавзынин 
genişləndirərdilər; озавзынијəмбəј genişləndirsəydim; озавзынијəбəј 
genişləndirsəydin; озавзынијəшбəј genişləndirsəydi; 
озавзынијəмонбəј genişləndirsəydik; озавзынијəонбəј 
genişləndirsəydiniz; озавзынијəшонбəј genişləndirsəydilər; 
озавзынијəнинбим genişləndirməliydim; озавзынијəнинбиш 
genişləndirməliydin; озавзынијəнинбе genişləndirməliydi; 
озавзынијəнинбимон genişləndirməliydik; озавзынијəнинбишон 
genişləndirməliydiniz; озавзынијəнинбин genişləndirməliydilər; 
озавзынијəнин бим genişləndirməli oldum; озавзынијəнин биш 
genişləndirməli oldun; озавзынијəнин бе genişləndirməli oldu; 
озавзынијəнин бимон genişləndirməli olduq; озавзынијəнин бишон 
genişləndirməli oldunuz; озавзынијəнин бин genişləndirməli oldular; 
озавзынијəнинимбəн genişləndirməliyəmmiş; озавзынијəнинишбəн 
genişləndirməlisənmiş; озавзынијəнинебəн genişləndirməliymiş; 
озавзынијəнинимонбəн genişləndirməliyikmiş; 
озавзынијəнинишонбəн genişləndirməlisinizmiş; 
озавзынијəнининбəн genişləndirməliymişlər; обəзавзынем 
genişləndirərəm; обəзавзынеш genişləndirərsən; обəзавзыне 
genişləndirər; обəзавзынемон genişləndirərik; обəзавзынешон 
genişləndirərsiniz; обəзавзынен genişləndirərlər; озавзынијəниним 
genişləndirməliyəm; озавзынијəниниш genişləndirməlisən; 
озавзынијəнине genişləndirməlidir; озавзынијəнинимон 
genişləndirməliyik; озавзынијəнинишон genişləndirməlisiniz; 
озавзынијəнинин genişləndirməlidirlər; озавзыным genişləndirim; 
озавзын genişləndir; озавзыны genişləndirsin; озавзынəмон 
genişləndirək; озавзынəн genişləndirin; озавзынын genişləndirsinlər; 
озавзыном genişləndirsəm; озавзынош genişləndirsən; озавзыно 
genişləndirsə; озавзыномон genişləndirsək; озавзыношон 
genişləndirsəniz; озавзынон genişləndirsələr; ♥озавзынејдəним 
genişləndirmirəm; озавзынејдəниш genişləndirmirsən; 
озавзынејдəни genişləndirmir; озавзынејдəнимон genişləndirmirik; 
озавзынејдəнишон genişləndirmirsiniz; озавзынејдəнин 
genişləndirmirlər; озавзынејдəныбим genişləndirmirdim; 
озавзынејдəныбиш genişləndirmirdin; озавзынејдəныбе 
genişləndirmirdi; озавзынејдəныбимон genişləndirmirdik; 
озавзынејдəныбишон genişləndirmirdiniz; озавзынејдəныбин 
genişləndirmirdilər; озавзынијəмныбе genişləndirməmişdim; 
озавзынијəныбе genişləndirməmişdin; озавзынијəшныбе 
genişləndirməmişdi; озавзынијəмонныбе genişləndirməmişdik; 
озавзынијəонныбе genişləndirməmişdiniz; озавзынијəшонныбе 
genişləndirməmişdilər; онызавзыниме genişləndirmədim; 
онызавзыније  genişləndirmədin; онызавзынише genişləndirmədi; 
онызавзынимоне genişləndirmədik; онызавзынијоне 
genişləndirmədiniz; онызавзынишоне genişləndirmədilər; 
онəзавзыним genişləndirməzdim; онəзавзыниш genişləndirməzdin; 
онəзавзыни genişləndirməzdi; онəзавзынимон genişləndirməzdik; 
онəзавзынишон genişləndirməzdiniz; онəзавзынин 
genişləndirməzdilər; озавзынијəмнəбəј genişləndirməsəydim; 
озавзынијəнəбəј genişləndirməsəydin; озавзынијəшнəбəј 
genişləndirməsəydi; озавзынијəмоннəбəј genişləndirməsəydik; 
озавзынијəоннəбəј genişləndirməsəydiniz; озавзынијəшоннəбəј 
genişləndirməsəydilər; озавзынијəнинныбим 
genişləndirməməliydim; озавзынијəнинныбиш 
genişləndirməməliydin; озавзынијəнинныбе genişləndirməməliydi; 
озавзынијəнинныбимон genişləndirməməliydik; 
озавзынијəнинныбишон genişləndirməməliydiniz; 
озавзынијəнинныбин genişləndirməməliydilər; озавзынијəнин 
ныбим genişləndirməli olmadım; озавзынијəнин ныбиш 
genişləndirməli olmadın; озавзынијəнин ныбе genişləndirməli 
olmadı; озавзынијəнин ныбимон genişləndirməli olmadıq; 
озавзынијəнин ныбишон genişləndirməli olmadınız; озавзынијəнин 
ныбин genişləndirməli olmadılar; озавзынијəниннимбəн 
genişləndirməməliyəmmiş; озавзынијəниннишбəн 
genişləndirməməlisənmiş; озавзынијəниннијебəн 
genişləndirməməliymiş; озавзынијəниннимонбəн 
genişləndirməməliyikmiş; озавзынијəниннишонбəн 
genişləndirməməlisinizmiş; озавзынијəниннинбəн 
genişləndirməməliymişlər; онибəзавзынем genişləndirmərəm; 
онибəзавзынеш genişləndirməzsən; онибəзавзыне genişləndirməz; 
онибəзавзынемон genişləndirmərik; онибəзавзынешон 

genişləndirməzsiniz; онибəзавзынен genişləndirməzlər; 
озавзынијəнинним genişləndirməməliyəm; озавзынијəнинниш 
genişləndirməməlisən; озавзынијəнинни genişləndirməməlidir; 
озавзынијəниннимон genişləndirməməliyik; озавзынијəниннишон 
genişləndirməməlisiniz; озавзынијəниннин genişləndirməməlidirlər; 
онызавзыным genişləndirməyim; омəзавзын genişləndirmə; 
онызавзыны genişləndirməsin; омəзавзынəмон genişləndirməyək; 
омəзавзынəн genişləndirməyin; онызавзынын genişləndirməsinlər; 
онызавзыном genişləndirməsəm; онызавзынош genişləndirməsən; 
онызавзыно genişləndirməsə; онызавзыномон genişləndirməsək; 
еонызавзыношон genişləndirməsəniz; онызавзынон 
genişləndirməsələr. 

озавзыније-озавзыније з. inkişaf etdirә-etdirә (etdirәrәk), 
yaya-yaya, yayaraq, genişlәndirә-genişlәndirә, genişlәndirәrәk, 
çiçkәlәndirә-çiçәklәndirә, çiçәklәndirәrәk. 

озавзынијә с. inkişaf etdirmiş (etdirәn), yaymış, yayan, 
genişlәndirmiş, genişlәndirәn, çiçәklәndirmiş, çiçәklәndirәn. 

озавзынијә хəб. мəн. inkişaf etdirmisәn, yaymısan, 
genişlәndirmisәn, çiçәklәndirmisәn. 

озавзынијәнин с. inkişaf etdirmәli (etdirәsi), yaymalı, yayılası, 
çiçәklәndirmәli, çiçәklәndirәsi, genişlәndirmәli, genişlәndirәsi. 

озавзынијәсә з. inkişaf etdirәrkәn, yayarkәn, çiçәklәndirәrkәn, 
genişlәndirәrkәn. 

озәри с. Azәri; Озəријə зывон Azəri dili (qədim talış dili). 
озәријон и. azәrilәr (qədim talışlar). 
озик и. bağırtı, qışqırtı; озик вардеј ф. bağırtmaq, qışqırtmaq; 

озик вардə беј ф. bağırdılmaq, qışqırdılmaq; озик вардə быə с. 
bağırdılmış, qışqırdılmış; озик вардə быə хəб. мəн. bağırdılmışdır, 
qışqırdılmışdır; озик омеј ф. bağırmaq, bağırmağa başlamaq, 
qışqırmaq, qışqırıq salmaq. 

озывон и. dillәndirmә, dillәnmә, dilәgәlmә; озывон вардеј ф. 
dilləndirmək, ağzını açmaq; озывон вардə беј ф. dilləndirilmək, ağzı 
açdırılmaq; озывон вардə быə с. dilləndirilmiş, dilləndirilən, ağzı 
açdırılmış (açdırılan); озывон вардə быə хəб. мəн. dilləndirilmişdir, 
dilləndirilib, ağzı açdırılmışdır (açdırılıb); озывон омеј ф. dillənmək, 
dilə gəlmək, ağzını açmaq; озывон омејдəн сығон daşlar dilə gəlir; 
озывон омə с. dillənmiş, dillənən; озывон омə хəб. мəн. dillənmişdir, 
dillənib. 

озыр с. ayrıla, aralı, aralanmış. 
озырије и. aralanma. 
озыријеј ф. aralanmaq; ♥озыријејдə aralanır; озыријејдəбе 

aralanırdı; озыријəбе aralanmışdı; оəзыри aralanardı; озыријəјбəн 
aralanıbmış; озыријејдəјбəн aralanırmış; озыријəнинебəн 
aralanmalıymış; озыријəнинбе aralanmalıydı; озыријəнин бе 
aralanmalı oldu; озыријəј aralandı; обəзырије aralanar; озыријəнине 
aralanmalıdır; озырјы aralansın; озырјо aralansa; ♥озыријејдəни 
aralanmır; озыријејдəныбе aralanmırdı; озыријəныбе 
aralanmamışdı; онəзыри aralanmazdı; озыријəнијебəн 
aralanmayıbmış; озыријејдəнијбəн aralanmırmış; 
озыријəниннијебəн aralanmamalıymış; озыријəнинныбе 
aralanmamalıydı; озыријəнин ныбе aralanmalı olmadı; онызыријəј 
aralanmadı; онибəзырије aralanmaz; озыријəнинни aralanmamalıdır; 
онызырјы aralanmasın; онызырјо aralanmasa. 

озырије-озырије з. aralana-aralana, aralanaraq. 
озыријә с. 1 aralanan, aralanmış; 2 ayrılan; озыријə һачəр 

ayrılan açar. 
озыријә хəб. мəн. aralanıb. 
озыријәнин с. aralanmalı, aralanası. 
озыријәсә з. aralanarkәn. 
озырније и. aralama (gözü və s.). 
озырнијеј ф. aralamaq (gözü və s.); озырнијə беј ф. 

aralandırılmaq; озырнијə быəбе aralandırılmışdı; озырнијə быəбəј 
aralandırılsaydı; озырнијə бе aralandırıldı; озырнијə бејдə 
aralandırılır; озырнијə бəбе aralandırılar; озырнијə быə с. 
aralandırılmış, aralandırılan; озырнијə быə хəб. мəн. 
aralandırılmışdır, aralandırılıb; ♥озырнејдəм aralayıram; озырнејдəш 
aralayırsan; озырнејдə aralayır; озырнејдəмон aralayırıq; 
озырнејдəшон aralayırsınız; озырнејдəн aralayırlar; озырнејдəбим 
aralayırdım; озырнејдəбиш aralayırdın; озырнејдəбе aralayırdı; 
озырнејдəбимон aralayırdıq; озырнејдəбишон aralayırdınız; 
озырнејдəбин aralayırdılar; оəзырним aralayardım; оəзырниш 
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aralayardın; оəзырни aralayardı; оəзырнимон aralayardıq; 
оəзырнишон aralayardınız; оəзырнин aralayardılar; озырниме 
araladım; озырније araladın; озырнише araladı; озырнимоне 
araladıq; озырнијоне araladınız; озырнишоне araladılar; 
озырнијəнинбим aralamalıydım; озырнијəнинбиш aralamalıydın; 
озырнијəнинбе aralamalıydı; озырнијəнинбимон aralamalıydıq; 
озырнијəнинбишон aralamalıydınız; озырнијəнинбин 
aralamalıydılar; озырнијəнин бим aralamalı oldum; озырнијəнин 
биш aralamalı oldun; озырнијəнин бе aralamalı olduq; озырнијəнин 
бимон aralamalı olduq; озырнијəнин бишон aralamalı oldunuz; 
озырнијəнин бин aralamalı oldular; озырнијəмбəј aralasaydım; 
озырнијəбəј aralasaydın; озырнијəшбəј aralasaydı; озырнијəмонбəј 
aralasaydıq; озырнијəонбəј aralasaydınız; озырнијəшонбəј 
aralasaydılar; обəзырнем aralayaram; обəзырнеш aralayarsan; 
обəзырне aralayar; обəзырнемон aralayarıq; обəзырнешон 
aralayarsınız; обəзырнен aralayarlar; озырнијəниним aralamalıyam; 
озырнијəниниш aralamalısan; озырнијəнине aralamalıdır; 
озырнијəнинимон aralamalıyıq; озырнијəнинишон aralamalısınız; 
озырнијəнинин aralamalıdırlar; озырным aralayım; озырын arala; 
озырны aralasın; озырнəмон aralayaq; озырнəн aralayın; озырнын 
aralasınlar; озырном aralasam; озырнош aralasan; озырно aralasa; 
озырномон aralasaq; озырношон aralasanız; озырнон aralasalar; 
♥озырнејдəним aralamıram; озырнејдəниш aralamırsan; 
озырнејдəни aralamır; озырнејдəнимон aralamırıq; 
озырнејдəнишон aralamırsınız; озырнејдəнин aralamırlar; 
озырнејдəныбим aralamırdım; озырнејдəныбиш aralamırdın; 
озырнејдəныбе aralamırdı; озырнејдəныбимон aralamırdıq; 
озырнејдəныбишон aralamırdınız; озырнејдəныбин aralamırdılar; 
онəзырним aralamazdım; онəзырниш aralamazdın; онəзырни 
aralamazdı; онəзырнимон aralamazdıq; онəзырнишон 
aralamazdınız; онəзырнин aralamazdılar; онызырниме aralamadım; 
онызырније araladın; онызырнише aralamadı; онызырнимоне 
aralamadıq; онызырнијоне aralamadınız; онзырнишоне 
aralamadılar; озырнијəнинныбим aralamamalıydım; 
озырнијəнинныбиш aralamamalıydın; озырнијəнинныбе 
aralamamalıydı; озырнијəнинныбимон aralamamalıydıq; 
озырнијəнинныбишон aralamamalıydınız; озырнијəнинныбин 
aralamamalıydılar; озырнијəнин ныбим aralamalı olmadım; 
озырнијəнин ныбиш aralamalı olmadın; озырнијəнин ныбе 
aralamalı olmadıq; озырнијəнин ныбимон aralamalı olmadıq; 
озырнијəнин ныишон aralamalı olmadınız; озырнијəнин ныбин 
aralamalı olmadılar; озырнијəмнəбəј aralamasaydım; озырнијəнəбəј 
aralamasaydın; озырнијəшнəбəј aralamasaydı; озырнијəмоннəбəј 
aralamasaydıq; озырнијəоннəбəј aralamasaydınız; 
озырнијəшоннəбəј aralamasaydılar; онибəзырнем aralamaram; 
онибəзырнеш aralamazsan; онибəзырне aralamaz; онибəзырнемон 
aralamarıq; оибəзырнешон aralamazsınız; онибəзырнен aralamazlar; 
озырнијəнинним aralamamalıyam; озырнијəнинниш 
aralamamalısan; озырнијəнинни aralamamalıdır; 
озырнијəниннимон aralamamalıyıq; озырнијəниннишон 
aralamamalısınız; озырнијəниннин aralamamalıdırlar; онызырным 
aralamayım; омəзырын aralama; онызырны aralamasın; 
омəзырнəмон aralamayaq; омəзырнəн aralamayın; онызырнын 
aralamasınlar; онызырном aralamasam; онызырнош aralamasan; 
онызырно aralamasa; онызырномон aralamasaq; онызырношон 
aralamasanız; онызырнон aralamasalar. 

озырније-озырније з. aralaya-aralaya, aralayaraq (gözü və s.). 
озырнијә с. aralamış, aralayan (gözü və s.). 
озырнијә хəб. мəн. aralamısan (gözü və s.). 
озырнијәнин с. aralamalı, aralayası (göz və s.). 
озырнијәсә з. aralayarkәn (gözü və s.). 
озо и. azar; ышты озо кон гуши бынəдəј? sənin nə azarın var? 

sənin azarın nədir? 
озобижон и. Azәrbaycan (Talışın Lik rayonu ərazisindəki qədim 

kəndlərindən birinin dəyişdirilməzdən qabaqkı adı). 
озо-бизо и. гəп. azar-bezar. 
озогәте и. azarlama, azarlanma. 
озо гәтеј ф. azarlamaq, azarlanmaq; озо быгəты тыни! azar 

dəysin sənə!; озо гəтəше чəј хыртə onun boğazını azar tutub. 
озо гәтә с. azarlayan, azarlamış. 

озод с. 1 azad, azad olunmuş, heç kimә tabe olmayan suveren; 
озодə хəлғон azad хalqlar; озодə Толыш azad Talış; озодə инсон 
azad insan; 2 nәdәsә iştirak etmәyәn, nәdәnsә azad; һəнəкику озод 
oyundan azad; 3 maneәsiz; озодə сəчынон azad (maneəsiz) seçkilər; 
4 mәşğul olmayan; озодə вахт azad vaхt; 5 sәrbәst; озодə гəп 
sərbəst (azad) danışıq; 6 vakant; озодə вəзифə vakant (azad) vəzifə; 
7 һərbи. «озод!» «azad!» (əmr). 

озодә с. azadә. 
озодәти и. azadlıq, azadәlik. 
озоди и. azadlıq; озоди ешғ azadlıq eşqi; Толыши озоди Talışın 

azadlığı. 
озодиәпи с. azadlıqsevәr, azadlıqsevәn. 
озодиәпијәти и. azadlıqsevәrlik, azadlıqsevәnlik. 
озод-озоди з. azadca, azadcasına. 
озодпәрвәр с. azadpәrvәr, azadlıqsevәr. 
озодпәрвәрәти и. azadpәrvәrlik, azadlıqsevәәrlik. 
озодстон и. azadıstan, azad vәtәn. 
озодфикир с. azadfikir, azadfikirli. 
озодфикирәти и. azadfikirlilik. 
озоәвә с. azarladan. 
озоәновын и. azargәzdirәn. 
озојн с. гəп. azarlı; озојн карде и. azarlatma; озојн кардеј ф. 

azarlatmaq. 
озојнәкә и. azarladan, azarladıcı. 
озојнәти и. azarlıq, azarlılıq. 
озојн-озојни з. azarlı-azarlı. 
озокәш и. 1 azәrkeş; фитболи озокəш futbol azərkeşi; 2 cәfakeş, 

çox әziyyәt çәkmiş, mәzlum; кинə озокəше че дəдə кəј qız ata 
evinin cəfakeşidir. 

озокәшәти и. azәrkeşlik. 
озолејнә и. bambuk. 
озомој и. зоол. qızılbalıq. 
озомојғәзинон и. зоол. qızılbalıqkimilәr. 
озорбојҹон и. Azәrbaycan; Озорбојҹони нат Azərbaycan nefti. 
озорбојҹоныж з. azәrbaycanlı. 
озохонә и. кaнə. azarlıxana, xәstәxana. 
ојә с. azqanan, qanmaz.  
ојәндә з. o biri il. 
ојәти и. qanmazlıq. 
окарде и. açma. 
окардеј ф. açmaq; ангыли окардеј düyünü açmaq; бəј окардеј 

qapını açmaq; отəш окардеј atəş açmaq; окардə бе и. açdırılma; 
окардə беј ф. açdırılmaq; окардə быə с. açdırılmış, açdırılan; окардə 
быə хəб. мəн. açdırılmışdır, açdırılıb; ♥окардејдəм açıram; 
окардејдəш açırsan; окардејдə açır; окардејдəмон açırıq; 
окардејдəшон açırsınız; окардејдəн açırlar; окардејдəбим açırdım; 
окардејдəбиш açırdın; окардејдəбе açırdı; окардејдəбимон açırdıq; 
окардејдəбишон açırdınız; окардејдəбин açırdılar; оəкəјм açardım; 
оəкəјш açardın; оəкəј açardı; оəкəјмон açardıq; оəкəјшон açardınız; 
оəкəјн açardılar; окардыме açdım; окарде açdın; окардыше açdı; 
окардымоне açdıq; окардыоне açdınız; окардышоне açdılar; 
окардəмбе açmışdım; окардəбе açmışdın; окардəшбе açmışdı; 
окардəмонбе açmışdıq; окардəонбе açmışdınız; окардəшонбе 
açmışdılır; окардəнинбим açmalıydım; окардəнинбиш açmalıydın; 
окардəнинбе açmalıydı; окардəнинбимон açmalıydıq; 
окардəнинбишон açmalıydınız; окардəнинбин açmalıydılar; 
окардəнин бим açmalı oldum; окардəнин биш açmalı oldun; 
окардəнин бе açmalı oldu; окардəнин бимон açmalı olduq; 
окардəнин бишон açmalı oldunuz; окардəнин бин açmalı oldular; 
окардəнинимбəн açmalıyammış; окардəнинишбəн açmalısanmış; 
окардəнинебəн açmalıymış; окардəнинимонбəн açmalıyıqmış; 
окардəнинишонбəн açmalısınızmış; окардəнининбəн açmalıymışlar; 
окардəмебəн açmışammış; окардəјбəн açmısanmış; окардəшебəн 
açıbmış; окардəмонебəн açmışıqmış; окардəонебəн açmısınızmış; 
окардəшонебəн açıblarmış; обəкардем (обəкам) açaram; обəкардеш 
(обəкаш) açarsan; обəкарде (обəка) açacaq; обəкардемон 
(обəкамон) açacağıq; обəкардешон (обəкаон) açacaqsınız; 
обəкарден (обəкан) açacaqlar; окардəниним açmalıyam; 
окардəниниш açmalısan; окардəнине açmalıdır; окардəнинимон 
açmalıyıq; окардəнинишон açmalısınız; окардəнинин açmalıdırlar; 
окəм açım; окə aç; окə açsın; окəмон açaq; окəн açın; окəн açsınlar; 
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оком açsam; окош açsan; око açsa; окомон açsaq; окошон açsanız; 
окон açsalar; окардəмбу açmışammı; окардəбу açmısanmı; 
окардəшбу açıbmı; окардəмонбу açmışıqmı; окардəонбу 
açıbsınızmı; окардəшонбу açıblarmı; окардəмбəј açsaydım; 
окардəбəј açsaydın; окардəшбəј açsaydı; окардəмонбəј açsaydıq; 
окардəонбəј açsaydınız; окардəшонбəј açsaydılar; ♥окардејдəним 
açmıram; окардејдəниш açmırsan; окардејдəни açmır; 
окардејдəнимон açmırıq; окардејдəнишон açmırsınız; окардејдəнин 
açmırlar; окардејдəныбим açmırdım; окардејдəныбиш açmırdın; 
окардејдəныбе açmırdı; окардејдəныбимон açmırdıq; 
окардејдəныбишон açmırdınız; окардејдəныбин açmırdılar; онəкəјм 
açmazdım; онəкəјш açmazdın; онəкəј açmazdı; онəкəјмон açmazdıq; 
онəкəјшон açmazdınız; онəкəјн açmazdılar; окардəмныбе 
açmamışdım; окардəныбе açmamışdın; окардəшныбе açmamışdı; 
окардəмонныбе açmamışdıq; окардəонныбе açmamışdınız; 
окардəшонныбе açmamışdılır;  оныкардыме açmadım; оныкарде 
açmadın; оныкардыше açmadı; оныкардымоне açmadıq; 
оныкардыоне açmadınız; оныкардышоне açmadılar; 
окардəниннимбəн açmalıyammış; окардəниннишбəн açmalısanmış; 
окардəниннијебəн açmalıymış; окардəниннимонбəн açmalıyıqmış; 
окардəниннишонбəн açmalısınızmış; окардəниннинбəн 
açmalıymışlar; окардəнин нимбəн açmamalıyammış; окардəнин 
нишбəн açmamalısanmış; окардəнин нијебəн açmamalıymış; 
окардəнин нимонбəн açmamalıyıqmış; окардəнин нишонбəн 
açmamalısınızmış; окардəнин нинбəн açmamalıymışlar; 
окардəмнијебəн açmamışammış; окардəнијебəн açmamısanmış; 
окардəшнијебəн açmayıbmış; окардəмоннијебəн açmamışıqmış; 
окардəоннијебəн açmamısınızmış; окардəшоннијебəн 
açmamışlarmış; онибəка(рде)м ; açmaram; онибəкардеш 
(онибəкаш) açmazsan; онибəкарде (онибəка) açmaz; 
онибəка(рде)мон açmarıq; онибəка(рде)шон  açmazsınız; 
онибəка(рде)н  açmazlar; окардəнинним açmamalıyam; 
окардəнинниш açmamalısan; окардəнинни açmamalıdır; 
окардəниннимон açmamalıyıq; окардəниннишон açmamalısınız; 
окардəниннин açmamalıdırlar; оныкəм açmayım; омəкə açma; 
оныкə açmasın; омəкəмон açmayaq; омəкəн açmayın; оныкəн 
açmasınlar; оныком açmasam; оныкош açmasan; оныко açmasa; 
оныкомон açmasaq; оныкошон açmasanız; оныкон açmasalar; 
окардəмныбу açmamışamsa; окардəныбу açmamısansa; 
окардəшныбу açmayıbsa; окардəмонныбу açmamışıqsa; 
окардəонныбу açmayıbsınızsa; окардəшонныбу açmayıblarsa; 
окардəмнəбəј açmasaydım; окардəнəбəј açmasaydın; окардəшнəбəј 
açmasaydı; окардəмоннəбəј açmasaydıq; окардəоннəбəј 
açmasaydınız; окардəшоннəбəј açmasaydılar. 

окарде-окарде з. aça-aça, açaraq. 
окардә с. açmış, açan. 
окардә хəб. мəн. açmısan. 
окардәнин с. açmalı, açası, açılası. 
окардәсә з. açarkәn. 
окардовније и. açdırma. 
окардовнијеј ф. açdırmaq; окардовнијə бе и. açdırılma; 

окардовнијə беј ф. açdırılmaq; окардовнијə быəбе açdırılmışdı; 
окардовнијə быəбəј açdırılsaydı; окардовнијə бе açdırıldı; 
окардовнијə бејдə açdırılır; окардовнијə бəбе açdırılar; окардовнијə 
быə с. açdırılmış, açdırılan; окардовнијə быə хəб. мəн. açdırılmışdır, 
açdırılıb. 

окардовније-окардовније з. açdıra-açdıra, açdıraraq. 
окардовнијә с. açdırmış, açdıran. 
окардовнијә хəб. мəн. açdırmısan. 
окардовнијәнин с. açdırmalı, açdırası. 
окардовнијәсә з. açdırarkәn. 
окә-викә и. açıb-yumma, qırpım; окə-викə кардеј açıb-yummaq; 

чəши окə-викəдə göz qırpımında, bir göz qırpımında. 
окырије и. çәkilmә (geriyə). 
окыријеј ф. çәkilmәk (geriyə); ♥окыријејдəм çəkilirəm; 

окыријејдəш çəkilirsən; окыријејдə çəkilir; окыријејдəмон çəkilirik; 
окыријејдəшон çəkilirsiniz; окыријејдəн çəkilirlər; окыријејдəбим 
çəkilirdim; окыријејдəбиш çəkilirdin; окыријејдəбе çəkilirdi; 
окыријејдəбимон çəkilirdik; окыријејдəбишон çəkilirdiniz; 
окыријејдəбин çəkilirdilər; оəкырим çəkilərdim; оəкыриш 
çəkilərdin; оəкыри çəkilərdi; оəкыримон çəkilərdik; оəкыришон 

çəkilərdiniz; оəкырин çəkilərdilər; окыријəјм çəkildim; окыријəјш 
çəkildin; окыријəј çəkildi; окыријəјмон çəkildik; окыријəјшон 
çəkildiniz; окыријəјн çəkildilər; окыријəнинбим çəkilməliydim; 
окыријəнинбиш çəkilməliydin; окыријəнинбе çəkilməliydi; 
окыријəнинбимон çəkilməliydik; окыријəнинбишон 
çəkilməliydiniz; окыријəнинбин çəkilməliydilər; окыријəнин бим 
çəkilməli oldum; окыријəнин биш çəkilməli oldun; окыријəнин бе 
çəkilməli oldu; окыријəнин бимон çəkilməli olduq; окыријəнин 
бишон çəkilməli oldunuz; окыријəнин бин çəkilməli oldular; 
окыријəбəјм çəkilsəydim; окыријəбəјш çəkilsəydin; окыријəбəј 
çəkilsəydi; окыријəбəјмон çəkilsəydik; окыријəбəјшон 
çəkilsəydiniz; окыријəбəјн çəkilsəydilər; обəкыријем çəkilərəm; 
обəкыријеш çəkilərsən; обəкырије çəkilər; обəкыријемон çəkilərik; 
обəкыријешон çəkilərsiniz; обəкыријен çəkilərlər; окыријəниним 
çəkilməliyəm; окыријəниниш çəkilməlisən; окыријəнине 
çəkilməlidir; окыријəнинимон çəkilməliyik; окыријəнинишон 
çəkilməlisiniz; окыријəнинин çəkilməlidirlər; окыријым çəkilim; 
окыри çəkil; окыријы çəkilsin; окыријəмон çəkilək; окыријəн 
çəkilin; окыријын çəkilsinlər; окыријом çəkilsəm; окыријош 
çəkilsən; окыријо çəkilsə; окыријомон çəkilsək; окыријошон 
çəkilsəniz; окыријон çəkilsələr; ♥окыријејдəним çəkilmirəm; 
окыријејдəниш çəkilmirsən; окыријејдəни çəkilmir; 
окыријејдəнимон çəkilmirik; окыријејдəнишон çəkilmirsiniz; 
окыријејдəин çəkilmirlər; окыријејдəныбим çəkilmirdim; 
окыријејдəныбиш çəkilmirdin; окыријејдəныбе çəkilmirdi; 
окыријејдəныбимон çəkilmirdik; окыријејдəныбишон 
çəkilmirdiniz; окыријејдəныбин çəkilmirdilər; онəкырим 
çəkilməzdim; онəкыриш çəkilməzdin; онəкыри çəkilməzdi; 
онəкыримон çəkilməzdik; онəкыришон çəkilməzdiniz; онəкырин 
çəkilməzdilər; оныкыријəјм çəkilmədim; оныкыријəјш çəkilmədin; 
оныкыријəј çəkilmədi; оныкыријəјмон çəkilmədik; оныкыријəјшон 
çəkilmədiniz; оныкыријəјн çəkilmədilər; окыријəнинныбим 
çəkilməməliydim; окыријəнинныбиш çəkilməməliydin; 
окыријəнинныбе çəkilməməliydi; окыријəнинныбимон 
çəkilməməliydik; окыријəнинныбишон çəkilməməliydiniz; 
окыријəнинныбин çəkilməməliydilər; окыријəнин ныбим çəkilməli 
olmadım; окыријəнин ныбиш çəkilməli olmadın; окыријəнин ныбе 
çəkilməli olmadı; окыријəнин ныбимон çəkilməli olmadıq; 
окыријəнин ныбишон çəkilməli olmadınız; окыријəнин ныбин 
çəkilməli olmadılar; окыријəнəбəјм çəkilməsəydim; окыријəнəбəјш 
çəkilməsəydin; окыријəнəбəј çəkilməsəydi; окыријəнəбəјмон 
çəkilməsəydik; окыријəнəбəјшон çəkilməsəydiniz; окыријəнəбəјн 
çəkilməsəydilər; онибəкыријем çəkilmərəm; онибəкыријеш 
çəkilməzsən; онибəкырије çəkilməz; онибəкыријемон çəkilmərik; 
онибəкыријешон çəkilməzsiniz; онибəкыријен çəkilməzlər; 
окыријəнинним çəkilməməliyəm; окыријəнинниш çəkilməməlisən; 
окыријəнинни çəkilməməlidir; окыријəниннимон çəkilməməliyik; 
окыријəниннишон çəkilməməlisiniz; окыријəниннин 
çəkilməməlidirlər; окыријəнин ним çəkilməli deyiləm; окыријəнин 
ниш çəkilməli deyilsən; окыријəнин ни çəkilməli deyildir; 
окыријəнин нимон çəkilməli deyilik; окыријəнин нишон çəkilməli 
deyilsiniz; окыријəнин нин çəkilməli deyildirlər; oеныкыријым 
çəkilməyim; омəкыри çəkilmə; оныкыријы çəkilməsin; 
омəкыријəмон çəkilməyək; омəкыријəн çəkilməyin; оныкыријын 
çəkilməsinlər; оныкыријом çəkilməsəm; оныкыријош çəkilməsən; 
оныкыријо çəkilməsə; оныкыријомон çəkilməsək; оныкыријошон 
çəkilməsəniz; оныкыријон çəkilməsələr. 

окырије-окырије з. çәkilә-çәkilә, çәkilәrәk (geriyə). 
окыријә с. çәkilmiş, çәkilәn (geriyə). 
окыријәнин с. çәkilmәli, çәkilәsi (geriyə). 
окыријәсә з. çәkilәrkәn (geriyə). 
окыријә хəб. мəн. çәkilib (geriyə). 
окырније и. çәkmә, dartma; окырније чəх маш. dartma təkəri. 
окырнијеј ф. çәkmәk, dartmaq; бə нав окырнијеј qabağa 

dartmaq; кəши окырнијеј qolunu dartmaq; машини окырнијеј 
maşını çəkmək; окырнијə беј ф. çəkilmək, dartılmaq; окырнијə 
быəбе çəkiilmişdi; окырнијə быəбəј çəkilsəydi; окырнијə бе çəkildi; 
окырнијə бејдə çəkilir; окырнијə бəбе çəkilər; окырнијə быə с. 
çəkilmiş, dartılmış, çəkilən, dartılan; окырнијə быə хəб. мəн. 
çəkilmişdir, dartılmışdır, çəkilib, dartılıb; ♥окырнејдəм çəkirəm; 
окырнејдəш çəkirsən; окырнејдə çəkir; окырнејдəмон çəkirik; 
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окырнејдəшон çəkirsiniz; окырнејдəн çəkirlər; окырнејдəбим 
çəkirdim; окырнејдəбиш çəkirdin; окырнејдəбе çəkirdi; 
окырнејдəбимон çəkirdik; окырнејдəбишон çəkirdiniz; 
окырнејдəбин çəkirdilər; оəкырним çəkərdim; оəкырниш çəkərdin; 
оəкырни çəkərdi; оəкырнимон çəkərdik; оəкырнишон çəkərdiniz; 
оəкырнин çəkərdilər; окырниме çəkdim; окырније çəkdin; 
окырнише çəkdi; окырнимоне çəkdik; окырнијоне çəkdiniz; 
окырнишоне çəkdilər; окырнијəнинбим çəkməliydim; 
окырнијəнинбиш çəkməliydin; окырнијəнинбе çəkməliydi; 
окырнијəнинбимон çəkməliydik; окырнијəнинбишон 
çəkməliydiniz; окырнијəнинбин çəkməliydilər; окырнијəнин бим 
çəkməli oldum; окырнијəнин биш çəkməli oldun; окырнијəнин бе 
çəkməli oldu; окырнијəнин бимон çəkməli olduq; окырнијəнин 
бишон çəkməli oldunuz; окырнијəнин бин çəkməli oldular; 
окырнијəмбəј çəksəydim; окырнијəбəј çəksəydin; окырнијəшбəј 
çəksəydi; окырнијəмонбəј çəksəydik; окырнијəонбəј çəksəydiniz; 
окырнијəшонбəј çəksəydilər; обəкырнем çəkərəm; oебəкырнеш 
çəkərsən; обəкырне çəkər; обəкырнемон çəkərik; обəкырнешон 
çəkərsiniz; обəкырнен çəkərlər; окырнијəниним çəkməliyəm; 
окырнијəниниш çəkməlisən; окырнијəнине çəkməlidir; 
окырнијəнинимон çəkməliyik; окырнијəнинишон çəkməlisiniz; 
окырнијəнинин çəkməlidirlər; окырным çəkim; окырын çək; 
окырны çəksin; окырнəмон çəkək; окырнəн çəkin; окырнын 
çəksinlər; окырном çəksəm; окырнош çəksən; окырно çəksə; 
окырномон çəksək; окырношон çəksəniz; окырнон çəksələr; 
♥окырнејдəним çəkmirəm; окырнејдəниш çəkmirsən; окырнејдəни 
çəkmir; окырнејдəнимон çəkmirik; окырнејдəнишон çəkmirsiniz; 
окырнејдəин çəkmirlər; окырнејдəныбим çəkmirdim; 
окырнејдəныбиш çəkmirdin; окырнејдəныбе çəkmirdi; 
окырнејдəныбимон çəkmirdik; окырнејдəныбишон çəkmirdiniz; 
окырнејдəныбин çəkmirdilər; онəкырним çəkməzdim; онəкырниш 
çəkməzdin; онəкырни çəkməzdi; онəкырнимон çəkməzdik; 
онəкырнишон çəkməzdiniz; онəкырнин çəkməzdilər; оныкырниме 
çəkmədim; оныкырније çəkmədin; оныкырнише çəkmədi; 
оныкырнимоне çəkmədik; оныкырнијоне çəkmədiniz; 
оныкырнишоне çəkmədilər; окырнијəнинныбим çəkməməliydim; 
окырнијəнинныбиш çəkməməliydin; окырнијəнинныбе 
çəkməməliydi; окырнијəнинныбимон çəkməməliydik; 
окырнијəнинныбишон çəkməməliydiniz; окырнијəнинныбин 
çəkməməliydilər; окырнијəнин ныбим çəkməli olmadım; 
окырнијəнин ныбиш çəkməli olmadın; окырнијəнин ныбе çəkməli 
olmadı; окырнијəнин ныбимон çəkməli olmadıq; окырнијəнин 
ныбишон çəkməli olmadınız; окырнијəнин ныбин çəkməli 
olmadılar; окырнијəмнəбəј çəkməsəydim; окырнијəнəбəј 
çəkməsəydin; окырнијəшнəбəј çəkməsəydi; окырнијəмоннəбəј 
çəkməsəydik; окырнијəоннəбəј çəkməsəydiniz; окырнијəшоннəбəј 
çəkməsəydilər; онибəкырнем çəkmərəm; онибəкырнеш çəkməzsən; 
онибəкырне çəkməz; онибəкырнемон çəkmərik; онибəкырнешон 
çəkməzsiniz; онибəкырнен çəkməzlər; окырнијəнинним 
çəkməməliyəm; окырнијəнинниш çəkməməlisən; окырнијəнинни 
çəkməməlidir; окырнијəниннимон çəkməməliyik; 
окырнијəниннишон çəkməməlisiniz; окырнијəниннин 
çəkməməlidirlər; окырнијəнин ним çəkməli deyiləm; окырнијəнин 
ниш çəkməli deyilsən; окырнијəнин ни çəkməli deyildir; 
окырнијəнин нимон çəkməli deyilik; окырнијəнин нишон çəkməli 
deyilsiniz; окырнијəнин нин çəkməli deyildirlər; оныкырным 
çəkməyim; омəкырын çəkmə; оныкырны çəkməsin; омəкырнəмон 
çəkməyək; омəкырнəн çəkməyin; оныкырнын çəkməsinlər; 
оныкырном çəkməsəm; оныкырнош çəkməsən; оныкырно çəkməsə; 
оныкырномон çəkməsək; оныкырношон çəkməsəniz; оныкырнон 
çəkməsələr. 

окырније-окырније з. çәkә-çәkә, çәkәrәk, darta-darta, 
dartaraq. 

окырнијә с. çәkmiş, çәkәn, dartmış, dartan. 
окырнијә хəб. мəн. çәkmisәn, dartmısan. 
окырнијәнин с. çәkmәli, dartmalı, çәkәsi, dartası. 
окырнијәсә з. çәkәrkәn, dartarkәn. 
окыр-окыр и. dartışma, dartışdırma, dartışdırılma, çәk-çevir; 

окыр-окыр кардеј ф. dartışmaq, dartışdırmaq, çək-çevir etmək; 
окыр-окыр кардə с. dartışan, dartışdıran, çək-çevir edən; окыр-окыр 
кардə беј ф. dartışdırılmaq, çək-çevir edilmək; окыр-окыр кардə быə 

с. dartışdırılmış, dartışdırılan, çək-çevir edilmiş (edilən); окыр-окыр 
кардə быə хəб. мəн. dartışdırılmışdır, dartışdırılıb, çək-çevir 
edilmişdir (edilib). 

окышије и. sönmә. 
окышијеј ф. sönmәk; ♥окышијејдə sönür; окышијəбе sönmüşdü; 

окышијејдəбе sönürdü; окышијəјбəн sönübmüş; оəкыши sönərdi; 
окышијəнинбе sönməliydi; окышијəнин бе sönməli oldu; 
окышиједəјбəн sönürmüş; оəкышибəн sönərmiş; окышијəнинебəн 
sönməliymiş; окышијəј söndü; обəкышије sönər; окышијəнине 
sönməlidir; окышијы sönsün; окышијо sönsə; ♥окышијејдəни 
sönmür; окышијəныбе sönməmişdi; окышијејдəныбе sönmürdü; 
окышијəнијјбəн sönməyibmiş; онəкыши sönməzdi; 
окышијəнинныбе sönməməliydi; окышијəнин ныбе sönməli olmadı; 
окышиједəнијбəн sönmürmüş; онəкышибəн sönməzmiş; 
окышијəниннијебəн sönməməliymiş; оныкышијəј sönmədi; 
онибəкышије sönməz; окышијəнинни sönməməlidir; оныкышијы 
sönməsin; оныкышијо sönməsə. 

окышије-окышије з. sönә-sönә, sönәrәk. 
окышијә с. sönmüş, sönәn. 
окышијә хəб. мəн. sönüb. 
окышијәнин с. sönmәli, sönәsi. 
окышијәсә з. sönәrkәn. 
окыште и. söndürmә. 
окыштеј ф. söndürmәk; окыштə беј ф. söndürülmək; окыштə 

быəбе söndürülmüşdü; окыштə быəбəј söndürülsəydi; окыштə бе 
söndürüldü; окыштə бејдə söndürülür; окыштə бəбе söndürülər; 
окыштə быə с. söndürülmüş, söndürülən; окыштə быə хəб. мəн. 
söndürülmüşdür, söndürülüb; ♥окыштејдəм söndürürəm; 
окыштејдəш söndürürsən; окыштејдə söndürür; окыштејдəмон 
söndürürik; окыштејдəшон söndürürsünüz; окыштејдəн söndürürlər; 
окыштејдəбим söndürürdüm; окыштејдəбиш söndürürdün; 
окыштејдəбе söndürürdü; окыштејдəбимон söndürürdük; 
окыштејдəбишон söndürürdünüz; окыштејдəбин söndürürdülər; 
оəкыштим söndürərdim; оəкыштиш söndürərdin; оəкышти 
söndürərdi; оəкыштимон söndürərdik; оəкыштишон söndürərdiniz; 
оəкыштин söndürərdilər; окыштыме söndürdüm; окыште 
söndürdün; окыштыше söndürdü; окыштымоне söndürdük; 
окыштыоне söndürdünüz; окыштышоне söndürdülər; 
окыштəнинбим söndürməliydim; окыштəнинбиш söndürməliydin; 
окыштəнинбе söndürməliydi; окыштəнинбимон söndürməliydik; 
окыштəнинбишон söndürməliydiniz; окыштəнинбин 
söndürməliydilər; окыштəнин бим söndürməli oldum; окыштəнин 
биш söndürməli oldun; окыштəнин бе söndürməli oldu; окыштəнин 
бимон söndürməli olduq; окыштəнин бишон söndürməli oldunuz; 
окыштəнин бин söndürməli oldular; окыштəмбəј söndürsəydim; 
окыштəбəј söndürsəydin; окыштəшбəј söndürsəydi; окыштəмонбəј 
söndürsəydik; окыштəонбəј söndürsəydiniz; окыштəшонбəј 
söndürsəydilər; обəкыштем söndürərəm; обəкыштеш söndürərsən; 
обəкыште söndürər; обəкыштемон söndürərik; обəкыштешон 
söndürərsiniz; обəкыштен söndürərlər; окыштəниним 
söndürməliyəm; окыштəниниш söndürməlisən; окыштəнине 
söndürməlidir; окыштəнинимон söndürməliyik; окыштəнинишон 
söndürməlisiniz; окыштəнинин söndürməlidirlər; окыштым 
söndürüm; окышт söndür; окышты söndürsün; окыштəмон 
söndürək; окыштəн söndürün; окыштын söndürsünlər; окыштом 
söndürsəm; окыштош söndürsən; окышто söndürsə; окыштомон 
söndürsək; окыштошон söndürsəniz; окыштон söndürsələr; 
♥окыштејдəним söndürmürəm; окыштејдəниш söndürmürsən; 
окыштејдəни söndürmür; окыштејдəнимон söndürmürük; 
окыштејдəнишон söndürmürsünüz; окыштејдəнин söndürmürlər; 
окыштејдəныбим söndürmürdüm; окыштејдəныбиш söndürmürdün; 
окыштејдəныбе söndürmürdü; окыштејдəныбимон söndürmürdük; 
окыштејдəныбишон söndürmürdünüz; окыштејдəныбин 
söndürmürdülər; онəкыштим söndürməzdim; онəкыштиш 
söndürməzdin; онəкышти söndürməzdi; онəкыштимон 
söndürməzdik; онəкыштишон söndürməzdiniz; онəкыштин 
söndürməzdilər; оныкыштыме söndürmədim; оныкыште 
söndürmədin; оныкыштыше söndürmədi; оныкыштымоне 
söndürmədik; оныкыштыоне söndürmədiniz; оныкыштышоне 
söndürmədilər; окыштəнинныбим söndürməməliydim; 
окыштəнинныбиш söndürməməliydin; окыштəнинныбе 
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söndürməməliydi; окыштəнинныбимон söndürməməliydik; 
окыштəнинныбишон söndürməməliydiniz; окыштəнинныбин 
söndürməməliydilər; окыштəнин ныбим söndürməli olmadım; 
окыштəнин ныбиш söndürməli olmadın; окыштəнин ныбе 
söndürməli olmadı; окыштəнин ныбимон söndürməli olmadıq; 
окыштəнин ныбишон söndürməli olmadınız; окыштəнин ныбин 
söndürməli olmadılar; окыштəмнəбəј söndürməsəydim; 
окыштəнəбəј söndürməsəydin; окыштəшнəбəј söndürməsəydi; 
окыштəмоннəбəј söndürməsəydik; окыштəоннəбəј 
söndürməsəydiniz; окыштəшоннəбəј söndürməsəydilər; 
онибəкыштем söndürmərəm; онибəкыштеш söndürməzsən; 
онибəкыште söndürməz; онибəкыштемон söndürmərik; 
онибəкыштешон söndürməzsiniz; онибəкыштен söndürməzlər; 
окыштəнинним söndürməməliyəm; окыштəнинниш 
söndürməməlisən; окыштəнинни söndürməməlidir; 
окыштəниннимон söndürməməliyik; окыштəниннишон 
söndürməməlisiniz; окыштəниннин söndürməməlidirlər; окыштəнин 
ним söndürməli deyiləm; окыштəнин ниш söndürməli deyilsən; 
окыштəнин ни söndürməli deyildir; окыштəнин нимон söndürməli 
deyilik; окыштəнин нишон söndürməli deyilsiniz; окыштəнин нин 
söndürməli deyildirlər; оныкыштым söndürməyim; омəкышт 
söndürmə; оныкышты söndürməsin; омəкыштəмон söndürməyək; 
омəкыштəн söndürməyin; оныкыштын söndürməsinlər; оныкыштом 
söndürməsəm; оныкыштош söndürməsən; оныкышто söndürməsə; 
оныкыштомон söndürməsək; оныкыштошон söndürməsəniz; 
оныкыштон söndürməsələr. 

окыште-окыште с. söndürә-söndürә, söndürәrәk. 
окыштә с. söndürmüş, söndürәn. 
окыштә хəб. мəн. söndürmüsәn. 
окыштәнин с. söndürmәli, söndürülәsi. 
окыштәсә з. söndürәrkәn. 
око и. istifadә, işlәtmә, işlәnmә, işlәdilmә; око дој ф. istifadə 

etmək, işlətmək; сə око дој baş işlətmək; дилəги око дој aləti istifadə 
etmək; око доə беј ф. istifadə edilmək, işlədilmək; око доə быə с. 
istifadə edilmiş, işlədilmiş, işlənmiş; око доə быə хəб. мəн. istifadə 
edilmişdir, işlədilmişdir, işlənmişdir. 

оксиген и. ким. oksigen. 
октјабр и. oktyabr (ay). 
оку I и. д.т. daraq, dırmıx. 
оку II и. çәkindirmә; оку дој çəkindirmək, geri çəkmək. 
окује и. 1 vurma, ilişdirmә (yumruq və s.); 2 itәlәmә, çәkindirmә, 

uzaqlaşdırma (özündən, pis əməldən və s.). 
окујеј ф. 1 vurmaq, ilişdirmәk (yumruq və s.); 2 itәlәmәk, 

çәkindirmәk, uzaqlaşdırmaq (özündən, pis əməldən və s.); vurmaq 
(iy və с.); окујəше мы əрəғи буј arağın iyi məni vurdu; ♥окујејдəм 
ilişdirirəm; окујејдəш ilişdirirsən; окујејдə ilişdirir; окујејдəмон 
ilişdiririk; окујејдəшон ilişdirirsiniz; окујејдəн ilişdirirlər; 
окујејдəбим ilişdirirdim; окујејдəбиш ilişdirirdin; окујејдəбе 
ilişdirirdi; окујејдəбимон ilişdirirdik; окујејдəбишон ilişdirirdiniz; 
окујејдəбин ilişdirirdilər; окујəмбе ilişdirmişdim; окујəбе 
ilişdirmişdin; окујəшбе ilişdirmişdi; окујəмонбе ilişdirmişdik ; 
окујəонбе ilişdirmişdiniz; окујəшонбе ilişdirmişdilər; окујəме 
ilişdirdim; окујəј ilişdirdin; окујəше ilişdirdi; окујəмоне ilişdirdik; 
окујəоне ilişdirdiniz; окујəшоне ilişdirdilər; окујəме ilişdirmişəm; 
окујə ilişdirmisən ; окујəше ilişdirib; окујəмоне ilişdirmişik; 
окујəоне ilişdirmisiniz; окујəшоне ilişdiriblər; окујəмбəј 
ilişdirsəydim; окујəбəј ilişdirsəydin; окујəшбəј ilişdirsəydi; 
окујəмонбəј ilişdirsəydik; окујəонбəј ilişdirsəydiniz; окујəшонбəј  
ilişdirsəydilər; окујəнинбим ilişdirməliydim; окујəнинбиш 
ilişdirməliydin; окујəнинбе ilişdirməliydi; окујəнинбимон 
ilişdirməliydik; окујəнинбишон ilişdirməliydiniz; окујəнинбин 
ilişdirməliydilər; окујəнин бим ilişdirməli oldum; окујəнин биш 
ilişdirməli oldun; окујəнин бе ilişdirməli oldu; окујəнин бимон 
ilişdirməli olduq; окујəнин бишон ilişdirməli oldunuz; окујəнин бин 
ilişdirməli oldular; окујəнинимбəн ilişdirməliyəmmiş; 
окујəнинишбəн ilişdirməlisənmiş; окујəнинебəн ilişdirməliymiş; 
окујəнинимонбəн ilişdirməliyikmiş; окујəнинишонбəн 
ilişdirməlisinizmiş; окујəнининбəн ilişdirməliymişlər; обəкујем 
ilişdirərəm; обəкујеш ilişdirərsən; обəкује ilişdirər; обəкујемон 
ilişdirərik; обəкујешон ilişdirərsiniz; обəкујен ilişdirərlər; 
окујəниним ilişdirməliyəm; окујəниниш ilişdirməlisən; окујəнине 

ilişdirməlidir; окујəнинимон ilişdirməliyik; окујəнинишон 
ilişdirməlisiniz; окујəнинин ilişdirməlidirlər; окујым ilişdirim; оку 
ilişdir; окујы ilişdirsin; окујəмон ilişdirək; окујəн ilişdirin; окујын 
ilişdirsinlər; окујом ilişdirsəm; окујош ilişdirsən; окујо ilişdirsə; 
окујомон ilişdirsək; окујошон ilişdirsəniz; окујон ilişdirsələr; 
♥окујејдəним ilişdirmirəm; окујејдəниш ilişdirmirsən; окујејдəни 
ilişdirmir; окујејдəнимон ilişdirmirik; окујејдəнишон ilişdirmirsiniz; 
окујејдəнин ilişdirmirlər; окујејдəныбим ilişdirmirdim; 
окујејдəныбиш ilişdirmirdin; окујејдəныбе ilişdirmirdi ; 
окујејдəныбимон ilişdirmirdik; окујејдəныбишон ilişdirmirdiniz; 
окујејдəныбин ilişdirmirdilər; окујəмныбе ilişdirməmişdim; 
окујəныбе ilişdirməmişdin; окујəшныбе ilişdirməmişdi; 
окујəмонныбе ilişdirməmişdik; окујəонныбе ilişdirməmişdiniz; 
окујəшонныбе ilişdirməmişdilər; оныкујəме ilişdirmədim; оныкујəј 
ilişdirmədin; оныкујəше ilişdirmədi; оныкујəмоне ilişdirmədik; 
оныкујəоне ilişdirmədiniz; оныкујəшоне ilişdirmədilər; окујəмни 
ilişdirməmişəm; окујəни ilişdirməmisən; окујəшни ilişdirməyib; 
окујəмонни ilişdirməmişik; окујəонни ilişdirməmisiniz; окујəшонни 
ilişdirməyiblər; окујəмнəбəј ilişdirməsəydim; окујəнəбəј 
ilişdirməsəydin; окујəшнəбəј ilişdirməsəydi; окујəмоннəбəј 
ilişdirməsəydik; окујəоннəбəј ilişdirməsəydiniz; окујəшоннəбəј 
ilişdirməsəydilər; окујəнинныбим ilişdirməməliydim; 
окујəнинныбиш ilişdirməməliydin; окујəнинныбе ilişdirməməliydi; 
окујəнинныбимон ilişdirməməliydik; окујəнинныбишон 
ilişdirməməliydiniz; окујəнинныбин ilişdirməməliydilər; окујəнин 
ныбим ilişdirməli olmadım; окујəнин ныбиш ilişdirməli olmadın; 
окујəнин ныбе ilişdirməli olmadı; окујəнин ныбимон ilişdirməli 
olmadıq; окујəнин ныбишон ilişdirməli olmadınız; окујəнин ныбин 
ilişdirməli olmadılar; окујəниннимбəн ilişdirməməliyəmmiş; 
окујəниннишбəн ilişdirməməlisənmiş; окујəниннијебəн 
ilişdirməməliymiş; окујəниннимонбəн ilişdirməməliyikmiş; 
окујəниннишонбəн ilişdirməməlisinizmiş;  окујəниннинбəн 
ilişdirməməliymişlər; онибəкујем ilişdirmərəm; онибəкујеш 
ilişdirməzsən; онибəкује ilişdirməz; онибəкујемон ilişdirmərik; 
онибəкујешон ilişdirməzsiniz; онибəкујен ilişdirməzlər; 
окујəнинним ilişdirməməliyəm; окујəнинниш ilişdirməməlisən; 
окујəнинни ilişdirməməlidir; окујəниннимон ilişdirməməliyik; 
окујəниннишон ilişdirməməlisiniz; окујəниннин ilişdirməməlidirlər; 
оныкујым ilişdirməyim; омəку ilişdirmə; оныкујы ilişdirməsin; 
омəкујəмон ilişdirməyək; омəкујəн ilişdirməyin; оныкујын 
ilişdirməsinlər; оныкујом ilişdirməsəm; оныкујош ilişdirməsən; 
оныкујо ilişdirməsə; оныкујомон ilişdirməsək; оныкујошон 
ilişdirməsəniz; оныкујон ilişdirməsələr. 

окује-окује з. 1 vura-vura, vuraraq, ilişdirә-ilişdirә, ilişdirәrәk 
(yumruq və с.); 2 itәlәyә-itәlәyә, itәlәyәrәk, çәkindirә-çәkindirә, 
çәkindirәrәk, uzaqlaşdıra-uzaqlaşdıra, uzaqlaşdıraraq (özündən, 
pis əməldən və s.). 

окујә с. 1 vurmuş, vuran, ilişdirmiş, ilişdirәn (yumruq və s.); 2 
itәlәmiş, itәlәyәn, çәkindirmiş, çәkindirәn, uzaqlaşdırmış, 
uzaqlaşdıran (özündən, pis əməldən və s.). 

окујә хəб. мəн. 1 vurmusan, ilişdirmisәn (yumruq və s.); 2 
itәlәmisәn, çәkindirmisәn, uzaqlaşdırmısan (özündən, pis əməldən 
və s.). 

окујәнин с. 1 vurmalı, ilişdirmәli, vurulası, ilişdirilәsi (yumruq və 
с.); 2 itәlәmәli, itәlәyәsi, çәkindirmәli, çәkindirәsi, uzaqlaşdırmalı, 
uzaqlaşdırılası (uşağı özündən, pis əməldən və s.). 

окујәсә з. 1 vurarkәn, ilişdirәrkәn (yumruq və s.); 2 itәlәyәrkәn, 
çәkindirәrkәn, uzaqlaşdırarkәn (özündən, pis əməldən və s.); 
vurarkәn (iy və s.). 

оләјз с. iyәrәnc, rәzil, lәin, qәbih, neybәt, murdar, yaramaz, 
nifrәtәlayiq (insan). 

оләјзәти и. iyrәnclik, rәzillik, lәinlik, qәbihlik, murdarlıq, 
yaramazlıq, nifrәtәlayiqlik. 

оләјзије и. iyrәnmә. 
оләјзијеј ф. iyrәnmәk. 
оләјзије-оләјзије з. iyrәnә-iyrәnә, iyrәnәrәk. 
оләјзијә с. iyrәnmiş, iyrәnәn. 
оләјзијә хəб. мəн. iyrәnib. 
оләјзијәнин с. iyrәnmәli, iyrәnәsi. 
оләјзијәсә з. iyrәnәrkәn. 
оләјзовније и. iyrәndirmә. 
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оләјзовнијеј ф. iyrәndirmәk; олəјзовнијə беј ф. iyrəndirilmək; 
олəјзовнијə быə с. iyrəndirilmiş, iyrəndirilən; олəјзовнијə быə хəб. 
мəн. iyrəndirilmişdir, iyrəndirilib. 

оләјзовније-оләјзовније з. iyrәndirә-iyrәndirә, iyrәndirәrәk. 
оләјзовнијә с. iyrәndirmiş, iyrәndirәn. 
оләјзовнијә хəб. мəн. iyrәndirmisәn. 
оләјзовнијәнин с. iyrәndirmәli, iyrәndirәsi. 
оләјзовнијәсә з. iyrәndirәrkәn. 
оләт I и. paltar. 
оләт II  и. 1 aybaşı, qangörmә; олəт беј ф. aybaşı olmaq; 2 bax: 

мангәсә. 
оләтбәтан с. geyimli, geyinikli. 
оләтеһашт и. paltarasan, asılqan. 
оләтәбыр и. biçici, paltarkәsәn. 
оләтәбырон и. paltarbiçdi, paltarkәsdi (nişan mərasimi). 
оләтәшышт и. paltaryuyan. 
оләт-моләт и. pal-paltar. 
оләтоәгәт и. paltarsaxlayan. 
оләтонә с. paltarlıq. 
олыве и. oyanma, canlanma. 
олывеј ф. oyanmaq, canlanmaq; тəбиəт олывəј təbiət oyandı; 

♥олывејдə oyanır; олывејдəбе oyanırdı; олывəј oyandı; оəлыви 
oyanardı; олывəбе oyanmışdı; олывə oyanıb; олывəјбəн oyanıbmış; 
олывəнинбе oyanmalıydı; олывəнин бе oyanmalı oldu; обəлыве 
oyanar; олывəнине oyanmalıdır; олывы oyansın; олыво oyansa; 
♥олывејдəни oyanmır; олывејдəныбе oyanmırdı; онылывəј 
oyanmadı; онəлыви oyanmazdı; олывəныбе oyanmamışdı; олывəни 
oyanmayıb; олывəнијбəн oyanmayıbmış; олывəнинныбе 
oyanmamalıydı; олывəнин ныбе oyanmalı olmadı; онибəлыве 
oyanmaz; олывəнинни oyanmamalıdır; онылывы oyanmasın; 
онылыво oyanmasa. 

олыве-олыве з. oyana-oyana, oyanaraq, canlana-canlana, 
canlanaraq. 

олывә с. oyanmış, oyanan, canlanmış, canlanan; олывə тəбиəт 
oyanmış təbiət. 

олывә хəб. мəн. oyanıb, canlanıb; тəбиəт олывə təbiət oyanıb. 
олывәнин с. oyanmalı, canlanmalı. 
олывәсә з. oyanarkәn, canlanarkәn. 
олығије и. ovulma. 
олығијеј ф. ovulmaq; ♥олығејдə ovulur; олығејдəбе ovulurdu; 

олығəј ovuldu; оəлығи ovulardı; олығəбе ovulmuşdu; олығə ovulub; 
олығəјбəн ovulubmuş; олығəнинбе ovulmalıydı; олығəнин бе 
ovulmalı oldu; обəлығе ovular; олығəнине ovulmalıdır; олығы 
ovulsun; олығо ovulsa; ♥олығејдəни ovulmur; олығејдəныбе 
ovulmurdu; онылығəј ovulmadu; онəлығи ovulmazdı; олығəныбе 
ovulmamışdı; олығəни ovulmayıb; олығəнијбəн ovulmayıbmış; 
олығəнинныбе ovulmamalıydı; олығəнин ныбе ovulmalı olmadı; 
онибəлығе ovulmaz; олығəнинни ovulmamalıdır; онылығы 
ovulmasın; онылығо ovulmasa. 

олығије-олығије з. ovula-ovula, ovularaq. 
олығијә с. ovulmuş, ovulan. 
олығијә хəб. мəн. ovulub. 
олығијәнин с. ovulmalı, ovulası. 
олығијәсә з. ovularkәn. 
олығније и. ovma. 
олығнијеј ф. ovmaq; олығнијə беј ф. ovdurulmaq; олығнијə быə 

с. ovdurulmuş, ovdurulan; олығнијə быə хəб. мəн. ovdurulmuşdur, 
ovdurulub; ♥олығнејдəм ovuram; олығнејдəш ovursan; олығнејдə 
ovur; олығнејдəмон ovuruq; олығнејдəшон ovursunuz; олығнејдəн 
ovurlar; олығнејдəбим ovurdum; олығнејдəбиш ovurdun; 
олығнејдəбе ovurdu; олығнејдəбимон ovurduq; олығнејдəбишон 
ovurdunuz; олығнејдəбин ovurdular; олығнијəмбе ovmuşdum; 
олығнијəбе ovmuşdun; олығнијəшбе ovmuşdu; олығнијəмонбе 
ovmuşduq; олығнијəонбе ovmuşdunuz; олығнијəшонбе ovmuşdular; 
олығниме ovdum; олығније ovdun; олығнише ovdu; олығнимоне 
ovduq; олығнијоне ovdunuz; олығнишоне ovdular; оəлығним 
ovardım; оəлығниш ovardın; оəлығни ovardı; оəлығнимон ovardıq; 
оəлығнишон ovardınız; оəлығнин ovardılar; олығнијəмбəј 
ovsaydım; олығнијəбəј ovsaydın; олығнијəшбəј ovsaydı; 
олығнијəмонбəј ovsaydıq; олығнијəонбəј ovsaydınız; 
олығнијəшонбəј ovsaydılar; олығнијəнинбим ovmalıydım; 

олығнијəнинбиш ovmalıydın; олығнијəнинбе ovmalıydı; 
олығнијəнинбимон ovmalıydıq; олығнијəнинбишон ovmalıydınız; 
олығнијəнинбин ovmalıydılar; олығнијəнин бим ovmalı oldum; 
олығнијəнин биш ovmalı oldun; олығнијəнин бе ovmalı oldu; 
олығнијəнин бимон ovmalı olduq; олығнијəнин бишон ovmalı 
oldunuz; олығнијəнин бин ovmalı oldular; олығнијəнинимбəн 
ovmalıyammış; олығнијəнинишбəн ovmalısanmış; 
олығнијəнинебəн ovmalıymış; олығнијəнинимонбəн ovmalıyıqmış; 
олығнијəнинишонбəн ovmalısınızmış; олығнијəнининбəн 
ovmalıymışlar; обəлығнем ovaram; обəлығнеш ovarsan; обəлығне 
ovar; обəлығнемон ovarıq; обəлығнешон ovarsınız; обəлығнен 
ovarlar; олығнијəниним ovmalıyam; олығнијəниниш ovmalısan; 
олығнијəнине ovmalıdır; олығнијəнинимон ovmalıyıq; 
олығнијəнинишон ovmalısınız; олығнијəнинин ovmalıdırlar; 
олығным ovum; олығын ov; олығны ovsun; олығнəмон ovaq; 
олығнəн ovun; олығнын ovsunlar; олығном ovsam; олығнош ovsan; 
олығно ovsa; олығномон ovsaq; олығношон ovsanız; олығнон 
ovsalar; ♥олығнејдəним ovmuram; олығнејдəниш ovmursan; 
олығнејдəни ovmur; олығнејдəнимон ovmuruq; олығнејдəнишон 
ovmursunuz; олығнејдəнин ovmurlar; олығнејдəныбим ovmurdum; 
олығнејдəныбиш ovmurdun; олығнејдəныбе ovmurdu; 
олығнејдəныбимон ovmurduq; олығнејдəныбишон ovmurdunuz; 
олығнејдəныбин ovmurdular; олығнијəмныбе ovmamışdım; 
олығнијəныбе ovmamışdın; олығнијəшныбе ovmamışdı; 
олығнијəмонныбе ovmamışdıq; олығнијəонныбе ovmamışdınız; 
олығнијəшонныбе ovmamışdılar; онылығниме ovmadım; 
онылығније ovmadın; онылығнише ovmadı; онылығнимоне 
ovmadıq; онылығнијоне ovmadınız; онылығнишоне ovmadılar; 
онəлығним ovmazdım; онəлығниш ovmazdın; онəлығни ovmazdı; 
онəлығнимон ovmazdıq; онəлығнишон ovmazdınız; онəлығнин 
ovmazdılar; олығнијəмнəбəј ovmasaydım; олығнијəнəбəј 
ovmasaydın; олығнијəшнəбəј ovmasaydı; олығнијəмоннəбəј 
ovmasaydıq; олығнијəоннəбəј ovmasaydınız; олығнијəшоннəбəј 
ovmasaydılar; олығнијəнинныбим ovmamalıydım; 
олығнијəнинныбиш ovmamalıydın; олығнијəнинныбе 
ovmamalıydı; олығнијəнинныбимон ovmamalıydıq; 
олығнијəнинныбишон ovmamalıydınız; олығнијəнинныбин 
ovmamalıydılar; олығнијəнин ныбим ovmalı olmadım; олығнијəнин 
ныбиш ovmalı olmadın; олығнијəнин ныбе ovmalı olmadı; 
олығнијəнин ныбимон ovmalı olmadıq; олығнијəнин ныбишон 
ovmalı olmadınız; олығнијəнин ныбин ovmalı olmadılar; 
олығнијəниннимбəн ovmamalıyammış; олығнијəниннишбəн 
ovmamalısanmış; олығнијəниннијебəн ovmamalıymış; 
олығнијəниннимонбəн ovmamalıyıqmış; олығнијəниннишонбəн 
ovmamalısınızmış; олығнијəниннинбəн ovmamalıymışlar; 
онибəлығнем ovmaram; онибəлығнеш ovmazsan; онибəлығне 
ovmaz; онибəлығнемон ovmarıq; онибəлығнешон ovmazsınız; 
онибəлығнен ovmazlar; олығнијəнинним ovmamalıyam; 
олығнијəнинниш ovmamalısan; олығнијəнинни ovmamalıdır; 
олығнијəниннимон ovmamalıyıq; олығнијəниннишон 
ovmamalısınız; олығнијəниннин ovmamalıdırlar; онылығным 
ovmayım; омəлығын ovma; онылығны ovmasın; омəлығнəмон 
ovmayaq; омəлығнəн ovmayın; онылығнын ovmasınlar; 
онылығном ovmasam; онылығнош ovmasan; онылығно ovmasa; 
онылығномон ovmasaq; онылығношон ovmasanız; онылығнон 
ovmasalar. 

олығније-олығније  з. ova-ova, ovaraq. 
олығнијә  с. ovmuş, ovan. 
олығнијә хəб. мəн. ovmusan. 
олығнијәнин с. ovmalı, ovası. 
олығнијәсә з. ovarkәn. 
оловније и. oyatma, tәrpәtmә. 
оловнијеј ф. oyatmaq, tәrpәtmәk; оловнијə беј ф. oyadılmaq, 

tərpədilmək; оловнијə быə с. oyadılmış, oyadılan, tərpədilmiş, 
tərpədilən; олывнијə быə хəб. мəн. oyadılmışdır, oyadılıb, 
tərpədilmişdir, tərpədilib; ♥оловнејдəм tərpədirəm; оловнејдəш 
tərpədirsən; оловнејдə tərpədir; оловнејдəмон tərpədirik; 
оловнејдəшон tərpədirsiniz; оловнејдəн tərpədirlər; оловнејдəбим 
tərpədirdim; оловнејдəбиш tərpədirdin; оловнејдəбе tərpədirdi; 
оловнејдəбимон tərpədirdik; оловнејдəбишон tərpədirdiniz; 
оловнејдəбин tərpədirdilər; оəловним tərpədərdim; оəловниш 
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tərpədərdin; оəловни tərpədərdi; оəловнимон tərpədərdik; 
оəловнишон tərpədərdiniz; оəловнин tərpədərdilər; оловниме 
tərpədim; оловније tərpətdin; оловнише tərpətdi; оловнимоне 
tərpətdik; оловнијоне tərpətdiniz; оловнишоне tərpətdilər; 
оловнијəнинбим tərpətməliydim; оловнијəнинбиш tərpətməliydin; 
оловнијəнинбе tərpətməliydi; оловнијəнинбимон tərpətməliydik; 
оловнијəнинбишон tərpətməliydiniz; оловнијəнинбин 
tərpətməliydilər; оловнијəнин бим tərpətməli oldum; оловнијəнин 
биш tərpətməli oldun; оловнијəнин бе tərpətməli oldu; оловнијəнин 
бимон tərpətməli olduq; оловнијəнин бишон tərpətməli oldunuz; 
оловнијəнин бин tərpətməli oldular; оловнијəмбəј tərpətsəydim; 
оловнијəбəј tərpətsəydin; оловнијəшбəј tərpətsəydi; оловнијəмонбəј 
tərpətsəydik; оловнијəонбəј tərpətsəydiniz; оловнијəшонбəј 
tərpətsəydilər; обəловнем tərpədərəm; обəловнеш tərpədərsən; 
обəловне tərpədər; обəловнемон tərpədərik; обəловнешон 
tərpədərsiniz; обəловнен tərpədərlər; оловнијəниним tərpətməliyəm; 
оловнијəниниш tərpətməlisən; оловнијəнине tərpətməlidir; 
оловнијəнинимон tərpətməliyik; оловнијəнинишон tərpətməlisiniz; 
оловнијəнинин tərpətməlidirlər; оловным tərpədim; оловын tərpət; 
оловны tərpətsin; оловнəмон tərpədək; оловнəн tərpədin; оловнын 
tərpətsinlər; оловном tərpətsəm; оловнош tərpətsən; оловно tərpətsə; 
оловномон tərpətsək; оловношон tərpətsəniz; оловнон tərpətsələr; 
♥оловнејдəним tərpətmirəm; оловнејдəниш tərpətmirsən; 
оловнејдəни tərpətmir; оловнејдəнимон tərpətmirik; 
оловнејдəнишон tərpətmirsiniz; оловнејдəнин tərpətmirlər; 
оловнејдəныбим tərpətmirdim; оловнејдəныбиш tərpətmirdin; 
оловнејдəныбе tərpətmirdi; оловнејдəныбимон tərpətmirdik; 
оловнејдəныбишон tərpətmirdiniz; оловнејдəныбин tərpətmirdilər; 
онəловним tərpətməzdim; онəловниш tərpətməzdin; онəловни 
tərpətməzdi; онəловнимон tərpətməzdik; онəловнишон 
tərpətməzdiniz; онəловнин tərpətməzdilər; оныловниме 
tərpətmədim; оныловније tərpətmədin; оныловнише tərpətmədi; 
оныловнимоне tərpətmədik; оныловнијоне tərpətmədiniz; 
оныловнишоне tərpətmədilər; оловнијəнинныбим 
tərpətməməliydim; оловнијəнинныбиш tərpətməməliydin; 
оловнијəнинныбе tərpətməməliydi; оловнијəнинныбимон 
tərpətməməliydik; оловнијəнинныбишон tərpətməməliydiniz; 
оловнијəнинныбин tərpətməməliydilər; оловнијəнин ныбим 
tərpətməli olmadım; оловнијəнин ныбиш tərpətməli olmadın; 
оловнијəнин ныбе tərpətməli olmadı; оловнијəнин ныбимон 
tərpətməli olmadıq; оловнијəнин ныбишон tərpətməli olmadınız; 
оловнијəнин ныбин tərpətməli olmadılar; оловнијəмнəбəј 
tərpətməsəydim; оловнијəнəбəј tərpətməsəydin; оловнијəшнəбəј 
tərpətməsəydi; оловнијəмоннəбəј tərpətməsəydik; оловнијəоннəбəј 
tərpətməsəydiniz; оловнијəшоннəбəј tərpətməsəydilər; онибəловнем 
tərpətmərəm; онибəловнеш tərpətməzsən; онибəловне tərpətməz; 
онибəловнемон tərpətmərik; онибəловнешон tərpətməzsiniz; 
онибəловнен tərpətməzlər; оловнијəнинним tərpətməməliyəm; 
оловнијəнинниш tərpətməməlisən; оловнијəнинни tərpətməməlidir; 
оловнијəниннимон tərpətməməliyik; оловнијəниннишон 
tərpətməməlisiniz; оловнијəниннин tərpətməməlidirlər; оловнијəнин 
ним tərpətməli deyiləm; оловнијəнин ниш tərpətməli deyilsən; 
оловнијəнин ни tərpətməli deyildir; оловнијəнин нимон tərpətməli 
deyilik; оловнијəнин нишон tərpətməli deyilsiniz; оловнијəнин нин 
tərpətməli deyildirlər; оныловным tərpətməyim; омəловын tərpətmə; 
оныловны tərpətməsin; омəловнəмон tərpətməyək; омəловнəн 
tərpətməyin; оныловнын tərpətməsinlər; оныловном tərpətməsəm; 
оныловнош tərpətməsən; оныловно tərpətməsə; оныловномон 
tərpətməsək; оныловношон tərpətməsəniz; оныловнон tərpətməsələr. 

оловније-оловније з. oyada-oyada, oyadaraq, tәrpәdә-tәrpәdә, 
tәrpәdәrәk. 

оловнијә с. oyatmış, oyadan, tәrpәtmiş, tәrpәdәn. 
оловнијә хəб. мəн. oyatmısan, tәrpәtmisәn. 
оловнијәнин с. oyatmalı, tәrpәtmәli, canlatmalı, oyadası, 

tәrpәdәsi, canladası. 
оловнијәсә з. oyadarkәn, tәrpәdәrkәn, canladarkәn. 
олхарте и. uzanma, sәrilmә. 
олхартеј ф. uzanmaq, sәrilmәk; ♥олхартејдəм uzanıram; 

олхартејдəш uzanırsan; олхартејдə uzanır; олхартејдəмон uzanırıq; 
олхартејдəшон uzanırsınız; олхартејдəн uzanırlar; олхартејдəбим 
uzanırdım; олхартејдəбиш uzanırdın; олхартејдəбе uzanırdı; 

олхартејдəбимон uzanırdıq; олхартејдəбишон uzanırdınız; 
олхартејдəбин uzanırdılar; олхартəбим uzanmışdım; олхартəбиш 
uzanmışdın; олхартəбе uzanmışdı; олхартəбимон uzanmışdıq; 
олхартəбишон uzanmışdınız; олхартəбин uzanmışdılar; олхартим 
uzandım; олхартиш uzandın; олхарте uzandı; олхартимон uzandıq; 
олхартишон uzandınız; олхартин uzandılar; оəлхартим uzanardım; 
оəлхартиш uzanardın; оəлхарти uzanardı; оəлхартимон uzanardıq; 
оəлхартишон uzanardınız; оəлхартин uzanardılar; олхартəбəјм 
uzansaydım; олхартəбəјш uzansaydın; олхартəбəј uzansaydı; 
олхартəбəјмон uzansaydıq; олхартəбəјшон uzansaydınız; 
олхартəбəјн uzansaydılar; олхартəнинбим uzanmalıydım; 
олхартəнинбиш uzanmalıydın; олхартəнинбе uzanmalıydı; 
олхартəнинбимон uzanmalıydıq; олхартəнинбишон uzanmalıydınız; 
олхартəнинбин uzanmalıydılar; олхартəнин бим uzanmalı oldum; 
олхартəнин биш uzanmalı oldun; олхартəнин бе uzanmalı oldu; 
олхартəнин бимон uzanmalı olduq; олхартəнин бишон uzanmalı 
oldunuz; олхартəнин бин uzanmalı oldular; олхартəнинимбəн 
uzanmalıyammış; олхартəнинишбəн uzanmalısanmış; 
олхартəнинебəн uzanmalıymış; олхартəнинимонбəн 
uzanmalıyıqmış; олхартəнинишонбəн uzanmalısınızmış; 
олхартəнининбəн uzanmalıymışlar; обəлхартем uzanaram; 
обəлхартеш uzanarsan; обəлхарте uzanar; обəлхартемон uzanarıq; 
обəлхартешон uzanarsınız; обəлхартен uzanarlar; олхартəниним 
uzanmalıyam; олхартəниниш uzanmalısan; олхартəнине 
uzanmalıdır; олхартəнинимон uzanmalıyıq; олхартəнинишон 
uzanmalısınız; олхартəнинин uzanmalıdırlar; олхартым uzanım; 
олхарт uzan; олхарты uzansın; олхартəмон uzanaq; олхартəн 
uzanın; олхартын uzansınlar; олхартом uzansam; олхартош 
uzansan; олхарто uzansa; олхартомон uzansaq; олхартошон 
uzansanız; олхартон uzansalar; ♥олхартејдəним uzanmıram; 
олхартејдəниш uzanmırsan; олхартејдəни uzanmır; 
олхартејдəнимон uzanmırıq; олхартејдəнишон uzanmırsınız; 
олхартејдəнин uzanmırlar; олхартејдəныбим uzanmırdım; 
олхартејдəныбиш uzanmırdın; олхартејдəныбе uzanmırdı; 
олхартејдəныбимон uzanmırdıq; олхартејдəныбишон uzanmırdınız; 
олхартејдəныбин uzanmırdılar; олхартəныбим uzanmamışdım; 
олхартəныбиш uzanmamışdın; олхартəныбе uzanmamışdı; 
олхартəныбимон uzanmamışdıq; олхартəныбин uzanmamışdınız; 
олхартəныбин uzanmamışdılar; онылхартим uzanmadım; 
онылхартиш uzanmadın; онылхарте uzanmadı; онылхартимон 
uzanmadıq; онылхартишон uzanmadınız; онылхартин uzanmadılar; 
онəлхартим uzanmazdım; онəлхартиш uzanmazdın; онəлхарти 
uzanmazdı; онəлхартимон uzanmazdıq; онəлхартишон 
uzanmazdınız; онəлхартин uzanmazdılar; олхартəнəбəјм 
uzanmasaydım; олхартəнəбəјш uzanmasaydın; олхартəнəбəј  
uzanmasaydı; олхартəнəбəјмон uzanmasaydıq; олхартəнəбəјшон 
uzanmasaydınız; олхартəнəбəјн uzanmasaydılar; олхартəнинныбим 
uzanmamalıydım; олхартəнинныбиш uzanmamalıydın; 
олхартəнинныбе uzanmamalıydı; олхартəнинныбимон 
uzanmamalıydıq; олхартəнинныбишон uzanmamalıydınız; 
олхартəнинныбин uzanmamalıydılar; олхартəнин ныбим uzanmalı 
olmadım; олхартəнин ныбиш uzanmalı olmadın; олхартəнин ныбе 
uzanmalı olmadı; олхартəнин ныбимон uzanmalı olmadıq; 
олхартəнин ныбишон uzanmalı olmadınız; олхартəнин ныбин 
uzanmalı olmadılar; олхартəниннимбəн uzanmamalıyammış; 
олхартəниннишбəн uzanmamalısanmış; олхартəниннијебəн 
uzanmamalıymış; олхартəниннимонбəн uzanmamalıyıqmış; 
олхартəниннишонбəн uzanmamalısınızmış; олхартəниннинбəн 
uzanmamalıymışlar; онибəлхартем uzanmaram; онибəлхартеш 
uzanmazsan; онибəлхарте uzanmaz; онибəлхартемон uzanmarıq; 
онибəлхартешон uzanmazsınız; онибəлхартен uzanmazlar; 
олхартəнинним uzanmamalıyam; олхартəнинниш uzanmamalısan; 
олхартəнинни uzanmamalıdır; олхартəниннимон uzanmamalıyıq; 
олхартəниннишон uzanmamalısınız; олхартəниннин 
uzanmamalıdırlar; онылхартым uzanmayım; омəлхарт uzanma; 
онылхарты uzanmasın; омəлхартəмон uzanmayaq; омəлхартəн 
uzanmayın; онылхартын uzanmasınlar; онылхартом uzanmasam; 
онылхартош uzanmasan; онылхарто uzanmasa; онылхартомон 
uzanmasaq; онылхартошон uzanmasanız; онылхартон uzanmasalar. 

олхарте-олхарте з. uzana-uzana, uzanaraq, sәrilә-sәrilә, 
sәrilәrәk. 



378 
ОЛХАРТӘ 

 
 

олхартә с. uzanmış, uzanan, sәrilmiş, sәrilәn. 
олхартә хəб. мəн. uzanıb, sәrilib. 
олхартәнин с. uzanmalı, sәrilmәli, uzanası, sәrilәsi. 
олхартәсә з. uzanarkәn, sәrilәrkәn. 
олхортыније и. uzatma, sәrmә. 
олхортынијеј ф. uzatmaq, uzandırmaq, sәrmәk; олхортынијə 

беј ф. uzadılmaq, uzandırılmaq, sərilmək; олхортынијə быə с. 
uzadılmış, uzadılan, uzandırılmış, uzandırılan, sərilmiş, sərilən; 
олхортынијə быə хəб. мəн. uzadılmışdır, uzadılıb, uzandırılmışdır, 
uzandırılıb, sərilmişdir, sərilib; ♥олхортынејдəм uzadıram; 
олхортынејдəш uzadırsan; олхортынејдə uzadır; олхортынејдəмон 
uzadırıq; олхортынејдəшон uzadırsınız; олхортынејдəн uzadırlar; 
олхортынејдəбим uzadırdım; олхортынејдəбиш uzadırdın; 
олхортынејдəбе uzadırdı; олхортынејдəбимон uzadırdıq; 
олхортынејдəбишон uzadırdınız; олхортынејдəбин uzadırdılar; 
олхортынијəмбе uzatmışdım; олхортынијəбе uzatmışdın; 
олхортынијəшбе uzatmışdı; олхортынијəмонбе uzatmışdıq; 
олхортынијəонбе uzatmışdınız; олхортынијəшонбе uzatmışdılar; 
олхортыниме uzatdım; олхортыније  uzatdın; олхортынише uzatdı; 
олхортынимоне uzatdıq; олхортынијоне uzatdınız; олхортынишоне 
uzatdılar; оəлхортыним uzadardım; оəлхортыниш uzadardın; 
оəлхортыни uzadardı; оəлхортынимон uzadardıq; оəлхортынишон 
uzadardınız; оəлхортынин uzadardılar; олхортынијəмбəј 
uzatsaydım; олхортынијəбəј uzatsaydın; олхортынијəшбəј 
uzatsaydı; олхортынијəмонбəј uzatsaydıq; олхортынијəонбəј 
uzatsaydınız; олхортынијəшонбəј uzatsaydılar; олхортынијəнинбим 
uzatmalıydım; олхортынијəнинбиш uzatmalıydın; 
олхортынијəнинбе uzatmalıydı; олхортынијəнинбимон 
uzantalıydıq; олхортынијəнинбишон uzantalıydınız; 
олхортынијəнинбин uzatmalıydılar; олхортынијəнин бим uzatmalı 
oldum; олхортынијəнин биш uzatmalı oldun; олхортынијəнин бе 
uzatmalı oldu; олхортынијəнин бимон uzatmalı olduq; 
олхортынијəнин бишон uzatmalı oldunuz; олхортынијəнин бин 
uzatmalı oldular; олхортынијəнинимбəн uzatmalıyammış; 
олхортынијəнинишбəн uzatmalısanmış; олхортынијəнинебəн 
uzatmalıymış; олхортынијəнинимонбəн uzatmalıyıqmış; 
олхортынијəнинишонбəн uzatmalısınızmış; олхортынијəнининбəн 
uzatmalıymışlar; обəлхортынем uzadaram; обəлхортынеш 
uzadarsan; обəлхортыне uzadar; обəлхортынемон uzadarıq; 
обəлхортынешон uzadarsınız; обəлхортынен uzadarlar; 
олхортынијəниним uzatmalıyam; олхортынијəниниш uzatmalısan; 
олхортынијəнине uzatmalıdır; олхортынијəнинимон uzatmalıyıq; 
олхортынијəнинишон uzatmalısınız; олхортынијəнинин 
uzatmalıdırlar; олхортыным uzadım; олхортын uzat; олхортыны 
uzatsın; олхортынəмон uzadaq; олхортынəн uzadın; олхортынын 
uzatsınlar; олхортыном uzatsam; олхортынош uzatsan; олхортыно 
uzatsa; олхортыномон uzatsaq; олхортыношон uzatsanız; 
олхортынон uzatsalar; ♥олхортынејдəним uzatmıram; 
олхортынејдəниш uzatmırsan; олхортынејдəни uzatmır; 
олхортынејдəнимон uzatmırıq; олхортынејдəнишон uzatmırsınız; 
олхортынејдəнин uzatmırlar; олхортынејдəныбим uzatmırdım; 
олхортынејдəныбиш uzatmırdın; олхортынејдəныбе uzatmırdı; 
олхортынејдəныбимон uzatmırdıq; олхортынејдəныбишон 
uzatmırdınız; олхортынејдəныбин uzatmırdılar; олхортынијəмныбе 
uzatmamışdım; олхортынијəныбе uzatmamışdın; 
олхортынијəшныбе uzatmamışdı; олхортынијəмонныбе 
uzatmamışdıq; олхортынијəонныбе uzatmamışdınız; 
олхартынијəшонныбен uzatmamışdılar; онылхортыним uzatmadım; 
онылортыниш uzatmadın; онылортыни uzatmadı; 
онылхортынимон uzatmadıq; онылортынишон uzatmadınız; 
онылортынин uzatmadılar; онəлхортыним uzatmazdım; 
онəлхортыниш uzatmazdın; онəлхортыни uzatmazdı; 
онəлхортынимон uzatmazdıq; онəлхортынишон uzatmazdınız; 
онəлортынин uzatmazdılar; олхортынијəмнəбəј uzatmasaydım; 
олхортынијəнəбəј uzatmasaydın; олхортынијəшнəбəј uzatmasaydı; 
олхортынијəмоннəбəј uzatmasaydıq; олхортынијəоннəбəј 
uzatmasaydınız; олхортынијəшоннəбəј uzatmasaydılar; 
олхортынијəнинныбим uzatmamalıydım; олхортынијəнинныбиш 
uzatmamalıydın; олхортынијəнинныбе uzatmamalıydı; 
олхортынијəнинныбимон uzatmamalıydıq; 
олхортынијəнинныбишон uzatmamalıydınız; 

олхортынијəнинныбин uzatmamalıydılar; олхортынијəнин ныбим 
uzatmalı olmadım; олхортынијəнин ныбиш uzatmalı olmadın; 
олхортынијəнин ныбе uzatmalı olmadı; олхортынијəнин ныбимон 
uzatmalı olmadıq; олхортынијəнин ныбишон uzatmalı olmadınız; 
олхортынијəнин ныбин uzatmalı olmadılar; 
олхортынијəниннимбəн uzatmamalıyammış; 
олхортынијəниннишбəн uzatmamalısanmış; 
олхортынијəниннијебəн uzatmamalıymış; 
олхортынијəниннимонбəн uzatmamalıyıqmış; 
олхортынијəниннишонбəн uzatmamalısınızmış; 
олхортынијəниннинбəн uzatmamalıymışlar; онибəлхортынем 
uzatmaram; онибəлхортынеш uzatmazsan; онибəлхортыне uzatmaz; 
онибəлхортынемон uzatmarıq; онибəлхортынешон uzatmazsınız; 
онибəлхортынен uzatmazlar; олхортынијəнинним uzatmamalıyam; 
олхортынијəнинниш uzatmamalısan; олхортынијəнинни 
uzatmamalıdır; олхортынијəниннимон uzatmamalıyıq; 
олхортынијəниннишон uzatmamalısınız; олхортынијəниннин 
uzatmamalıdırlar; онылхортыным uzatmayım; омəлхортын uzatma; 
онылхортыны uzatmasın; омəлхортынəмон uzatmayaq; 
омəлхортынəн uzatmayın; онылхортынын uzatmasınlar; 
онылхортыном uzatmasam; онылхортынош uzatmasan; 
онылхортыно uzatmasa; онылхортыномон uzatmasaq; 
онылхортыношон uzatmasanız; онылхортынон uzatmasalar. 

олхортыније-олхортыније з. uzada-uzada, uzadaraq, 
uzandıra-uzandıra, uzandıraraq, sәrә-sәrә, sәrәrәk. 

олхортынијә с. uzatmış, uzadan, uzandırmış, uzandıran, sәrmiş, 
sәrәn. 

олхортынијә хəб. мəн. uzatmısan, uzandırmısan, sәrmisәn. 
олхортынијәнин с. uzatmalı, sәrmәli, uzadası, sәrәsi. 
олхортынијәсә з. uzadarkәn, uzandırarkәn, sәrәrkәn. 
оманде и. qalma, dayanma, yavaşıma, kәsilmә (nəfəs, hərəkət,  

su, külək və s.). 
омандеј ф. qalmaq, dayanmaq, yavaşımaq, kәsilmәk (nəfəs, 

hərəkət,  su, külək və s.); ♥омандејдə dayanır; омандејдəбе 
dayanırdı; оманде dayandı; оəманди dayanardı; омандəбе 
dayanmışdı; омандə dayanıb; омандəјбəн dayanıbmış; омандəнинбе 
dayanmalıydı; омандəнин бе dayanmalı oldu; обəманде dayanar; 
омандəнине dayanmalıdır; оманды dayansın; омандо dayansa; 
♥омандејдəни dayanmır; омандејдəныбе dayanmırdı; оныманде 
dayanmadı; онəманди dayanmazdı; омандəныбе dayanmamışdı; 
омандəни dayanmayıb; омандəнијбəн dayanmayıbmış; 
омандəнинныбе dayanmamalıydı; омандəнин ныбе dayanmalı 
olmadı; онибəманде dayanmaz; омандəнинни dayanmamalıdır; 
оныманды dayanmasın; онымандо dayanmasa. 

оманде-оманде з. qala-qala, dayana-dayana, yavaşıya-yavaşıya, 
kәsilә-kәsilә, qalaraq, dayanaraq, yavaşıyaraq, kәsilәrәk (nəfəs, 
hərəkət, su, külək və s.). 

омандә с. qalmış, qalan, dayanmış, dayanan, yavaşımış, 
yavaşıyan, kәsilmiş, kәsilәn; омандə һəрəкəт yavaşıyan hərəkət. 

омандә хəб. мəн. qalıb, dayanıb, yavaşıyıb, kәsilib (nəfəs, hərəkət, 
su, külək və s.). 

омандәнин с. qalmalı, dayanmalı, yavaşımalı, kәsilmәli, qalası, 
dayanası, yavaşıyası, kәsilәsi (nəfəs, hərəkət, su, külək və s.). 

омандәсә з. qalarkәn, dayanarkәn, yavaşıyarkәn, kәsilәrkәn 
(nəfəs, hərəkət, su, külək və s.). 

омандо хəб. мəн. qalsa; ыштə ҹони бəдо хəлғи роəдə, бəј омандо 
ona qalsa, хalqın yolunda öz canını verər. 

омарде и. keçmә, sönmә, ölәzimә. 
омардеј ф. keçmәk, sönmәk, ölәzimәk; јурд омардəј зоə! yurdu 

keçmişin oğlu!; ♥омардејдə sönür; омардејдəбе sönürdü; омарде 
söndü; оəмарди sönərdi; омардəбе sönmüşdü; омардə sönüb; 
омардəјбəн sönübmüş; омардəнинбе sönməliydi; омардəнин бе 
sönməli oldu; обəмарде sönər; омардəнине sönməlidir; омарды 
sönsün; омардо sönsə; ♥омардејдəни sönmür; омардејдəныбе 
sönmürdü; онымарде sönmədi; онəмарди sönməzdi; омардəныбе 
sönməmişdi; омардəни sönməyib; омардəнијбəн sönməyibmiş; 
омардəнинныбе sönməməliydi; омардəнин ныбе sönməli olmadı; 
онибəмарде sönməz; омардəнинни sönməməlidir; онымарды 
sönməsin; онымардо sönməsə. 

омарде-омарде з. keçә-keçә, sönә-sönә, ölәziyә-ölәziyә, keçәrәk, 
sönәrәk, ölәziyәrәk. 
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омардә с. keçmiş, keçәn, sönmüş, sönәn, ölәzimiş, ölәziyәn. 
омардә хəб. мəн. keçib, sönüb, ölәziyib. 
омардәнин с. keçmәli, sönmәli, ölәzimәli, keçәsi, sönәsi, 

ölәziyәsi. 
омардәсә с. keçәrkәn, sönәrkәn, ölәziyәrkәn. 
омбә и. анат. omba. 
оме I и. acıma (xəmir). 
оме II и. gәlmә; оме бешеј ф. gəlib çıxmaq; омəј беше gəlib çıхdı. 
омеј I ф. acımaq (xəmir). 
омеј II ф. gәlmәk; ♥омејдəм gəlirəm; омејдəш gəlirsən; омејдə 

gəlir; омејдəмон gəlirik; омејдəшон gəlirsiniz; омејдəн gəlirlər; 
омејдəбим gəlirdim; омејдəбиш gəlirdin; омејдəбе gəlirdi; 
омејдəбимон gəlirdik; омејдəбишон gəlirdiniz; омејдəбин gəlirdilər; 
əвојм gələrdim; əвојш gələrdin; əвој gələrdi; əвојмон gələrdik; 
əвојшон gələrdiniz; əвојн gələrdilər; омəјм gəldim; омəјш gəldin; 
омəј gəldi; омəјмон gəldik; омəјшон gəldiniz; омəјн gəldilər; 
омəнинбим gəlməliydim; омəнинбиш gəlməliydin; омəнинбе 
gəlməliydi; омəнинбимон gəlməliydik; омəнинбишон gəlməliydiniz; 
омəнинбин gəlməliydilər; омəнин бим gəlməli oldum; омəнин биш 
gəlməli oldun; омəнин бе gəlməli oldu; омəнин бимон gəlməli 
olduq; омəнин бишон gəlməli oldunuz; омəнин бин gəlməli oldular; 
омəбəјм gəlsəydim; омəбəјш gəlsəydin; омəбəј gəlsəydi; омəбəјмон 
gəlsəydik; омəбəјшон gəlsəydiniz; омəбəјн gəlsəydilər; бомем 
gələrəm; бомеш gələrsən; боме gələr; бомемон gələrik; бомешон 
gələrsiniz; бомен gələrlər; омəниним gəlməliyəm; омəниниш 
gəlməlisən; омəнине gəlməlidir; омəнинимон gəlməliyik; 
омəнинишон gəlməlisiniz; омəнинин gəlməlidirlər; бом gəlim; бој 
gəl; бо gəlsin; боəмон gələk; боəн gəlin; бон gəlsinlər; бом gəlsəm; 
бош gəlsən; бо gəlsə; бомон gəlsək; бошон gəlsəniz; бон gəlsələr; 
♥омејдəним gəlmirəm; омејдəниш gəlmirsən; омејдəни gəlmir; 
омејдəнимон gəlmirik; омејдəнишон gəlmirsiniz; омејдəнин 
gəlmirlər; омејдəныбим gəlmirdim; омејдəныбиш gəlmirdin; 
омејдəныбе gəlmirdi; омејдəныбимон gəlmirdik; омејдəныбишон 
gəlmirdiniz; омејдəныбин gəlmirdilər; нəвојм gəlməzdim; нəвојш 
gəlməzdin; нəвој gəlməzdi; нəвојмон gəlməzdik; нəвојшон 
gəlməzdiniz; нəвојн gəlməzdilər; номəјм gəlmədim; номəјш 
gəlmədin; номəј gəlmədi; номəјмон gəlmədik; номəјшон 
gəlmədiniz; номəјн gəlmədilər; омəнинныбим gəlməməliydim; 
омəнинныбиш gəlməməliydin; омəнинныбе gəlməməliydi; 
омəнинныбимон gəlməməliydik; омəнинныбишон 
gəlməməliydiniz; омəнинныбин gəlməməliydilər; омəнин ныбим 
gəlməli olmadım; омəнин ныбиш gəlməli olmadın; омəнин ныбе 
gəlməli olmadı; омəнин ныбимон gəlməli olmadıq; омəнин 
ныбишон gəlməli olmadınız; омəнин ныбин gəlməli olmadılar; 
омəнəбəјм gəlməsəydim; омəнəбəјш gəlməsəydin; омəнəбəј 
gəlməsəydi; омəнəбəјмон gəlməsəydik; омəнəбəјшон gəlməsəydiniz; 
омəнəбəјн gəlməsəydilər; нибомем gəlmərəm; нибомеш gəlməzsən; 
нибоме gəlməz; нибомемон gəlmərik; нибомешон gəlməzsiniz; 
нибомен gəlməzlər; омəнинним gəlməməliyəm; омəнинниш 
gəlməməlisən; омəнинни gəlməməlidir; омəниннимон 
gəlməməliyik; омəниннишон gəlməməlisiniz; омəниннин 
gəlməməlidirlər; омəнин ним gəlməli deyiləm; омəнин ниш gəlməli 
deyilsən; омəнин ни gəlməli deyildir; омəнин нимон gəlməli deyilik; 
омəнин нишон gəlməli deyilsiniz; омəнин нин gəlməli deyildirlər; 
нывом gəlməyim; мəво gəlmə; ныво gəlməsin; мəвоəмон gəlməyək; 
мəвоəн gəlməyin; нывон gəlməsinlər; нывом gəlməsəm; нывош 
gəlməsən; ныво gəlməsə; нывомон gəlməsək; нывошон gəlməsəniz; 
нывон gəlməsələr. 

омемон и. gәliş. 
оменҹән I з. 1 gәlәn kimi; дəманде бə гур-гур оменҹəн gələn kimi 

hay-küyə başladı; 2 gәlincә; аз оменҹəн бынышт ијо mən gəlincə 
burada otur. 

оменҹән II з. acıyan kimi, acıyınca (xəmir).  
оме-оме I з. acıya-acıya, acıyaraq (xəmir). 
оме-оме II з. gәlә-gәlә, gәlәrәk. 
оме-оме III и. gәlhagәl; меһмонон оме-омејəдəбин – qonaqlar 

gəlhagəldə idilər. 
омә I с. acımış, acıyan (xəmir). 
омә II с. 1 gәlәn; омə сəфə gələn dəfə; омə манг gələn ay; 2 gәlmiş, 

gәlәn; омə одəм gələn adam.  
омә I хəб. мəн. acıyıb (xəmir). 

омә II хəб. мəн. gәlib; əв омə бə кə o, evə gəlib. 
омәвә с. 1 gәlәcәk; омəвə зəмон gələcək zaman; 2 bax: вәомә. 
омәвон и. bax: бәромә. 
омәвон-бешемон и. gәlir-çıxar. 
омәвонин с. gәlirli. 
омәвонинәти и. gәlirlilik. 
омәнин I с. acımalı, acıyası (xəmir). 
омәнин II с. gәlmәli, gәlәsi. 
омәнин хəб. мəн. gәlmәyiblәr, gәlmәmişlәr. 
омәсә I з. acıyarkәn (xəmir). 
омәсә II з. gәlәn baş, gәlәrkәn. 
омә-шә з. gәldi-gedәr; омə-шə одəм gəldi-gedər adam. 
омыште и. ifraz etmә. 
омыштеј ф. ifraz etmәk. 
омыште-омыште з. ifraz edә-edә. 
омыштә с. ifraz edәn (etmiş). 
омыштә хəб. мəн. ifraz etmisәn. 
омыштәнин с. ifraz etmәli. 
омыштәсә з. ifraz edәrkәn. 
омун и. hörgü. 
омуније и. hörmә (hörük). 
омунијеј ф. hörmәk (hörük); омунијə беј ф. hörülmək (hörük); 

омунијə быəбе hörülmüşdü; омунијə быəбəј hörülsəydi; омунијə бе 
hörüldü; омунијə бејдə hörülür; омунијə бəбе hörülər; омунијə быə 
с. hörülmüş, hörülən (hörük); омунијə быə хəб. мəн. hörülmüşdür, 
hörülüb (hörük); ♥омунејдəм hörürəm; омунејдəш hörürsən; 
омунејдə hörür; омунејдəмон hörürük; омунејдəшон hörürsünüz; 
омунејдəн hörürlər; омунејдəбим hörürdüm; омунејдəбиш 
hörürdün; омунејдəбе hörürdü; омунејдəбимон hörürdük; 
омунејдəбишон hörürdünüz; омунејдəбин hörürdülər; оəмуним 
hörərdüm; оəмуниш hörərdün; оəмуни hörərdü; оəмунимон 
hörərdük; оəмунишон hörərdünüz; оəмунин hörərdülər; омуниме 
hördüm; омуније hördün; омунише hördü; омунимоне hördük; 
омунијоне hördünüz; омунишоне hördülər; омунијəнинбим 
hörməliydim; омунијəнинбиш hörməliydin; омунијəнинбе 
hörməliydi; омунијəнинбимон hörməliydik; омунијəнинбишон 
hörməliydiniz; омунијəнинбин hörməliydilər; омунијəнин бим 
hörməli oldum; омунијəнин биш hörməli oldun; омунијəнин бе 
hörməli oldu; омунијəнин бимон hörməli olduq; омунијəнин бишон 
hörməli oldunuz; омунијəнин бин hörməli oldular; омунијəмбəј 
hörsəydim; омунијəбəј hörsəydin; омунијəшбəј hörsəydi; 
омунијəмонбəј hörsəydik; омунијəонбəј hörsəydiniz; 
омунијəшонбəј hörsəydilər; обəмунем hörərəm; обəмунеш hörərsən; 
обəмуне hörər; обəмунемон hörərik; обəмунешон hörərsiniz; 
обəмунен hörərlər; омунијəниним hörməliyəm; омунијəниниш 
hörməlisən; омунијəнине hörməlidir; омунијəнинимон hörməliyik; 
омунијəнинишон hörməlisiniz; омунијəнинин hörməlidirlər; 
омуным hörüm; омун hör; омуны hörsün; омунəмон hörək; омунəн 
hörün; омунын hörsünlər; омуном hörsəm; омунош hörsən; омуно 
hörsə; омуномон hörsək; омуношон hörsənüz; омунон hörsələr; 
♥омунијејдəним hörmürəm; омунијејдəниш hörmürsən; 
омунијејдəни hörmür; омунијејдəнимон hörmürük; 
омунијејдəнишон hörmürsünüz; омунијејдəнин hörmürlər; 
омунијејдəныбим hörmürdüm; омунијејдəныбиш hörmürdün; 
омунијејдəныбе hörmürdü; омунијејдəныбимон hörmürdük; 
омунијејдəныбишон hörmürdünüz; омунијејдəныбин hörmürdülər; 
онəмуним hörməzdim; онəмуниш hörməzdin; онəмуни hörməzdi; 
онəмунимон hörməzdik; онəмунишон hörməzdiniz; онəмунин 
hörməzdilər; онымуниме hörmədim; онымуније hörmədin; 
онымунише hörmədi; онымунимоне hörmədik; онымунијоне 
hörmədiniz; онымунишоне hörmədilər; омунијəнинныбим 
hörməməliydim; омунијəнинныбиш hörməməliydin; 
омунијəнинныбе hörməməliydi; омунијəнинныбимон 
hörməməliydik; омунијəнинныбишон hörməməliydiniz; 
омунијəнинныбин hörməməliydilər; омунијəнин ныбим hörməli 
olmadım; омунијəнин ныбиш hörməli olmadın; омунијəнин ныбе 
hörməli olmadı; омунијəнин ныбимон hörməli olmadıq; омунијəнин 
ныбишон hörməli olmadınız; омунијəнин ныбин hörməli olmadılar; 
омунијəмнəбəј hörməsəydim; омунијəнəбəј hörməsəydin; 
омунијəшнəбəј hörməsəydi; омунијəмоннəбəј hörməsəydik; 
омунијəоннəбəј hörməsəydiniz; омунијəшоннəбəј hörməsəydilər; 
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онибəмунем hörmərəm; онибəмунеш hörməzsən; онибəмуне 
hörməz; онибəмунемон hörmərik; онибəмунешон hörməzsiniz; 
онибəмунен hörməzlər; омунијəнинним hörməməliyəm; 
омунијəнинниш hörməməlisən; омунијəнинни hörməməlidir; 
омунијəниннимон hörməməliyik; омунијəниннишон 
hörməməlisiniz; омунијəниннин hörməməlidirlər; омунијəнин ним 
hörməli deyiləm; омунијəнин ниш hörməli deyilsən; омунијəнин ни 
hörməli deyildir; омунијəнин нимон hörməli deyilik; омунијəнин 
нишон hörməli deyilsiniz; омунијəнин нин hörməli deyildirlər; 
онымуным hörməyim; омəмун hörmə; онымуны hörməsin; 
омəмунəмон hörməyək; омəмунəн hörməyin; онымунын 
hörməsinlər; онымуном hörməsəm; онымунош hörməsən; онымуно 
hörməsə; онымуномон hörməsək; онымуношон hörməsəniz; 
онымунон hörməsələr. 

омуније-омуније з. hörә-hörә, hörәrәk (hörük). 
омунијә с. hörmüş, hörәn (hörük). 
омунијә хəб. мəн. hörmüsәn (hörük). 
омунијәнин с. hörmәli, hörәsi, hörülәsi (hörük). 
омунијәкәс  и. hörәn, hörücü. 
омунијәсә з. hörәrkәn (hörük). 
омуте и. öyrәtmә. 
омутеј ф. öyrәtmәk; омутə беј ф. öyrədilmək; омутə быəбе 

öyrədilmişdi; омутə быəбəј öyrədilsəydi; омутə бе öyrədildi; омутə 
бејдə öyrədilir; омутə бəбе öyrədilər; омутə быə с. öyrədilmiş, 
öyrədilən; омутə быə хəб. мəн. öyrədilmişdir, öyrədilib; ♥омутејдəм 
öyrədirəm; омутејдəш öyrədirsən; омутејдə öyrədir; омутејдəмон 
öyrədirik; оумутејдəшон öyrədirsiniz; омутејдəн öyrədirlər; 
омутејдəбим öyrədirdim; омутејдəбиш öyrədirdin; омутејдəбе 
öyrədirdi; омутејдəбимон öyrədirdik; омутејдəбишон öyrədirdiniz; 
омутејдəбин öyrədirdilər; оəмутим öyrədərdim; оəмутиш 
öyrədərdin; оəмути öyrədərdi; оəмутимон öyrədərdik; оəмутишон 
öyrədərdiniz; оəмутин öyrədərdilər; омутыме öyrətdim; омуте 
öyrətdin; омутыше öyrətdi; омутымоне öyrətdik; омутыоне 
öyrətdiniz; омутышоне öyrətdilər; омутəмбе öyrətmişdim; омутəбе 
öyrətmişdin; омутəшбе öyrətmişdi; омутəмонбе öyrətmişdik; 
омутəонбе öyrətmişdiniz; омутəшонбе öyrətmişdilər; омутəнинбим 
öyrətməliydim; омутəнинбиш öyrətməliydin; омутəнинбе 
öyrətməliydi; омутəнинбимон öyrətməliydik; омутəнинбишон 
öyrətməliydiniz; омутəнинбин öyrətməliydilər; омутəнин бим 
öyrətməli oldum; омутəнин биш öyrətməli oldun; омутəнин бе 
öyrətməli oldu; омутəнин бимон öyrətməli olduq; омутəнин бишон 
юјрəтмəли oldunuz; омутəнин бин öyrətməli oldular; омутəмбəј 
öyrətsəydim; омутəбəј öyrətsəydin; омутəшбəј юјрəтсəјди; 
омутəмонбəј öyrətsəydik; омутəонбəј öyrətsəydiniz; омутəшонбəј 
öyrətsəydilər; обəмутем öyrədərəm; обəмутеш öyrədərsən; обəмуте 
öyrədər; обəмутемон öyrədərik; обəмутешон öyrədərsiniz; обəмутен 
öyrədərlər; омутəниним юјрəтмəлијəм; омутəниниш öyrətməlisən; 
омутəнине öyrətməlidir; омутəнинимон öyrətməliyik; 
омутəнинишон öyrətməlisiniz; омутəнинин öyrətməlidirlər; омутым 
öyrədim; омут öyrət; омуты öyrətsin; омутəмон öyrədək; омутəн 
öyrədin; омутын öyrətsinlər; омутом öyrətsəm; омутош öyrətsən; 
омуто öyrətsə; омутомон öyrətsək; омутошон öyrətsəniz; омутон 
öyrətsələr; ♥омутејдəним öyrətmirəm; омутејдəниш öyrətmirsən; 
омутејдəни öyrətmir; омутејдəнимон öyrətmirik; омутејдəнишон 
öyrətmirsiniz; омутејдəнин öyrətmirlər; омутејдəныбим 
öyrətmirdim; омутејдəныбиш öyrətmirdin; омутејдəныбе 
öyrətmirdi; омутејдəныбимон öyrətmirdik; омутејдəныбишон 
öyrətmirdiniz; омутејдəныбин öyrətmirdilər; онəмутим 
öyrətməzdim; онəмутиш öyrətməzdin; онəмути öyrətməzdi; 
онəмутимон öyrətməzdik; онəмутишон öyrətməzdiniz; онəмутин 
öyrətməzdilər; онымутыме öyrətmədim; онымуте öyrətmədin; 
онымутыше öyrətmədi; онымутымоне öyrətmədik; онымутыоне 
öyrətmədiniz; онымутышоне öyrətmədilər; омутəмныбе 
öyrətməmişdim; омутəныбе öyrətməmişdin; омутəшныбе 
öyrətməmişdi; омутəмонныбе öyrətməmişdik; омутəонныбе 
öyrətməmişdiniz; омутəшонныбе öyrətməmişdilər; омутəнинныбим 
öyrətməməliydim; омутəнинныбиш öyrətməməliydin; 
омутəнинныбе öyrətməməliydi; омутəнинныбимон 
öyrətməməliydik; омутəнинныбишон öyrətməməliydiniz; 
омутəнинныбин öyrətməməliydilər; омутəнин ныбим öyrətməli 
olmadım; омутəнин ныбиш öyrətməli olmadın; омутəнин ныбе 

öyrətməli olmadı; омутəнин ныбимон öyrətməli olmadıq; омутəнин 
ныбишон öyrətməli olmadınız; омутəнин ныбин öyrətməli 
olmadılar; омутəмнəбəј öyrətməsəydim; омутəдəбəј öyrətməsəydin; 
омутəшнəбəј öyrətməsəydi; омутəмоннəбəј öyrətməsəydik; 
омутəоннəбəј öyrətməsəydiniz; омутəшоннəбəј öyrətməsəydilər; 
оныбəмутем öyrətmərəm; оныбəмутеш öyrətməzsən; оныбəмуте 
öyrətməz; оныбəмутемон öyrətmərik; оныбəмутешон 
öyrətməzsiniz; оныбəмутен öyrətməzlər; омутəнинним 
öyrətməməliyəm; омутəнинниш öyrətməməlisən; омутəнинни 
öyrətməməlidir; омутəниннимон öyrətməməliyik; омутəниннишон 
öyrətməməlisiniz; омутəниннин нин öyrətməməlidirlər; онымутым 
öyrətməyim; омəмут öyrətmə; онымуты öyrətməsin; омəмутəмон 
öyrətməyək; омəмутəн öyrətməyin; онымутын öyrətməsinlər; 
онымутом öyrətməsəm; онымутош öyrətməsən; онымуто 
öyrətməsə; онымутомон öyrətməsək; онымутошон öyrətməsəniz; 
онымутон öyrətməsələr. 

омуте-омуте  з. öyrәdә-öyrәdә, öyrәdәrәk. 
омутә и. öyrәdәn, öyrәtmiş. 
омутә хəб. мəн. öyrәtmisәn. 
омутәнин с. öyrәtmәli, öyrәdәsi, öyrәdilәsi. 
омутәсә з. öyrәdәrkәn. 
омутәкәс и. öyrәdәn, öyrәdәn şәxs. 
-он  -lar, -lәr cəm şəkilçisi; одәмон-adamlar, пәсон-qoyunlar. 
-он erqativ konstruksiyada 2-ci şəxsin cəmini ifadə edən enklikt 

əvəzlik; кəон һырије боштə? özünüzə ev aldınızmı? соон бə кəлет 
сə? həyəti hasara almısınız? 

оныбеј ф. açılmamaq. 
оныбә с. açılmaz, açılmayan; оныбə мивон бот. açılmaz 

meyvələr. 
оныбә з. açılmamış, açılmazdan öncә. 
оныбыријеј ф. kәsilmәmәk (su, səs və s.). 
оныбырије-оныбырије з. kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, 

kәsilmәyәrәk (su, səs və s.). 
оныбыријә с. kәsilmәyәn, kәsilmәmiş. 
оныбыријә з. kәsilmәmiş, kәsilmәzdәn öncә. 
оныбырнијеј ф. kәsmәmәk (heyvanı və s.). 
оныбырније-оныбырније з. kәsmәyә-kәsmәyә, kәsmәdәn, 

kәsmәyәrәk (heyvanı və s.). 
оныбырнијә с. kәsmәyәn, kәsmәmiş. 
оныбырнијә з. kәsmәmiş, kәsmәzdәn öncә. 
онывардеј ф. gәyişmәmәk, müraciәt etmәmәk. 
оныварде-оныварде з. gәyişmәyә-gәyişmәyә, gәyişmәdәn, 

gәyişmәyәrәk, müraciәt etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
онывардә с. gәyişmәyәn, gәyişmәmiş, müraciәt etmәyәn 

(etmәmiş). 
онывардә з. gәyişmәmiş, müraciәt etmәmiş, gәyişmәzdәn 

(müraciәt etmәzdәn) öncә. 
онывыжгынијеј ф. didmәmәk. 
онывыжгыније-онывыжгыније з. didmәyә-didmәyә, 

didmәdәn, didmәyәrәk. 
онывыжгынијә с. didmәyәn, didmәmiş. 
онывыжгынијә з. didmәmiş, didmәzdәn öncә. 
онывыкијеј ф. üzülmәmәk. 
онывыкије-онывыкије з. üzülmәyә-üzülmәyә, üzülmәdәn, 

üzülmәyәrәk. 
онывыкијә с. üzülmәyәn, üzülmәmiş. 
онывыкијә з. üzülmәmiş, üzülmәzdәn öncә. 
онывыкнијеј ф. üzmәmәk. 
онывыкније-онывыкније з. üzmәyә-üzmәyә, üzmәdәn, 

üzmәyәrәk. 
онывыкнијә с. üzmәyәn, üzmәmiş. 
онывыкнијә з. üzmәmiş, üzmәzdәn öncә. 
онывоштонијеј ф. aşdırmamaq. 
онывоштоније-онывоштоније з. aşdırmaya-aşdırmaya, 

aşdırmadan, aşdırmayaraq. 
онывоштонијә с. aşdırmayan, aşdırmamış. 
онывоштонијә з. aşdırmamış, aşdırmazdan öncә. 
оныгардеј ф. qayıtmamaq. 
оныгарде-оныгарде з. qayıtmaya-qayıtmaya, qayıtmadan, qa-

yıtmayaraq. 
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оныгардә с. qayıtmaz, qayıtmayan, qayıtmamış; оныгардə ғарз 
mıһ. qayıtmaz borc. 

оныгардә з. qayıtmamış, qayıtmazdan öncә. 
оныгәтеј ф. saxlamamaq, qorumamaq. 
оныгәте-оныгәте з. saxlamaya-saxlamaya, saxlamadan, 

saxlamayaraq, qorumaya-qorumaya, qorumadan, qorumayaraq. 
оныгәтә с. saxlamayan, qorumayan, saxlamamış, qorumamış. 
оныгәтә з. saxlamamış, qorumamış, saxlamazdan (qorumazdan) 

öncә. 
оныгын с. yorulmaz. 
оныгынәти и. yorulmazlıq. 
оныгынијеј ф. yorulmamaq. 
оныгыније-оныгыније з. yorulmaya-yorulmaya, yorulmadan, 

yorulmayaraq. 
оныгынијә с. yorulmayan, yorulmamış, yorulmaz.  
оныгынијә з. yorulmadan, yorulmamış, yorulmazdan öncә. 
оныгордынијеј ф. qaytarmamaq. 
оныгордыније-оныгордыније з. qaytarmaya-qaytarmaya, 

qaytarmadan, qaytarmayaraq. 
оныгордынијә с. qaytarılmaz, qaytarmayan, qaytarmamış. 
оныгордынијә з. qaytarmamış, qaytarmazdan öncә, 

qaytarmadan. 
онығандеј ф. yormamaq. 
онығанде-онығанде з. yormaya-yormaya, yormadan, 

yormayaraq. 
онығандә с. yormayan, yormamış. 
онығандә з. yormadan, yormamış, yormazdan öncә. 
оныдыријеј ф. aralanmamaq. 
оныдырије-оныдырије з. aralanmaya-aralanmaya, 

aralanmadan, aralanmayaraq. 
оныдыријә с. aralanmayan, aralanmamış. 
оныдыријә з. aralanmamış, aralanmazdan öncә. 
оныдырнијеј ф. aralamamaq. 
оныдырније-оныдырније з. aralamaya-aralamaya, 

aralamadan, aralamayaraq. 
оныдырнијә с. aralamayan, aralamamış. 
оныдырнијә з. aralamamış, aralamazdan öncә. 
оныдјәсеј ф. qanrılmamaq. 
оныдјәсе-оныдјәсе з. qanrılmaya-qanrılmaya, qanrılmadan, 

qanrılmayaraq. 
оныдјәсә с. qanrılmayan, qanrılmamış. 
оныдјәсә з. qanrılmamış, qanrılmazdan öncә. 
оныжәнеј ф. 1 yapmamaq (çörəyi və s.); 2 döşdәn ayırmamaq 

(uşağı). 
оныжәне-оныжәне з. 1 yapmaya-yapmaya, yapmadan, 

yapmayaraq (çörəyi və s.); 2 döşdәn ayırmaya-ayırmaya 
ayırmadan, ayırmayaraq (uşağı). 

оныжәнә с. 1 yapmayan, yapmamış; 2 döşdәn ayırmayan 
(ayırmamış) (uşağı). 

оныжәнә з. 1 yapmamış, yapmazdan öncә; 2 döşdәn ayırmamış, 
döşdәn ayırmazdan öncә (uşağı).  

онызыријеј ф. aralanmamaq (göz). 
онызырије-онызырије з. aralanmaya-aralanmaya, 

aralanmadan, aralanmayaraq (göz). 
онызыријә с. aralanmayan, aralanmamış. 
онызыријә з. aralanmamış, aralanmazdan öncә. 
онызырнијеј ф. aralamamaq (göz). 
онызырније-онызырније з. aralamaya-aralamaya, 

aralamadan, aralamayaraq (göz). 
онызырнијә с. aralamayan, aralanmamış. 
онызырнијә з. aralamamış, aralamazdan öncә. 
оныкардеј ф. açmamaq. 
оныкарде-оныкарде з. açmaya-açmaya, açmadan, açmayaraq. 
оныкардә с. açmayan, açmamış. 
оныкардә з. açmamış, açmazdan öncә. 
оныкыријеј ф. çәkilmәmәk. 
оныкырије-оныкырије з. çәkilmәyә-çәkilmәyә, çәkilmәdәn, 

çәkilmәyәrәk. 
оныкыријә с. çәkilmәyәn, çәkilmәmiş. 
оныкыријә з. çәkilmәmiş, çәkilmәzdәn öncә. 
оныкырнијеј ф. çәkmәmәk.  

оныкырније-оныкырније з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, 
çәkmәyәrәk. 

оныкырнијә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş.  
оныкырнијә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
оныкышијеј ф. sönmәmәk. 
оныкышије-оныкышије з. sönmәyә-sönmәyә, sönmәdәn, 

sönmәyәrәk. 
оныкышијә с. sönmәyәn, sönmәmiş, sönmәz. 
оныкышијә з. sönmәmiş, sönmәzdәn öncә. 
оныкыштеј ф. söndürmәmәk. 
оныкыште-оныкыште з. söndürmәyә-söndürmәyә, 

söndürmәdәn, söndürmәyәrәk. 
оныкыштә с. söndürmәyәn, söndürmәmiş. 
оныкыштә з. söndürmәmiş, söndürmәzdәn öncә. 
онылығијеј ф. ovulmamaq. 
онылығије-онылығије з. ovulmaya-ovulmaya, ovulmadan, 

ovulmayaraq. 
онылығијә с. ovulmayan, ovulmamış, ovulmaz. 
онылығијә з. ovulmamış, ovulmazdan öncә. 
онылығнијеј ф. ovmamaq. 
онылығније-онылығније з. ovmaya-ovmaya, ovmadan, 

ovmayaraq. 
онылығнијә с. ovmayan, ovmamış. 
онылығнијә з. ovmamış, ovmazdan öncә. 
онылхартеј ф. uzanmamaq. 
онылхарте-онылхарте з. uzanmaya-uzanmaya, uzanmadan, 

uzanmayaraq. 
онылхартә с. uzanmayan, uzanmamış. 
онылхартә з. uzanmamış, uzanmazdan öncә. 
онылхортынијеј ф. uzatmamaq (yerə və s.). 
онылхортыније-онылхортыније з. uzatmaya-uzatmaya, 

uzatmadan, uzatmayaraq (yerə və s.). 
онылхортынијә с. uzatmayan, uzatmamış. 
онылхортынијә з. uzatmamış, uzatmazdan öncә. 
оныманд с. 1 ağızyummaz; 2 yorulmaz, dayanmaz, durmaz. 
онымандеј ф. 1 qalmamaq, dayanmamaq, kәsilmәmәk; 2 хəб. 

мəн. оныманде qalmadı; хун оныманде qan kəsilmədi. 
оныманде-оныманде з. qalmaya-qalmaya, qalmadan, 

qalmayaraq, dayanmaya-dayanmaya, dayanmadan, 
dayanmayaraq, kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, kәsilmәyәrәk. 

онымандә с. dayanmayan, qalmayan, kәsilmәyәn. 
онымандә з. dayanmamış, qalmamış, kәsilmәmiş, dayanmadan, 

qalmadan, kәsilmәdәn, dayanmazdan (qalmazdan, kәsilmәzdәn) 
öncә. 

онымыштеј ф. ifraz etmәmәk. 
онымыште-онымыште з. ifraz etmәyә-etmәyә (etmәyәrәk). 
онымыштә с. ifraz etmәyәn (etmәmiş). 
онымыштә з. ifraz etmәmiş (etmәzdәn öncә). 
онымунијеј ф. hörmәmәk (saçları). 
онымуније-онымуније з. hörmәyә-hörmәyә, hörmәdәn, 

hörmәyәrәk (saçları). 
онымунијә с. hörmәyәn, hörmәmiş. 
онымунијә з. hörmәmiş, hörmәzdәn öncә. 
онымутеј ф. öyrәtmәmәk. 
онымуте-онымуте з. öyrәtmәyә-öyrәtmәyә, öyrәtmәdәn, 

öyrәtmәyәrәk. 
онымутә с. öyrәtmәyәn, öyrәtmәmiş. 
онымутә з. öyrәtmәmiş, öyrәtmәzdәn öncә. 
оныныштеј ф. yapışmamaq (yaxasından, canından və s.). 
оныныште-онышыште з. yapışmaya-yapışmaya, yapışmadan, 

yapışmayaraq (yaxasından, canından və s.). 
оныныштә с. yapışmayan, yapışmamış. 
оныныштә з. yapışmamış, yapışmazdan öncә. 
оныној ф. calamamaq, birlәşdirmәmәk. 
оныној-оныној з. calamaya-calamaya, calamadan, 

calamayaraq, birlәşdirmәyә-birlәşdirmәyә, bilәşdirmәdәn, 
birlәşdirmәyәrәk. 

оныноә с. calamayan, birlәşdirmәyәn, calamamış, 
birlәşdirmәmiş. 

оныноә з. calamamış, birlәşdirmәmiş, calamazdan 
(birlәşdirmәzdәn) öncә. 
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оныпыртијеј ф. çәkilmәmәk. 
оныпыртије-оныпыртије з. çәkilmәyә-çәkilmәyә, çәkilmәdәn, 

çәkilmәyәrәk. 
оныпыртијә с. çәkilmәyәn, çәkilmәmiş. 
оныпыртијә з. çәkilmәmiş, çәkilmәzdәn öncә. 
оныпыртынијеј ф. çәkmәmәk (geri, kənara). 
оныпыртыније-оныпыртыније з. çәkmәyә-çәkmәyә, 

çәkmәdәn, çәkmәyәrәk (geri, kənara). 
оныпыртынијә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş (geri, kənara). 
оныпыртынијә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
оныпыскијеј ф. sıyrılmamaq. 
оныпыскије-оныпыскије з. sıyrılmaya-sıyrılmaya, 

sıyrılmadan, sıyrılmayaraq. 
оныпыскијә с. sıyrılmayan, sıyrılmamış. 
оныпыскијә з. sıyrılmamış, sıyrılmazdan öncә. 
оныпыскынијеј ф. sıyırtmamaq, üzmәmәk. 
оныпыскыније-оныпыскыније з. sıyırtmaya-sıyırtmaya, 

sıyırtmadan, sıyırtmayaraq, üzmәyә-üzmәyә, üzmәdәn, 
üzmәyәrәk. 

оныпыскынијә с. sıyırtmayan, üzmәyәn, sıyırtmamış, üzmәmiş. 
оныпыскынијә з. sıyırtmamış, üzmәmiş, sıyırtmazdan 

(üzmәzdәn) öncә.. 
оныпыштеј ф. bağlamamaq, sarımamaq (yaranı və s.). 
оныпыште-оныпыште з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamadan, 

bağ-lamayaraq, sarımaya-sarımaya, sarımadan, sarımayaraq 
(yaranı və s.). 

оныпыштә с. bağlamayan, sarımayan, bağlamamış, sarımamış 
(yaranı və s.). 

оныпыштә з. bağlamamış, sarımamış, bağlamazdan 
(sarımazdan) öncә (yaranı və s.). 

оныпотеј ф. budamamaq, abadlaşdırmamaq. 
оныпоте-оныпоте з. budamaya-budamaya, budamadan, 

budamayaraq, abadlaşdırmaya-abadlaşdırmaya, 
abadlaşdırmadan, abadlaşdırmayaraq. 

оныпотә с. budamayan, abadlaşdırmayan, budamamış, 
abadlaşdırmamış. 

оныпотә з. budamamış, abadlaşdırmamış, budamazdan 
(abadlaşdırmazdan) öncә. 

онырәмеј ф. duyuq düşmәmәk, ayılmamaq, xәbәrsiz qalmaq. 
онырәме-онырәме з. duyuq düşmәyә-düşmәyә (düşmәdәn, 

düşmәyәrәk), ayılmaya-ayılmaya, ayılmadan, ayılmayaraq, 
xәbәrsiz qala-qala (qalaraq). 

онырәмә с. duyuq düşmәyәn (düşmәmiş), ayılmayan, 
ayrılmamış, xәbәrsiz qalan (qalmış). 

онырәмә з. duyuq düşmәmiş, ayılmamış, xәbәrsiz qalmış, duyuq 
düşmәzdәn, ayılmazdan, xәbәrsiz qalmazdan öncә. 

онырәхеј ф. bitmәmәk, qurtarmamaq, tükәnmәmәk. 
онырәхе-онырәхе з. bitmәyә-bitmәyә, bitmәdәn, bitmәyәrәk, 

qurtarmaya-qurtarmaya, qurtarmadan, qurtarmayaraq, 
tükәnmәyә-tükәnmәyә, tükәnmәdәn, tükәnmәyәrәk. 

онырәхә с. 1 bitmәz, tükәnmәz; онырəхə ко bitməz iş; 2 
bitmәyәn, qurtarmayan, bitmәmiş, tükәnmәmiş.  

онырәхә з. bitmәmiş, qurtarmamış, tükәnmәmiş, bitmәzdәn, 
qurtarmazdan, tükәnmәzdәn öncә; ко онырəхə мəво бə кə iş 
bitməmiş evə gəlmə. 

онырәхәти и. bitmәzlik, tükәnmәzlik. 
онырывијеј ф. qopmamaq (yun və s.). 
онырывије-онырывије з. qopmaya-qopmaya, qopmadan, 

qopmayaraq (yun və с.). 
онырывијә с. qopmayan, qopmamış (yun və s.). 
онырывијә з. qopmamış, qopmazdan öncә (yun və s.). 
онырызијеј ф. ovulmamaq (çörək və s.). 
онырызије-онырызије з. ovulmaya-ovulmaya, ovulmadan, 

ovulmayaraq (çörək və s.). 
онырызијә с. ovulmayan, ovulmamış (çörək və s.). 
онырызијә  з. ovulmamış, ovulmazdan öncә (çörək və s.). 
онырындынијеј ф. yolmamaq (saçı və s.). 
онырындыније-онырындыније з. yolmaya-yolmaya, 

yolmadan, yolmayaraq (saçı və с.). 
онырындынијә с. yolmayan, yolmamış (saçı və s.). 
онырындынијә з. yolmamış, yolmazdan öncә (saçı və s.). 

онырытеј ф. arıtlamamaq (düyünü və s.). 
онырыте-онырыте з. arıtlamaya-arıtlamaya, arıtlamadan, 

arıtlamayaraq (düyünü və s.). 
онырытә с. arıtlamayan, arıtlamamış (düyünü və s.). 
онырытә з. arıtlamamış, arıtlamazdan öncә (düyünü və s.). 
ОНЫРОМЕЙ f. tәkrar şumlamamaq. 
оныроме-оныроме з. tәkrar şumlamaya-şumlamaya 

(şumlamadan, şumlamayaraq). 
оныромә с. tәkrar şumlamayan (şumlamamış). 
оныромә з. tәkrar şumlamamış, tәkrar şumlamazdan öncә. 
онырохнијеј ф. qurtarmamaq, bitirmәmәk. 
онырохније-онырохније з. qurtarmaya-qurtarmaya, 

qurtarmadan, qurtarmayaraq, bitirmәyә-bitirmәyә, bitirmәdәn, 
bitirmәdәn, bitirmәyәrәk. 

онырохнијә с. qurtarmayan, bitirmәyәn, qurtarmamış, 
bitmәmiş. 

онырохнијә з. qurtarmamış, bitirmәmiş, qurtarmazdan, 
bitirmәzdәn öncә. 

онысәмеј ф. duyuq düşmәmәk. 
онысәме-онысәме з. duyuq düşmәyә-düşmәyә (düşmәdәn, 

düşmәyәrәk). 
онысәмә с. duyuq düşmәyәn (düşmәmiş). 
онысәмә з. duyuq düşmәmiş, duyuq düşmәzdәn öncә. 
онысијеј ф. ayrı düşmәmәk. 
онысије-онысије з. ayrı düşmәyә-düşmәyә (düşmәdәn, 

düşmәyәrәk). 
онысијә с. ayrı düşmәyәn (düşmәmiş). 
онысијә з. ayrı düşmәmiş, ayrı düşmәzdәn öncә. 
онысындынијеј ф. qırtmamaq, qırmamaq, qopartmamaq. 
онысындыније-онысындыније з. qırtmaya-qırtmaya, 

qırtmadan, qırtmayaraq, qırmaya-qırmaya, qırmadan, 
qırmayaraq, qopartmaya-qopartmaya, qopartmadan, 
qopartmayaraq. 

онысындынијә с. qırtmayan, qoparmayan, qırmayan, 
qırtmamış, qoparmamış, qırmamış. 

онысындынијә з. qırtmamış, qoparmamış, qırmamış, 
qırtmazdan (qoparmazdan, qırmazdan) öncә. 

оныскандеј ф. qazımamaq. 
онысканде-онысканде з. qazımaya-qazımaya, qazımadan, 

qazımayaraq. 
оныскандә с. qazımayan, qazımamış. 
оныскандә з. qazımamış, qazımamışdan öncә. 
онысутеј ф. qarsamamaq. 
онысуте-онысуте з. qarsamaya-qarsamaya, qarsamadan, 

qarsamayaraq. 
онысутә с. qarsamayan, qarsamamış. 
онысутә з. qarsamamış, qarsamazdan öncә. 
онытаспеј ф. qızışmamaq, özündәn çıxmamaq. 
онытаспе-онытаспе з. qızışmaya-qızışmaya, qızışmadan, 

qızışmayaraq, özündәn çıxmaya-çıxmaya (çıxmadan, 
çıxmayaraq). 

онытаспә с. qızışmayan, qızışmamış, özündәn çıxmayan 
(çıxmamış). 

онытаспә з. qızışmamış, özündәn çıxmamış, qızışmazdan 
(özündәn çıxmazdan) öncә. 

онытәнеј ф. yayılmamaq (yara və s.). 
онытәне-онытәне з. yayılmaya-yayılmaya, yayılmadan, 

yayılmayaraq (yara və s.). 
онытәнә с. yayılmayan, yayılmamış (yara və s.). 
онытәнә з. yayılmamış, yayılmazdan öncә (yara və s.). 
онытырнијеј ф. eşәlәmәmәk. 
онытырније-онытырније з. eşәlәmәyә-eşәlәmәyә, eşәlәmәdәn, 

eşәlәmәyәrәk. 
онытырнијә с. eşәlәmәyәn, eşәlәmәmiş. 
онытырнијә з. eşәlәmәmiş, eşәlәmәzdәn öncә. 
онытыртијеј ф. yayxanmamaq. 
онытыртије-онытыртије з. yayxanmaya-yayxanmaya, 

yayxanmadan, yayxanmayaraq. 
онытыртијә с. yayxanmayan, yayxanmamış. 
онытыртијә з. yayxanmamış, yayxanmazdan öncә. 
онытыршијеј ф. qurumamaq, suyu çәkilmәmәk. 
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онытыршије-онытыршије з. qurumaya-qurumaya, 
qurumadan, qurumayaraq, suyu çәkilmәyә-çәkilmәyә 
(çәkilmәdәn, çәkilmәyәrәk). 

онытыршијә с. qurumayan, qurumamış, suyu çәkilmәyәn 
(çәkilmәmiş). 

онытыршијә з. qurumamış, suyu çәkilmәmiş, qurumazdan 
(suyu çәkilmәzdәn) öncә. 

онысывијеј ф. siyrilmәmәk. 
онысывије-онысывије з. siyrilmәyә-siyrilmәyә, siyrilmәdәn, 

siyrilmәyәrәk. 
онысывијә с. siyrilmәyәn, siyrilmәmiş. 
онысывијә з. siyrilmәmiş, siyrilmәzdәn öncә. 
онысывнијеј ф. siyirmәmәk. 
онысывније-онысывније з. siyirmәyә-siyirmәyә, siyirmәdәn, 

siyirmәyәrәk. 
онысывнијә с. siyirmәyәn, siyirmәmiş. 
онысывнијә з. siyirmәmiş, siyirmәzdәn öncә. 
оныфәјеј ф. yaratmamaq. 
оныфәје-оныфәје з. yaratmaya-yaratmaya, yaratmadan, 

yaratmayaraq. 
оныфәјә с. yaratmayan, yaratmamış. 
оныфәјә з. yaratmamış, yaratmazdan öncә. 
оныхшијеј ф. oxşamamaq. 
оныхшије-оныхшије з. oxşamaya-oxşamaya, oxşamadan, 

oxşamayaraq. 
оныхшијә с. oxşamayan, oxşamamış. 
оныхшијә з. oxşamamış, oxşamazdan öncә. 
оныһашт с. dayandırılmaz. 
оныһаштеј ф. әylәmәmәk. 
оныһаште-оныһаште з. әylәmәyә-әylәmәyә, әylәmәdәn, 

әylәmәyәrәk. 
оныһаштә с. әylәmәyәn, әylәmәmiş. 
оныһаштә з. әylәmәmiş, әylәmәzdәn öncә. 
онычывијеј ф. sökülmәmәk (paltar, tikiş və s.). 
онычывије-онычывије з. sökülmәyә-sökülmәyә, sökülmәdәn, 

sökülmәyәrәk (paltar, tikiş və s.). 
онычывијә с. sökülmәyәn, sökülmәmiş. 
онычывијә з. sökülmәmiş, sökülmәzdәn öncә. 
онычывнијеј ф. sökmәmәk (paltarı, tikişi və s.). 
онычывније-онычывније з. sökmәyә-sökmәyә, sökmәdәn, 

sökmәyәrәk (paltarı, tikişi və s.). 
онычывнијә с. sökmәyәn, sökmәmiş. 
онычывнијә з. sökmәmiş, sökmәzdәn öncә. 
онычыкијеј ф. qopmamaq. 
онычыкије-онычыкије з. qopmaya-qopmaya, qopmadan, 

qopmayaraq. 
онычыкијә с. qopmayan, qopmamış. 
онычыкијә з. qopmamış, qopmazdan öncә. 
онычыкнијеј ф. qoparmamaq. 
онычыкније-онычыкније з. qoparmaya-qoparmaya, 

qoparmadan, qoparmayaraq. 
онычыкнијә с. qoparmayan, qoparmamış. 
онычыкнијә з. qoparmamış, qoparmazdan öncә. 
онычынијеј ф. sökmәmәk. 
онычыније-онычыније з. sökmәyә-sökmәyә, sökmәdәn, 

sökmәyәrәk. 
онычынијә с. sökmәyәn, sökmәmiş. 
онычынијә з. sökmәmiş, sökmәzdәn öncә. 
онышандеј ф. yellәmәmәk, çalxalamamaq.  
онышанде-онышанде з. yellәmәyә-yellәmәyә, yellәmәdәn, 

yellәmәyәrәk, çalxalamaya-çalxalamaya, çalxalamadan, 
çalxalamayaraq.  

онышандә с. yellәmәyәn, çalxalamayan, yellәmәmiş, 
çalxalamamış. 

онышандә з. yellәmәmiş, çalxalamamış, yellәmәzdәn 
(çalxalamazdan) öncә. 

онышивијеј ф. çalınmamaq (yumurta, qatıq və s.). 
онышивије-онышивије з. çalınmaya-çalınmaya, çalınmadan, 

çalınmayaraq (yumurta, qatıq və s.). 
онышивијә с. çalınmamış, çalınmayan (yumurta, qatıq və s.). 

онышивијә з. çalınmamış, çalınmazdan öncә (yumurta, qatıq və 
s.).  

онышинијеј ф. yellәnmәmәk, çalxalanmamaq.  
онышиније-онышиније з. yellәnmәyә-yellәnmәyә, 

yellәnmәdәn, yellәnmәyәrәk, çalxalanmaya-çalxalanmaya, 
çalxalanmadan, çalxalanmayaraq.  

онышинијә с. yellәnmәyәn, çalxalanmayan, yellәnmәmiş, 
çalxalanmamış. 

онышинијә з. yellәnmәmiş, çalxalanmamış, yellәnmәzdәn, 
çalxalanmazdan öncә. 

онышыштеј ф. övkәlәmәmәk. 
онышыште-онышыште з. övkәlәmәyә-övkәlәmәyә, 

övkәlәmәdәn, övkәlәmәyәrәk. 
онышыштә с. övkәlәmәyәn, övkәlәmәmiş. 
онышыштә з. övkәlәmәmiş, övkәlәmәzdәn öncә. 
онышыштовнијеј ф. övkәlәtmәmәk. 
онышыштовније-онышыштовније з. övkәlәtmәyә-övkәlәt-

mәyә, övkәlәtmәdәn, övkәlәtmәyәrәk. 
онышыштовнијә с. övkәlәtmәyәn, övkәlәtmәmiş. 
онышыштовнијә з. övkәlәtmәmiş, övkәlәtmәzdәn öncә. 
оныште и. yapışma (yaxasından və s.).  
оныштеј ф. yapışmaq (yaxasından və s.); оныштим чəј јəхə... 

onun yaхasından yapışdım; ♥оныштејдəм yapışıram; оныштејдəш 
yapışırsan; оныштејдə yapışır; оныштејдəмон yapışırıq; 
оныштејдəшон yapışırsınız; оныштејдəн yapışırlar; оныштејдəбим 
yapışırdım; оныштејдəбиш yapışırdın; оныштејдəбе yapışırdı; 
оныштејдəбимон yapışırdıq; оныштејдəбишон yapışırdınız; 
оныштејдəбин yapışırdılar; оныштəбим yapışmışdım; оныштəбиш 
yapışmışdın; оныштəбе yapışmışdı; оныштəбимон yapışmışdıq; 
оныштəбишон yapışmışdınız; оныштəбин  yapışmışdılar; оныштəм 
yapışmışam; оныштəш yapışmısan; оныштə yapışıb; оныштəмон 
yapışmışıq; оныштəшон yapışmısınız; оныштəн yapışublar; 
оныштəбəјм yapışsaydım; оныштəбəјш yapışsaydın; оныштəбəј 
yapışsaydı; оныштəбəјмон yapışsaydıq; оныштəбəјшон 
yapışsaydınız; оныштəбəјн yapışsaydılar; оəныштим yapışardım; 
оəныштиш yapışardıq; оəнышти yapışardı; оəныштимон yapışardıq; 
оəныштишон yapışardınız; оəныштин yapışardılar; оныштəнинбим 
yapışmalıydım; оныштəнинбиш yapışmalıydın; оныштəнинбе 
yapışmalıydı; оныштəнинбимон yapışmalıydıq; оныштəнинбишон 
yapışmalıydınız; оныштəнинбин yapışmalıydılar; оныштəнин бим 
yapışmalı oldum; оныштəнин биш yapışmalı oldun; оныштəнин бе 
yapışmalı oldu; оныштəнин бимон yapışmalı olduq; оныштəнин 
бишон yapışmalı oldunuz; оныштəнин бин yapışmalı oldular; 
оныштим yapışdım; оныштиш yapışdın; оныште yapışdı; 
оныштимон yapışdıq; оныштишон yapışdınız; оныштин yapışdılar; 
обəныштем yapışaram; обəныштеш yapışarsan; обəныште yapışar; 
обəныштемон yapışarıq; обəныштешон yapışarsınız; обəныштен 
yapışarlar; оныштəниним yapışmalıyam; оныштəниниш 
yapışmalısan; оныштəнине yapışmalıdır; оныштəнинимон 
yapışmalıyıq; оныштəнинишон yapışmalısınız; оныштəнинин 
yapışmalıdırlar; оныштым yapışım; онышт  yapış; онышты  
yapışsın; оныштəмон yapışaq; оныштəн  yapışın; оныштын  
yapışsınlar; оныштом yapışsam; оныштош  yapışsan; онышто  
yapışsa; оныштомон yapışsaq; оныштошон  yapışsanız; оныштон  
yapışsalar; ♥оныштејдəним yapışmıram; оныштејдəниш 
yapışmırsan; оныштејдəни yapışmır; оныштејдəнимон yapışmırıq; 
оныштејдəнишон yapışmırsınız; оныштејдəнин yapışmırlar; 
оныштејдəныбим yapışmırdım; оныштејдəныбиш yapışmırdın; 
оныштејдəныбе yapışmırdı; оныштејдəныбимон yapışmırdıq; 
оныштејдəныбишон yapışmırdınız; оныштејдəныбин yapışmırdılar; 
оныштəныбим yapışmamışdım; оныштəныбиш yapışmamışdın; 
оныштəныбе yapışmamışdı; оныштəныбимон yapışmamışdıq; 
оныштəныбишон yapışmamışdınız; оныштəныбин  
yapışmamışdılar; оныштəним yapışmamışam; оныштəниш 
yapışmamısan; оныштəни yapışmayıb; оныштəнимон yapışmamışıq; 
оныштəнишон yapışmamısınız; оныштəнин yapışmayıblar; 
оныштəнəбəјм yapışmasaydım; оныштəнəбəјш yapışmasaydın; 
оныштəнəбəј yapışmasaydı; оныштəнəбəјмон yapışmasaydıq; 
оныштəнəбəјшон yapışmasaydınız; оныштəнəбəјн yapışmasaydılar; 
онəныштим yapışmazdım; онəныштиш yapışmazdın; онəнышти 
yapışmazdı; онəныштимон yapışmazdıq; онəныштишон 
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yapışmazdılar; онəныштин yapışmazdılar; оныштəнинныбим 
yapışmamalıydım; оныштəнинныбиш yapışmamalıydın  
оныштəнинныбе yapışmamalıydı; оныштəнинныбимон 
yapışmamalıydıq; оныштəнинныбишон yapışmamalıydınız; 
оныштəнинныбин yapışmamalıydılar; оныштəнин ныбим yapışmalı 
olmadım; оныштəнин ныбиш yapışmalı olmadın; оныштəнин ныбе 
yapışmalı olmadı; оныштəнин ныбимон yapışmalı olmadıq; 
оныштəнин ныбишон yapışmalı olmadınız; оныштəнин ныбин 
yapışmalı olmadılar; оныныштим yapışmadım; оныныштиш 
yapışmadın; оныныште yapışmadı; оныныштимон yapışmadıq; 
оныныштион yapışmadınız; оныныштин yapışmadılar; 
онибəныштем yapışmaram; онибəныштеш yapışmazsan; 
онибəныште yapışmaz; онибəныштемон yapışmarıq; 
онибəныштешон yapışmazsınız; онибəныштен yapışmazlar; 
оныштəнинним yapışmamalıyam; оныштəнинниш 
yapışmamalısınız; оныштəнинни yapışmamalıdır; оныштəниннимон 
yapışmamalıyıq; оныштəниннишон yapışmamalısınız; 
оныштəниннин yapışmamalıdırlar; оныныштым yapışmayım; 
омəнышт  yapışma; онынышты  yapışmasın; омəныштəмон 
yapışmayaq; омəныштəн  yapışmayın; оныныштын  yapışmasınlar; 
оныныштом yapışmasam; оныныштош  yapışmasan; онынышто  
yapışmasa; оныныштомон yapışmasaq; оныныштошон  
yapışmasanız; оныныштон  yapışmasalar. 

оныште-оныште с. yapışa-yapışa, yapışaraq (kiminsə 
yaxasından və с.). 

оныштә с. yapışmış, yapışan (kiminsə yaxasından və s.). 
оныштә хəб. мəн. yapışıb ( kiminsə yaxasından və s.). 
оныштәнин с. yapışmalı, yapışası (yaxa və s.). 
оныштәсә з. yapışarkәn (yaxasından və s.). 
оноә с. 1 calamış, calayan, birlәşdirmiş, birlәşdirәn; 2 

tutuşdurmuş, tutuşduran. 
оноә хəб. мəн. 1 calamısan, birlәşdirmisәn; 2 tutuşdurmusan. 
оноәнин с. 1 calamalı, birlәşdirmәli, calayası, calanası, 

birlәşdirilәsi; 2 tutuşdurmalı, tutuşdurası, tutuşdurulası. 
оноәсә з. 1 calayarkәn, birlәşdirәrkәn; 2 tutuşdurarkәn. 
оној ф. 1 calamaq, birlәşdirmәk; 2 tutuşdurmaq; оноə беј ф. 1 

calanmaq, birləşdirilmək; 2 tutuşdurulmaq; оноə быəбе calanmışdı; 
оноə быəбəј calansaydı; оноə бе calandı; оноə бејдə calanır; оноə 
бəбе calanar; оноə быə с. calanmış, calanan; оноə быə хəб. мəн. 
calanmışdır, calanıb; ♥онојдəм calayıram; онојдəш calayırsan; 
онојдə calayır; онојдəмон calayırıq; онојдəшон calayırsınız; онојдəн 
calayırlar; онојдəбим calayırdım; онојдəбиш calayırdın; онојдəбе 
calayırdı; онојдəбимон calayırdıq; онојдəбишон calayırdınız; 
онојдəбин calayırdılar; оноəмбе calamışdım; оноəбе calamışdın; 
оноəшбе calamışdı; оноəмонбе calamışdıq; оноəонбе calamışdınız; 
оноəшонбе calamışdılar; ономе caladım; оној caladın; оноше caladı; 
ономоне caladıq; онооне caladınız; оношоне caladılar; оноəмбəј 
calasaydım; оноəбəј calasaydın; оноəшбəј calasaydı; оноəмонбəј 
calasaydıq; оноəонбəј calasaydınız; оноəшонбəј calasaydılar; 
оноəнинбим calamalıydım; оноəнинбиш calamalıydın; оноəнинбе 
calamalıydı; оноəнинбимон calamalıydıq; оноəнинбишон 
calamalıydınız; оноəнинбин calamalıydılar; оноəнин бим calamalı 
oldum; оноəнин биш calamalı oldun; оноəнин бе calamalı oldu; 
оноəнин бимон calamalı olduq; оноəнин бишон calamalı oldunuz; 
оноəнин бин calamalı oldular; оноəнинимбəн calamalıyammış; 
оноəнинишбəн calamalısanmış; оноəнинебəн calamalıymış; 
оноəнинимонбəн calamalıyıqmış; оноəнинишонбəн 
calamalısınızmış; оноəнининбəн calamalıymışlar; дəбəном 
calayaram; дəбəнош calayarsan; дəбəно calayar; дəбəномон 
calayarıq; дəбəношон calayarsınız; дəбəнон calayarlar; оноəниним 
calamalıyam; оноəниниш calamalısan; оноəнине calamalıdır; 
оноəнинимон calamalıyıq; оноəнинишон calamalısınız; оноəнинин 
calamalıdırlar; онəм calayım; онə cala; онə calasın; онəмон calayaq; 
онəн calayın; онəн calasınlar; оном calasam; онош calasan; оно 
calasa; ономон calasaq; оношон calasanız; онон calasalar; 
♥онојдəним calamıram; онојдəниш calamırsan; онојдəни calamır; 
онојдəнимон calamırıq; онојдəнишон calamırsınız; онојдəнин 
calamırlar; онојдəныбим calamırdım; онојдəныбиш calamırdın; 
онојдəныбе calamırdı; онојдəныбимон calamırdıq; онојдəныбишон 
calamırdınız; онојдəныбин calamırdılar; оноəмныбе calamamışdım; 
оноəныбе calamamışdın; оноəшныбе calamamışdı; оноəмонныбе 

calamamışdıq; оноəонныбе calamamışdınız; оноəшонныбе 
calamamışdılar; оныноме calamadım; оныној calamadın; оныноше 
calamadı; оныномоне calamadıq; онынооне calamadınız; 
оныношоне calamadılar; оноəмнəбəј calamasaydım; оноəнəбəј 
calamasaydın; оноəшнəбəј calamasaydı; оноəмоннəбəј 
calamasaydıq; оноəоннəбəј calamasaydınız; оноəшоннəбəј 
calamasaydılar; оноəнинныбим calamamalıydım; оноəнинныбиш 
calamamalıydın; оноəнинныбе calamamalıydı; оноəнинныбимон 
calamamalıydıq; оноəнинныбишон calamamalıydınız; 
оноəнинныбин calamamalıydılar; оноəнин ныбим calamalı 
olmadım; оноəнин ныбиш calamalı olmadın; оноəнин ныбе calamalı 
olmadı; оноəнин ныбимон calamalı olmadıq; оноəнин ныбишон 
calamalı olmadınız; оноəнин ныбин calamalı olmadılar; 
оноəниннимбəн calamamalıyammış; оноəниннишбəн 
calamamalısanmış; оноəниннијебəн calamamalıymış; 
оноəниннимонбəн calamamalıyıqmış; оноəниннишонбəн 
calamamalısınızmış; оноəниннинбəн calamamalıymışlar; онибəном 
calamaram; онибəнош calamazsan; онибəно calamaz; онибəномон 
calamarıq; онибəношон calamazsınız; онибəнон calamazlar; 
оноəнинним calamamalıyam; оноəнинниш calamamalısan; 
оноəнинни calamamalıdır; оноəниннимон calamamalıyıq; 
оноəниннишон calamamalısınız; оноəниннин calamamalıdırlar; 
онынəм calamayım; омəнə calama; онынə calamasın; омəнəмон 
calamayaq; омəнəн calamayın; онынəн calamasınlar; оныном 
calamasam; онынош calamasan; оныно calamasa; оныномон 
calamasaq; оныношон calamasanız; онынон calamasalar. 

оној-оној з. 1 calaya-calaya, birlәşdirә-birlәşdirә, calayaraq, 
birlәşdirәrәk; 2 tutuşdura-tutuşdura, tutuşduraraq. 

оноҹоәти и. yenidәnqurma. 
опыртије фи. çәkilmә, geri çәkilmә. 
опыртијеј ф. çәkilmәk, geri çәkilmәk; ♥опыртијејдəм çəkilirəm; 

опыртијејдəш çəkilirsən; опыртијејдə çəkilir; опыртијејдəмон 
çəkilirik; опыртијејдəшон çəkilirsiniz; опыртијејдəн çəkilirlər; 
опыртијејдəбим çəkilirdim; опыртијејдəбиш çəkilirdin; 
опыртијејдəбе çəkilirdi; опыртијејдəбимон çəkilirdik; 
опыртијејдəбишон çəkilirdiniz; опыртијејдəбин çəkilirdilər; 
оəпыртим çəkilərdim; оəпыртиш çəkilərdin; оəпырти çəkilərdi; 
оəпыртимон çəkilərdik; оəпыртишон çəkilərdiniz; оəпыртин 
çəkilərdilər; опыртијəјм çəkildim; опыртијəјш çəkildin; опыртијəј 
çəkildi; опыртијəј мон çəkildik; опыртијəј шон çəkildiniz; 
опыртијəј н çəkildilər; опыртијəнинбим çəkilməliydim; 
опыртијəнинбиш çəkilməliydin; опыртијəнинбе çəkilməliydi; 
опыртијəнинбимон çəkilməliydik; опыртијəнинбишон 
çəkilməliydiniz; опыртијəнинбин çəkilməliydilər; опыртијəнин бим 
çəkilməli oldum; опыртијəнин биш çəkilməli oldun; опыртијəнин 
бе çəkilməli oldu; опыртијəнин бимон çəkilməli olduq; 
опыртијəнин бишон çəkilməli oldunuz; опыртијəнин бин çəkilməli 
oldular; опыртијəбəјм çəkilsəydim; опыртијəбəјш çəkilsəydin; 
опыртијəбəј çəkilsəydi; опыртијəбəјмон çəkilsəydik; 
опыртијəбəјшон çəkilsəydiniz; опыртијəбəјн çəkilsəydilər; 
обəпыртијем çəkilərəm; обəпыртијеш çəkilərsən; обəпыртије 
çəkilər; обəпыртијемон çəkilərik; обəпыртијешон çəkilərsiniz; 
обəпыртијен çəkilərlər; опыртијəниним çəkilməliyəm; 
опыртијəниниш çəkilməlisən; опыртијəнине çəkilməlidir; 
опыртијəнинимон çəkilməliyik; опыртијəнинишон çəkilməlisiniz; 
опыртијəнинин çəkilməlidirlər; опыртијым çəkilim; опырти çəkil; 
опыртијы çəkilsin; опыртијəмон çəkilək; опыртијəн çəkilin; 
опыртијын çəkilsinlər; опыртијом çəkilsəm; опыртијош çəkilsən; 
опыртијо çəkilsə; опыртијомон çəkilsək; опыртијошон çəkilsəniz; 
опыртијон çəkilsələr; ♥опыртијејдəним çəkilmirəm; 
опыртијејдəниш çəkilmirsən; опыртијејдəни çəkilmir; 
опыртијејдəнимон çəkilmirik; опыртијејдəнишон çəkilmirsiniz; 
опыртијејдəнин çəkilmirlər; опыртијејдəныбим çəkilmirdim; 
опыртијејдəныбиш çəkilmirdin; опыртијејдəныбе çəkilmirdi; 
опыртијејдəныбимон çəkilmirdik; опыртијејдəныбишон 
çəkilmirdiniz; опыртијејдəныбин çəkilmirdilər; онəпыртим 
çəkilməzdim; онəпыртиш çəkilməzdin; онəпырти çəkilməzdi; 
онəпыртимон çəkilməzdik; онəпыртишон çəkilməzdiniz; 
онəпыртин çəkilməzdilər; оныпыртијəјм çəkilmədim; 
оныпыртијəјш çəkilmədin; оныпыртијəј çəkilmədi; 
оныпыртијəјмон çəkilmədik; оныпыртијəјшон çəkilmədiniz; 
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оныпыртијəјн çəkilmədilər; опыртијəнинныбим çəkilməməliydim; 
опыртијəнинныбиш çəkilməməliydin; опыртијəнинныбе 
çəkilməməliydi; опыртијəнинныбимон çəkilməməliydik; 
опыртијəнинныбишон çəkilməməliydiniz; опыртијəнинныбин 
çəkilməməliydilər; опыртијəнин ныбим çəkilməli olmadım; 
опыртијəнин ныбиш çəkilməli olmadın; опыртијəнин ныбе 
çəkilməli olmadı; опыртијəнин ныбимон çəkilməli olmadıq; 
опыртијəнин ныбишон çəkilməli olmadınız; опыртијəнин ныбин 
çəkilməli olmadılar; опыртијəмнəбəј çəkilməsəydim; 
опыртијəнəбəјш çəkilməsəydin; опыртијəнəбəј çəkilməsəydi; 
опыртијəнəбəјмон çəkilməsəydik; опыртијəнəбəјшон 
çəkilməsəydiniz; опыртијəнəбəјн çəkilməsəydilər; онибəпыртијем 
çəkilmərəm; онибəпыртијеш çəkilməzsən; онибəпыртије çəkilməz; 
онибəпыртијемон çəkilmərik; онибəпыртијешон çəkilməzsiniz; 
онибəпыртијен çəkilməzlər; опыртијəнинним çəkilməməliyəm; 
опыртијəнинниш çəkilməməlisən; опыртијəнинни çəkilməməlidir; 
опыртијəниннимон çəkilməməliyik; опыртијəниннишон 
çəkilməməlisiniz; опыртијəниннин çəkilməməlidirlər; оныпыртијым 
çəkilməyim; омəпырти çəkilmə; оныпыртијы çəkilməsin; 
омəпыртијəмон çəkilməyək; омəпыртијəн çəkilməyin; 
оныпыртијын çəkilməsinlər; оныпыртијом çəkilməsəm; 
оныпыртијош çəkilməsən; оныпыртијо çəkilməsə; оныпыртијомон 
çəkilməsək; оныпыртијошон çəkilməsəniz; оныпыртијон 
çəkilməsələr. 

опыртије-опыртије  з. çәkilә-çәkilә, çәkilәrәk, geri çәkilә-
çәkilә, çәkilәrәk. 

опыртијә с. çәkilmiş, çәkilәn, geri çәkilmiş, çәkilәn. 
опыртијә хəб. мəн. çәkilib, geri çәkilib. 
опыртијәнин с. çәkilmәli, geri çәkilmәli, çәkilәsi. 
опыртијәсә з. çәkilәrkәn, geri çәkilәrkәn. 
опыртынијеј ф. çәkmәk, geri çәkmәk, çәkindirmәk; 

опыртынијə беј ф. çəkilmək, geri çəkilmək, çəkinmək; опыртынијə 
быəбе çəkindirilmişdi; опыртынијə быə çəkindirilib; опыртынијə 
быəбəј çəkindirilsəydi; опыртынијə бе çəkindirildi; опыртынијə 
бејдə çəkindirilir; опыртынијə бəбе çəkindirilər; опыртынијə быə с. 
çəkilmiş, geri çəkilmiş, çəkindirilmiş, çəkindirilən; опыртынијə быə 
хəб. мəн. çəkilmişdir, geri çəkilmişdir, çəkindirilmişdir, çəkindirilib; 
♥опыртынијејдəм çəkindirirəm; опыртынијејдəш çəkindirirsən; 
опыртынијејдə çəkindirir; опыртынијејдəмон çəkindiririk; 
опыртынијејдəшон çəkindirirsiniz; опыртынијејдəн çəkindirirlər; 
опыртынијејдəбим çəkindirirdim; опыртынијејдəбиш çəkindirirdin; 
опыртынијејдəбе çəkindirirdi; опыртынијејдəбимон çəkindirirdik; 
опыртынијејдəбишон çəkindirirdiniz; опыртынијејдəбин 
çəkindirirdilər; оəпыртыним çəkindirərdim; оəпыртыниш 
çəkindirərdin; оəпыртыни çəkindirərdi; оəпыртынимон 
çəkindirərdik; оəпыртынишон çəkindirərdiniz; оəпыртинин 
çəkindirərdilər; опыртыниме çəkindirdim; опыртыније çəkindirdin; 
опыртынише çəkindirdi; опыртынимоне çəkindirdik; 
опыртынијоне çəkindirdiniz; опыртынишоне çəkindirdilər; 
опыртынијəнинбим çəkindirməliydim; опыртынијəнинбиш 
çəkindirməliydin; опыртынијəнинбе çəkindirməliydi; 
опыртынијəнинбимон çəkindirməliydik; опыртынијəнинбишон 
çəkindirməliydiniz; опыртынијəнинбин çəkindirməliydilər; 
опыртынијəнин бим çəkindirməli oldum; опыртынијəнин биш 
çəkindirməli oldun; опыртынијəнин бе çəkindirməli oldu; 
опыртынијəнин бимон çəkindirməli olduq; опыртынијəнин бишон 
çəkindirməli oldunuz; опыртынијəнин бин çəkindirməli oldular; 
опыртынијəмбəј çəkindirsəydim; опыртынијəбəј çəkindirsəydin; 
опыртынијəшбəј çəkindirsəydi; опыртынијəмонбəј çəkindirsəydik; 
опыртынијəонбəј çəkindirsəydiniz; опыртынијəшонбəј 
çəkindirsəydilər; обəпыртынем çəkindirərəm; обəпыртынеш 
çəkindirərsən; обəпыртыне çəkindirər; обəпыртынемон çəkindirərik; 
обəпыртынешон çəkindirərsiniz; обəпыртынен çəkindirərlər; 
опыртынијəниним çəkindirməliyəm; опыртынијəниниш 
çəkindirməlisən; опыртынијəнине çəkindirməlidir; 
опыртынијəнинимон çəkindirməliyik; опыртынијəнинишон 
çəkindirməlisiniz; опыртынијəнинин çəkindirməlidirlər; 
опыртыным çəkindirim; опыртын çəkindir; опыртыны çəkindirsin; 
опыртынəмон çəkindirək; опыртынəн çəkindirin; опыртынын 
çəkindirsinlər; опыртыном çəkindirsəm; опыртынош çəkindirsən; 
опыртыно çəkindirsə; опыртыномон çəkindirsək; опыртыношон 

çəkindirsəniz; опыртынон çəkindirsələr; ♥опыртыниједəним 
çəkindirmirəm; опыртынијејдəниш çəkindirmirsən; 
опыртынијејдəни çəkindirmir; опыртынијејдəнимон çəkindirmirik; 
опыртынијејдəнишон çəkindirmirsiniz; опыртынијејдəнин 
çəkindirmirlər; опыртынијејдəныбим çəkindirmirdim; 
опыртынијејдəныбиш çəkindirmirdin; опыртынијејдəныбе 
çəkindirmirdi; опыртынијејдəныбимон çəkindirmirdik; 
опыртынијејдəныбишон çəkindirmirdiniz; опыртынијејдəныбин 
çəkindirmirdilər; онəпыртыним çəkindirməzdim; онəпыртыниш 
çəkindirməzdin; онəпыртыни çəkindirməzdi; онəпыртынимон 
çəkindirməzdik; онəпыртынишон çəkindirməzdiniz; онəпыртынин 
çəkindirməzdilər; оныпыртыниме çəkindirmədim; оныпыртыније 
çəkindirmədin; оныпыртынише çəkindirmədi; оныпыртынимоне 
çəkindirmədik; оныпыртынијоне çəkindirmədiniz; 
оныпыртынишоне çəkindirmədilər; опыртынијəнинныбим 
çəkindirməməliydim; опыртынијəнинныбиш çəkindirməməliydin; 
опыртынијəнинныбе çəkindirməməliydi; опыртынијəнинныбимон 
çəkindirməməliydik; опыртынијəнинныбишон 
çəkindirməməliydiniz; опыртынијəнинныбин çəkindirməməliydilər; 
опыртынијəнин ныбим çəkindirməli olmadım; опыртынијəнин 
ныбиш çəkindirməli olmadın; опыртынијəнин ныбе çəkindirməli 
olmadı; опыртынијəнин ныбимон çəkindirməli olmadıq; 
опыртынијəнин ныбишон çəkindirməli olmadınız; опыртынијəнин 
ныбин çəkindirməli olmadılar; опыртынијəмнəбəј 
çəkindirməsəydim; опыртынијəнəбəј çəkindirməsəydin; 
опыртынијəшнəбəј çəkindirməsəydi; опыртынијəмоннəбəј 
çəkindirməsəydik; опыртынијəоннəбəј çəkindirməsəydiniz; 
опыртынијəшоннəбəј çəkindirməsəydilər; оныпыртыниме 
çəkindirmərəm; оныпыртыније çəkindirməzsən; оныпыртынише 
çəkindirməz; оныпыртынимоне çəkindirmərik; оныпыртынијоне 
çəkindirməzsiniz; оныпыртынишоне çəkindirməzlər; 
опыртынијəнинним çəkindirməməliyəm; опыртынијəнинниш 
çəkindirməməlisən; опыртынијəнинни çəkindirməməlidir; 
опыртынијəниннимон çəkindirməməliyik; опыртынијəниннишон 
çəkindirməməlisiniz; опыртынијəниннин çəkindirməməlidirlər; 
оныпыртыным çəkindirməyim; омəпыртын çəkindirmə; 
оныпыртыны çəkindirməsin; омəпыртынəмон çəkindirməyək; 
омəпыртынəн çəkindirməyin; оныпыртынын çəkindirməsinlər; 
оныпыртыном çəkindirməsəm; оныпыртынош çəkindirməsən; 
оныпыртыно çəkindirməsə; оныпыртыномон çəkindirməsək; 
оныпыртыношон çəkindirməsəniz; оныпыртынон çəkindirməsələr. 

опыртынијә с. çәkmiş, çәkәn, geri çәkmiş (çәkәn), çәkindirmiş, 
çәkindirәn. 

опыртынијә хəб. мəн. çәkmisәn, geri çәkmisәn, çәkindirmisәn. 
опыртынијәнин с. çәkmәli, çәkәsi, geri çәkmәli (çәkәsi), 

çәkindirmәli, çәkindirilәsi. 
опыртынијәсә з. çәkәrkәn, geri çәkәrkәn, çәkindirәrkәn. 
опыскије и. sıyrılma, üzülmә (parça və s.). 
опыскијеј ф. sıyrılmaq, üzülmәk (parça və s.); ♥опыскијејдə 

sıyrılır; опыскијејдəбе sıyrılırdi; опыскијəј sıyrıldı; оəпыски 
sıyrılardı; опыскијəбе sıyrılmışdı; опыскијə sıyrılıb; опыскијəјбəн 
sıyrılıbmış; опыскијəнинбе sıyrılmalıydı; опыскијəнин бе sıyrılmalı 
oldu; обəпыскије sıyrılar; опыскијəнине sıyrılmalıdır; опыскијы 
sıyrılsın; опыскијо sıyrılsa; ♥опыскијејдəни sıyrılmır; 
опыскијејдəныбе sıyrılmırdı; оныпыскијəј sıyrılmadı; онəпыски 
sıyrılmazdı; опыскијəныбе sıyrılmamışdı; опыскијəни sıyrılmayıb; 
опыскијəнијјбəн sıyrılmayıbmış; опыскијəнинныбе sıyrılmamalıydı; 
опыскијəнин ныбе sıyrılmalı olmadı; онибəпыскије sıyrılmaz; 
опыскијəнинни sıyrılmamalıdır; оныпыскијы sıyrılmasın; 
оныпыскијо sıyrılmasa. 

опыскије-опыскије з. sıyrıla-sıyrıla, sıyrılaraq (parça və s.). 
опыскијә с. sıyrılmış, sıyrılan (parça və s.). 
опыскијә хəб. мəн. sıyrılıb (parça və s.). 
опыскијәнин с. sıyrılmalı, üzülmәli, sıyrılası, üzülәsi (parça və 

с.). 
опыскијәсә з. sıyrılarkәn, üzülәrkәn (parça və s.). 
опыскынијеј ф. sıyırtmaq, üzmәk (parçanı və s.); опыскынијə 

беј ф. sıyrılmaq, üzülmək (parça və s.); опыскынијə быə с. sıyrılmış, 
sıyrılan, üzülmüş, üzülən (parça və s.); опыскынијə быə хəб. мəн. 
sıyrılmışdır, sıyrılıb, üzülmüşdür, üzülüb (parça və s.); 
♥опыскынејдəм üzürəm; опыскынејдəш üzürsən; опыскынејдə 
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üzür; опыскынејдəмон üzürük; опыскынејдəшон üzürsünüz; 
опыскынејдəн üzürlər; опыскынејдəбим üzürdüm; 
опыскынејдəбиш üzürdün; опыскынејдəбе üzürdü; 
опыскынејдəбимон üzürdük; опыскынејдəбишон üzürdünüz; 
опыскынејдəбин üzürdülər; оəпыскыним üzərdüm; оəпыскыниш 
üzərdün; оəпыскыни üzərdü; оəпыскынимон üzərdük; 
оəпыскынишон üzərdünüz; оəпыскынин üzərdülər; опыскыниме 
üzdüm; опыскыније üzdün; опыскынише üzdü; опыскынимоне 
üzdük; опыскынијоне üzdünüz; опыскынишоне üzdülər; 
опыскынијəнинбим üzməliydim; опыскынијəнинбиш üzməliydin; 
опыскынијəнинбе üzməliydi; опыскынијəнинбимон üzməliydik; 
опыскынијəнинбишон üzməliydiniz; опыскынијəнинбин 
üzməliydilər; опыскынијəнин бим üzməli oldum; опыскынијəнин 
биш üzməli oldun; опыскынијəнин бе üzməli oldu; опыскынијəнин 
бимон üzməli olduq; опыскынијəнин бишон üzməli oldunuz; 
опыскынијəнин бин üzməli oldular; опыскынијəмбəј üzsəydim; 
опыскынијəбəј üzsəydin; опыскынијəшбəј üzsəydi; 
опыскынијəмонбəј üzsəydik; опыскынијəонбəј üzsəydiniz; 
опыскынијəшонбəј üzsəydilər; обəпыскынем üzərəm; 
обəпыскынеш üzərsən; обəпыскыне üzər; обəпыскынемон üzərik; 
обəпыскынешон üzərsiniz; обəпыскынен üzərlər; 
опыскынијəниним üzməliyəm; опыскынијəниниш üzməlisən; 
опыскынијəнине üzməlidir; опыскынијəнинимон üzməliyik; 
опыскынијəнинишон üzməlisiniz; опыскынијəнинин üzməlidirlər; 
опыскыным üzüm; опыскын üz; опыскыны üzsün; опыскынəмон 
üzək; опыскынəн üzün; опыскынын üzsünlər; опыскыном üzsəm; 
опыскынош üzsən; опыскыно üzsə; опыскыномон üzsək; 
опыскыношон üzsənüz; опыскынон üzsələr; ♥опыскынејдəним 
üzmürəm; опыскынејдəниш üzmürsən; опыскынејдəни üzmür; 
опыскынејдəнимон üzmürük; опыскынејдəнишон üzmürsünüz; 
опыскынејдəнин üzmürlər; опыскынејдəныбим üzmürdüm; 
опыскынејдəныбиш üzmürdün; опыскынејдəныбе üzmürdü; 
опыскынејдəныбимон üzmürdük; опыскынејдəныбишон 
üzmürdünüz; опыскынејдəныбин üzmürdülər; онəпыскыним 
üzməzdim; онəпыскыниш üzməzdin; онəпыскыни üzməzdi; 
онəпыскынимон üzməzdik; онəпыскынишон üzməzdiniz; 
онəпыскынин üzməzdilər; оныпыскыниме üzmədim; 
оныпыскыније üzmədin; оныпыскынише üzmədi; 
оныпыскынимоне üzmədik; оныпыскынијоне üzmədiniz; 
оныпыскынишоне üzmədilər; опыскынијəнинныбим 
üzməməliydim; опыскынијəнинныбиш üzməməliydin; 
опыскынијəнинныбе üzməməliydi; опыскынијəнинныбимон 
üzməməliydik; опыскынијəнинныбишон üzməməliydiniz; 
опыскынијəнинныбин üzməməliydilər; опыскынијəнин ныбим 
üzməli olmadım; опыскынијəнин ныбиш üzməli olmadın; 
опыскынијəнин ныбе üzməli olmadı; опыскынијəнин ныбимон 
üzməli olmadıq; опыскынијəнин ныбишон üzməli olmadınız; 
опыскынијəнин ныбин üzməli olmadılar; опыскынијəмнəбəј 
üzməsəydim; опыскынијəнəбəј üzməsəydin; опыскынијəшнəбəј 
üzməsəydi; опыскынијəмоннəбəј üzməsəydik; опыскынијəоннəбəј 
üzməsəydiniz; опыскынијəшоннəбəј üzməsəydilər; онибəпыскынем 
üzmərəm; онибəпыскынеш üzməzsən; онибəпыскыне üzməz; 
онибəпыскынемон üzmərik; онибəпыскынешон üzməzsiniz; 
онибəпыскынен üzməzlər; опыскынијəнинним üzməməliyəm; 
опыскынијəнинниш üzməməlisən; опыскынијəнинни üzməməlidir; 
опыскынијəниннимон üzməməliyik; опыскынијəниннишон 
üzməməlisiniz; опыскынијəниннин üzməməlidirlər; опыскынијəнин 
ним üzməli deyiləm; опыскынијəнин ниш üzməli deyilsən; 
опыскынијəнин ни üzməli deyildir; опыскынијəнин нимон üzməli 
deyilik; опыскынијəнин нишон üzməli deyilsiniz; опыскынијəнин 
нин üzməli deyildirlər; оныпыскыным üzməyim; омəпыскын üzmə; 
оныпыскыны üzməsin; омəпыскынəмон üzməyək; омəпыскынəн 
üzməyin; оныпыскынын üzməsinlər; оныпыскыном üzməsəm; 
оныпыскынош üzməsən; оныпыскыно üzməsə; оныпыскыномон 
üzməsək; оныпыскыношон üzməsəniz; оныпыскынон üzməsələr. 

опыскыније-опыскыније з. sıyıra-sıyıra, sıyıraraq, üzә-üzә, 
üzәrәk (parçanı və s.). 

опыскынијә с. sıyırmış, sıyıran, üzmüş, üzәn (parçanı və s.). 
опыскынијә хəб. мəн. sıyırmısan, üzmüsәn (parçanı və s.). 
опыскынијәнин с. sıyırtmalı, üzmәli, sıyırdası, üzәsi (parça və 

s.). 

опыскынијәсә з. sıyırarkәn, üzәrkәn (parçanı və s.). 
опыште и. qoyma (sarğı), bağlama, sarıma (yaranı və s.). 
опыштеј ф. qoymaq (sarğı), bağlamaq, sarımaq (yaranı və s.); 

опыштə беј ф. qoyulmaq (sarğı), bağlanmaq, sarınmaq (yara və s.); 
опыштə быə с. qoyulmuş, qoyulan (sarğı), bağlanmış, bağlanan, 
sarınmış, sarınan (yara və s.); опыштə быə хəб. мəн. qoyulmuşdur, 
qoyulub (sarğı), bağlanmışdır, bağlanıb, sarınmışdır, sarınıb (yara və 
s.); ♥опыштејдəм  bağlayıram; опыштејдəш bağlayırsan; опыштејдə 
bağlayır; опыштејдəмон bağlayırıq; опыштејдəшон bağlayırsınız; 
опыштејдəн  bağlayırlar; опыштејдəбим bağlayırdım; 
опыштејдəбиш  bağlayırdın; опыштејдəбе  bağlayırdı; 
опыштејдəбимон bağlayırdıq; опыштејдəбишон bağlayırdınız; 
опыштејдəбин bağlayırdılar; опыштыме  bağladım; опыште  
bağladın; опыштыше bağladı; опыштымоне bağladıq; опыштыоне  
bağladınız; опыштышоне  bağladılar; оəпыштим  bağlayardım; 
оəпыштиш bağlayardın; оəпышти bağlayardı; оəпыштимон  
bağlayardıq; оəпыштишон bağlayardınız; оəпыштин bağlayardılar; 
опыштəнинбим  bağlamalıydım; опыштəнинбиш  bağlamalıydın; 
опыштəнинбе  bağlamalıydı; опыштəнинбимон bağlamalıydıq; 
опыштəнинбишон bağlamalıydınız; опыштəнинбин 
bağlamalıydılar; опыштəнин бим  bağlamalı oldum; опыштəнин 
биш  bağlamalı oldun; опыштəнин бе  bağlamalı oldu; опыштəнин 
бимон bağlamalı olduq; опыштəнин бишон bağlamalı oldunuz; 
опыштəнин бин bağlamalı oldular; обəпыштем bağlayaram; 
обəпыштеш  bağlayarsan; обəпыште bağlayar; обəпыштемон  
bağlayarıq; обəпыштешон  bağlayarsınız; обəпыштен  bağlayarlar; 
опыштəниним bağlamalıyam; опыштəниниш bağlamalısınız; 
опыштəнине bağlamalıdır; опыштəнинимон  bağlamalıyıq; 
опыштəнинишон  bağlamalısınız; опыштəнинин bağlamalıdırlar; 
опыштым bağlayım; опышт bağla; опышты  bağlasın; опыштəмон 
bağlayaq; опыштəн bağlayın; опыштын  bağlasınlar; опыштом  
bağlasam; опыштош bağlasan; опышто bağlasa; опыштомон  
bağlasaq; опыштошон bağlasanız; опыштон bağlasalar; 
♥опыштејдəним  bağlamıram; опыштејдəниш bağlamırsan; 
опыштејдəни bağlamır; опыштејдəнимон bağlamırıq; 
опыштејдəнишон bağlamırsınız; опыштејдəнин  bağlamırlar; 
опыштејдəныбим bağlamırdım; опыштејдəныбиш  bağlamırdın; 
опыштејдəныбе  bağlamırdı; опыштејдəныбимон bağlamırdıq; 
опыштејдəныбишон bağlamırdınız; опыштејдəныбин bağlamırdılar; 
оныпыштыме  bağlamadım; оныпыште  bağlamadın; оныпыштыше 
bağlamadı; оныпыштымоне bağlamadıq; оныпыштыоне  
bağlamadınız; оныпыштышоне  bağlamadılar; онəпыштим  
bağlamazdım; онəпыштиш bağlamazdın; онəпышти bağlamazdı; 
онəпыштимон  bağlamazdıq; онəпыштишон bağlamazdınız; 
онəпыштин bağlamazdılar; опыштəнинныбим  bağlamamalıydım; 
опыштəнинныбиш  bağlamamalıydın; опыштəнинныбе  
bağlamamalıydı; опыштəнинныбимон bağlamamalıydıq; 
опыштəнинныбишон bağlamamalıydınız; опыштəнинныбин 
bağlamamalıydılar; опыштəнин ныбим  bağlamalı olmadım; 
опыштəнин ныбиш  bağlamalı olmadın; опыштəнин ныбе  
bağlamalı olmadı; опыштəнин ныбимон bağlamalı olmadıq; 
опыштəнин ныбишон bağlamalı olmadınız; опыштəнин ныбин 
bağlamalı olmadılar; онибəпоштем bağlamaram; онибəпыштеш  
bağlamazsan; онибəпыште bağlamaz; онибəпыштемон  bağlamarıq; 
онибəпыштешон  bağlamazsınız; онибəпыштен  bağlamazlar; 
опыштəнинним bağlamamalıyam; опыштəнинниш 
bağlamamalısınız; опыштəнинни bağlamamalıdır; 
опыштəниннимон  bağlamamalıyıq; опыштəниннишон  
bağlamamalısınız; опыштəниннин bağlamamalıdırlar; оныпыштым 
bağlamayım; омəпышт bağlama; оныпышты  bağlamasın; 
омəпыштəмон bağlamayaq; омəпыштəн bağlamayın; оныпыштын  
bağlamasınlar; оныпыштом  bağlamasam; оныпыштош bağlamasan; 
оныпышто bağlamasa; оныпыштомон  bağlamasaq; оныпыштошон 
bağlamasanız; оныпыштон bağlamasalar. 

опыште-опыште з. qoya-qoya, qoyaraq (sarğı), bağlaya-
bağlaya, sarıya-sarıya, bağlayaraq, sarıyaraq (yaranı və s.). 

опыштә с. qoymuş, qoyan (sarğı), bağlamış, bağlayan, sarımış, 
sarıyan (yaranı və s.). 

опыштә хəб. мəн. qoymusan (sarğı), bağlamısan, sarımısan 
(yaranı və s.). 
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опыштәнин с. qoymalı, qoyası (sarğı), bağlamalı, bağlanası, 
bağlayası, sarımalı, sarıyası, sarınası (yara və s.). 

опыштәсә з. qoyarkәn (sarğı), bağlayarkәn, sarıyarkәn (yaranı 
və s.). 

опот и. 1 budama; 2 kötükçıxarma; 3 abadlaşdırma. 
опотеј ф. 1 budamaq; 2 kötüklәrdәn tәmizlәmәk; 3 

abadlaşdırmaq; опотə беј ф. 1 budanmaq; 2 kötüklərdən 
təmizlənmək; 3 abadlaşdırılmaq; опотə быə с. 1 budanmış, budanan; 
2 kötüklərdən təmizlənmiş (təmizlənən); 3 abadlaşdırılmış, 
abadlaşdırılan; опотə быə хəб. мəн. 1 budanmışdır, budanıb; 2 
kötüklərdən təmizlənmişdir (təmizlənib); 3 abadlaşdırılmışdır, 
abadlaşdırılıb; ♥опотејдəм  abadlaşdırıram; опотејдəш 
abadlaşdırırsan; опотејдə abadlaşdırır; опотејдəмон abadlaşdırırıq; 
опотејдəшон abadlaşdırırsınız; опотејдəн  abadlaşdırırlar; 
опотејдəбим abadlaşdırırdım; опотејдəбиш  abadlaşdırırdın; 
опотејдəбе  abadlaşdırırdı; опотејдəбимон abadlaşdırırdıq; 
опотејдəбишон abadlaşdırırdınız; опотејдəбин abadlaşdırırdılar; 
опотыме  abadlaşdırdım; опоте  abadlaşdırdın; опотыше 
abadlaşdırdı; опотымоне abadlaşdırdıq; опотыоне  abadlaşdırdınız; 
опотышоне  abadlaşdırdılar; оəпотим  abadlaşdırardım; оəпотиш 
abadlaşdırardın; оəпоти abadlaşdırardı; оəпотимон  abadlaşdırardıq; 
оəпотишон abadlaşdırardınız; оəпотин abadlaşdırardılar; 
опотəнинбим  abadlaşdırmalıydım; опотəнинбиш  
abadlaşdırmalıydın; опотəнинбе  abadlaşdırmalıydı; опотəнинбимон 
abadlaşdırmalıydıq; опотəнинбишон abadlaşdırmalıydınız; 
опотəнинбин abadlaşdırmalıydılar; опотəнин бим  abadlaşdırmalı 
oldum; опотəнин биш  abadlaşdırmalı oldun; опотəнин бе  
abadlaşdırmalı oldu; опотəнин бимон abadlaşdırmalı olduq; 
опотəнин бишон abadlaşdırmalı oldunuz; опотəнин бин 
abadlaşdırmalı oldular; обəпотем abadlaşdıraram; обəпотеш  
abadlaşdırarsan; обəпоте abadlaşdırar; обəпотемон  abadlaşdırarıq; 
обəпотешон  abadlaşdırarsınız; обəпотен  abadlaşdırarlar; 
опотəниним abadlaşdırmalıyam; опотəниниш abadlaşdırmalısınız; 
опотəнине abadlaşdırmalıdır; опотəнинимон  abadlaşdırmalıyıq; 
опотəнинишон  abadlaşdırmalısınız; опотəнинин 
abadlaşdırmalıdırlar; опотым abadlaşdırım; опот abadlaşdır; опоты  
abadlaşdırsın; опотəмон abadlaşdıraq; опотəн abadlaşdırın; опотын  
abadlaşdırsınlar; опотом  abadlaşdırsam; опотош abadlaşdırsan; 
опото abadlaşdırsa; опотомон  abadlaşdırsaq; опотошон 
abadlaşdırsanız; опотон abadlaşdırsalar; ♥опотејдəним  
abadlaşdırmıram; опотејдəним abadlaşdırmıram; опотејдəни 
abadlaşdırmır; опотејдəнимон abadlaşdırmırıq; опотејдəнишон 
abadlaşdırmırsınız; опотејдəнин  abadlaşdırmırlar; опотејдəныбим 
abadlaşdırmırdım; опотејдəныбиш  abadlaşdırmırdın; опотејдəныбе  
abadlaşdırmırdı; опотејдəныбимон abadlaşdırmırdıq; 
опотејдəныбишон abadlaşdırmırdınız; опотејдəныбин 
abadlaşdırmırdılar; оныпотыме  abadlaşdırmadım; оныпоте  
abadlaşdırmadın; оныпотыше abadlaşdırmadı; оныпотымоне 
abadlaşdırmadıq; оныпотыоне  abadlaşdırmadınız; оныпотышоне  
abadlaşdırmadılar; онəпотим  abadlaşdırmazdım; онəпотиш 
abadlaşdırmazdın; онəпоти abadlaşdırmazdı; онəпотимон  
abadlaşdırmazdıq; онəпотишон abadlaşdırmazdınız; онəпотин 
abadlaşdırmazdılar; опотəнинныбим  abadlaşdırmamalıydım; 
опотəнинныбиш  abadlaşdırmamalıydın; опотəнинныбе  
abadlaşdırmamalıydı; опотəнинныбимон abadlaşdırmamalıydıq; 
опотəнинныбишон abadlaşdırmamalıydınız; опотəнинныбин 
abadlaşdırmamalıydılar; опотəнин ныбим  abadlaşdırmalı olmadım; 
опотəнин ныбиш  abadlaşdırmalı olmadın; опотəнин ныбе  
abadlaşdırmalı olmadı; опотəнин ныбимон abadlaşdırmalı olmadıq; 
опотəнин ныбишон abadlaşdırmalı olmadınız; опотəнин ныбин 
abadlaşdırmalı olmadılar; онибəпотем abadlaşdırmaram; 
онибəпотеш  abadlaşdırmazsan; онибəпоте abadlaşdırmaz; 
онибəпотемон  abadlaşdırmarıq; онибəпотешон  abadlaşdırmazsınız; 
онибəпотен  abadlaşdırmazlar; опотəнинним abadlaşdırmamalıyam; 
опотəнинниш abadlaşdırmamalısınız; опотəнинни 
abadlaşdırmamalıdır; опотəниннимон  abadlaşdırmamalıyıq; 
опотəниннишон  abadlaşdırmamalısınız; опотəниннин 
abadlaşdırmamalıdırlar; оныпотым abadlaşdırmayım; омəпот 
abadlaşdırma; оныпоты  abadlaşdırmasın; омəпотəмон 
abadlaşdırmayaq; омəпотəн abadlaşdırmayın; оныпотын  
abadlaşdırmasınlar; оныпотом  abadlaşdırmasam; оныпотош 

abadlaşdırmasan; оныпото abadlaşdırmasa; оныпотомон  
abadlaşdırmasaq; оныпотошон abadlaşdırmasanız; оныпотон 
abadlaşdırmasalar. 

опоте-опоте з. 1 budaya-budaya, budayaraq; 2 kötüklәrdәn 
tәmizlәyә-tәmizlәyә (tәmizlәyәrәk); 3 abadlaşdıra-abadlaşdıra, 
abadlaşdıraraq. 

опотә с. 1 budamış, budayan; 2 kötüklәrdәn tәmizlәmiş 
(tәmizlәyәn); 3 abadlaşdırmış, abadlaşdıran. 

опотә хəб. мəн. 1 budamısan; 2 kötüklәrdәn tәmizlәmisәn; 3 
abadlaşdırmısan. 

опотәнин с. 1 budamalı, budayası, budanası; 2 kötüklәrdәn 
tәmizlәmәli (tәmizlәnәsi); 3 abadlaşdırmalı, abadlaşdırası. 

опотәсә з. 1 budayarkәn; 2 kötüklәrdәn tәmizlәyәrkәn; 3 
abadlaşdırarkәn. 

оптик с. optik; оптикə ҹиһоз optik cihaz. 
оптик и. optik (optika mütəxəssisi). 
оптикә и. физ. optika (fizikanın işıq bəhsi). 
орден и. orden. 
орденин с. ordenli. 
ордә и. un; ордə витеј un ələmək; ордə пешандеј unlamaq. 
ордәбәдылә с. içiunlu, tam yoğrulmamış, yaxşı yoğrulmamış 

(xamır). 
ордәјн с. unlu. 
орду и. ordu. 
ордуго и. düşәrgә, ordugah. 
орәғ и. oraq; орəғ жəј oraqlamaq. 
орәғәчәм с. oraqoxşar, orağabәnzәr. 
орәд и. uzaqlaşma, yaxasını kәnara çәkmә; орəд гынијеј ф. 

uzaqlaşmaq, yaxasını kənara çəkmək; орəд гынијə с. uzaqlaşan, 
uzaqlaşmış, yaxasını kənara çəkmiş (kənara çəkən); орəд гынијə хəб. 
мəн. uzaqlaşıb, uzaqlaşmışdır, yaxasını kənara çəkmişdir (kənara 
çəkib); орəд гынијə беј ф. uzaqlaşdırılmaq, kənara çəkilmək. 

орәме и. ayılma, duyuq düşmә.  
орәмеј ф. ayılmaq, duyuq düşmәk; Гəлə дəрəмəј, корə пəс 

орəмəј  Sürü hürkdü, kar qoyun duyuq düşdü (At. m.); ♥орəмејдəм  
ayılıram; орəмејдəш ayılırsan; орəмејдə ayılır; орəмејдəмон ayılırıq; 
орəмејдəшон ayılırsınız; орəмејдəн  ayılırlar; орəмејдəбим 
ayılırdım; орəмејдəбиш  ayılırdın; орəмејдəбе  ayılırdı; 
орəмејдəбимон ayılırdıq; орəмејдəбишон ayılırdınız; орəмејдəбин 
ayılırdılar; орəмəјм  ayıldım; орəмəјш  ayıldın; орəмəј ayıldı; 
орəмəјмон ayıldıq; орəмəјшон  ayıldınız; орəмəјн  ayıldılar; 
оəрəмим  ayılardım; оəрəмиш ayılardın; оəрəми ayılardı; оəрəмимон  
ayılardıq; оəрəмишон ayılardınız; оəрəмин ayılardılar; орəмəнинбим  
ayılmalıydım; орəмəнинбиш  ayılmalıydın; орəмəнинбе  ayılmalıydı; 
орəмəнинбимон ayılmalıydıq; орəмəнинбишон ayılmalıydınız; 
орəмəнинбин ayılmalıydılar; орəмəнин бим  ayılmalı oldum; 
орəмəнин биш  ayılmalı oldun; орəмəнин бе  ayılmalı oldu; 
орəмəнин бимон ayılmalı olduq; орəмəнин бишон ayılmalı oldunuz; 
орəмəнин бин ayılmalı oldular; обəрəмем ayılaram; обəрəмеш  
ayılarsan; обəрəме ayılar; обəрəмемон  ayılarıq; обəрəмешон  
ayılarsınız; обəрəмен  ayılarlar; орəмəниним ayılmalıyam; 
орəмəниниш ayılmalısınız; орəмəнине ayılmalıdır; орəмəнинимон  
ayılmalıyıq; орəмəнинишон  ayılmalısınız; орəмəнинин 
ayılmalıdırlar; орəмым ayılım; орəм ayıl; орəмы  ayılsın; орəмəмон 
ayılaq; орəмəн ayılın; орəмын  ayılsınlar; орəмом  ayılsam; орəмош 
ayılsan; орəмо ayılsa; орəмомон  ayılsaq; орəмошон ayılsanız; 
орəмон ayılsalar; ♥орəмејдəним  ayılmıram; орəмејдəним 
ayılmıram; орəмејдəни ayılmır; орəмејдəнимон ayılmırıq; 
орəмејдəнишон ayılmırsınız; орəмејдəнин  ayılmırlar; 
орəмејдəныбим ayılmırdım; орəмејдəныбиш  ayılmırdın; 
орəмејдəныбе  ayılmırdı; орəмејдəныбимон ayılmırdıq; 
орəмејдəныбишон ayılmırdınız; орəмејдəныбин ayılmırdılar; 
онырəмəјм  ayılmadım; онырəмəјш  ayılmadın; онырəмəј ayılmadı; 
онырəмəјмон ayılmadıq; онырəмəјшон  ayılmadınız; онырəмəјн  
ayılmadılar; онəрəмим  ayılmazdım; онəрəмиш ayılmazdın; онəрəми 
ayılmazdı; онəрəмимон  ayılmazdıq; онəрəмишон ayılmazdınız; 
онəрəмин ayılmazdılar; орəмəнинныбим  ayılmamalıydım; 
орəмəнинныбиш  ayılmamalıydın; орəмəнинныбе  ayılmamalıydı; 
орəмəнинныбимон ayılmamalıydıq; орəмəнинныбишон 
ayılmamalıydınız; орəмəнинныбин ayılmamalıydılar; орəмəнин 
ныбим  ayılmalı olmadım; орəмəнин ныбиш  ayılmalı olmadın; 
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орəмəнин ныбе  ayılmalı olmadı; орəмəнин ныбимон ayılmalı 
olmadıq; орəмəнин ныбишон ayılmalı olmadınız; орəмəнин ныбин 
ayılmalı olmadılar; онибəрəмем ayılmaram; онибəрəмеш  
ayılmazsan; онибəрəме ayılmaz; онибəрəмемон  ayılmarıq; 
онибəрəмешон  ayılmazsınız; онибəрəмен  ayılmazlar; 
орəмəнинним ayılmamalıyam; орəмəнинниш ayılmamalısınız; 
орəмəнинни ayılmamalıdır; орəмəниннимон  ayılmamalıyıq; 
орəмəниннишон  ayılmamalısınız; орəмəниннин ayılmamalıdırlar; 
онырəмым ayılmayım; омəрəм ayılma; онырəмы  ayılmasın; 
омəрəмəмон ayılmayaq; омəрəмəн ayılmayın; онырəмын  
ayılmasınlar; онырəмом  ayılmasam; онырəмош ayılmasan; 
онырəмо ayılmasa; онырəмомон  ayılmasaq; онырəмошон 
ayılmasanız; онырəмон ayılmasalar. 

орәме-орәме з. ayıla-ayıla, duyuq düşә-düşә (düşәrәk), ayılaraq. 
орәмә с. ayılmış, ayılan, duyuq düşmüş (düşәn). 
орәмә хəб. мəн. ayılıb, duyuq düşüb. 
орәмәнин с. ayılmalı, ayılası, duyuq düşmәli (düşәsi). 
орәмәсә з. ayılarkәn, duyuq düşәrkәn. 
орәх и. 1 son, axır; сори орəх ilin sonu (aхırı); 2 qurtaracaq; диј 

орəх kəndin qurtaracağı.  
орәхе и. bitmә. 
орәхеј ф. bitmәk, qurtarmaq, tükәnmәk, başa çatmaq; орəхəј! 

bitdi! ♥орəхејдə bitir; орəхејдəбе bitirdi; орəхəј bitdi; оəрəхи bitərdi; 
орəхəбе bitmişdi; орəхə bitib; орəхəјбəн bitibmiş; орəхəнинбе 
bitməliydi; орəхəнин бе bitməli oldu; обəрəхе bitər; орəхəнине 
bitməlidir; орəхы bitsin; орəхо bitsə; ♥орəхејдəни bitmir; 
орəхејдəныбе bitmirdi; онырəхəј bitmədi; онəрəхи bitməzdi; 
орəхəныбе bitməmişdi; орəхəни bitməyib; орəхəнијбəн 
bitməyibmiş; орəхəнинныбе bitməməliydi; орəхəнин ныбе bitməli 
olmadı; онибəрəхе bitməz; орəхəнинни bitməməlidir; онырəхы 
bitməsin; онырəхо bitməsə. 

орәхе-орәхе з. bitә-bitә, qurtara-qurtara, tükәnә-tükәnә, başa 
çata-çata (çataraq), bitәrәk, qurtararaq, tükәnәrәk. 

орәхә с. bitmiş, qurtarmış, tükәnmiş, başa çatmış; bitәn, 
qurtaran, tükәnәn, başa çatan; орəхə ко bitən iş. 

орәхә хəб. мəн. bitib, qurtarıb, tükәnib, başa çatıb.  
орәхәдә з qurtaracağında, sonunda; шəһри орəхəдə şəhərin 
qurtaracağında; гылəј визə до һесте диј орəхəдə kəndin 

qurtaracağında bir qoz ağacı vardır. 
орәхәнин с. bitmәli, bitәsi, qurtarmalı, qurtarası, tükәnmәli, 

tükәnәsi, başa çatmalı (çatası). 
орәхәсә з. bitәrkәn, qurtararkәn, tükәnәrkәn, başa çatarkәn. 
орзу и. arzu; чымы һестыме гылəј орзу mənim bir arzum vardır; 

ыштə орзу вотеј arzusunu bildirmək; орзу барде и. arzulama; орзу 
бардеј ф. arzulamaq, arzusunda olmaq, arzu etmək; орзу бардə с. 1 
arzulayan, arzusunda olan, arzu edən; 2 arzulamış, arzusunda olmuş, 
arzu etmiş; орзу бардə бе и. arzulanma; орзу бардə беј ф. 
arzulanmaq, arzu edilmək; орзу бардə быə с. arzulanmış, arzu 
edilmiş; орзу бардə быə хəб. мəн. arzulanmışdır, arzu edilmişdir. 

орзувони и. arzulama; орзувони барде и. arzulama; орзувони 
бардеј ф. arzulamaq, arzusunda olmaq, arzu etmək; орзувони бардə 
с. 1 arzulayan, arzusunda olan, arzu edən; 2 arzulamış, arzusundə 
olmuş, arzu etmiş; орзувони бардə бе и. arzulanma; орзувони бардə 
беј ф. arzulanmaq, arzu edilmək; орзувони бардə быə с. arzulanmış, 
arzu edilmiş, arzulanan, arzu edilən; орзувони бардə быə хəб. мəн. 
arzulanmışdır, arzu edilmişdir, arzulanıb, arzu edilib. 

орзујн с. arzulu. 
орзукарде и. arzulama. 
орзу кардеј ф. arzulamaq, arzusunda olmaq, arzu etmәk. 
орзукәш и. arzukeş. 
орзуманд и. arzumәnd, dilәyәn, arzulayan. 
орзуныбардә с. arzuolunmaz, arzuedilmәz. 
оригинал с. original. 
оригиналәти и. originallıq. 
орывије и. qopma (yunun, tükün).  
орывијеј ф. qopmaq (yunun (tükün) dəridən qopub tökülməsi); 

♥орывијејдə qopur; орывијејдəбе qopurdu; орывијəј qopdu; оəрыви 
qopardı; орывијəбе qopmuşdu; орывијə qopub; орывијəјбəн 
qopubmuş; орывијəнинбе qopmalıydı; орывијəнин бе qopmalı oldu; 
обəрывије qopar; орывијəнине qopmalıdır; орывијы qopsun; 
орывијо qopsa; ♥орывијејдəни qopmur; орывијејдəныбе qopmurdu; 

онырывијəј qopmadı; онəрыви qopmazdı; орывијəныбе 
qopmamışdı; орывијəни qopmayıb; орывијəнијбəн qopmayıbmış; 
орывијəнинныбе qopmamalıydı; орывијəнин ныбе qopmalı olmadı; 
онибəрывије qopmaz; орывијəнинни qopmamalıdır; онырывијы 
qopmasın; онырывијо qopmasa. 

орывијә с. qopmuş, qopan (yun, tük). 
орывијә хəб. мəн. qopub (yun, tük). 
орывијәнин с. qopmalı, qopası (yun və s.). 
орывијәсә з. qoparkәn (yun və s.). 
орыв-орыв з. qopuq-qopuq. 
орыз с. ovuq, ovulan; орызə бумəсеф ovuq kartof. 
орызије и.  ovulma. 
орызијеј ф.  ovulmaq; ♥орызијејдə ovulur; орызијејдəбе 

ovulurdu; орызијəј ovuldu; оəрызи ovulardı; орызијəбе ovulmuşdu; 
орызијə ovulub; орызијəјбəн ovulubmuş; орызијəнинбе 
ovulmalıydı; орызијəнин бе ovulmalı oldu; обəрызије ovular; 
орызијəнине ovulmalıdır; орызијы ovulsun; орызијо ovulsa; 
♥орызијејдəни ovulmur; орызијејдəныбе ovulmurdu; онырызијəј 
ovulmadı; онəрызи ovulmazdı; орызијəныбе ovulmamışdı; 
орызијəни ovulmayıb; орызијəнијбəн ovulmayıbmış; 
орызијəнинныбе ovulmamalıydı; орызијəнин ныбе ovulmalı 
olmadı; онибəрызије ovulmaz; орызијəнинни ovulmamalıdır; 
онырызијы ovulmasın; онырызијо ovulmasa. 

орызије-орызије з. ovula-ovula, ovularaq. 
орызијә с.  ovulmuş, ovulan. 
орызијә хəб. мəн.  ovulub. 
орызијәнин с.  ovulmalı, ovulası. 
орызијәсә з.  ovularkәn. 
орындыније и.  yolma; муорындыније saçyolma, saçyoldu. 
орындынијеј ф.  yolmaq (saç və s.); орындынијə беј ф. 

yolunmaq; орындынијə быəбе  yolunmuşdu; орындынијə быəбəј 
yolunsaydı; орындынијə бе yolundu; орындынијə бејдə yolunur; 
орындынијə бəбе yolunar; орындынијə быə с. yolunmuş, yolunan; 
орындынијə быə хəб. мəн. yolunmuşdur, yolunub; ♥орындынејдəм  
yoluram; орындынејдəш yolursan; орындынејдə yolur; 
орындынејдəмон yoluruq; орындынејдəшон yolursunuz; 
орындынејдəн  yolurlar; орындынејдəбим yolurdum; 
орындынејдəбиш  yolurdun; орындынејдəбе  yolurdu; 
орындынејдəбимон yolurduq; орындынејдəбишон yolurdunuz; 
орындынејдəбин yolurdular; орындыниме  yoldum; орындыније  
yoldun; орындынише yoldu; орындынимоне yolduq; 
орындынијоне  yoldunuz; орындынишоне  yoldular; оəрындыним  
yolardım; оəрындыниш yolardın; оəрындыни yolardı; 
оəрындынимон  yolardıq; оəрындынишон yolardınız; оəрындынин 
yolardılar; орындынијəнинбим  yolmalıydım; орындынијəнинбиш  
yolmalıydın; орындынијəнинбе  yolmalıydı; орындынијəнинбимон 
yolmalıydıq; орындынијəнинбишон yolmalıydınız; 
орындынијəнинбин yolmalıydılar; орындынијəнин бим  yolmalı 
oldum; орындынијəнин биш  yolmalı oldun; орындынијəнин бе  
yolmalı oldu; орындынијəнин бимон yolmalı olduq; 
орындынијəнин бишон yolmalı oldunuz; орындынијəнин бин 
yolmalı oldular; обəрындынем yolaram; обəрындынеш  yolarsan; 
обəрындыне yolar; обəрындынемон  yolarıq; обəрындынешон  
yolarsınız; обəрындынен  yolarlar; орындынијəниним yolmalıyam; 
орындынијəниниш yolmalısınız; орындынијəнине yolmalıdır; 
орындынијəнинимон  yolmalıyıq; орындынијəнинишон  
yolmalısınız; орындынијəнинин yolmalıdırlar; орындыным yolum; 
орындын yol; орындыны  yolsun; орындынəмон yolaq; орындынəн 
yolun; орындынын  yolsunlar; орындыном  yolsam; орындынош 
yolsan; орындыно yolsa; орындыномон  yolsaq; орындыношон 
yolsanız; орындынон yolsalar; ♥орындынејдəним  yolmuram; 
орындынејдəним yolmursan; орындынејдəни yolmur; 
орындынејдəнимон yolmuruq; орындынејдəнишон yolmursunuz; 
орындынејдəнин  yolmurlar; орындынејдəныбим yolmurdum; 
орындынејдəныбиш  yolmurdun; орындынејдəныбе  yolmurdu; 
орындынејдəныбимон yolmurduq; орындынејдəныбишон 
yolmurdunuz; орындынејдəныбин yolmurdular; онырындыниме  
yolmadım; онырындыније  yolmadın; онырындынише yolmadı; 
онырындынимоне yolmadıq; онырындынијоне  yolmadınız; 
онырындынишоне  yolmadılar; онəрындыним  yolmazdım; 
онəрындыниш yolmazdın; онəрындыни yolmazdı; онəрындынимон  
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yolmazdıq; онəрындынишон yolmazdınız; онəрындынин 
yolmazdılar; орындынијəнинныбим  yolmamalıydım; 
орындынијəнинныбиш  yolmamalıydın; орындынијəнинныбе  
yolmamalıydı; орындынијəнинныбимон yolmamalıydıq; 
орындынијəнинныбишон yolmamalıydınız; орындынијəнинныбин 
yolmamalıydılar; орындынијəнин ныбим  yolmalı olmadım; 
орындынијəнин ныбиш  yolmalı olmadın; орындынијəнин ныбе  
yolmalı olmadı; орындынијəнин ныбимон yolmalı olmadıq; 
орындынијəнин ныбишон yolmalı olmadınız; орындынијəнин 
ныбин yolmalı olmadılar; онибəрындынем yolmaram; 
онибəрындынеш  yolmazsan; онибəрындыне yolmaz; 
онибəрындынемон  yolmarıq; онибəрындынешон  yolmazsınız; 
онибəрындынен  yolmazlar; орындынијəнинним yolmamalıyam; 
орындынијəнинниш yolmamalısınız; орындынијəнинни 
yolmamalıdır; орындынијəниннимон  yolmamalıyıq; 
орындынијəниннишон  yolmamalısınız; орындынијəниннин 
yolmamalıdırlar; онырындыным yolmayım; омəрындын yolma; 
онырындыны  yolmasın; омəрындынəмон yolmayaq; омəрындынəн 
yolmayın; онырындынын  yolmasınlar; онырындыном  yolmasam; 
онырындынош yolmasan; онырындыно yolmasa; онырындыномон  
yolmasaq; онырындыношон yolmasanız; онырындынон yolmasalar. 

орындыније-орындыније з. yola-yola, yolaraq. 
орындынијә с.  yolmuş, yolan (saç). 
орындынијә хəб. мəн.  yolmusan (saç). 
орындынијәнин с.  yolmalı, yolası, yolunası. 
орындынијәсә з.  yolarkәn. 
орынд-орынд з. yoluq-yoluq, yolum-yolum. 
орыте и. arıtlama. 
орытеј ф. arıtlamaq; бырз орытеј düyü arıtlamaq; орытə беј ф. 

arıtlanmaq (düyü və s.); орытə быə с. arıtlanmış, arıtlanan (düyü və 
s.); орытə быə хəб. мəн. arıtlanmışdır, arıtlanıb (düyü və s.); 
♥орытејдəм  arıtlayıram; орытејдəш arıtlayırsan; орытејдə arıtlayır; 
орытејдəмон arıtlayırıq; орытејдəшон arıtlayırsınız; орытејдəн  
arıtlayırlar; орытејдəбим arıtlayırdım; орытејдəбиш  arıtlayırdın; 
орытејдəбе  arıtlayırdı; орытејдəбимон arıtlayırdıq; орытејдəбишон 
arıtlayırdınız; орытејдəбин arıtlayırdılar; орытыме  arıtladım; орыте  
arıtladın; орытыше arıtladı; орытымоне arıtladıq; орытыоне  
arıtladınız; орытышоне  arıtladılar; оəрытим  arıtlayardım; оəрытиш 
arıtlayardın; оəрыти arıtlayardı; оəрытимон  arıtlayardıq; 
оəрытишон arıtlayardınız; оəрытин arıtlayardılar; орытəнинбим  
arıtlamalıydım; орытəнинбиш  arıtlamalıydın; орытəнинбе  
arıtlamalıydı; орытəнинбимон arıtlamalıydıq; орытəнинбишон 
arıtlamalıydınız; орытəнинбин arıtlamalıydılar; орытəнин бим  
arıtlamalı oldum; орытəнин биш  arıtlamalı oldun; орытəнин бе  
arıtlamalı oldu; орытəнин бимон arıtlamalı olduq; орытəнин бишон 
arıtlamalı oldunuz; орытəнин бин arıtlamalı oldular; обəрытем 
arıtlayaram; обəрытеш  arıtlayarsan; обəрыте arıtlayar; обəрытемон  
arıtlayarıq; обəрытешон  arıtlayarsınız; обəрытен  arıtlayarlar; 
орытəниним arıtlamalıyam; орытəниниш arıtlamalısınız; орытəнине 
arıtlamalıdır; орытəнинимон  arıtlamalıyıq; орытəнинишон  
arıtlamalısınız; орытəнинин arıtlamalıdırlar; орытым arıtlayım; орыт 
arıtla; орыты  arıtlasın; орытəмон arıtlayaq; орытəн arıtlayın; 
орытын  arıtlasınlar; орытом  arıtlasam; орытош arıtlasan; орыто 
arıtlasa; орытомон  arıtlasaq; орытошон arıtlasanız; орытон 
arıtlasalar; ♥орытејдəним  arıtlamıram; орытејдəним arıtlamırsan; 
орытејдəни arıtlamır; орытејдəнимон arıtlamırıq; орытејдəнишон 
arıtlamırsınız; орытејдəнин  arıtlamırlar; орытејдəныбим 
arıtlamırdım; орытејдəныбиш  arıtlamırdın; орытејдəныбе  
arıtlamırdı; орытејдəныбимон arıtlamırdıq; орытејдəныбишон 
arıtlamırdınız; орытејдəныбин arıtlamırdılar; онырытыме  
arıtlamadım; онырыте  arıtlamadın; онырытыше arıtlamadı; 
онырытымоне arıtlamadıq; онырытыоне  arıtlamadınız; 
онырытышоне  arıtlamadılar; онəрытим  arıtlamazdım; онəрытиш 
arıtlamazdın; онəрыти arıtlamazdı; онəрытимон  arıtlamazdıq; 
онəрытишон arıtlamazdınız; онəрытин arıtlamazdılar; 
орытəнинныбим  arıtlamamalıydım; орытəнинныбиш  
arıtlamamalıydın; орытəнинныбе  arıtlamamalıydı; 
орытəнинныбимон arıtlamamalıydıq; орытəнинныбишон 
arıtlamamalıydınız; орытəнинныбин arıtlamamalıydılar; орытəнин 
ныбим  arıtlamalı olmadım; орытəнин ныбиш  arıtlamalı olmadın; 
орытəнин ныбе  arıtlamalı olmadı; орытəнин ныбимон arıtlamalı 

olmadıq; орытəнин ныбишон arıtlamalı olmadınız; орытəнин ныбин 
arıtlamalı olmadılar; онибəрытем arıtlamaram; онибəрытеш  
arıtlamazsan; онибəрыте arıtlamaz; онибəрытемон  arıtlamarıq; 
онибəрытешон  arıtlamazsınız; онибəрытен  arıtlamazlar; 
орытəнинним arıtlamamalıyam; орытəнинниш arıtlamamalısınız; 
орытəнинни arıtlamamalıdır; орытəниннимон  arıtlamamalıyıq; 
орытəниннишон  arıtlamamalısınız; орытəниннин 
arıtlamamalıdırlar; онырытым arıtlamayım; омəрыт arıtlama; 
онырыты  arıtlamasın; омəрытəмон arıtlamayaq; омəрытəн 
arıtlamayın; онырытын  arıtlamasınlar; онырытом  arıtlamasam; 
онырытош arıtlamasan; онырыто arıtlamasa; онырытомон  
arıtlamasaq; онырытошон arıtlamasanız; онырытон yolmasalar. 

орыте-орыте з. arıtlaya-arıtlaya, arıtlayaraq (düyü və s.). 
орытә с. arıtlamış, arıtlayan (düyü və s.). 
орытә хəб. мəн. arıtlamısan (düyü və s.). 
орытәнин з. arıtlamalı, arıtlayası, arıtlanası. 
орытәсә з. arıtlayarkәn. 
ором с. aram, sakit. 
ором и. tәkrar şum. 
оромго и. aramgah, mәqbәrә. 
ороме и. tәkrar şumlama. 
оромеј ф. tәkrar şumlamaq; оромə беј ф. təkrar şumlanmaq; 

оромə быə с. təkrar şumlanmış (şumlanan); оромə быə хəб. мəн. 
təkrar şumlanmışdır (şumlanıb); ♥оромејдəм  şumlayıram; 
оромејдəш şumlayırsan; оромејдə şumlayır; оромејдəмон 
şumlayırıq; оромејдəшон şumlayırsınız; оромејдəн  şumlayırlar; 
оромејдəбим şumlayırdım; оромејдəбиш  şumlayırdın; оромејдəбе  
şumlayırdı; оромејдəбимон şumlayırdıq; оромејдəбишон 
şumlayırdınız; оромејдəбин şumlayırdılar; оромəме  şumladım; 
оромəј  şumladın; оромəше şumladı; оромəмоне şumladıq; 
оромəоне  şumladınız; оромəшоне  şumladılar; оəромим  
şumlayardım; оəромиш şumlayardın; оəроми şumlayardı; 
оəромимон  şumlayardıq; оəромишон şumlayardınız; оəромин 
şumlayardılar; оромəнинбим  şumlamalıydım; оромəнинбиш  
şumlamalıydın; оромəнинбе  şumlamalıydı; оромəнинбимон 
şumlamalıydıq; оромəнинбишон şumlamalıydınız; оромəнинбин 
şumlamalıydılar; оромəнин бим  şumlamalı oldum; оромəнин биш  
şumlamalı oldun; оромəнин бе  şumlamalı oldu; оромəнин бимон 
şumlamalı olduq; оромəнин бишон şumlamalı oldunuz; оромəнин 
бин şumlamalı oldular; обəромем şumlayaram; обəромеш  
şumlayarsan; обəроме şumlayar; обəромемон  şumlayarıq; 
обəромешон  şumlayarsınız; обəромен  şumlayarlar; оромəниним 
şumlamalıyam; оромəниниш şumlamalısınız; оромəнине 
şumlamalıdır; оромəнинимон  şumlamalıyıq; оромəнинишон  
şumlamalısınız; оромəнинин şumlamalıdırlar; оромым şumlayım; 
ором şumla; оромы  şumlasın; оромəмон şumlayaq; оромəн 
şumlayın; оромын  şumlasınlar; оромом  şumlasam; оромош 
şumlasan; оромо şumlasa; оромомон  şumlasaq; оромошон 
şumlasanız; оромон şumlasalar; ♥оромејдəним  şumlamıram; 
оромејдəним şumlamırsan; оромејдəни şumlamır; оромејдəнимон 
şumlamırıq; оромејдəнишон şumlamırsınız; оромејдəнин  
şumlamırlar; оромејдəныбим şumlamırdım; оромејдəныбиш  
şumlamırdın; оромејдəныбе  şumlamırdı; оромејдəныбимон 
şumlamırdıq; оромејдəныбишон şumlamırdınız; оромејдəныбин 
şumlamırdılar; оныромəме  şumlamadım; оныромəј  şumlamadın; 
оныромəше şumlamadı; оныромəмоне şumlamadıq; оныромəоне  
şumlamadınız; оныромəшоне  şumlamadılar; онəромим  
şumlamazdım; онəромиш şumlamazdın; онəроми şumlamazdı; 
онəромимон  şumlamazdıq; онəромишон şumlamazdınız; онəромин 
şumlamazdılar; оромəнинныбим  şumlamamalıydım; 
оромəнинныбиш  şumlamamalıydın; оромəнинныбе  
şumlamamalıydı; оромəнинныбимон şumlamamalıydıq; 
оромəнинныбишон şumlamamalıydınız; оромəнинныбин 
şumlamamalıydılar; оромəнин ныбим  şumlamalı olmadım; 
оромəнин ныбиш  şumlamalı olmadın; оромəнин ныбе  şumlamalı 
olmadı; оромəнин ныбимон şumlamalı olmadıq; оромəнин 
ныбишон şumlamalı olmadınız; оромəнин ныбин şumlamalı 
olmadılar; онибəромем şumlamaram; онибəромеш  şumlamazsan; 
онибəроме şumlamaz; онибəромемон  şumlamarıq; онибəромешон  
şumlamazsınız; онибəромен  şumlamazlar; оромəнинним 
şumlamamalıyam; оромəнинниш şumlamamalısınız; оромəнинни 
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şumlamamalıdır; оромəниннимон  şumlamamalıyıq; 
оромəниннишон  şumlamamalısınız; оромəниннин 
şumlamamalıdırlar; оныромым şumlamayım; омəром şumlama; 
оныромы  şumlamasın; омəромəмон şumlamayaq; омəромəн 
şumlamayın; оныромын  şumlamasınlar; оныромом  şumlamasam; 
оныромош şumlamasan; оныромо şumlamasa; оныромомон  
şumlamasaq; оныромошон şumlamasanız; оныромон şumlamasalar. 

ороме-ороме з. (tәkrar) şumlaya-şumlaya (şumlayaraq). 
оромә с. tәkrar şumlamış (şumlayan). 
оромә хəб. мəн. tәkrar şumlamısan. 
оромәнин с. tәkrar şumlamalı (şumlayası, şumlanası). 
оромәсә з. tәkrar şumlayarkәn. 
ороми и. sakitlik, aramlıq. 
оромин с. aramlı. 
ороминәти и. aramlılıq. 
ором-ороми з. aram-aram, tәlәsmәdәn, asta-asta, sakitcәsinә. 
орохније и. bitirmә, qurtarma, tükәndirmә, başa çatdırma. 
орохнијеј ф. bitirmәk, qurtarmaq, tükәndirmәk, tükәtmәk, 

başa çatdırmaq; орохнијə бе и. bitirilmə, qurtarılma, tükəndirilmə, 
başa çatdırılma; орохнијə беј ф. bitirilmək, qurtarılmaq, 
tükəndirilmək, başa çatdırılmaq; орохнијə быəбе bitirilmişdi; 
орохнијə быə bitirilib; орохнијə быəбəј bitirilsəydi; орохнијə бе 
bitirildi; орохнијə бејдə bitirilir; орохнијə бəбе bitirilər; орохнијə 
быə с. bitirilmiş, qurtarılmış, tükəndirilmiş, başa çatdırılmış; bitirilən, 
qurtarılan, tükəndirilən, başa çatdırılan; орохнијə быə хəб. мəн. 
bitirilmişdir, qurtarılmışdır, tükəndirilmişdir, başa çatdırılmışdır; 
bitirilib, qurtarılıb, tükəndirilib, başa çatdırılıb; ♥орохнејдəм eşirəm; 
орохнејдəш bitirirsən; орохнејдə bitirir; орохнејдəмон bitiririk; 
орохнејдəшон bitirirsiniz; орохнејдəн bitirirlər; орохнејдəбим 
bitirirdim; орохнејдəбиш bitirirdin; орохнејдəбе bitirirdi; 
орохнејдəбимон bitirirdik; орохнејдəбишон bitirirdiniz; 
орохнејдəбин bitirirdilər; оəрохним bitirərdim; оəрохниш bitirərdin; 
оəрохни bitirərdi; оəрохнимон bitirərdik; оəрохнишон bitirərdiniz; 
оəрохнин bitirərdilər; орохниме bitirdim; орохније bitirdin; 
орохнише bitirdi; орохнимоне bitirdik; орохнијоне bitirdiniz; 
орохнишоне bitirdilər; орохнијəнинбим bitirməliydim; 
орохнијəнинбиш bitirməliydin; орохнијəнинбе bitirməliydi; 
орохнијəнинбимон bitirməliydik; орохнијəнинбишон 
bitirməliydiniz; орохнијəнинбин bitirməliydilər; орохнијəнин бим 
bitirməli oldum; орохнијəнин биш bitirməli oldun; орохнијəнин бе 
bitirməli oldu; орохнијəнин бимон bitirməli olduq; орохнијəнин 
бишон bitirməli oldunuz; орохнијəнин бин bitirməli oldular; 
орохнијəмбəј bitirsəydim; орохнијəбəј bitirsəydin; орохнијəшбəј 
bitirsəydi; орохнијəмонбəј bitirsəydik; орохнијəонбəј bitirsəydiniz; 
орохнијəшонбəј bitirsəydilər; обəрохнем bitirərəm; обəрохнеш 
bitirərsən; обəрохне bitirər; обəрохнемон bitirərik; обəрохнешон 
bitirərsiniz; обəрохнен bitirərlər; орохнијəниним bitirməliyəm; 
орохнијəниниш bitirməlisən; орохнијəнине bitirməlidir; 
орохнијəнинимон bitirməliyik; орохнијəнинишон bitirməlisiniz; 
орохнијəнинин bitirməlidirlər; орохным bitirim; орохын bitir; 
орохны bitirsin; орохнəмон bitirək; орохнəн bitirin; орохнын 
bitirsinlər; орохном bitirsəm; орохнош bitirsən; орохно bitirsə; 
орохномон bitirsək; орохношон bitirsəniz; орохнон bitirsələr; 
♥орохнејдəним bitirmirəm; орохнејдəниш bitirmirsən; орохнејдəни 
bitirmir; орохнејдəнимон bitirmirik; орохнејдəнишон bitirmirsiniz; 
орохнејдəнин bitirmirlər; орохнејдəныбим bitirmirdim; 
орохнејдəныбиш bitirmirdin; орохнејдəныбе bitirmirdi; 
орохнејдəныбимон bitirmirdik; орохнејдəныбишон bitirmirdiniz; 
орохнејдəныбин bitirmirdilər; онəрохним bitirməzdim; онəрохниш 
bitirməzdin; онəрохни bitirməzdi; онəрохнимон bitirməzdik; 
онəрохнишон bitirməzdiniz; онəрохнин bitirməzdilər; онырохниме 
bitirmədim; онырохније bitirmədin; онырохнише bitirmədi; 
онырохнимоне bitirmədik; онырохнијоне bitirmədiniz; 
онырохнишоне bitirmədilər; орохнијəнинныбим bitirməməliydim; 
орохнијəнинныбиш bitirməməliydin; орохнијəнинныбе 
bitirməməliydi; орохнијəнинныбимон bitirməməliydik; 
орохнијəнинныбишон bitirməməliydiniz; орохнијəнинныбин 
bitirməməliydilər; орохнијəнин ныбим bitirməli olmadım; 
орохнијəнин ныбиш bitirməli olmadın; орохнијəнин ныбе bitirməli 
olmadı; орохнијəнин ныбимон bitirməli olmadıq; орохнијəнин 
ныбишон bitirməli olmadınız; орохнијəнин ныбин bitirməli 

olmadılar; орохнијəмнəбəј bitirməsəydim; орохнијəнəбəј 
bitirməsəydin; орохнијəшнəбəј bitirməsəydi; орохнијəмоннəбəј 
bitirməsəydik; орохнијəоннəбəј bitirməsəydiniz; орохнијəшоннəбəј 
bitirməsəydilər; онырохниме bitirmərəm; онырохније bitirməzsən; 
онырохнише bitirməz; онырохнимоне bitirmərik; онырохнијоне 
bitirməzsiniz; онырохнишоне bitirməzlər; орохнијəнинним 
bitirməməliyəm; орохнијəнинниш bitirməməlisən; орохнијəнинни 
bitirməməlidir; орохнијəниннимон bitirməməliyik; 
орохнијəниннишон bitirməməlisiniz; орохнијəниннин 
bitirməməlidirlər; онырохным bitirməyim; омəрохын bitirmə; 
онырохны bitirməsin; омəрохнəмон bitirməyək; омəрохнəн 
bitirməyin; онырохнын bitirməsinlər; онырохном bitirməsəm; 
онырохнош bitirməsən; онырохно bitirməsə; онырохномон 
bitirməsək; онырохношон bitirməsəniz; онырохнон bitirməsələr. 

орохније-орохније з. bitirә-bitirә, qurtara-qurtara, tükәndirә-
tükәndirә, başa çatdıra-çatdıra (çatdıraraq), bitirәrәk, 
qurtararaq, tükәndirәrәk. 

орохнијә с. bitirmiş, bitirәn, qurtarmış, qurtaran, tükәndirmiş, 
tükәndirәn, başa çatdırmış (çatdıran). 

орохнијә хəб. мəн. bitirmisәn, qurtarmısan, tükәndirmisәn, başa 
çatdırmısan. 

орохнијәнин с. bitirmәli, bitirәsi, qurtarmalı, qurtarası, 
tükәndirmәli, tükәndirәsi, başa çatdırmalı (çatdırası). 

орохнијәсә з. bitirәrkәn, qurtararkәn, tükәndirәrkәn, 
tükәdәrkәn, başa çatdırarkәn. 

оружи з. sәhәrisi, sabahısı, ertәsi; иди оружи bayram ertəsi. 
орошго и. örüş. 
ос и. dәstәk; дастһори ос əl dəyirmanının ağac dəstəyi. 
осә I и. yoxlama, yoxlayış; осə акт yoхlama aktı; чəсбонијə осə 

təcili yoхlama; осə нишо доше ки… yoхlama göstərdi ki…; осə 
кардеј ф. yoxlamaq; миəллими осə кардыше че шогирдон 
нывыштəјон müəllim şagirdlərin yazdıqlarını yoхladı; шикати осə 
кардеј şikayəti yoхlamaq; шыти  зығинəти осə кардеј südün 
yağlılığını yoхlamaq; осə кардə беј ф. yoxlanmaq; осə кардə быə с. 
yoxlanmış, yoxlanan; осə кардə быə хəб. мəн. yoxlanmışdır, 
yoxlanıb; осə кардовнијеј ф. yoxlatdırmaq; осə кардовнијə беј ф. 
yoxlatdırılmaq; осə кардовнијə быə с. yoxlatdırılmış, yoxlatdırılan; 
осə кардə быə хəб. мəн. yoxlatdırılmışdır, yoxlatdırılıb. 

осә II и. 1 xәbәrdar, xәbәrdarlıq; осə беј ф. xəbərdar olmaq; осə 
быə с. xəbərdar olmuş, xəbərdar olan; осə быə хəб. мəн. xəbərdar 
olmuşdur, xəbərdar olub; 2 baş çәkmә, dәymә; осə ғандеј ф. 
dəymək, yoxlamaq, baş çəkmək; бəпе осə бығандым ыштə авлодон 
gərək öz qohumlarıma baş çəkəm; нохəшини осə ғандеј хəstəyə baş 
çəkmək; осə ғандə беј ф. dəyilmək, yoxlanmaq, baş çəkilmək; осə 
ғандə быə с. dəyilmiş, yoxlanmış, baş çəkilmiş; осə ғандə быə хəб. 
мəн. dəyilmişdir, yoxlanmışdır, baş çəkilmişdir; 

осәәкә и. yoxlayan, yoxlayıcı. 
осәме и. ayılma, duyuq düşmә. 
осәмеј ф. ayılmaq, duyuq düşmәk; əв икəрəн осəмəј, бəне һəни 

дије o bir də ayılıb gördü ki, artıq gecdir; ♥осəмејдəм duyuq 
düşürəm; осəмејдəш duyuq düşürsən; осəмејдə duyuq düşür; 
осəмејдəмон duyuq düşürük; осəмејдəшон duyuq düşürsünüz; 
осəмејдəн duyuq düşürlər; осəмејдəбим duyuq düşürdüm; 
осəмејдəбиш duyuq düşürdün; осəмејдəбе duyuq düşürdü; 
осəмејдəбимон duyuq düşürdük; осəмејдəбишон duyuq düşürdünüz; 
осəмејдəбин duyuq düşürdülər; оəсəмим duyuq düşərdim; оəсəмиш 
duyuq düşərdin; оəсəми duyuq düşərdi; оəсəмимон duyuq düşərdik; 
оəсəмишон duyuq düşərdiniz; оəсəмин duyuq düşərdilər; осəмəјм 
duyuq düşdüm; осəмəјш duyuq düşdün; осəмəј duyuq düşdü; 
осəмəјмон duyuq düşdük; осəмəјшон duyuq düşdünüz; осəмəјн 
duyuq düşdülər; осəмəнинбим duyuq düşməliydim; осəмəнинбиш 
duyuq düşməliydin; осəмəнинбе duyuq düşməliydi; осəмəнинбимон 
duyuq düşməliydik; осəмəнинбишон duyuq düşməliydiniz; 
осəмəнинбин duyuq düşməliydilər; осəмəнин бим duyuq düşməli 
oldum; осəмəнин биш duyuq düşməli oldun; осəмəнин бе duyuq 
düşməli oldu; осəмəнин бимон duyuq düşməli olduq; осəмəнин 
бишон duyuq düşməli oldunuz; осəмəнин бин duyuq düşməli 
oldular; осəмəбəјм duyuq düşsəydim; осəмəбəјш duyuq düşsəydin; 
осəмəбəј duyuq düşsəydi; осəмəбəјмон duyuq düşsəydik; 
осəмəбəјшон duyuq düşsəydiniz; осəмəбəјн duyuq düşsəydilər; 
обəсəмем duyuq düşərəm; обəсəмеш duyuq düşərsən; обəсəме duyuq 
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düşər; обəсəмемон duyuq düşərik; обəсəмешон duyuq düşərsiniz; 
обəсəмен duyuq düşərlər; осəмəниним duyuq düşməliyəm; 
осəмəниниш duyuq düşməlisən; осəмəнине duyuq düşməlidir; 
осəмəнинимон duyuq düşməliyik; осəмəнинишон duyuq 
düşməlisiniz; осəмəнинин duyuq düşməlidirlər; осəмым duyuq 
düşüm; осəм duyuq düş; осəмы duyuq düşsün; осəмəмон duyuq 
düşək; осəмəн duyuq düşün; осəмын duyuq düşsünlər; осəмом duyuq 
düşsəm; осəмош duyuq düşsən; осəмо duyuq düşsə; осəмомон duyuq 
düşsək; осəмошон duyuq düşsəniz; осəмон duyuq düşsələr; 
♥осəмејдəним duyuq düşmürəm; осəмејдəниш duyuq düşmürsən; 
осəмејдəни duyuq düşmür; осəмејдəнимон duyuq düşmürük; 
осəмејдəнишон duyuq düşmürsünüz; осəмејдəнин duyuq düşmürlər; 
осəмејдəныбим duyuq düşmürdüm; осəмејдəныбиш duyuq 
düşmürdün; осəмејдəныбе duyuq düşmürdü; осəмејдəныбимон 
duyuq düşmürdük; осəмејдəныбишон duyuq düşmürdünüz; 
осəмејдəныбин duyuq düşmürdülər; онəсəмим duyuq düşəzdim; 
онəсəмиш duyuq düşəzdin; онəсəми duyuq düşəzdi; онəсəмимон 
duyuq düşəzdik; онəсəмишон duyuq düşəzdiniz; онəсəмин duyuq 
düşəzdilər; онысəмəјм duyuq düşədim; онысəмəјш duyuq düşədin; 
онысəмəј duyuq düşədi; онысəмəјмон duyuq düşədik; онысəмјшон 
duyuq düşədiniz; онысəмəјн duyuq düşədilər; осəмəнинныбим 
duyuq düşməməliydim; осəмəнинныбиш duyuq düşməməliydin; 
осəмəнинныбе duyuq düşməməliydi; осəмəнинныбимон duyuq 
düşməməliydik; осəмəнинныбишон duyuq düşməməliydiniz; 
осəмəнинныбин duyuq düşməməliydilər; осəмəнин ныбим duyuq 
düşməli olmadım; осəмəнин ныбиш duyuq düşməli olmadın; 
осəмəнин ныбе duyuq düşməli olmadı; осəмəнин ныбимон duyuq 
düşməli olmadıq; осəмəнин ныбишон duyuq düşməli olmadınız; 
осəмəнин ныбин duyuq düşməli olmadılar; осəмəнəбəјм duyuq 
düşməsəydim; осəмəнəбəјш duyuq düşməsəydin; осəмəнəбəј duyuq 
düşməsəydi; осəмəнəбəјмон duyuq düşməsəydik; осəмəнəбəјшон 
duyuq düşməsəydiniz; осəмəнəбəјн duyuq düşməsəydilər; 
онибəсəмем duyuq düşmərəm; онибəсəмеш duyuq düşməzsən; 
онибəсəме duyuq düşməz; онибəсəмемон duyuq düşmərik; 
онибəсəмешон duyuq düşməzsiniz; онибəсəмен duyuq düşməzlər; 
осəмəнинним duyuq düşməməliyəm; осəмəнинниш duyuq 
düşməməlisən; осəмəнинни duyuq düşməməlidir; осəмəниннимон 
duyuq düşməməliyik; осəмəниннишон duyuq düşməməlisiniz; 
осəмəниннин duyuq düşməməlidirlər; онысəмым duyuq düşməyim; 
омəсəм duyuq düşmə; онысəмы duyuq düşməsin; омəсəмəмон 
duyuq düşməyək; омəсəмəн duyuq düşməyin; онысəмын duyuq 
düşməsinlər; онысəмом duyuq düşməsəm; онысəмош duyuq 
düşməsən; онысəмо duyuq düşməsə; онысəмомон duyuq düşməsək; 
онысəмошон duyuq düşməsəniz; онысəмон duyuq düşməsələr. 

осәме-осәме з. aylı-ayıla, ayılaraq, duyuq düşә-düşә (düşәrәk). 
осәмә с. ayılmış, ayılan, duyuq düşmüş (düşәn). 
осәмә хəб. мəн. ayılıb, duyuq düşüb. 
осәмәнин с. ayılmalı, ayılası, duyuq düşmәli (düşәsi). 
осәмәсә з. ayılarkәn, duyuq düşәrkәn. 
осә-нәзорәт с. yoxlama-nәzarәt. 
осије и. qırılma, kәsilmә. 
осијеј ф. qırılmaq, kәsilmәk; ♥осијејдə qırılır; осијејдəбе qırılırdı; 

осијəј qırıldı; оəси qırılardı; осијəбе qırılmışdı; осијə qırılıb; 
осијəјбəн qırılıbmış; осијəнинбе qırılmalıydı; осијəнин бе qırılmalı 
oldu; обəсије qırılar; осијəнине qırılmalıdır; осијы qırılsın; осијо 
qırılsa; ♥осијејдəни qırılmır; осијејдəныбе qırılmırdı; онысијəј 
qırılmadı; онəси qırılmazdı; осијəныбе qırılmamışdı; осијəни 
qırılmayıb; осијəнијбəн qırılmayıbmış; осијəнинныбе 
qırılmamalıydı; осијəнин ныбе qırılmalı olmadı; онибəсије qırılmaz; 
осијəнинни qırlmamalıdır; онысијы qırılmasın; онысијо qırılmasa. 

осије-осије з. qırıla-qırıla, kәsilә-kәsilә, qırılaraq, kәsilәrәk. 
осијә с. qırılmış, qırılan, kәsilmiş, kәsilәn. 
осијә хəб. мəн. qırılıb, kәsilib. 
осијәнин с. qırılmalı, kәsilmәli, qırılası, kәsilәsi. 
осијәсә з. qırılarkәn, kәsilәrkәn. 
осывије и. siyrilmә. 
осывијеј ф. siyrilmәk; ♥осывијејдə siyrilir; осывијејдəбе 

siyrilirdi; осывијəј siyrildi; оəсыви siyrilərdi; осывијəбе siyrilmişdi; 
осывијə siyrilib; осывијəјбəн siyrilibmiş; осывијəнинбе 
siyrilməliydi; осывијəнин бе siyrilməli oldu; обəсывије siyrilər; 
осывијəнине siyrilməlidir; осывијы siyrilsin; осывијо siyrilsə; 

♥осывијејдəни siyrilmir; осывијејдəныбе siyrilmirdi; онысывијəј 
siyrilmədi; онəсыви siyrilməzdi; осывијəныбе siyrilməmişdi; 
осывијəни siyrilməyib; осывијəнијбəн siyrilməyibmiş; 
осывијəнинныбе siyrilməməliydi; осывијəнин ныбе siyrilməli 
olmadı; онибəсывије siyrilməz; осывијəнинни siyrilməməlidir; 
онысывијы siyrilməsin; онысывијо siyrilməsə. 

осывије-осывије з. siyrilә-siyrilә, siyrilәrәk. 
осывијә с. siyrilmiş, siyrilәn. 
осывијә хəб. мəн. siyrilib. 
осывијәнин с. siyrilmәli, siyrilәsi. 
осывијәсә з. siyrilәrkәn. 
осывније и. siyirmә. 
осывнијеј ф. siyirmәk; осывнијə беј ф. siyirdilmək; осывнијə 

быə с. siyirdilmiş, siyirdilən; осывнијə быə хəб. мəн. siyirdilmişdir, 
siyirdilib. 

осывније-осывније з. siyirә-siyirә, siyirәrәk. 
осывнијә с. siyirmiş, siyirәn. 
осывнијә хəб. мəн. siyirmisәn. 
осывнијәнин с. siyirmәli, siyirәsi, siyirilәsi. 
осывнијәсә з. siyirәrkәn. 
осын и. dәmir; осын ов кардеј dəmir əritmək; осынə бə dəmir 

qapı; осынə филиз dəmir filizi. 
осынанҹән и. dәmirdoğrayan. 
осын-бетон и. dәmir-beton. 
осынбыр и. dәmirkәsәn (mişar və s.). 
осынбырнијә с. dәmirkәsәn; осынбырнијə ғəјчи  dəmirkəsən 

qayçı. 
осындыније и. qırtma, qırma, ayrı salma. 
осындынијеј ф. qırtmaq, qırmaq, ayrı salmaq; осындынијə беј 

ф. qırtılmaq, qırılmaq, ayrı salınmaq; осындынијə быə с. qırtılmış, 
qırtılan, qırılmış, qırılan, ayrı salınmış (salınan); осындынијə быə 
хəб. мəн. qırtılmışdır, qırtılıb, qırılmışdır, qırılıb, ayrı salınmışdır 
(salınıb); ♥осындынејдəм  qırıram; осындынејдəш qırırsan; 
осындынејдə qırır; осындынејдəмон qırırıq; осындынејдəшон 
qırırsınız; осындынејдəн  qırırlar; осындынејдəбим qırırdım; 
осындынејдəбиш  qırırdın; осындынејдəбе  qırırdı; 
осындынејдəбимон qırırdıq; осындынејдəбишон qırırdınız; 
осындынејдəбин qırırdılar; осындыниме  qırdım; осындыније  
qırdın; осындынише qırdı; осындынимоне qırdıq; осындынијоне  
qırdınız; осындынишоне  qırdılar; оəсындыним  qırardım; 
оəсындыниш qırardın; оəсындыни qırardı; оəсындынимон  qırardıq; 
оəсындынишон qırardınız; оəсындынин qırardılar; 
осындынијəнинбим  qırmalıydım; осындынијəнинбиш  
qırmalıydın; осындынијəнинбе  qırmalıydı; осындынијəнинбимон 
qırmalıydıq; осындынијəнинбишон qırmalıydınız; 
осындынијəнинбин qırmalıydılar; осындынијəнин бим  qırmalı 
oldum; осындынијəнин биш  qırmalı oldun; осындынијəнин бе  
qırmalı oldu; осындынијəнин бимон qırmalı olduq; осындынијəнин 
бишон qırmalı oldunuz; осындынијəнин бин qırmalı oldular; 
обəсындынем qıraram; обəсындынеш  qırarsan; обəсындыне qırar; 
обəсындынемон  qırarıq; обəсындынешон  qırarsınız; обəсындынен  
qırarlar; осындынијəниним qırmalıyam; осындынијəниниш 
qırmalısınız; осындынијəнине qırmalıdır; осындынијəнинимон  
qırmalıyıq; осындынијəнинишон  qırmalısınız; осындынијəнинин 
qırmalıdırlar; осындыным qırım; осындын qır; осындыны  qırsın; 
осындынəмон qıraq; осындынəн qırın; осындынын  qırsınlar; 
осындыном  qırsam; осындынош qırsan; осындыно qırsa; 
осындыномон  qırsaq; осындыношон qırsanız; осындынон qırsalar; 
♥осындынејдəним  qırmıram; осындынејдəним qırmırsan; 
осындынејдəни qırmır; осындынејдəнимон qırmırıq; 
осындынејдəнишон qırmırsınız; осындынејдəнин  qırmırlar; 
осындынејдəныбим qırmırdım; осындынејдəныбиш  qırmırdın; 
осындынејдəныбе  qırmırdı; осындынејдəныбимон qırmırdıq; 
осындынејдəныбишон qırmırdınız; осындынејдəныбин qırmırdılar; 
онысындыниме  qırmadım; онысындыније  qırmadın; 
онысындынише qırmadı; онысындынимоне qırmadıq; 
онысындынијоне  qırmadınız; онысындынишоне  qırmadılar; 
онəсындыним  qırmazdım; онəсындыниш qırmazdın; онəсындыни 
qırmazdı; онəсындынимон  qırmazdıq; онəсындынишон 
qırmazdınız; онəсындынин qırmazdılar; осындынијəнинныбим  
qırmamalıydım; осындынијəнинныбиш  qırmamalıydın; 
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осындынијəнинныбе  qırmamalıydı; осындынијəнинныбимон 
qırmamalıydıq; осындынијəнинныбишон qırmamalıydınız; 
осындынијəнинныбин qırmamalıydılar; осындынијəнин ныбим  
qırmalı olmadım; осындынијəнин ныбиш  qırmalı olmadın; 
осындынијəнин ныбе  qırmalı olmadı; осындынијəнин ныбимон 
qırmalı olmadıq; осындынијəнин ныбишон qırmalı olmadınız; 
осындынијəнин ныбин qırmalı olmadılar; онибəсындынем 
qırmaram; онибəсындынеш  qırmazsan; онибəсындыне qırmaz; 
онибəсындынемон  qırmarıq; онибəсындынешон  qırmazsınız; 
онибəсындынен  qırmazlar; осындынијəнинним qırmamalıyam; 
осындынијəнинниш qırmamalısınız; осындынијəнинни 
qırmamalıdır; осындынијəниннимон  qırmamalıyıq; 
осындынијəниннишон  qırmamalısınız; осындынијəниннин 
qırmamalıdırlar; онысындыным qırmayım; омəсындын qırma; 
онысындыны  qırmasın; омəсындынəмон qırmayaq; омəсындынəн 
qırmayın; онысындынын  qırmasınlar; онысындыном  qırmasam; 
онысындынош qırmasan; онысындыно qırmasa; онысындыномон  
qırmasaq; онысындыношон qırmasanız; онысындынон qırmasalar. 

осындыније-осындыније з. qırta-qırta, qıra-qıra, qırtaraq, 
qıraraq, ayrı sala-sala (salaraq). 

осындынијә с. qırtmış, qırtan, qırmış, qıran, ayrı salmış (salan). 
осындынијә хəб. мəн. qırtmısan, qırmısan, ayrı salmısan. 
осындынијәнин с. qırtmalı, qırtası, qırmalı, qırası, ayrı salmalı 

(salası, salınası). 
осындынијәсә з. qırtarkәn, qırarkәn, ayrı salarkәn. 
осынәбанд и. dәmirbәnd; осынəбандə бə dəmirbənd qapı. 
осынәғә и. dәmirçi. 
осынәғәдукон и. bax: курә. 
осынәғәти и. dәmirçilik; осынəғəти кардеј ф. dəmirçilik etmək; 

осынəғəти кардə беј ф. dəmirçilik edilmək; осынəғəти кардə быə с. 
dəmirçilik edilmiş (edilən); осынəғəти кардə быə хəб. мəн. 
dəmirçilik edilmişdir (edilib). 

осынәкырын и. dәmirdaşıyan. 
осынә ро и. dәmir yolu. 
осынәроәвон и. dәmiryolçu. 
осынәроәвонәти и. dәmiryolçuluq. 
осынәрокәно с. тех. dәmiryolyanı. 
осынәтало с. dәmirdonlu, dәmirlibaslı. 
осынәтош и. dәmiryonan. 
осынин с. dәmirli. 
осын-мосын и. dәmir-dümür. 
осыновәкә и. dәmirәridәn. 
осыновкарде и. dәmirәritmә. 
осынсоз и. metalçı, metallurq. 
осјо и. dәyirman; ови осјо su dəyirmanı; вој осјо yel dəyirmanı;  

електрикə осјо elektrik dəyirmanı; Осјо ру Dəyirman çayı (Lik 
rayonu ərazisində). 

осјовон и. dәyirmançı. 
осјовонәти и. dәyirmançılıq. 
осјосығ и. dәyirmandaşı. 
осканде и. qazıma, qazıb üzә çıxartma. 
оскандеј ф. qazımaq, qazıb üzә çıxartmaq; оскандə беј ф. 

qazınmaq, qazılıb üzə çıxarılmaq; оскандə быə с. qazılmış, qazılan, 
qazılıb üzə çıxardılmış (çıxarılan); оскандə быə хəб. мəн. qazılmışdır, 
qazılıb, qazılıb üzə çıxardılmışdır (çıxarılıb); ♥оскандејдəм qazıram; 
оскандејдəш qazırsan; оскандејдə qazır; оскандејдəмон qazırıq; 
оскандејдəшон qazırsınız; оскандејдəн qazırlar; оскандејдəбим 
qazırdım; оскандејдəбиш qazırdın; оскандејдəбе qazırdı; 
оскандејдəбимон qazırdıq; оскандејдəбишон qazırdınız; 
оскандејдəбин qazırdılar; оскандəмбе qazmışdım; оскандəбе 
qazmışdın; оскандəшбе qazmışdı; оскандəмонбе qazmışdıq; 
оскандəонбе qazmışdınız; оскандəшонбе qazmışdılar; оскандыме 
qazdım; осканде qazdın; оскандыше qazdı; оскандымоне qazdıq; 
оскандыоне qazdınız; оскандышоне qazdılar; оəскандим qazardım; 
оəскандиш qazardın; оəсканди qazardı; оəскандимон qazardıq; 
оəскандишон qazardınız; оəскандин qazardılar; оскандəмбəј 
qazsaydım; оскандəбəј qazsaydın; оскандəшбəј qazsaydı; 
оскандəмонбəј qazsaydıq; оскандəонбəј qazsaydınız; 
оскандəшонбəј qazsaydılar; оскандəнинбим qazmalıydım; 
оскандəнинбиш qazmalıydın; оскандəнинбе qazmalıydı; 
оскандəнинбимон qazmalıydıq; оскандəнинбишон qazmalıydınız; 

оскандəнинбин qazmalıydılar; оскандəнин бим qazmalı oldum; 
оскандəнин биш qazmalı oldun; оскандəнин бе qazmalı oldu; 
оскандəнин бимон qazmalı olduq; оскандəнин бишон qazmalı 
oldunuz; оскандəнин бин qazmalı oldular; оскандəнинимбəн 
qazmalıyammış; оскандəнинишбəн qazmalısanmış; оскандəнинебəн 
qazmalıymış; оскандəнинимонбəн qazmalıyıqmış; 
оскандəнинишонбəн qazmalısınızmış; оскандəнининбəн 
qazmalıymışlar; обəскандем qazaram; обəскандеш qazarsan; 
обəсканде qazar; обəскандемон qazarıq; обəскандешон qazarsınız; 
обəсканден qazarlar; оскандəниним qazmalıyam; оскандəниниш 
qazmalısan; оскандəнине qazmalıdır; оскандəнинимон qazmalıyıq; 
оскандəнинишон qazmalısınız; оскандəнинин qazmalıdırlar; 
оскандым qazım; осканд qaz; осканды qazsın; оскандəмон qazaq; 
оскандəн qazın; оскандын qazsınlar; оскандом qazsam; оскандош 
qazsan; оскандон qazsa; оскандомон qazsaq; оскандошон qazsanız; 
оскандон qazsalar; ♥оскандејдəним qazmıram; оскандејдəниш 
qazmırsan; оскандејдəни qazmır; оскандејдəнимон qazmırıq; 
оскандејдəнишон qazmırsınız; оскандејдəнин qazmırlar; 
оскандејдəныбим qazmırdım; оскандејдəныбиш qazmırdın; 
оскандејдəныбе qazmırdı; оскандејдəныбимон qazmırdıq; 
оскандејдəныбишон qazmırdınız; оскандејдəныбин qazmırdılar; 
оскандəмныбе qazmamışdım; оскандəныбе qazmamışdın; 
оскандəшныбе qazmamışdı; оскандəмонныбе qazmamışdıq; 
оскандəонныбе qazmamışdınız; оскандəшонныбе qazmamışdılar; 
оныскандыме qazmadım; онысканде qazmadın; оныскандыше 
qazmadı; оныскандымоне qazmadıq; оныскандыоне qazmadınız; 
оныскандышоне qazmadılar; онəскандим qazmazdım; онəскандиш 
qazmazdın; онəсканди qazmazdı; онəскандимон qazmazdıq; 
онəскандишон qazmazdınız; онəскандин qazmazdılar; 
оскандəмнəбəј qazmasaydım; оскандəнəбəј qazmasaydın; 
оскандəшнəбəј qazmasaydı; оскандəмоннəбəј qazmasydıq; 
оскандəоннəбəј qazmasaydınız; оскандəшоннəбəј qazmasaydılar; 
оскандəнинныбим qazmamalıydım; оскандəнинныбиш 
qazmamalıydın; оскандəнинныбе qazmamalıydı; 
оскандəнинныбимон qazmamalıydıq; оскандəнинныбишон 
qazmamalıydınız; оскандəнинныбин qazmamalıydılar; оскандəнин 
ныбим qazmalı olmadım; оскандəнин ныбиш qazmalı olmadın; 
оскандəнин ныбе qazmalı olmadı; оскандəнин ныбимон qazmalı 
olmadıq; оскандəнин ныбишон qazmalı olmadınız; оскандəнин 
ныбин qazmalı olmadılar; оскандəниннимбəн 
qazmalımamalıyammış; оскандəниннишбəн qazmalımamalısanmış; 
оскандəниннијебəн qazmalımamalıymış; оскандəниннимонбəн 
qazmamalıyıqmış; оскандəниннишонбəн qazmamalısınızmış; 
оскандəниннинбəн qazmamalıymışlar; онибəскандем qazmaram; 
онибəскандеш qazmazsan; онибəсканде qazmaz; онибəскандемон 
qazmarıq; онибəскандешон qazmazsınız; онибəсканден qazmazlar; 
оскандəнинним qazmamalıyam; оскандəнинниш qazmamalısan; 
оскандəнинни qazmamalıdır; оскандəниннимон qazmamalıyıq; 
оскандəниннишон qazmamalısınız; оскандəниннин 
qazmamalıdırlar; оныскандым qazmayım; омəсканд qazma; 
онысканды qazmasın; омəскандəмон qazmayaq; омəскандəн 
qazmayın; оныскандын qazmasınlar; оныскандом qazmasam; 
оныскандош qazmasan; оныскандо qazmasa; оныскандомон 
qazmasaq; оныскандошон qazmasanız; оныскандон qazmasalar. 

осканде-осканде з. qazıya-qazıya, qazıyaraq, qazıb üzә-çıxara-
çıxara (çıxararaq). 

оскандә с. qazımış, qazıyan, qazıb üzә çıxartmış (çıxaran). 
оскандә хəб. мəн. qazımısan, qazıb üzә çıxartmısan. 
оскандәнин с. qazımalı, qazıyası, qazıb üzә çıxartmalı 

(çıxardası). 
оскандәсә з. qazıyarkәn, qazıb üzә çıxardarkәn. 
осмон и. göy, asiman; осмони ҹисмон göy cisimləri. 
осојиш и. asayiş; осојиши нығо дој asayişi qorumaq. 
осори з. o biri il, növbәti il. 
остән с. bax: овсән; остəн беј ф. bax: овсән беј. 
остәнәти и. bax: овсәнәти. 
остор и. astar; пенҹəки остор pencəyin astarı; осторə андујə ғат 

astar suvaq qatı; осторə пушнə astar dam örtüyü; остор дој кəше и. 
astarlatma; остор дој кəшеј ф. astarlatmaq; остор кəше и. astarlama, 
astarçəkmə; остор кəшеј ф. astar çəkmək, astarlamaq; остор кəшə бе 
и. astarlanma; остор кəшə беј ф. astar çəkilmək, astarlanmaq; остор 
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кəшə быə с. astar çəkilmiş, astarlanmış; astar çəkilən, astarlanan; 
остор кəшə быə хəб. мəн. astar çəkilmişdir, astarlanmışdır; astar 
çəkilib, astarlanıb; *Осторыш боһоје димисə Astarı üzündən bahadır 
(At. məs.). 

осторә с. astarlıq; осторə парчə astarlıq parça. 
осторин с. astarlı. 
осторо и. Astara (Talışın qədim  şəhərlərindən  birinin adı); ғатəр 

дəвардејдə Остороо qatar Astaradan keçir; Остороəдəј  ғəлə 
«Шиндон» «Şindan» qalası Astaradadır; 30 км-е Остороку бə 
Ланкон Astaradan Lənkərana 30 km-dir; Остороје ижəн һежо 
Осторосə чокə вырə Astaradan yaхşı yer yenə elə Astaradır; чы 
Остороо бə Осторо bu Astaradan o Astaraya.   

осторож з. astaralı; осторожим astaralıyam; осторожиш 
astaralısan; остороже astaralıdır; осторожимон astaralıyıq; 
осторожишон astaralısınız; осторожин astaralıdırlar.   

осуте и. qarsalama, qarsıtma. 
осутеј ф. qarsalamaq, qarsıtmaq; осутə бе и. qarsalanma, 

qarsıma; осутə  беј ф. qarsalanmaq, qarsımaq; осутə быəбе 
qarsalanmışdı; осутə быəбəј qarsalansaydı; осутə бе qarsalandı; 
осутə бејдə qarsalanır; осутə бəбе qarsalanar; осутə быə с. 
qarsalanmış, qarsalanan; осутə быə хəб. мəн. qarsalanmışdır, 
qarsalanıb; ♥осутејдəм qarsalayıram; осутејдəш qarsalayırsan; 
осутејдə qarsalayır; осутејдəмон qarsalayırıq; осутејдəшон 
qarsalayırsınız; осутејдəн qarsalayırlar; осутејдəбим qarsalayırdım; 
осутејдəбиш qarsalayırdın; осутејдəбе qarsalayırdı; осутејдəбимон 
qarsalayırdıq; осутејдəбишон qarsalayırdınız; осутејдəбин 
qarsalayırdılar; осутəмбе qarsalamışdım; осутəбе qarsalamışdın; 
осутəшбе qarsalamışdı; осутəмонбе qarsalamışdıq; осутəонбе 
qarsalamışdınız; осутəшонбе qarsalamışdılar; осутыме qarsaladım; 
осуте qarsaladın; осутыше qarsaladı; осутымоне qarsaladıq; 
осутыоне qarsaladınız; осутышоне qarsaladılar; оəсутим 
qarsalayardım; оəсутиш qarsalayardın; оəсути qarsalayardı; 
оəсутимон qarsalayardıq; оəсутишон qarsalayardınız; оəсутин 
qarsalayardılar; осутəмбəј qarsalasaydım; осутəбəј qarsalasaydın; 
осутəшбəј qarsalasaydı; осутəмонбəј qarsalasaydıq; осутəонбəј 
qarsalasaydınız; осутəшонбəј qarsalasaydılar; осутəнинбим 
qarsalamalıydım; осутəнинбиш qarsalamalıydın; осутəнинбе 
qarsalamalıydı; осутəнинбимон qarsalamalıydıq; осутəнинбишон 
qarsalamalıydınız; осутəнинбин qarsalamalıydılar; осутəнин бим 
qarsalamalı oldum; осутəнин биш qarsalamalı oldun; осутəнин бе 
qarsalamalı oldu; осутəнин бимон qarsalamalı olduq; осутəнин 
бишон qarsalamalı oldunuz; осутəнин бин qarsalamalı oldular; 
осутəнинимбəн qarsalamalıyammış; осутəнинишбəн 
qarsalamalısanmış; осутəнинебəн qarsalamalıymış; 
осутəнинимонбəн qarsalamalıyıqmış; осутəнинишонбəн 
qarsalamalısınızmış; осутəнининбəн qarsalamalıymışlar; обəсутем 
qarsalayaram; обəсутеш qarsalayarsan; обəсуте qarsalayar; 
обəсутемон qarsalayarıq; обəсутешон qarsalayarsınız; обəсутен 
qarsalayarlar; осутəниним qarsalamalıyam; осутəниниш 
qarsalamalısan; осутəнине qarsalamalıdır; осутəнинимон 
qarsalamalıyıq; осутəнинишон qarsalamalısınız; осутəнинин 
qarsalamalıdırlar; осутым qarsalayım; осут qarsala; осуты qarsalasın; 
осутəмон qarsalayaq; осутəн qarsalayın; осутын qarsalasınlar; 
осутом qarsalasam; осутош qarsalasan; осуто qarsalasa; осутомон 
qarsalasaq; осутошон qarsalasanız; осутон qarsalasalar; 
♥осутејдəним qarsalamıram; осутејдəниш qarsalamırsan; 
осутејдəни qarsalamır; осутејдəнимон qarsalamırıq; осутејдəнишон 
qarsalamırsınız; осутејдəнин qarsalamırlar; осутејдəныбим 
qarsalamırdım; осутејдəныбиш qarsalamırdın; осутејдəныбе 
qarsalamırdı; осутејдəныбимон qarsalamırdıq; осутејдəныбишон 
qarsalamırdınız; осутејдəныбин qarsalamırdılar; осутəмныбе 
qarsalamamışdım; осутəныбе qarsalamamışdın; осутəшныбе 
qarsalamamışdı; осутəмонныбе qarsalamamışdıq; осутəонныбе 
qarsalamamışdınız; осутəшонныбе qarsalamamışdılar; онысутыме 
qarsalamadım; онысуте qarsalamadın; онысутыше qarsalamadı; 
онысутымоне qarsalamadıq; онысутыоне qarsalamadınız; 
онысутышоне qarsalamadılar; онəсутим qarsalamazdım; онəсутиш 
qarsalamazdın; онəсути qarsalamazdı; онəсутимон qarsalamazdıq; 
онəсутишон qarsalamazdınız; онəсутин qarsalamazdılar; 
осутəмнəбəј qarsalamasaydım; осутəнəбəј qarsalamasaydın; 
осутəшнəбəј qarsalamasaydı; осутəмоннəбəј qarsalamasaydıq; 

осутəоннəбəј qarsalamasaydınız; осутəшоннəбəј qarsalamasaydılar; 
осутəнинныбим qarsalamamalıydım; осутəнинныбиш 
qarsalamamalıydın; осутəнинныбе qarsalamamalıydı; 
осутəнинныбимон qarsalamamalıydıq; осутəнинныбишон 
qarsalamamalıydınız; осутəнинныбин qarsalamamalıydılar; 
осутəнин ныбим qarsalamalı olmadım; осутəнин ныбиш qarsalamalı 
olmadın; осутəнин ныбе qarsalamalı olmadı; осутəнин ныбимон 
qarsalamalı olmadıq; осутəнин ныбишон qarsalamalı olmadınız; 
осутəнин ныбин qarsalamalı olmadılar; осутəниннимбəн 
qarsalamamalıyammış; осутəниннишбəн qarsalamamalısanmış; 
осутəниннијебəн qarsalamamalıymış; осутəниннимонбəн 
qarsalamamalıyıqmış; осутəниннишонбəн qarsalamamalısınızmış; 
осутəниннинбəн qarsalamamalıymışlar; онибəсутем qarsalamaram; 
онибəсутеш qarsalamazsan; онибəсуте qarsalamaz; онибəсутемон 
qarsalamarıq; онибəсутешон qarsalamazsınız; онибəсутен 
qarsalamazlar; осутəнинним qarsalamamalıyam; осутəнинниш 
qarsalamamalısan; осутəнинни qarsalamamalıdır; осутəниннимон 
qarsalamamalıyıq; осутəниннишон qarsalamamalısınız; 
осутəниннин qarsalamamalıdırlar; онысутым qarsalamayım; омəсут 
qarsalama; онысуты qarsalamasın; омəсутəмон qarsalamayaq; 
омəсутəн qarsalamayın; онысутын qarsalamasınlar; онысутом 
qarsalamasam; онысутош qarsalamasan; онысуто qarsalamasa; 
онысутомон qarsalamasaq; онысутошон qarsalamasanız; онысутон 
qarsalamasalar. 

осуте-осуте з. qarsalaya-qarsalaya, qarsıda-qarsıda, 
qarsalayaraq, qarsıdaraq. 

осутә с. qarsalayan, qarsalamış, qarsımış, qarsıyan. 
осутә хəб. мəн. qarsalamısan, qarsıtmısan. 
осутәнин с. qarsalamalı, qarsıtmalı, qarsalayası, qarsıdası. 
осутәсә з. qarsalayarkәn, qarsıdarkәn. 
отағ и. otaq. 
отаспе и. qızışma, coşma, özündәn çıxma (insan). 
отаспеј ф. qızışmaq, coşmaq, özündәn çıxmaq (insan); 

♥отаспејдəм qızışıram; отаспејдəш qızışırsan; отаспејдə qızışır; 
отаспејдəмон qızışırıq; отаспејдəшон qızışırsınız; отаспејдəн 
qızışırlar; отаспејдəбим qızışırdım; отаспејдəбиш qızışırdın; 
отаспејдəбе qızışırdı; отаспејдəбимон qızışırdıq; отаспејдəбишон 
qızışırdınız; отаспејдəбин qızışırdılar; отаспəјм qızışdım; отаспəјш 
qızışdın; отаспəј qızışdı; отаспəјмон qızışdıq; отаспəјшон qızışdınız; 
отаспəјн qızışdılar; отаспəбим qızışmışdım; отаспəбиш qızışmışdın; 
отаспəбе qızışmışdı; отаспəбимон qızışmışdıq; отаспəбишон 
qızışmışdınız; отаспəбин qızışmışdılar; оəтаспим qızışardım; 
оəтаспиш qızışardın; оəтаспи qızışardı; оəтаспимон qızışardıq; 
оəтаспишон qızışardınız; оəтаспин qızışardılar; отаспəнинбим 
qızışmalıydım; отаспəнинбиш qızışmalıydın; отаспəнинбе 
qızışmalıydı; отаспəнинбимон qızışmalıydıq; отаспəнинбишон 
qızışmalıydınız; отаспəнинбин qızışmalıydılar; отаспəнин бим 
qızışmalı oldum; отаспəнин биш qızışmalı oldun; отаспəнин бе 
qızışmalı oldu; отаспəнин бимон qızışmalı olduq; отаспəнин бишон 
qızışmalı oldunuz; отаспəнин бин qızışmalı oldular; отаспəбəјм 
qızışsaydım; отаспəбəјш qızışsaydın; отаспəбəј qızışsaydı; 
отаспəбəјмон qızışsaydıq; отаспəбəјшон qızışsaydınız; отаспəбəјн 
qızışsaydılar; отаспым qızışım; отасп qızış; отаспы qızışsın; 
отаспəмон qızışaq; отаспəн qızışın; отаспын qızışsınlar; отаспом 
qızışsam; отаспош qızışsan; отаспо qızışsa; отаспомон qızışsaq; 
отаспошон qızışsanız; отаспон qızışsalar; ♥отаспејдəним 
qızışmıram; отаспејдəниш qızışmırsan; отаспејдəни qızışmır; 
отаспејдəнимон qızışmırıq; отаспејдəнишон qızışmırsınız; 
отаспејдəнин qızışmırlar; отаспејдəныбим qızışmırdım; 
отаспејдəныбиш qızışmırdın; отаспејдəныбе qızışmırdı; 
отаспејдəныбимон qızışmırdıq; отаспејдəныбишон qızışmırdınız; 
отаспејдəныбин qızışmırdılar; онытаспəјм qızışmadım; онытаспəјш 
qızışmadın; онытаспəј qızışmadı; онытаспəјмон qızışmadıq; 
онытаспəјшон qızışmadınız; онытаспəјн qızışmadılar; отаспəныбим 
qızışmamışdım; отаспəныбиш qızışmamışdın; отаспəныбе 
qızışmamışdı; отаспəныбимон qızışmamışdıq; отаспəныбишон 
qızışmamışdınız; отаспəныбин qızışmamışdılar; онəтаспим 
qızışmazdım; онəтаспиш qızışmazdın; онəтаспи qızışmazdı; 
онəтаспимон qızışmazdıq; онəтаспишон qızışmazdınız; онəтаспин 
qızışmazdılar; отаспəнинныбим qızışmamalıydım; 
отаспəнинныбиш qızışmamalıydın; отаспəнинныбе qızışmamalıydı; 
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отаспəнинныбимон qızışmamalıydıq; отаспəнинныбишон 
qızışmamalıydınız; отаспəнинныбин qızışmamalıydılar; отаспəнин 
ныбим qızışmalı olmadım; отаспəнин ныбиш qızışmalı olmadın; 
отаспəнин ныбе qızışmalı olmadı; отаспəнин ныбимон qızışmalı 
olmadıq; отаспəнин ныбишон qızışmalı olmadınız; отаспəнин 
ныбин qızışmalı olmadılar; отаспəнəбəјм qızışmasaydım; 
отаспəнəбəјш qızışmasaydın; отаспəнəбəј qızışmasaydı; 
отаспəнəбəјмон qızışmasaydıq; отаспəнəбəјшон qızışmasaydınız; 
отаспəнəбəјн qızışmasaydılar; онытаспым qızışmayım; омəтасп 
qızışma; онытаспы qızışmasın; омəтаспəмон qızışmayaq; омəтаспəн 
qızışmayın; онытаспын qızışmasınlar; онытаспом qızışmasam; 
онытаспош qızışmasan; онытаспо qızışmasa; онытаспомон 
qızışmasaq; онытаспошон qızışmasanız; онытаспон qızışmasalar. 

отаспе-отаспе з. qızışa-qızışa, coşa-coşa, qızışaraq, coşaraq 
(insan). 

отаспә с. qızışmış, qızışan, coşmuş, coşan (insan).  
отаспә хəб. мəн. qızışıb, coşub (insan); чиче, ə зоə отаспə ижəн? 

nədir, o oğlan yenə qızışıb? 
отаспәнин с. qızışmalı, qızışası, coşmalı, coşası, özündәn çıxmalı 

(çıxası) (insan). 
отаспәсә з. qızışarkәn, coşarkәn, özündәn çıxarkәn (insan). 
отел и. otel, mehmanxana. 
отәк и. çat. 
отәк-отәк з. çat-çat; отəк-отəк быəн чəј дастон onun əlləri çat-çat 

olub. 
отәне и. yayılma (yara və s.). 
отәнеј ф. yayılmaq (yara və s.); ♥отəнејдə yayılır; отəнејдəбе 

yayılırdı; отəнəше yayıldı; оəтəни yayılardı; отəнəшбе yayılmışdı; 
отəнəше yayılıb; отəнəшебəн yayılıbmış; отəнəнинбе yayılmalıydı; 
отəнəнин бе yayılmalı oldu; обəтəне yayılar; отəнəнине 
yayılmalıdır; отəны yayılsın; отəно yayılsa; ♥отəнејдəни yayılmır; 
отəнејдəныбе yayılmırdı; онытəнəше yayılmadı; онəтəни 
yayılmazdı; отəнəшныбе yayılmamışdı; отəнəшни yayılmayıb; 
отəнəшнијебəн yayılmayıbmış; отəнəнинныбе yayılmamalıydı; 
отəнəнин ныбе yayılmalı olmadı; онибəтəне yayılmaz; отəнəнинни 
yayılmamalıdır; онытəны yayılmasın; онытəно yayılmasa. 

отәне-отәне з. yayıla-yayıla, yayılaraq (yara və s.). 
отәнә с. yayılmış, yayılan (yara və s.). 
отәнәнин с. yayılmalı (yara və s.). 
отәнәсә з. yayılarkәn (yara və s.). 
отәнәше хəб. мəн. yayılıb (yara və s.). 
отәш и. 1 atәş, od; 2 əмр мəн. отәш! atәş!; бə отəш гəтеј ф. atəşə 

tutmaq; бə отəш гəтə беј ф. atəşə tutulmaq; бə отəш гəтə быə с. atəşə 
tutulmuş (tutulan); бə отəш гəтə быə хəб. мəн. atəşə tutulmuşdur 
(tutulub);  отəш окардеј ф. atəş açmaq; отəш окардə беј ф. atəş 
açılmaq; отəш окардə быə с. atəş açılmış (açılan); отəш окардə быə 
хəб. мəн. atəş açılmışdır (açılıb); отəш порнијеј ф. od püskürmək; 
отəш порнијə беј ф. od püskürülmək; отəш порнијə быə с. od 
püskürülmüş (püskürdülən); отəш порнијə быə хəб. мəн. od 
püskürülmüşdür (püskürdülüb); *Ыштə отəши перанд, бə һамсијə 
мəши бо отəшəчəши Öz odunu alışdır, qonşuya alışıq üçün getmə 
(At. sözü).  

отәшбаст и. atәşkәs. 
отәшбәгәв с. ağzıodlu, atәşdil. 
отәшбәгәвәти и. ağzıodluluq, atәşdillik. 
отәшбәкәшә и. зоол. odquyruq (quş). 
отәшбәсә с. başıodlu. 
отәшбәсинә с. döşüodlu. 
отәшбәсинәти и. döşüodluluq. 
отәшбоз и. atәşbaz. 
отәшбозәти и. atәşbazlıq. 
отәшго и. atәşgah. 
отәшдон и. bax:  пу II. 
отәшәкә и. atәşgәdә, atәşgah. 
отәшәчәш и. bax:  кијәчәш. 
отәшжә с. alovlandıran, alovlandırıcı; yandıran, yandırıcı. 
отәшзывон с. atәşzәban. 
отәшзор и. atәşzar, odlu lava. 
отәшин с. atәşli, atәşin, alovlu, odlu; отəшинə нытғ atəşin nitq. 
отәшинәти и. atәşinlik, atәşlilik, alovluluq, odluluq.  
отәшкәш и. atәşkeş. 

отәшкор и. ocaqçı, külxançı. 
отәшмиҹоз с. tündxasiyyәt, tündmәcaz, hirsli, әsәbi. 
отәшнышанд и. yanğınsöndürәn. 
отәшнышандәти и. yanğınsöndürәnlik. 
отәшпешанд и. atәşfәşan. 
отәшпешанди и. atәşfәşanlıq. 
отәшпәрәст с. atәşpәrәst. 
отәшпәрәстәти и. atәşpәrәstlik. 
отәшпор с. odpüskürәn, odsaçan. 
отәшранг с. odrәngli. 
отәштов с. atәştab, odadavamlı. 
отәшхонә и. ocaqxana.  
отәшһәмушәкә и. yanğınsöndürәn.  
отырније и. 1 eşәlәmә; 2 araşdırma. 
отырнијеј ф. 1 eşәlәmәk; 2 araşdırmaq; отырнијə беј ф. 1 

eşələnmək; 2 araşdırılmaq; отырнијə быəбе eşələnmişdi; отынијə 
быəбəј eşələnsəydi; отырнијə бе eşələndi; отынијə бејдə eşələnir; 
отынијə бəбе eşələnər; отырнијə быə с. 1 eşələnmiş, eşələnən; 2 
araşdırılmış, araşdırılan; отырнијə быə хəб. мəн. 1 eşələnmişdir, 
eşələnib; 2 araşdırılmışdır, araşdırılıb; ♥отырнејдəм eşələyirəm; 
отырнејдəш eşələyirsən; отырнејдə eşələyir; отырнејдəмон 
eşələyirik; отырнејдəшон eşələyirsiniz; отырнејдəн eşələyirlər; 
отырнејдəбим eşələyirdim; отырнејдəбиш eşələyirdin; отырнејдəбе 
eşələyirdi; отырнејдəбимон eşələyirdik; отырнејдəбишон 
eşələyirdiniz; отырнејдəбин eşələyirdilər; оəтырним eşələyərdim; 
оəтырниш eşələyərdin; оəтырни eşələyərdi; оəтырнимон 
eşələyərdik; оəтырнишон eşələyərdiniz; оəтырнин eşələyərdilər; 
отырниме eşələdim; отырније eşələdin; отырнише eşələdi; 
отырнимоне eşələdik; отырнијоне eşələdiniz; отырнишоне 
eşələdilər; отырнијəнинбим eşələməliydim; отырнијəнинбиш 
eşələməliydin; отырнијəнинбе eşələməliydi; отырнијəнинбимон 
eşələməliydik; отырнијəнинбишон eşələməliydiniz; 
отырнијəнинбин eşələməliydilər; отырнијəнин бим eşələməli 
oldum; отырнијəнин биш eşələməli oldun; отырнијəнин бе 
eşələməli oldu; отырнијəнин бимон eşələməli olduq; отырнијəнин 
бишон eşələməli oldunuz; отырнијəнин бин eşələməli oldular; 
отырнијəмбəј eşələsəydim; отырнијəбəј eşələsəydin; отырнијəшбəј 
eşələsəydi; отырнијəмонбəј eşələsəydik; отырнијəонбəј 
eşələsəydiniz; отырнијəшонбəј eşələsəydilər; обəтырнем 
eşələyərəm; обəтырнеш eşələyərsən; обəтырне eşələyər; 
обəтырнемон eşələyərik; обəтырнешон eşələyərsiniz; обəтырнен 
eşələyərlər; отырнијəниним eşələməliyəm; отырнијəниниш 
eşələməlisən; отырнијəнине eşələməlidir; отырнијəнинимон 
eşələməliyik; отырнијəнинишон eşələməlisiniz; отырнијəнинин 
eşələməlidirlər; отырным eşələyim; отырын eşələ; отырны eşələsin; 
отырнəмон eşələyək; отырнəн eşələyin; отырнын eşələsinlər; 
отырном eşələsəm; отырнош eşələsən; отырно eşələsə; отырномон 
eşələsək; отырношон eşələsəniz; отырнон eşələsələr; 
♥отырнејдəним eşələmirəm; отырнејдəниш eşələmirsən; 
отырнејдəни eşələmir; отырнејдəнимон eşələmirik; 
отырнејдəнишон eşələmirsiniz; отырнејдəнин eşələmirlər; 
отырнејдəныбим eşələmirdim; отырнејдəныбиш eşələmirdin; 
отырнејдəныбе eşələmirdi; отырнејдəныбимон eşələmirdik; 
отырнејдəныбишон eşələmirdiniz; отырнејдəныбин eşələmirdilər; 
онəтырним eşələməzdim; онəтырниш eşələməzdin; онəтырни 
eşələməzdi; онəтырнимон eşələməzdik; онəтырнишон 
eşələməzdiniz; онəтырнин eşələməzdilər; онытырниме eşələmədim; 
онытырније eşələmədin; онытырнише eşələmədi; онытырнимоне 
eşələmədik; онытырнијоне eşələmədiniz; онытырнишоне 
eşələmədilər; отырнијəнинныбим eşələməməliydim; 
отырнијəнинныбиш eşələməməliydin; отырнијəнинныбе 
eşələməməliydi; отырнијəнинныбимон eşələməməliydik; 
отырнијəнинныбишон eşələməməliydiniz; отырнијəнинныбин 
eşələməməliydilər; отырнијəнин ныбим eşələməli olmadım; 
отырнијəнин ныбиш eşələməli olmadın; отырнијəнин ныбе 
eşələməli olmadı; отырнијəнин ныбимон eşələməli olmadıq; 
отырнијəнин ныбишон eşələməli olmadınız; отырнијəнин ныбин 
eşələməli olmadılar; отырнијəмнəбəј eşələməsəydim; отырнијəнəбəј 
eşələməsəydin; отырнијəшнəбəј eşələməsəydi; отырнијəмоннəбəј 
eşələməsəydik; отырнијəоннəбəј eşələməsəydiniz; 
отырнијəшоннəбəј eşələməsəydilər; онытырниме eşələmərəm; 
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онытырније eşələməzsən; онытырнише eşələməz; онытырнимоне 
eşələmərik; онытырнијоне eşələməzsiniz; онытырнишоне 
eşələməzlər; отырнијəнинним eşələməməliyəm; отырнијəнинниш 
eşələməməlisən; отырнијəнинни eşələməməlidir; 
отырнијəниннимон eşələməməliyik; отырнијəниннишон 
eşələməməlisiniz; отырнијəниннин eşələməməlidirlər; онытырным 
eşələməyim; омəтырын eşələmə; онытырны eşələməsin; 
омəтырнəмон eşələməyək; омəтырнəн eşələməyin; онытырнын 
eşələməsinlər; онытырном eşələməsəm; онытырнош eşələməsən; 
онытырно eşələməsə; онытырномон eşələməsək; онытырношон 
eşələməsəniz; онытырнон eşələməsələr. 

отырније-отырније з. 1 eşәlәyә-eşәlәyә, eşәlәyәrәk; 2 araşdıra-
araşdıra, araşdıraraq. 

отырнијә с. 1 eşәlәmiş, eşәlәyәn; 2 araşdırmış, araşdıran. 
отырнијә хəб. мəн. 1 eşәlәmisәn; 2 araşdırmısan. 
отырнијәнин с. 1 eşәlәmәli, eşәlәyәsi; 2 araşdırmalı, araşdırası. 
отырнијәсә з. 1 eşәlәyәrkәn; 2 araşdırarkәn. 
отыр-отыр и. eşәlәmә, eşәlәnmә; отыр-отыр кардеј ф. 1 

eşələmək, eşələnmək; 2 axtarmaq, axtarış aparmaq; каг бə отыр-
отыре toyuq eşələnməkdədir; 

отыртије и. yayxanma, yayxınma. 
отыртијеј ф. yayxanmaq, yayxınmaq; ♥отыртијејдəм 

yayхanıram; отыртијејдəш yayхanırsan; отыртијејдə yayхanır; 
отыртијејдəмон yayхanırıq; отыртијејдəшон yayхanırsınız; 
отыртијејдəн yayхanırlar; отыртијејдəбим yayхanırdım; 
отыртијејдəбиш yayхanırdın; отыртијејдəбе yayхanırdı; 
отыртијејдəбимон yayхanırdıq; отыртијејдəбишон yayхanırdınız; 
отыртијејдəбин yayхanırdılar; отыртијəбим yayхanmışdım; 
отыртијəбиш yayхanmışdın; отыртијəбе yayхanmışdı; 
отыртијəбимон yayхanmışdıq; отыртијəбишон yayхanmışdınız; 
отыртијəбин yayхanmışdılar; отыртијəјм yayхandım; отыртијəјш 
yayхandın; отыртијəј yayхandı; отыртијəјмон yayхandıq; 
отыртијəјшон yayхandınız; отыртијəјн yayхandılar; оəтыртим 
yayхanardım; оəтыртиш yayхanardın; оəтырти yayхanardı; 
оəтыртимон yayхanardıq; оəтыртишон yayхanardınız; оəтыртин 
yayхanardılar; отыртијəбəјм yayхansaydım; отыртијəбəјш 
yayхansaydın; отыртијəбəј yayхansaydı; отыртијəбəјмон 
yayхansaydıq; отыртијəбəјшон yayхansaydınız; отыртијəбəјн 
yayхansaydılar; отыртијəнинбим yayхanmalıydım; 
отыртијəнинбиш yayхanmalıydın; отыртијəнинбе yayхanmalıydı; 
отыртијəнинбимон yayхanmalıydıq; отыртијəнинбишон 
yayхanmalıydınız; отыртијəнинбин yayхanmalıydılar; отыртијəнин 
бим yayхanmalı oldum; отыртијəнин биш yayхanmalı oldun; 
отыртијəнин бе yayхanmalı oldu; отыртијəнин бимон yayхanmalı 
olduq; отыртијəнин бишон yayхanmalı oldunuz; отыртијəнин бин 
yayхanmalı oldular; отыртијəнинимбəн yayхanmalıyammış; 
отыртијəнинишбəн yayхanmalısanmış; отыртијəнинебəн 
yayхanmalıymış; отыртијəнинимонбəн yayхanmalıyıqmış; 
отыртијəнинишонбəн yayхanmalısınızmış; отыртијəнининбəн 
yayхanmalıymışlar; обəтыртијем yayхanaram; обəтыртијеш 
yayхanarsan; обəтыртије yayхanar; обəтыртијемон yayхanarıq; 
обəтыртијешон yayхanarsınız; обəтыртијен yayхanarlar; 
отыртијəниним yayхanmalıyam; отыртијəниниш yayхanmalısan; 
отыртијəнине yayхanmalıdır; отыртијəнинимон yayхanmalıyıq; 
отыртијəнинишон yayхanmalısınız; отыртијəнинин 
yayхanmalıdırlar; отыртијым yayхanım; отырти yayхan; отыртијы 
yayхansın; отыртијəмон yayхanaq; отыртијəн yayхanın; отыртијын 
yayхansınlar; отыртијом yayхansam; отыртијош yayхansan; 
отыртијо yayхansa; отыртијомон yayхansaq; отыртијошон 
yayхansanız; отыртијон yayхansalar; ♥отыртијејдəним 
yayхanmıram; отыртијејдəниш yayхanmırsan; отыртијејдəни 
yayхanmır; отыртијејдəнимон yayхanmırıq; отыртијејдəнишон 
yayхanmırsınız; отыртијејдəнин yayхanmırlar; отыртијејдəныбим 
yayхanmırdım; отыртијејдəныбиш yayхanmırdın; отыртијејдəныбе 
yayхanmırdı; отыртијејдəныбимон yayхanmırdıq; 
отыртијејдəныбишон yayхanmırdınız; отыртијејдəныбин 
yayхanmırdılar; отыртијəныбим yayхanmamışdım; отыртијəныбиш 
yayхanmamışdın; отыртијəныбе yayхanmamışdı; отыртијəныбимон 
yayхanmamışdıq; отыртијəныбишон yayхanmamışdınız; 
отыртијəныбин yayхanmamışdılar; онытыртијəјм yayхanmadım; 
онытыртијəјш yayхanmadın; онытыртијəј yayхanmadı; 

онытыртијəјмон yayхanmadıq; онытыртијəјшон yayхanmadınız; 
онытыртијəјн yayхanmadılar; онəтыртим yayхanmazdım; 
онəтыртиш yayхanmazdın; онəтырти yayхanmazdı; онəтыртимон 
yayхanmazdıq; онəтыртишон yayхanmazdınız; онəтыртин 
yayхanmazdılar; отыртијəнəбəјм yayхanmasaydım; отыртијəнəбəјш 
yayхanmasaydın; отыртијəнəбəј yayхanmasaydı; отыртијəнəбəјмон 
yayхanmasaydıq; отыртијəнəбəјшон yayхanmasaydınız; 
отыртијəнəбəјн yayхanmasaydılar; отыртијəнинныбим 
yayхanmamalıydım; отыртијəнинныбиш yayхanmamalıydın; 
отыртијəнинныбе yayхanmamalıydı; отыртијəнинныбимон 
yayхanmamalıydıq; отыртијəнинныбишон yayхanmamalıydınız; 
отыртијəнинныбин yayхanmamalıydılar; отыртијəнин ныбим 
yayхanmalı olmadım; отыртијəнин ныбиш yayхanmalı olmadın; 
отыртијəнин ныбе yayхanmalı olmadı; отыртијəнин ныбимон 
yayхanmalı olmadıq; отыртијəнин ныбишон yayхanmalı olmadınız; 
отыртијəнин ныбин yayхanmalı olmadılar; отыртијəниннимбəн 
yayхanmamalıyammış; отыртијəниннишбəн yayхanmamalısanmış; 
отыртијəниннијебəн yayхanmamalıymış; отыртијəниннимонбəн 
yayхanmamalıyıqmış; отыртијəниннишонбəн 
yayхanmamalısınızmış; отыртијəниннинбəн yayхanmamalıymışlar; 
онибəтыртијем yayхanmaram; онибəтыртијеш yayхanmazsan; 
онибəтыртије yayхanmaz; онибəтыртијемон yayхanmarıq; 
онибəтыртијешон yayхanmazsınız; онибəтыртијен yayхanmazlar; 
отыртијəнинним yayхanmamalıyam; отыртијəнинниш 
yayхanmamalısan; отыртијəнинни yayхanmamalıdır; 
отыртијəниннимон yayхanmamalıyıq; отыртијəниннишон 
yayхanmamalısınız; отыртијəниннин yayхanmamalıdırlar; 
онытыртијым yayхanmayım; омəтырти yayхanma; онытыртијы 
yayхanmasın; омəтыртијəмон yayхanmayaq; омəтыртијəн 
yayхanmayın; онытыртијын yayхanmasınlar; онытыртијом 
yayхanmasam; онытыртијош yayхanmasan; онытыртијо 
yayхanmasa; онытыртијомон yayхanmasaq; онытыртијошон 
yayхanmasanız; онытыртијон yayхanmasalar. 

отыртије-отыртије з. yayxana-yayxana, yayxına-yayxına, 
yayxanaraq, yayxınaraq. 

отыртијә с. yayxanmış, yayxanan, yayxınmış, yayxınan. 
отыртијә хəб. мəн. yayxanıb, yayxınıb. 
отыртијәнин с. yayxanmalı, yayxınmalı, yayxanası, yayxınası. 
отыртијәсә з. yayxanarkәn, yayxınarkәn. 
отыршије и. suyu çәkilmә, quruma. 
отыршијеј ф. suyu çәkilmәk, qurumaq; зəмин отыршијəј 

вошику хəјли дəварде бəпештə yağışdan sonra хeyli keçəndən sonra 
torpaq qurudu (torpağın suyu çəkildi); ♥отыршијејдə quruyur; 
отыршијејдəбе quruyurdu; отыршијəј qurudu; оəтырши quruyardı; 
отыршијəбе qurumuşdu; отыршијə quruyub; отыршијəјбəн 
quruyubmuş; отыршијəнинбе qurumalıydı; отыршијəнин бе 
qurumalı oldu; обəтыршије quruyar; отыршијəнине qurumalıdır; 
отыршијы qurusun; отыршијо qurusa; ♥отыршијејдəни qurumur; 
отыршијејдəныбе qurumurdu; онытыршијəј qurumadı; онəтырши 
qurumazdı; отыршијəныбе qurumamışdı; отыршијəни qurumayıb; 
отыршијəнијбəн qurumayıbmış; отыршијəнинныбе qurumamalıydı; 
отыршијəнин ныбе qurumalı olmadı; онибəтыршије qurumaz; 
отыршијəнинни qurumamalıdır; онытыршијы qurumasın; 
онытыршијо qurumasa. 

отыршије-отыршије з. (suyu) çәkilә-çәkilә (çәkilәrәk), quruya-
quruya, quruyaraq. 

отыршијә с. suyu çәkilmiş (çәkilәn), qurumuş, quruyan. 
отыршијә хəб. мəн. suyu çәkilib, quruyub. 
отыршијәнин с. suyu çәkilmәli (çәkilәsi), qurumalı, quruyası. 
отыршијәсә з. suyu çәkilәrkәn, quruyarkәn. 
отов и. dov, tәpinmә; отов омеј ф. dov gəlmək, təpinmək, 

acıqlanmaq, hirslənmək, üstünə qışqırmaq; отов омə беј ф. dov 
gəlinmək, təpinilmək; отов омə быə с. dov gəlinmiş (gəlinən), 
təpinilmiş, təpinilən; отов омə быə хəб. мəн. dov gəlinmişdir 
(gəlinib), təpinilmişdir, təpinilib. 

оф н. of, uf. 
офә и. od; сутим бəчəј офə! onun oduna yandım! 
офәје и. yaratma.  
офәјевон и. yaradan, yaradıcı, Xaliq. 
офәјевонәти и. yaradıclıq; бəдиијə офəјевонəти bədii yaradıcılıq. 
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офәјеј ф. yaratmaq, xәlq etmәk; Хыдо офəјəше əмə Аллаһ бизи 
јаратмышдыр; офəјə беј yaradılmaq; офəјə быəбе yaradılmışdı; 
офəјə быə хəбə мəн. yaradılıb; офəјə быəбəј yaradılsaydı; оəфəјə бе 
yaradıldı; офəјə бејдə yaradılır; офəјə бəбе yaradılar; офəјə быə с. 
yaradılmış, yaradılan; ♥офəјејдə yaradır; офəјејдəбе yaradırdı; 
офəјəше yaratdı; оəфəј yaradardı; офəјəшбе yaratmışdı; офəјəше 
yaradıb; офəјəшебəн yaradıbmış; офəјəнинбе yaratmalıydı; 
офəјəнин бе yaratmalı oldu; обəфəје yaradar; офəјəнине 
yaratmalıdır; офəјы yaratsın; офəјо yaratsa; ♥офəјејдəни yaratmır; 
офəјејдəныбе yaratmırdı; оныфəјəше yaratmadı; онəфəј yaratmazdı; 
офəјəшныбе yaratmamışdı; офəјəшни yaratmayıb; офəјəшнијебəн 
yaratmayıbmış; офəјəнинныбе yaratmamalıydı; офəјəнин ныбе 
yaratmalı olmadı; онибəфəје yaratmaz; офəјəнинни yaratmamalıdır; 
оныфəјы yaratmasın; оныфəјо yaratmasa. 

офәје-офәје з. yarada-yarada, yaradaraq. 
офәјемон и. yaradılış. 
офәјә с. 1 yaratmış, yaradan; инсони офəјə Хыдо insanı yaradan 

Allah; 2 yaradılan, yaradılmış; Хыдо офəјə инсон Allahın yaratdığı 
(Allah tərəfindən yaradılan) insan. 

офәјә хəб. мəн. yaratmısan; Хыдо, бочи офəјə инсон? Allah, 
insanı niyə yaratmısan? 

офәјәнин с. yaratmalı, yaradası, xәlq etmәli (edәsi, edilәsi). 
офәјәсә з. yaradarkәn, xәlq edәrkәn. 
офинәнә с. dәymәdüşәr. 
офинәнәти и. dәymәdüşәrlik. 
офот и. afәt, külәk, çovğun, boran. 
офоти-ҹон и. afәti-can. 
офсән с. bax: овсән. 
ох н. ax! ox! 
охәј н. oxay! 
охлиҹ и. hay; охлиҹ гынијəм бəштə ҹони! öz canımın 

hayındayam! 
охлов и. oxlov. 
охнә и. güvәc (beşiyin içinə qoyulan sidik qabı). 
охо ə. axı; охо аз вотəмбе бəты aхı mən sənə demişdim; бочи охо? 

nə üçün aхı? 
охој 1 и. son, axır; јавə обəрəхе чəј охој onun aхırı (sonu) pis 

qurtaracaq; тосə охој aхıra qədər; 2 aqibәt, axır, son nәticә; Хыдо 
бə хəј быкə ышты охој  Allah sənin aqibətini хeyirli etsin; 3 з. axır, 
axır ki; охој омəјш aхır ki, gəldin; 

охојәвинд с. uzaqgörәn, sonugörәn. 
охојәдә з. axırda. 
охојо з. axırdan. 
охој-охој и. axır-axır; һəнəки охој-охој oyunun axır-axırı. 
охој-охојәдә з. axır-axırda. 
охон и. son, axır; ышты охон ше быбу! sənin son (aхır) getməyin 

olsun! 
охонә и. axır, sonuncu, axırıncı, son; охонə вахтонəдə aхır 

vaхtlarda; охонə одəм sonuncu adam; охонə вəсјəт son vəsiyyət. 
охонәвәчә с. sonbeşik. 
охонәвон и. sonluq; һолə охонəвонон зывон. hal sonluqları. 
охонәминә a. axırıncı, sonuncu. 
охонәни с. sonuncu, sondakı, axırıncı, axırdakı. 
охонәсә з. 1 nәhayәt, әn axırı, axırı, әn sonu; 2 lap, tamamilә, 

büsbütün. 
охонзәмон и. axırzaman, dünyanın axırı. 
охос и. danışdırma, dillәndirmә, dindirmә, kefini soruşma, 

halını sorma, ağzını açma, fikrini bilmә; охос кардеј ф. 
danışdırmaq, dilləndirməq, dindirmək, halını (kefini) sormaq, ağzını 
açmaq, fikrini bilmək; охос кардə беј ф. danışdırılmaq, 
dilləndirilmək, dindirilmək, halı (kefi) sorulmaq, fikri bilinmək; охос 
кардə быə с. danışdırılmış, danışdırılan,  dilləndirilmiş, dilləndirilən, 
dindirilmiş, dindirilən, halı (kefi) sorulmuş (sorulan), fikri bilinmiş 
(bilinən); охос кардə быə хəб. мəн. danışdırılmışdır, danışdırılıb,  
dilləndirilmişdir, dilləndirilib, dindirilmişdir, dindirilib, halı (kefi) 
sorulmuşdur (sorulub), fikri bilinmişdir (bilinib). 

охур и. parç, birәlli, tayqulp (su içmək üçün qab). 
охшәр и. oxşar, bәnzәr; чəј охшəр onun oхşarı. 
охшәш с. oxşar, bәnzәr; охшəш дој и. oxşamaq, bənzəmək; 

охшəш доə бе и. oxşadılma, bənzədilmə; охшəш доə беј ф. 
oxşadılmaq, bənzədilmək; охшəш доə быə с. oxşamış, oxşayan; 

охшəш доə быə хəб. мəн. oxşamışdır, oxşayıb; охшəш карде и. 
bənzətmə, oxşatma; охшəш кардеј ф. bənzətmək, oxşatmaq; охшəш 
кардə бе и. bənzədilmə, oxşadılma; охшəш кардə беј ф. 
bənzədilmək, oxşadılmaq; охшəш кардə быə с. bənzədilmiş, 
bənzədilən, oxşadılmış, oxşadılan; охшəш кардə быə хəб. мəн. 
bənzədilmişdir, bənzədilib, oxşadılmışdır, oxşadılıb. 

охшәшәти и. oxşarlıq, bәnzәrlik, bәnzәyiş, oxşayış. 
охшије и. oxşama, bәnzәmә. 
охшијеј ф. oxşamaq, bәnzәmәk; bax: мандеј I; ♥охшејдəм 

oхşayıram; охшејдəш oхşayırsan; охшејдə oхşayır; охшејдəмон 
oхşayırıq; охшејдəшон oхşayırsınız; охшејдəн oхşayırlar; 
охшејдəбим oхşayırdım; охшејдəбиш oхşayırdın; охшејдəбе 
oхşayırdı; охшејдəбимон oхşayırdıq; охшејдəбишон oхşayırdınız; 
охшејдəбин oхşayırdılar; охшијəбим oхşamışdım; охшијəбиш 
oхşamışdın; охшијəбе oхşamışdı; охшијəбимон oхşamışdıq; 
охшијəбишон oхşamışdınız; охшијəбин oхşamışdılar; охшијəјм 
oхşadım; охшијəјш oхşadın; охшијəј oхşadı; охшијəјмон oхşadıq; 
охшијəјшон oхşadınız; охшијəјн oхşadılar; оəхшим oхşayardım; 
оəхшиш oхşayardın; оəхши oхşayardı; оəхшимон oхşayardıq; 
оəхшишон oхşayardınız; оəхшин oхşayardılar; охшијəбəјм 
oхşasaydım; охшијəбəјш oхşasaydın; охшијəбəј oхşasaydı; 
охшијəбəјмон oхşasaydıq; охшијəбəјшон oхşasaydınız; охшијəбəјн 
oхşasaydılar; охшијəнинбим oхşamalıydım; охшијəнинбиш 
oхşamalıydın; охшијəнинбе oхşamalıydı; охшијəнинбимон 
oхşamalıydıq; охшијəнинбишон oхşamalıydınız; охшијəнинбин 
oхşamalıydılar; охшијəнин бим oхşamalı oldum; охшијəнин биш 
oхşamalı oldun; охшијəнин бе oхşamalı oldu; охшијəнин бимон 
oхşamalı olduq; охшијəнин бишон oхşamalı oldunuz; охшијəнин 
бин oхşamalı oldular; охшијəнинимбəн oхşamalıyammış; 
охшијəнинишбəн oхşamalısanmış; охшијəнинебəн oхşamalıymış; 
охшијəнинимонбəн oхşamalıyıqmış; охшијəнинишонбəн 
oхşamalısınızmış; охшијəнининбəн oхşamalıymışlar; обəхшијем 
oхşayaram; обəхшијеш oхşayarsan; обəхшије oхşayar; обəхшијемон 
oхşayarıq; обəхшијешон oхşayarsınız; обəхшијен oхşayarlar; 
охшијəниним oхşamalıyam; охшијəниниш oхşamalısan; 
охшијəнине oхşamalıdır; охшијəнинимон oхşamalıyıq; 
охшијəнинишон oхşamalısınız; охшијəнинин oхşamalıdırlar; 
охшијым oхşayım; охши oхşa; охшијы oхşasın; охшијəмон 
oхşayaq; охшијəн oхşayın; охшијын oхşasınlar; охшијом oхşasam; 
охшијош oхşasan; охшијо oхşasa; охшијомон oхşasaq; охшијошон 
oхşasanız; охшијон oхşasalar; ♥охшејдəним oхşamıram; 
охшејдəниш oхşamırsan; охшејдəни oхşamır; охшејдəнимон 
oхşamırıq; охшејдəнишон oхşamırsınız; охшејдəнин oхşamırlar; 
охшејдəныбим oхşamırdım; охшејдəныбиш oхşamırdın; 
охшејдəныбе oхşamırdı; охшејдəныбимон oхşamırdıq; 
охшејдəныбишон oхşamırdınız; охшејдəныбин oхşamırdılar; 
охшијəныбим oхşamamışdım; охшијəныбиш oхşamamışdın; 
охшијəныбе oхşamamışdı; охшијəныбимон oхşamamışdıq; 
охшијəныбишон oхşamamışdınız; охшијəныбин oхşamamışdılar; 
оныхшијəјм oхşamadım; оныхшијəјш oхşamadın; оныхшијəј 
oхşamadı; оныхшијəјмон oхşamadıq; оныхшијəјшон oхşamadınız; 
оныхшијəјн oхşamadılar; онəхшим oхşamazdım; онəхшиш 
oхşamazdın; онəхши oхşamazdı; онəхшимон oхşamazdıq; 
онəхшишон oхşamazdınız; онəхшин oхşamazdılar; охшијəнəбəјм 
oхşamasaydım; охшијəнəбəјш oхşamasaydın; охшијəнəбəј 
oхşamasaydı; охшијəнəбəјмон oхşamasaydıq; охшијəнəбəјшон 
oхşamasaydınız; охшијəнəбəјн oхşamasaydılar; охшијəнинныбим 
oхşamamalıydım; охшијəнинныбиш oхşamamalıydın; 
охшијəнинныбе oхşamamalıydı; охшијəнинныбимон 
oхşamamalıydıq; охшијəнинныбишон oхşamamalıydınız; 
охшијəнинныбин oхşamamalıydılar; охшијəнин ныбим oхşamalı 
olmadım; охшијəнин ныбиш oхşamalı olmadın; охшијəнин ныбе 
oхşamalı olmadı; охшијəнин ныбимон oхşamalı olmadıq; 
охшијəнин ныбишон oхşamalı olmadınız; охшијəнин ныбин 
oхşamalı olmadılar; охшијəниннимбəн oхşamamalıyammış; 
охшијəниннишбəн oхşamamalısanmış; охшијəниннијебəн 
oхşamamalıymış; охшијəниннимонбəн oхşamamalıyıqmış; 
охшијəниннишонбəн oхşamamalısınızmış; охшијəниннинбəн 
oхşamamalıymışlar; онибəхшем oхşamaram; онибəхшеш 
oхşamazsan; онибəхше oхşamaz; онибəхшемон oхşamarıq; 
онибəхшешон oхşamazsınız; онибəхшен oхşamazlar; 
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охшијəнинним oхşamamalıyam; охшијəнинниш oхşamamalısan; 
охшијəнинни oхşamamalıdır; охшијəниннимон oхşamamalıyıq; 
охшијəниннишон oхşamamalısınız; охшијəниннин 
oхşamamalıdırlar; оныхшым oхşamayım; омəхши oхşama; оныхшы 
oхşamasın; омəхшəмон oхşamayaq; омəхшəн oхşamayın; оныхшын 
oхşamasınlar; оныхшом oхşamasam; оныхшош oхşamasan; оныхшо 
oхşamasa; оныхшомон oхşamasaq; оныхшошон oхşamasanız; 
оныхшон oхşamasalar. 

охшије-охшије з. oxşaya-oxşaya, bәnzәyә-bәnzәyә, oxşayaraq, 
bәnzәyәrәk. 

охшијә с. oxşayan, bәnzәyәn; oxşar, bәnzәr. 
охшијә хəб. мəн. oxşayıb, bәnzәyib. 
охшијәнин с. oxşamalı, bәnzәmәli, oxşayası, bәnzәyәsi. 
охшијәсә з. oxşayarkәn, bәnzәyәrkәn. 
оһ н. oh! 
оһа`шт и. әylәc, tormoz. 
о`һашт əмр. мəн. әylә, saxla. 
оһаште и. saxlama, әylәmә, dayandırma, lәngitmә, yavaşıtma, 

tәxirә salma. 
оһаштеј ф. saxlamaq, әylәmәk, dayandırmaq, lәngitmәk, 

yavaşıtmaq, tәxirә salmaq; оһаштə беј ф. saxlanmaq, əylədirilmək, 
dayandırılmaq, ləngidilmək, yavaşıdılmaq, təxirə salınmaq; оһаштə 
быəбе saхlanmışdı; оһаштə быəбəј saхlansaydı; оһаштə бе saхlandı; 
оһаштə бејдə saхlanılır; оһаштə бəбе saхlanılar; оһаштə быə с. 
saxlanmış, əylədirilmiş, dayandırılmış, ləngidilmiş, təxirə salınmış, 
saxlanılan, dayandırılan, ləngidilən, əylədilən, təxirə salınan; оһаштə 
быə хəб. мəн. saxlanmışdır, əylədirilmişdir, dayandırılmışdır, 
ləngidilmişdir, təxirə salınmışdır, saxlanılıb, dayandırılıb, ləngidilib, 
əylədilib, təxirə salınıb; ♥оһаштејдəм saхlayıram; оһаштејдəш 
saхlayırsan; оһаштејдə saхlayır; оһаштејдəмон saхlayırıq; 
оһаштејдəшон saхlayırsınız; оһаштејдəн saхlayırlar; оһаштејдəбим 
saхlayırdım; оһаштејдəбиш saхlayırdın; оһаштејдəбе saхlayırdı; 
оһаштејдəбимон saхlayırdıq; оһаштејдəбишон saхlayırdınız; 
оһаштејдəбин saхlayırdılar; оһаштəмбе saхlamışdım; оһаштəбе 
saхlamışdın; оһаштəшбе saхlamışdı; оһаштəмонбе saхlamışdıq; 
оһаштəонбе saхlamışdınız; оһаштəшонбе saхlamışdılar; оһаштыме 
saхladım; оһаште saхladın; оһаштыше saхladı; оһаштымоне 
saхladıq; оһаштыоне saхladınız; оһаштышоне saхladılar; оəһаштим 
saхlayardım; оəһаштиш saхlayardın; оəһашти saхlayardı; 
оəһаштимон saхlayardıq; оəһаштишон saхlayardınız; оəһаштин 
saхlayardılar; оһаштəмбəј saхlasaydım; оһаштəбəј saхlasaydın; 
оһаштəшбəј saхlasaydı; оһаштəмонбəј saхlasaydıq; оһаштəонбəј 
saхlasaydınız; оһаштəшонбəј saхlasaydılar; оһаштəнинбим 
saхlamalıydım; оһаштəнинбиш saхlamalıydın; оһаштəнинбе 
saхlamalıydı; оһаштəнинбимон saхlamalıydıq; оһаштəнинбишон 
saхlamalıydınız; оһаштəнинбин saхlamalıydılar; оһаштəнин бим 
saхlamalı oldum; оһаштəнин биш saхlamalı oldun; оһаштəнин бе 
saхlamalı oldu; оһаштəнин бимон saхlamalı olduq; оһаштəнин 
бишон saхlamalı oldunuz; оһаштəнин бин saхlamalı oldular; 
оһаштəнинимбəн saхlamalıyammış; оһаштəнинишбəн 
saхlamalısanmış; оһаштəнинебəн saхlamalıymış; 
оһаштəнинимонбəн saхlamalıyıqmış; оһаштəнинишонбəн 
saхlamalısınızmış; оһаштəнининбəн saхlamalıymışlar; обəһаштем 
saхlayaram; обəһаштеш saхlayarsan; обəһаште saхlayar; 
обəһаштемон saхlayarıq; обəһаштешон saхlayarsınız; обəһаштен 
saхlayarlar; оһаштəниним saхlamalıyam; оһаштəниниш 
saхlamalısan; оһаштəнине saхlamalıdır; оһаштəнинимон 
saхlamalıyıq; оһаштəнинишон saхlamalısınız; оһаштəнинин 
saхlamalıdırlar; оһаштым saхlayım; оһашт saхla; оһашты saхlasın; 
оһаштəмон saхlayaq; оһаштəн saхlayın; оһаштын saхlasınlar; 
оһаштом saхlasam; оһаштош saхlasan; оһашто saхlasa; оһаштомон 
saхlasaq; оһаштошон saхlasanız; оһаштон saхlasalar; 
♥оһаштејдəним saхlamıram; оһаштејдəниш saхlamırsan; 
оһаштејдəни saхlamır; оһаштејдəнимон saхlamırıq; 
оһаштејдəнишон saхlamırsınız; оһаштејдəнин saхlamırlar; 
оһаштејдəныбим saхlamırdım; оһаштејдəныбиш saхlamırdın; 
оһаштејдəныбе saхlamırdı; оһаштејдəныбимон saхlamırdıq; 
оһаштејдəныбишон saхlamırdınız; оһаштејдəныбин saхlamırdılar; 
оһаштəмныбе saхlamamışdım; оһаштəныбе saхlamamışdın; 
оһаштəшныбе saхlamamışdı; оһаштəмонныбе saхlamamışdıq; 
оһаштəонныбе saхlamamışdınız; оһаштəшонныбе  saхlamamışdılar; 

оныһаштыме saхlamadım; оныһаште saхlamadın; оныһаштыше 
saхlamadı; оныһаштымоне saхlamadıq; оныһаштыоне 
saхlamadınız; оныһаштышоне saхlamadılar; онəһаштим 
saхlamazdım; онəһаштиш saхlamazdın; онəһашти saхlamazdı; 
онəһаштимон saхlamazdıq; онəһаштишон saхlamazdınız; 
онəһаштин saхlamazdılar; оһаштəмнəбəј saхlamasaydım; 
оһаштəнəбəј saхlamasaydın; оһаштəшнəбəј saхlamasaydı; 
оһаштəмоннəбəј saхlamasaydıq; оһаштəоннəбəј saхlamasaydınız; 
оһаштəшоннəбəј saхlamasaydılar; оһаштəнинныбим 
saхlamamalıydım; оһаштəнинныбиш saхlamamalıydın; 
оһаштəнинныбе saхlamamalıydı; оһаштəнинныбимон 
saхlamamalıydıq; оһаштəнинныбишон saхlamamalıydınız; 
оһаштəнинныбин saхlamamalıydılar; оһаштəнин ныбим saхlamalı 
olmadım; оһаштəнин ныбиш saхlamalı olmadın; оһаштəнин ныбе 
saхlamalı olmadı; оһаштəнин ныбимон saхlamalı olmadıq; 
оһаштəнин ныбишон saхlamalı olmadınız; оһаштəнин ныбин 
saхlamalı olmadılar; оһаштəниннимбəн saхlamamalıyammış; 
оһаштəниннишбəн saхlamamalısanmış; оһаштəниннијебəн 
saхlamamalıymış; оһаштəниннимонбəн saхlamamalıyıqmış; 
оһаштəниннишонбəн saхlamamalısınızmış; оһаштəниннинбəн 
saхlamamalıymışlar; онибəһаштем saхlamaram; онибəһаштеш 
saхlamazsan; онибəһаште saхlamaz; онибəһаштемон saхlamarıq; 
онибəһаштешон saхlamazsınız; онибəһаштен saхlamazlar; 
оһаштəнинним saхlamamalıyam; оһаштəнинниш saхlamamalısan; 
оһаштəнинни saхlamamalıdır; оһаштəниннимон saхlamamalıyıq; 
оһаштəниннишон saхlamamalısınız; оһаштəниннин 
saхlamamalıdırlar; оныһаштым saхlamayım; омəһашт saхlama; 
оныһашты saхlamasın; омəһаштəмон saхlamayaq; омəһаштəн 
saхlamayın; оныһаштын saхlamasınlar; оныһаштом saхlamasam; 
оныһаштош saхlamasan; оныһашто saхlamasa; оныһаштомон 
saхlamasaq; оныһаштошон saхlamasanız; оныһаштон saхlamasalar. 

оһаште-оһаште з. saxlaya-saxlaya, әylәyә-әylәyә, dayandıra-
dayandıra, lәngidә-lәngidә, yavaşıda-yavaşıda, tәxirә sala-sala 
(salaraq), saxlayaraq, әylәyәrәk, dayandıraraq, lәngidәrәk, 
yavaşıdaraq. 

оһаштә с. saxlamış, saxlayan, әylәmiş, әylәyәn, dayandırmış, 
dayandıran, lәngitmiş, lәngidәn, yavaşıtmış, yavaşıdan, tәxirә 
salmış (salan). 

оһаштә хəб. мəн. saxlamısan, әylәmisәn, dayandırmısan, 
lәngitmisәn, yavaşıtmısan, tәxirә salmısan. 

оһаштәнин с. saxlamalı, saxlanası, әylәmәli, әylәnәsi, 
dayandırmalı, dayandırası, lәngitmәli, lәngidәsi, yavaşıtmalı, 
yavaşıdası, tәxirә salmalı (salınası). 

оһаштәсә з. saxlayarkәn, әylәyәrkәn, dayandırarkәn, 
lәngidәrkәn, yavaşıdarkәn, tәxirә salarkәn. 

оһо н. oho! 
оһил с. ahıl; оһилə мерд ahıl kişi. 
оһилбе и. ahıllanma, ahıllaşma. 
оһил беј ф. ahıllanmaq, ahıllaşmaq. 
оһиләти и. ahıllıq. 
оһыҹ и. bax: овҹ. 
очәни пашо з. bax: паштәчәни. 
очывије и. sökülmә (paltar). 
очывијеј ф. sökülmәk (paltar); ♥очывијејдə sökülür; 

очывијејдəбе sökülürdü; очывијəј söküldü; оəчыви sökülərdi; 
очывијəбе sökülmüşdü; очывијə sökülüb; очывијəјбəн sökülübmüş; 
очывијəнинбе sökülməliydi; очывијəнин бе sökülməli oldu; 
обəчывије sökülər; очывијəнине sökülməlidir; очывијы sökülsün; 
очывијо sökülsə; ♥очывијејдəни sökülmür; очывијејдəныбе 
sökülmürdü; онычывијəј sökülmədi; онəчыви sökülməzdi; 
очывијəныбе sökülməmişdi; очывијəни sökülməyib; очывијəнијбəн 
sökülməyibmiş; очывијəнинныбе sökülməməliydi; очывијəнин 
ныбе sökülməli olmadı; онибəчывије sökülməz; очывијəнинни 
sökülməməlidir; онычывијы sökülməsin; онычывијо sökülməsə. 

очывије-очывије з. sökülә-sökülә, sökülәrәk. 
очывијә с. sökülmüş, sökülәn (paltar). 
очывијә хəб. мəн. sökülüb (paltar). 
очывијәнин с. sökülmәli, sökülәsi (paltar). 
очывијәсә з. sökülәrkәn (paltar). 
очығе и. çımxırma, bağırma. 
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очығеј ф. çımxırmaq, bağırmaq; ♥очығејдəм çımхırıram; 
очығејдəш çımхırırsan; очығејдə çımхırır; очығејдəмон çımхırırıq; 
очығејдəшон çımхırırsınız; очығејдəн çımхırırlar; очығејдəбим 
çımхırırdım; очығејдəбиш çımхırırdın; очығејдəбе çımхırırdı; 
очығејдəбимон çımхırırdıq; очығејдəбишон çımхırırdınız; 
очығејдəбин çımхırırdılar; оəчығим çımхırardım; оəчығиш 
çımхırardın; оəчығи çımхırardı; оəчығимон çımхırardıq; оəчығишон 
çımхırardınız; оəчығин çımхırardılar; очығəјм çımхırdım; очығəјш 
çımхırdın; очығəј çımхırdı; очығəјмон çımхırdıq; очығəјшон 
çımхırdınız; очығəјн çımхırdılar; очығəнинбим çımхırmalıydım; 
очығəнинбиш çımхırmalıydın; очығəнинбе çımхırmalıydı; 
очығəнинбимон çımхırmalıydıq; очығəнинбишон çımхırmalıydınız; 
очығəнинбин çımхırmalıydılar; очығəнин бим çımхırmalı oldum; 
очығəнин биш çımхırmalı oldun; очығəнин бе çımхırmalı oldu; 
очығəнин бимон çımхırmalı olduq; очығəнин бишон çımхırmalı 
oldunuz; очығəнин бин çımхırmalı oldular; очығəбəјм 
çımхırsaydım; очығəбəјш çımхırsaydın; очығəбəј çımхırsaydı; 
очығəбəјмон çımхırsaydıq; очығəбəјшон çımхırsaydınız; очығəбəјн 
çımхırsaydılar; обəчығем çımхıraram; обəчығеш çımхırarsan; 
обəчығе çımхırar; обəчығемон çımхırarıq; обəчығешон 
çımхırarsınız; обəчығен çımхırarlar; очығəниним çımхırmalıyam; 
очығəниниш çımхırmalısan; очығəнине çımхırmalıdır; 
очығəнинимон çımхırmalıyıq; очығəнинишон çımхırmalısınız; 
очығəнинин çımхırmalıdırlar; очығым çımхırım; очығ çımхır; 
очығы çımхırsın; очығəмон çımхıraq; очығəн çımхırın; очығын 
çımхırsınlar; очығом çımхırsam; очығош çımхırsan; очығо çımхırsa; 
очығомон çımхırsaq; очығошон çımхırsanız; очығон çımхırsalar; 
♥очығејдəним çımхırmıram; очығејдəниш çımхırmırsan; 
очығејдəни çımхırmır; очығејдəнимон çımхırmırıq; очығејдəнишон 
çımхırmırsınız; очығејдəнин çımхırmırlar; очығејдəныбим 
çımхırmırdım; очығејдəныбиш çımхırmırdın; очығејдəныбе 
çımхırmırdı; очығејдəныбимон çımхırmırdıq; очығејдəныбишон 
çımхırmırdınız; очығејдəныбин çımхırmırdılar; онəчығим 
çımхırmazdım; онəчығиш çımхırmazdın; онəчығи çımхırmazdı; 
онəчығимон çımхırmazdıq; онəчығишон çımхırmazdınız; онəчығин 
çımхırmazdılar; онычығəјм çımхırmadım; онычығəјш çımхırmadın; 
онычығəј çımхırmadı; онычығəјмон çımхırmadıq; онычығəјшон 
çımхırmadınız; онычығəјн çımхırmadılar; очығəнинныбим 
çımхırmamalıydım; очығəнинныбиш çımхırmamalıydın; 
очығəнинныбе çımхırmamalıydı; очығəнинныбимон 
çımхırmamalıydıq; очығəнинныбишон çımхırmamalıydınız; 
очығəнинныбин çımхırmamalıydılar; очығəнин ныбим çımхırmalı 
olmadım; очығəнин ныбиш çımхırmalı olmadın; очығəнин ныбе 
çımхırmalı olmadı; очығəнин ныбимон çımхırmalı olmadıq; 
очығəнин ныбишон çımхırmalı olmadınız; очығəнин ныбин 
çımхırmalı olmadılar; очығəнəбəјм çımхırmasaydım; очығəнəбəјш 
çımхırmasaydın; очығəнəбəј çımхırmasaydı; очығəнəбəјмон 
çımхırmasaydıq; очығəнəбəјшон çımхırmasaydınız; очығəнəбəјн 
çımхırmasaydılar; онибəчығем çımхırmaram; онибəчығеш 
çımхırmazsan; онибəчығе çımхırmaz; онибəчығемон çımхırmarıq; 
онибəчығешон çımхırmazsınız; онибəчығен çımхırmazlar; 
очығəнинним çımхırmamalıyam; очығəнинниш çımхırmamalısan; 
очығəнинни çımхırmamalıdır; очығəниннимон çımхırmamalıyıq; 
очығəниннишон çımхırmamalısınız; очығəниннин 
çımхırmamalıdırlar; онычығым çımхırmayım; омəчығ çımхırma; 
онычығы çımхırmasın; омəчығəмон çımхırmayaq; омəчығəн 
çımхırmayın; онычығын çımхırmasınlar; онычығом çımхırmasam; 
онычығош çımхırmasan; онычығо çımхırmasa; онычығомон 
çımхırmasaq; онычығошон çımхırmasanız; онычығон 
çımхırmasalar. 

очығе-очығе з. çımxıra-çımxıra, bağıra-bağıra, çımxıraraq, 
bağıraraq. 

очығә с. çımxıran, bağıran; очығə одəм çımхıran adam. 
очығә хəб. мəн. çımxırıb, bağırıb. 
очығәнин с. çımxırmalı, bağırmalı, çımxırası, bağırası. 
очығәсә з. çımxırarkәn, bağırarkәn. 
очыкије и. qopma; очыкије ријə qopma хətti; очыкије мустəви 

тех. qopma müstəvisi. 
очыкијеј ф. qopmaq; ♥очыкејдə qopur; очыкејдəбе qopurdu; 

очыкијəј qopdu; оəчыки qopardı; очыкəбе qopmuşdu; очыкə qopub; 
очыкијəјбəн qopubmuş; очыкијəнинбе qopmalıydı; очыкијəнин бе 

qopmalı oldu; обəчыкије qopar; очыкијəнине qopmalıdır; очыкијы 
qopsun; очыкијо qopsa; ♥очыкејдəни qopmur; очыкејдəныбе 
qopmurdu; онычыкијəј qopmadı; онəчыки qopmazdı; очыкəныбе 
qopmamışdı; очыкəни qopmayıb; очыкијəнијбəн qopmayıbmış; 
очыкијəнинныбе qopmamalıydı; очыкијəнин ныбе qopmalı olmadı; 
онибəчыкије qopmaz; очыкијəнинни qopmamalıdır; онычыкијы 
qopmasın; онычыкијо qopmasa. 

очыкије-очыкије з. qopa-qopa, qoparaq. 
очыкијә с. qopmuş, qopan, qopuq. 
очыкијә хəб. мəн. qopub. 
очыкијәнин с. qopmalı, qopası. 
очыкијәсә з. qoparkәn. 
очыкније и. qopartma. 
очыкнијеј ф. qopartmaq; очыкнијə бе и. qopardılma; очыкнијə 

беј ф. qopardılmaq; очыкнијə быəбе qopardılmışdı; очыкнијə 
быəбəј qopardılsaydı; очыкнијə бе qopardıldı; очыкнијə бејдə 
qopardılır; очыкнијə бəбе qopardılacaq; очыкнијə быə с. 
qopardılmış, qopardılan; очыкнијə быə хəб. мəн. qopardılmışdır, 
qopardılıb; ♥очыкнејдəм qopardıram; очыкнејдəш qopardırsan; 
очыкнејдə qopardır; очыкнејдəмон qopardırıq; очыкнејдəшон 
qopardırsınız; очыкнејдəн qopardırlar; очыкнејдəбим qopardırdım; 
очыкнејдəбиш qopardırdın; очыкнејдəбе qopardırdı; 
очыкнејдəбимон qopardırdıq; очыкнејдəбишон qopardırdınız; 
очыкнејдəбин qopardırdılar; очыкнијəмбе qopartmışdım; 
очыкнијəбе qopartmışdın; очыкнијəшбе qopartmışdı; 
очыкнијəмонбе qopartmışdıq; очыкнијəонбе qopartmışdınız; 
очыкнијəшонбе qopartmışdılar; очыкниме qopartdım; очыкније 
qopartdın; очыкнише qopartdı; очыкнимоне qopartdıq; очыкнијоне 
qopartdınız; очыкнишоне qopartdılar; оəчыкним qopardardım; 
оəчыкниш qopardardın; оəчыкни qopardardı; оəчыкнимон 
qopardardıq; оəчыкнишон qopardardınız; оəчыкнин qopardardılar; 
очыкнијəмбəј qopartsaydım; очыкнијəбəј qopartsaydın; 
очыкнијəшбəј qopartsaydı; очыкнијəмонбəј qopartsaydıq; 
очыкнијəонбəј qopartsaydınız; очыкнијəшонбəј qopartsaydılar; 
очыкнијəнинбим qopartmalıydım; очыкнијəнинбиш 
qopartmalıydın; очыкнијəнинбе qopartmalıydı; очыкнијəнинбимон 
qopartmalıydıq; очыкнијəнинбишон qopartmalıydınız; 
очыкнијəнинбин qopartmalıydılar; очыкнијəнин бим qopartmalı 
oldum; очыкнијəнин биш qopartmalı oldun; очыкнијəнин бе 
qopartmalı oldu; очыкнијəнин бимон qopartmalı olduq; 
очыкнијəнин бишон qopartmalı oldunuz; очыкнијəнин бин 
qopartmalı oldular; очыкнијəнинимбəн qopartmalıyammış; 
очыкнијəнинишбəн qopartmalısanmış; очыкнијəнинебəн 
qopartmalıymış; очыкнијəнинимонбəн qopartmalıyıqmış; 
очыкнијəнинишонбəн qopartmalısınızmış; очыкнијəнининбəн 
qopartmalıymışlar; обəчыкнем qopardaram; обəчыкнеш 
qopardarsan; обəчыкне qopardar; обəчыкнемон qopardarıq; 
обəчыкнешон qopardarsınız; обəчыкнен qopardarlar; 
очыкнијəниним qopartmalıyam; очыкнијəниниш qopartmalısan; 
очыкнијəнине qopartmalıdır; очыкнијəнинимон qopartmalıyıq; 
очыкнијəнинишон qopartmalısınız; очыкнијəнинин 
qopartmalıdırlar; очыкным qopardım; очыкын qopart; очыкны 
qopartsın; очыкнəмон qopardaq; очыкнəн qopardın; очыкнын 
qopartsınlar; очыкном qopartsam; очыкнош qopartsan; очыкно 
qopartsa; очыкномон qopartsaq; очыкношон qopartsanız; очыкнон 
qopartsalar; ♥очыкнејдəним qopartmıram; очыкнејдəниш 
qopartmırsan; очыкнејдəни qopartmır; очыкнејдəнимон qopartmırıq; 
очыкнејдəнишон qopartmırsınız; очыкнејдəнин qopartmırlar; 
очыкнејдəныбим qopartmırdım; очыкнејдəныбиш qopartmırdın; 
очыкнејдəныбе qopartmırdı; очыкнејдəныбимон qopartmırdıq; 
очыкнејдəныбишон qopartmırdınız; очыкнејдəныбин 
qopartmırdılar; очыкнијəмныбе qopartmamışdım; очыкнијəныбе 
qopartmamışdın; очыкнијəшныбе qopartmamışdı; 
очыкнијəмонныбе qopartmamışdıq; очыкнијəонныбе 
qopartmamışdınız; очыкнијəшонныбе  qopartmamışdılar; 
онычыкниме qopartmadım; онычыкније qopartmadın; онычыкнише 
qopartmadı; онычыкнимоне qopartmadıq; онычыкнијоне 
qopartmadınız; онычыкнишоне qopartmadılar; онəчыкним 
qopartmazdım; онəчыкниш qopartmazdın; онəчыкни qopartmazdı; 
онəчыкнимон qopartmazdıq; онəчыкнишон qopartmazdınız; 
онəчыкнин qopartmazdılar; очыкнијəмнəбəј qopartmasaydım; 
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очыкнијəнəбəј qopartmasaydın; очыкнијəшнəбəј qopartmasaydı; 
очыкнијəмоннəбəј qopartmasaydıq; очыкнијəоннəбəј 
qopartmasaydınız; очыкнијəшоннəбəј qopartmasaydılar; 
очыкнијəнинныбим qopartmamalıydım; очыкнијəнинныбиш 
qopartmamalıydın; очыкнијəнинныбе qopartmamalıydı; 
очыкнијəнинныбимон qopartmamalıydıq; очыкнијəнинныбишон 
qopartmamalıydınız; очыкнијəнинныбин qopartmamalıydılar; 
очыкнијəнин ныбим qopartmalı olmadım; очыкнијəнин ныбиш 
qopartmalı olmadın; очыкнијəнин ныбе qopartmalı olmadı; 
очыкнијəнин ныбимон qopartmalı olmadıq; очыкнијəнин ныбишон 
qopartmalı olmadınız; очыкнијəнин ныбин qopartmalı olmadılar; 
очыкнијəниннимбəн qopartmamalıyammış; очыкнијəниннишбəн 
qopartmamalısanmış; очыкнијəниннијебəн qopartmamalıymış; 
очыкнијəниннимонбəн qopartmamalıyıqmış; 
очыкнијəниннишонбəн qopartmamalısınızmış; очыкнијəниннинбəн 
qopartmamalıymışlar; онибəчыкнем qopartmaram; онибəчыкнеш 
qopartmazsan; онибəчыкне qopartmaz; онибəчыкнемон 
qopartmarıq; онибəчыкнешон qopartmazsınız; онибəчыкнен 
qopartmazlar; очыкнијəнинним qopartmamalıyam; 
очыкнијəнинниш qopartmamalısan; очыкнијəнинни 
qopartmamalıdır; очыкнијəниннимон qopartmamalıyıq; 
очыкнијəниннишон qopartmamalısınız; очыкнијəниннин 
qopartmamalıdırlar; онычыкным qopartmayım; омəчыкын qopartma; 
онычыкны qopartmasın; омəчыкнəмон qopartmayaq; омəчыкнəн 
qopartmayın; онычыкнын qopartmasınlar; онычыкном 
qopartmasam; онычыкнош qopartmasan; онычыкно qopartmasa; 
онычыкномон qopartmasaq; онычыкношон qopartmasanız; 
онычыкнон qopartmasalar. 

очыкније-очыкније з. qopara-qopara, qopararaq. 
очыкнијә с. qopartmış, qoparan. 
очыкнијә хəб. мəн. qopartmısan. 
очыкнијәнин с. qopartmalı, qopardası. 
очыкнијәсә з. qopardarkәn, qopararkәn. 
очыније и. 1 sökmә; 2 soyma (adamı). 
очынијеј ф. 1 sökmәk; кəј куми очынијеј evin damını sökmək; 2 

soymaq (adam); ♥очынејдəм sökürəm; очынејдəш sökürsən; 
очынејдə sökür; очынејдəмон sökürük; очынејдəшон sökürsünüz; 
очынејдəн sökürlər; очынејдəбим sökürdüm; очынејдəбиш 
sökürdün; очынејдəбе sökürdü; очынејдəбимон sökürdük; 
очынејдəбишон sökürdünüz; очынејдəбин sökürdülər; оəчыним 
sökərdim; оəчыниш sökərdin; оəчыни sökərdi; оəчынимон sökərdik; 
оəчынишон sökərdiniz; оəчынин sökərdilər; очыниме sökdüm; 
очыније sökdün; очынише sökdü; очынимоне sökdük; очынијоне 
sökdünüz; очынишоне sökdülər; очынијəнинбим sökməliydim; 
очынијəнинбиш sökməliydin; очынијəнинбе sökməliydi; 
очынијəнинбимон sökməliydik; очынијəнинбишон sökməliydiniz; 
очынијəнинбин sökməliydilər; очынијəнин бим sökməli oldum; 
очынијəнин биш sökməli oldun; очынијəнин бе sökməli oldu; 
очынијəнин бимон sökməli olduq; очынијəнин бишон sökməli 
oldunuz; очынијəнин бин sökməli oldular; очынијəмбəј söksəydim; 
очынијəбəј söksəydin; очынијəшбəј söksəydi; очынијəмонбəј 
söksəydik; очынијəонбəј söksəydiniz; очынијəшонбəј söksəydilər; 
обəчынем sökərəm; обəчынеш sökərsən; обəчыне sökər; 
обəчынемон sökərik; обəчынешон sökərsiniz; обəчынен sökərlər; 
очынијəниним sökməliyəm; очынијəниниш sökməlisən; 
очынијəнине sökməlidir; очынијəнинимон sökməliyik; 
очынијəнинишон sökməlisiniz; очынијəнинин sökməlidirlər; 
очыным söküm; очын sök; очыны söksün; очынəмон sökək; 
очынəн sökün; очынын söksünlər; очыном söksəm; очынош söksən; 
очыно söksə; очыномон söksək; очыношон söksənüz; очынон 
söksələr; ♥очынејдəним sökmürəm; очынејдəниш sökmürsən; 
очынејдəни sökmür; очынејдəнимон sökmürük; очынејдəнишон 
sökmürsünüz; очынејдəнин sökmürlər; очынејдəныбим sökmürdüm; 
очынејдəныбиш sökmürdün; очынејдəныбе sökmürdü; 
очынејдəныбимон sökmürdük; очынејдəныбишон sökmürdünüz; 
очынејдəныбин sökmürdülər; онəчыним sökməzdim; онəчыниш 
sökməzdin; онəчыни sökməzdi; онəчынимон sökməzdik; 
онəчынишон sökməzdiniz; онəчынин sökməzdilər; онычыниме 
sökmədim; онычыније sökmədin; онычынише sökmədi; 
онычынимоне sökmədik; онычынијоне sökmədiniz; онычынишоне 
sökmədilər; очынијəнинныбим sökməməliydim; очынијəнинныбиш 

sökməməliydin; очынијəнинныбе sökməməliydi; 
очынијəнинныбимон sökməməliydik; очынијəнинныбишон 
sökməməliydiniz; очынијəнинныбин sökməməliydilər; очынијəнин 
ныбим sökməli olmadım; очынијəнин ныбиш sökməli olmadın; 
очынијəнин ныбе sökməli olmadı; очынијəнин ныбимон sökməli 
olmadıq; очынијəнин ныбишон sökməli olmadınız; очынијəнин 
ныбин sökməli olmadılar; очынијəмнəбəј sökməsəydim; 
очынијəнəбəј sökməsəydin; очынијəшнəбəј sökməsəydi; 
очынијəмоннəбəј sökməsəydik; очынијəоннəбəј sökməsəydiniz; 
очынијəшоннəбəј sökməsəydilər; онычыниме sökmədim; 
онычыније sökmədin; онычынише sökmədi; онычынимоне 
sökmədik; онычынијоне sökmədiniz; онычынишоне sökmədilər; 
очынијəнинним sökməməliyəm; очынијəнинниш sökməməlisən; 
очынијəнинни sökməməlidir; очынијəниннимон sökməməliyik; 
очынијəниннишон sökməməlisiniz; очынијəниннин 
sökməməlidirlər; онычыным sökməyim; омəчын sökmə; онычыны 
sökməsin; омəчынəмон sökməyək; омəчынəн sökməyin; онычынын 
sökməsinlər; онычыном sökməsəm; онычынош sökməsən; онычыно 
sökməsə; онычыномон sökməsək; онычыношон sökməsəniz; 
онычынон sökməsələr. 

очыније-очыније з. 1 sökә-sökә, sökәrәk; 2 soya-soya, soyaraq. 
очынијә с. 1 sökmüş, sökәn; 2 soymuş, soyan. 
очынијә хəб. мəн. 1 sökmüsәn; 2 soymusan. 
очынијәнин с. 1 sökmәli, sökәsi; 2 soymalı, soyası. 
очынијәсә з. 1 sökәrkәn; 2 soyarkәn (adam). 
очын-печын и. söküb-quraşdırma; очын-печын кардеј ф. 

söküb-quraşdırmaq; очын-печын кардə беј ф. sökülüb-
quraşdırılmaq; очын-печын кардə быə с. sökülüb-quraşdırılmış 
(quraşdırılan); очын-печын кардə быə хəб. мəн. sökülüb-
quraşdırılmışdır (quraşdırılıb). 

оҹиз с. aciz; оҹизə одəм aciz adam; оҹиз бе и. acizləşmə, 
acizlənmə; оҹиз беј ф. acizləşmək, acizlənmək; оҹиз быə с. 
acizləşən, acizlənən; оҹиз быə хəб. мəн. acizləşib, acizlənib; оҹиз 
карде и. acizləşdirmə; оҹиз кардеј ф. acizləşdirmək; оҹиз кардə бе 
и. acizləşdirilmə; оҹиз кардə беј ф. acizləşdirilmək; оҹиз кардə быə 
с. acizləşdirilmiş, acizləşdirilən; оҹиз кардə быə хəб. мəн. 
acizləşdirilmişdir, acizləşdirilib. 

оҹиз-авәрә и. aciz-avara. 
оҹизәти и. acizlik. 
оҹизонә з. acizanә. 
оҹиз-оҹизи з. aciz-aciz, acizanә, acizcә, acizcәsinә. 
оҹымош и. coşma, coşqunluq, coşdurma; оҹымош омеј ф. 

coşmaq; оҹымош вардеј ф. coşdurmaq; оҹымош вардə беј ф. 
coşdurulmaq; оҹымош вардə быə с. coşdurulmuş, coşdurulan; 
оҹымош вардə быə хəб. мəн. coşdurulmuşdur, coşdurulub. 

оҹон и. canlanma; оҹон вардеј ф. canlandırmaq; оҹон омеј ф. 
canlanmaq; оҹон омə с. canlanmış, canlanan; оҹон омə хəб. мəн. 
canlanmışdır, canlanıb. 

оҹонәвә с. canlandıran, canlandırıcı. 
ошанго з. sabahısı axşam, sabah axşam, sәhәrisi günün axşamı. 
ошанде и. yellәmә, yırğalama, çalxalama, silkәlәmә, titrәmә. 
ошандеј ф. yellәmәk, yırğalamaq, çalxalamaq, silkәlәmәk, 

titrәtmәk; бојдəғи ошандеј bayrağı yelləmək; ошандə беј ф. 
yelləndirilmək, silkələndirilmək, yırğalandırılmaq, çalxalandırılmaq, 
titrədilmək; ошандə быəбе yelləndirilmişdi; ошандə быəбəј 
yelləndirilsəydi; ошандə бе yelləndirildi; ошандə бејдə yelləndirilir; 
ошандə бəбе yelləndirilər; ошандə быə с. yelləndirilmiş, 
silkələndirilmiş, titrədilmiş, yırğalandırılmış, çalxalandırılmış, 
çalxalandırılan; ошандə быə хəб. мəн. yelləndirilmişdir, 
silkələndirilmişdir, titrədilmişdir, yırğalandırılmışdır, 
çalxalandırılmışdır, çalxalandırılıb; ♥ошандејдəм yelləyirəm; 
ошандејдəш yelləyirsən; ошандејдə yelləyir; ошандејдəмон 
yelləyirik; ошандејдəшон yelləyirsiniz; ошандејдəн yelləyirlər; 
ошандејдəбим yelləyirdim; ошандејдəбиш yelləyirdin; ошандејдəбе 
yelləyirdi; ошандејдəбимон yelləyirdik; ошандејдəбишон 
yelləyirdiniz; ошандејдəбин yelləyirdilər; оəшандим yelləyərdim; 
оəшандиш yelləyərdin; оəшанди yelləyərdi; оəшандимон 
yelləyərdik; оəшандишон yelləyərdiniz; оəшандин yelləyərdilər; 
ошандыме yellədim; ошанде yellədin; ошандыше yellədi; 
ошандымоне yellədik; ошандыоне yellədiniz; ошандышоне 
yellədilər; ошандəнинбим yelləməliydim; ошандəнинбиш 
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yelləməliydin; ошандəнинбе yelləməliydi; ошандəнинбимон 
yelləməliydik; ошандəнинбишон yelləməliydiniz; ошандəнинбин 
yelləməliydilər; ошандəнин бим yelləməli oldum; ошандəнин биш 
yelləməli oldun; ошандəнин бе yelləməli oldu; ошандəнин бимон 
yelləməli olduq; ошандəнин бишон yelləməli oldunuz; ошандəнин 
бин yelləməli oldular; ошандəмбəј yelləsəydim; ошандəбəј 
yelləsəydin; ошандəшбəј yelləsəydi; ошандəмонбəј yelləsəydik; 
ошандəонбəј yelləsəydiniz; ошандəшонбəј yelləsəydilər; 
обəшандем yelləyərəm; обəшандеш yelləyərsən; обəшанде yelləyər; 
обəшандемон yelləyərik; обəшандешон yelləyərsiniz; обəшанден 
yelləyərlər; ошандəниним yelləməliyəm; ошандəниниш 
yelləməlisən; ошандəнине yelləməlidir; ошандəнинимон 
yelləməliyik; ошандəнинишон yelləməlisiniz; ошандəнинин 
yelləməlidirlər; ошандым yelləyim; ошанд yellə; ошанды yelləsin; 
ошандəмон yelləyək; ошандəн yelləyin; ошандын yelləsinlər; 
ошандом yelləsəm; ошандош yelləsən; ошандо yelləsə; ошандомон 
yelləsək; ошандошон yelləsəniz; ошандон yelləsələr; 
♥ошандејдəним yelləmirəm; ошандејдəниш yelləmirsən; 
ошандејдəни yelləmir; ошандејдəнимон yelləmirik; 
ошандејдəнишон yelləmirsiniz; ошандејдəнин yelləmirlər; 
ошандејдəныбим yelləmirdim; ошандејдəныбиш yelləmirdin; 
ошандејдəныбе yelləmirdi; ошандејдəныбимон yelləmirdik; 
ошандејдəныбишон yelləmirdiniz; ошандејдəныбин yelləmirdilər; 
онəшандим yelləməzdim; онəшандиш yelləməzdin; онəшанди 
yelləməzdi; онəшандимон yelləməzdik; онəшандишон 
yelləməzdiniz; онəшандин yelləməzdilər; онышандыме yelləmədim; 
онышанде yelləmədin; онышандыше yelləmədi; онышандымоне 
yelləmədik; онышандыоне yelləmədiniz; онышандышоне 
yelləmədilər; ошандəнинныбим yelləməməliydim; 
ошандəнинныбиш yelləməməliydin; ошандəнинныбе 
yelləməməliydi; ошандəнинныбимон yelləməməliydik; 
ошандəнинныбишон yelləməməliydiniz; ошандəнинныбин 
yelləməməliydilər; ошандəнин ныбим yelləməli olmadım; 
ошандəнин ныбиш yelləməli olmadın; ошандəнин ныбе yelləməli 
olmadı; ошандəнин ныбимон yelləməli olmadıq; ошандəнин 
ныбишон yelləməli olmadınız; ошандəнин ныбин yelləməli 
olmadılar; ошандəмнəбəј yelləməsəydim; ошандəнəбəј 
yelləməsəydin; ошандəшнəбəј yelləməsəydi; ошандəмоннəбəј 
yelləməsəydik; ошандəоннəбəј yelləməsəydiniz; ошандəшоннəбəј 
yelləməsəydilər; онибəшандем yelləmərəm; онибəшандеш 
yelləməzsən; онибəшанде yelləməz; онибəшандемон yelləmərik; 
онибəшандешон yelləməzsiniz; онибəшанден yelləməzlər; 
ошандəнинним yelləməməliyəm; ошандəнинниш yelləməməlisən; 
ошандəнинни yelləməməlidir; ошандəниннимон yelləməməliyik; 
ошандəниннишон yelləməməlisiniz; ошандəниннин 
yelləməməlidirlər; онышандым yelləməyim; омəшанд yelləmə; 
онышанды yelləməsin; омəшандəмон yelləməyək; омəшандəн 
yelləməyin; онышандын yelləməsinlər; онышандом yelləməsəm; 
онышандош yelləməsən; онышандо yelləməsə; онышандомон 
yelləməsək; онышандошон yelləməsəniz; онышандон yelləməsələr. 

ошандемон и. yellәniş, yellәnmә, yırğalanma, çalxalanma, 
titrәmә, silkәlәnmә.  

ошанде-ошанде з. yellәyә-yellәyә, yırğalaya-yırğalaya, 
çalxalaya-çalxalaya, silkәlәyә-silkәlәyә, titrәyә-titrәyә, yellәdәrәk, 

yırğalayaraq, çalxalayaraq, silkәlәyәrәk, titrәdәrәk. 
ошандә с. yellәyәn, yellәtmiş, yellәyici, yırğalamış, yırğalayan, 

silkәlәmiş, silkәlәyәn, titrәtmiş, titrәdәn, çalxalamış, çalxalayan. 
ошандә хəб. мəн. yellәmisәn, yırğalamısan, çalxalamısan, 

silkәlәmisәn, titrәtmisәn. 
ошандәнин с. yellәmәli, yellәyәsi, yırğalamalı, yırğalayası, 

çalxalamalı, çalxalayası, silkәlәmәli, silkәlәyәsi, titrәmәli, titrәyәsi. 
ошандәсә з. yellәyәrkәn, yırğalayarkәn, çalxalayarkәn, 

silkәlәyәrkәn, titrәdәrkәn. 
ошәви з. növbәti//sәhәrisi gün//ertәsi gün axşam//gecә. 
ошивије и. çalınma (yumurta, qatıq və s.). 
ошивијеј ф. çalınmaq (yumurta, qatıq və s.); ♥ошивијејдə çalınır; 

ошивијејдəбе çalınırdı; ошивијəј çalındı; оəшиви çalınardı; 
ошивијəбе çalınmışdı; ошивијə çalınıb; ошивијəјбəн çalınıbmış; 
ошивијəнинбе çalınmalıydı; ошивијəнин бе çalınmalı oldu; 
обəшивије çalınar; ошивијəнине çalınmalıdır; ошивијы çalınsın; 
ошивијо çalınsa; ♥ошивијејдəни çalınmır; ошивијејдəныбе 

çalınmırdı; онышивијəј çalınmadı; онəшиви çalınmazdı; 
ошивијəныбе çalınmamışdı; ошивијəни çalınmayıb; ошивијəнијбəн 
çalınmayıbmış; ошивијəнинныбе çalınmamalıydı; ошивијəнин ныбе 
çalınmalı olmadı; онибəшивије çalınmaz; ошивијəнинни 
çalınmamalıdır; онышивијы çalınmasın; онышивијо çalınmasa. 

ошивије-ошивије з. çalına-çalına, çalınaraq (yumurтa, qaтıq və 
s.). 

ошивијә с. çalınmış, çalınan (yumurta, qatıq və s.). 
ошивијә хəб. мəн. çalınıb (yumurta, qatıq və s.). 
ошивијәнин с. çalınmalı, çalınası (yumurta, qatıq və s.). 
ошивијәсә з. çalınarkәn (yumurta, qatıq və s.). 
ошивније и. çalma (yumurta, qatıq və s.). 
ошивнијеј ф. çalmaq (yumurta, qatıq və s.); ошивнијə беј ф. 

çalınmaq (yumurta, qatıq və s.); ошивнијə быə с. çalınmış, çalınan 
(yumurta, qatıq və s.); ошивнијə быə хəб. мəн. çalınmışdır, çalınıb 
(yumurta, qatıq və s.). 

ошивније-ошивније з. çala-çala, çalaraq (yumurтa, qaтıq və s.). 
ошивнијәнин с. çalınmalı, çalınası (yumurтa, qaтıq və s.). 
ошивнијәсә з. çalınarkәn (yumurta, qatıq və s.). 
ошиније и. yellәnmә, yırğalanma, çalxalanma, silkәlәnmә, 

titrәmә. 
ошинијеј ф. yellәnmәk, yırğalanmaq, silkәlәnmәk, çalxalanmaq, 

titrәmәk; ♥ошинијејдəм yellənirəm; ошинијејдəш yellənirsən; 
ошинијејдə yellənir; ошинијејдəмон yellənirik; ошинијејдəшон 
yellənirsiniz; ошинијејдəн yellənirlər; ошинијејдəбим yellənirdim; 
ошинијејдəбиш yellənirdin; ошинијејдəбе yellənirdi; 
ошинијејдəбимон yellənirdik; ошинијејдəбишон yellənirdiniz; 
ошинијејдəбин yellənirdilər; оəшиним yellənərdim; оəшиниш 
yellənərdin; оəшини yellənərdi; оəшинимон yellənərdik; 
оəшинишон yellənərdiniz; оəшинин yellənərdilər; ошинијəјм 
yelləndim; ошинијəјш yelləndin; ошинијəј  yelləndi; ошинијəјмон 
yelləndik; ошинијəјшон yelləndiniz; ошинијəјн yelləndilər; 
ошинијəнинбим yellənməliydim; ошинијəнинбиш yellənməliydin; 
ошинијəнинбе yellənməliydi; ошинијəнинбимон yellənməliydik; 
ошинијəнинбишон yellənməliydiniz; ошинијəнинбин 
yellənməliydilər; ошинијəнин бим yellənməli oldum; ошинијəнин 
биш yellənməli oldun; ошинијəнин бе yellənməli oldu; ошинијəнин 
бимон yellənməli olduq; ошинијəнин бишон yellənməli oldunuz; 
ошинијəнин бин yellənməli oldular; ошинијəбəјм yellənsəydim; 
ошинијəбəјш yellənsəydin; ошинијəбəј yellənsəydi; ошинијəбəјмон 
yellənsəydik; ошинијəбəјшон yellənsəydiniz; ошинијəбəјн 
yellənsəydilər; обəшинијем yellənərəm; обəшинијеш yellənərsən; 
обəшиније yellənər; обəшинијемон yellənərik; обəшинијешон 
yellənərsiniz; обəшинијен yellənərlər; ошинијəниним 
yellənməliyəm; ошинијəниниш yellənməlisən; ошинијəнине 
yellənməlidir; ошинијəнинимон yellənməliyik; ошинијəнинишон 
yellənməlisiniz; ошинијəнинин yellənməlidirlər; ошинијым 
yellənim; ошини yellən; ошинијы yellənsin; ошинијəмон yellənək; 
ошинијəн yellənin; ошинијын yellənsinlər; ошинијом yellənsəm; 
ошинијош yellənsən; ошинијо yellənsə; ошинијомон yellənsək; 
ошинијошон yellənsəniz; ошинијон yellənsələr; ♥ошинијејдəним 
yellənmirəm; ошинијејдəниш yellənmirsən; ошинијејдəни 
yellənmir; ошинијејдəнимон yellənmirik; ошинијејдəнишон 
yellənmirsiniz; ошинијејдəнин yellənmirlər; ошинијејдəныбим 
yellənmirdim; ошинијејдəныбиш yellənmirdin; ошинијејдəныбе 
yellənmirdi; ошинијејдəныбимон yellənmirdik; 
ошинијејдəныбишон yellənmirdiniz; ошинијејдəныбин 
yellənmirdilər; онəшиним yellənməzdim; онəшиниш yellənməzdin; 
онəшини yellənməzdi; онəшинимон yellənməzdik; онəшинишон 
yellənməzdiniz; онəшинин yellənməzdilər; онышинјəјм 
yellənmədim; онышинјəјш yellənmədin; онышинјəј yellənmədi; 
онышинјəјмон yellənmədik; онышинјəјшон yellənmədiniz; 
онышинјəјн yellənmədilər; ошинијəнинныбим yellənməməliydim; 
ошинијəнинныбиш yellənməməliydin; ошинијəнинныбе 
yellənməməliydi; ошинијəнинныбимон yellənməməliydik; 
ошинијəнинныбишон yellənməməliydiniz; ошинијəнинныбин 
yellənməməliydilər; ошинијəнин ныбим yellənməli olmadım; 
ошинијəнин ныбиш yellənməli olmadın; ошинијəнин ныбе 
yellənməli olmadı; ошинијəнин ныбимон yellənməli olmadıq; 
ошинијəнин ныбишон yellənməli olmadınız; ошинијəнин ныбин 
yellənməli olmadılar; ошинијəнəбəјм yellənməsəydim; 
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ошинијəнəбəјш yellənməsəydin; ошинијəнəбəј yellənməsəydi; 
ошинијəнəбəјмон yellənməsəydik; ошинијəнəбəјшон 
yellənməsəydiniz; ошинијəнəбəјн yellənməsəydilər; онибəшинјем 
yellənmərəm; онибəшинјеш yellənməzsən; онибəшинје yellənməz; 
онибəшинјемон yellənmərik; онибəшинјешон yellənməzsiniz; 
онибəшинјен yellənməzlər; ошинијəнинним yellənməməliyəm; 
ошинијəнинниш yellənməməlisən; ошинијəнинни yellənməməlidir; 
ошинијəниннимон yellənməməliyik; ошинијəниннишон 
yellənməməlisiniz; ошинијəниннин yellənməməlidirlər; 
онышинијым yellənməyim; омəшини yellənmə; онышинијы 
yellənməsin; омəшинијəмон yellənməyək; омəшинијəн yellənməyin; 
онышинијын yellənməsinlər; онышинијом yellənməsəm; 
онышинијош yellənməsən; онышинијо yellənməsə; онышинијомон 
yellənməsək; онышинијошон yellənməsəniz; онышинијон 
yellənməsələr. 

ошиније-ошиније з. yellәnә-yellәnә, silkәlәnә-silkәlәnә, titrәyә-
titrәyә, çalxalana-çalxalana, yırğalana-yırğalana, yellәnәrәk, 
silkәlәnәrәk, titrәyәrәk, çalxalanaraq, yırğalanaraq. 

ошинијә с. yellәnәn, silkәlәnәn, titrәyәn, çalxalanan, yırğalanan. 
ошинијә хəб. мəн. yellәnib, yırğalanıb, çalxalanıb, silkәlәnib, 

titrәyib. 
ошинијәнин с. yellәnmәli, yellәnәsi, yırğalanmalı, yırğalanası, 

çalxalanmalı, çalxalanası, silkәlәnmәli, silkәlәnәsi, titrәmәli, 
titrәyәsi. 

ошинијәсә з. yellәnәrkәn, yırğalanarkәn, silkәlәnәrkәn, 
çalxalanarkәn, titrәyәrkәn. 

ошым и. bax: овшум. 
ошыште и. övkәlәmә. 
ошыштеј ф. övkәlәmәk; ошыштə беј ф. övkələnmək; ошыштə 

быə с. övkələnmiş, övkələnən; ошыштə быə хəб. мəн. övkələnmişdir, 
övkələnib; ♥ошыштејдəм övkələyirəm; ошыштејдəш övkələyirsən; 
ошыштејдə övkələyir; ошыштејдəмон övkələyirik; ошыштејдəшон 
övkələyirsiniz; ошыштејдəн övkələyirlər; ошыштејдəбим 
övkələyirdim; ошыштејдəбиш övkələyirdin; ошыштејдəбе 
övkələyirdi; ошыштејдəбимон övkələyirdik; ошыштејдəбишон 
övkələyirdiniz; ошыштејдəбин övkələyirdilər; оəшыштим 
övkələyərdim; оəшыштиш övkələyərdin; оəшышти övkələyərdi; 
оəшыштимон övkələyərdik; оəшыштишон övkələyərdiniz; 
оəшыштин övkələyərdilər; ошыштыме övkələdim; ошыште 
övkələdin; ошыштыше övkələdi; ошыштымоне övkələdik; 
ошыштыоне övkələdiniz; ошыштышоне övkələdilər; 
ошыштəнинбим övkələməliydim; ошыштəнинбиш övkələməliydin; 
ошыштəнинбе övkələməliydi; ошыштəнинбимон övkələməliydik; 
ошыштəнинбишон övkələməliydiniz; ошыштəнинбин 
övkələməliydilər; ошыштəнин бим övkələməli oldum; ошыштəнин 
биш övkələməli oldun; ошыштəнин бе övkələməli oldu; 
ошыштəнин бимон övkələməli olduq; ошыштəнин бишон 
övkələməli oldunuz; ошыштəнин бин övkələməli oldular; 
ошыштəмбəј övkələsəydim; ошыштəбəј övkələsəydin; ошыштəшбəј  
övkələsəydi; ошыштəмонбəј övkələsəydik; ошыштəонбəј 
övkələsəydiniz; ошыштəшонбəј  övkələsəydilər; обəшыштем 
övkələyərəm; обəшыштеш övkələyərsən; обəшыште övkələyər; 
обəшыштемон övkələyərik; обəшыштешон övkələyərsiniz; 
обəшыштен övkələyərlər; ошыштəниним övkələməliyəm; 
ошыштəниниш övkələməlisən; ошыштəнине övkələməlidir; 
ошыштəнинимон övkələməliyik; ошыштəнинишон övkələməlisiniz; 
ошыштəнинин övkələməlidirlər; ошыштым övkələyim; ошышт 
övkələ; ошышты övkələsin; ошыштəмон övkələyək; ошыштəн 
övkələyin; ошыштын övkələsinlər; ошыштом övkələsəm; ошыштош 
övkələsən; ошышто övkələsə; ошыштомон övkələsək; ошыштошон 
övkələsəniz; ошыштон övkələsələr; ♥ошыштејдəним övkələmirəm; 
ошыштејдəниш övkələmirsən; ошыштејдəни övkələmir; 
ошыштејдəнимон övkələmirik; ошыштејдəнишон övkələmirsiniz; 
ошыштејдəнин övkələmirlər; ошыштејдəныбим övkələmirdim; 
ошыштејдəныбиш övkələmirdin; ошыштејдəныбе övkələmirdi; 
ошыштејдəныбимон övkələmirdik; ошыштејдəныбишон 
övkələmirdiniz; ошыштејдəныбин övkələmirdilər; онəшыштим 
övkələməzdim; онəшыштиш övkələməzdin; онəшышти 
övkələməzdi; онəшыштимон övkələməzdik; онəшыштишон 
övkələməzdiniz; онəшыштин övkələməzdilər; онышыштыме 
övkələmədim; онышыште övkələmədin; онышыштыше övkələmədi; 

онышыштымоне övkələmədik; онышыштыоне övkələmədiniz; 
онышыштышоне övkələmədilər; ошыштəнинныбим 
övkələməməliydim; ошыштəнинныбиш övkələməməliydin; 
ошыштəнинныбе övkələməməliydi; ошыштəнинныбимон 
övkələməməliydik; ошыштəнинныбишон övkələməməliydiniz; 
ошыштəнинныбин övkələməməliydilər; ошыштəнин ныбим 
övkələməli olmadım; ошыштəнин ныбиш övkələməli olmadın; 
ошыштəнин ныбе övkələməli olmadı; ошыштəнин ныбимон 
övkələməli olmadıq; ошыштəнин ныбишон övkələməli olmadınız; 
ошыштəнин ныбин övkələməli olmadılar; ошыштəмнəбəј 
övkələməsəydim; ошыштəнəбəј övkələməsəydin; ошыштəшнəбəј 
övkələməsəydi; ошыштəмоннəбəј övkələməsəydik; ошыштəоннəбəј 
övkələməsəydiniz; ошыштəшоннəбəј övkələməsəydilər; 
онибəшыштем övkələmərəm; онибəшыштеш övkələməzsən; 
онибəшыште övkələməz; онибəшыштемон övkələmərik; 
онибəшыштешон övkələməzsiniz; онибəшыштен övkələməzlər; 
ошыштəнинним övkələməməliyəm; ошыштəнинниш 
övkələməməlisən; ошыштəнинни övkələməməlidir; 
ошыштəниннимон övkələməməliyik; ошыштəниннишон 
övkələməməlisiniz; ошыштəниннин övkələməməlidirlər; 
онышыштым övkələməyim; омəшышт övkələmə; онышышты 
övkələməsin; омəшыштəмон övkələməyək; омəшыштəн 
övkələməyin; онышыштын övkələməsinlər; онышыштом 
övkələməsəm; онышыштош övkələməsən; онышышто övkələməsə; 
онышыштомон övkələməsək; онышыштошон övkələməsəniz; 
онышыштон övkələməsələr. 

ошыште-ошыште з. övkәlәyә-övkәlәyә, övkәlәyәrәk. 
ошыштә с. övkәlәmiş, övkәlәyәn. 
ошыштә хəб. мəн. övkәlәmisәn. 
ошыштәнин с. övkәlәmәli, övkәlәyәsi. 
ошыштәсә з. övkәlәyәrkәn. 
ошыштовније и. övkәlәtmә. 
ошыштовнијеј ф. övkәlәtmәk; ошыштовнијə беј ф. 

övkələndirilmək; ошыштовнијə быə  с. övkələndirilmiş, 
övkələndirilən; ошыштовнијə быə  хəб. мəн. övkələndirilmişdir, 
övkələndirilib. 

ошыштовније-ошыштовније з. övkәlәdә-övkәlәdә, 
övkәlәdәrәk. 

ошыштовнијә с. övkәlәtmiş, övkәlәdәn. 
ошыштовнијә хəб. мəн. övkәlәtmisәn. 
ошыштовнијәнин с. övkәlәtmәli, övkәlәdәsi. 
ошыштовнијәсә з. övkәlәdәrkәn. 
ошышт-ошышт и. әllәşdirmә; ошышт-ошышт кардеј 

əlləşdirmək. 
ошкырније и. sürümә, sürütmә.  
ошкырнијеј ф. sürümәk, sürütmәk.  
ошкырније-ошкырније з. sürüyә-sürüyә, sürüyәrәk, sürüdә-

sürüdә, sürüdәrәk.  
ошкырнијә с. sürümüş, sürüyәn, sürütmüş, sürüdәn.  
ошкырнијә хəб. мəн. sürümüsәn, sürütmüsәn. 
 ошкырнијәнин с. sürümәli, sürütmәli.  
ошкырнијәсә з. sürüyәrkәn, sürüdәrkәn.  
ошко с. aşkar; ошко беј ф. aşkar olmaq, üzə çıxmaq; ошко быə с. 

aşkar olmuş, üzə çıxmış; ошко быə хəб. мəн. aşkar olmuşdur, üzə 
çıxmışdır; ошко кардеј ф. aşkar etmək; ошко кардə беј ф. aşkar 
edilmək; ошко кардə быə с. aşkar edilmiş (edilən); ошко кардə быə 
хəб. мəн. aşkar edilmişdir (edilib). 

ошкоәдә з. aşkarda. 
ошкоәти и. aşkarlıq. 
ошкорә з. aşkara. 
ошно и. aşna; ошно бе и. aşnalaşma; ошно беј ф. aşnalaşmaq; 

ошно быə с. aşnalaşmış, aşnalaşan; ошно быə хəб. мəн. 
aşnalaşmışdır, aşnalaşıb. 

ошнобоз с. aşnabaz. 
ошнобозәти и. aşnabazlıq. 
ошноәти и. aşnalıq. 
 

П 
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п   P (Talış əlifbasının ondoqquzuncu hərfi). 
павилјон и. pavilyon. 
паәлив и. бот. akasiyә; паəливə до akasiya ağacı. 
пазгә и. tiyә; пазгə дој ф. 1. tiyələnmək, tiyə ayrılmaq; 2 мəҹ. xilaf 

çıxmaq, sözünün üstündə durmamaq, öz iç üzünü göstərmək. 
паиз и. bax: пәспәсә. 
пајбахш и. paylaşma, paylaşdırma; пајбахш кардеј ф. 

paylaşmaq; пајбахш кардə беј ф. paylaşdırılmaq; пајбахш кардə быə 
с. paylaşdırılmış, paylaşdırılan; пајбахш кардə быə хəб. мəн. 
paylaşdırılmışdır, paylaşdırılıb. 

пакт и. pakt (beynəlxalq müqavilə). 
палатә I и. palata (parlamentdə); жинə палатə aşağı palata; пенə 

палатə yuхarı palata. 
палатә II и. palata (xəstəxanada). 
палгә и. zoğ, fidan, şax, budaq. 
палеонтолог и. paleontoloq (paleontologiya mütəxəssisi). 
палеонтологијә и. paleontologiya. 
палеонтоложи с. paleontoloji. 
палән и. palan. 
паләндуж и. palanduz. 
паләнин с. palanlı. 
пали и. yan, böyür, yörә. 
палијо з. 1 yanında, yanımda, böyüründә, yaxınlığında; гылəј 

мерд мандəбе чымы палијо mənim yanımda bir kişi dayanmışdı; 
ныштим чəј палијо onun yanında oturdum; палијо беј ф. yanında 
olmaq; палијо быə с. yanındakı, yanımdakı, yanımda (yanında) olan; 
вотыше чəј палијо быə мерди onun yanındakı kişi dedi; 2 
yanımdan, yanından; бешим чəј палијо шим бə кə onun yanından 
çıхıb evə getdim; 3 yanıma, yanına; омəј чымы палијо mənim 
yanıma gəldi. 

палмә и. palma. 
палто и. palto. 
палтобәтан с. paltogeyinәn, әynindә palto olan (şәxs). 
палтонә с. paltoluq; палтонə парчə paltoluq parça. 
палу и. sırtıqlıq; палу дој sırtıqlıq etmək. 
пам и. ölçü; бепам ölçüsüz. 
памбә и. pambıq. 
памбәбәгуш с. 1 qulağıpambıqlı; 2 мəҹ. cahil, avam; 3 мəҹ. 

kobud, әdәbsiz. 
памбәвон и. pambıqçı. 
памбәвонәти и. pambıqçılıq. 
памбәәку и. pambıqdöyәn. 
памбәәрышт и. pambıqәyirәn, pambıqәyirmә. 
памбәјн с. pambıqlı; памбəјнə пенҹəк sırıqlı. 
памбәоәвыжгын и. pambıqdidәn. 
памәдор и. pomidor; памəдорə ғəјлə pamidor çığırtması. 
памје и. ölçmә. 
памјеј ф. ölçmәk; памјə бе и. ölçülmə; памјə беј ф. ölçülmək; 

памјə быəбе ölçülmüşdü; памјə быəбəј ölçülsəydi; памјə бе ölçüldü; 
памјə бејдə ölçülür; памјə бəбе ölçülər; памјə быə с. ölçülmüş, 
ölçülən; памјə быə хəб. мəн. ölçülmüşdür, ölçülüb; ♥памјејдəм 
ölçürəm; памјејдəш ölçürsən; памјејдə ölçür; памјејдəмон ölçürük; 
памјејдəшон ölçürsünüz; памјејдəн ölçürlər; памјејдəбим ölçürdüm; 
памјејдəбиш ölçürdün; памјејдəбе ölçürdü; памјејдəбимон 
ölçürdük; памјејдəбишон ölçürdünüz; памјејдəбин ölçürdülər; 
əпамим ölçərdim; əпамиш ölçərdin; əпами ölçərdi; əпамимон 
ölçərdik; əпамишон ölçərdiniz; əпамин ölçərdilər; памјəме ölçdüm; 
памјəј ölçdün; памјəше  ölçdü; памјəмоне ölçdük; памјəоне 
ölçdünüz; памјəшоне ölçdülər; памјəме ölçmüşəm; памјə ölçmüsən; 
памјəше ölçüb; памјəмоне ölçmüşük; памјəоне ölçmüsünüz; 
памјəшоне ölçüblər; памјəнинбим ölçməliydim; памјəнинбиш 
ölçməliydin; памјəнинбе ölçməliydi; памјəнинбимон ölçməliydik; 
памјəнинбишон ölçməliydiniz; памјəнинбин ölçməliydilər; 
памјəнин бим ölçməli oldum; памјəнин биш ölçməli oldun; 
памјəнин бе ölçməli oldu; памјəнин бимон ölçməli olduq; памјəнин 
бишон ölçməli oldunuz; памјəнин бин ölçməli oldular; памјəмбəј 
ölçsəydim; памјəбəј ölçsəydin; памјəшбəј ölçsəydi; памјəмонбəј 
ölçsəydik; памјəонбəј ölçsəydiniz; памјəшонбəј ölçsəydilər; 
бəпамјем ölçərəm; бəпамјеш ölçərsən; бəпамје ölçər; бəпамјемон 
ölçərik; бəпамјешон ölçərsiniz; бəпамјен ölçərlər; памјəниним 
ölçməliyəm; памјəниниш ölçməlisən; памјəнине ölçməlidir; 

памјəнинимон ölçməliyik; памјəнинишон ölçməlisiniz; памјəнинин 
ölçməlidirlər; быпамым ölçüm; быпам ölç; быпамы ölçsün; 
бəпамјəмон ölçək; быпамјəн ölçün; быпамын ölçsünlər; быпамјом 
ölçsəm; быпамјош ölçsən; быпамјо ölçsə; быпамјомон ölçsək; 
быпамјошон ölçsəniz; быпамјон ölçsələr; ♥памјејдəним ölçmürəm; 
памјејдəниш ölçmürsən; памјејдəни ölçmür; памјејдəнимон 
ölçmürük; памјејдəнишон ölçmürsünüz; памјејдəнин ölçmürlər; 
памјејдəныбим ölçmürdüm; памјејдəныбиш ölçmürdün; 
памјејдəныбе ölçmürdü; памјејдəныбимон ölçmürdük; 
памјејдəныбишон ölçmürdünüz; памјејдəныбин ölçmürdülər; 
нəпамим ölçməzdim; нəпамиш ölçməzdin; нəпами ölçməzdi; 
нəпамимон ölçməzdik; нəпамишон ölçməzdiniz; нəпамин 
ölçməzdilər; ныпамјəме ölçmədim; ныпамјəј ölçmədin; ныпамјəше 
ölçmədi; ныпамјəмоне ölçmədik; ныпамјəоне ölçmədiniz; 
ныпамјəшоне ölçmədilər; памјəмни ölçməmişəm; памјəни 
ölçməmisən; памјəшни ölçməyib; памјəмонни ölçməmişik; 
памјəонни ölçməmisiniz; памјəшонни ölçməyiblər; памјəнинныбим 
ölçməməliydim; памјəнинныбиш ölçməməliydin; памјəнинныбе 
ölçməməliydi; памјəнинныбимон ölçməməliydik; 
памјəнинныбишон ölçməməliydiniz; памјəнинныбин 
ölçməməliydilər; памјəнин ныбим ölçməli olmadım; памјəнин 
ныбиш ölçməli olmadın; памјəнин ныбе ölçməli olmadı; памјəнин 
ныбимон ölçməli olmadıq; памјəнин ныбишон ölçməli olmadınız; 
памјəнин ныбин ölçməli olmadılar; памјəмнəбəј ölçməsəydim; 
памјəнəбəј ölçməsəydin; памјəшнəбəј ölçməsəydi; памјəмоннəбəј 
ölçməsəydik; памјəоннəбəј ölçməsəydiniz; памјəшоннəбəј 
ölçməsəydilər; нибəпамјем ölçmərəm; нибəпамјеш ölçməzsən; 
нибəпамје ölçməz; нибəпамјемон ölçmərik; нибəпамјешон 
ölçməzsiniz; нибəпамјен ölçməzlər; памјəнинним ölçməməliyəm; 
памјəнинниш ölçməməlisən; памјəнинни ölçməməlidir; 
памјəниннимон ölçməməliyik; памјəниннишон ölçməməlisiniz; 
памјəниннин ölçməməlidirlər; ныпамым ölçməyim; мəпам ölçmə; 
ныпамы ölçməsin; мəпамəмон ölçməyək; мəпамəн ölçməyin; 
ныпамын ölçməsinlər; ныпамјом ölçməsəm; ныпамјош ölçməsən; 
ныпамјо ölçməsə; ныпамјомон ölçməsək; ныпамјошон ölçməsəniz; 
ныпамјон ölçməsələr. 

памјеныбә с. ölçülmәz, ölçüyәgәlmәz. 
памје-памје з. ölçә-ölçә, ölçәrәk. 
памјә с. ölçmüş, ölçәn. 
памјә хəб. мəн. ölçmüsәn. 
памјәнин с. ölçmәli, ölçәsi. 
памјәсә з. ölçәrkәn. 
пан с. 1 yastı; пан кардеј yastılamaq; 2 enli; панə тахтə enli taхta; 

панəкулинҹ enlikürək. 
панд и. ibrәt, öyüd, nәsihәt; панд беј ф. ibrət olmaq; панд гəтеј 

ф. ibrət götürmək. 
пандәме и. şişmә. 
пандәмеј ф. şişmәk; ♥пандəмејдəм şişirəm; пандəмејдəш 

şişirsən; пандəмејдə şişir; пандəмејдəмон şişirik; пандəмејдəшон 
şişirsiniz; пандəмејдəн şişirlər; пандəмејдəбим şişirdim; 
пандəмејдəбиш şişirdin; пандəмејдəбе şişirdi; пандəмејдəбимон 
şişirdik; пандəмејдəбишон şişirdiniz; пандəмејдəбин şişirdilər; 
əпандəмим şişərdim; əпандəмиш şişərdin; əпандəми şişərdi; 
əпандəмимон şişərdik; əпандəмишон şişərdiniz; əпандəмин 
şişərdilər; пандəмəјм şişdim; пандəмəјш şişdin; пандəмəј  şişdi; 
пандəмəјмон  şişdik; пандəмəјшон  şişdiniz; пандəмəјн şişdilər; 
пандəмəнинбим şişməliydim; пандəмəнинбиш şişməliydin; 
пандəмəнинбе şişməliydi; пандəмəнинбимон şişməliydik; 
пандəмəнинбишон şişməliydiniz; пандəмəнинбин şişməliydilər; 
пандəмəнин бим şişməli oldum; пандəмəнин биш şişməli oldun; 
пандəмəнин бе şişməli oldu; пандəмəнин бимон şişməli olduq; 
пандəмəнин бишон şişməli oldunuz; пандəмəнин бин şişməli 
oldular; пандəмəбəјм şişsəydim; пандəмəбəјш şişsəydin; 
пандəмəшбəј şişsəydi; пандəмəбəјмон şişsəydik; пандəмəбəјшон 
şişsəydiniz; пандəмəбəјн  şişsəydilər; бəпандəмем şişərəm; 
бəпандəмеш şişərsən; бəпандəме şişər; бəпандəмемон şişərik; 
бəпандəмешон şişərsiniz; бəпандəмен şişərlər; пандəмəниним 
şişməliyəm; пандəмəниниш şişməlisən; пандəмəнине şişməlidir; 
пандəмəнинимон şişməliyik; пандəмəнинишон şişməlisiniz; 
пандəмəнинин şişməlidirlər; быпандəмым şişim; быпандəм şiş; 
быпандəмы şişsin; быпандəмəмон şişək; быпандəмəн şişin; 
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быпандəмын şişsinlər; быпандəмом şişsəm; быпандəмош şişsən; 
быпандəмо şişsə; быпандəмомон şişsək; быпандəмошон şişsəniz; 
быпандəмон şişsələr; ♥пандəмејдəним şişmirəm; пандəмејдəниш 
şişmirsən; пандəмејдəни şişmir; пандəмејдəнимон şişmirik; 
пандəмејдəнишон şişmirsiniz; пандəмејдəнин şişmirlər; 
пандəмејдəныбим şişmirdim; пандəмејдəныбиш şişmirdin; 
пандəмејдəныбе şişmirdi; пандəмејдəныбимон şişmirdik; 
пандəмејдəныбишон şişmirdiniz; пандəмејдəныбин şişmirdilər; 
нəпандəмим şişməzdim; нəпандəмиш şişməzdin; нəпандəми 
şişməzdi; нəпандəмимон şişməzdik; нəпандəмишон şişməzdiniz; 
нəпандəмин şişməzdilər; ныпандəмəјм şişmədim; ныпандəмəјш 
şişmədin; ныпандəмəј  şişmədi; ныпандəмəјмон şişmədik; 
ныпандəмəјшон şişmədiniz; ныпандəмəјн şişmədilər; 
пандəмəнинныбим şişməməliydim; пандəмəнинныбиш 
şişməməliydin; пандəмəнинныбе şişməməliydi; 
пандəмəнинныбимон şişməməliydik; пандəмəнинныбишон 
şişməməliydiniz; пандəмəнинныбин şişməməliydilər; пандəмəнин 
ныбим şişməli olmadım; пандəмəнин ныбиш şişməli olmadın; 
пандəмəнин ныбе şişməli olmadı; пандəмəнин ныбимон şişməli 
olmadıq; пандəмəнин ныбишон şişməli olmadınız; пандəмəнин 
ныбин şişməli olmadılar; пандəмəнəбəјм şişməsəydim; 
пандəмəнəбəјш şişməsəydin; пандəмəнəбəј şişməsəydi; 
пандəмəнəбəјмон şişməsəydik; пандəмəнəбəјшон şişməsəydiniz; 
пандəмəнəбəјн  şişməsəydilər; нибəпандəмем şişmərəm; 
нибəпандəмеш şişməzsən; нибəпандəме şişməz; нибəпандəмемон 
şişmərik; нибəпандəмешон şişməzsiniz; нибəпандəмен şişməzlər; 
пандəмəнинним şişməməliyəm; пандəмəнинниш şişməməlisən; 
пандəмəнинни şişməməlidir; пандəмəниннимон şişməməliyik; 
пандəмəниннишон şişməməlisiniz; пандəмəниннин şişməməlidirlər; 
ныпандəмым şişməyim; мəпандəм şişmə; ныпандəмы şişməsin; 
мəпандəмəмон şişməyək; мəпандəмəн şişməyin; ныпандəмын 
şişməsinlər; ныпандəмом şişməsəm; ныпандəмош şişməsən; 
ныпандəмо şişməsə; ныпандəмомон şişməsək; ныпандəмошон 
şişməsəniz; ныпандəмон şişməsələr. 

пандәме-пандәме з. şişә-şişә, şişәrәk. 
пандәмә с. şişmiş, şişәn. 
пандәмә хəб. мəн. şişib. 
пандәмәлуз с. qarnışişik. 
пандәмәлузәти и. qarnışişiklik. 
пандәмәнин с. şişmәli, şişәsi. 
пандәмәроп с. мəҹ. çoxyatan, yatağan, yuxucul. 
пандәмәропәти и. мəҹ. çoxyatanlıq, yatağanlıq, yuxuculluq. 
пандәмәсә з. şişәrkәn. 
пандәномә и. 1 ibrәtnamә, ibrәt dәrsi; 2 peşimanlıq; 3 tövbә, 

tövbәnamә. 
пандовније и. şişirtmә. 
пандовнијеј ф. şişirtmәk; пандовнијə беј ф. şişirdilmək; 

пандовнијə быəбе şişirdilmişdi; пандовнијə быəбəј şişirdilsəydi; 
пандовнијə бе şişirdildi; пандовнијə бејдə şişirdilir; пандовнијə 
бəбе şişirdilər; пандовнијə быə с. şişirdilmiş, şişirdilən; пандовнијə 
быə хəб. мəн. şişirdilmişdir, şişirdilib; ♥пандовнејдəм şişirdirəm; 
пандовнејдəш şişirdirsən; пандовнејдə şişirdir; пандовнејдəмон 
şişirdirik; пандовнејдəшон şişirdirsiniz; пандовнејдəн şişirdirlər; 
пандовнејдəбим şişirdirdim; пандовнејдəбиш şişirdirdin; 
пандовнејдəбе şişirdirdi; пандовнејдəбимон şişirdirdik; 
пандовнејдəбишон şişirdirdiniz; пандовнејдəбин şişirdirdilər; 
əпандовним şişirdərdim; əпандовниш şişirdərdin; əпандовни 
şişirdərdi; əпандовнимон şişirdərdik; əпандовнишон şişirdərdiniz; 
əпандовнин şişirdərdilər; пандовнниме şişirtdim; пандовније 
şişirtdin; пандовнише  şişirtdi; пандовнимоне  şişirtdik; 
пандовнијоне  şişirtdiniz; пандовнишоне şişirtdilər; 
пандовнијəнинбим şişirtməliydim; пандовнијəнинбиш 
şişirtməliydin; пандовнијəнинбе şişirtməliydi; пандовнијəнинбимон 
şişirtməliydik; пандовнијəнинбишон şişirtməliydiniz; 
пандовнијəнинбин şişirtməliydilər; пандовнијəнин бим şişirtməli 
oldum; пандовнијəнин биш şişirtməli oldun; пандовнијəнин бе 
şişirtməli oldu; пандовнијəнин бимон şişirtməli olduq; 
пандовнијəнин бишон şişirtməli oldunuz; пандовнијəнин бин 
şişirtməli oldular; пандовнијəмбəј şişirtsəydim; пандовнијəбəј 
şişirtsəydin; пандовнијəшбəј şişirtsəydi; пандовнијəмонбəј 
şişirtsəydik; пандовнијəонбəј  şişirtsəydiniz; пандовнијəшонбəј  

şişirtsəydilər; бəпандовнем şişirdərəm; бəпандовнеш şişirdərsən; 
бəпандовне şişirdər; бəпандовнемон şişirdərik; бəпандовнешон 
şişirdərsiniz; бəпандовнен şişirdərlər; пандовнијəниним 
şişirtməliyəm; пандовнијəниниш şişirtməlisən; пандовнијəнине 
şişirtməlidir; пандовнијəнинимон şişirtməliyik; 
пандовнијəнинишон şişirtməlisiniz; пандовнијəнинин 
şişirtməlidirlər; быпандовным şişirdim; быпандовын şişirt; 
быпандовны şişirtsin; быпандовнəмон şişirdək; быпандовнəн 
şişirdin; быпандовнын şişirtsinlər; быпандовном şişirtsəm; 
быпандовнош şişirtsən; быпандовно şişirtsə; быпандовномон 
şişirtsək; быпандовношон şişirtsəniz; быпандовнон şişirtsələr; 
♥пандовнејдəним şişirtmirəm; пандовнејдəниш şişirtmirsən; 
пандовнејдəни şişirtmir; пандовнејдəнимон şişirtmirik; 
пандовнејдəнишон şişirtmirsiniz; пандовнејдəнин şişirtmirlər; 
пандовнејдəныбим şişirtmirdim; пандовнејдəныбиш şişirtmirdin; 
пандовнејдəныбе şişirtmirdi; пандовнејдəныбимон şişirtmirdik; 
пандовнејдəныбишон şişirtmirdiniz; пандовнејдəныбин 
şişirtmirdilər; нəпандовним şişirtməzdim; нəпандовниш 
şişirtməzdin; нəпандовни şişirtməzdi; нəпандовнимон şişirtməzdik; 
нəпандовнишон şişirtməzdiniz; нəпандовнин şişirtməzdilər; 
ныпандовниме şişirtmədim; ныпандовније şişirtmədin; 
ныпандовнише şişirtmədi; ныпандовнимоне şişirtmədik; 
ныпандовнијоне şişirtmədiniz; ныпандовнишоне şişirtmədilər; 
пандовнијəнинныбим şişirtməməliydim; пандовнијəнинныбиш 
şişirtməməliydin; пандовнијəнинныбе şişirtməməliydi; 
пандовнијəнинныбимон şişirtməməliydik; пандовнијəнинныбишон 
şişirtməməliydiniz; пандовнијəнинныбин şişirtməməliydilər; 
пандовнијəнин ныбим şişirtməli olmadım; пандовнијəнин ныбиш 
şişirtməli olmadın; пандовнијəнин ныбе şişirtməli olmadı; 
пандовнијəнин ныбимон şişirtməli olmadıq; пандовнијəнин 
ныбишон şişirtməli olmadınız; пандовнијəнин ныбин şişirtməli 
olmadılar; пандовнијəмнəбəј şişirtməsəydim; пандовнијəнəбəј 
şişirtməsəydin; пандовнијəшнəбəј şişirtməsəydi; 
пандовнијəмоннəбəј şişirtməsəydik; пандовнијəоннəбəј 
şişirtməsəydiniz; пандовнијəшоннəбəј  şişirtməsəydilər; 
нибəпандовнем şişirtmərəm; нибəпандовнеш şişirtməzsən; 
нибəпандовне şişirtməz; нибəпандовнемон şişirtmərik; 
нибəпандовнешон şişirtməzsiniz; нибəпандовнен şişirtməzlər; 
пандовнијəнинним şişirtməməliyəm; пандовнијəнинниш 
şişirtməməlisən; пандовнијəнинни şişirtməməlidir; 
пандовнијəниннимон şişirtməməliyik; пандовнијəниннишон 
şişirtməməlisiniz; пандовнијəниннин şişirtməməlidirlər; 
ныпандовным şişirtməyim; мəпандовын şişirtmə; ныпандовны 
şişirtməsin; мəпандовнəмон şişirtməyək; мəпандовнəн şişirtməyin; 
ныпандовнын şişirtməsinlər; ныпандовном şişirtməsəm; 
ныпандовнош şişirtməsən; ныпандовно şişirtməsə; ныпандовномон 
şişirtməsək; ныпандовношон şişirtməsəniz; ныпандовнон 
şişirtməsələr. 

пандовније-пандовније з. şişirdә-şişirdә, şişirdәrәk. 
пандовнијә с. şişirtmiş, şişirdәn. 
пандовнијә хəб. мəн. şişirtmisәn. 
пандовнијәнин с. şişirtmәli, şişirdәsi. 
пандовнијәсә з. şişirdәrkәn. 
пандом и. şiş; бəдхосјəтə пандом bədхasiyyətli şiş; хошхосјəтə 

пандом хoşхasiyyətli şiş. 
пандомин с. şişkin, şişmiş. 
пандоминәти и. şişkinlik. 
панәбәв с. enliqaş. 
панәбәвин с. bax: панәбәв. 
панәбын с. dibiyastı, yastıdib. 
панәбукә с. yastıburun, burnuyastı. 
панәбукәти и. yastıburunluq, burnuyastılıq. 
панәвыни с. yastıburun. 
панәгәв с. yastıağız; панəгəвə ғəлбəтин yastıağız kəlbətin. 
панәдим с. yastıüz, yastıüzlü. 
панәке з. yastısına, eninә.  
панәкулинҹ с. enlikürәk. 
панәкулинҹәти и. enlikürәklik. 
панәкулинҹин с. bax: панәкулинҹ. 
панәливә и. enliyarpaq. 
панәливәјн с. enliyarpaqlı; панəливəјнə до enliyarpaq ağaҹ. 
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панәливәјнон и. бот. enliyarpaqlılar. 
панәпешт с. enlikürәk. 
панәпештәти и. enlikürәklik. 
панәриш с. yastısaqqal. 
панәсә с. yastıbaş. 
панәсәти и. yastıbaşlıq. 
панәсинә с. döşüyastı, yastısinә, enlidöş, enlidöşlü. 
панәсинәјн bax: панәсинә. 
панәсинәти и. döşüyastılıq, yastısinәlik, enlidöşlük, enlidöşlülük. 
панәсыфәт с. yastısifәt. 
панәсыфәтәти и. yastısifәtlik. 
панәти и. enlilik, yastılıq. 
панәчәкут с. enlialın. 
панәчәкутәти и. enlialınlıq. 
панәчәкутин bax: панәчәкут. 
панзи с. boyat; панзијə нун boyat çörək. 
панзијәти и. boyatlıq. 
па'ни I и. enlilik, en; тахтə пани taхtanın eni.  
па'ни II и. düzәn, düzәnlik, yastan, yastana; bax: һәмо. 
пани' III и. pәnah, tәvәkkül; пани бə Хыдо Allaha pənah 

(təvəkkül). 
понибәсә с. özbaşına; панибəсə вадој özbaşına buraxmaq. 
панибәсәти и. özbaşınalıq; панибəсəти кардеј özbaşınalıq etmək. 
пан-панә с. yastı-yastı; пан-панə тавон yastı-yastı qayalar. 
пан-пани з. yastı-yastı, yastısına; пан-пани ној yastısına qoymaq. 
панпсихизм и. фəлс. panpsixizm (bütün maddi dünyanı canlı 

təsəvvür edən dünyagörüşü).  
пансион и. pansion (1 ümumi yataqxanası olan qapalı orta məktəb; 

2 ailə üsulunda qurulmuş kiçik mehmanxana; 3 kirənişinin yemək və 
başqa cəhətlərdən təmini). 

пансионат и. pansionat. 
пантеизм и. фəлс. panteizm (Allahı təbiətlə eyniləşdirən cərəyan). 
пантеист и. фəлс. panteist, panteizm tәrәfdarı. 
пантеон и. panteon (1 qədim Romada allahların şərəfinə tikilən 

məbəd; 2 hər hansı bir çoxallahlı диниn bütün allahları; 3 мəҹ. 
görkəmli xadimlərin basdırıldığı yer). 

пантерә и. зоол. pantera (pişiklər cinsindən yırtıcı heyvan). 
пантыркизм и. pantürkizm (türк dillərində danışan хalqları 

birləşdirməк istəyən ən mürtəcе millətçi cərəyan). 
пантыркист и. pantürkist, pantürkizm tәrәfdarı. 
папа и. papa, Roma papası. 
папе: папе ныбеј  ф. fәrqinә varmamaq, başından getmәmәk, 

mәhәl qoymamaq, fikir vermәmәk, әhәmiyyәt vermәmәk. 
папирус и. papirus (1 çохilliк trопiк bitкi; 2 bu bitкinin misirlilər 

və s. qədim хalqlar tərəfindən кağız кимi işlədilən yarpağı; 3 bu 
yarpaqların üzərində yazılmış qədim yazı). 

папуас и. papuas (Yeni Qvineyanın və Melaneziyanın yerli əhalisi). 
параграм и. paraqram (bir hərfin və ya sözün başqası ilə əvəz 

edilməsi, cinas). 
параграф и. paraqraf (1 maddə, bənd; 2 § işarəsi). 
парадигмә и. paradiqma (1 nümunə, tip, model; иҹтимоијə 

мыносибəтон парадигмə ictimai münasibətlərin paradiqması; 2 грəм. 
sözlərin hallara salınması və ya dəyişməsi formalarını göstərən 
cədvəl; исми парадигмə ismin paradiqması). 

парадокс и. paradoks (hamı tərəfindən qəbul edilmiş doğru 
fikirlərlə, elmi müddəalarla düz gəlməyən yaxud (bəzən ilk baxışda) 
sağlam mühakiməyə zidd olan qəribə fikir; inanılmaz şey). 

парадоксин с. paradokslu; парадоксинə фикир paradokslu fikir. 
паразит с. parazit, tüfeyli, müфtәxor. 
паразитәти и. parazitlik, tüfeylilik, müфtәxorluq. 
паразитизм и. 1 биол. parazitizm; 2 мəҹ. tüfeylilik, 

müфtәxorluq, parazitlik.  
паразитолог и. parazitoloq. 
паразитологијә и. parazitologiya (parazitlərdən və ümumiyyətlə 

parazitizm hadisələrindən bəhs edən elm). 
паралел с. риј. paralel, müvazi; паралелə ријон paralel хətlər. 
паралелограм и. риј. paraleloqram (qarşı-qarşıya duran tərəfləri 

bir-birinə bərabər və paralel olan dördbucaqlı cisim).  
параметр и. parametr (1 риј. hərfi koefisient; 2 физ. тех. 
hər hansı bir hadisənin bu və ya digər xassəsini göstərən kəmiyyət).  
парамнезијә и. тəб. paramneziya (yaddaş pozğunluğu). 

параноик и. тəб. paranoik, ruhi xәstә. 
паранојә и. тəб. paranoya (ruhi xəstəlik). 
парантез и. мəтб. parantez (böyük mötərizə [ ]). 
параф и. paraf (1 imzanın sоnundaкı cizgilər; 2 müхtəsər imza); 

параф кардеј ф. дипл. paraflamaq (ilк razılıq əlaməti оlaraq bir 
sənədə müхtəsər imza atmaq, inisialını qоymaq); параф кардə беј ф. 
дипл. paraflanmaq; параф кардə быə с. дипл. paraflanmış, 
paraflanan; параф кардə быə хəб. мəн. дипл. paraflanmışdır, 
paraflanıb. 

парафраз и. parafraz (1 əдəб. bir ifadə və ya sözün mənasının 
тəsviri ifadəsindən ibarət оlan təbir; 2 мус. başqa musiqi əsərindən 
alınma mövzuya əsasən yazılan musiqi fantaziyası). 

парахронизм и. paraxronizm (bir hadisənin baş vеrdiyi tariхi 
daha gеc vaхтa isnad еtməкdən ibarət оlan хrоnоlожi səhv). 

парашут и. ав. paraşüt. 
парашутәвон и. paraşütçü. 
парашутәвонәти и. paraşütçülük. 
парғу с. pәrqu, yumşaq. 
пард и. körpü; пард ежеј körpü tikmək. 
пардә I и. pәrdә; пардə едој pərdəni örtmək. 
пардә II и. gәrdәk; бə пардə дəшеј gərdəyə girmək (bəylə gəlin). 
пардәјн I с. pәrdәli. 
пардәјн II с. gәrdәkli. 
пардәјнәлынгон и. зоол. ayağıpәrdәlilәr (durnakimilər 

dəstəsindən quşların yarımdəstəsi). 
пардис и. 1 kәndir, ip (düyü küləşindən, qamışdan və s.); 2 hәsirin 

әsası.  
парды и. 1 döşәmә, şalman, atqı; 2 şüvül. 
парез и. тəб. parez, yüngül iflic. 
парз и. süzmә, süzülmә. 
парзије и. süzülmә. 
парзијеј ф. süzülmәk; ♥парзијејдə süzülür; парзијејдəбе 

süzülürdü; парзијəј süzüldü; əпарзи süzülərdi; парзијəбе 
süzülmüşdü; парзијə süzülüb; парзијəјбəн süzülübmüş; 
парзијəнинбе süzülməliydi; парзијəнин бе süzülməli oldu; бəпарзије 
süzülər; парзијəнине süzülməlidir; быпарзијы süzülsün; быпарзијо 
süzülsə; ♥парзијејдəни süzülmür; парзијејдəныбе süzülmürdü; 
ныпарзијəј süzülmədi; нəпарзи süzülməzdi; парзијəныбе 
süzülməmişdi; парзијəни süzülməyib; парзијəнијбəн süzülməyibmiş; 
парзијəнинныбе süzülməməliydi; парзијəнин ныбе süzülməli 
olmadı; нибəпарзије süzülməz; парзијəнинни süzülməməlidir; 
ныпарзијы süzülməsin; ныпарзијо süzülməsə. 

парзије-парзије  з. süzülә-süzülә, süzülәrәk. 
парзијә з. süzülmüş, süzülәn. 
парзијә хəб. мəн. süzülüb. 
парзијәнин с. süzülmәli, süzülәsi. 
парзијәсә з. süzülәrkәn. 
парзын и. süzәn; пылопарзын aşsüzən. 
парзыније и. süzmә (maye və s.). 
парзынијеј ф. süzmәk (maye və s.); парзынијə беј ф. 

süzdürülmək (maye və s.); парзынијə быəбе süzdürülmüşdü; 
парзынијə быəбəј süzdürülsəydi; парзынијə бе süzdürüldü; 
парзынијə бејдə süzdürülür; парзынијə бəбе süzdürülər; парзынијə 
быə с. süzdürülmüş, süzdürülən (maye və s.); парзынијə быə хəб. 
мəн. süzdürülmüşdür, süzdürülüb (maye və s.); ♥парзынејдəм 
süzürəm; парзынејдəш süzürsən; парзынејдə süzür; парзынејдəмон 
süzürük; парзынејдəшон süzürsünüz; парзынејдəн süzürlər; 
парзынејдəбим süzürdüm; парзынејдəбиш süzürdün; парзынејдəбе 
süzürdü; парзынејдəбимон süzürdük; парзынејдəбишон süzürdünüz; 
парзынејдəбин süzürdülər; əпарзыним süzərdim; əпарзыниш 
süzərdin; əпарзыни süzərdi; əпарзынимон süzərdik; əпарзынишон 
süzərdiniz; əпарзынин süzərdilər; парзыниме süzdüm; парзыније 
süzdün; парзынише  süzdü; парзынимоне  süzdük; парзынијоне  
süzdünüz; парзынишоне süzdülər; парзынијəнинбим süzməliydim; 
парзынијəнинбиш süzməliydin; парзынијəнинбе süzməliydi; 
парзынијəнинбимон süzməliydik; парзынијəнинбишон 
süzməliydiniz; парзынијəнинбин süzməliydilər; парзынијəнин бим 
süzməli oldum; парзынијəнин биш süzməli oldun; парзынијəнин бе 
süzməli oldu; парзынијəнин бимон süzməli olduq; парзынијəнин 
бишон süzməli oldunuz; парзынијəнин бин süzməli oldular; 
парзынијəмбəј süzsəydim; парзынијəбəј süzsəydin; парзынијəшбəј 
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süzsəydi; парзынијəмонбəј süzsəydik; парзынијəонбəј  süzsəydiniz; 
парзынијəшонбəј  süzsəydilər; бəпарзынем süzərəm; бəпарзынеш 
süzərsən; бəпарзыне süzər; бəпарзынемон süzərik; бəпарзынешон 
süzərsiniz; бəпарзынен süzərlər; парзынијəниним süzməliyəm; 
парзынијəниниш süzməlisən; парзынијəнине süzməlidir; 
парзынијəнинимон süzməliyik; парзынијəнинишон süzməlisiniz; 
парзынијəнинин süzməlidirlər; быпарзыным süzüm; быпарзыын 
süz; быпарзыны süzsin; быпарзынəмон süzək; быпарзынəн süzün; 
быпарзынын süzsinlər; быпарзыном süzsəm; быпарзынош süzsən; 
быпарзыно süzsə; быпарзыномон süzsək; быпарзыношон süzsəniz; 
быпарзынон süzsələr; ♥парзынејдəним süzmürəm; парзынејдəниш 
süzmürsən; парзынејдəни süzmür; парзынејдəнимон süzmürük; 
парзынејдəнишон süzmürsünüz; парзынејдəнин süzmürlər; 
парзынејдəныбим süzmürdüm; парзынејдəныбиш süzmürdün; 
парзынејдəныбе süzmürdü; парзынејдəныбимон süzmürdük; 
парзынејдəныбишон süzmürdünüz; парзынејдəныбин süzmürdülər; 
нəпарзыним süzməzdim; нəпарзыниш süzməzdin; нəпарзыни 
süzməzdi; нəпарзынимон süzməzdik; нəпарзынишон süzməzdiniz; 
нəпарзынин süzməzdilər; ныпарзыниме süzmədim; ныпарзыније 
süzmədin; ныпарзынише süzmədi; ныпарзынимоне süzmədik; 
ныпарзынијоне süzmədiniz; ныпарзынишоне süzmədilər; 
парзынијəнинныбим süzməməliydim; парзынијəнинныбиш 
süzməməliydin; парзынијəнинныбе süzməməliydi; 
парзынијəнинныбимон süzməməliydik; парзынијəнинныбишон 
süzməməliydiniz; парзынијəнинныбин süzməməliydilər; 
парзынијəнин ныбим süzməli olmadım; парзынијəнин ныбиш 
süzməli olmadın; парзынијəнин ныбе süzməli olmadı; 
парзынијəнин ныбимон süzməli olmadıq; парзынијəнин ныбишон 
süzməli olmadınız; парзынијəнин ныбин süzməli olmadılar; 
парзынијəмнəбəј süzməsəydim; парзынијəнəбəј süzməsəydin; 
парзынијəшнəбəј süzməsəydi; парзынијəмоннəбəј süzməsəydik; 
парзынијəоннəбəј süzməsəydiniz; парзынијəшоннəбəј  
süzməsəydilər; нибəпарзынем süzmərəm; нибəпарзынеш 
süzməzsən; нибəпарзыне süzməz; нибəпарзынемон süzmərik; 
нибəпарзынешон süzməzsiniz; нибəпарзынен süzməzlər; 
парзынијəнинним süzməməliyəm; парзынијəнинниш 
süzməməlisən; парзынијəнинни süzməməlidir; парзынијəниннимон 
süzməməliyik; парзынијəниннишон süzməməlisiniz; 
парзынијəниннин süzməməlidirlər; ныпарзыным süzməyim; 
мəпарзыын süzmə; ныпарзыны süzməsin; мəпарзынəмон 
süzməyək; мəпарзынəн süzməyin; ныпарзынын süzməsinlər; 
ныпарзыном süzməsəm; ныпарзынош süzməsən; ныпарзыно 
süzməsə; ныпарзыномон süzməsək; ныпарзыношон süzməsəniz; 
ныпарзынон süzməsələr. 

парзыније-парзыније з. süzә-süzә, süzәrәk (maye və s.). 
парзынијә с. süzmüş, süzәn (maye və s.). 
парзынијә хəб. мəн. süzmüsәn (maye və s.).  
парзынијәнин с. süzmәli, süzәsi (maye və s.). 
парзынијәсә з. süzәrkәn (maye və s.). 
парзов с. süzdürülmüş (süzülmüş) su, filtrdәn keçirilmiş su. 
париз и. pәhriz; париз кардеј ф. pəhriz etmək; париз кардə беј ф. 

pəhriz edilmək; париз кардə быə с. pəhriz edilmiş (edilən); париз 
кардə быə хəб. мəн. pəhriz edilmişdir (edilib); париз огəтеј ф. pəhriz 
saxlamaq; париз огəтə беј ф. pəhriz saxlanmaq; париз огəтə быə с. 
pəhriz saxlanmış (saxlanılan); париз огəтə быə хəб. мəн. pəhriz 
saxlanmışdır (saxlanılıb). 

парик и. parik, qoyulma saç. 
паритет и. paritet (1 bərabərlik, tərəflərin bərabərhüquqluğu; 2 

müxtəlif ölkələrin valyutaları arasında qızıl hesabı ilə nisbət). 
парк I и. park; дыјокəно парк dənizkənarı park. 
парк II и. park (1 һəрби. səyyar anbar; 2 nəqliyyat vasitələrinin 

məcmusu; 3 nəqliyyat vasitələrinin durduğu və təmir olunduğu yer).  
паркет и. parket (1 döşəmə üçün işlədilən xırda taxtalar; 2 bu cür 

taxtalardan düzəldilmiş döşəmə). 
парламент и. parlament (konstitusiyalı dövlətlərdə ali qanunverici 

nümayəndələr məclisi). 
паровоз и. parovoz. 
паровозәром и. parovozçu, parovozsürәn. 
пародијә и. parodiya (1bir əsərin gülməli təqlidi; 2 мəҹ. məzhəkə). 
пародист и. parodist, parodiya yazan. 
парол и. bax: шәвном. 

пароход и. paroxod. 
парс и. sual; парс дој sual vermək. 
парсе и. soruşma. 
парсеј ф. soruşmaq; парсə беј ф. soruşulmaq; парсə быəбе 

soruşulmuşdu; парсə быəбəј soruşulsaydı; парсə бе soruşuldu; парсə 
бејдə soruşulur; парсə бəбе soruşular; парсə быə с.  soruşulmuş, 
soruşulan; парсə быə хəб. мəн.  soruşulmuşdur, soruşulub; 
♥парсејдəм soruşuram; парсејдəш soruşursan; парсејдə soruşur; 
парсејдəмон soruşuruq; парсејдəшон soruşursunuz; парсејдəн 
soruşurlar; парсејдəбим soruşurdum; парсејдəбиш soruşurdun; 
парсејдəбе soruşurdu; парсејдəбимон soruşurduq; парсејдəбишон 
soruşurdunuz; парсејдəбин soruşurdular; əпарсим soruşardım; 
əпарсиш soruşardın; əпарси soruşardı; əпарсимон soruşardıq; 
əпарсишон soruşardınız; əпарсин soruşardılar; парсəјм soruşdum; 
парсəјш soruşdun; парсəј soruşdu; парсəјмон soruşduq; парсəјшон 
soruşdunuz; парсəјн soruşdular; парсəбим soruşmuşdum; парсəбе 
soruşmuşdun; парсəшбе soruşmuşdu; парсəмонбе soruşmuşduq; 
парсəонбе soruşmuşdunuz; парсəшонбе soruşmuşdular; 
парсəнинбим soruşmalıydım; парсəнинбиш soruşmalıydın; 
парсəнинбе soruşmalıydı; парсəнинбимон soruşmalıydıq; 
парсəнинбишон soruşmalıydınız; парсəнинбин soruşmalıydılar; 
парсəнин бим soruşmalı oldum; парсəнин биш soruşmalı oldun; 
парсəнин бе soruşmalı oldu; парсəнин бимон soruşmalı olduq; 
парсəнин бишон soruşmalı oldunuz; парсəнин бин soruşmalı 
oldular; парсəнинимбəн soruşmalıyammış; парсəнинишбəн 
soruşmalısanmış; парсəнинебəн soruşmalıymış; парсəнинимонбəн 
soruşmalıyıqmış; парсəнинишонбəн soruşmalısınızmış; 
парсəнининбəн soruşmalıymışlar; парсəмебəн soruşmuşammış; 
парсəјбəн soruşmusanmış; парсəшебəн soruşubmuş; парсəмонебəн 
soruşmuşuqmış; парсəонебəн soruşmusunuzmış; парсəшонебəн 
soruşublarmış; бəпарсем soruşaram; бəпарсеш soruşarsan; бəпарсе 
soruşacaq; бəпарсемон soruşacağıq; бəпарсешон soruşacaqsınız; 
бəпарсен soruşacaqlar; парсəниним soruşmalıyam; парсəниниш 
soruşmalısan; парсəнине soruşmalıdır; парсəнинимон soruşmalıyıq; 
парсəнинишон soruşmalısınız; парсəнинин soruşmalıdırlar; 
быпарсым soruşum; быпарс soruş; быпарсы soruşsun; быпарсəмон 
soruşaq; быпарсəн soruşun; быпарсын soruşsunlar; быпарсом 
soruşsam; быпарсош soruşsan; быпарсо soruşsa; быпарсомон 
soruşsaq; быпарсошон soruşsanız; быпарсон soruşsalar; парсəмбу 
soruşmuşammı; парсəбу soruşmusanmı; парсəшбу soruşubmu; 
парсəмонбу soruşmuşuqmı; парсəонбу soruşmusınızmı; 
парсəшонбу soruşublarmı; парсəмбəј soruşsaydım; парсəбəј 
soruşsaydın; парсəшбəј soruşsaydı; парсəмонбəј soruşsaydıq; 
парсəонбəј soruşsaydınız; парсəшонбəј soruşsaydılar; ♥парсејдəним 
soruşmuram; парсејдəниш soruşmursan; парсејдəни soruşmur; 
парсејдəнимон soruşmuruq; парсејдəнишон soruşmursunuz; 
парсејдəнин soruşmurlar; парсејдəныбим soruşmurdum; 
парсејдəныбиш soruşmurdun; парсејдəныбе soruşmurdu; 
парсејдəныбимон soruşmurduq; парсејдəныбишон soruşmurdunuz; 
парсејдəныбин soruşmurdular; нəпарсим soruşmazdım; нəпарсиш 
soruşmazdın; нəпарси soruşmazdı; нəпарсимон soruşmazdıq; 
нəпарсишон soruşmazdınız; нəпарсин soruşmazdılar; парсəныбим 
soruşmamışdım; парсəныбиш soruşmamışdın; парсəныбе 
soruşmamışdı; парсəныбимон soruşmamışdıq; парсəныбишон 
soruşmamışdınız; парсəныбин soruşmamışdılır; ныпарсəјм 
soruşmadım; ныпарсəјш soruşmadı; ныпарсəј soruşmadı; 
ныпарсəјмон soruşmadıq; ныпарсəјшон soruşmadınız; ныпарсəјн 
soruşmadılar; парсəниннимбəн soruşmalıyammış; парсəниннишбəн 
soruşmalısanmış; парсəниннијебəн soruşmalıymış; 
парсəниннимонбəн soruşmalıyıqmış; парсəниннишонбəн 
soruşmalısınızmış; парсəниннинбəн soruşmalıymışlar; парсəнин 
нимбəн soruşmamalıyammış; парсəнин нишбəн soruşmamalısanmış; 
парсəнин нијебəн soruşmamalıymış; парсəнин нимонбəн 
soruşmamalıyıqmış; парсəнин нишонбəн soruşmamalısınızmış; 
парсəнин нинбəн soruşmamalıymışlar; парсəмнијебəн 
soruşmamışammış; парсəнијебəн soruşmamısanmış; парсəшнијебəн 
soruşmayıbmış; парсəмоннијебəн soruşmamışıqmış; 
парсəоннијебəн soruşmamısınızmış; парсəшоннијебəн 
soruşmamışlarmış; нибəпарсем ; soruşmaram; нибəпарсеш 
soruşmazsan; нибəпарсе soruşmaz; нибəпарсемон soruşmarıq; 
нибəпарсешон  soruşmazsınız; нибəпарсен  soruşmazlar; 
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парсəнинним soruşmamalıyam; парсəнинниш soruşmamalısan; 
парсəнинни soruşmamalıdır; парсəниннимон soruşmamalıyıq; 
парсəниннишон soruşmamalısınız; парсəниннин soruşmamalıdırlar; 
ныпарсым soruşmayım; мəпарс soruşma; ныпарсы soruşmasın; 
мəпарсəмон soruşmayaq; мəпарсəн soruşmayın; ныпарсын 
soruşmasınlar; ныпарсом soruşmasam; ныпарсош soruşmasan; 
ныпарсо soruşmasa; ныпарсомон soruşmasaq; ныпарсошон 
soruşmasanız; ныпарсон soruşmasalar; парсəмныбу 
soruşmamışammı; парсəныбу soruşmamısanmı; парсəшныбу 
soruşmayıbmı; парсəмонныбу soruşmamışıqmı; парсəонныбу 
soruşmayıbsınızmı; парсəшонныбу soruşmayıblarmı; парсəмнəбəј 
soruşmasaydım; парсəнəбəј soruşmasaydın; парсəшнəбəј 
soruşmasaydı; парсəмоннəбəј soruşmasaydıq; парсəоннəбəј 
soruşmasaydınız; парсəшоннəбəј soruşmasaydılar. 

парсемон и. sorğu. 
парсе-парсе з. soruşa-soruşa, soruşaraq. 
парсә с. soruşmuş, soruşan. 
парсә хəб. мəн. soruşmusan. 
парсәнин с. soruşulası, soruşmalı. 
парсәсә з. soruşarkәn. 
парсномә и. anket. 
парт sədо тəғl. part (güllə səsi). 
партер и. parter (teatrda). 
партә и. parta. 
партәпарт и. partapart (səs təqlidi). 
партизан и. partizan. 
партизанәти и. partizanәti. 
партијә I и. partiya; сијосијə партијə siyasi partiya. 
партијә II и. partiya (1 мус. çoxsəsli musiqi əsərində bir musiqi 

aləti və ya oxuyan tərəfindən ifa edilən ayrıca hissəsi; 2 bax: тилит; 
3 bir oyun, bir əl). 

партијәјн с. partiyalı. 
партијәјнәти и. partiyalılıq; вејпартијəјнəти çoхpartiyalılıq. 
партитурә и. мус. partitura (çoxsəsli musiqi əsərinin bütün əsas 

partiyalarının məcmusu). 
партнјор и. partnyor, oyundaş, oyun yoldaşı. 
партнјорәти и. partnyorluq. 
парч и. pәrçim. 
парчә и. parça. 
парчин I и. yozma; һанəпарчин yuхuyozma; парчин кардеј ф. 

yozmaq; парчин кардə беј ф. yozulmaq; парчин кардə быə с. 
yozulmuş, yozulan; парчин кардə быə хəб. мəн. yozulmuşdur, 
yozulub. 

парчин II и. 1 çәpәr; 2 hasar; парчин кардеј ф. 1 çəpər etmək, 
çəpərləmək; 2 hasarlamaq, hasara almaq; парчин кардə беј ф. 1 çəpər 
edilmək, çəpərlənmək; 2 hasarlanmaq, hasara alınmaq; парчин кардə 
быə с. 1 çəpər edilmiş (edilən), çəpərlənmiş, çəpərlənən; 2 
hasarlanmış, hasarlanan, hasara alınmış (alınan); парчин кардə быə 
хəб. мəн. 1 çəpər edilmişdir (edilib), çəpərlənmişdir, çəpərlənib; 2 
hasarlanmışdır, hasarlanıb, hasara alınmışdır (alınıb). 

парчинәкә I и. yozan. 
парчинәкә II и. 1 çәpәrlәyәn; 2 hasarlayan. 
парҹин и. әlәk, abkeş. 
парҹинәбофт и. әlәktoxuyan. 
парҹинәһват и. әlәksatan. 
парҹинин с. әlәkli, әlәklә tәchiz olunmuş. 
парҹин-конвејер и. әlәk-konveyer. 
парҹинохшәр с. әlәkoxşar, әlәkvarı, әlәkşәkilli. 
пасијент и. pasiyent (həkimin yanına müalicəyə gələn xəstə). 
паснә и. kösöv. 
паснәсут и. bax: паснә. 
паспарту и. paspartu (şəkil və ya qravyura üçün karton çərçivə). 
паспорт и. pasport. 
пассив с. passiv (1fəaliyyətsiz, hərəkətsiz, süst, başqasının 

fəaliyyətindən asılı olan, müstəqil olmayan; 2 iғт. idxalın ixracdan 
çox olduğu vəziyyət; 3 грəм. məchul). 

пассивәти и. passivlik (1fəaliyyətsizlik, laqeydlik, süstlük, 
hərəkətsizlik, ətalət; 2 iғт. vəsaitin borcdan az olması, məxaricin 
mədaxildən çox olması, idxalın ixracdan çox olması). 

пате и. bişirmә. 

патеј ф. bişirmәk; дој патеј bişirtmək; доə бе патеј bişirdirilmək; 
патə бе и. bişirilmə; патə беј ф. bişirilmək; патə быəбе bişirilmişdi; 
патə быбəј bişirilsəydi; патə бе bişirildi; патə бејдə bişirilir; патə 
бəбе bişirilər; патə быə с. bişirilmiş, bişirilən, bişmiş; патə быə каг 
bişmiş toyuq; патə быə хəб. мəн. bişirilmişdir, bişirilib; ♥патејдəм 
bişirirəm; патејдəш bişirirsən; патејдə bişirir; патејдəмон bişiririk; 
патејдəшон bişirirsiniz; патејдəн bişirirlər; патејдəбим bişirirdim; 
патејдəбиш bişirirdin; патејдəбе bişirirdi; патејдəбимон bişirirdik; 
патејдəбишон bişirirdiniz; патејдəбин bişirirdilər; əпатим 
bişirərdim; əпатиш bişirərdin; əпати bişirərdi; əпатимон bişirərdik; 
əпатишон bişirərdiniz; əпатин bişirərdilər; патəме bişirdim; патə 
bişirdin; патəше  bişirdi; патəмоне bişirdik; патəоне bişirdiniz; 
патəшоне bişirdilər; патəнинбим bişirməliydim; патəнинбиш 
bişirməliydin; патəнинбе bişirməliydi; патəнинбимон bişirməliydik; 
патəнинбишон bişirməliydiniz; патəнинбин bişirməliydilər; патəнин 
бим bişirməli oldum; патəнин биш bişirməli oldun; патəнин бе 
bişirməli oldu; патəнин бимон bişirməli olduq; патəнин бишон 
bişirməli oldunuz; патəнин бин bişirməli oldular; патəмбəј 
bişirsəydim; патəбəј bişirsəydin; патəшбəј bişirsəydi; патəмонбəј 
bişirsəydik; патəонбəј bişirsəydiniz; патəшонбəј bişirsəydilər; 
бəпатем bişirərəm; бəпатеш bişirərsən; бəпате bişirər; бəпатемон 
bişirərik; бəпатешон bişirərsiniz; бəпатен bişirərlər; патəниним 
bişirməliyəm; патəниниш bişirməlisən; патəнине bişirməlidir; 
патəнинимон bişirməliyik; патəнинишон bişirməlisiniz; патəнинин 
bişirməlidirlər; быпатым bişirim; быпат bişir; быпаты bişirsin; 
бəпатəмон bişirək; быпатəн bişirin; быпатын bişirsinlər; быпатом 
bişirsəm; быпатош bişirsən; быпато bişirsə; быпатомон bişirsək; 
быпатошон bişirsəniz; быпатон bişirsələr; ♥патејдəним bişirmirəm; 
патејдəниш bişirmirsən; патејдəни bişirmir; патејдəнимон 
bişirmirik; патејдəнишон bişirmirsiniz; патејдəнин bişirmirlər; 
патејдəныбим bişirmirdim; патејдəныбиш bişirmirdin; патејдəныбе 
bişirmirdi; патејдəныбимон bişirmirdik; патејдəныбишон 
bişirmrdiniz; патејдəныбин bişirmirdilər; нəпатим bişirməzdim; 
нəпатиш bişirməzdin; нəпати bişirməzdi; нəпатимон bişirməzdik; 
нəпатишон bişirməzdiniz; нəпатин bişirməzdilər; ныпатыме 
bişirmədim; ныпате bişirmədin; ныпатыше bişirmədi; ныпатымоне 
bişirmədik; ныпатыоне bişirmədiniz; ныпатышоне bişirmədilər; 
патəнинныбим bişirməməliydim; патəнинныбиш bişirməməliydin; 
патəнинныбе bişirməməliydi; патəнинныбимон bişirməməliydik; 
патəнинныбишон bişirməməliydiniz; патəнинныбин 
bişirməməliydilər; патəнин ныбим bişirməli olmadım; патəнин 
ныбиш bişirməli olmadın; патəнин ныбе bişirməli olmadı; патəнин 
ныбимон bişirməli olmadıq; патəнин ныбишон bişirməli olmadınız; 
патəнин ныбин bişirməli olmadılar; патəмнəбəј bişirməsəydim; 
патəнəбəј bişirməsəydin; патəшнəбəј bişirməsəydi; патəмоннəбəј 
bişirməsəydik; патəоннəбəј bişirməsəydiniz; патəшоннəбəј 
bişirməsəydilər; нибəпатем bişirmərəm; нибəпатеш bişirməzsən; 
нибəпате bişirməz; нибəпатемон bişirmərik; нибəпатешон 
bişirməzsiniz; нибəпатен bişirməzlər; патəнинним bişirməməliyəm; 
патəнинниш bişirməməlisən; патəнинни bişirməməlidir; 
патəниннимон bişirməməliyik; патəниннишон bişirməməlisiniz; 
патəниннин bişirməməlidirlər; ныпатым bişirməyim; мəпат bişirmə; 
ныпаты bişirməsin; мəпатəмон bişirməyək; мəпатəн bişirməyin; 
ныпатын bişirməsinlər; ныпатом bişirməsəm; ныпатош bişirməsən; 
ныпато bişirməsə; ныпатомон bişirməsək; ныпатошон bişirməsəniz; 
ныпатон bişirməsələr. 

патент и. patent. 
патентин с. patentli. 
пате-пате з. bişirә-bişirә, bişirәrәk. 
патә с. bişirәn, bişirmiş; нун патə жен çörək bişirən qadın. 
патә хəб. мəн. bişirmisәn. 
патә и. xörәk, yemәk; родуш ноəме бошмə камиши патə sizin 

üçün yola bir az yemək qoymuşam; пијозə патə soğan şorbası. 
патәғә и. bişmәcә; патəғə беј ф. bişməcə olmaq; патəғə быə с. 

bişməcə olmuş, bişməcə olan; патəғə быə хəб. мəн. bişməcə 
olmuşdur, bişməcə olub. 

патәко и. biş-düş. 
патәнин с. bişirmәli, bişirilәsi. 
патәсә з. bişirәrkәn. 
патологијә и. patologiya. 
патоложи  с. patoloji. 
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пато(нә) и. bişirimlik; и пато(нə) bir bişirimlik. 
пат-пеш и. biş-düş, bişir-düşür; пат-пеш кардеј ф. biş-düş etmək, 

bişir-düşür etmək; пат-пеш кардə беј ф. biş-düş edilmək, bişir-düşür 
edilmək; пат-пеш кардə быə с. biş-düş edilmiş (edilən), bişir-düşür 
edilmiş (edilən); пат-пеш кардə быə хəб. мəн. biş-düş edilmişdir 
(edilib), bişir-düşür edilmişdir (edilib). 

пат-пешәкә и. bişirib-düşürәn.   
пафос и. pafos (coşğunluq, ruh yüksəkliyi, vəcd, həyəcan, 

təmtərağ). 
пахләвә и. paxlava. 
паһ н. pah! 
паһо н. paho! 
пашмә и. yun; пашмə овыжгынијеј yun didmək; пашмə кујеј ф. 1 

yun çırpmaq; 2 мəҹ. boş-boş danışmaq, vaxtını hədər keçirtmək. 
пашмәәрышт и. yunәyirәn, yunәyirici. 
пашмәәшышт и. yunyuyan. 
пашмәјн с. yunlu; пашмəјнə пəс yunlu qoyun; bax: шол; шолə 

шəј yun köynək. 
-пашмәјн bəzi mürəkkəb sözlərin «-yunlu» mənasını verən ikinci 

hissəsi; дыжәпашмәјн qabayunlu. 
пашмәку и. yundöyәn. 
пашмәоәвыжгын и. yundidәn. 
пашо з. birigün, birisigün; пашо бомем аз mən birigün gələrəm. 
пашонә с. birigün; пашонə ружи birisi gün. 
пашонәј с. birigün, birisigün; пашонəј шим аз birigün mən 

getdim.  
пашонәку с. birigündәn, birisigündәn; пашонəку жəгошə 

birigündən o yana. 
пашонәни с. birigünkü, birisigünkü; огəт бə пешо пашонəни кој 

birigünkü işi sonraya saхla. 
пашонәсә с. birigündәn, birisigündәn; ымруж бышомон чоке 

пашонəсə birigündən yaхşı olar bu gün gedək. 
паштәчәни з. birisi gündәn sonra gәlәn gün, daha birisi gün; 

bax: очәни пашо; чәни пашо. 
пе и. yuxarı; сајсə бə пе yüzdən yuхarı; бə пе yuхarıda. 
пебасте и. bağlama, qarşısını alma, qarşısını kәsmә. 
пебастеј ф. bağlamaq, qarşısını almaq, qarşısını kәsmәk; 

пебастə беј ф. bağlanmaq, qarşısı alınmaq, qarşısı kəsilmək; пебастə 
быə с. bağlanmış, bağlanan, qarşısı alınmış (alınan), qarşısı kəsilmiş 
(kəsilən); пебастə быə хəб. мəн. bağlanmışdır, bağlanıb, qarşısı 
alınmışdır (alınıb), qarşısı kəsilmişdir (kəsilib); ♥пебастејдəм 
bağlayıram; пебастејдəш bağlayırsan; пебастејдə bağlayır; 
пебастејдəмон bağlayırıq; пебастејдəшон bağlayırsınız; пебастејдəн 
bağlayırlar; пебастејдəбим bağlayırdım; пебастејдəбиш bağlayırdın; 
пебастејдəбе bağlayırdı; пебастејдəбимон bağlayırdıq; 
пебастејдəбишон bağlayırdınız; пебастејдəбин bağlayırdılar; 
пејəбастим bağlayardım; пејəбастиш bağlayardın; пејəбасти 
bağlayardı; пејəбастимон bağlayardıq; пејəбастишон bağlayardınız; 
пејəбастин bağlayardılar; пебастыме bağladım; пебасте bağladın; 
пебастыше bağladı; пебастымоне bağladıq; пебастоне bağladınız; 
пебастышоне bağladılar; пебастəниним bağlamalıyam; 
пебастəниниш bağlamalısan; пебастəнине bağlamalıdır; 
пебастəнинимон bağlamalıyıq; пебастəнинишон bağlamalısınız; 
пебастəнинин bağlamalıdırlar; пебастəнинбим bağlamalıydım; 
пебастəнинбиш bağlamalıydın; пебастəнинбе bağlamalıydı; 
пебастəнинбимон bağlamalıydıq; пебастəнинбишон 
bağlamalıydınız; пебастəнинбин bağlamalıydılar; пебастəнин бим 
bağlamalı oldum; пебастəнин биш bağlamalı oldun; пебастəнин бе 
bağlamalı oldu; пебастəнин бимон bağlamalı olduq; пебастəнин 
бишон bağlamalı oldunuz; пебастəнин бин bağlamalı oldular; 
пебастəмбəј bağlasaydım; пебастəбəј bağlasaydın; пебастəшбəј 
bağlasaydı; пебастəмонбəј bağlasaydıq; пебастəонбəј bağlasaydınız; 
пебастəшонбəј bağlasaydılar; пебəбастем bağlayaram; пебəбастеш 
bağlayarsan; пебəбасте bağlayar; пебəбастемон bağlayarıq; 
пебəбастешон bağlayarsınız; пебəбастен bağlayarlar; пебастым 
bağlayım; пебаст bağla; пебасты bağlasın; пебастəмон bağlayaq; 
пебастəн bağlayın; пебастын bağlasınlar; пебастом bağlasam; 
пебастош bağlasan; пебасто bağlasa; пебастомон bağlasaq; 
пебастошон bağlasanız; пебастон bağlasalar; ♥пебастејдəним 
bağlamıram; пебастејдəниш bağlamırsan; пебастејдəни bağlamır; 
пебастејдəнимон bağlamırıq; пебастејдəнишон bağlamırsınız; 

пебастејдəнин bağlamırlar; пебастејдəныбим bağlamırdım; 
пебастејдəныбиш bağlamırdın; пебастејдəныбе bağlamırdı; 
пебастејдəныбимон bağlamırdıq; пебастејдəныбишон 
bağlamırdınız; пебастејдəныбин bağlamırdılar; пенəбастим 
bağlamazdım; пенəбастиш bağlamazdın; пенəбасти bağlamazdı; 
пенəбастимон bağlamazdıq; пенəбастишон bağlamazdınız; 
пенəбастин bağlamazdılar; пебастəнинним bağlamamalıyam; 
пебастəнинниш bağlamamalısan; пебастəнинни bağlamamalıdır; 
пебастəниннимон bağlamamalıyıq; пебастəниннишон 
bağlamamalısınız; пебастəниннин bağlamamalıdırlar; 
пебастəнинныбим bağlamamalıydım; пебастəнинныбиш 
bağlamamalıydın; пебастəнинныбе bağlamamalıydı; 
пебастəнинныбимон bağlamamalıydıq; пебастəнинныбишон 
bağlamamalıydınız; пебастəнинныбин bağlamamalıydılar; 
пебастəнин ныбим bağlamalı olmadım; пебастəнин ныбиш 
bağlamalı olmadın; пебастəнин ныбе bağlamalı olmadı; пебастəнин 
ныбимон bağlamalı olmadıq; пебастəнин ныбишон bağlamalı 
olmadınız; пебастəнин ныбин bağlamalı olmadılar; пебастəмнəбəј 
bağlamasaydım; пебастəнəбəј bağlamasaydın; пебастəшнəбəј 
bağlamasaydı; пебастəмоннəбəј bağlamasaydıq; пебастəоннəбəј 
bağlamasaydınız; пебастəшоннəбəј bağlamasaydılar; пенибəбастем 
bağlamaram; пенибəбастеш bağlamazsan; пенибəбасте bağlamaz; 
пенибəбастемон bağlamarıq; пенибəбастешон bağlamazsınız; 
пенибəбастен bağlamazlar; пеныбастым bağlamayım; пемəбаст 
bağlama; пеныбасты bağlamasın; пемəбастəмон bağlamayaq; 
пемəбастəн bağlamayın; пеныбастын bağlamasınlar; пеныбастом 
bağlamasam; пеныбастош bağlamasan; пеныбасто bağlamasa; 
пеныбастомон bağlamasaq; пеныбастошон bağlamasanız; 
пеныбастон bağlamasalar. 

пебасте-пебасте з. bağlaya-bağlaya, bağlayaraq, qarşısını ala-
ala (alaraq), qarşısını kәsә-kәsә (kәsәrәk). 

пебастә с. bağlamış, bağlayan, qarşısını almış (alan), qarşısını 
kәsmiş (kәsәn). 

пебастә хəб. мəн. bağlamısan, qarşısını almısan, qarşısını 
kәsmisәn. 

пебастәнин с. bağlamalı, bağlanılası, qarşısını almalı (alınası), 
qarşısını kәsmәli, qarşısı kәsilәsi. 

пебастәсә з. bağlayarkәn, qarşısını alarkәn, qarşısını kәsәrkәn. 
пебахшыније и. paylaşdırma, paylama. 
пебахшынијеј ф. paylaşdırmaq, paylamaq; пебахшынијə беј ф. 

paylaşdırılmaq, paylanmaq; пебахшынијə быə с. paylaşdırılmış, 
paylaşdırılan, paylanmış, paylanılan; пебахшынијə быə хəб. мəн. 
paylaşdırılmışdır, paylaşdırılıb, paylanmışdır, paylanılıb; 
♥пебахшынејдəм paylaşdırıram; пебахшынејдəш paylaşdırırsan; 
пебахшынејдə paylaşdırır; пебахшынејдəмон paylaşdırırıq; 
пебахшынејдəшон paylaşdırırsınız; пебахшынејдəн paylaşdırırlar; 
пебахшынејдəбим paylaşdırırdım; пебахшынејдəбиш paylaşdırırdın; 
пебахшынејдəбе paylaşdırırdı; пебахшынејдəбимон paylaşdırırdıq; 
пебахшынејдəбишон paylaşdırırdınız; пебахшынејдəбин 
paylaşdırırdılar; пејəбахшыним paylaşdırardım; пејəбахшыниш 
paylaşdırardın; пејəбахшыни paylaşdırardı; пејəбахшынимон 
paylaşdırardıq; пејəбахшынишон paylaşdırardınız; пејəбахшынин 
paylaşdırardılar; пебахшыниме paylaşdırdım; пебахшыније 
paylaşdırdın; пебахшынише paylaşdırdı; пебахшынимоне 
paylaşdırdıq; пебахшынијоне paylaşdırdınız; пебахшынишоне 
paylaşdırdılar; пебахшынијəниним paylaşdırmalıyam; 
пебахшынијəниниш paylaşdırmalısan; пебахшынијəнине 
paylaşdırmalıdır; пебахшынијəнинимон paylaşdırmalıyıq; 
пебахшынијəнинишон paylaşdırmalısınız; пебахшынијəнинин 
paylaşdırmalıdırlar; пебахшынијəнинбим paylaşdırmalıydım; 
пебахшынијəнинбиш paylaşdırmalıydın; пебахшынијəнинбе 
paylaşdırmalıydı; пебахшынијəнинбимон paylaşdırmalıydıq; 
пебахшынијəнинбишон paylaşdırmalıydınız; пебахшынијəнинбин 
paylaşdırmalıydılar; пебахшынијəнин бим paylaşdırmalı oldum; 
пебахшынијəнин биш paylaşdırmalı oldun; пебахшынијəнин бе 
paylaşdırmalı oldu; пебахшынијəнин бимон paylaşdırmalı olduq; 
пебахшынијəнин бишон paylaşdırmalı oldunuz; пебахшынијəнин 
бин paylaşdırmalı oldular; пебахшынијəмбəј paylaşdırsaydım; 
пебахшынијəбəј paylaşdırsaydın; пебахшынијəшбəј paylaşdırsaydı; 
пебахшынијəмонбəј paylaşdırsaydıq; пебахшынијəонбəј 
paylaşdırsaydınız; пебахшынијəшонбəј paylaşdırsaydılar; 



408 
ПЕБАХШЫНИЈЕ-ПЕБАХШЫНИЈЕ 

 
 
пебəбахшынем paylaşdıraram; пебəбахшынеш paylaşdırarsan; 
пебəбахшыне paylaşdırar; пебəбахшынемон paylaşdırarıq; 
пебəбахшынешон paylaşdırarsınız; пебəбахшынен paylaşdırarlar; 
пебахшыным paylaşdırım; пебахшын paylaşdır; пебахшыны 
paylaşdırsın; пебахшынəмон paylaşdıraq; пебахшынəн paylaşdırın; 
пебахшынын paylaşdırsınlar; пебахшыном paylaşdırsam; 
пебахшынош paylaşdırsan; пебахшыно paylaşdırsa; пебахшыномон 
paylaşdırsaq; пебахшыношон paylaşdırsanız; пебахшынон 
paylaşdırsalar; ♥пебахшынејдəним paylaşdırmıram; 
пебахшынејдəниш paylaşdırmırsan; пебахшынејдəни paylaşdırmır; 
пебахшынејдəнимон paylaşdırmırıq; пебахшынејдəнишон 
paylaşdırmırsınız; пебахшынејдəнин paylaşdırmırlar; 
пебахшынејдəныбим paylaşdırmırdım; пебахшынејдəныбиш 
paylaşdırmırdın; пебахшынејдəныбе paylaşdırmırdı; 
пебахшынејдəныбимон paylaşdırmırdıq; пебахшынејдəныбишон 
paylaşdırmırdınız; пебахшынејдəныбин paylaşdırmırdılar; 
пенəбахшыним paylaşdırmazdım; пенəбахшыниш paylaşdırmazdın; 
пенəбахшыни paylaşdırmazdı; пенəбахшынимон paylaşdırmazdıq; 
пенəбахшынишон paylaşdırmazdınız; пенəбахшынин 
paylaşdırmazdılar; пебахшынијəнинним paylaşdırmamalıyam; 
пебахшынијəнинниш paylaşdırmamalısan; пебахшынијəнинни 
paylaşdırmamalıdır; пебахшынијəниннимон paylaşdırmamalıyıq; 
пебахшынијəниннишон paylaşdırmamalısınız; 
пебахшынијəниннин paylaşdırmamalıdırlar; 
пебахшынијəнинныбим paylaşdırmamalıydım; 
пебахшынијəнинныбиш paylaşdırmamalıydın; 
пебахшынијəнинныбе paylaşdırmamalıydı; 
пебахшынијəнинныбимон paylaşdırmamalıydıq; 
пебахшынијəнинныбишон paylaşdırmamalıydınız; 
пебахшынијəнинныбин paylaşdırmamalıydılar; пебахшынијəнин 
ныбим paylaşdırmalı olmadım; пебахшынијəнин ныбиш 
paylaşdırmalı olmadın; пебахшынијəнин ныбе paylaşdırmalı olmadı; 
пебахшынијəнин ныбимон paylaşdırmalı olmadıq; 
пебахшынијəнин ныбишон paylaşdırmalı olmadınız; 
пебахшынијəнин ныбин paylaşdırmalı olmadılar; 
пебахшынијəмнəбəј paylaşdırmasaydım; пебахшынијəнəбəј 
paylaşdırmasaydın; пебахшынијəшнəбəј paylaşdırmasaydı; 
пебахшынијəмоннəбəј paylaşdırmasaydıq; пебахшынијəоннəбəј 
paylaşdırmasaydınız; пебахшынијəшоннəбəј paylaşdırmasaydılar; 
пенибəбахшынем paylaşdırmaram; пенибəбахшынеш 
paylaşdırmazsan; пенибəбахшыне paylaşdırmaz; 
пенибəбахшынемон paylaşdırmarıq; пенибəбахшынешон 
paylaşdırmazsınız; пенибəбахшынен paylaşdırmazlar; 
пеныбахшыным paylaşdırmayım; пемəбахшын paylaşdırma; 
пеныбахшыны paylaşdırmasın; пемəбахшынəмон paylaşdırmayaq; 
пемəбахшынəн paylaşdırmayın; пеныбахшынын paylaşdırmasınlar; 
пеныбахшыном paylaşdırmasam; пеныбахшынош paylaşdırmasan; 
пеныбахшыно paylaşdırmasa; пеныбахшыномон paylaşdırmasaq; 
пеныбахшыношон paylaşdırmasanız; пеныбахшынон 
paylaşdırmasalar. 

пебахшыније-пебахшыније з. paylaşdıra-paylaşdıra, 
paylaşdıraraq, paylaya-paylaya, paylayaraq. 

пебахшынијә с. paylaşdırmış, paylaşdıran, paylamış, paylayan. 
пебахшынијә хəб. мəн. paylaşdırmısan, paylamısan. 
пебахшынијәнин с. paylaşdırmalı, paylamalı, paylaşdırılası, 

paylanılası. 
пебахшынијәсә з. paylaşdırarkәn, paylayarkәn. 
пебе I и. qalxma; пебе гул риј. qalхma bucağı; пебе барзи тех. 

qalхma yüksəkliyi. 
пебе II и. ilişmә. 
пебеј I ф. 1 qalxmaq, dikәlmәk, yerindәn qalxmaq; пебəјм ыштə 

вырəо öz yerimdən qalхdım; 2 bax: әштеј. пемеј. рост беј; 
♥пебејдəм qalхıram; пебејдəш qalхırsan; пебејдə qalхır; пебејдəмон 
qalхırıq; пебејдəшон qalхırsınız; пебејдəн qalхırlar; пебејдəбим 
qalхırdım; пебејдəбиш qalхırdın; пебејдəбе qalхırdı; пејəбим 
qalхmışdım; пејəбиш qalхmışdın; пејəбе qalхmışdı; пејəбимон 
qalхmışdıq; пејəбишон qalхmışdınız; пејəбин qalхmışdılar; пебəјм 
qalхdım; пебəјш qalхdın; пебе qalхdı; пебəјмон qalхdıq; пебəјшон 
qalхdınız; пебəјн qalхdılar; пебыəниним qalхmalıyam; пебыəниниш 
qalхmalısan; пебыəнине qalхmalıdır; пебыəнинимон qalхmalıyıq; 
пебыəнинишон qalхmalısınız; пебыəнинин qalхmalıdırlar; пебыəм 

qalхmışam; пебыəш qalхmısan; пебыə qalхıbdır; пебыəмон 
qalхmışıq; пебыəшон qalхmısınız; пебыəн qalхıblar; 
пебыəнинимбəн qalхmalıyıqmış; пебыəнинишбəн qalхmalısanmış; 
пебыəнинебəн qalхmalıymış; пебыəнинимонəбəн qalхmalıyıqmış; 
пебыəнинишонбəн qalхmalısınızmış; пебыəнининбəн 
qalхmalıylarmış; пебыəнинбим qalхmalıydım; пебыəнинбиш 
qalхmalıydın; пебыəнинбе qalхmalıydı; пебыəнинбимон 
qalхmalıydıq; пебыəнинбишон qalхmalıydınız; пебыəнинбин 
qalхmalıydılar; пебыəнин бим qalхmalı oldum; пебыəнин биш 
qalхmalı oldun; пебыəнин бе qalхmalı oldu; пебыəнин бимон 
qalхmalı olduq; пебыəнин бишон qalхmalı oldunuz; пебыəнин бин 
qalхmalı oldular; пебыəбəјм qalхsaydım; пебыəбəјш qalхsaydın; 
пебыəбəј qalхsaydı; пебыəбəјмон qalхsaydıq; пебыəбəјшон 
qalхsaydınız; пебыəбəјн qalхsaydılar; пебəбем qalхaram; пебəбеш 
qalхarsan; пебəбе qalхar; пебəбемон qalхarıq; пебəбешон 
qalхarsınız; пебəбен qalхarlar; пебым qalхım; пеби qalх; пебу 
qalхsın; пебəмон qalхaq; пебəн qalхın; пебун qalхsınlar; пебом 
qalхsam; пебош qalхsan; пебо qalхsa; пебомон qalхsaq; пебошон 
qalхsanız; пебон qalхsalar; ♥пебејдəним qalхmıram; пебејдəниш 
qalхmırsan; пебејдəни qalхmır; пебејдəнимон qalхmırıq; 
пебејдəнишон qalхmırsınız; пебејдəнин qalхmırlar; пебејдəныбим 
qalхmırdım; пебејдəныбиш qalхmırdın; пебејдəныбе qalхmırdı; 
пебејдəныбимон qalхmırdıq; пебејдəныбишон qalхmırdınız; 
пебејдəныбин qalхmırdılar; пенəбим qalхmazdım; пенəбиш 
qalхmazdın; пенəби qalхmazdı; пенəбимон qalхmazdıq; пенəбишон 
qalхmazdınız; пенəбин qalхmazdılar; пеныбəјм qalхmadım; 
пеныбəјш qalхmadın; пеныбəј qalхmadı; пеныбəјмон qalхmadıq; 
пеныбəјшон qalхmadınız; пеныбəјн qalхmadılar; пебыəнинним 
qalхmamalıyam; пебыəнинниш qalхmamalısan; пебыəнинни 
qalхmamalıdır; пебыəниннимон qalхmamalıyıq; пебыəниннишон 
qalхmamalısınız; пебыəниннин qalхmamalıdırlar; пебыəним 
qalхmamışam; пебыəниш qalхmamısan; пебыəни qalхmayıbdır; 
пебыəнимон qalхmamışıq; пебыəнишон qalхmamısınız; пебыəнин 
qalхmayıblar; пебыəниннимбəн qalхmamalıyammış; 
пебыəниннишбəн qalхmamalısanmış; пебыəниннијебəн 
qalхmamalıymış; пебыəниннимонəбəн qalхmamalıyıqmış; 
пебыəниннишонбəн qalхmamalısınızmış; пебыəниннинбəн 
qalхmamalıylarmış; пебыəнинныбим qalхmamalıydım; 
пебыəнинныбиш qalхmamalıydın; пебыəнинныбе qalхmamalıydı; 
пебыəнинныбимон qalхmamalıydıq; пебыəнинныбишон 
qalхmamalıydınız; пебыəнинныбин qalхmamalıydılar; пебыəнин 
ныбим qalхmalı olmadım; пебыəнин ныбиш qalхmalı olmadın; 
пебыəнин ныбе qalхmalı olmadı; пебыəнин ныбимон qalхmalı 
olmadıq; пебыəнин ныбишон qalхmalı olmadınız; пебыəнин ныбин 
qalхmalı olmadılar; пебыəнəбəјм qalхmasaydım; пебыəнəбəјш 
qalхmasaydın; пебыəнəбəј qalхmasaydı; пебыəнəбəјмон 
qalхmasaydıq; пебыəнəбəјшон qalхmasaydınız; пебыəнəбəјн 
qalхmasaydılar; пенибəбем qalхmaram; пенибəбеш qalхmazsan; 
пенибəбе qalхmaz; пенибəбемон qalхmarıq; пенибəбешон 
qalхmazsınız; пенибəбен qalхmazlar; пеныбум qalхmayım; пемəби 
qalхma; пеныбу qalхmasın; пемəбəмон qalхmayaq; пемəбəн 
qalхmayın; пеныбун qalхmasınlar; пеныбом qalхmasam; пеныбош 
qalхmasan; пеныбо qalхmasa; пеныбомон qalхmasaq; пеныбошон 
qalхmasanız; пеныбон qalхmasalar. 

пебеј II ф. ilişmәk; бə мысмори пебəј чымы шавло mənim 
şalvarım mismara ilişdi. 

пебемон I (ҹ. пебемонон) и. әlaqә, ilişgi. 
пебемон II и. qalxım, yüksәliş. 
пебе-ныште и. qalxıb-oturma, oturub-durma. 
пебе-пебе I з. qalxa-qalxa, dikәlә-dikәlә, dikәlәrәk, qalxaraq, 

yerindәn qalxa-qalxa (qalxaraq). 
пебе-пебе II з. ilişә-ilişә, ilişәrәk. 
пебә I с. qalxmış, qalxan, dikәlmiş, dikәlәn, yerindәn qalxmış 

(qalxan). 
пебә II с. ilişmiş, ilişәn. 
пебә I хəб. мəн. qalxıb, dikәlib, yerindәn qalxıb. 
пебә II хəб. мəн. ilişib. 
пебәви з. qaşüstü. 
пебәнин I с. qalxmalı, qalxası.  
пебәнин II с. ilişmәli, ilişәsi. 
пебәсә I з. qalxarkәn. 
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пебәсә II з. ilişәrkәn. 
пебыр 1 и. arakәsmә; 2 с. пебыр -ә; пебырə диво arakəsmə 

divarı. 
пебырин с. arakәsmәli. 
пебырије и. kәsilmә, arası kәsilmә.  
пебыријеј ф. kәsilmәk, arası kәsilmәk; ♥пебыријејдə   
kəsilir; пебыријејдəбе kəsilirdi; пебыријəбе kəsilmişdi; пејəбыри 

kəsilərdi; пебыријəј kəsildi; пебыријə kəsilib; пебыријəјбəн  
kəsilibmiş; пебыријəнинбе kəsilməliydi; пебыријəнин бе  kəsilməli 
oldu; пебəбырије  kəsilər; пебыријəнине kəsilməlidir; пебыријы 
kəsilsin; пебыријо kəsilsə; ♥пебыријејдəни  kəsilimir; 
пебыријејдəныбе kəsilmirdi; пебыријəныбе kəsilməmişdi; 
пенəбыри kəsilməzdi; пеныбыријəј kəsilmədi; пебыријəни 
kəsilməyib; пебыријəнијбəн  kəsilməyibmiş; пебыријəнинныбе 
kəsilməməliydi; пебыријəнин ныбе  kəsilməli olmadı; пенибəбырије  
kəsilməz; пебыријəнинни kəsilməməlidir; пеныбыријы kəsilməsin; 
пеныбыријо kəsilməsə. 

пебырије-пебырије з. (ara) kәsilә-kәsilә (kәsilәrәk). 
пебыријә с. kәsilmiş, kәsilәn, arası kәsilmiş (kәsilәn). 
пебыријә хəб. мəн. kәsilib, arası kәsilib. 
пебыријәнин с. kәsilmәli, arası kәsilmәli, kәsilәsi, arası kәsilәsi. 
пебыријәсә з. kәsilәrkәn, arası kәsilәrkәn. 
пебырније и. arakәsmә qoyma, aranı kәsmә, kәsmә (aranı). 
пебырнијеј ф. arakәsmә qoymaq, aranı kәsmәk, kәsmәk 

(aranı); пебырнијə беј ф. arakəsmə qoyulmaq, ara kəsilmək, 
kəsilmək (ara); пебырнијə быə с. arakəsmə qoyulmuş (qoyulan), ara 
kəsilmiş (kəsilən), kəsilmiş, kəsilən (ara); пебырнијə быə хəб. мəн. 
arakəsmə qoyulmuşdur (qoyulub), ara kəsilmişdir (kəsilib), 
kəsilmişdir, kəsilib (ara); ♥пебырнијејдəм kəsirəm; пебырнијејдəш 
kəsirsən; пебырнијејдə kəsir; пебырнијејдəмон kəsirik; 
пебырнијејдəшон kəsirsiniz; пебырнијејдəн kəsirlər; 
пебырнијејдəбим kəsirdim; пебырнијејдəбиш kəsirdin; 
пебырнијејдəбе kəsirdi; пебырнијејдəбимон kəsirdik; 
пебырнијејдəбишон kəsirdiniz; пебырнијејдəбин kəsirdilər; 
пејəбырним kəsərdim; пејəбырниш kəsərdin; пејəбырни kəsərdi; 
пејəбырнимон kəsərdik; пејəбырнишон kəsərdiniz; пејəбырнин 
kəsərdilər; пебырниме kəsdim; пебырније kəsdin; пебырнише 
kəsdi; пебырнимоне kəsdik; пебырнијоне kəsdiniz; пебырнишоне 
kəsdilər; пебырнијəнинбим kəsməliydim; пебырнијəнинбиш 
kəsməliydin; пебырнијəнинбе kəsməliydi; пебырнијəнинбимон 
kəsməliydik; пебырнијəнинбишон kəsməliydiniz; пебырнијəнинбин 
kəsməliydilər; пебырнијəнин бим kəsməli oldum; пебырнијəнин 
биш kəsməli oldun; пебырнијəнин бе kəsməli oldu; пебырнијəнин 
бимон kəsməli olduq; пебырнијəнин бишон kəsməli oldunuz; 
пебырнијəнин бин kəsməli oldular; пебырнијəмбəј kəssəydim; 
пебырнијəбəј kəssəydin; пебырнијəшбəј kəssəydi; 
пебырнијəмонбəј kəssəydik; пебырнијəонбəј kəssəydiniz; 
пебырнијəшонбəј kəssəydilər; пебəбырнем kəsərəm; пебəбырнеш 
kəsərsən; пебəбырне kəsər; пебəбырнемон kəsərik; пебəбырнешон 
kəsərsiniz; пебəбырнен kəsərlər; пебырнијəниним kəsməliyəm; 
пебырнијəниниш kəsməlisən; пебырнијəнине kəsməlidir; 
пебырнијəнинимон kəsməliyik; пебырнијəнинишон kəsməlisiniz; 
пебырнијəнинин kəsməlidirlər; пебырным kəsim; пебырын kəs; 
пебырны kəssin; пебырнəмон kəsək; пебырнəн kəsin; пебырнын 
kəssinlər; пебырном kəssəm; пебырнош kəssən; пебырно kəssə; 
пебырномон kəssək; пебырношон kəssəniz; пебырнон kəssələr; 
♥пебырнејдəним kəsmirəm; пебырнејдəниш kəsmirsən; 
пебырнејдəни kəsmir; пебырнејдəнимон kəsmirik; 
пебырнејдəнишон kəsmirsiniz; пебырнејдəнин kəsmirlər; 
пебырнејдəныбим kəsmirdim; пебырнејдəныбиш kəsmirdin; 
пебырнејдəныбе kəsmirdi; пебырнејдəныбимон kəsmirdik; 
пебырнејдəныбишон kəsmirdiniz; пебырнејдəныбин kəsmirdilər; 
пенəбырним kəsməzdim; пенəбырниш kəsməzdin; пенəбырни 
kəsməzdi; пенəбырнимон kəsməzdik; пенəбырнишон kəsməzdiniz; 
пенəбырнин kəsməzdilər; пеныбырниме kəsmədim; пеныбырније 
kəsmədin; пеныбырнише kəsmədi; пеныбырнимоне kəsmədik; 
пеныбырнијоне kəsmədiniz; пеныбырнишоне kəsmədilər; 
пебырнијəнинныбим kəsməməliydim; пебырнијəнинныбиш 
kəsməməliydin; пебырнијəнинныбе kəsməməliydi; 
пебырнијəнинныбимон kəsməməliydik; пебырнијəнинныбишон 
kəsməməliydiniz; пебырнијəнинныбин kəsməməliydilər; 

пебырнијəнин ныбим kəsməli olmadım; пебырнијəнин ныбиш 
kəsməli olmadın; пебырнијəнин ныбе kəsməli olmadı; 
пебырнијəнин ныбимон kəsməli olmadıq; пебырнијəнин ныбишон 
kəsməli olmadınız; пебырнијəнин ныбин kəsməli olmadılar; 
пебырнијəмнəбəј kəsməsəydim; пебырнијəнəбəј kəsməsəydin; 
пебырнијəшнəбəј kəsməsəydi; пебырнијəмоннəбəј kəsməsəydik; 
пебырнијəоннəбəј kəsməsəydiniz; пебырнијəшоннəбəј 
kəsməsəydilər; пенибəбырнем kəsmərəm; пенибəбырнеш 
kəsməzsən; пенибəбырне kəsməz; пенибəбырнемон kəsmərik; 
пенибəбырнешон kəsməzsiniz; пенибəбырнен kəsməzlər; 
пебырнијəнинним kəsməməliyəm; пебырнијəнинниш 
kəsməməlisən; пебырнијəнинни kəsməməlidir; пебырнијəниннимон 
kəsməməliyik; пебырнијəниннишон kəsməməlisiniz; 
пебырнијəниннин kəsməməlidirlər; пебырнијəнин ним kəsməli 
deyiləm; пебырнијəнин ниш kəsməli deyilsən; пебырнијəнин ни 
kəsməli deyildir; пебырнијəнин нимон kəsməli deyilik; 
пебырнијəнин нишон kəsməli deyilsiniz; пебырнијəнин нин 
kəsməli deyildirlər; пеныбырным kəsməyim; пемəбырын kəsmə; 
пеныбырны kəsməsin; пемəбырнəмон kəsməyək; пемəбырнəн 
kəsməyin; пеныбырнын kəsməsinlər; пеныбырном kəsməsəm; 
пеныбырнош kəsməsən; пеныбырно kəsməsə; пеныбырномон 
kəsməsək; пеныбырношон kəsməsəniz; пеныбырнон kəsməsələr. 

пебырније-пебырније з. (arakәsmә) qoya-qoya (qoyaraq). 
пебырнијә с. arakәsmә qoymuş (qoyan), aranı kәsmiş (kәsәn), 

kәsmiş, kәsәn (aranı). 
пебырнијә хəб. мəн. arakәsmә qoymusan, aranı kәsmisәn, 

kәsmisәn (aranı). 
пебырнијәнин с. arakәsmә qoymalı (qoyulası), aranı kәsmәli, 

kәsmәli, kәsilәsi (ara). 
пебырнијәсә з. arakәsmә qoyarkәn, aranı kәsәrkәn, kәsәrkәn 

(aranı). 
певажије и. 1 qabarma (rütubətdən və s.); 2 uçuqlama (dodaq). 
певажијеј ф. 1 qabarmaq (rütubətdən və s.); 2 uçuqlamaq 

(dodaq); певажијəн чəј лыбутон onun dodaqları uçuqlayıb;  
♥певажијејдə qabarır; певажијејдəбе qabarırdı; певажијəбе 
qabarmışdı; пејəважи qabarardı; певажијəјбəн qabarıbmış; 
певажијəнинбе qabarmalıydı; певажијəнин бе qabarmalı oldu; 
певажијəј qabardı; пебəважије qabaracaq; певажијəнине 
qabarmalıdır; певажијы qabarsın; певажијо qabarsa; ♥певажијејдəни 
qabarmır; певажијејдəныбе qabarmırdı; певажијəныбе 
qabarmamışdı; пенəважи qabarmazdı; певажијəнијбəн 
qabarmayıbmış; певажијəнинныбе qabarmamalıydı; певажијəнин 
ныбе qabarmalı olmadı; пеныважијəј qabarmadı; пенибəважије 
qabarmayacaq; певажијəнинни qabarmamalıdır; пеныважијы 
qabarmasın; пеныважијо qabarmasa. 

певажије-певажије з. qabara-qabara, qabararaq. 
певажијә с. qabarmış, qabarıq, qabaran (rütubətdən və s.). 
певажијә хəб. мəн. qabarmışdır, qabarıb; диво певажијə нəмику 

divar rütubətdən qabarmışdır. 
певажијәнин с. 1 qabarmalı, qabarası (rütubətdən və s.); 2 

uçuqlamalı, uçuqlayası (dodaq). 
певажијәсә з. 1 qabararkәn (rütubətdən və s.); 2 uçuqlayarkәn 

(dodaq). 
певарде I и. qusma. 
певарде II и. ötmә, ötüb keçmә. 
певардеј I ф. qusmaq. 
певардеј II ф. ötmәk, ötüb keçmәk. 
певарде-певарде I  з. qusa-qusa, qusaraq. 
певарде-певарде II  з. ötüb keçә-keçә (keçәrәk). 
певардә I с. qusmuş, qusan. 
певардә II с. ötәn, ötmüş, ötüb keçәn (keçmiş). 
певардә I хəб. мəн. qusmusan. 
певардә II хəб. мəн. ötüb keçib.  
певардәј и. qusuntu. 
певардәкәс I и. qusan. 
певардәкәс II и. ötüb keçәn. 
певардәнин I с. qusmalı, qusası. 
певардәнин II с. ötmәli, ötәsi, ötüb keçmәli (keçәsi). 
певардәсә I з. qusarkәn. 
певардәсә II з. ötәrkәn, ötüb keçәrkәn. 
певардовније и. qusdurma. 
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певардовнијеј ф. qusdurmaq; певардовнијə беј ф. qusdurulmaq; 
певардовнијə быəбе qusdurulmuşdu; певардовнијə быəбəј 
qusdurulsaydı; певардовнијə бе qusduruldu; певардовнијə бејдə 
qusdurulur; певардовнијə бəбе qusdurular; певардовнијə быə с. 
qusdurulmuş, qusdurulan; певардовнијə быə хəб. мəн. 
qusdurulmuşdur, qusdurulub. 

певардовније-певардовније з. qusdura-qusdura, qusduraraq. 
певардовнијә с. qusduran, qusdurmuş, qusdurucu. 
певардовнијә хəб. мəн. qusdurmusan. 
певардовнијәнин с. qusdurmalı, qusdurası. 
певардовнијәсә з. qusdurarkәn. 
певардовон с. qusdurucu; певардовонə дамон qusdurucu 

dərman. 
певардовонәти и. qusduruculuq. 
певате и. 1 çıxartma; 2 törәtmә (uşaq). 
певатеј ф. 1 çıxartmaq; певатыме ыштə каштə доон öz əkdiyim 

ağacları çıхartdım; кижə певатеј cücə çıхartmaq; 2 törәtmәk; əғыл 
певатеј uşaq törətmək; певатə беј ф. 1 çıxarılmaq; 2 törədilmək 
(uşaq); певатə быə с. 1 çıxarılmış, çıxarılan; 2 törədilmiş, törədilən 
(uşaq); певатə быə хəб. мəн. 1 çıxarılmışdır, çıxarılıb; 2 
törədilmişdir, törədilib (uşaq); ♥певатејдəм çıхardıram; певатејдəш 
çıхardırsan; певатејдə çıхardır; певатејдəмон çıхardırıq; 
певатејдəшон çıхardırsınız; певатејдəн çıхardırlar; певатејдəбим 
çıхardırdım; певатејдəбиш çıхardırdın; певатејдəбе çıхardırdı; 
певатејдəбимон çıхardırdıq; певатејдəбишон çıхardırdınız; 
певатејдəбин çıхardırdılar; певатəмбе çıхartmışdım; певатəбе 
çıхartmışdın; певатəшбе çıхartmışdı; певатəмонбе çıхartmışdıq; 
певатəонбе çıхartmışdınız; певатəшонбе çıхartmışdılar; певатыме 
çıхartdım; певате çıхartdın; певатыше çıхartdı; певатымоне 
çıхartdıq; певатыоне çıхartdınız; певатышоне çıхartdılar; пејəватим 
çıхardardım; пејəватиш çıхardardın; пејəвати çıхardardı; 
пејəватимон çıхardardıq; пејəватишон çıхardardınız; пејəватин 
çıхardardılar; певатəмбəј çıхartsaydım; певатəбəј çıхartsaydın; 
певатəшбəј çıхartsaydı; певатəмонбəј çıхartsaydıq; певатəонбəј 
çıхartsaydınız; певатəшонбəј çıхartsaydılar; певатəнинбим 
çıхartmalıydım; певатəнинбиш çıхartmalıydın; певатəнинбе 
çıхartmalıydı; певатəнинбимон çıхartmalıydıq; певатəнинбишон 
çıхartmalıydınız; певатəнинбин çıхartmalıydılar; певатəнин бим 
çıхartmalı oldum; певатəнин биш çıхartmalı oldun; певатəнин бе 
çıхartmalı oldu; певатəнин бимон çıхartmalı olduq; певатəнин 
бишон çıхartmalı oldunuz; певатəнин бин çıхartmalı oldular; 
певатəнинимбəн çıхartmalıyammış; певатəнинишбəн 
çıхartmalısanmış; певатəнинебəн çıхartmalıymış; 
певатəнинимонбəн çıхartmalıyıqmış; певатəнинишонбəн 
çıхartmalısınızmış; певатəнининбəн çıхartmalıymışlar; пебəватем 
çıхardaram; пебəватеш çıхardarsan; пебəвате çıхardar; пебəватемон 
çıхardarıq; пебəватешон çıхardarsınız; пебəватен çıхardarlar; 
певатəниним çıхartmalıyam; певатəниниш çıхartmalısan; 
певатəнине çıхartmalıdır; певатəнинимон çıхartmalıyıq; 
певатəнинишон çıхartmalısınız; певатəнинин çıхartmalıdırlar; 
певатым çıхardım; певат çıхart; певаты çıхartsın; певатəмон 
çıхardaq; певатəн çıхardın; певатын çıхartsınlar; певатом çıхartsam; 
певатош çıхartsan; певато çıхartsa; певатомон çıхartsaq; певатошон 
çıхartsanız; певатон çıхartsalar; ♥певатејдəним çıхartmıram; 
певатејдəниш çıхartmırsan; певатејдəни çıхartmır; певатејдəнимон 
çıхartmırıq; певатејдəнишон çıхartmırsınız; певатејдəнин 
çıхartmırlar; певатејдəныбим çıхartmırdım; певатејдəныбиш 
çıхartmırdın; певатејдəныбе çıхartmırdı; певатејдəныбимон 
çıхartmırdıq; певатејдəныбишон çıхartmırdınız; певатејдəныбин 
çıхartmırdılar; певатəмныбе çıхartmamışdım; певатəныбе 
çıхartmamışdın; певатəшныбе çıхartmamışdı; певатəмонныбе 
çıхartmamışdıq; певатəонныбе çıхartmamışdınız; певатəшонныбе 
çıхartmamışdılar; пеныватыме çıхartmadım; пенывате çıхartmadın; 
пеныватыше çıхartmadı; пеныватымоне çıхartmadıq; пеныватыоне 
çıхartmadınız; пеныватышоне çıхartmadılar; пенəватим 
çıхartmazdım; пенəватиш çıхartmazdın; пенəвати çıхartmazdı; 
пенəватимон çıхartmazdıq; пенəватишон çıхartmazdınız; пенəватин 
çıхartmazdılar; певатəмнəбəј çıхartmasaydım; певатəнəбəј 
çıхartmasaydın; певатəшнəбəј çıхartmasaydı; певатəмоннəбəј 
çıхartmasaydıq; певатəоннəбəј çıхartmasaydınız; певатəшоннəбəј 
çıхartmasaydılar; певатəнинныбим çıхartmamalıydım; 

певатəнинныбиш çıхartmamalıydın; певатəнинныбе 
çıхartmamalıydı; певатəнинныбимон çıхartmamalıydıq; 
певатəнинныбишон çıхartmamalıydınız; певатəнинныбин 
çıхartmamalıydılar; певатəнин ныбим çıхartmalı olmadım; 
певатəнин ныбиш çıхartmalı olmadın; певатəнин ныбе çıхartmalı 
olmadı; певатəнин ныбимон çıхartmalı olmadıq; певатəнин 
ныбишон çıхartmalı olmadınız; певатəнин ныбин çıхartmalı 
olmadılar; певатəниннимбəн çıхartmamalıyammış; 
певатəниннишбəн çıхartmamalısanmış; певатəниннијебəн 
çıхartmamalıymış; певатəниннимонбəн çıхartmamalıyıqmış; 
певатəниннишонбəн çıхartmamalısınızmış; певатəниннинбəн 
çıхartmamalıymışlar; пенибəватем çıхartmaram; пенибəватеш 
çıхartmazsan; пенибəвате çıхartmaz; пенибəватемон çıхartmarıq; 
пенибəватешон çıхartmazsınız; пенибəватен çıхartmazlar; 
певатəнинним çıхartmamalıyam; певатəнинниш çıхartmamalısan; 
певатəнинни çıхartmamalıdır; певатəниннимон çıхartmamalıyıq; 
певатəниннишон çıхartmamalısınız; певатəниннин 
çıхartmamalıdırlar; певатəнин ним çıхartmalı deyiləm; певатəнин 
ниш çıхartmalı deilsən; певатəнин ни çıхartmalı deyil; певатəнин 
нимон çıхartmalı deyilik; певатəнин нишон çıхartmalı deyilsiniz; 
певатəнин нин çıхartmalı deyildirlər; пеныватым çıхartmayım; 
пемəват çıхartma; пенываты çıхartmasın; пемəватəмон çıхartmayaq; 
пемəватəн çıхartmayın; пеныватын çıхartmasınlar; пеныватом 
çıхartmasam; пеныватош çıхartmasan; пенывато çıхartmasa; 
пеныватомон çıхartmasaq; пеныватошон çıхartmasanız; пеныватон 
çıхartmasalar. 

певате-певате з. 1 çıxarda-çıxarda, çıxardaraq; 2 törәdә-törәdә, 
törәdәrәk (uşaq). 

певатә с. 1 çıxartmış, çıxardan; 2 törәtmiş, törәdәn (uşaq). 
певатә хəб. мəн. 1 çıxartmısan; 2 törәtmisәn (uşaq). 
певатәнин с. 1 çıxartmalı, çıxarılası; 2 törәtmәli, törәdilәsi 

(uşaq). 
певатәсә з. 1 çıxardarkәn; 2 törәdәrkәn. 
певатмон и. törәmә. 
певаште и. sıçrama, atılma, hoppanma. 
певаштеј ф. sıçramaq, atılmaq, hoppanmaq; ♥певаштејдəм 

sıçrayıram; певаштејдəш sıçrayırsan; певаштејдə sıçrayır; 
певаштејдəмон sıçrayırıq; певаштејдəшон sıçrayırsınız; 
певаштејдəн sıçrayırlar; певаштејдəбим sıçrayırdım; 
певаштејдəбиш sıçrayırdın; певаштејдəбе sıçrayırdı; 
певаштејдəбимон sıçrayırdıq; певаштејдəбишон sıçrayırdınız; 
певаштејдəбин sıçrayırdılar; певаштəбим sıçramışdım; певаштəбиш 
sıçramışdın; певаштəбе sıçramışdı; певаштəбимон sıçramışdıq; 
певаштəбишон sıçramışdınız; певаштəбин sıçramışdılar; певаштим 
sıçradım; певаштиш sıçradın; певаште sıçradı; певаштимон sıçradıq; 
певаштишон sıçradınız; певаштин sıçradılar; пејəваштим 
sıçrayardım; пејəваштиш sıçrayardın; пејəвашти sıçrayardı; 
пејəваштимон sıçrayardıq; пејəваштишон sıçrayardınız; пејəваштин 
sıçrayardılar; певаштəбəјм sıçrasaydım; певаштəбəјш sıçrasaydın; 
певаштəбəј sıçrasaydı; певаштəбəјмон  sıçrasaydıq; певаштəбəјшон 
sıçrasaydınız; певаштəбəјн  sıçrasaydılar; певаштəнинбим 
sıçramalıydım; певаштəнинбиш sıçramalıydın; певаштəнинбе 
sıçramalıydı; певаштəнинбимон sıçramalıydıq; певаштəнинбишон 
sıçramalıydınız; певаштəнинбин sıçramalıydılar; певаштəнин бим 
sıçramalı oldum; певаштəнин биш sıçramalı oldun; певаштəнин бе 
sıçramalı oldu; певаштəнин бимон sıçramalı olduq; певаштəнин 
бишон sıçramalı oldunuz; певаштəнин бин sıçramalı oldular; 
певаштəнинимбəн sıçramalıyammış; певаштəнинишбəн 
sıçramalısanmış; певаштəнинебəн sıçramalıymış; 
певаштəнинимонбəн sıçramalıyıqmış; певаштəнинишонбəн 
sıçramalısınızmış; певаштəнининбəн sıçramalıymışlar; пебəваштем 
sıçrayaram; пебəваштеш sıçrayarsan; пебəваште sıçrayar; 
пебəваштемон sıçrayarıq; пебəваштешон sıçrayarsınız; пебəваштен 
sıçrayarlar; певаштəниним sıçramalıyam; певаштəниниш 
sıçramalısan; певаштəнине sıçramalıdır; певаштəнинимон 
sıçramalıyıq; певаштəнинишон sıçramalısınız; певаштəнинин 
sıçramalıdırlar; певаштым sçrayım; певашт sıçra; певашты sıçrasın; 
певаштəмон sıçrayaq; певаштəн sıçrayın; певаштын sıçrasınlar; 
певаштом sıçrasam; певаштош sıçrasan; певашто sıçrasa; 
певаштомон sıçrasaq; певаштошон sıçrasanız; певаштон sıçrasalar; 
♥певаштејдəним sıçramıram; певаштејдəниш sıçramırsan; 
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певаштејдəни sıçramır; певаштејдəнимон sıçramırıq; 
певаштејдəнишон sıçramırsınız; певаштејдəнин sıçramırlar; 
певаштејдəныбим sıçramırdım; певаштејдəныбиш sıçramırdın; 
певаштејдəныбе sıçramırdı; певаштејдəныбимон sıçramırdıq; 
певаштејдəныбишон sıçramırdınız; певаштејдəныбин sıçramırdılar; 
певаштəныбим sıçramamışdım; певаштəныбиш sıçramamışdın; 
певаштəныбе sıçramamışdı; певаштəныбимон sıçramamışdıq; 
певаштəныбишон sıçramamışdınız; певаштəныбин sıçramamışdılar; 
пенываштим sıçramadım; пенываштиш sıçramadın; пенываште 
sıçramadı; пенываштимон sıçramadıq; пенываштишон 
sıçramadınız; пенываштин sıçramadılar; пенəваштим sıçramazdım; 
пенəваштиш sıçramazdın; пенəвашти sıçramazdı; пенəваштимон 
sıçramazdıq; пенəваштишон sıçramazdınız; пенəваштин 
sıçramazdılar; певаштəнəбəјм sıçramasaydım; певаштəнəбəјш 
sıçramasaydın; певаштəнəбəј sıçramasaydı; певаштəнəбəјмон 
sıçramasaydıq; певаштəнəбəјшон sıçramasaydınız; певатəнəбəјн 
sıçramasaydılar; певаштəнинныбим sıçramamalıydım; 
певаштəнинныбиш sıçramamalıydın; певаштəнинныбе 
sıçramamalıydı; певаштəнинныбимон sıçramamalıydıq; 
певаштəнинныбишон sıçramamalıydınız; певаштəнинныбин 
sıçramamalıydılar; певаштəнин ныбим sıçramalı olmadım; 
певаштəнин ныбиш sıçramalı olmadın; певаштəнин ныбе sıçramalı 
olmadı; певаштəнин ныбимон sıçramalı olmadıq; певаштəнин 
ныбишон sıçramalı olmadınız; певаштəнин ныбин sıçramalı 
olmadılar; певаштəниннимбəн sıçramamalıyammış; 
певаштəниннишбəн sıçramamalısanmış; певаштəниннијебəн 
sıçramamalıymış; певаштəниннимонбəн sıçramamalıyıqmış; 
певаштəниннишонбəн sıçramamalısınızmış; певаштəниннинбəн 
sıçramamalıymışlar; пенибəваштем sıçramaram; пенибəваштеш 
sıçramazsan; пенибəваште sıçramaz; пенибəваштемон sıçramarıq; 
пенибəваштешон sıçramazsınız; пенибəваштен sıçramazlar; 
певаштəнинним sıçramamalıyam; певаштəнинниш sıçramamalısan; 
певаштəнинни sıçramamalıdır; певаштəниннимон sıçramamalıyıq; 
певаштəниннишон sıçramamalısınız; певаштəниннин 
sıçramamalıdırlar; певаштəнин ним sıçramalı deyiləm; певаштəнин 
ниш sıçramalı deilsən; певаштəнин ни sıçramalı deyil; певаштəнин 
нимон sıçramalı deyilik; певаштəнин нишон sıçramalı deyilsiniz; 
певаштəнин нин sıçramalı deyildirlər; пенываштым sıçramayım; 
пемəвашт sıçrama; пенывашты sıçramasın; пемəваштəмон 
sıçramayaq; пемəваштəн sıçramayın; пенываштын sıçramasınlar; 
пенываштом sıçramasam; пенываштош sıçramasan; пенывашто 
sıçramasa; пенываштомон sıçramasaq; пенываштошон 
sıçramasanız; пенываштон sıçramasalar. 

певаште-певаште з. sıçraya-sıçraya, sıçrayaraq. 
певаштә с. sıçramış, sıçrayan, atılmış, atılan, hoppanmış, 

hoppanan. 
певаштә хəб. мəн. sıçrayıb, atılıb, hoppanıb. 
певаштәнин с. sıçramalı, sıçrayası, atılmalı, atılası, hoppanmalı, 

hoppanası. 
певаштәсә з. sıçrayarkәn, atılarkәn, hoppanarkәn. 
певәше и. alovlanma, yanma.  
певәшеј ф. alovlanmaq, yanmaq; ♥певəшејдə alovlanır; 

певəшејдəбе alovlanırdı; певəшəбе alovlanmışdı; пејəвəши 
alovlanardı; певəшəјбəн alovlanıbmış; певəшəнинбе alovlanmalıydı; 
певəшəнин бе alovlanmalı oldu; певəшəј alovlandı; пебəвəше 
alovlanar; певəшəнине alovlanmalıdır; певəшы alovlansın; певəшо 
alovlansa; ♥певəшејдəни alovlanmır; певəшејдəныбе alovlanmırdı; 
певəшəныбе alovlanmamışdı; пенəвəши alovlanmazdı; 
певəшəнијбəн alovlanmayıbmış; певəшəнинныбе alovlanmamalıydı; 
певəшəнин ныбе alovlanmalı olmadı; пенывəшəј alovlanmadı; 
пенибəвəше alovlanmaz; певəшəнинни alovlanmamalıdır; 
пенывəшы alovlanmasın; пенывəшо alovlanmasa. 

певәше-певәше з. alovlana-alovlana, yana-yana, alovlanaraq, 
yanaraq. 

певәшә с. alovlanmış, alovlanan, yanmış, yanan. 
певәшә хəб. мəн. alovlanıb, yanıb. 
певәшәсә з. alovlanarkәn, yanarkәn. 
певинҹије и. gәrnәşmә. 
певинҹијеј ф. gәrnәşmәk; ♥певинҹијејдəм gərnəşirəm; 

певинҹијејдəш gərnəşirsən; певинҹијејдə gərnəşir; певинҹијејдəмон 
gərnəşirik; певинҹијејдəшон gərnəşirsiniz; певинҹијејдəн 

gərnəşirlər; певинҹијејдəбим gərnəşirdim; певинҹијејдəбиш 
gərnəşirdin; певинҹијејдəбе gərnəşirdi; певинҹијејдəбимон 
gərnəşirdik; певинҹијејдəбишон gərnəşirdiniz; певинҹијејдəбин 
gərnəşirdilər; пејəвинҹим gərnəşərdim; пејəвинҹиш gərnəşərdin; 
пејəвинҹи gərnəşərdi; пејəвинҹимон gərnəşərdik; пејəвинҹишон 
gərnəşərdiniz; пејəвинҹин gərnəşərdilər; певинҹијəјм gərnəşdim; 
певинҹијəјш gərnəşdin; певинҹијəј gərnəşdi; певинҹијəјмон 
gərnəşdik; певинҹијəјшон gərnəşdiniz; певинҹијəјн gərnəşdilər; 
певинҹијəнинбим gərnəşməliydim; певинҹијəнинбиш 
gərnəşməliydin; певинҹијəнинбе gərnəşməliydi; 
певинҹијəнинбимон gərnəşməliydik; певинҹијəнинбишон 
gərnəşməliydiniz; певинҹијəнинбин gərnəşməliydilər; певинҹијəнин 
бим gərnəşməli oldum; певинҹијəнин биш gərnəşməli oldun; 
певинҹијəнин бе gərnəşməli oldu; певинҹијəнин бимон gərnəşməli 
olduq; певинҹијəнин бишон gərnəşməli oldunuz; певинҹијəнин бин 
gərnəşməli oldular; певинҹијəмбəј gərnəşsəydim; певинҹијəбəј 
gərnəşsəydin; певинҹијəшбəј gərnəşsəydi; певинҹијəмонбəј 
gərnəşsəydik; певинҹијəонбəј gərnəşsəydiniz; певинҹијəшонбəј 
gərnəşsəydilər; пебəвинҹем gərnəşərəm; пебəвинҹеш gərnəşərsən; 
пебəвинҹе gərnəşər; пебəвинҹемон gərnəşərik; пебəвинҹешон 
gərnəşərsiniz; пебəвинҹен gərnəşərlər; певинҹијəниним 
gərnəşməliyəm; певинҹијəниниш gərnəşməlisən; певинҹијəнине 
gərnəşməlidir; певинҹијəнинимон gərnəşməliyik; 
певинҹијəнинишон gərnəşməlisiniz; певинҹијəнинин 
gərnəşməlidirlər; певинҹијым gərnəşim; певинҹи gərnəş; певинҹијы 
gərnəşsin; певинҹијəмон gərnəşək; певинҹијəн gərnəşin; 
певинҹијын gərnəşsinlər; певинҹијом gərnəşsəm; певинҹијош 
gərnəşsən; певинҹијо gərnəşsə; певинҹијомон gərnəşsək; 
певинҹијошон gərnəşsəniz; певинҹијон gərnəşsələr; 
♥певинҹијејдəним gərnəşmirəm; певинҹијејдəниш gərnəşmirsən; 
певинҹијејдəни gərnəşmir; певинҹијејдəнимон gərnəşmirik; 
певинҹијејдəнишон gərnəşmirsiniz; певинҹијејдəнин gərnəşmirlər; 
певинҹијејдəныбим gərnəşmirdim; певинҹијејдəныбиш 
gərnəşmirdin; певинҹијејдəныбе gərnəşmirdi; 
певинҹијејдəныбимон gərnəşmirdik; певинҹијејдəныбишон 
gərnəşmirdiniz; певинҹијејдəныбин gərnəşmirdilər; пенəвинҹијим 
gərnəşməzdim; пенəвинҹиш gərnəşməzdin; пенəвинҹи gərnəşməzdi; 
пенəвинҹимон gərnəşməzdik; пенəвинҹишон gərnəşməzdiniz; 
пенəвинҹин gərnəşməzdilər; пенывинҹијəјм gərnəşmədim; 
пенывинҹијəјш gərnəşmədin; пенывинҹијəј gərnəşmədi; 
пенывинҹијəјмон gərnəşmədik; пенывинҹијəјшон gərnəşmədiniz; 
пенывинҹијəјн gərnəşmədilər; певинҹијəнинныбим 
gərnəşməməliydim; певинҹијəнинныбиш gərnəşməməliydin; 
певинҹијəнинныбе gərnəşməməliydi; певинҹијəнинныбимон 
gərnəşməməliydik; певинҹијəнинныбишон gərnəşməməliydiniz; 
певинҹијəнинныбин gərnəşməməliydilər; певинҹијəнин ныбим 
gərnəşməli olmadım; певинҹијəнин ныбиш gərnəşməli olmadın; 
певинҹијəнин ныбе gərnəşməli olmadı; певинҹијəнин ныбимон 
gərnəşməli olmadıq; певинҹијəнин ныбишон gərnəşməli olmadınız; 
певинҹијəнин ныбин gərnəşməli olmadılar; певинҹијəнəбəјм 
gərnəşməsəydim; певинҹијəнəбəјш gərnəşməsəydin; певинҹијəнəбəј 
gərnəşməsəydi; певинҹијəнəбəјмон gərnəşməsəydik; 
певинҹијəнəбəјшон gərnəşməsəydiniz; певинҹијəнəбəјн 
gərnəşməsəydilər; пенибəвинҹијем gərnəşmərəm; пенибəвинҹијеш 
gərnəşməzsən; пенибəвинҹије gərnəşməz; пенибəвинҹијемон 
gərnəşmərik; пенибəвинҹијешон gərnəşməzsiniz; пенибəвинҹијен 
gərnəşməzlər; певинҹијəнинним gərnəşməməliyəm; 
певинҹијəнинниш gərnəşməməlisən; певинҹијəнинни 
gərnəşməməlidir; певинҹијəниннимон gərnəşməməliyik; 
певинҹијəниннишон gərnəşməməlisiniz; певинҹијəниннин 
gərnəşməməlidirlər; певинҹијəнин ним gərnəşməli deyiləm; 
певинҹијəнин ниш gərnəşməli deyilsən; певинҹијəнин ни 
gərnəşməli deyildir; певинҹијəнин нимон gərnəşməli deyilik; 
певинҹијəнин нишон gərnəşməli deyilsiniz; певинҹијəнин нин 
gərnəşməli deyildirlər; пенывинҹијым gərnəşməyim; пемəвинҹи 
gərnəşmə; пенывинҹијы gərnəşməsin; пемəвинҹијəмон 
gərnəşməyək; пемəвинҹијəн gərnəşməyin; пенывинҹијын 
gərnəşməsinlər; пенывинҹијом gərnəşməsəm; пенывинҹијош 
gərnəşməsən; пенывинҹијо gərnəşməsə; пенывинҹијомон 
gərnəşməsək; пенывинҹијошон gərnəşməsəniz; пенывинҹијон 
gərnəşməsələr. 
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певинҹије-певинҹије з. gәrnәşә-gәrnәşә, gәrnәşәrәk. 
певинҹијә с. gәrnәşmiş, gәrnәşәn. 
певинҹијә хəб. мəн. gәrnәşib. 
певинҹијәнин с. gәrnәşmәli, gәrnәşәsi. 
певинҹијәсә з. gәrnәşәrkәn. 
певызвон с. bayağı. 
певызвоније и. bayağılaşdırma, vulqarlaşdırma; певызвонијə 

беј ф. bayağılaşdırılmaq, vulqarlaşdırılmaq; певызвонијə быə с. 
bayağılaşdırılmış, bayağılaşdırılan, vulqarlaşdırılmış, vulqarlaşdırılan; 
певызвонијə быə хəб. мəн. bayağılaşdırılmışdır, bayağılaşdırılıb, 
vulqarlaşdırılmışdır, vulqarlaşdırılıb. 

певызвонијеј ф. bayağılaşdırmaq, vulqarlaşdırmaq. 
певызвоније-певызвоније з. bayağılaşdıra-bayağılaşdıra 

bayağılaşdıraraq, vulqarlaşdıra-vulqarlaşdıra, vulqarlaşdıraraq. 
певызвонијә с. bayağılaşdırmış, bayağılaşdıran, 

vulqarlaşdırmış, vulqarlaşdıran. 
певызвонијә хəб. мəн. bayağılaşdırmısan, vulqarlaşdırmısan. 
певызвонијәнин с. bayağılaşdırmalı, bayağılaşdırası, 

vulqarlaşdırmalı, vulqarlaşdırası. 
певызвонијәсә з. bayağılaşdırarkәn, vulqarlaşdırarkәn. 
певыло с. dağınıq, yayğın, sәpәlәnmiş, pәrakәndә; певыло беј ф. 

yayılmaq, dağılışmaq, pərakəndə olmaq, səpələnmək, qaçışmaq; 
певыло быə с. yayılmış, dağılışmış, pərakəndə olmuş, səpələnmiş; 
yayılan, dağılışan, səpələnən, pərakəndə olan; певыло кардеј ф. 
yaymaq, səpələmək, yaymaq; певыло кардə беј ф. yaydırmaq, 
səpələndirmək; певыло кардə быə с. yaydırılmış, səpələndirilmiş; 
yaydırılan, səpələndirilən; певыло кардə быə хəб. мəн. 
yaydırılmışdır, səpələndirilmişdir; yaydırılıb, səpələndirilib; певыло 
кардовнијеј ф. yaydırtmaq, səpələndirtmək; певыло кардовнијə беј 
ф. yaydırtdırılmaq, səpələndiriltmək; певыло кардовнијə быə с. 
yaydırtdırılmış, səpələndiriltmiş; yaydırtdırılan, səpələndiriltdirilən; 
певыло кардовнијə быə хəб. мəн. yaydırtdırılmışdır,  
səpələndiriltmişdir; yaydırtdırılıb, səpələndiriltdirilib.  

певылоәти и. yayğınlıq, dağınıqlıq, pәrakәndәlik, yayılış. 
певышкије ф. dağılma, darmadağın olma. 
певышкијеј ф. dağılmaq, darmadağın olmaq; ♥певышкијејдə 

dağılır; певышкијејдəбе dağılırdı; певышкијəбе dağılmışdı; 
пејəвышки dağılardı; певышкијəјбəн dağılıbmış; певышкијəнинбе 
dağılmalıydı; певышкијəнин бе dağılmalı oldu; певышкијəј dağıldı; 
пебəвышкије dağılar; певышкијəнине dağılmalıdır; певышкијы 
dağılsın; певышкијо dağılsa; ♥певышкијејдəни dağılmır; 
певышкијејдəныбе dağılmırdı; певышкијəныбе dağılmamışdı; 
пенəвышки dağılmazdı; певышкијəнијбəн dağılmayıbmış; 
певышкијəнинныбе dağılmamalıydı; певышкијəнин ныбе dağılmalı 
olmadı; пенывышкијəј dağılmadı; пенибəвышкије dağılmaz; 
певышкијəнинни dağılmamalıdır; пенывышкијы dağılmasın; 
пенывышкијо dağılmasa. 

певышкије-певышкије з. dağıla-dağıla, darmadağın ola-ola 
(olaraq), dağılaraq. 

певышкијә с. dağılmış, dağılan, darmadağın olmuş (olan).  
певышкијә хəб. мəн. dağılıb, darmadağın olub. 
певышкијәнин с. dağılmalı, dağılası, darmadağın olmalı (olası). 
певышкијәсә з. dağılarkәn, darmadağın olarkәn. 
певышкыније и. dağıtma, darmadağın etmә. 
певышкынијеј ф. dağıtmaq, darmadağın etmәk; певышкынијə 

беј ф. dağıdılmaq, darmadağın edilmək; певышкынијə быəбе 
dağıdılmışdı; певышкынијə быəбəј dağıdılsaydı; певышкынијə бе 
dağıdıldı; певышкынијə бејдə dağıdılır; певышкынијə бəбе 
dağıdılar; певышкынијə быə с. dağıdılmış, darmadağın edilmiş; 
певышкынијə быə хəб. мəн. dağıdılmışdır, darmadağın edilmişdir; 
♥певышкынејдəм dağıdıram; певышкынејдəш dağıdırsan; 
певышкынејдə dağıdır; певышкынејдəмон dağıdırıq; 
певышкынејдəшон dağıdırsınız; певышкынејдəн dağıdırlar; 
певышкынејдəбим dağıdırdım; певышкынејдəбиш dağıdırdın; 
певышкынејдəбе dağıdırdı; певышкынејдəбимон dağıdırdıq; 
певышкынејдəбишон dağıdırdınız; певышкынејдəбин dağıdırdılar; 
пејəвышкыним dağıdardım; пејəвышкыниш dağıdardın; 
пејəвышкыни dağıdardı; пејəвышкынимон dağıdardıq; 
пејəвышкынишон dağıdardınız; пејəвышкынин dağıdardılar; 
певышкыниме dağıtdım; певышкыније dağıtdın; певышкынише 
dağıtdı; певышкынимоне dağıtdıq; певышкынијоне dağıtdınız; 

певышкынишоне dağıtdılar; певышкынијəниним dağıtmalıyam; 
певышкынијəниниш dağıtmalısan; певышкынијəнине dağıtmalıdır; 
певышкынијəнинимон dağıtmalıyıq; певышкынијəнинишон 
dağıtmalısınız; певышкынијəнинин dağıtmalıdırlar; 
певышкынијəнинбим dağıtmalıydım; певышкынијəнинбиш 
dağıtmalıydın; певышкынијəнинбе dağıtmalıydı; 
певышкынијəнинбимон dağıtmalıydıq; певышкынијəнинбишон 
dağıtmalıydınız; певышкынијəнинбин dağıtmalıydılar; 
певышкынијəнин бим dağıtmalı oldum; певышкынијəнин биш 
dağıtmalı oldun; певышкынијəнин бе dağıtmalı oldu; 
певышкынијəнин бимон dağıtmalı olduq; певышкынијəнин бишон 
dağıtmalı oldunuz; певышкынијəнин бин dağıtmalı oldular; 
певышкынијəмбəј dağıtsaydım; певышкынијəбəј dağıtsaydın; 
певышкынијəшбəј dağıtsaydı; певышкынијəмонбəј dağıtsaydıq; 
певышкынијəонбəј dağıtsaydınız; певышкынијəшонбəј 
dağıtsaydılar; пебəвышкынем dağıdaram; пебəвышкынеш 
dağıdarsan; пебəвышкыне dağıdar; пебəвышкынемон dağıdarıq; 
пебəвышкынешон dağıdarsınız; пебəвышкынен dağıdarlar; 
певышкыным dağıdım; певышкын dağıt; певышкыны dağıtsın; 
певышкынəмон dağıdaq; певышкынəн dağıdın; певышкынын 
dağıtsınlar; певышкыном dağıtsam; певышкынош dağıtsan; 
певышкыно dağıtsa; певышкыномон dağıtsaq; певышкыношон 
dağıtsanız; певышкынон dağıtsalar; ♥певышкынејдəним 
dağıtmıram; певышкынејдəниш dağıtmırsan; певышкынејдəни 
dağıtmır; певышкынејдəнимон dağıtmırıq; певышкынејдəнишон 
dağıtmırsınız; певышкынејдəнин dağıtmırlar; певышкынејдəныбим 
dağıtmırdım; певышкынејдəныбиш dağıtmırdın; 
певышкынејдəныбе dağıtmırdı; певышкынејдəныбимон 
dağıtmırdıq; певышкынејдəныбишон dağıtmırdınız; 
певышкынејдəныбин dağıtmırdılar; пенəвышкыним dağıtmazdım; 
пенəвышкыниш dağıtmazdın; пенəвышкыни dağıtmazdı; 
пенəвышкынимон dağıtmazdıq; пенəвышкынишон dağıtmazdınız; 
пенəвышкынин dağıtmazdılar; певышкынијəнинним 
dağıtmamalıyam; певышкынијəнинниш dağıtmamalısan; 
певышкынијəнинни dağıtmamalıdır; певышкынијəниннимон 
dağıtmamalıyıq; певышкынијəниннишон dağıtmamalısınız; 
певышкынијəниннин dağıtmamalıdırlar; певышкынијəнинныбим 
dağıtmamalıydım; певышкынијəнинныбиш dağıtmamalıydın; 
певышкынијəнинныбе dağıtmamalıydı; певышкынијəнинныбимон 
dağıtmamalıydıq; певышкынијəнинныбишон dağıtmamalıydınız; 
певышкынијəнинныбин dağıtmamalıydılar; певышкынијəнин 
ныбим dağıtmalı olmadım; певышкынијəнин ныбиш dağıtmalı 
olmadın; певышкынијəнин ныбе dağıtmalı olmadı; 
певышкынијəнин ныбимон dağıtmalı olmadıq; певышкынијəнин 
ныбишон dağıtmalı olmadınız; певышкынијəнин ныбин dağıtmalı 
olmadılar; певышкынијəмнəбəј dağıtmasaydım; певышкынијəнəбəј 
dağıtmasaydın; певышкынијəшнəбəј dağıtmasaydı; 
певышкынијəмоннəбəј dağıtmasaydıq; певышкынијəоннəбəј 
dağıtmasaydınız; певышкынијəшоннəбəј dağıtmasaydılar; 
пенибəвышкынем dağıtmaram; пенибəвышкынеш dağıtmazsan; 
пенибəвышкыне dağıtmaz; пенибəвышкынемон dağıtmarıq; 
пенибəвышкынешон dağıtmazsınız; пенибəвышкынен dağıtmazlar; 
пенывышкыным dağıtmayım; пемəвышкын dağıtma; 
пенывышкыны dağıtmasın; пемəвышкынəмон dağıtmayaq; 
пемəвышкынəн dağıtmayın; пенывышкынын dağıtmasınlar; 
пенывышкыном dağıtmasam; пенывышкынош dağıtmasan; 
пенывышкыно dağıtmasa; пенывышкыномон dağıtmasaq; 
пенывышкыношон dağıtmasanız; пенывышкынон dağıtmasalar. 

певышкыније-певышкыније з. dağıda-dağıda, dağıdaraq, 
darmadağın edә-edә (edәrәk). 

певышкынијә с. dağıtmış, dağıdan, darmadağın etmiş (edәn). 
певышкынијә хəб. мəн. dağıtmısan, darmadağın etmisәn. 
певышкынијәнин с. dağıdılmalı, dağıdılası, darmadağın 

edilmәli (edilәsi). 
певышкынијәсә з. dağıdarkәn, darmadağın edәrkәn. 
певозније и. 1 әylәndirmә, oxşama, әzizlәmә, nazlama, nәvaziş 

göstәrmә; 2 tәsәlli vermә, ovundurma; 3 qılığına girmә, ürәyini 
alma. 

певознијеј ф. 1 әylәndirmәk, oxşamaq, әzizlәmәk, nazlamaq, 
nәvaziş göstәrmәk; 2 tәsәlli vermәk, ovundurmaq; 3 qılığına 
girmәk, ürәyini almaq; певознијə беј ф. 1 əyləndirilmək, 
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oxşanılmaq, əzizlənmək, nazlanmaq, nəvaziş göstərilmək; 2 təsəlli 
verilmək, ovundurulmaq; 3 qılığına girinmək, ürəyi alınmaq; 
певознијə быəбе əyləndirilmişdi; певознијə быəбəј əyləndirilsəydi; 
певознијə бе əyləndirildi; певознијə бејдə əyləndirilir; певознијə 
бəбе əyləndirilər; певознијə быə с. 1 əyləndirilmiş, oxşanılmış, 
əzizlənmiş, nazlanmış, nəvaziş göstərilmiş; 2 təsəlli verilmiş, 
ovundurulmuş; 3 qılığına girinmiş, ürəyi alınmış; певознијə быə хəб. 
мəн. 1 əyləndirilmişdir, oxşanılmışdır, əzizlənmişdir, nazlanmışdır, 
nəvaziş göstərilmişdir; 2 təsəlli verilmişdir, ovundurulmuşdur; 3 
qılığına girinmişdir, ürəyi alınmışdır. 

певозније-певозније з. әylәndirә-әylәndirә, oxşaya-oxşaya, 
әzizlәyә-әzizlәyә, nazlaya-nazlaya, әylәndirәrәk, oxşayaraq, 
әzizlәndirәrәk. 

певознијә с. 1 әylәndirmiş, әylәndirәn, oxşamış, oxşayan, 
әzizlәmiş, әzizlәyәn, nazlamış, nazlayan, nәvaziş göstәrmiş 
(göstәrәn); 2 tәsәlli vermiş (verәn), ovundurmuş, ovunduran; 3 
qılığına girmiş (girәn), ürәyini almış (alan). 

певознијә хəб. мəн. 1 әylәndirmisәn, oxşamısan, әzizlәmisәn, 
nazlamısan, nәvaziş göstәrmisәn; 2 tәsәlli vermisәn, 
ovundurmusan; 3 qılığına girmisәn, ürәyini almısan. 

певознијәнин с. 1 әylәndirmәli, әylәndirәsi, oxşamalı, oxşayası, 
әzizlәmәli, әzizlәyәsi, nazlamalı, nazlayası, nәvaziş göstәrmәli 
(göstәrәsi); 2 tәsәlli vermәli (verәsi), ovundurmalı, ovundurası; 3 
qılığına girmәli (girәsi), ürәyini almalı (alası). 

певознијәсә з. 1 әylәndirәrkәn, oxşayarkәn, әzizlәyәrkәn, 
nazlayarkәn, nәvaziş göstәrәrkәn; 2 tәsәlli verәrkәn, 
ovundurarkәn; 3 qılığına girәrkәn, ürәyini alarkәn. 

певоније и. taxma, keçirtmә. 
певонијеј ф. taxmaq, keçirtmәk; тоғи бə дарзəн певонијеј sapı 

iynəyə keçirmək, iynəni saplamaq; певонијə беј  ф. taxılmaq, 
keçirilmək; певонијə быəбе taхılmışdı; певонијə быəбəј taхılsaydı; 
певонијə бе taхıldı; певонијə бејдə taхılır; певонијə бəбе taхılar; 
певонијə быə с. taxılmış, keçirilmiş; певонијə быə хəб. мəн. 
taxılmışdır, keçirilmişdir; ♥певонејдəм taхıram; певонејдəш taхırsan; 
певонејдə taхır; певонејдəмон taхırıq; певонејдəшон taхırsınız; 
певонејдəн taхırlar; певонејдəбим taхırdım; певонејдəбиш taхırdın; 
певонејдəбе taхırdı; певонејдəбимон taхırdıq; певонејдəбишон 
taхırdınız; певонејдəбин taхırdılar; певонијəмбе taхmışdım; 
певонијəбе taхmışdın; певонијəшбе taхmışdı; певонијəмонбе 
taхmışdıq; певонијəонбе taхmışdınız; певонијəшонбе taхmışdılar; 
певониме taхdım; певоније taхdın; певонише taхdı; певонимоне 
taхdıq; певонијоне taхdınız; певонишоне taхdılar; пејəвоним 
taхardım; пејəвониш taхardın; пејəвони taхardı; пејəвонимон 
taхardıq; пејəвонишон taхardınız; пејəвонин taхardılar; певонəмбəј 
taхsaydım; певонијəбəј taхsaydın; певонијəшбəј taхsaydı; 
певонијəмонбəј  taхsaydıq; певонијəонбəј taхsaydınız; 
певонијəшонбəј  taхsaydılar; певонијəнинбим taхmalıydım; 
певонијəнинбиш taхmalıydın; певонијəнинбе taхmalıydı; 
певонијəнинбимон taхmalıydıq; певонијəнинбишон taхmalıydınız; 
певонијəнинбин taхmalıydılar; певонијəнин бим taхmalı oldum; 
певонијəнин биш taхmalı oldun; певонијəнин бе taхmalı oldu; 
певонијəнин бимон taхmalı olduq; певонијəнин бишон taхmalı 
oldunuz; певонијəнин бин taхmalı oldular; певонијəнинимбəн 
taхmalıyammış; певонијəнинишбəн taхmalısanmış; 
певонијəнинебəн taхmalıymış; певонијəнинимонбəн taхmalıyıqmış; 
певонијəнинишонбəн taхmalısınızmış; певонијəнининбəн 
taхmalıymışlar; пебəвонем taхaram; пебəвонеш taхarsan; пебəвоне 
taхar; пебəвонемон taхarıq; пебəвонешон taхarsınız; пебəвонен 
taхarlar; певонијəниним taхmalıyam; певонијəниниш taхmalısan; 
певонијəнине taхmalıdır; певонијəнинимон taхmalıyıq; 
певонијəнинишон taхmalısınız; певонијəнинин taхmalıdırlar; 
певоным sçrayım; певон taх; певоны taхsın; певонəмон taхaq; 
певонəн taхın; певонын taхsınlar; певоном taхsam; певонош taхsan; 
певоно taхsa; певономон taхsaq; певоношон taхsanız; певонон 
taхsalar; ♥певонејдəним taхmıram; певонејдəниш taхmırsan; 
певонејдəни taхmır; певонејдəнимон taхmırıq; певонејдəнишон 
taхmırsınız; певонејдəнин taхmırlar; певонејдəныбим taхmırdım; 
певонејдəныбиш taхmırdın; певонејдəныбе taхmırdı; 
певонејдəныбимон taхmırdıq; певонејдəныбишон taхmırdınız; 
певонејдəныбин taхmırdılar; певонијəмныбе taхmamışdım; 
певонијəныбе taхmamışdın; певонијəшныбе taхmamışdı; 

певонијəмонныбе taхmamışdıq; певонијəонныбе taхmamışdınız; 
певонијəшонныбе taхmamışdılar; пенывониме taхmadım; 
пенывоније taхmadın; пенывонише taхmadı; пенывонимоне 
taхmadıq; пенывонијоне taхmadınız; пенывонишоне taхmadılar; 
пенəвоним taхmazdım; пенəвониш taхmazdın; пенəвони taхmazdı; 
пенəвонимон taхmazdıq; пенəвонишон taхmazdınız; пенəвонин 
taхmazdılar; певонијəмнəбəј taхmasaydım; певонијəнəбəј 
taхmasaydın; певонијəшнəбəј taхmasaydı; певонијəмоннəбəј 
taхmasaydıq; певонијəоннəбəј taхmasaydınız; певонијəшоннəбəј 
taхmasaydılar; певонијəнинныбим taхmamalıydım; 
певонијəнинныбиш taхmamalıydın; певонијəнинныбе 
taхmamalıydı; певонијəнинныбимон taхmamalıydıq; 
певонијəнинныбишон taхmamalıydınız; певонијəнинныбин 
taхmamalıydılar; певонијəнин ныбим taхmalı olmadım; 
певонијəнин ныбиш taхmalı olmadın; певонијəнин ныбе taхmalı 
olmadı; певонијəнин ныбимон taхmalı olmadıq; певонијəнин 
ныбишон taхmalı olmadınız; певонијəнин ныбин taхmalı olmadılar; 
певонијəниннимбəн taхmamalıyammış; певонијəниннишбəн 
taхmamalısanmış; певонијəниннијебəн taхmamalıymış; 
певонијəниннимонбəн taхmamalıyıqmış; певонијəниннишонбəн 
taхmamalısınızmış; певонијəниннинбəн taхmamalıymışlar; 
пенибəвонем taхmaram; пенибəвонеш taхmazsan; пенибəвоне 
taхmaz; пенибəвонемон taхmarıq; пенибəвонешон taхmazsınız; 
пенибəвонен taхmazlar; певонијəнинним taхmamalıyam; 
певонијəнинниш taхmamalısan; певонијəнинни taхmamalıdır; 
певонијəниннимон taхmamalıyıq; певонијəниннишон 
taхmamalısınız; певонијəниннин taхmamalıdırlar; певонијəнин ним 
taхmalı deyiləm; певонијəнин ниш taхmalı deilsən; певонијəнин ни 
taхmalı deyil; певонијəнин нимон taхmalı deyilik; певонијəнин 
нишон taхmalı deyilsiniz; певонијəнин нин taхmalı deyildirlər; 
пенывоным taхmayım; пемəвон taхma; пенывоны taхmasın; 
пемəвонəмон taхmayaq; пемəвонəн taхmayın; пенывонын 
taхmasınlar; пенывоном taхmasam; пенывонош taхmasan; 
пенывоно taхmasa; пенывономон taхmasaq; пенывоношон 
taхmasanız; пенывонон taхmasalar. 

певоније-певоније з. taxa-taxa, keçirә-keçirә, taxaraq, 
keçirәrәk. 

певонијә с. taxmış, taxan, keçirtmiş, keçirәn. 
певонијә хəб. мəн. taxmısan, keçirtmisәn. 
певонијәнин с. taxmalı, taxası, keçirtmәli, keçirdәsi. 
певонијәсә з. taxarkәn, keçirdәrkәn. 
певошније и. alovlandırma, atәşlәndirmә. 
певошнијеј ф. alovlandırmaq, atәşlәndirmәk; певошнијə бе и. 

alovlandırılma, atəşləndirilmə; певошнијə беј ф. alovlandırılmaq, 
atəşləndirilmək; певошнијə быəбе alovlandırılmışdı; певошнијə 
быəбəј alovlandırılsaydı; певошнијə бе alovlandırıldı; певошнијə 
бејдə alovlandırılır; певошнијə бəбе alovlandırılar; певошнијə быə с. 
alovlandırılmış, alovlandırılan, atəşləndirilmiş, atəşləndirilən; 
певошнијə быə хəб. мəн. alovlandırılmışdır, alovlandırılıb, 
atəşləndirilmişdir, atəşləndirilib; ♥певошнејдəм alovlandırıram; 
певошнејдəш alovlandırırsan; певошнејдə alovlandırır; 
певошнејдəмон alovlandırırıq; певошнејдəшон alovlandırırsınız; 
певошнејдəн alovlandırırlar; певошнејдəбим alovlandırırdım; 
певошнејдəбиш alovlandırırdın; певошнејдəбе alovlandırırdı; 
певошнејдəбимон alovlandırırdıq; певошнејдəбишон 
alovlandırırdınız; певошнејдəбин alovlandırırdılar; певошнијəмбе 
alovlandırmışdım; певошнијəбе alovlandırmışdın; певошнијəшбе 
alovlandırmışdı; певошнијəмонбе alovlandırmışdıq; певошнијəонбе 
alovlandırmışdınız; певошнијəшонбе alovlandırmışdılar; певошниме 
alovlandırdım; певошније alovlandırdın; певошнише alovlandırdı; 
певошнимоне alovlandırdıq; певошнијоне alovlandırdınız; 
певошнишоне alovlandırdılar; пејəвошним alovlandırardım; 
пејəвошниш alovlandırardın; пејəвошни alovlandırardı; 
пејəвошнимон alovlandırardıq; пејəвошнишон alovlandırardınız; 
пејəвошнин alovlandırardılar; певошнијəмбəј alovlandırsaydım; 
певошнијəбəј alovlandırsaydın; певошнијəшбəј alovlandırsaydı; 
певошнијəмонбəј  alovlandırsaydıq; певошнијəонбəј 
alovlandırsaydınız; певошнијəшонбəј  alovlandırsaydılar; 
певошнијəнинбим alovlandırmalıydım; певошнијəнинбиш 
alovlandırmalıydın; певошнијəнинбе alovlandırmalıydı; 
певошнијəнинбимон alovlandırmalıydıq; певошнијəнинбишон 
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alovlandırmalıydınız; певошнијəнинбин alovlandırmalıydılar; 
певошнијəнин бим alovlandırmalı oldum; певошнијəнин биш 
alovlandırmalı oldun; певошнијəнин бе alovlandırmalı oldu; 
певошнијəнин бимон alovlandırmalı olduq; певошнијəнин бишон 
alovlandırmalı oldunuz; певошнијəнин бин alovlandırmalı oldular; 
певошнијəнинимбəн alovlandırmalıyammış; певошнијəнинишбəн 
alovlandırmalısanmış; певошнијəнинебəн alovlandırmalıymış; 
певошнијəнинимонбəн alovlandırmalıyıqmış; 
певошнијəнинишонбəн alovlandırmalısınızmış; 
певошнијəнининбəн alovlandırmalıymışlar; пебəвошнем 
alovlandıraram; пебəвошнеш alovlandırarsan; пебəвошне 
alovlandırar; пебəвошнемон alovlandırarıq; пебəвошнешон 
alovlandırarsınız; пебəвошнен alovlandırarlar; певошнијəниним 
alovlandırmalıyam; певошнијəниниш alovlandırmalısan; 
певошнијəнине alovlandırmalıdır; певошнијəнинимон 
alovlandırmalıyıq; певошнијəнинишон alovlandırmalısınız; 
певошнијəнинин alovlandırmalıdırlar; певошным sçrayım; 
певошын alovlandır; певошны alovlandırsın; певошнəмон 
alovlandıraq; певошнəн alovlandırın; певошнын alovlandırsınlar; 
певошном alovlandırsam; певошнош alovlandırsan; певошно 
alovlandırsa; певошномон alovlandırsaq; певошношон 
alovlandırsanız; певошнон alovlandırsalar; ♥певошнејдəним 
alovlandırmıram; певошнејдəниш alovlandırmırsan; певошнејдəни 
alovlandırmır; певошнејдəнимон alovlandırmırıq; 
певошнејдəнишон alovlandırmırsınız; певошнејдəнин 
alovlandırmırlar; певошнејдəныбим alovlandırmırdım; 
певошнејдəныбиш alovlandırmırdın; певошнејдəныбе 
alovlandırmırdı; певошнејдəныбимон alovlandırmırdıq; 
певошнејдəныбишон alovlandırmırdınız; певошнејдəныбин 
alovlandırmırdılar; певошнијəмныбе alovlandırmamışdım; 
певошнијəныбе alovlandırmamışdın; певошнијəшныбе 
alovlandırmamışdı; певошнијəмонныбе alovlandırmamışdıq; 
певошнијəонныбе alovlandırmamışdınız; певошнијəшонныбе 
alovlandırmamışdılar; пенывошниме alovlandırmadım; 
пенывошније alovlandırmadın; пенывошнише alovlandırmadı; 
пенывошнимоне alovlandırmadıq; пенывошнијоне 
alovlandırmadınız; пенывошнишоне alovlandırmadılar; пенəвошним 
alovlandırmazdım; пенəвошниш alovlandırmazdın; пенəвошни 
alovlandırmazdı; пенəвошнимон alovlandırmazdıq; пенəвошнишон 
alovlandırmazdınız; пенəвошнин alovlandırmazdılar; 
певошнијəмнəбəј alovlandırmasaydım; певошнијəнəбəј 
alovlandırmasaydın; певошнијəшнəбəј alovlandırmasaydı; 
певошнијəмоннəбəј alovlandırmasaydıq; певошнијəоннəбəј 
alovlandırmasaydınız; певошнијəшоннəбəј alovlandırmasaydılar; 
певошнијəнинныбим alovlandırmamalıydım; певошнијəнинныбиш 
alovlandırmamalıydın; певошнијəнинныбе alovlandırmamalıydı; 
певошнијəнинныбимон alovlandırmamalıydıq; 
певошнијəнинныбишон alovlandırmamalıydınız; 
певошнијəнинныбин alovlandırmamalıydılar; певошнијəнин ныбим 
alovlandırmalı olmadım; певошнијəнин ныбиш alovlandırmalı 
olmadın; певошнијəнин ныбе alovlandırmalı olmadı; певошнијəнин 
ныбимон alovlandırmalı olmadıq; певошнијəнин ныбишон 
alovlandırmalı olmadınız; певошнијəнин ныбин alovlandırmalı 
olmadılar; певошнијəниннимбəн alovlandırmamalıyammış; 
певошнијəниннишбəн alovlandırmamalısanmış; 
певошнијəниннијебəн alovlandırmamalıymış; 
певошнијəниннимонбəн alovlandırmamalıyıqmış; 
певошнијəниннишонбəн alovlandırmamalısınızmış; 
певошнијəниннинбəн alovlandırmamalıymışlar; пенибəвошнем 
alovlandırmaram; пенибəвошнеш alovlandırmazsan; пенибəвошне 
alovlandırmaz; пенибəвошнемон alovlandırmarıq; пенибəвошнешон 
alovlandırmazsınız; пенибəвошнен alovlandırmazlar; 
певошнијəнинним alovlandırmamalıyam; певошнијəнинниш 
alovlandırmamalısan; певошнијəнинни alovlandırmamalıdır; 
певошнијəниннимон alovlandırmamalıyıq; певошнијəниннишон 
alovlandırmamalısınız; певошнијəниннин alovlandırmamalıdırlar; 
певошнијəнин ним alovlandırmalı deyiləm; певошнијəнин ниш 
alovlandırmalı deilsən; певошнијəнин ни alovlandırmalı deyil; 
певошнијəнин нимон alovlandırmalı deyilik; певошнијəнин нишон 
alovlandırmalı deyilsiniz; певошнијəнин нин alovlandırmalı 
deyildirlər; пенывошным alovlandırmayım; пемəвошын 

alovlandırma; пенывошны alovlandırmasın; пемəвошнəмон 
alovlandırmayaq; пемəвошнəн alovlandırmayın; пенывошнын 
alovlandırmasınlar; пенывошном alovlandırmasam; пенывошнош 
alovlandırmasan; пенывошно alovlandırmasa; пенывошномон 
alovlandırmasaq; пенывошношон alovlandırmasanız; пенывошнон 
alovlandırmasalar. 

певошније-певошније з. alovlandıra-alovlandıra, atәşlәndirә-
atәşlәndirә, alovlandıraraq, atәşlәndirәrәk. 

певошнијә с. alovlandıran, alovlandırmış, atәşlәndirәn, 
atәşlәndirmiş. 

певошнијә хəб. мəн. alovlandırmısan, atәşlәndirmisәn. 
певошнијәнин с. alovlandırmalı, alovlandırası, atәşlәndirmәli, 

atәşlәndirәsi. 
певошнијәсә з. alovlandırarkәn, atәşlәndirәrkәn. 
пегарде и. 1 çevrilmә; 2 dönmә, çönmә. 
пегардеј ф. 1 çevrilmәk; тонисə пегардеј yanı üstə çevrilmək; 2 

dönmәk, çönmәk; ов пегарде бе бијə su dönüb buz oldu; 
♥пегардејдəм çevrilirəm; пегардејдəш çevrilirsən; пегардејдə 
çevrilir; пегардејдəмон çevrilirik; пегардејдəшон çevrilirsiniz; 
пегардејдəн çevrilirlər; пегардејдəбим çevrilirdim; пегардејдəбиш 
çevrilirdin; пегардејдəбе çevrilirdi; пегардејдəбимон çevrilirdik; 
пегардејдəбишон çevrilirdiniz; пегардејдəбин çevrilirdilər; 
пејəгардим çevrilərdim; пејəгардиш çevrilərdin; пејəгарди 
çevrilərdi; пејəгардимон çevrilərdik; пејəгардишон çevrilərdiniz; 
пејəгардин çevrilərdilər; пегардим çevrildim; пегардиш çevrildin; 
пегарде çevrildi; пегардимон çevrildik; пегардишон çevrildiniz; 
пегардин çevrildilər; пегардəнинбим çevrilməliydim; 
пегардəнинбиш çevrilməliydin; пегардəнинбе çevrilməliydi; 
пегардəнинбимон çevrilməliydik; пегардəнинбишон 
çevrilməliydiniz; пегардəнинбин çevrilməliydilər; пегардəнин бим 
çevrilməli oldum; пегардəнин биш çevrilməli oldun; пегардəнин бе 
çevrilməli oldu; пегардəнин бимон çevrilməli olduq; пегардəнин 
бишон çevrilməli oldunuz; пегардəнин бин çevrilməli oldular; 
пегардəбəјм çevrilsəydim; пегардəбəјш çevrilsəydin; пегардəбəј 
çevrilsəydi; пегардəбəјмон çevrilsəydik; пегардəбəјшон 
çevrilsəydiniz; пегардəбəјн çevrilsəydilər; пебəгардем çevrilərəm; 
пебəгардеш çevrilərsən; пебəгарде çevrilər; пебəгардемон 
çevrilərik; пебəгардешон çevrilərsiniz; пебəгарден çevrilərlər; 
пегардəниним çevrilməliyəm; пегардəниниш çevrilməlisən; 
пегардəнине çevrilməlidir; пегардəнинимон çevrilməliyik; 
пегардəнинишон çevrilməlisiniz; пегардəнинин çevrilməlidirlər; 
пегардым çevrilim; пегордын çevril; пегарды çevrilsin; пегардəмон 
çevrilək; пегардəн çevrilin; пегардын çevrilsinlər; пегардом 
çevrilsəm; пегардош çevrilsən; пегардо çevrilsə; пегардомон 
çevrilsək; пегардошон çevrilsəniz; пегардон çevrilsələr; 
♥пегардејдəним çevrilmirəm; пегардејдəниш çevrilmirsən; 
пегардејдəни çevrilmir; пегардејдəнимон çevrilmirik; 
пегардејдəнишон çevrilmirsiniz; пегардејдəнин çevrilmirlər; 
пегардејдəныбим çevrilmirdim; пегардејдəныбиш çevrilmirdin; 
пегардејдəныбе çevrilmirdi; пегардејдəныбимон çevrilmirdik; 
пегардејдəныбишон çevrilmirdiniz; пегардејдəныбин çevrilmirdilər; 
пенəгардим çevrilməzdim; пенəгардиш çevrilməzdin; пенəгарди 
çevrilməzdi; пенəгардимон çevrilməzdik; пенəгардишон 
çevrilməzdiniz; пенəгардин çevrilməzdilər; пеныгардим 
çevrilmədim; пеныгардиш çevrilmədin; пеныгарде çevrilmədi; 
пеныгардимон çevrilmədik; пеныгардијон çevrilmədiniz; 
пеныгардин çevrilmədilər; пегардəнинныбим çevrilməməliydim; 
пегардəнинныбиш çevrilməməliydin; пегардəнинныбе 
çevrilməməliydi; пегардəнинныбимон çevrilməməliydik; 
пегардəнинныбишон çevrilməməliydiniz; пегардəнинныбин 
çevrilməməliydilər; пегардəнин ныбим çevrilməli olmadım; 
пегардəнин ныбиш çevrilməli olmadın; пегардəнин ныбе çevrilməli 
olmadı; пегардəнин ныбимон çevrilməli olmadıq; пегардəнин 
ныбишон çevrilməli olmadınız; пегардəнин ныбин çevrilməli 
olmadılar; пегардəнəбəјм çevrilməsəydim; пегардəнəбəјш 
çevrilməsəydin; пегардəнəбəј çevrilməsəydi; пегардəнəбəјмон 
çevrilməsəydik; пегардəнəбəјшон çevrilməsəydiniz; пегардəнəбəјн 
çevrilməsəydilər; пенибəгардем çevrilmərəm; пенибəгардеш 
çevrilməzsən; пенибəгарде çevrilməz; пенибəгардемон çevrilmərik; 
пенибəгардешон çevrilməzsiniz; пенибəгарден çevrilməzlər; 
пегардəнинним çevrilməməliyəm; пегардəнинниш çevrilməməlisən; 
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пегардəнинни çevrilməməlidir; пегардəниннимон çevrilməməliyik; 
пегардəниннишон çevrilməməlisiniz; пегардəниннин 
çevrilməməlidirlər; пеныгардым çevrilməyim; пемəгард çevrilmə; 
пеныгарды çevrilməsin; пемəгардəмон çevrilməyək; пемəгардəн 
çevrilməyin; пеныгардын çevrilməsinlər; пеныгардом çevrilməsəm; 
пеныгардош çevrilməsən; пеныгардо çevrilməsə; пеныгардомон 
çevrilməsək; пеныгардошон çevrilməsəniz; пеныгардон 
çevrilməsələr. 

пегардемон и. çevriliş, devriliş. 
пегарде-пегарде з. çevrilә-çevrilә, devrilә-devrilә, çevrilәrәk, 

devrilәrәk. 
пегардә с. çevrilmiş, çevrilәn; devrilmiş, devrilәn. 
пегардә хəб. мəн. 1 çevrilib; пегардə тонисə yanı üstə çevrilib; 2 

dönüb, çönüb. 
пегардәнин с. 1 çevrilmәli, çevrilәsi; 2 dönmәli, dönәsi, çönmәli, 

çönәsi. 
пегардәсә з. 1 çevrilәrkәn; 2 dönәrkәn, çönәrkәn. 
пегардәҹо з. çevrilәn yerdә. 
пегәте и. götürmә. 
пегәтеј ф. götürmәk; пегəтə беј ф. götürülmək; пегəтə быəбе 

götürülmüşdü; пегəтə быəбəј götürülsəydi; пегəтə бе götürüldü; 
пегəтə бејдə götürülür; пегəтə бəбе götürülər; пегəтə быə с. 
götürülmüş, götürülən; ♥пегəтејдəм götürürəm; пегəтејдəш 
götürürsən; пегəтејдə götürür; пегəтејдəмон götürürük; 
пегəтејдəшон götürürsünüz; пегəтејдəн götürürlər; пегəтејдəбим 
götürürdüm; пегəтејдəбиш götürürdün; пегəтејдəбе götürürdü; 
пегəтејдəбимон götürürdük; пегəтејдəбишон götürürdünüz; 
пегəтејдəбин götürürdülər; пејəгəтим götürərdim; пејəгəтиш 
götürərdin; пејəгəти götürərdi; пејəгəтимон götürərdik; пејəгəтишон 
götürərdiniz; пејəгəтин götürərdilər; пегəтыме götürdüm; пегəте 
götürdün; пегəтыше götürdü; пегəтымоне götürdük; пегəтыоне 
götürdünüz; пегəтышоне götürdülər; пегəтəнинбим götürməliydim; 
пегəтəнинбиш götürməliydin; пегəтəнинбе götürməliydi; 
пегəтəнинбимон götürməliydik; пегəтəнинбишон götürməliydiniz; 
пегəтəнинбин götürməliydilər; пегəтəнин бим götürməli oldum; 
пегəтəнин биш götürməli oldun; пегəтəнин бе götürməli oldu; 
пегəтəнин бимон götürməli olduq; пегəтəнин бишон götürməli 
oldunuz; пегəтəнин бин götürməli oldular; пегəтəмбəј götürsəydim; 
пегəтəбəј götürsəydin; пегəтəшбəј götürsəydi; пегəтəмонбəј 
götürsəydik; пегəтəонбəј götürsəydiniz; пегəтəшонбəј götürsəydilər; 
пебəгəтем götürərəm; пебəгəтеш götürərsən; пебəгəте götürər; 
пебəгəтемон götürərik; пебəгəтешон götürərsiniz; пебəгəтен 
götürərlər; пегəтəниним götürməliyəm; пегəтəниниш götürməlisən; 
пегəтəнине götürməlidir; пегəтəнинимон götürməliyik; 
пегəтəнинишон götürməlisiniz; пегəтəнинин götürməlidirlər; 
пегəтым götürüm; пегəт (пеги) götür; пегəты götürsün; пегəтəмон 
götürək; пегəтəн götürün; пегəтын götürsünlər; пегəтом götürsəm; 
пегəтош götürsən; пегəто götürsə; пегəтомон götürsək; пегəтошон 
götürsənüz; пегəтон götürsələr; ♥пегəтејдəним götürmürəm; 
пегəтејдəниш götürmürsən; пегəтејдəни götürmür; пегəтејдəнимон 
götürmürük; пегəтејдəнишон götürmürsünüz; пегəтејдəнин 
götürmürlər; пегəтејдəныбим götürmürdüm; пегəтејдəныбиш 
götürmürdün; пегəтејдəныбе götürmürdü; пегəтејдəныбимон 
götürmürdük; пегəтејдəныбишон götürmürdünüz; пегəтејдəныбин 
götürmürdülər; пенəгəтим götürməzdim; пенəгəтиш götürməzdin; 
пенəгəти götürməzdi; пенəгəтимон götürməzdik; пенəгəтишон 
götürməzdiniz; пенəгəтин götürməzdilər; пеныгəтыме götürmədim; 
пеныгəте götürmədin; пеныгəтыше götürmədi; пеныгəтымоне 
götürmədik; пеныгəтыоне götürmədiniz; пеныгəтышоне 
götürmədilər; пегəтəнинныбим götürməməliydim; пегəтəнинныбиш 
götürməməliydin; пегəтəнинныбе götürməməliydi; 
пегəтəнинныбимон götürməməliydik; пегəтəнинныбишон 
götürməməliydiniz; пегəтəнинныбин götürməməliydilər; пегəтəнин 
ныбим götürməli olmadım; пегəтəнин ныбиш götürməli olmadın; 
пегəтəнин ныбе götürməli olmadı; пегəтəнин ныбимон götürməli 
olmadıq; пегəтəнин ныбишон götürməli olmadınız; пегəтəнин 
ныбин götürməli olmadılar; пегəтəмнəбəј götürməsəydim; 
пегəтəнəбəј götürməsəydin; пегəтəшнəбəј götürməsəydi; 
пегəтəмоннəбəј götürməsəydik; пегəтəоннəбəј götürməsəydiniz; 
пегəтəшоннəбəј götürməsəydilər; пенибəгəтем götürmərəm; 
пенибəгəтеш götürməzsən; пенибəгəте götürməz; пенибəгəтемон 

götürmərik; пенибəгəтешон götürməzsiniz; пенибəгəтен 
götürməzlər; пегəтəнинним götürməməliyəm; пегəтəнинниш 
götürməməlisən; пегəтəнинни götürməməlidir; пегəтəниннимон 
götürməməliyik; пегəтəниннишон götürməməlisiniz; пегəтəниннин 
götürməməlidirlər; пеныгəтым götürməyim; пемəгəт götürmə; 
пеныгəты götürməsin; пемəгəтəмон götürməyək; пемəгəтəн 
götürməyin; пеныгəтын götürməsinlər; пеныгəтом götürməsəm; 
пеныгəтош götürməsən; пеныгəто götürməsə; пеныгəтомон 
götürməsək; пеныгəтошон götürməsəniz; пеныгəтон götürməsələr. 

пегәте-пегәте з. götürә-götürә, götürәrәk. 
пегәтә с. 1 götürәn, götürmüş; машини пегəтə бо maşın götürən 

yük; 2 götürә; пегəтə ко götürə iş. 
пегәтә хəб. мəн. götürmüsәn. 
пегәтәнин с. götürmәli, götürәsi. 
пегәтәсә з. götürәrkәn 
пегызгызије и. ürpәşmә, uçunma, çimçәşmә. 
пегызгызијеј ф. ürpәşmәk, uçunmaq, çimçәşmәk; 

♥пегызгызијејдə ürpəşir; пегызгызијејдəбе ürpəşirdi; 
пегызгызијəбе ürpəşmişdi; пегызгызијə ürpəşib; пегызгызијəј  
ürpəşdi; пејəгызгызи ürpəşərdi; пегызгызијəјбəн ürpəşibmiş; 
пегызгызијəнинбе ürpəşməliydi; пегызгызијəнин бе ürpəşməli oldu; 
пебəгызгызије ürpəşər; пегызгызијəнине ürpəşməlidir; 
пегызгызијы ürpəşsin; пегызгызијо ürpəşsə; ♥пегызгызијејдəни 
ürpəşmir; пегызгызијејдəныбе ürpəşmirdi; пегызгызијəныбе 
ürpəşməmişdi; пегызгызијəни ürpəşməyib; пеныгызгызијəј  
ürpəşmədi; пенəгызгызи ürpəşməzdi; пегызгызијəнијбəн 
ürpəşməyibmiş; пегызгызијəнинныбе ürpəşməməliydi; 
пегызгызијəнин ныбе ürpəşməli olmadı; пенибəгызгызије 
ürpəşərməz; пегызгызијəнинни ürpəşməməlidir; пеныгызгызијы 
ürpəşməsin; пеныгызгызијо ürpəşməsə. 

пегызгызије-пегызгызије з. ürpәşә-ürpәşә, uçuna-uçuna, 
çimçәşә-çimçәşә, ürpәşәrәk, uçunaraq, çimçәşәrәk. 

пегызгызијә с. ürpәşmiş, ürpәşәn, uçunmuş, uçunan, çimçәşib, 
çimçәşәn. 

пегызгызијә хəб. мəн. ürpәşib, uçunub, çimçәşib. 
пегызгызијәнин с. ürpәşmәli, ürpәşәsi, uçunmalı, uçunası, 

çimçәşmәli, çimçәşәsi. 
пегызгызијәсә з. ürpәşәrkәn, uçunarkәn, çimçәşәrkәn. 
пегыле и. qaynaşma. 
пегылеј ф. qaynaşmaq; ♥пегылејдə qaynaşır; пегылејдəбе 

qaynaşırdı; пегылəбе qaynaşmışdı; пегылə qaynaşıb; пегылəј  
qaynaşdı; пејəгыли qaynaşardı; пегылəјбəн qaynaşıbmış; 
пегылəнинбе qaynaşmalıydı; пегылəнин бе qaynaşmalı oldu; 
пебəгыле qaynaşar; пегылəнине qaynaşmalıdır; пегылы qaynaşsın; 
пегыло qaynaşsa; ♥пегылејдəни qaynaşmır; пегылејдəныбе 
qaynaşmırdı; пегылəныбе qaynaşmamışdı; пегылəни qaynaşmayıb; 
пеныгылəј  qaynaşmadı; пенəгыли qaynaşmazdı; пегылəнијбəн 
qaynaşmayıbmış; пегылəнинныбе qaynaşmamalıydı; пегылəнин 
ныбе qaynaşmalı olmadı; пенибəгыле qaynaşmaz; пегылəнинни 
qaynaşmamalıdır; пеныгылы qaynaşmasın; пеныгыло qaynaşmasa. 

пегыле-пегыле з. qaynaşa-qaynaşa, qaynaşaraq. 
пегылә с. qaynaşmış, qaynaşan. 
пегылә хəб. мəн. qaynaşıb. 
пегыләнин с. qaynaşmalı. 
пегыләсә з. qaynaşarkәn. 
пегыније и. 1 rastlaşma, rast gәlmә; 2 грəм. uzlaşma; uyğun 

gәlmә. 
пегынијеј ф. 1 rastlaşmaq, rast gәlmәk; 2 грəм. uzlaşmaq; 

uyğun gәlmәk; ♥пегынејдəм rastlaşıram; пегынејдəш rastlaşırsan; 
пегынејдə rastlaşır; пегынејдəмон rastlaşırıq; пегынејдəшон 
rastlaşırsınız; пегынејдəн rastlaşırlar; пегынејдəбим rastlaşırdım; 
пегынејдəбиш rastlaşırdın; пегынејдəбе rastlaşırdı; пегынејдəбимон 
rastlaşırdıq; пегынејдəбишон rastlaşırdınız; пегынејдəбин 
rastlaşırdılar; пегынијəбим rastlaşmışdım; пегынијəбиш 
rastlaşmışdın; пегынијəбе rastlaşmışdı; пегынијəбимон 
rastlaşmışdıq; пегынијəбишон rastlaşmışdınız; пегынијəбин 
rastlaşmışdılar; пегынијəјм rastlaşdım; пегынијəјш rastlaşdın; 
пегынијəј rastlaşdı; пегынијəјмон rastlaşdıq; пегынијəјшон 
rastlaşdınız; пегынијəјн rastlaşdılar; пејəгыним rastlaşardım; 
пејəгыниш rastlaşardın; пејəгыни rastlaşardı; пејəгынимон 
rastlaşardıq; пејəгынишон rastlaşardınız; пејəгынин rastlaşardılar; 
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пегынəбəјм rastlaşsaydım; пегынијəбəјш rastlaşsaydın; пегынијəбəј 
rastlaşsaydı; пегынијəбəјмон  rastlaşsaydıq; пегынијəбəјшон 
rastlaşsaydınız; пегынијəбəјн rastlaşsaydılar; пегынијəнинбим 
rastlaşmalıydım; пегынијəнинбиш rastlaşmalıydın; пегынијəнинбе 
rastlaşmalıydı; пегынијəнинбимон rastlaşmalıydıq; 
пегынијəнинбишон rastlaşmalıydınız; пегынијəнинбин 
rastlaşmalıydılar; пегынијəнин бим rastlaşmalı oldum; пегынијəнин 
биш rastlaşmalı oldun; пегынијəнин бе rastlaşmalı oldu; 
пегынијəнин бимон rastlaşmalı olduq; пегынијəнин бишон 
rastlaşmalı oldunuz; пегынијəнин бин rastlaşmalı oldular; 
пегынијəнинимбəн rastlaşmalıyammış; пегынијəнинишбəн 
rastlaşmalısanmış; пегынијəнинебəн rastlaşmalıymış; 
пегынијəнинимонбəн rastlaşmalıyıqmış; пегынијəнинишонбəн 
rastlaşmalısınızmış; пегынијəнининбəн rastlaşmalıymışlar; 
пебəгынем rastlaşaram; пебəгынеш rastlaşarsan; пебəгыне rastlaşar; 
пебəгынемон rastlaşarıq; пебəгынешон rastlaşarsınız; пебəгынен 
rastlaşarlar; пегынијəниним rastlaşmalıyam; пегынијəниниш 
rastlaşmalısan; пегынијəнине rastlaşmalıdır; пегынијəнинимон 
rastlaşmalıyıq; пегынијəнинишон rastlaşmalısınız; пегынијəнинин 
rastlaşmalıdırlar; пегыным rastlaşım; пегын rastlaş; пегыны 
rastlaşsın; пегынəмон rastlaşaq; пегынəн rastlaşın; пегынын 
rastlaşsınlar; пегыном rastlaşsam; пегынош rastlaşsan; пегыно 
rastlaşsa; пегыномон rastlaşsaq; пегыношон rastlaşsanız; пегынон 
rastlaşsalar; ♥пегынејдəним rastlaşmıram; пегынејдəниш 
rastlaşmırsan; пегынејдəни rastlaşmır; пегынејдəнимон rastlaşmırıq; 
пегынејдəнишон rastlaşmırsınız; пегынејдəнин rastlaşmırlar; 
пегынејдəныбим rastlaşmırdım; пегынејдəныбиш rastlaşmırdın; 
пегынејдəныбе rastlaşmırdı; пегынејдəныбимон rastlaşmırdıq; 
пегынејдəныбишон rastlaşmırdınız; пегынејдəныбин 
rastlaşmırdılar; пегынијəныбим rastlaşmamışdım; пегынијəныбиш 
rastlaşmamışdın; пегынијəныбе rastlaşmamışdı; пегынијəныбимон 
rastlaşmamışdıq; пегынијəныбишон rastlaşmamışdınız; 
пегынијəныбин rastlaşmamışdılar; пеныгыним rastlaşmadım; 
пеныгыниш rastlaşmadın; пеныгыније rastlaşmadı; пеныгынимон 
rastlaşmadıq; пеныгынишон rastlaşmadınız; пеныгынин 
rastlaşmadılar; пенəгыним rastlaşmazdım; пенəгыниш rastlaşmazdın; 
пенəгыни rastlaşmazdı; пенəгынимон rastlaşmazdıq; пенəгынишон 
rastlaşmazdınız; пенəгынин rastlaşmazdılar; пегынијəнəбəјм 
rastlaşmasaydım; пегынијəнəбəјш rastlaşmasaydın; пегынијəнəбəј 
rastlaşmasaydı; пегынијəнəбəјмон rastlaşmasaydıq; 
пегынијəнəбəјшон rastlaşmasaydınız; пегынијəнəбəјн 
rastlaşmasaydılar; пегынијəнинныбим rastlaşmamalıydım; 
пегынијəнинныбиш rastlaşmamalıydın; пегынијəнинныбе 
rastlaşmamalıydı; пегынијəнинныбимон rastlaşmamalıydıq; 
пегынијəнинныбишон rastlaşmamalıydınız; пегынијəнинныбин 
rastlaşmamalıydılar; пегынијəнин ныбим rastlaşmalı olmadım; 
пегынијəнин ныбиш rastlaşmalı olmadın; пегынијəнин ныбе 
rastlaşmalı olmadı; пегынијəнин ныбимон rastlaşmalı olmadıq; 
пегынијəнин ныбишон rastlaşmalı olmadınız; пегынијəнин ныбин 
rastlaşmalı olmadılar; пегынијəниннимбəн rastlaşmamalıyammış; 
пегынијəниннишбəн rastlaşmamalısanmış; пегынијəниннијебəн 
rastlaşmamalıymış; пегынијəниннимонбəн rastlaşmamalıyıqmış; 
пегынијəниннишонбəн rastlaşmamalısınızmış; пегынијəниннинбəн 
rastlaşmamalıymışlar; пенибəгынем rastlaşmaram; пенибəгынеш 
rastlaşmazsan; пенибəгыне rastlaşmaz; пенибəгынемон rastlaşmarıq; 
пенибəгынешон rastlaşmazsınız; пенибəгынен rastlaşmazlar; 
пегынијəнинним rastlaşmamalıyam; пегынијəнинниш 
rastlaşmamalısan; пегынијəнинни rastlaşmamalıdır; 
пегынијəниннимон rastlaşmamalıyıq; пегынијəниннишон 
rastlaşmamalısınız; пегынијəниннин rastlaşmamalıdırlar; 
пегынијəнин ним rastlaşmalı deyiləm; пегынијəнин ниш rastlaşmalı 
deilsən; пегынијəнин ни rastlaşmalı deyil; пегынијəнин нимон 
rastlaşmalı deyilik; пегынијəнин нишон rastlaşmalı deyilsiniz; 
пегынијəнин нин rastlaşmalı deyildirlər; пеныгыным rastlaşmayım; 
пемəгын rastlaşma; пеныгыны rastlaşmasın; пемəгынəмон 
rastlaşmayaq; пемəгынəн rastlaşmayın; пеныгынын rastlaşmasınlar; 
пеныгыном rastlaşmasam; пеныгынош rastlaşmasan; пеныгыно 
rastlaşmasa; пеныгыномон rastlaşmasaq; пеныгыношон 
rastlaşmasanız; пеныгынон rastlaşmasalar. 

пегыније-пегыније з. 1 rast gәlә-gәlә, rastlaşa-rastlaşa, rast 
gәlәrәk, rastlaşaraq; 2 грəм. uzlaşa-uzlaşa, uzlaşaraq; uyğunlaşa-
uyğunlaşa, uyğunlaşaraq. 

пегынијә с. 1 rastlaşmış, rastlaşan, rast gәlmiş (gәlәn); 2 грəм. 
uzlaşan, uzlaşmış; uyğunlaşan, uyğunlaşmış. 

пегынијә хəб. мəн. 1 rastlaşıb, rast gәlib; 2 грəм. uzlaşıb; 
uyğunlaşıb. 

пегынијәнин с. 1 rastlaşmalı, rastlaşası, rast gәlmәli (gәlәsi); 2 
грəм. uzlaşmalı, uzlaşası; uyğunlaşmalı, uyğunlaşası. 

пегынијәсә з. 1 rastlaşarkәn, rast gәlәrkәn; 2 грəм. uzlaşarkәn; 
uyğunlaşarkәn. 

пегордынемон I и. çevriliş, devriliş. 
пегордынемон II и. tәrcümә. 
пегордыније I и. 1 çevirmә; 2 devirmә. 
пегордыније II и. tәrcümә etmә, çevirmә. 
пегордынијеј I ф. 1 çevirmәk; 2 devirmәk; пегордынијə бе и. 1 

çevrilmə; 2 devrilmə; пегордынијə беј ф. 1 çevrilmək; 2 devrilmək; 
пегордынијə быəбе çevrilmişdi; пегордынијə быə çevrilib; 
пегордынијə быəбəј çevrilsəydi; пегордынијə бе çevrildi; 
пегордынијə бејдə çevrilir; пегордынијə бəбе çevrilər; пегордынијə 
быə с. tərcümə edilmiş, çevirilmiş; пегордынијə быə хəб. мəн. 
tərcümə edilmişdir, çevirilmişdir; ♥пегордынејдəм çevirirəm; 
пегордынејдəш çevirirsən; пегордынејдə çevirir; пегордынејдəмон 
çeviririk; пегордынејдəшон çevirirsiniz; пегордынејдəн çevirirlər; 
пегордынејдəбим çevirirdim; пегордынејдəбиш çevirirdin; 
пегордынејдəбе çevirirdi; пегордынејдəбимон çevirirdik; 
пегордынејдəбишон çevirirdiniz; пегордынејдəбин çevirirdilər; 
пејəгордыним çevirərdim; пејəгордыниш çevirərdin; пејəгордыни 
çevirərdi; пејəгордынимон çevirərdik; пејəгордынишон 
çevirərdiniz; пејəгордынин çevirərdilər; пегордыниме çevirdim; 
пегордыније çevirdin; пегордынише çevirdi; пегордынимоне 
çevirdik; пегордынијоне çevirdiniz; пегордынишоне çevirdilər; 
пегордынијəнинбим çevirməliydim; пегордынијəнинбиш 
çevirməliydin; пегордынијəнинбе çevirməliydi; 
пегордынијəнинбимон çevirməliydik; пегордынијəнинбишон 
çevirməliydiniz; пегордынијəнинбин çevirməliydilər; 
пегордынијəнин бим çevirməli oldum; пегордынијəнин биш 
çevirməli oldun; пегордынијəнин бе çevirməli oldu; 
пегордынијəнин бимон çevirməli olduq; пегордынијəнин бишон 
çevirməli oldunuz; пегордынијəнин бин çevirməli oldular; 
пегордынијəмбəј çevirsəydim; пегордынијəбəј çevirsəydin; 
пегордынијəшбəј çevirsəydi; пегордынијəмонбəј çevirsəydik; 
пегордынијəонбəј çevirsəydiniz; пегордынијəшонбəј çevirsəydilər; 
пебəгордынем çevirərəm; пебəгордынеш çevirərsən; пебəгордыне 
çevirər; пебəгордынемон çevirərik; пебəгордынешон çevirərsiniz; 
пебəгордынен çevirərlər; пегордынијəниним çevirməliyəm; 
пегордынијəниниш çevirməlisən; пегордынијəнине çevirməlidir; 
пегордынијəнинимон çevirməliyik; пегордынијəнинишон 
çevirməlisiniz; пегордынијəнинин çevirməlidirlər; пегордыным 
çevirim; пегордын çevir; пегордыны çevirsin; пегордынəмон 
çevirək; пегордынəн çevirin; пегордынын çevirsinlər; пегордыном 
çevirsəm; пегордынош çevirsən; пегордыно çevirsə; пегордыномон 
çevirsək; пегордыношон çevirsəniz; пегордынон çevirsələr; 
♥пегордынејдəним çevirmirəm; пегордынејдəниш çevirmirsən; 
пегордынејдəни çevirmir; пегордынејдəнимон çevirmirik; 
пегордынејдəнишон çevirmirsiniz; пегордынејдəнин çevirmirlər; 
пегордынејдəныбим çevirmirdim; пегордынејдəныбиш 
çevirmirdin; пегордынејдəныбе çevirmirdi; пегордынејдəныбимон 
çevirmirdik; пегордынејдəныбишон çevirmirdiniz; 
пегордынејдəныбин çevirmirdilər; пенəгордыним çevirməzdim; 
пенəгордыниш çevirməzdin; пенəгордыни çevirməzdi; 
пенəгордынимон çevirməzdik; пенəгордынишон çevirməzdiniz; 
пенəгордынин çevirməzdilər; пеныгордыниме çevirmədim; 
пеныгордыније çevirmədin; пеныгордынише çevirmədi; 
пеныгордынимоне çevirmədik; пеныгордынијоне çevirmədiniz; 
пеныгордынишоне çevirmədilər; пегордынијəнинныбим 
çevirməməliydim; пегордынијəнинныбиш çevirməməliydin; 
пегордынијəнинныбе çevirməməliydi; пегордынијəнинныбимон 
çevirməməliydik; пегордынијəнинныбишон çevirməməliydiniz; 
пегордынијəнинныбин çevirməməliydilər; пегордынијəнин ныбим 
çevirməli olmadım; пегордынијəнин ныбиш çevirməli olmadın; 
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пегордынијəнин ныбе çevirməli olmadı; пегордынијəнин ныбимон 
çevirməli olmadıq; пегордынијəнин ныбишон çevirməli olmadınız; 
пегордынијəнин ныбин çevirməli olmadılar; пегордынијəмнəбəј 
çevirməsəydim; пегордынијəнəбəј çevirməsəydin; 
пегордынијəшнəбəј çevirməsəydi; пегордынијəмоннəбəј 
çevirməsəydik; пегордынијəоннəбəј çevirməsəydiniz; 
пегордынијəшоннəбəј çevirməsəydilər; пенибəгордынем 
çevirmərəm; пенибəгордынеш çevirməzsən; пенибəгордыне 
çevirməz; пенибəгордынемон çevirmərik; пенибəгордынешон 
çevirməzsiniz; пенибəгордынен çevirməzlər; пегордынијəнинним 
çevirməməliyəm; пегордынијəнинниш çevirməməlisən; 
пегордынијəнинни çevirməməlidir; пегордынијəниннимон 
çevirməməliyik; пегордынијəниннишон çevirməməlisiniz; 
пегордынијəниннин çevirməməlidirlər; пеныгордыным 
çevirməyim; пемəгордын çevirmə; пеныгордыны çevirməsin; 
пемəгордынəмон çevirməyək; пемəгордынəн çevirməyin; 
пеныгордынын çevirməsinlər; пеныгордыном çevirməsəm; 
пеныгордынош çevirməsən; пеныгордыно çevirməsə; 
пеныгордыномон çevirməsək; пеныгордыношон çevirməsəniz; 
пеныгордынон çevirməsələr. 

пегордынијеј II ф. tәrcümә etmәk, çevirmәk; пегордынијə бе и. 
tərcümə edilmə, çevrilmə; пегордынијə беј ф. tərcümə edilmək, 
çevrilmək; пегордынијə быə с. çevrilmiş, devrilmiş; пегордынијə 
быə хəб. мəн. çevrilmişdir, devrilmişdir. 

пегордыније-пегордыније I з. tәrcümә edәrәk, tәrcümә edә-
edә. 

пегордыније-пегордыније II з. devirә-devirә, devirәrәk. 
пегордынијә I с. tәrcümә edilmiş, tәrcümә edilәn. 
пегордынијә II с. devrilmiş, devrilәn. 
пегордынијә I хəб. мəн. 1 çevirmisәn; 2 devirmisәn. 
пегордынијә II хəб. мəн. tәrcümә etmisәn, çevirmisәn. 
пегордынијәнин I с. 1 çevirmәli, çevirәsi; 2 devirmәli, devirәsi. 
пегордынијәнин II с. tәrcümә etmәli (edәsi), çevirmәli, çevirәsi 

(mətn). 
пегордынијәсә I з. 1 çevirәrkәn; 2 devirәrkәn. 
пегордынијәсә II з. tәrcümә edәrkәn, çevirәrkәn. 
пеғанде I и. taxma (balta sapını və s.). 
пеғанде II и. bәstәlәmә, qoşma (musiqi). 
пеғанде III и. götürülmә, aradan çıxma. 
пеғанде IV и. atma (göz, çiyin və s.).  
пеғандеј I ф. taxmaq; тəмə думə пеғандеј baltanın sapını taхmaq. 

пеғандə беј ф. taxılmaq; тəмə думə пеғандə бе baltanın sapı taхıldı; 
пеғандə быə с. taxılmış; пеғандə быə тəмə думə taхılmış balta sapı; 
пеғандə быə хəб. мəн. taxılmışdır, taxılıb (balta sapı və s.). 

пеғандеј II ф. bәstәlәmәk, qoşmaq; мусиғи пеғандеј musiqi 
bəstələmək; пеғандə беј ф. bəstələnmək, qoşulmaq; пеғандə бе 
мусиғи musiqi bəstələndi; пеғандə быə с. bəstələnmiş, qoşulmuş; 
пеғандə быə мусиғи bəstələnmiş musiqi; пеғандə быə хəб. мəн. 
bəstələnmişdir, bəstələnib, qoşulmuşdur, qoşulub (musiqi). 

пеғандеј III ф. götürülmәk; пеғанде шеј götürülüb getmək. 
пеғандеј IV ф. atmaq; чəш пеғандеј göz atmaq; амон пеғандеј  

çiyinlərini atmaq; пеғандə беј ф. 1 atılmaq (göz, çiyin); пеғандə быə 
с. atılmış, atılan (göz, çiyin və s.); пеғандə быə хəб. мəн. atılmışdır, 
atılıb (göz, çiyin və s.); ♥пеғандејдəм atıram; пеғандејдəш atırsan; 
пеғандејдə atır; пеғандејдəмон atırıq; пеғандејдəшон atırsınız; 
пеғандејдəн atırlar; пеғандејдəбим atırdım; пеғандејдəбиш atırdın; 
пеғандејдəбе atırdı; пеғандејдəбимон atırdıq; пеғандејдəбишон 
atırdınız; пеғандејдəбин atırdılar; пеғандəмбе atmışdım; пеғандəбе 
atmışdın; пеғандəшбе atmışdı; пеғандəмонбе atmışdıq; пеғандəонбе 
atmışdınız; пеғандəшонбе atmışdılar; пеғандыме atdım; пеғанде 
atdın; пеғандыше atdı; пеғандымоне atdıq; пеғандыоне atdınız; 
пеғандышоне atdılar; пеғандəмбəј atsaydım; пеғандəбəј atsaydın; 
пеғандəшбəј atsaydı; пеғандəмонбəј atsaydıq; пеғандəонбəј 
atsaydınız; пеғандəшонбəј atsaydılar; пеғандəнинбим atmalıydım; 
пеғандəнинбиш atmalıydın; пеғандəнинбе atmalıydı; 
пеғандəнинбимон atmalıydıq; пеғандəнинбишон atmalıydınız; 
пеғандəнинбин atmalıydılar; пеғандəнин бим atmalı oldum; 
пеғандəнин биш atmalı oldun; пеғандəнин бе atmalı oldu; 
пеғандəнин бимон atmalı olduq; пеғандəнин бишон atmalı oldunuz; 
пеғандəнин бин atmalı oldular; пеғандəнинимбəн atmalıyammış; 
пеғандəнинишбəн atmalısanmış; пеғандəнинебəн atmalıymış; 

пеғандəнинимонбəн atmalıyıqmış; пеғандəнинишонбəн 
atmalısınızmış; пеғандəнининбəн atmalıymışlar; пебəғандем ataram; 
пебəғандеш atarsan; пебəғанде atar; пебəғандемон atarıq; 
пебəғандешон atarsınız; пебəғанден atarlar; пеғандəниним 
atmalıyam; пеғандəниниш atmalısan; пеғандəнине atmalıdır; 
пеғандəнинимон atmalıyıq; пеғандəнинишон atmalısınız; 
пеғандəнинин atmalıdırlar; пеғандым atım; пеғанд at; пеғанды 
atsın; пеғандəмон ataq; пеғандəн atın; пеғандын atsınlar; пеғандом 
atsam; пеғандош atsan; пеғандо atsa; пеғандомон atsaq; 
пеғандошон atsanız; пеғандон atsalar; ♥пеғандејдəним atmıram; 
пеғандејдəниш atmırsan; пеғандејдəни çatmır; пеғандејдəнимон 
atmırıq; пеғандејдəнишон atmırsınız; пеғандејдəнин atmırlar; 
пеғандејдəныбим atmırdım; пеғандејдəныбиш atmırdın; 
пеғандејдəныбе atmırdı; пеғандејдəныбимон atmırdıq; 
пеғандејдəныбишон atmırdınız; пеғандејдəныбин atmırdılar; 
пеғандəмныбе atmamışdım; пеғандəныбе atmamışdın; 
пеғандəшныбе atmamışdı; пеғандəмонныбе atmamışdıq; 
пеғандəонныбе atmamışdınız; пеғандəшонныбе atmamışdılar; 
пенығандыме atmadım; пенығанде atmadın; пенығандыше atmadı; 
пенығандымоне atmadıq; пенығандыоне atmadınız; 
пенығандышоне atmadılar; пеғандəмнəбəј atmasaydım; 
пеғандəнəбəј atmasaydın; пеғандəшнəбəј atmasaydı; 
пеғандəмоннəбəј atmasaydıq; пеғандəоннəбəј atmasaydınız; 
пеғандəшоннəбəј atmasaydılar; пеғандəнинныбим atmamalıydım; 
пеғандəнинныбиш atmamalıydın; пеғандəнинныбе atmamalıydı; 
пеғандəнинныбимон atmamalıydıq; пеғандəнинныбишон 
atmamalıydınız; пеғандəнинныбин atmamalıydılar; пеғандəнин 
ныбим atmalı olmadım; пеғандəнин ныбиш atmalı olmadın; 
пеғандəнин ныбе atmalı olmadı; пеғандəнин ныбимон atmalı 
olmadıq; пеғандəнин ныбишон atmalı olmadınız; пеғандəнин 
ныбин atmalı olmadılar; пеғандəниннимбəн atmamalıyammış; 
пеғандəниннишбəн atmamalısanmış; пеғандəниннијебəн 
atmamalıymış; пеғандəниннимонбəн atmamalıyıqmış; 
пеғандəниннишонбəн atmamalısınızmış; пеғандəниннинбəн 
atmamalıymışlar; пенибəғандем atmaram; пенибəғандеш atmazsan; 
пенибəғанде atmaz; пенибəғандемон atmarıq; пенибəғандешон 
atmazsınız; пенибəғанден atmazlar; пеғандəнинним atmamalıyam; 
пеғандəнинниш atmamalısan; пеғандəнинни atmamalıdır; 
пеғандəниннимон atmamalıyıq; пеғандəниннишон atmamalısınız; 
пеғандəниннин atmamalıdırlar; пенығандым atmayım; пемəғанд 
atma; пенығанды atmasın; пемəғандəмон atmayaq; пемəғандəн 
atmayın; пенығандын atmasınlar; пенығандом atmasam; 
пенығандош atmasan; пенығандо atmasa; пенығандомон atmasaq; 
пенығандошон atmasanız; пенығандон atmasalar. 

пеғанде-пеғанде I з. taxa-taxa, taxaraq. 
пеғанде-пеғанде II з. bәstәlәyә-bәstәlәyә, bәstәlәyәrәk, qoşa-

qoşa, qoşaraq (musiqi). 
пеғанде-пеғанде III з. götürülә-götürülә, götürülәrәk (gedәn). 
пеғанде-пеғанде IV з. ata-ata, ataraq (göz). 
пеғандә и. qıc, cәng, epilepsiya; qıc olma, cәng olma; tutulma, 

ürpәşmә.  
пеғандә I с. taxmış, taxan; тəмə думə пеғандə мерд baltanın 

sapını taхan kişi. 
пеғандә II с. bәstәlәmiş, bәstәlәyәn, qoşmuş, qoşan; мусиғи 

пеғандə кинə musiqi bəstələmiş qız. 
пеғандә III с. götürülmüş, götürülәn, götürülüb getmiş (gedәn). 
пеғандә IV с. atmış, atan (göz). 
пеғандә I хəб. мəн. taxmısan; ты пеғандə тəмə думə baltanın 

sapını sən taхmısan. 
пеғандә II хəб. мəн. bәstәlәmisәn, qoşmusan; ты пеғандə ын 

мусиғи bu musiqini sən bəstələmisən. 
пеғандә III хəб. мəн. götürülmüsәn, götürülüb getmisәn; ты 

пеғандə шəш sən götürülüb getmisən. 
пеғандә IV хəб. мəн. atmısan; ты чəшы пеғандə sən göz atmısan. 
пеғандәнин I с. taxmalı, taxası.  
пеғандәнин II с. bәstәlәmәli, bәstәlәyәsi, qoşmalı, qoşası.   
пеғандәнин III с. götürülәsi, götürülmәli, götürülüb getmәli 

(gedәsi). 
пеғандәнин IV с. atmalı, atası (göz). 
пеғандәсә I з. taxarkәn (baltanın sapını və s.).  
пеғандәсә II з. bәstәlәyәrkәn, qoşarkәn (musiqi).  
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пеғандәсә III з. götürülәrkәn.  
пеғандәсә IV з. atarkәn (göz və s.). 
пеғыжије и. qıcqırıb şişmә, şişmә, köpmә. 
пеғыжијеј ф. qıcqırıb şişmәk, şişmәk, köpmәk; ♥пеғыжејдə 

köpür; пеғыжејдəбе köpürdü; пеғыжијəбе köpmüşdü; пеғыжијə 
göpüb; пеғыжијəј  göpdü; пејəғыжи köpərdi; пеғыжијəјбəн 
köpübmüş; пеғыжијəнинбе köpməliydi; пеғыжијəнин бе köpməli 
oldu; пебəғыжије köpər; пеғыжијəнине köpməlidir; пеғыжијы 
köpsün; пеғыжијо köpsə; ♥пеғыжејдəни köpmür; пеғыжејдəныбе 
köpmürdü; пеғыжијəныбе köpməmişdi; пеғыжијəни göpməyib; 
пенығыжијəј  göpmədi; пенəғыжи köpməzdi; пеғыжијəнијбəн 
köpməyibmiş; пеғыжијəнинныбе köpməməliydi; пеғыжијəнин ныбе 
köpməli olmadı; пенибəғыжије köpməz; пеғыжијəнинни 
köpməməlidir; пенығыжијы köpməsin; пенығыжијо köpməsə. 

пеғыжије-пеғыжије з. şişә-şişә, köpә-köpә, şişәrәk, köpәrәk 
(qıcqırmaqdan). 

пеғыжијә с. qıcqırıb şişmiş (şişәn), şişmiş, şişәn, köpmüş, köpәn. 
пеғыжијә хəб. мəн. qıcqırıb şişib, şişib, köpüb. 
пеғыжијәнин с. qıcqırıb şişmәli (şişәsi), şişmәli, şişәsi, köpmәli, 

köpәsi. 
пеғыжијәсә з. qıcqırıb şişәrkәn, şişәrkәn, köpәrkәn. 
педасти с. әlçatmaz, әl çatmayan. 
педәгог и. pedaqoq, müәllim, tәrbiyәçi. 
педәгогәти и. pedaqoqluq. 
педәгогијә и. pedaqogiya (uşaqların təlim və tərbiyəsi). 
педәгогикә и. pedaqogika (təlim və tərbiyə üsullarından bəhs edən 

elm). 
педәгожи с. pedaqoji; педəгожијə институт pedaqoji institut. 
педәје и. alt-üst olma. 
педәјеј ф. alt-üst olmaq; ♥педəјејдə alt-üst olur; педəјејдəбе alt-

üst olurdu; педəјəбе alt-üst olmuşdu; педəјə alt-üst olub; педəјəј  alt-
üst oldu; пејəдəј alt-üst olardı; педəјəјбəн alt-üst olubmuş; 
педəјəнинбе alt-üst olmalıydı; педəјəнин бе alt-üst olmalı oldu; 
пебəдəје alt-üst olar; педəјəнине alt-üst olmalıdır; педəјы alt-üst 
olsun; педəјо alt-üst olsa; ♥педəјејдəни alt-üst olmur; педəјејдəныбе 
alt-üst olmurdu; педəјəныбе alt-üst olmamışdı; педəјəни alt-üst 
olmayıb; пеныдəјəј  alt-üst olmadı; пенəдəј alt-üst olmazdı; 
педəјəнијбəн alt-üst olmayıbmış; педəјəнинныбе alt-üst 
olmamalıydı; педəјəнин ныбе alt-üst olmalı olmadı; пенибəдəје alt-
üst olmaz; педəјəнинни alt-üst olmamalıdır; пеныдəјы alt-üst 
olmasın; пеныдəјо alt-üst olmasa. 

педәје-педәје з. alt-üst ola-ola (olaraq). 
педәјә с. alt-üst olmuş (olan). 
педәјә хəб. мəн. alt-üst olub. 
педәјәнин с. alt-üst olmalı (olası). 
педәјәсә з. alt-üst olarkәn. 
педиатр и. pediatr, uşaq hәkimi. 
педиатријә и. pediatriya (uşaq xəstəliklərindən və onların 

müalicəsindən bəhs edən elm). 
педыр и. sıyrıntı, cırıq. 
педырије и. cırılma, yırtılma. 
педыријеј ф. cırılmaq, yırtılmaq; ♥педыријејдə cırılır; 

педыријејдəбе cırılırdı; педыријəбе cırılmışdı; педыријə cırılıb; 
педыријəј  cırıldı; пејəдыри cırılardı; педыријəјбəн cırılıbmış; 
педыријəнинбе cırılmalıydı; педыријəнин бе cırılmalı oldu; 
пебəдырије cırılar; педыријəнине cırılmalıdır; педыријы cırılsın; 
педыријо cırılsa; ♥педыријејдəни cırılmır; педыријејдəныбе 
cırılmırdı; педыријəныбе cırılmamışdı; педыријəни cırılmayıb; 
пеныдыријəј  cırılmadı; пенəдыри cırılmazdı; педыријəнијбəн 
cırılmayıbmış; педыријəнинныбе cırılmamalıydı; педыријəнин 
ныбе cırılmalı olmadı; пенибəдырије cırılmaz; педыријəнинни 
cırılmamalıdır; пеныдыријы cırılmasın; пеныдыријо cırılmasa. 

педырије-педырије з. cırıla-cırıla, yırtıla-yırtıla, cırılaraq, 
yırtılaraq. 

педыријә с. cırılmış, cırılan, yırtılmış, yırtılan. 
педыријә хəб. мəн. cırılıb, yırtılıb. 
педыријәнин с. cırılmalı, cırılası, yırtılmalı, yırtılası. 
педыријәпочә с. 1 ayağıçarıqlı; 2 baldırıaçıq. 
педыријәсә з. cırılarkәn, yırtılarkәn. 
педырније и. cırma, yırtma. 

педырнијеј ф. cırmaq, yırtmaq; хыртə педырнијеј boğazını 
yırtmaq; педырнијə беј ф. cırılmaq, yırtılmaq; педырнијə быəбе 
cırılmışdı; педырнијə быəбəј cırılsaydı; педырнијə бе cırıldı; 
педырнијə бејдə cırılır; педырнијə бəбе cırılar; педырнијə быə с. 
cırılmış, cırılan, yırtılmış, yırtılan; педырнијə быə хəб. мəн. 
cırılmışdır, cırılıb, yırtılmışdır, yırtılıb. 

педырније-педырније з. cıra-cıra, yırta-yırta, cıraraq, yırtaraq. 
педырнијә с. cırmış, cıran, yırtmış, yırtan. 
педырнијә хəб. мəн. cırmısan, yırtmısan. 
педырнијәнин с. cırmalı, cırası, yırtmalı, yırtası. 
педырнијәсә з. cırarkәn, yırtarkәn. 
педыр-педыр з. cırıq-cırıq. 
педјәсе и. boylanma (yuxarıya). 
педјәсеј ф. boylanmaq (yuxarıya); ♥педјəсејдəм boylanıram; 

педјəсејдəш boylanırsan; педјəсејдə boylanır; педјəсејдəмон 
boylanırıq; педјəсејдəшон boylanırsınız; педјəсејдəн boylanırlar; 
педјəсејдəбим boylanırdım; педјəсејдəбиш boylanırdın; 
педјəсејдəбе boylanırdı; педјəсејдəбимон boylanırdıq; 
педјəсејдəбишон boylanırdınız; педјəсејдəбин boylanırdılar; 
педјəсəбим boylanmışdım; педјəсəбиш boylanmışdın; педјəсəбе 
boylanmışdı; педјəсəбимон boylanmışdıq; педјəсəбишон 
boylanmışdınız; педјəсəбин boylanmışdılar; педјəсəјм boylandım; 
педјəсəјш boylandın; педјəсəј boylandı; педјəсəјмон boylandıq; 
педјəсəјшон boylandınız; педјəсəјн boylandılar; педјəсəбəјм 
boylansaydım; педјəсəбəјш boylansaydın; педјəсəбəј boylansaydı; 
педјəсəбəјмон boylansaydıq; педјəсəбəјшон boylansaydınız; 
педјəсəбəјн boylansaydılar; педјəсəнинбим boylanmalıydım; 
педјəсəнинбиш boylanmalıydın; педјəсəнинбе boylanmalıydı; 
педјəсəнинбимон boylanmalıydıq; педјəсəнинбишон 
boylanmalıydınız; педјəсəнинбин boylanmalıydılar; педјəсəнин бим 
boylanmalı oldum; педјəсəнин биш boylanmalı oldun; педјəсəнин бе 
boylanmalı oldu; педјəсəнин бимон boylanmalı olduq; педјəсəнин 
бишон boylanmalı oldunuz; педјəсəнин бин boylanmalı oldular; 
педјəсəнинимбəн boylanmalıyammış; педјəсəнинишбəн 
boylanmalısanmış; педјəсəнинебəн boylanmalıymış; 
педјəсəнинимонбəн boylanmalıyıqmış; педјəсəнинишонбəн 
boylanmalısınızmış; педјəсəнининбəн boylanmalıymışlar; 
пебəдырнем boylanaram; пебəдырнеш boylanarsan; пебəдырне 
boylanar; пебəдырнемон boylanarıq; пебəдырнешон boylanarsınız; 
пебəдырнен boylanarlar; педјəсəниним boylanmalıyam; 
педјəсəниниш boylanmalısan; педјəсəнине boylanmalıdır; 
педјəсəнинимон boylanmalıyıq; педјəсəнинишон boylanmalısınız; 
педјəсəнинин boylanmalıdırlar; педјəсым boylanım; педјəс boylan; 
педјəсы boylansın; педјəсəмон boylanaq; педјəсəн boylanın; 
педјəсын boylansınlar; педјəсом boylansam; педјəсош boylansan; 
педјəсо boylansa; педјəсомон boylansaq; педјəсошон boylansanız; 
педјəсон boylansalar; ♥педјəсејдəним boylanmıram; педјəсејдəниш 
boylanmırsan; педјəсејдəни boylanmır; педјəсејдəнимон 
boylanmırıq; педјəсејдəнишон boylanmırsınız; педјəсејдəнин 
boylanmırlar; педјəсејдəныбим boylanmırdım; педјəсејдəныбиш 
boylanmırdın; педјəсејдəныбе boylanmırdı; педјəсејдəныбимон 
boylanmırdıq; педјəсејдəныбишон boylanmırdınız; педјəсејдəныбин 
boylanmırdılar; педјəсəныбим boylanmamışdım; педјəсəныбиш 
boylanmamışdın; педјəсəныбе boylanmamışdı; педјəсəныбимон 
boylanmamışdıq; педјəсəныбишон boylanmamışdınız; 
педјəсəныбин boylanmamışdılar; пеныдјəсəјм boylanmadım; 
пеныдјəсəјш boylanmadın; пеныдјəсəј boylanmadı; пеныдјəсəјмон 
boylanmadıq; пеныдјəсəјшон boylanmadınız; пеныдјəсəјн 
boylanmadılar; педјəсəнəбəјм boylanmasaydım; педјəсəнəбəјш 
boylanmasaydın; педјəсəнəбəј boylanmasaydı; педјəсəнəбəјмон 
boylanmasaydıq; педјəсəнəбəјшон boylanmasaydınız; педјəсəнəбəјн 
boylanmasaydılar; педјəсəнинныбим boylanmamalıydım; 
педјəсəнинныбиш boylanmamalıydın; педјəсəнинныбе 
boylanmamalıydı; педјəсəнинныбимон boylanmamalıydıq; 
педјəсəнинныбишон boylanmamalıydınız; педјəсəнинныбин 
boylanmamalıydılar; педјəсəнин ныбим boylanmalı olmadım; 
педјəсəнин ныбиш boylanmalı olmadın; педјəсəнин ныбе 
boylanmalı olmadı; педјəсəнин ныбимон boylanmalı olmadıq; 
педјəсəнин ныбишон boylanmalı olmadınız; педјəсəнин ныбин 
boylanmalı olmadılar; педјəсəниннимбəн boylanmamalıyammış; 
педјəсəниннишбəн boylanmamalısanmış; педјəсəниннијебəн 
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boylanmamalıymış; педјəсəниннимонбəн boylanmamalıyıqmış; 
педјəсəниннишонбəн boylanmamalısınızmış; педјəсəниннинбəн 
boylanmamalıymışlar; пенибəдјəсем boylanmaram; пенибəдјəсеш 
boylanmazsan; пенибəдјəсе boylanmaz; пенибəдјəсемон 
boylanmarıq; пенибəдјəсешон boylanmazsınız; пенибəдјəсен 
boylanmazlar; педјəсəнинним boylanmamalıyam; педјəсəнинниш 
boylanmamalısan; педјəсəнинни boylanmamalıdır; 
педјəсəниннимон boylanmamalıyıq; педјəсəниннишон 
boylanmamalısınız; педјəсəниннин boylanmamalıdırlar; пеныдјəсым 
boylanmayım; пемəдјəс boylanma; пеныдјəсы boylanmasın; 
пемəдјəсəмон boylanmayaq; пемəдјəсəн boylanmayın; пеныдјəсын 
boylanmasınlar; пеныдјəсом boylanmasam; пеныдјəсош 
boylanmasan; пеныдјəсо boylanmasa; пеныдјəсомон boylanmasaq; 
пеныдјəсошон boylanmasanız; пеныдјəсон boylanmasalar. 

педјәсе-педјәсе з. boylana-baylana, boylanaraq (aşağıdan yuxarı, 
altdan yuxarı). 

педјәсә с. boylanan, boylanmış (aşağıdan yuxarı, altdan yuxarı). 
педјәсә хəб. мəн. boylanıb (yuxarıya). 
педјәсәнин с. boylanmalı, boylanası (yer). 
педјәсәсә з. boylanarkәn (yuxarıya). 
педоә с. 1 qaldırmış, qaldıran; 2 altını üstә çevirmiş (çevirәn). 
педоә хəб. мəн. 1 qaldırmısan; 2 altını üstә çevirmisәn. 
педоәнин с. 1 qaldırmalı, qaldırası; 2 altını üstә çevirmәli 

(çevirәsi). 
педоәсә з. 1 qaldırarkәn; 2 altını üstә çevirәrkәn. 
педој ф. 1 qaldırmaq; педə ыштə сəј дијə быкə öz başını qaldırıb 

baх; 2 altını üstә çevirmәk; педоə беј ф. 1 qaldırılmaq; 2 altı üstünə 
çevrilmək; педоə быə с. 1 qaldırılmış, qaldırılan; 2 altı üstünə 
çevrilmiş (çevrilən); педоə быə хəб. мəн. 1 qaldırılmışdır, qaldırılıb; 2 
altı üstünə çevrilmişdir (çevrilib); ♥педојдəм qaldırıram; педојдəш 
qaldırırsan; педојдə qaldırır; педојдəмон qaldırırıq; педојдəшон 
qaldırırsınız; педојдəн qaldırırlar; педојдəбим qaldırırdım; 
педојдəбиш qaldırırdın; педојдəбе qaldırırdı; педојдəбимон 
qaldırırdıq; педојдəбишон qaldırırdınız; педојдəбин qaldırırdılar; 
педоəмбе qaldırmışdım; педоəбе qaldırmışdın; педоəшбе 
qaldırmışdı; педоəмонбе qaldırmışdıq; педоəонбе qaldırmışdınız; 
педоəшонбе qaldırmışdılar; педоме qaldırdım; педој qaldırdın; 
педоше qaldırdı; педомоне qaldırdıq; педооне qaldırdınız; 
педошоне qaldırdılar; педоəмбəј qaldırsaydım; педоəбəј 
qaldırsaydın; педоəшбəј qaldırsaydı; педоəмонбəј qaldırsaydıq; 
педоəонбəј qaldırsaydınız; педоəшонбəј qaldırsaydılar; 
педоəнинбим qaldırmalıydım; педоəнинбиш qaldırmalıydın; 
педоəнинбе qaldırmalıydı; педоəнинбимон qaldırmalıydıq; 
педоəнинбишон qaldırmalıydınız; педоəнинбин qaldırmalıydılar; 
педоəнин бим qaldırmalı oldum; педоəнин биш qaldırmalı oldun; 
педоəнин бе qaldırmalı oldu; педоəнин бимон qaldırmalı olduq; 
педоəнин бишон qaldırmalı oldunuz; педоəнин бин qaldırmalı 
oldular; педоəнинимбəн qaldırmalıyammış; педоəнинишбəн 
qaldırmalısanmış; педоəнинебəн qaldırmalıymış; педоəнинимонбəн 
qaldırmalıyıqmış; педоəнинишонбəн qaldırmalısınızmış; 
педоəнининбəн qaldırmalıymışlar; пебəдом qaldıraram; пебəдош 
qaldırarsan; пебəдо qaldırar; пебəдомон qaldırarıq; пебəдошон 
qaldırarsınız; пебəдон qaldırarlar; педоəниним qaldırmalıyam; 
педоəниниш qaldırmalısan; педоəнини qaldırmalıdır; 
педоəнинимон qaldırmalıyıq; педоəнинишон qaldırmalısınız; 
педоəнинин qaldırmalıdırlar; педом qaldırım; педə qaldır; педə 
qaldırsın; педоəмон qaldıraq; педəн qaldırın; педəн qaldırsınlar; 
педом qaldırsam; педош qaldırsan; педо qaldırsa; педомон qaldırsaq; 
педошон qaldırsanız; педон qaldırsalar; ♥педојдəним qaldırmıram; 
педојдəниш qaldırmırsan; педојдəни qaldırmır; педојдəнимон 
qaldırmırıq; педојдəнишон qaldırmırsınız; педојдəнин qaldırmırlar; 
педојдəныбим qaldırmırdım; педојдəныбиш qaldırmırdın; 
педојдəныбе qaldırmırdı; педојдəныбимон qaldırmırdıq; 
педојдəныбишон qaldırmırdınız; педојдəныбин qaldırmırdılar; 
педоəмныбе qaldırmamışdım; педоəныбе qaldırmamışdın; 
педоəшныбе qaldırmamışdı; педоəмонныбе qaldırmamışdıq; 
педоəонныбе qaldırmamışdınız; педоəшонныбе qaldırmamışdılar; 
пеныдоме qaldırmadım; пеныдој qaldırmadın; пеныдоше 
qaldırmadı; пеныдомоне qaldırmadıq; пеныдооне qaldırmadınız; 
пеныдошоне qaldırmadılar; педоəмнəбəј qaldırmasaydım; 
педоəнəбəј qaldırmasaydın; педоəшнəбəј qaldırmasaydı; 

педоəмоннəбəј qaldırmasaydıq; педоəоннəбəј qaldırmasaydınız; 
педоəшоннəбəј qaldırmasaydılar; педоəнинныбим 
qaldırmamalıydım; педоəнинныбиш qaldırmamalıydın; 
педоəнинныбе qaldırmamalıydı; педоəнинныбимон 
qaldırmamalıydıq; педоəнинныбишон qaldırmamalıydınız; 
педоəнинныбин qaldırmamalıydılar; педоəнин ныбим qaldırmalı 
olmadım; педоəнин ныбиш qaldırmalı olmadın; педоəнин ныбе 
qaldırmalı olmadı; педоəнин ныбимон qaldırmalı olmadıq; педоəнин 
ныбишон qaldırmalı olmadınız; педоəнин ныбин qaldırmalı 
olmadılar; педоəниннимбəн qaldırmamalıyammış; педоəниннишбəн 
qaldırmamalısanmış; педоəниннијебəн qaldırmamalıymış; 
педоəниннимонбəн qaldırmamalıyıqmış; педоəниннишонбəн 
qaldırmamalısınızmış; педоəниннинбəн qaldırmamalıymışlar; 
пенибəдом qaldırmaram; пенибəдош qaldırmazsan; пенибəдо 
qaldırmaz; пенибəдомон qaldırmarıq; пенибəдошон qaldırmazsınız; 
пенибəдон qaldırmazlar; педоəнинним qaldırmamalıyam; 
педоəнинниш qaldırmamalısan; педоəнинни qaldırmamalıdır; 
педоəниннимон qaldırmamalıyıq; педоəниннишон 
qaldırmamalısınız; педоəниннин qaldırmamalıdırlar; пеныдом 
qaldırmayım; пемəдə qaldırma; пеныдо qaldırmasın; пемəдəмон 
qaldırmayaq; пемəдəн qaldırmayın; пеныдəн qaldırmasınlar; 
пеныдом qaldırmasam; пеныдош qaldırmasan; пеныдо qaldırmasa; 
пеныдомон qaldırmasaq; пеныдошон qaldırmasanız; пеныдон 
qaldırmasalar. 

педој-педој з. 1 qaldıra-qaldıra, qaldıraraq (başını); 2 altını 
üstünә çevirә-çevirә (çevirәrәk). 

пежапә с. sahilüstü. 
пезавзије и. közәrmә. 
пезавзијеј ф. közәrmәk; ♥пезавзијејдə közərir; пезавзијејдəбе 

közərirdi; пезавзијəбе közərmişdi; пезавзијə közərib; пезавзијəј  
közərdi; пејəзавзи közərərdi; пезавзијəјбəн közəribmiş; 
пезавзијəнинбе közərməliydi; пезавзијəнин бе közərməli oldu; 
пебəзавзије közərər; пезавзијəнине közərməlidir; пезавзијы 
közərsin; пезавзијо közərsə; ♥пезавзијејдəни közərmir; 
пезавзијејдəныбе közərmirdi; пезавзијəныбе közərməmişdi; 
пезавзијəни közərməyib; пенызавзијəј  közərmədi; пенəзавзи 
közərməzdi; пезавзијəнијбəн közərməyibmiş; пезавзијəнинныбе 
közərməməliydi; пезавзијəнин ныбе közərməli olmadı; 
пенибəзавзије közərməz; пезавзијəнинни közərməməlidir; 
пенызавзијы közərməsin; пенызавзијо közərməsə. 

пезавзије-пезавзије з. közrә-közәrә, közәrәrәk. 
пезавзијә с. közәrәn, közәrmiş. 
пезавзијә хəб. мəн. közәrib. 
пезавзијәнин с. közәrmәli, közәrәsi. 
пезавзијәсә з. közәrәrkәn. 
пезавзыније и. közәrtmә. 
пезавзынијеј ф. közәrtmәk; пезавзынијə беј ф. közərdilmək; 

пезавзынијə быəбе közərdilmişdi; пезавзынијə быəбəј 
közərdilsəydi; пезавзынијə бе közərdildi; пезавзынијə бејдə 
közərdilir; пезавзынијə бəбе közərdilər; пезавзынијə быə с. 
közərdilmiş, közərdilən; пезавзынијə быə хəб. мəн. közərdilmişdir, 
közərdilib; ♥пезавзынејдəм közərdirəm; пезавзынејдəш közərdirsən; 
пезавзынејдə közərdir; пезавзынејдəмон közərdirik; 
пезавзынејдəшон közərdirsiniz; пезавзынејдəн közərdirlər; 
пезавзынејдəбим közərdirdim; пезавзынејдəбиш közərdirdin; 
пезавзынејдəбе közərdirdi; пезавзынејдəбимон közərdirdik; 
пезавзынејдəбишон közərdirdiniz; пезавзынејдəбин közərdirdilər; 
пејəзавзыним közərdərdim; пејəзавзыниш közərdərdin; пејəзавзыни 
közərdərdi; пејəзавзынимон közərdərdik; пејəзавзынишон 
közərdərdiniz; пејəзавзынин közərdərdilər; пезавзыниме közərdim; 
пезавзыније közərtdin; пезавзынише közərtdi; пезавзынимоне 
közərtdik; пезавзынијоне közərtdiniz; пезавзынишоне közərtdilər; 
пезавзынијəнинбим közərtməliydim; пезавзынијəнинбиш 
közərtməliydin; пезавзынијəнинбе közərtməliydi; 
пезавзынијəнинбимон közərtməliydik; пезавзынијəнинбишон 
közərtməliydiniz; пезавзынијəнинбин közərtməliydilər; 
пезавзынијəнин бим közərtməli oldum; пезавзынијəнин биш 
közərtməli oldun; пезавзынијəнин бе közərtməli oldu; 
пезавзынијəнин бимон közərtməli olduq; пезавзынијəнин бишон 
közərtməli oldunuz; пезавзынијəнин бин közərtməli oldular; 
пезавзынијəмбəј közərtsəydim; пезавзынијəбəј közərtsəydin; 



420 
ПЕЗАВЗЫНИЈЕ-ПЕЗАВЗЫНИЈЕ 

 
 
пезавзынијəшбəј közərtsəydi; пезавзынијəмонбəј közərtsəydik; 
пезавзынијəонбəј közərtsəydiniz; пезавзынијəшонбəј 
közərtsəydilər; пебəзавзынем közərdərəm; пебəзавзынеш 
közərdərsən; пебəзавзыне közərdər; пебəзавзынемон közərdərik; 
пебəзавзынешон közərdərsiniz; пебəзавзынен közərdərlər; 
пезавзынијəниним közərtməliyəm; пезавзынијəниниш 
közərtməlisən; пезавзынијəнине közərtməlidir; 
пезавзынијəнинимон közərtməliyik; пезавзынијəнинишон 
közərtməlisiniz; пезавзынијəнинин közərtməlidirlər; пезавзыным 
közərdim; пезавзын közərt; пезавзыны közərtsin; пезавзынəмон 
közərdək; пезавзынəн közərdin; пезавзынын közərtsinlər; 
пезавзыном közərtsəm; пезавзынош közərtsən; пезавзыно közərtsə; 
пезавзыномон közərtsək; пезавзыношон közərtsəniz; пезавзынон 
közərtsələr; ♥пезавзынејдəним közərtmirəm; пезавзынејдəниш 
közərtmirsən; пезавзынејдəни közərtmir; пезавзынејдəнимон 
közərtmirik; пезавзынејдəнишон közərtmirsiniz; пезавзынејдəнин 
közərtmirlər; пезавзынејдəныбим közərtmirdim; 
пезавзынејдəныбиш közərtmirdin; пезавзынејдəныбе közərtmirdi; 
пезавзынејдəныбимон közərtmirdik; пезавзынејдəныбишон 
közərtmirdiniz; пезавзынејдəныбин közərtmirdilər; пенəзавзыним 
közərtməzdim; пенəзавзыниш közərtməzdin; пенəзавзыни 
közərtməzdi; пенəзавзынимон közərtməzdik; пенəзавзынишон 
közərtməzdiniz; пенəзавзынин közərtməzdilər; пенызавзыниме 
közərtmədim; пенызавзыније közərtmədin; пенызавзынише 
közərtmədi; пенызавзынимоне közərtmədik; пенызавзынијоне 
közərtmədiniz; пенызавзынишоне közərtmədilər; 
пезавзынијəнинныбим közərtməməliydim; пезавзынијəнинныбиш 
közərtməməliydin; пезавзынијəнинныбе közərtməməliydi; 
пезавзынијəнинныбимон közərtməməliydik; 
пезавзынијəнинныбишон közərtməməliydiniz; 
пезавзынијəнинныбин közərtməməliydilər; пезавзынијəнин ныбим 
közərtməli olmadım; пезавзынијəнин ныбиш közərtməli olmadın; 
пезавзынијəнин ныбе közərtməli olmadı; пезавзынијəнин ныбимон 
közərtməli olmadıq; пезавзынијəнин ныбишон közərtməli 
olmadınız; пезавзынијəнин ныбин közərtməli olmadılar; 
пезавзынијəмнəбəј közərtməsəydim; пезавзынијəнəбəј 
közərtməsəydin; пезавзынијəшнəбəј közərtməsəydi; 
пезавзынијəмоннəбəј közərtməsəydik; пезавзынијəоннəбəј 
közərtməsəydiniz; пезавзынијəшоннəбəј közərtməsəydilər; 
пенибəзавзынем közərtmərəm; пенибəзавзынеш közərtməzsən; 
пенибəзавзыне közərtməz; пенибəзавзынемон közərtmərik; 
пенибəзавзынешон közərtməzsiniz; пенибəзавзынен közərtməzlər; 
пезавзынијəнинним közərtməməliyəm; пезавзынијəнинниш 
közərtməməlisən; пезавзынијəнинни közərtməməlidir; 
пезавзынијəниннимон közərtməməliyik; пезавзынијəниннишон 
közərtməməlisiniz; пезавзынијəниннин közərtməməlidirlər; 
пенызавзыным közərtməyim; пемəзавзын közərtmə; пенызавзыны 
közərtməsin; пемəзавзынəмон közərtməyək; пемəзавзынəн 
közərtməyin; пенызавзынын közərtməsinlər; пенызавзыном 
közərtməsəm; пенызавзынош közərtməsən; пенызавзыно 
közərtməsə; пенызавзыномон közərtməsək; пенызавзыношон 
közərtməsəniz; пенызавзынон közərtməsələr. 

пезавзыније-пезавзыније з. közәrdә-közәrdә, közәrdәrәk. 
пезавзынијә с. közәrdәn, közәrtmiş, közәrdici. 
пезавзынијә хəб. мəн. közәrtmisәn. 
пезавзынијәнин с. közәrtmәli. 
пезавзынијәсә з. közәrdәrkәn. 
пезамбије и. 1 qabarma, qacıma; 2 köpmә (хamır). 
пезамбијеј ф. 1 qabarmaq, qacımaq; 2 köpmәk (xamır); 

♥пезамбијејдə qabarır; пезамбијејдəбе qabarırdı; пезамбијəбе 
qabarmışdı; пезамбијə qabarıb; пезамбијəј  qabardı; пејəзамби 
qabarardı; пезамбијəјбəн qabarıbmış; пезамбијəнинбе qabarmalıydı; 
пезамбијəнин бе qabarmalı oldu; пебəзамбије qabarar; 
пезамбијəнине qabarmalıdır; пезамбијы qabarsın; пезамбијо 
qabarsa; ♥пезамбијејдəни qabarmır; пезамбијејдəныбе qabarmırdı; 
пезамбијəныбе qabarmamışdı; пезамбијəни qabarmayıb; 
пенызамбијəј  qabarmadı; пенəзамби qabarmazdı; пезамбијəнијбəн 
qabarmayıbmış; пезамбијəнинныбе qabarmamalıydı; пезамбијəнин 
ныбе qabarmalı olmadı; пенибəзамбије qabarmaz; пезамбијəнинни 
qabarmamalıdır; пенызамбијы qabarmasın; пенызамбијо qabarmasa. 

пезамбије-пезамбије з. qabara-qabara, köpә-köpә, qabararaq, 
köpәrәk. 

пезамбијә с. 1 qabarıq; 2. qabarmış, qabaran; 2 köpәn, köpmüş. 
пезамбијә хəб. мəн. 1 qabarmışdır; 2 köpmüşdür; һəми 

пезамбијə хamır köpmüşdür. 
пезамбијәјн с. qabarıqlı. 
пезамбијәнин с. 1 qabarmalı, qabarası, qacımalı, qacıyası; 2 

köpmәli, köpәsi (xamır). 
пезамбијәсә з. 1 qabararkәn, qacıyarkәn; 2 köpәrkәn (xamır). 
пезамбијәти и. qabarıqlıq. 
пезамбовније и. 1 qabartma; 2 köpdürtmә (xamırı). 
пезамбовнијеј ф. 1 qabartmaq; 2 köpdürtmәk (xamırı); 

пезамбовнијə бе и. 1 qabardırılma; 2 köpdürülmə (xamır); 
пезамбовнијə беј ф. 1 qabardırılmaq; 2 köpdürülmək (xamır); 
пезамбовнијə быəбе qabardılmışdı; пезамбовнијə быəбəј 
qabardılsaydı; пезамбовнијə бе qabardıldı; пезамбовнијə бејдə 
qabardılır; пезамбовнијə бəбе qabardılar; пезамбовнијə быə с. 1 
qabardılmış, qabardılan; 2 köpdürülmüş, köpdürülən (xamır); 
пезамбовнијə быə хəб. мəн. 1 qabardılmışdır, qabardılıb; 2 
köpdürülmüşdür, köpdürülüb (xamır). 

пезамбовније-пезамбовније з. qabarda-qabarda, köpürdә-
köpürdә, qabardaraq, köpürdәrәk. 

пезамбовнијә с. 1 qabartmış, qabardan, köpürtmüş, köpürdәn; 
2 qabardıcı, köpdürücü. 

пезамбовнијә хəб. мəн. 1 qabartmısan; 2 köpdürtmüsәn 
(xamırı). 

пезамбовнијәнин с. 1 qabartmalı, qabardası; 2 köpdürtmәli, 
köpdürdәsi (xamırı). 

пезамбовнијәсә з. 1 qabardarkәn; 2 köpdürdәrkәn (xamırı). 
пезәвәнг с. pezәvәng, azman, zırpı, zorba, nәhәng, bazburudlu, 

yekәpәr. 
пезәвәнгәти и. pezәvәnglik, azmanlıq, zırpılıq, zorbalıq, 

nәhәnglik, bazburudluluq, yekәpәrlik. 
пезәхеј ф. yarılmaq, aralanmaq; ♥пезəхејдə yarılır; пезəхејдəбе 

yarılırdı; пезəхəбе yarılmışdı; пезəхə yarılıb; пезəхəј  yarıldı; 
пејəзəхи yarılardı; пезəхəјбəн yarılıbmış; пезəхəнинбе yarılmalıydı; 
пезəхəнин бе yarılmalı oldu; пебəзəхе yarılar; пезəхəнине 
yarılmalıdır; пезəхы yarılsın; пезəхо yarılsa; ♥пезəхејдəни yarılmır; 
пезəхејдəныбе yarılmırdı; пезəхəныбе yarılmamışdı; пезəхəни 
yarılmayıb; пенызəхəј  yarılmadı; пенəзəхи yarılmazdı; 
пезəхəнијбəн yarılmayıbmış; пезəхəнинныбе yarılmamalıydı; 
пезəхəнин ныбе yarılmalı olmadı; пенибəзəхе yarılmaz; 
пезəхəнинни yarılmamalıdır; пенызəхы yarılmasın; пенызəхо 
yarılmasa. 

пезәхе-пезәхе з. yarıla-yarıla, aralana-aralana, yarılaraq, 
aralanaraq. 

пезәхә с. yarılmış, yarılan, aralanmış, aralanan. 
пезәхә хəб. мəн. yarılıb, aralanıb. 
пезәхәнин с. yarılmalı, yarılası, aralanmalı, aralanası. 
пезәхәсә з. yarılarkәn, aralanarkәn. 
пезохније и. yarma, aralama. 
пезохнијеј ф. yarmaq, aralamaq; пезохнијə беј ф. yarılmaq, 

aralanmaq; пезохнијə быə с. yarılmış, yarılan, aralanmış, aralanan; 
пезохнијə быə хəб. мəн. yarılmışdır, yarılıb, aralanmışdır, aralanıb; 
♥пезохнејдəм yarıram; пезохнејдəш yarırsan; пезохнејдə yarır; 
пезохнејдəмон yarırıq; пезохнејдəшон yarırsınız; пезохнејдəн 
yarırlar; пезохнејдəбим yarırdıq; пезохнејдəбиш yarırdın; 
пезохнејдəбе yarırdı; пезохнејдəбимон yarırdıq; пезохнејдəбишон 
yarırdınız; пезохнејдəбин yarırdılar; пезохнијəмбе yarmışdım; 
пезохнијəбе yarmışdın; пезохнијəшбе yarmışdı; пезохнијəмонбе 
yarmışdıq; пезохнијəонбе yarmışdınız; пезохнијəшонбе yarmışdılar; 
пезохниме yardım; пезохније yardın; пезохнише yardı; 
пезохнимоне yardıq; пезохнијоне yardınız; пезохнишоне yardılar; 
пезохнијəмбəј yarsaydım; пезохнијəбəј yarsaydın; пезохнијəшбəј 
yarsaydı; пезохнијəмонбəј yarsaydıq; пезохнијəонбəј yarsaydınız; 
пезохнијəшонбəј yarsaydılar; пезохнијəнинбим yarmalıydım; 
пезохнијəнинбиш yarmalıydın; пезохнијəнинбе yarmalıydı; 
пезохнијəнинбимон yarmalıydıq; пезохнијəнинбишон 
yarmalıydınız; пезохнијəнинбин yarmalıydılar; пезохнијəнин бим 
yarmalı oldum; пезохнијəнин биш yarmalı oldun; пезохнијəнин бе 
yarmalı oldu; пезохнијəнин бимон yarmalı olduq; пезохнијəнин 
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бишон yarmalı oldunuz; пезохнијəнин бин yarmalı oldular; 
пезохнијəнинимбəн yarmalıyammış; пезохнијəнинишбəн 
yarmalısanmış; пезохнијəнинебəн yarmalıymış; 
пезохнијəнинимонбəн yarmalıyıqmış; пезохнијəнинишонбəн 
yarmalısınızmış; пезохнијəнининбəн yarmalıymışlar; пебəзохнем 
yararam; пебəзохнеш yararsan; пебəзохне yarar; пебəзохнемон 
yararıq; пебəзохнешон yararsınız; пебəзохнен yararlar; 
пезохнијəниним yarmalıyam; пезохнијəниниш yarmalısan; 
пезохнијəнине yarmalıdır; пезохнијəнинимон yarmalıyıq; 
пезохнијəнинишон yarmalısınız; пезохнијəнинин yarmalıdırlar; 
пезохным yarım; пезохын yar; пезохны yarsın; пезохнəмон yaraq; 
пезохнəн yarın; пезохнын yarsınlar; пезохном yarsam; пезохнош 
yarsan; пезохно yarsa; пезохномон yarsaq; пезохношон yarsanız; 
пезохнон yarsalar; ♥пезохнејдəним yarmıram; пезохнејдəниш 
yarmırsan; пезохнејдəни yarmır; пезохнејдəнимон yarmırıq; 
пезохнејдəнишон yarmırsınız; пезохнејдəнин yarmırlar; 
пезохнејдəныбим yarmırdıq; пезохнејдəныбиш yarmırdın; 
пезохнејдəныбе yarmırdı; пезохнејдəныбимон yarmırdıq; 
пезохнејдəныбишон yarmırdınız; пезохнејдəныбин yarmırdılar; 
пезохнəныбим yarmamışdım; пезохнəныбиш yarmamışdın; 
пезохнəныбе yarmamışdı; пезохнəныбимон yarmamışdıq; 
пезохнəныбишон yarmamışdınız; пезохнəныбин yarmamışdılar; 
пенызохниме yarmadım; пенызохније yarmadın; пенызохнише 
yarmadı; пенызохнимоне yarmadıq; пенызохнијоне yarmadınız; 
пенызохнишоне yarmadılar; пезохнијəмнəбəј yarmasaydım; 
пезохнијəнəбəј yarmasaydın; пезохнијəшнəбəј yarmasaydı; 
пезохнијəмоннəбəј yarmasaydıq; пезохнијəоннəбəј yarmasaydınız; 
пезохнијəшоннəбəј yarmasaydılar; пезохнијəнинныбим 
yarmamalıydım; пезохнијəнинныбиш yarmamalıydın; 
пезохнијəнинныбе yarmamalıydı; пезохнијəнинныбимон 
yarmamalıydıq; пезохнијəнинныбишон yarmamalıydınız; 
пезохнијəнинныбин yarmamalıydılar; пезохнијəнин ныбим yarmalı 
olmadım; пезохнијəнин ныбиш yarmalı olmadın; пезохнијəнин 
ныбе yarmalı olmadı; пезохнијəнин ныбимон yarmalı olmadıq; 
пезохнијəнин ныбишон yarmalı olmadınız; пезохнијəнин ныбин 
yarmalı olmadılar; пезохнијəниннимбəн yarmamalıyammış; 
пезохнијəниннишбəн yarmamalısanmış; пезохнијəниннијебəн 
yarmamalıymış; пезохнијəниннимонбəн yarmamalıyıqmış; 
пезохнијəниннишонбəн yarmamalısınızmış; пезохнијəниннинбəн 
yarmamalıymışlar; пенибəзохнем yarmaram; пенибəзохнеш 
çıхardatmazsan; пенибəзохне yarmaz; пенибəзохнемон yarmarıq; 
пенибəзохнешон çıхardartmazsınız; пенибəзохнен yarmazlar; 
пезохнијəнинним yarmamalıyam; пезохнијəнинниш yarmamalısan; 
пезохнијəнинни yarmamalıdır; пезохнијəниннимон yarmamalıyıq; 
пезохнијəниннишон yarmamalısınız; пезохнијəниннин 
yarmamalıdırlar; пенызохным yarmayım; пемəзохын yarma; 
пенызохны yarmasın; пемəзохнəмон yarmayaq; пемəзохнəн 
yarmayın; пенызохнын yarmasınlar; пенызохном yarmasam; 
пенызохнош yarmasan; пенызохно yarmasa; пенызохномон 
yarmasaq; пенызохношон yarmasanız; пенызохнон yarmasalar. 

пезохније-пезохније з. yara-yara, aralaya-aralaya, yararaq, 
aralayaraq. 

пезохнијә с. yarmış, yaran, aralamış, aralayan. 
пезохнијә хəб. мəн. yarmısan, aralamısan. 
пезохнијәнин с. yarmalı, yarası, aralamalı, aralayası. 
пезохнијәсә з. yararkәn, aralayarkәn. 
пезунгије и. sülәnmә, küçüklәnmә. 
пезунгијеј ф. sülәnmәk, küçüklәnmәk; ♥пезунгијејдəбе 

sülənirdi; пезунгијəбе sülənmişdi; пезунгијəбəј sülənsəydi; 
пезунгијəјбəн sülənibmiş; пејəзунги sülənərdi; пезунгијəнинбе 
sülənməliydi; пезунгијејдə sülənir; пебəзунгије sülənər; 
пезунгијəнине sülənməlidir; пезунгијы sülənsin; пезунгијо sülənsə; 
♥пезунгијејдəныбе sülənmirdi; пезунгијəныбе sülənməmişdi; 
пезунгијəнəбəј sülənməsəydi; пезунгијəнијбəн sülənməyibmiş; 
пенəзунги sülənməzdi; пезунгијəнинныбе sülənməməliydi; 
пезунгијејдəни sülənmir; пенибəзунгије sülənməz; пезунгијəнинни 
sülənməməlidir; пенызунгијы sülənməsin; пенызунгијо sülənməsə. 

пезунгије-пезунгије з. sülәnә-sülәnә, sülәnәrәk, küçüklәnә-
küçüklәnә, küçüklәnәrәk. 

пезунгијә с. sülәnmiş, sülәnәn, küçüklәnmiş, küçüklәnәn. 
пезунгијә хəб. мəн. sülәnib, küçüklәnib. 

пезунгијәнин с. sülәnmәli, sülәnәsi, küçüklәnmәli, küçüklәnәsi. 
пезунгијәсә з. sülәnәrkәn, küçüklәnәrkәn. 
пејаршије и. sataşma. 
пејаршијеј ф. sataşmaq; пејаршијə беј ф. sataşılmaq; пејаршијə 

быə с. sataşılmış, sataşılan; пејаршијə быə хəб. мəн. sataşılmışdır, 
sataşılıb; ♥пејаршијејдəм sataşıram; пејаршијејдəш sataşırsan; 
пејаршијејдə sataşır; пејаршијејдəмон sataşırıq; пејаршијејдəшон 
sataşırsınız; пејаршијејдəн sataşırlar; пејаршијејдəбим sataşırdıq; 
пејаршијејдəбиш sataşırdın; пејаршијејдəбе sataşırdı; 
пејаршијејдəбимон sataşırdıq; пејаршијејдəбишон sataşırdınız; 
пејаршијејдəбин sataşırdılar; пејаршијəбим sataşmışdım; 
пејаршијəбиш sataşmışdın; пејаршијəбе sataşmışdı; 
пејаршијəбимон sataşmışdıq; пејаршијəбишон sataşmışdınız; 
пејаршијəбин sataşmışdılar; пејаршијəјм sataşdım; пејаршијəјш 
sataşdın; пејаршијəј sataşdı; пејаршијəјмон sataşdıq; пејаршијəјшон 
sataşdınız; пејаршијəјн sataşdılar; пејаршијəбəјм sataşsaydım; 
пејаршијəбəјш sataşsaydın; пејаршијəбəј sataşsaydı; 
пејаршијəбəјмон sataşsaydıq; пејаршијəбəјшон sataşsaydınız; 
пејаршијəбəјн sataşsaydılar; пејаршијəнинбим sataşmalıydım; 
пејаршијəнинбиш sataşmalıydın; пејаршијəнинбе sataşmalıydı; 
пејаршијəнинбимон sataşmalıydıq; пејаршијəнинбишон 
sataşmalıydınız; пејаршијəнинбин sataşmalıydılar; пејаршијəнин 
бим sataşmalı oldum; пејаршијəнин биш sataşmalı oldun; 
пејаршијəнин бе sataşmalı oldu; пејаршијəнин бимон sataşmalı 
olduq; пејаршијəнин бишон sataşmalı oldunuz; пејаршијəнин бин 
sataşmalı oldular; пејаршијəнинимбəн sataşmalıyammış; 
пејаршијəнинишбəн sataşmalısanmış; пејаршијəнинебəн 
sataşmalıymış; пејаршијəнинимонбəн sataşmalıyıqmış; 
пејаршијəнинишонбəн sataşmalısınızmış; пејаршијəнининбəн 
sataşmalıymışlar; пебаршијем sataşaram; пебаршијеш sataşarsan; 
пебаршије sataşar; пебаршијемон sataşarıq; пебаршијешон 
sataşarsınız; пебаршијен sataşarlar; пејаршијəниним sataşmalıyam; 
пејаршијəниниш sataşmalısan; пејаршијəнине sataşmalıdır; 
пејаршијəнинимон sataşmalıyıq; пејаршијəнинишон sataşmalısınız; 
пејаршијəнинин sataşmalıdırlar; пејаршијым sataşım; пејаши sataş; 
пејаршијы sataşsın; пејаршијəмон sataşaq; пејаршијəн sataşın; 
пејаршијын sataşsınlar; пејаршијом sataşsam; пејаршијош sataşsan; 
пејаршијо sataşsa; пејаршијомон sataşsaq; пејаршијошон 
sataşsanız; пејаршијон sataşsalar; ♥пејаршијејдəним sataşmıram; 
пејаршијејдəниш sataşmırsan; пејаршијејдəни sataşmır; 
пејаршијејдəнимон sataşmırıq; пејаршијејдəнишон sataşmırsınız; 
пејаршијејдəнин sataşmırlar; пејаршијејдəныбим sataşmırdıq; 
пејаршијејдəныбиш sataşmırdın; пејаршијејдəныбе sataşmırdı; 
пејаршијејдəныбимон sataşmırdıq; пејаршијејдəныбишон 
sataşmırdınız; пејаршијејдəныбин sataşmırdılar; пејаршијəныбим 
sataşmamışdım; пејаршијəныбиш sataşmamışdın; пејаршијəныбе 
sataşmamışdı; пејаршијəныбимон sataşmamışdıq; 
пејаршијəныбишон sataşmamışdınız; пејаршијəныбин 
sataşmamışdılar; пенаршијəјм sataşmadım; пенаршијəјш 
sataşmadın; пенаршијəј sataşmadı; пенаршијəјмон sataşmadıq; 
пенаршијəјшон sataşmadınız; пенаршијəјн sataşmadılar; 
пејаршијəнəбəјм sataşmasaydım; пејаршијəнəбəј sataşmasaydın; 
пејаршијəнəбəј sataşmasaydı; пејаршијəнəбəјмон sataşmasaydıq; 
пејаршијəнəбəјшон sataşmasaydınız; пејаршијəнəбəјн 
sataşmasaydılar; пејаршијəнинныбим sataşmamalıydım; 
пејаршијəнинныбиш sataşmamalıydın; пејаршијəнинныбе 
sataşmamalıydı; пејаршијəнинныбимон sataşmamalıydıq; 
пејаршијəнинныбишон sataşmamalıydınız; пејаршијəнинныбин 
sataşmamalıydılar; пејаршијəнин ныбим sataşmalı olmadım; 
пејаршијəнин ныбиш sataşmalı olmadın; пејаршијəнин ныбе 
sataşmalı olmadı; пејаршијəнин ныбимон sataşmalı olmadıq; 
пејаршијəнин ныбишон sataşmalı olmadınız; пејаршијəнин ныбин 
sataşmalı olmadılar; пејаршијəниннимбəн sataşmamalıyammış; 
пејаршијəниннишбəн sataşmamalısanmış; пејаршијəниннијебəн 
sataşmamalıymış; пејаршијəниннимонбəн sataşmamalıyıqmış; 
пејаршијəниннишонбəн sataşmamalısınızmış; пејаршијəниннинбəн 
sataşmamalıymışlar; пенибаршијем sataşmaram; пенибаршијеш 
çıхardatmazsan; пенибаршије sataşmaz; пенибаршијемон 
sataşmarıq; пенибаршијешон çıхardartmazsınız; пенибаршијен 
sataşmazlar; пејаршијəнинним sataşmamalıyam; пејаршијəнинниш 
sataşmamalısan; пејаршијəнинни sataşmamalıdır; 
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пејаршијəниннимон sataşmamalıyıq; пејаршијəниннишон 
sataşmamalısınız; пејаршијəниннин sataşmamalıdırlar; пенаршијым 
sataşmayım; пемарши sataşma; пенаршијы sataşmasın; 
пемаршијəмон sataşmayaq; пемаршијəн sataşmayın; пенаршијын 
sataşmasınlar; пенаршијом sataşmasam; пенаршијош sataşmasan; 
пенаршијо sataşmasa; пенаршијомон sataşmasaq; пенаршијошон 
sataşmasanız; пенаршијон sataşmasalar. 

пејаршије-пејаршије з. sataşa-sataşa, sataşaraq. 
пејаршијә с. sataşmış, sataşan. 
пејаршијә хəб. мəн. sataşıb. 
пејаршијәкәс и. sataşan. 
пејаршијәнин с. sataşmalı, sataşası. 
пејаршијәсә з. sataşarkәn. 
пејвәнд и. peyvәnd; пејвəнд кардеј peyvənd etmək. 
пејвәндномә и. yazılı saziş. 
пејғам и. mәktub, müraciәt, mesaj.  
пејғәмбәр и. Peyğәmbәr (s). 
пејғәмбәрәвыл и. bax: гылдик. 
пејғәмбәрәти и. peyğәmbәrlik. 
пејәвошын и. физ. тех. alovlandırıcı. 
пејәгордын и. çevirici, çevirәn. 
пејәпот и. budayıcı. 
пејәпушт и. тех. dolayıcı; автоматикə пејəпушт avtomatik 

dolayıcı. 
пејәрысын и. qovuşdurucu. 
пејәрышт и. eşici.  
пејәросын с. bәslәyәn, bәslәyici, yetişdirici; пејəросынə маддə 

bəsləyici maddə. 
пејәсохт и. uyduran, uydurmaçı, qondarmaçı. 
пејәсохтәти и. uydurmaçılıq, qondarmaçılıq. 
пејәспын с. sorucu. 
пејәсут с. dağlayıcı, dağlayan. 
пејәтырын и. dulusçuluq alәti. 
пејәтокын с. һərbи. yarıcı; пејəтокынə ғыввə yarıcı qüvvə. 
пејәтосын и. bax: әтосын. 
пејәчын I и. quraşdıran, quraşdırıcı, tәmirçi. 
пејәчын II и. uyğunlaşdıran, uyğunlaşdırıcı. 
пејәчын III  и. dilәnçi, yolçu; пејəчынə бахшə dilənçi payı. 
пејәчынәти I и. tәmirçilik, quraşdırıcılıq. 
пејәчынәти II и. uyğunlaşdırıcılıq. 
пејәчынәти III  и. dilәnçilik, yolçuluq; пејəчынəти кардеј 

dilənçilik etmək. 
пејк  и. peyk; сунијə пејк süni peyk. 
пекарде I и. 1 durquzma, oyatma, qaldırma, qımzatma, 

qımzandırma; 2 dikәltmә. 
пекарде II и. yandırma (lampanı). 
пекардеј I ф. 1 durğuzmaq, oyatmaq, qaldırmaq, qımzatmaq, 

qımzandırmaq; һано пекардеј yuхudan durğuzmaq; 2 dikәltmәk; 
пекардə беј ф. 1 durğuzulmaq, qaldırılmaq (yuxudan); 2 dikəldilmək; 
пекардə быəбе durğuzulmuşdu; пекардə быəбəј durğuzulsaydı; 
пекардə бе durğuzuldu; пекардə бејдə durğuzulur; пекардə бəбе 
durğuzulacaq; пекардə быə с. 1 durğuzulmuş, durğuzulan, 
qaldırılmış, qaldırılan (yuxudan); 2 dikəldilmiş, dikəldilən; пекардə 
быə хəб. мəн. 1 durğuzulmuşdur, durğuzulub, qaldırılmışdır, qaldırılıb 
(yuxudan); 2 dikəldilmişdir, dikəldilib; ♥пекардејдəм durğuzuram; 
пекардејдəш durğuzursan; пекардејдə durğuzur; пекардејдəмон 
durğuzuruq; пекардејдəшон durğuzursunuz; пекардејдəн 
durğuzurlar; пекардејдəбим durğuzurdum; пекардејдəбиш 
durğuzurdun; пекардејдəбе durğuzurdu; пекардејдəбимон 
durğuzurduq; пекардејдəбишон durğuzurdunuz; пекардејдəбин 
durğuzurdular; пекардəмбе durğuzmuşdum; пекардəбе 
durğuzmuşdun; пекардəшбе durğuzmuşdu; пекардəмонбе 
durğuzmuşduq; пекардəонбе durğuzmuşdunuz; пекардəшонбе 
durğuzmuşdılar; пекардыме durğuzdum; пекарде durğuzdun; 
пекардыше durğuzdu; пекардымоне durğuzduq; пекардыоне 
durğuzdunuz; пекардышоне durğuzdular; пекардəмбəј 
durğuzsaydım; пекардəбəј durğuzsaydın; пекардəшбəј durğuzsaydı; 
пекардəмонбəј durğuzsaydıq; пекардəонбəј durğuzsaydınız; 
пекардəшонбəј durğuzsaydılar; пекардəнинбим durğuzmalıydım; 
пекардəнинбиш durğuzmalıydın; пекардəнинбе durğuzmalıydı; 
пекардəнинбимон durğuzmalıydıq; пекардəнинбишон 

durğuzmalıydınız; пекардəнинбин durğuzmalıydılar; пекардəнин 
бим durğuzmalı oldum; пекардəнин биш durğuzmalı oldun; 
пекардəнин бе durğuzmalı oldu; пекардəнин бимон durğuzmalı 
olduq; пекардəнин бишон durğuzmalı oldunuz; пекардəнин бин 
durğuzmalı oldular; пекардəнинимбəн durğuzmalıyammış; 
пекардəнинишбəн durğuzmalısanmış; пекардəнинебəн 
durğuzmalıymış; пекардəнинимонбəн durğuzmalıyıqmış; 
пекардəнинишонбəн durğuzmalısınızmış; пекардəнининбəн 
durğuzmalıymışlar; пебəкардем durğuzaram; пебəкардеш 
durğuzarsan; пебəкарде durğuzar; пебəкардемон durğuzarıq; 
пебəкардешон durğuzarsınız; пебəкарден durğuzarlar; 
пекардəниним durğuzmalıyam; пекардəниниш durğuzmalısan; 
пекардəнине durğuzmalıdır; пекардəнинимон durğuzmalıyıq; 
пекардəнинишон durğuzmalısınız; пекардəнинин durğuzmalıdırlar; 
пекəм durğuzum; пекə durğuz; пекə durğuzsun; пекəмон durğuzaq; 
пекəн durğuzun; пекəн durğuzsunlar; пеком durğuzsam; пекош 
durğuzsan; пеко durğuzsa; пекомон durğuzsaq; пекошон 
durğuzsanız; пекон durğuzsalar; ♥пекардејдəним durğuzmuram; 
пекардејдəниш durğuzmursan; пекардејдəни durğuzmur; 
пекардејдəнимон durğuzmuruq; пекардејдəнишон durğuzmursunuz; 
пекардејдəнин durğuzmurlar; пекардејдəныбим durğuzmurduq; 
пекардејдəныбиш durğuzmurdun; пекардејдəныбе durğuzmurdu; 
пекардејдəныбимон durğuzmurduq; пекардејдəныбишон 
durğuzmurdunuz; пекардејдəныбин durğuzmurdular; пекардəмныбе 
durğuzmamışdım; пекардəныбе durğuzmamışdın; пекардəшныбе 
durğuzmamışdı; пекардəмонныбе durğuzmamışdıq; пекардəонныбе 
durğuzmamışdınız; пекардəшонныбе durğuzmamışdılar; 
неныкардыме durğuzmadım; пеныкарде durğuzmadın; 
пеныкардыше durğuzmadı; пеныкардымоне durğuzmadıq; 
пеныкардыоне durğuzmadınız; пеныкардышоне durğuzmadılar; 
пекардəмнəбəј durğuzmasaydım; пекардəнəбəј durğuzmasaydın; 
пекардəшнəбəј durğuzmasaydı; пекардəмоннəбəј durğuzmasaydıq; 
пекардəоннəбəј durğuzmasaydınız; пекардəшоннəбəј 
durğuzmasaydılar; пекардəнинныбим durğuzmamalıydım; 
пекардəнинныбиш durğuzmamalıydın; пекардəнинныбе 
durğuzmamalıydı; пекардəнинныбимон durğuzmamalıydıq; 
пекардəнинныбишон durğuzmamalıydınız; пекардəнинныбин 
durğuzmamalıydılar; пекардəнин ныбим durğuzmalı olmadım; 
пекардəнин ныбиш durğuzmalı olmadın; пекардəнин ныбе 
durğuzmalı olmadı; пекардəнин ныбимон durğuzmalı olmadıq; 
пекардəнин ныбишон durğuzmalı olmadınız; пекардəнин ныбин 
durğuzmalı olmadılar; пекардəниннимбəн durğuzmamalıyammış; 
пекардəниннишбəн durğuzmamalısanmış; пекардəниннијебəн 
durğuzmamalıymış; пекардəниннимонбəн durğuzmamalıyıqmış; 
пекардəниннишонбəн durğuzmamalısınızmış; пекардəниннинбəн 
durğuzmamalıymışlar; пенибəкардем durğuzmaram; пенибəкардеш 
durğuzmazsan; пенибəкарде durğuzmaz; пенибəкардемон 
durğuzmarıq; пенибəкардешон durğuzmazsınız; пенибəкарден 
durğuzmazlar; пекардəнинним durğuzmamalıyam; пекардəнинниш 
durğuzmamalısan; пекардəнинни durğuzmamalıdır; 
пекардəниннимон durğuzmamalıyıq; пекардəниннишон 
durğuzmamalısınız; пекардəниннин durğuzmamalıdırlar; пеныкəм 
durğuzmayım; пемəкə durğuzma; пеныкə durğuzmasın; пемəкəмон 
durğuzmayaq; пемəкəн durğuzmayın; пеныкəн durğuzmasınlar; 
пеныком durğuzmasam; пеныкош durğuzmasan; пеныко 
durğuzmasa; пеныкомон durğuzmasaq; пеныкошон durğuzmasanız; 
пеныкон durğuzmasalar. 

пекардеј II ф. yandırmaq; лампə пекардеј lampanı yandırmaq; 
пекардə беј ф. yandırılmaq; пекардə быə с. yandırılmış, yandırılan 
(lampa); пекардə быə хəб. мəн. yandırılmışdır, yandırılıb (lampa). 

пекарде-пекарде I  з. 1 durğuza-durğuza, durğuzaraq, oyada-
oyada, oyadaraq, qaldıra-qaldıra, qaldıraraq, qımzada-qımzada, 
qımzadaraq; 2 dikәldә-dikәldә, dikәldәrәk. 

пекарде-пекарде II з. yandıra-yandıra, yandıraraq (lampanı). 
пекардә I с. 1 durğuzmuş, durğuzan, oyatmış, oyadan, 

qaldırmış, qaldıran, qımzatmış, qımzadan, qımzandırmış, 
qımzandıran; 2 dikәltmiş, dikәldәn. 

пекардә II с. yandırmış, yandıran (lampanı). 
пекардә I хəб. мəн. 1 durğuzmusan, oyatmısan, qaldırmısan, 

qımzatmısan, qımzandırmısan; 2 dikәltmisәn. 
пекардә II хəб. мəн. yandırmısan (lampanı). 
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пекардәнин I  с. 1 durğuzmalı, durğuzası, oyatmalı, oyadası, 
qaldırmalı, qaldırası, qımzatmalı, qımzadası, qımzandırmalı, 
qımzandırası; 2 dikәltmәli, dikәldәsi. 

пекардәнин II с. yandırmalı, yandırası (lampa). 
пекардәсә I  з. 1 durğuzarkәn, oyadarkәn, qaldırarkәn, 

qımzadarkәn, qımzandırarkәn; 2 dikәldәrkәn. 
пекардәсә II з. yandırarkәn (lampanı). 
пекәш и. çәkim; и пекəш bir çəkim (siqaret). 
пекәше и. çәkmә, ürәkdәn çәkmә (siqaret). 
пекәшеј ф. çәkmәk, ürәkdәn çәkmәk (siqaret); пекəшə беј ф. 

çəkilmək, ürəkdən çəkilmək (siqaret); пекəшə быə с. çəkilmiş, 
çəkilən, ürəkdən çəkilmiş (çəkilən) (siqaret); пекəшə быə хəб. мəн. 
çəkilmişdir, çəkilib, ürəkdən çəkilmişdir (çəkilib) (siqaret); 
♥пекəшејдəм çəkirəm; пекəшејдəш çəkirsən; пекəшејдə çəkir; 
пекəшејдəмон çəkirik; пекəшејдəшон çəkirsiniz; пекəшејдəн 
çəkirlər; пекəшејдəним çəkmirəm; пекəшејдəниш çəkmirsən; 
пекəшејдəни çəkmir; пекəшејдəнимон çəkmirik; пекəшејдəнишон 
çəkmirsiniz; пекəшејдəнин çəkmirlər; пекəшејдəбим çəkirdim; 
пекəшејдəбиш çəkirdin; пекəшејдəбе çəkirdi; пекəшејдəбимон 
çəkirdik; пекəшејдəбишон çəkirdiniz; пекəшејдəбин çəkirdilər; 
пекəшејдəныбим çəkmirdim; пекəшејдəныбиш çəkmirdin; 
пекəшејдəныбе çəkmirdi; пекəшејдəныбимон çəkmirdik; 
пекəшејдəныбишон çəkmirdiniz; пекəшејдəныбин çəkmirdilər; 
пејəкəшим çəkərdim; пејəкəшиш çəkərdin; пејəкəши çəkərdi; 
пејəкəшимон çəkərdik; пејəкəшишон çəkərdiniz; пејəкəшин 
çəkərdilər; пенəкəшим çəkməzdim; пенəкəшиш çəkməzdin; 
пенəкəши çəkməzdi; пенəкəшимон çəkməzdik; пенəкəшишон 
çəkməzdiniz; пенəкəшин çəkməzdilər; пекəшəнинбим çəkməliydim; 
пекəшəнинбиш çəkməliydin; пекəшəнинбе çəkməliydi; 
пекəшəнинбимон çəkməliydik; пекəшијəнинбишон çəkməliydiniz; 
пекəшəнинбин çəkməliydilər; пекəшəнинныбим çəkməməliydim; 
пекəшəнинныбиш çəkməməliydin; пекəшəнинныбе çəkməməliydi; 
пекəшəнинныбимон çəkməməliydik; пекəшəнинныбишон 
çəkməməliydiniz; пекəшəнинныбин çəkməməliydilər; пекəшəнин 
бим çəkməli oldum; пекəшəнин биш çəkməli oldun; пекəшəнин бе 
çəkməli oldu; пекəшəнин бимон çəkməli olduq; пекəшəнин бишон 
çəkməli oldunuz; пекəшəнин бин çəkməli oldular; пекəшəнин 
ныбим çəkməli olmadım; пекəшəнин ныбиш çəkməli olmadın; 
пекəшəнин ныбе çəkməli olmadı; пекəшəнин ныбимон çəkməli 
olmadıq; пекəшəнин ныбишон çəkməli olmadınız; пекəшəнин 
ныбин çəkməli olmadılar; пекəшəме çəkdim; пекəшəј çəkdin; 
пекəшəше çəkdi; пекəшəмоне çəkdik; пекəшəоне çəkdiniz; 
пекəшəшоне çəkdilər; пеныкəшəме çəkmədim; пеныкəшəј 
çəkmədin; пеныкəшəше çəkmədi; пеныкəшəмоне çəkmədik; 
пеныкəшəоне çəkmədiniz; пеныкəшəшоне çəkmədilər;  пекəшəмбəј 
çəksəydim; пекəшəјбəј çəksəydin; пекəшəшбəј çəksəydi; 
пекəшəмонбəј çəksəydik; пекəшəонбəј çəksəydiniz; пекəшəшонбəј 
çəksəydilər; пекəшəмнəбəј çəkməsəydim; пекəшəнəбəј 
çəkməsəydin; пекəшəшнəбəј çəkməsəydi; пекəшəмоннəбəј 
çəkməsəydik; пекəшəоннəбəј çəkməsəydiniz; пекəшəшоннəбəј 
çəkməsəydilər; пекəшым çəkim; пекəш çək; пекəшы çəksin; 
пекəшəмон çəkək; пекəшəн çəkin; пекəшын çəksinlər; пеныкəшым 
çəkməyim; пемəкəш çəkmə; пеныкəшы çəkməsin; пеныкəшəмон 
çəkməyək; пемəкəшəн çəkməyin; пеныкəшын çəkməsinlər; 
пекəшом çəksəm; пекəшош çəksən; пекəшо çəksə; пекəшомон 
çəksək; пекəшошон çəksəniz; пекəшон çəksələr; пеныкəшом 
çəkməsəm; пеныкəшош çəkməsən; пеныкəшо çəkməsə; 
пеныкəшомон çəkməsək; пеныкəшошон çəkməsəniz; пеныкəшон 
çəkməsələr; пебəкəшем çəkərəm; пебəкəшеш çəkərsən; пебəкəше 
çəkər; пебəкəшемон çəkərik; пебəкəшешон çəkəcəksiniz; 
пебəкəшен çəkəcəklər; пенибəкəшем çəkmərəm; пенибəкəшеш 
çəkməzsən; пенибəкəше çəkməz; пенибəкəшемон çəkmərik; 
пенибəкəшешон çəkməzsiniz; пенибəкəшен çəkməzlər. 

пекәше-пекәше з. çәkә-çәkә, çәkәrәk (siqaret). 
пекәшә с. çәkmiş, çәkәn, ürәkdәn çәkmiş (çәkәn) (siqaret). 
пекәшә хəб. мəн. çәkmisәn, ürәkdәn çәkmisәn (siqaret). 
пекәшәнин с. çәkmәli, çәkәsi, ürәkdәn çәkmәli (çәkәsi) (siqaret). 
пекәшәсә з. çәkәrkәn, ürәkdәn çәkәrkәn (siqaret). 
пекырије и. çәkilmә, yuxarı çәkilmә. 
пекыријеј ф. çәkilmәk, yuxarı çәkilmәk; ♥пекыријејдəм 

çəkilirəm; пекыријејдəш çəkilirsən; пекыријејдə çəkilir; 

пекыријејдəмон çəkilirik; пекыријејдəшон çəkilirsiniz; 
пекыријејдəн çəkilirlər; пекыријејдəним çəkilmirəm; 
пекыријејдəниш çəkilmirsən; пекыријејдəни çəkilmir; 
пекыријејдəнимон çəkilmirik; пекыријејдəнишон çəkilmirsiniz; 
пекыријејдəнин çəkilmirlər; пекыријејдəбим çəkilirdim; 
пекыријејдəбиш çəkilirdin; пекыријејдəбе çəkilirdi; 
пекыријејдəбимон çəkilirdik; пекыријејдəбишон çəkilirdiniz; 
пекыријејдəбин çəkilirdilər; пекыријејдəныбим çəkilmirdim; 
пекыријејдəныбиш çəkilmirdin; пекыријејдəныбе çəkilmirdi; 
пекыријејдəныбимон çəkilmirdik; пекыријејдəныбишон 
çəkilmirdiniz; пекыријејдəныбин çəkilmirdilər; пејəкыријим 
çəkilərdim; пејəкыријиш çəkilərdin; пејəкырији çəkilərdi; 
пејəкыријимон çəkilərdik; пејəкыријишон çəkilərdiniz; 
пејəкыријин çəkilərdilər; пенəкыријим çəkilməzdim; пенəкыријиш 
çəkilməzdin; пенəкырији çəkilməzdi; пенəкыријимон çəkilməzdik; 
пенəкыријишон çəkilməzdiniz; пенəкыријин çəkilməzdilər; 
пекыријəнинбим çəkilməliydim; пекыријəнинбиш çəkilməliydin; 
пекыријəнинбе çəkilməliydi; пекыријəнинбимон çəkilməliydik; 
пекыријəнинбишон çəkilməliydiniz; пекыријəнинбин 
çəkilməliydilər; пекыријəнинныбим çəkilməməliydim; 
пекыријəнинныбиш çəkilməməliydin; пекыријəнинныбе 
çəkilməməliydi; пекыријəнинныбимон çəkilməməliydik; 
пекыријəнинныбишон çəkilməməliydiniz; пекыријəнинныбин 
çəkilməməliydilər; пекыријəнин бим çəkilməli oldum; пекыријəнин 
биш çəkilməli oldun; пекыријəнин бе çəkilməli oldu; пекыријəнин 
бимон çəkilməli olduq; пекыријəнин бишон çəkilməli oldunuz; 
пекыријəнин бин çəkilməli oldular; пекыријəнин ныбим çəkilməli 
olmadım; пекыријəнин ныбиш çəkilməli olmadın; пекыријəнин 
ныбе çəkilməli olmadı; пекыријəнин ныбимон çəkilməli olmadıq; 
пекыријəнин ныбишон çəkilməli olmadınız; пекыријəнин ныбин 
çəkilməli olmadılar; пекыријəјм çəkildim; пекыријəјш çəkildin; 
пекыријəј çəkildi; пекыријəјмон çəkildik; пекыријəјшон çəkildiniz; 
пекыријəјн çəkildilər; пеныкыријəјм çəkilmədim; пеныкыријəјш 
çəkilmədin; пеныкыријəј çəkilmədi; пеныкыријəјмон çəkilmədik; 
пеныкыријəјшон çəkilmədiniz; пеныкыријəјн çəkilmədilər;  
пекыријəбəјм çəkilsəydim; пекыријəбəјш çəkilsəydin; пекыријəбəј 
çəkilsəydi; пекыријəбəјмон çəkilsəydik; пекыријəбəјшон 
çəkilsəydiniz; пекыријəбəјн çəkilsəydilər; пекыријəнəбəјм 
çəkilməsəydim; пекыријəнəбəјш çəkilməsəydin; пекыријəнəбəј 
çəkilməsəydi; пекыријəнəбəјмон çəkilməsəydik; пекыријəнəбəјшон 
çəkilməsəydiniz; пекыријəнəбəјн çəkilməsəydilər; пекыријым 
çəkilim; пекыри çəkil; пекыријы çəkilsin; пекыријəмон çəkilək; 
пекыријəн çəkilin; пекыријын çəkilsinlər; пеныкыријым 
çəkilməyim; пемəкыри çəkilmə; пеныкыријы çəkilməsin; 
пеныкыријəмон çəkilməyək; пемəкыријəн çəkilməyin; 
пеныкыријын çəkilməsinlər; пекыријом çəkilsəm; пекыријош 
çəkilsən; пекыријо çəkilsə; пекыријомон çəkilsək; пекыријошон 
çəkilsəniz; пекыријон çəkilsələr; пеныкыријом çəkilməsəm; 
пеныкыријош çəkilməsən; пеныкыријо çəkilməsə; пеныкыријомон 
çəkilməsək; пеныкыријошон çəkilməsəniz; пеныкыријон 
çəkilməsələr; пебəкыријем çəkilərəm; пебəкыријеш çəkilərsən; 
пебəкырије çəkilər; пебəкыријемон çəkilərik; пебəкыријешон 
çəkiləcəksiniz; пебəкыријен çəkiləcəklər; пенибəкыријем 
çəkilmərəm; пенибəкыријеш çəkilməzsən; пенибəкырије çəkilməz; 
пенибəкыријемон çəkilmərik; пенибəкыријешон çəkilməzsiniz; 
пенибəкыријен çəkilməzlər. 

пекырије-пекырије з. çәkilә-çәkilә, çәkilәrәk (yuxarı). 
пекыријә с. çәkilmiş, çәkilәn, yuxarı çәkilmiş (çәkilәn). 
пекыријә хəб. мəн. çәkilib, yuxarı çәkilib. 
пекыријәнин с. çәkilmәli, çәkilәsi, yuxarı çәkilmәli (çәkilәsi). 
пекыријәсә з. çәkilәrkәn, yuxarı çәkilәrkәn. 
пекырније и. çәkmә, (yuxarı) dartma, (yuxarı) çәkmә. 
пекырнијеј ф. 1 çәkmәk, (yuxarı) dartmaq, (yuxarı) çәkmәk; 

выни пекырнијеј burnunu çəkmək; бəвон пекырнијеј qaşlarını 
dartmaq; пекырын ыштə шавло! öz şalvarını (yuхarı) çək! 
пекырнијə беј ф. çəkilmək, dartılmaq (yuxarı); пекырнијə быəбе 
çəkilmişdi; пекырнијə быəбəј çəkilsəydi; пекырнијə бе çəkildi; 
пекырнијə бејдə çəkilir; пекырнијə бəбе çəkiləcək; пекырнијə быə 
с. çəkilmiş, çəkilən, yuxarı çəkilmiş (çəkilən); пекырнијə быə хəб. 
мəн. çəkilmişdir, çəkilib, yuxarı çəkilmişdir (çəkilib; 2 мəҹ. dartmaq, 
çәkmәk; ыштəни пекырнијə одəм özünü dartan adam; 
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♥пекырнејдəм çəkirəm; пекырнејдəш çəkirsən; пекырнејдə çəkir; 
пекырнејдəмон çəkirik; пекырнејдəшон çəkirsiniz; пекырнејдəн 
çəkirlər; пекырнејдəним çəkmirəm; пекырнејдəниш çəkmirsən; 
пекырнејдəни çəkmir; пекырнејдəнимон çəkmirik; 
пекырнејдəнишон çəkmirsiniz; пекырнејдəнин çəkmirlər; 
пекырнејдəбим çəkirdim; пекырнејдəбиш çəkirdin; пекырнејдəбе 
çəkirdi; пекырнејдəбимон çəkirdik; пекырнејдəбишон çəkirdiniz; 
пекырнејдəбин çəkirdilər; пекырнејдəныбим çəkmirdim; 
пекырнејдəныбиш çəkmirdin; пекырнејдəныбе çəkmirdi; 
пекырнејдəныбимон çəkmirdik; пекырнејдəныбишон çəkmirdiniz; 
пекырнејдəныбин çəkmirdilər; пејəкырним çəkərdim; пејəкырниш 
çəkərdin; пејəкырни çəkərdi; пејəкырнимон çəkərdik; 
пејəкырнишон çəkərdiniz; пејəкырнин çəkərdilər; пенəкырним 
çəkməzdim; пенəкырниш çəkməzdin; пенəкырни çəkməzdi; 
пенəкырнимон çəkməzdik; пенəкырнишон çəkməzdiniz; 
пенəкырнин çəkməzdilər; пекырнијəнинбим çəkməliydim; 
пекырнијəнинбиш çəkməliydin; пекырнијəнинбе çəkməliydi; 
пекырнијəнинбимон çəkməliydik; пекырнијəнинбишон 
çəkməliydiniz; пекырнијəнинбин çəkməliydilər; 
пекырнијəнинныбим çəkməməliydim; пекырнијəнинныбиш 
çəkməməliydin; пекырнијəнинныбе çəkməməliydi; 
пекырнијəнинныбимон çəkməməliydik; пекырнијəнинныбишон 
çəkməməliydiniz; пекырнијəнинныбин çəkməməliydilər; 
пекырнијəнин бим çəkməli oldum; пекырнијəнин биш çəkməli 
oldun; пекырнијəнин бе çəkməli oldu; пекырнијəнин бимон 
çəkməli olduq; пекырнијəнин бишон çəkməli oldunuz; 
пекырнијəнин бин çəkməli oldular; пекырнијəнин ныбим çəkməli 
olmadım; пекырнијəнин ныбиш çəkməli olmadın; пекырнијəнин 
ныбе çəkməli olmadı; пекырнијəнин ныбимон çəkməli olmadıq; 
пекырнијəнин ныбишон çəkməli olmadınız; пекырнијəнин ныбин 
çəkməli olmadılar; пекырниме çəkdim; пекырније çəkdin; 
пекырнише çəkdi; пекырнимоне çəkdik; пекырнијоне çəkdiniz; 
пекырнишоне çəkdilər; пеныкырниме çəkmədim; пеныкырније 
çəkmədin; пеныкырнише çəkmədi; пеныкырнимоне çəkmədik; 
пеныкырнијоне çəkmədiniz; пеныкырнишоне çəkmədilər;  
пекырнијəмбəј çəksəydim; пекырнијəјбəј çəksəydin; 
пекырнијəшбəј çəksəydi; пекырнијəмонбəј çəksəydik; 
пекырнијəонбəј çəksəydiniz; пекырнијəшонбəј çəksəydilər; 
пекырнијəмнəбəј çəkməsəydim; пекырнијəјнəбəј çəkməsəydin; 
пекырнијəшнəбəј çəkməsəydi; пекырнијəмоннəбəј çəkməsəydik; 
пекырнијəоннəбəј çəkməsəydiniz; пекырнијəшоннəбəј 
çəkməsəydilər; пекырным çəkim; пекырын çək; пекырны çəksin; 
пекырнəмон çəkək; пекырнəн çəkin; пекырнын çəksinlər; 
пеныкырным çəkməyim; пемəкырын çəkmə; пеныкырны çəkməsin; 
пеныкырнəмон çəkməyək; пемəкырнəн çəkməyin; пеныкырнын 
çəkməsinlər; пекырном çəksəm; пекырнош çəksən; пекырно çəksə; 
пекырномон çəksək; пекырношон çəksəniz; пекырнон çəksələr; 
пеныкырном çəkməsəm; пеныкырнош çəkməsən; пеныкырно 
çəkməsə; пеныкырномон çəkməsək; пеныкырношон çəkməsəniz; 
пеныкырнон çəkməsələr; пебəкырнем çəkərəm; пебəкырнеш 
çəkərsən; пебəкырне çəkər; пебəкырнемон çəkərik; пебəкырнешон 
çəkəcəksiniz; пебəкырнен çəkəcəklər; пенибəкырнем çəkmərəm; 
пенибəкырнеш çəkməzsən; пенибəкырне çəkməz; пенибəкырнемон 
çəkmərik; пенибəкырнешон çəkməzsiniz; пенибəкырнен çəkməzlər. 

пекырније-пекырније з. çәkә-çәkә, çәkәrәk, darta-darta, 
dartaraq (yuxarı). 

пекырнијә с. çәkmiş, çәkәn, (yuxarı) dartmış (dartan), yuxarı 
çәkmiş (çәkәn). 

пекырнијә хəб. мəн. çәkmisәn, (yuxarı) dartmısan, yuxarı 
çәkmisәn. 

пекырнијәнин с. çәkmәli, çәkәsi, (yuxarı) dartmalı, dartası, 
(yuxarı) çәkmәli, çәkәsi. 

пекырнијәсә з. 1 çәkәrkәn, (yuxarı) dartarkәn, (yuxarı) 
çәkәrkәn; 2 мəҹ. dartarkәn, çәkәrkәn (özünü). 

пекыште и. qısnama, qısnatma.   
пекыштеј ф. qısnamaq, qısnatmaq; пекыштə бе и. qısnanma; 

пекыштə беј ф. qısnanmaq; пекыштə быəбе qısnanmışdı; пекыштə 
быəбəј qısnansaydı; пекыштə бе qısnandı; пекыштə бејдə qısnanır; 
пекыштə бəбе qısnanar; пекыштə быə с. qısnanmış, qısnanan; 
пекыштə быə хəб. мəн. qısnanmışdır, qısnanıb; ♥пекыштејдəм 
qısnayıram; пекыштејдəш qısnayırsan; пекыштејдə qısnayır; 

пекыштејдəмон qısnayırıq; пекыштејдəшон qısnayırsınız; 
пекыштејдəн qısnayırlar; пекыштејдəбим qısnayırdım; 
пекыштејдəбиш qısnayırdın; пекыштејдəбе qısnayırdı; 
пекыштејдəбимон qısnayırdıq; пекыштејдəбишон qısnayırdınız; 
пекыштејдəбин qısnayırdılar; пекыштəмбе qısnamışdım; 
пекыштəбе qısnamışdın; пекыштəшбе qısnamışdı; пекыштəмонбе 
qısnamışdıq; пекыштəонбе qısnamışdınız; пекыштəшонбе 
qısnamışdılar; пекыштыме qısnadım; пекыште qısnadın; 
пекыштыше qısnadı; пекыштымоне qısnadıq; пекыштыоне 
qısnadınız; пекыштышоне qısnadılar; пекыштəмбəј qısnasaydım; 
пекыштəбəј qısnasaydın; пекыштəшбəј qısnasaydı; пекыштəмонбəј 
qısnasaydıq; пекыштəонбəј qısnasaydınız; пекыштəшонбəј 
qısnasaydılar; пекыштəнинбим qısnamalıydım; пекыштəнинбиш 
qısnamalıydın; пекыштəнинбе qısnamalıydı; пекыштəнинбимон 
qısnamalıydıq; пекыштəнинбишон qısnamalıydınız; 
пекыштəнинбин qısnamalıydılar; пекыштəнин бим qısnamalı 
oldum; пекыштəнин биш qısnamalı oldun; пекыштəнин бе 
qısnamalı oldu; пекыштəнин бимон qısnamalı olduq; пекыштəнин 
бишон qısnamalı oldunuz; пекыштəнин бин qısnamalı oldular; 
пекыштəнинимбəн qısnamalıyammış; пекыштəнинишбəн 
qısnamalısanmış; пекыштəнинебəн qısnamalıymış; 
пекыштəнинимонбəн qısnamalıyıqmış; пекыштəнинишонбəн 
qısnamalısınızmış; пекыштəнининбəн qısnamalıymışlar; 
пебəкыштем qısnayaram; пебəкыштеш qısnayarsan; пебəкыште 
qısnayar; пебəкыштемон qısnayarıq; пебəкыштешон qısnayarsınız; 
пебəкыштен qısnayarlar; пекыштəниним qısnamalıyam; 
пекыштəниниш qısnamalısan; пекыштəнини qısnamalıdır; 
пекыштəнинимон qısnamalıyıq; пекыштəнинишон qısnamalısınız; 
пекыштəнинин qısnamalıdırlar; пекыштым qısnayım; пекышт 
qısna; пекышты qısnasın; пекыштəмон qısnayaq; пекыштəн 
qısnayın; пекыштын qısnasınlar; пекыштом qısnasam; пекыштош 
qısnasan; пекышто qısnasa; пекыштомон qısnasaq; пекыштошон 
qısnasanız; пекыштон qısnasalar; ♥пекыштејдəним qısnamıram; 
пекыштејдəниш qısnamırsan; пекыштејдəни qısnamır; 
пекыштејдəнимон qısnamırıq; пекыштејдəнишон qısnamırsınız; 
пекыштејдəнин qısnamırlar; пекыштејдəныбим qısnamırdım; 
пекыштејдəныбиш qısnamırdın; пекыштејдəныбе qısnamırdı; 
пекыштејдəныбимон qısnamırdıq; пекыштејдəныбишон 
qısnamırdınız; пекыштејдəныбин qısnamırdılar; пекыштəмныбе 
qısnamamışdım; пекыштəныбе qısnamamışdın; пекыштəшныбе 
qısnamamışdı; пекыштəмонныбе qısnamamışdıq; пекыштəонныбе 
qısnamamışdınız; пекыштəшонныбе qısnamamışdılar; 
пеныкыштыме qısnamadım; пеныкыште qısnamadın; 
пеныкыштыше qısnamadı; пеныкыштымоне qısnamadıq; 
пеныкыштыоне qısnamadınız; пеныкыштышоне qısnamadılar; 
пекыштəмнəбəј qısnamasaydım; пекыштəнəбəј qısnamasaydın; 
пекыштəшнəбəј qısnamasaydı; пекыштəмоннəбəј qısnamasaydıq; 
пекыштəонныбе qısnamasaydınız; пекыштəшоннəбəј 
qısnamasaydılar; пекыштəнинныбим qısnamamalıydım; 
пекыштəнинныбиш qısnamamalıydın; пекыштəнинныбе 
qısnamamalıydı; пекыштəнинныбимон qısnamamalıydıq; 
пекыштəнинныбишон qısnamamalıydınız; пекыштəнинныбин 
qısnamamalıydılar; пекыштəнин ныбим qısnamalı olmadım; 
пекыштəнин ныбиш qısnamalı olmadın; пекыштəнин ныбе 
qısnamalı olmadı; пекыштəнин ныбимон qısnamalı olmadıq; 
пекыштəнин ныбишон qısnamalı olmadınız; пекыштəнин ныбин 
qısnamalı olmadılar; пекыштəниннимбəн qısnamamalıyammış; 
пекыштəниннишбəн qısnamamalısanmış; пекыштəниннијебəн 
qısnamamalıymış; пекыштəниннимонбəн qısnamamalıyıqmış; 
пекыштəниннишонбəн qısnamamalısınızmış; пекыштəниннинбəн 
qısnamamalıymışlar; пенибəкыштем qısnamaram; пенибəкыштеш 
qısnamazsan; пенибəкыште qısnamaz; пенибəкыштемон 
qısnamarıq; пенибəкыштешон qısnamazsınız; пенибəкыштен 
qısnamazlar; пекыштəнинним qısnamamalıyam; пекыштəнинниш 
qısnamamalısan; пекыштəнинни qısnamamalıdır; 
пекыштəниннимон qısnamamalıyıq; пекыштəниннишон 
qısnamamalısınız; пекыштəниннин qısnamamalıdırlar; 
пеныкыштым qısnamayım; пемəкыш qısnama; пеныкышты 
qısnamasın; пемəкыштəмон qısnamayaq; пемəкыштəн qısnamayın; 
пеныкыштын qısnamasınlar; пеныкыштом qısnamasam; 
пеныкыштош qısnamasan; пеныкышто qısnamasa; пеныкыштомон 
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qısnamasaq; пеныкыштошон qısnamasanız; пеныкыштон 
qısnamasalar. 

пекыште-пекыште з. qısnaya-qısnaya, qısnayaraq. 
пекыштә с. qısnamış, qısnayan, qısnatmış, qısnadan. 
пекыштә хəб. мəн. qısnamısan, qısnatmısan. 
пекыштәнин с. qısnamalı, qısnayası, qısnatmalı, qısnadası.   
пекыштәсә з. qısnayarkәn, qısnadarkәn. 
пекышти с. qurşaqdan yuxarı. 
пекује и. dümsüklәmә, dürtmәlәmә. 
пекујеј ф. dümsüklәmәk, dürtmәlәmәk; ♥пекујејдəм 

dümsükləyirəm; пекујејдəш dümsükləyirsən; пекујејдə dümsükləyir; 
пекујејдəмон dümsükləyirik; пекујејдəшон dümsükləyirsiniz; 
пекујејдəн dümsükləyirlər; пекујејдəбим dümsükləyirdim; 
пекујејдəбиш dümsükləyirdin; пекујејдəбе dümsükləyirdi; 
пекујејдəбимон dümsükləyirdik; пекујејдəбишон dümsükləyirdiniz; 
пекујејдəбин dümsükləyirdilər; пејəкујм dümsükləyərdim; пејəкујш 
dümsükləyərdin; пејəкуј dümsükləyərdi; пејəкујмон dümsükləyərdik; 
пејəкујшон dümsükləyərdiniz; пејəкујн dümsükləyərdilər; пекујəме 
dümsüklədim; пекујəј dümsüklədin; пекујəше dümsüklədi; 
пекујəмоне dümsüklədik; пекујəоне dümsüklədiniz; пекујəшоне 
dümsüklədilər; пекујəнинбим dümsükləməliydim; пекујəнинбиш 
dümsükləməliydin; пекујəнинбе dümsükləməliydi; пекујəнинбимон 
dümsükləməliydik; пекујəнинбишон dümsükləməliydiniz; 
пекујəнинбин dümsükləməliydilər; пекујəнин бим dümsükləməli 
oldum; пекујəнин биш dümsükləməli oldun; пекујəнин бе 
dümsükləməli oldu; пекујəнин бимон dümsükləməli olduq; 
пекујəнин бишон dümsükləməli oldunuz; пекујəнин бин 
dümsükləməli oldular; пекујəмбəј dümsükləsəydim; пекујəбəј 
dümsükləsəydin; пекујəшбəј dümsükləsəydi; пекујəмонбəј 
dümsükləsəydik; пекујəонбəј dümsükləsəydiniz; пекујəшонбəј 
dümsükləsəydilər; пебəкујем dümsükləyərəm; пебəкујеш 
dümsükləyərsən; пебəкује dümsükləyər; пебəкујемон 
dümsükləyərik; пебəкујешон dümsükləyərsiniz; пебəкујен 
dümsükləyərlər; пекујəниним dümsükləməliyəm; пекујəниниш 
dümsükləməlisən; пекујəнине dümsükləməlidir; пекујəнинимон 
dümsükləməliyik; пекујəнинишон dümsükləməlisiniz; пекујəнинин 
dümsükləməlidirlər; пекујым dümsükləyim; пеку dümsüklə; пекујы 
dümsükləsin; пекујəмон dümsükləyək; пекујəн dümsükləyin; 
пекујын dümsükləsinlər; пекујом dümsükləsəm; пекујош 
dümsükləsən; пекујо dümsükləsə; пекујомон dümsükləsək; 
пекујошон dümsükləsəniz; пекујон dümsükləsələr; ♥пекујејдəним 
dümsükləmirəm; пекујејдəниш dümsükləmirsən; пекујејдəни 
dümsükləmir; пекујејдəнимон dümsükləmirik; пекујејдəнишон 
dümsükləmirsiniz; пекујејдəнин dümsükləmirlər; пекујејдəныбим 
dümsükləmirdim; пекујејдəныбиш dümsükləmirdin; пекујејдəныбе 
dümsükləmirdi; пекујејдəныбимон dümsükləmirdik; 
пекујејдəныбишон dümsükləmirdiniz; пекујејдəныбин 
dümsükləmirdilər; пенəкујм dümsükləməzdim; пенəкујш 
dümsükləməzdin; пенəкуј dümsükləməzdi; пенəкујмон 
dümsükləməzdik; пенəкујшон dümsükləməzdiniz; пенəкујн 
dümsükləməzdilər; пеныкујəме dümsükləmədim; пеныкујəј 
dümsükləmədin; пеныкујəше dümsükləmədi; пеныкујəмоне 
dümsükləmədik; пеныкујəоне dümsükləmədiniz; пеныкујəшоне 
dümsükləmədilər; пекујəнинныбим dümsükləməməliydim; 
пекујəнинныбиш dümsükləməməliydin; пекујəнинныбе 
dümsükləməməliydi; пекујəнинныбимон dümsükləməməliydik; 
пекујəнинныбишон dümsükləməməliydiniz; пекујəнинныбин 
dümsükləməməliydilər; пекујəнин ныбим dümsükləməli olmadım; 
пекујəнин ныбиш dümsükləməli olmadın; пекујəнин ныбе 
dümsükləməli olmadı; пекујəнин ныбимон dümsükləməli olmadıq; 
пекујəнин ныбишон dümsükləməli olmadınız; пекујəнин ныбин 
dümsükləməli olmadılar; пекујəмнəбəј dümsükləməsəydim; 
пекујəнəбəј dümsükləməsəydin; пекујəшнəбəј dümsükləməsəydi; 
пекујəмоннəбəј dümsükləməsəydik; пекујəоннəбəј 
dümsükləməsəydiniz; пекујəшоннəбəј dümsükləməsəydilər; 
пенибəкујем dümsükləmərəm; пенибəкујеш dümsükləməzsən; 
пенибəкује dümsükləməz; пенибəкујемон dümsükləmərik; 
пенибəкујешон dümsükləməzsiniz; пенибəкујен dümsükləməzlər; 
пекујəнинним dümsükləməməliyəm; пекујəнинниш 
dümsükləməməlisən; пекујəнинни dümsükləməməlidir; 
пекујəниннимон dümsükləməməliyik; пекујəниннишон 

dümsükləməməlisiniz; пекујəниннин dümsükləməməlidirlər; 
пеныкујым dümsükləməyim; пемəку dümsükləmə; пеныкујы 
dümsükləməsin; пемəкујəмон dümsükləməyək; пемəкујəн 
dümsükləməyin; пеныкујын dümsükləməsinlər; пеныкујом 
dümsükləməsəm; пеныкујош dümsükləməsən; пеныкујо 
dümsükləməsə; пеныкујомон dümsükləməsək; пеныкујошон 
dümsükləməsəniz; пеныкујон dümsükləməsələr. 

пекује-пекује з. dümsüklәyә-dümsüklәyә, dümsüklәyәrәk. 
пекујә с. dümsüklәmiş, dümsüklәyәn, dürtmәlәmiş, 

dürtmәlәyәn. 
пекујә хəб. мəн. dümsüklәmisәn, dürtmәlәmisәn. 
пекујәнин с. dümsüklәmәli, dümsüklәyәsi, dürtmәlәmәli, 

dürtmәlәyәsi. 
пекујәсә з. dümsüklәyәrkәn, dürtmәlәyәrkәn. 
пеланды и. baş örtüyü, yaylıq, duvağ (gəlinin). 
пеларзије и. diksinmә, sәksәnmә. 
пеларзијеј ф. diksinmәk, sәksәnmәk, irpә getmәk; ♥пеларзејдəм 

diksinirəm; пеларзејдəш diksinirsən; пеларзејдə diksinir; 
пеларзејдəмон diksinirik; пеларзејдəшон diksinirsiniz; пеларзејдəн 
diksinirlər; пеларзејдəбим diksinirdim; пеларзејдəбиш diksinirdin; 
пеларзејдəбе diksinirdi; пеларзејдəбимон diksinirdik; 
пеларзејдəбишон diksinirdiniz; пеларзејдəбин diksinirdilər; 
пејəларзим diksinərdim; пејəларзиш diksinərdin; пејəларзи 
diksinərdi; пејəларзимон diksinərdik; пејəларзишон diksinərdiniz; 
пејəларзин diksinərdilər; пеларзијəјм diksindim; пеларзијəјш 
diksindin; пеларзијəј diksindi; пеларзијəјмон diksindik; 
пеларзијəјшон diksindiniz; пеларзијəјн diksindilər; 
пеларзијəнинбим diksinməliydim; пеларзијəнинбиш 
diksinməliydin; пеларзијəнинбе diksinməliydi; пеларзијəнинбимон 
diksinməliydik; пеларзијəнинбишон diksinməliydiniz; 
пеларзијəнинбин diksinməliydilər; пеларзијəнин бим diksinməli 
oldum; пеларзијəнин биш diksinməli oldun; пеларзијəнин бе 
diksinməli oldu; пеларзијəнин бимон diksinməli olduq; 
пеларзијəнин бишон diksinməli oldunuz; пеларзијəнин бин 
diksinməli oldular; пеларзијəбəјм diksinsəydim; пеларзијəбəјш 
diksinsəydin; пеларзијəбəј diksinsəydi; пеларзијəбəјмон 
diksinsəydik; пеларзијəбəјшон diksinsəydiniz; пеларзијəбəјн 
diksinsəydilər; пебəларзем diksinərəm; пебəларзеш diksinərsən; 
пебəларзе diksinər; пебəларземон diksinərik; пебəларзешон 
diksinərsiniz; пебəларзен diksinərlər; пеларзијəниним 
diksinməliyəm; пеларзијəниниш diksinməlisən; пеларзијəнине 
diksinməlidir; пеларзијəнинимон diksinməliyik; пеларзијəнинишон 
diksinməlisiniz; пеларзијəнинин diksinməlidirlər; пеларзијым 
diksinim; пеларз diksin; пеларзијы diksinsin; пеларзијəмон 
diksinək; пеларзијəн diksinin; пеларзијын diksinsinlər; пеларзијом 
diksinsəm; пеларзијош diksinsən; пеларзијо diksinsə; пеларзијомон 
diksinsək; пеларзијошон diksinsəniz; пеларзијон diksinsələr; 
♥пеларзејдəним diksinmirəm; пеларзејдəниш diksinmirsən; 
пеларзејдəни diksinmir; пеларзејдəнимон diksinmirik; 
пеларзејдəнишон diksinmirsiniz; пеларзејдəнин diksinmirlər; 
пеларзејдəныбим diksinmirdim; пеларзејдəныбиш diksinmirdin; 
пеларзејдəныбе diksinmirdi; пеларзејдəныбимон diksinmirdik; 
пеларзејдəныбишон diksinmirdiniz; пеларзејдəныбин 
diksinmirdilər; пенəларзим diksinməzdim; пенəларзиш 
diksinməzdin; пенəларзи diksinməzdi; пенəларзимон diksinməzdik; 
пенəларзишон diksinməzdiniz; пенəларзин diksinməzdilər; 
пеныларзəјм diksinmədim; пеныларзəјш diksinmədin; пеныларзəј 
diksinmədi; пеныларзəјмон diksinmədik; пеныларзəјшон 
diksinmədiniz; пеныларзəјн diksinmədilər; пеларзəнинныбим 
diksinməməliydim; пеларзəнинныбиш diksinməməliydin; 
пеларзəнинныбе diksinməməliydi; пеларзəнинныбимон 
diksinməməliydik; пеларзəнинныбишон diksinməməliydiniz; 
пеларзəнинныбин diksinməməliydilər; пеларзəнин ныбим 
diksinməli olmadım; пеларзəнин ныбиш diksinməli olmadın; 
пеларзəнин ныбе diksinməli olmadı; пеларзəнин ныбимон 
diksinməli olmadıq; пеларзəнин ныбишон diksinməli olmadınız; 
пеларзəнин ныбин diksinməli olmadılar; пеларзəнəбəјм 
diksinməsəydim; пеларзəнəбəјш diksinməsəydin; пеларзəнəбəј 
diksinməsəydi; пеларзəнəбəјмон diksinməsəydik; пеларзəнəбəјшон 
diksinməsəydiniz; пеларзəнəбəјн diksinməsəydilər; пенибəларзем 
diksinmərəm; пенибəларзеш diksinməzsən; пенибəларзе diksinməz; 
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пенибəларземон diksinmərik; пенибəларзешон diksinməzsiniz; 
пенибəларзен diksinməzlər; пеларзəнинним diksinməməliyəm; 
пеларзəнинниш diksinməməlisən; пеларзəнинни diksinməməlidir; 
пеларзəниннимон diksinməməliyik; пеларзəниннишон 
diksinməməlisiniz; пеларзəниннин diksinməməlidirlər; пеныларзым 
diksinməyim; пемəларзи diksinmə; пеныларзы diksinməsin; 
пемəларзəмон diksinməyək; пемəларзəн diksinməyin; пеныларзын 
diksinməsinlər; пеныларзом diksinməsəm; пеныларзош 
diksinməsən; пеныларзо diksinməsə; пеныларзомон diksinməsək; 
пеныларзошон diksinməsəniz; пеныларзон diksinməsələr. 

пеларзије-пеларзије з. diksinә-diksinә, sәksәnә-sәksәnә, 
dikisnәrәk, sәksәnәrәk, irpә gedә-gedә (gedәrәk). 

пеларзијә с. diksinmiş, diksinәn, sәksәnmiş, sәksәnәn, irpә 
getmiş (gedәn). 

пеларзијә хəб. мəн. diksinib, sәksәnib, irpә gedib. 
пеларзијәнин с. diksinmәli, diksinәsi, sәksәnmәli, sәksәnәsi, irpә 

getmәli (gedәsi). 
пеларзијәсә з. diksinәrkәn, sәksәnәrkәn, irpә gedәrkәn. 
пелыве и. qımıldanma. 
пелывеј ф. qımıldanmaq; ♥пелывејдəм qımıldanıram; 

пелывејдəш qımıldanırsan; пелывејдə qımıldanır; пелывејдəмон 
qımıldanırıq; пелывејдəшон qımıldanırsınız; пелывејдəн 
qımıldanırlar; пелывејдəбим qımıldanırdım; пелывејдəбиш 
qımıldanırdın; пелывејдəбе qımıldanırdı; пелывејдəбимон 
qımıldanırdıq; пелывејдəбишон qımıldanırdınız; пелывејдəбин 
qımıldanırdılar; пелывəбим qımıldanmışdım; пелывəбиш 
qımıldanmışdın; пелывəбе qımıldanmışdı; пелывəбимон 
qımıldanmışdıq; пелывəбишон qımıldanmışdınız; пелывəбин 
qımıldanmışdılar; пелывəјм qımıldandım; пелывəјш qımıldandın; 
пелывəј qımıldandı; пелывəјмон qımıldandıq; пелывəјшон 
qımıldandınız; пелывəјн qımıldandılar; пелывəбəјм qımıldansaydım; 
пелывəбəјш qımıldansaydın; пелывəбəј qımıldansaydı; 
пелывəбəјмон qımıldansaydıq; пелывəбəјшон qımıldansaydınız; 
пелывəбəјн qımıldansaydılar; пелывəнинбим qımıldanmalıydım; 
пелывəнинбиш qımıldanmalıydın; пелывəнинбе qımıldanmalıydı; 
пелывəнинбимон qımıldanmalıydıq; пелывəнинбишон 
qımıldanmalıydınız; пелывəнинбин qımıldanmalıydılar; пелывəнин 
бим qımıldanmalı oldum; пелывəнин биш qımıldanmalı oldun; 
пелывəнин бе qımıldanmalı oldu; пелывəнин бимон qımıldanmalı 
olduq; пелывəнин бишон qımıldanmalı oldunuz; пелывəнин бин 
qımıldanmalı oldular; пелывəнинимбəн qımıldanmalıyammış; 
пелывəнинишбəн qımıldanmalısanmış; пелывəнинебəн 
qımıldanmalıymış; пелывəнинимонбəн qımıldanmalıyıqmış; 
пелывəнинишонбəн qımıldanmalısınızmış; пелывəнининбəн 
qımıldanmalıymışlar; пебəлывем qımıldanaram; пебəлывеш 
qımıldanarsan; пебəлыве qımıldanar; пебəлывемон qımıldanarıq; 
пебəлывешон qımıldanarsınız; пебəлывен qımıldanarlar; 
пелывəниним qımıldanmalıyam; пелывəниниш qımıldanmalısan; 
пелывəнини qımıldanmalıdır; пелывəнинимон qımıldanmalıyıq; 
пелывəнинишон qımıldanmalısınız; пелывəнинин 
qımıldanmalıdırlar; пелывым qımıldanım; пелыв qımıldan; пелывы 
qımıldansın; пелывəмон qımıldanaq; пелывəн qımıldanın; пелывын 
qımıldansınlar; пелывом qımıldansam; пелывош qımıldansan; 
пелыво qımıldansa; пелывомон qımıldansaq; пелывошон 
qımıldansanız; пелывон qımıldansalar; ♥пелывејдəним 
qımıldanmıram; пелывејдəниш qımıldanmırsan; пелывејдəни 
qımıldanmır; пелывејдəнимон qımıldanmırıq; пелывејдəнишон 
qımıldanmırsınız; пелывејдəнин qımıldanmırlar; пелывејдəныбим 
qımıldanmırdım; пелывејдəныбиш qımıldanmırdın; пелывејдəныбе 
qımıldanmırdı; пелывејдəныбимон qımıldanmırdıq; 
пелывејдəныбишон qımıldanmırdınız; пелывејдəныбин 
qımıldanmırdılar; пелывəныбим qımıldanmamışdım; пелывəныбиш 
qımıldanmamışdın; пелывəныбе qımıldanmamışdı; пелывəныбимон 
qımıldanmamışdıq; пелывəныбишон qımıldanmamışdınız; 
пелывəныбин qımıldanmamışdılar; пенылывəјмqımıldanmadım; 
пенылывəјш qımıldanmadın; пенылывəј qımıldanmadı; 
пенылывəјмон qımıldanmadıq; пенылывəјшон qımıldanmadınız; 
пенылывəјн qımıldanmadılar; пелывəнəбəјм  qımıldanmasaydım; 
пелывəнəбəјш qımıldanmasaydın; пелывəнəбəј qımıldanmasaydı; 
пелывəнəбəјмон qımıldanmasaydıq; пелывəнəбəјшон 
qımıldanmasaydınız; пелывəнəбəјн qımıldanmasaydılar; 

пелывəнинныбим qımıldanmamalıydım; пелывəнинныбиш 
qımıldanmamalıydın; пелывəнинныбе qımıldanmamalıydı; 
пелывəнинныбимон qımıldanmamalıydıq; пелывəнинныбишон 
qımıldanmamalıydınız; пелывəнинныбин qımıldanmamalıydılar; 
пелывəнин ныбим qımıldanmalı olmadım; пелывəнин ныбиш 
qımıldanmalı olmadın; пелывəнин ныбе qımıldanmalı olmadı; 
пелывəнин ныбимон qımıldanmalı olmadıq; пелывəнин ныбишон 
qımıldanmalı olmadınız; пелывəнин ныбин qımıldanmalı olmadılar; 
пелывəниннимбəн qımıldanmamalıyammış; пелывəниннишбəн 
qımıldanmamalısanmış; пелывəниннијебəн qımıldanmamalıymış; 
пелывəниннимонбəн qımıldanmamalıyıqmış; пелывəниннишонбəн 
qımıldanmamalısınızmış; пелывəниннинбəн qımıldanmamalıymışlar; 
пенибəлывем qımıldanmaram; пенибəлывеш qımıldanmazsan; 
пенибəлыве qımıldanmaz; пенибəлывемон qımıldanmarıq; 
пенибəлывешон qımıldanmazsınız; пенибəлывен qımıldanmazlar; 
пелывəнинним qımıldanmamalıyam; пелывəнинниш 
qımıldanmamalısan; пелывəнинни qımıldanmamalıdır; 
пелывəниннимон qımıldanmamalıyıq; пелывəниннишон 
qımıldanmamalısınız; пелывəниннин qımıldanmamalıdırlar; 
пенылывым qımıldanmayım; пемəлыв qımıldanma; пенылывы 
qımıldanmasın; пемəлывəмон qımıldanmayaq; пемəлывəн 
qımıldanmayın; пенылывын qımıldanmasınlar; пенылывом 
qımıldanmasam; пенылывош qımıldanmasan; пенылыво 
qımıldanmasa; пенылывомон qımıldanmasaq; пенылывошон 
qımıldanmasanız; пенылывон qımıldanmasalar. 

пелыве-пелыве з. qımıldaya-qımıldaya, qımıldayaraq. 
пелывә и. qımıltı. 
пелывә с. qımıldanmış, qımıldanan. 
пелывә  хəб. мəн. qımıldanıb. 
пелывәнин с. qımıldanmalı, qımıldanası. 
пелывәсә з. qımıldanarkәn. 
пелыште и. yalama. 
пелыштеј ф. yalamaq, aşağıdan yuxarı yalamaq; пелыштə беј 

ф. yalanmaq, aşağıdan yuxarı yalanmaq; пелыштə быə с. yalanmış, 
yalanan, aşağıdan yuxarı yalanmış (yalanan); пелыштə быə хəб. мəн. 
yalanmışdır, yalanıb, aşağıdan yuxarı yalanmışdır (yalanıb); 
♥пелыштејдəм yalayıram; пелыштејдəш yalayırsan; пелыштејдə 
yalayır; пелыштејдəмон yalayırıq; пелыштејдəшон yalayırsınız; 
пелыштејдəн yalayırlar; пелыштејдəбим yalayırdım; 
пелыштејдəбиш yalayırdın; пелыштејдəбе yalayırdı; 
пелыштејдəбимон yalayırdıq; пелыштејдəбишон yalayırdınız; 
пелыштејдəбин yalayırdılar; пелыштəмбе yalamışdım; пелыштəбе 
yalamışdın; пелыштəшбе yalamışdı; пелыштəмонбе yalamışdıq; 
пелыштəонбе yalamışdınız; пелыштəшонбе yalamışdılar; 
пелыштыме yaladım; пелыште yaladın; пелыштыше yaladı; 
пелыштымоне yaladıq; пелыштыоне yaladınız; пелыштышоне 
yaladılar; пелыштəмбəј yalasaydım; пелыштəбəј  yalasaydın; 
пелыштəшбəј yalasaydı; пелыштəмонбəј yalasaydıq; пелыштəонбəј 
yalasaydınız; пелыштəшонбəј yalasaydılar; пелыштəнинбим 
yalamalıydım; пелыштəнинбиш yalamalıydın; пелыштəнинбе 
yalamalıydı; пелыштəнинбимон yalamalıydıq; пелыштəнинбишон 
yalamalıydınız; пелыштəнинбин yalamalıydılar; пелыштəнин бим 
yalamalı oldum; пелыштəнин биш yalamalı oldun; пелыштəнин бе 
yalamalı oldu; пелыштəнин бимон yalamalı olduq; пелыштəнин 
бишон yalamalı oldunuz; пелыштəнин бин yalamalı oldular; 
пелыштəнинимбəн yalamalıyammış; пелыштəнинишбəн 
yalamalısanmış; пелыштəнинебəн yalamalıymış; 
пелыштəнинимонбəн yalamalıyıqmış; пелыштəнинишонбəн 
yalamalısınızmış; пелыштəнининбəн yalamalıymışlar; пебəлыштем 
yalaaram; пебəлыштеш yalayarsan; пебəлыште yalayar; 
пебəлыштемон yalayarıq; пебəлыштешон yalayarsınız; 
пебəлыштен yalayarlar; пелыштəниним yalamalıyam; 
пелыштəниниш yalamalısan; пелыштəнини yalamalıdır; 
пелыштəнинимон yalamalıyıq; пелыштəнинишон yalamalısınız; 
пелыштəнинин yalamalıdırlar; пелыштым yalayım; пелышт yala; 
пелышты yalasın; пелыштəмон yalayaq; пелыштəн yalayın; 
пелыштын yalasınlar; пелыштом yalasam; пелыштош yalasan; 
пелышто yalasa; пелыштомон yalasaq; пелыштошон yalasanız; 
пелыштон yalasalar; ♥пелыштејдəним yalamıram; пелыштејдəниш 
yalamırsan; пелыштејдəни yalamır; пелыштејдəнимон yalamırıq; 
пелыштејдəнишон yalamırsınız; пелыштејдəнин yalamırlar; 
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пелыштејдəныбим yalamırdım; пелыштејдəныбиш yalamırdın; 
пелыштејдəныбе yalamırdı; пелыштејдəныбимон yalamırdıq; 
пелыштејдəныбишон yalamırdınız; пелыштејдəныбин yalamırdılar; 
пелыштəмныбе yalamamışdım; пелыштəныбе yalamamışdın; 
пелыштəшныбе yalamamışdı; пелыштəмонныбе yalamamışdıq; 
пелыштəонныбе yalamamışdınız; пелыштəшонныбе 
yalamamışdılar; пенылыштыме yalamadım; пенылыште yalamadın; 
пенылыштыше yalamadı; пенылыштымоне yalamadıq; 
пенылыштыоне yalamadınız; пенылыштышоне yalamadılar; 
пелыштəмнəбəј  yalamasaydım; пелыштəнəбəј yalamasaydın; 
пелыштəшнəбəј yalamasaydı; пелыштəмоннəбəј yalamasaydıq; 
пелыштəоннəбəј yalamasaydınız; пелыштəшоннəбəј 
yalamasaydılar; пелыштəнинныбим yalamamalıydım; 
пелыштəнинныбиш yalamamalıydın; пелыштəнинныбе 
yalamamalıydı; пелыштəнинныбимон yalamamalıydıq; 
пелыштəнинныбишон yalamamalıydınız; пелыштəнинныбин 
yalamamalıydılar; пелыштəнин ныбим yalamalı olmadım; 
пелыштəнин ныбиш yalamalı olmadın; пелыштəнин ныбе yalamalı 
olmadı; пелыштəнин ныбимон yalamalı olmadıq; пелыштəнин 
ныбишон yalamalı olmadınız; пелыштəнин ныбин yalamalı 
olmadılar; пелыштəниннимбəн yalamamalıyammış; 
пелыштəниннишбəн yalamamalısanmış; пелыштəниннијебəн 
yalamamalıymış; пелыштəниннимонбəн yalamamalıyıqmış; 
пелыштəниннишонбəн yalamamalısınızmış; пелыштəниннинбəн 
yalamamalıymışlar; пенибəлыштем yalamaram; пенибəлыштеш 
yalamazsan; пенибəлыште yalamaz; пенибəлыштемон yalamarıq; 
пенибəлыштешон yalamazsınız; пенибəлыштен yalamazlar; 
пелыштəнинним yalamamalıyam; пелыштəнинниш yalamamalısan; 
пелыштəнинни yalamamalıdır; пелыштəниннимон yalamamalıyıq; 
пелыштəниннишон yalamamalısınız; пелыштəниннин 
yalamamalıdırlar; пенылыштым yalamayım; пемəлышт yalama; 
пенылышты yalamasın; пемəлыштəмон yalamayaq; пемəлыштəн 
yalamayın; пенылыштын yalamasınlar; пенылыштом yalamasam; 
пенылыштош yalamasan; пенылышто yalamasa; пенылыштомон 
yalamasaq; пенылыштошон yalamasanız; пенылыштон yalamasalar. 

пелыште-пелыште з. yalaya-yalaya, yalayaraq. 
пелыштә с. yalamış, yalayan, aşağıdan yuxarı yalamış 

(yalayan). 
пелыштә хəб. мəн. yalamısan, aşağıdan yuxarı yalamısan. 
пелыштәнин с. yalamalı, yalayası. 
пелыштәсә з. yalayarkәn, aşağıdan yuxarı yalayarkәn. 
пеловније и. doğurma, doğuzma. 
пеловнијеј ф. doğurmaq, doğuzmaq; ғəзəб пеловнијеј qəzəb 

doğurmaq; пеловнијə беј ф. doğurulmaq; пеловнијə быəбе 
doğurulmuşdu; пеловнијə быəбəј doğurulsaydı; пеловнијə бе 
doğuruldu; пеловнијə бејдə doğurulur; пеловнијə бəбе doğurular; 
пеловнијə быə с. doğurulmuş, doğurulan; пеловнијə быə хəб. мəн. 
doğurulmuşdur, doğurulub; ♥пеловнејдəм doğururam; пеловнејдəш 
doğurursan; пеловнејдə doğurur; пеловнејдəмон doğururuq; 
пеловнејдəшон doğurursunuz; пеловнејдəн doğururlar; 
пеловнејдəбим doğururdum; пеловнејдəбиш doğururdun; 
пеловнејдəбе doğururdu; пеловнејдəбимон doğururduq; 
пеловнејдəбишон doğururdunuz; пеловнејдəбин doğururdular; 
пеловнијəмбе doğurmuşdum; пеловнијəбе doğurmuşdun; 
пеловнијəшбе doğurmuşdu; пеловнијəмонбе doğurmuşduq; 
пеловнијəонбе doğurmuşdunuz; пеловнијəшонбе doğurmuşdular; 
пеловниме doğurdum; пеловније doğurdun; пеловнише doğurdu; 
пеловнимоне doğurduq; пеловнијоне doğurdunuz; пеловнишоне 
doğurdular; пеловнијəмбəј doğursaydım; пеловнијəбəј doğursaydın; 
пеловнијəшбəј doğursaydı; пеловнијəмонбəј doğursaydıq; 
пеловнијəонбəј doğursaydınız; пеловнијəшонбəј doğursaydılar; 
пеловнијəнинбим doğurmalıydım; пеловнијəнинбиш 
doğurmalıydın; пеловнијəнинбе doğurmalıydı; пеловнијəнинбимон 
doğurmalıydıq; пеловнијəнинбишон doğurmalıydınız; 
пеловнијəнинбин doğurmalıydılar; пеловнијəнин бим doğurmalı 
oldum; пеловнијəнин биш doğurmalı oldun; пеловнијəнин бе 
doğurmalı oldu; пеловнијəнин бимон doğurmalı olduq; 
пеловнијəнин бишон doğurmalı oldunuz; пеловнијəнин бин 
doğurmalı oldular; пеловнијəнинимбəн doğurmalıyammış; 
пеловнијəнинишбəн doğurmalısanmış; пеловнијəнинебəн 
doğurmalıymış; пеловнијəнинимонбəн doğurmalıyıqmış; 

пеловнијəнинишонбəн doğurmalısınızmış; пеловнијəнининбəн 
doğurmalıymışlar; пебəловнем doğuraram; пебəловнеш doğurarsan; 
пебəловне doğurar; пебəловнемон doğurarıq; пебəловнешон 
doğurarsınız; пебəловнен doğurarlar; пеловнијəниним 
doğurmalıyam; пеловнијəниниш doğurmalısan; пеловнијəнини 
doğurmalıdır; пеловнијəнинимон doğurmalıyıq; пеловнијəнинишон 
doğurmalısınız; пеловнијəнинин doğurmalıdırlar; пеловным 
doğurum; пеловын doğur; пеловны doğursun; пеловнəмон doğuraq; 
пеловнəн doğurun; пеловнын doğursunlar; пеловном doğursam; 
пеловнош doğursan; пеловно doğursa; пеловномон doğursaq; 
пеловношон doğursanız; пеловнон doğursalar; ♥пеловнејдəним 
doğurmuram; пеловнејдəниш doğurmursan; пеловнејдəни 
doğurmur; пеловнејдəнимон doğurmuruq; пеловнејдəнишон 
doğurmursunuz; пеловнејдəнин doğurmurlar; пеловнејдəныбим 
doğurmurdum; пеловнејдəныбиш doğurmurdun; пеловнејдəныбе 
doğurmurdu; пеловнејдəныбимон doğurmurduq; 
пеловнејдəныбишон doğurmurdunuz; пеловнејдəныбин 
doğurmurdular; пеловнијəмныбе doğurmamışdım; пеловнијəныбе 
doğurmamışdın; пеловнијəшныбе doğurmamışdı; 
пеловнијəмонныбе doğurmamışdıq; пеловнијəонныбе 
doğurmamışdınız; пеловнијəшонныбе doğurmamışdılar; 
пеныловниме doğurmadım; пеныловније doğurmadın; 
пеныловнише doğurmadı; пеныловнимоне doğurmadıq; 
пеныловнијоне doğurmadınız; пеныловнишоне doğurmadılar; 
пеловнијəмнəбəј  doğurmasaydım; пеловнијəнəбəј doğurmasaydın; 
пеловнијəшнəбəј doğurmasaydı; пеловнијəмоннəбəј  
doğurmasaydıq; пеловнијəоннəбəј doğurmasaydınız; 
пеловнијəшоннəбəј doğurmasaydılar; пеловнијəнинныбим 
doğurmamalıydım; пеловнијəнинныбиш doğurmamalıydın; 
пеловнијəнинныбе doğurmamalıydı; пеловнијəнинныбимон 
doğurmamalıydıq; пеловнијəнинныбишон doğurmamalıydınız; 
пеловнијəнинныбин doğurmamalıydılar; пеловнијəнин ныбим 
doğurmalı olmadım; пеловнијəнин ныбиш doğurmalı olmadın; 
пеловнијəнин ныбе doğurmalı olmadı; пеловнијəнин ныбимон 
doğurmalı olmadıq; пеловнијəнин ныбишон doğurmalı olmadınız; 
пеловнијəнин ныбин doğurmalı olmadılar; пеловнијəниннимбəн 
doğurmamalıyammış; пеловнијəниннишбəн doğurmamalısanmış; 
пеловнијəниннијебəн doğurmamalıymış; пеловнијəниннимонбəн 
doğurmamalıyıqmış; пеловнијəниннишонбəн doğurmamalısınızmış; 
пеловнијəниннинбəн doğurmamalıymışlar; пенибəловнем 
doğurmaram; пенибəловнеш doğurmazsan; пенибəловне doğurmaz; 
пенибəловнемон doğurmarıq; пенибəловнешон doğurmazsınız; 
пенибəловнен doğurmazlar; пеловнијəнинним doğurmamalıyam; 
пеловнијəнинниш doğurmamalısan; пеловнијəнинни 
doğurmamalıdır; пеловнијəниннимон doğurmamalıyıq; 
пеловнијəниннишон doğurmamalısınız; пеловнијəниннин 
doğurmamalıdırlar; пеныловным doğurmayım; пемəловын doğurma; 
пеныловны doğurmasın; пемəловнəмон doğurmayaq; пемəловнəн 
doğurmayın; пеныловнын doğurmasınlar; пеныловном doğurmasam; 
пеныловнош doğurmasan; пеныловно doğurmasa; пеныловномон 
doğurmasaq; пеныловношон doğurmasanız; пеныловнон 
doğurmasalar. 

пеловније-пеловније з. doğura-doğura, doğuraraq. 
пеловнијә с. doğurmuş, doğuran, doğuzmuş, doğuzan. 
пеловнијә хəб. мəн. doğurmusan, doğuzmusan. 
пеловнијәнин с. doğurmalı, doğurası, doğuzmalı. 
пеловнијәсә з. doğurarkәn, doğuzarkәn. 
пелорзыније и. diksindirmә. 
пелорзынијеј ф. diksindirmәk; пелорзынијə бе и. diksindirilmə; 

пелорзынијə беј ф. diksindirilmək; пелорзынијə быəбе 
diksindirilmişdi; пелорзынијə быəбəј diksindirilsəydi; пелорзынијə 
бе diksindirildi; пелорзынијə бејдə diksindirilir; пелорзынијə бəбе 
diksindirilər; пелорзынијə быə с. diksindirilmiş, diksindirilən; 
пелорзынијə быə хəб. мəн. diksindirilmişdir, diksindirilib; 
♥пелорзынејдəм diksindirirəm; пелорзынејдəш diksindirirsən; 
пелорзынејдə diksindirir; пелорзынејдəмон diksindiririk; 
пелорзынејдəшон diksindirirsiniz; пелорзынејдəн diksindirirlər; 
пелорзынејдəбим diksindirirdim; пелорзынејдəбиш diksindirirdin; 
пелорзынејдəбе diksindirirdi; пелорзынејдəбимон diksindirirdik; 
пелорзынејдəбишон diksindirirdiniz; пелорзынејдəбин 
diksindirirdilər; пејəлорзыним diksindirərdim; пејəлорзыниш 
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diksindirərdin; пејəлорзыни diksindirərdi; пејəлорзынимон 
diksindirərdik; пејəлорзынишон diksindirərdiniz; пејəлорзынин 
diksindirərdilər; пелорзыниме diksindirdim; пелорзыније 
diksindirdin; пелорзынише diksindirdi; пелорзынимоне 
diksindirdik; пелорзынијоне diksindirdiniz; пелорзынишоне 
diksindirdilər; пелорзынијəнинбим diksindirməliydim; 
пелорзынијəнинбиш diksindirməliydin; пелорзынијəнинбе 
diksindirməliydi; пелорзынијəнинбимон diksindirməliydik; 
пелорзынијəнинбишон diksindirməliydiniz; пелорзынијəнинбин 
diksindirməliydilər; пелорзынијəнин бим diksindirməli oldum; 
пелорзынијəнин биш diksindirməli oldun; пелорзынијəнин бе 
diksindirməli oldu; пелорзынијəнин бимон diksindirməli olduq; 
пелорзынијəнин бишон diksindirməli oldunuz; пелорзынијəнин 
бин diksindirməli oldular; пелорзынијəмбəј diksindirsəydim; 
пелорзынијəбəј diksindirsəydin; пелорзынијəшбəј diksindirsəydi; 
пелорзынијəмонбəј diksindirsəydik; пелорзынијəонбəј 
diksindirsəydiniz; пелорзынијəшонбəј diksindirsəydilər; 
пебəлорзынем diksindirərəm; пебəлорзынеш diksindirərsən; 
пебəлорзыне diksindirər; пебəлорзынемон diksindirərik; 
пебəлорзынешон diksindirərsiniz; пебəлорзынен diksindirərlər; 
пелорзынијəниним diksindirməliyəm; пелорзынијəниниш 
diksindirməlisən; пелорзынијəнине diksindirməlidir; 
пелорзынијəнинимон diksindirməliyik; пелорзынијəнинишон 
diksindirməlisiniz; пелорзынијəнинин diksindirməlidirlər; 
пелорзыным diksindirim; пелорзын diksindir; пелорзыны 
diksindirsin; пелорзынəмон diksindirək; пелорзынəн diksindirin; 
пелорзынын diksindirsinlər; пелорзыном diksindirsəm; пелорзынош 
diksindirsən; пелорзыно diksindirsə; пелорзыномон diksindirsək; 
пелорзыношон diksindirsəniz; пелорзынон diksindirsələr; 
♥пелорзынејдəним diksindirmirəm; пелорзынејдəниш 
diksindirmirsən; пелорзынејдəни diksindirmir; пелорзынејдəнимон 
diksindirmirik; пелорзынејдəнишон diksindirmirsiniz; 
пелорзынејдəнин diksindirmirlər; пелорзынејдəныбим 
diksindirmirdim; пелорзынејдəныбиш diksindirmirdin; 
пелорзынејдəныбе diksindirmirdi; пелорзынејдəныбимон 
diksindirmirdik; пелорзынејдəныбишон diksindirmirdiniz; 
пелорзынејдəныбин diksindirmirdilər; пенəлорзыним 
diksindirməzdim; пенəлорзыниш diksindirməzdin; пенəлорзыни 
diksindirməzdi; пенəлорзынимон diksindirməzdik; 
пенəлорзынишон diksindirməzdiniz; пенəлорзынин 
diksindirməzdilər; пенылорзыниме diksindirmədim; пенылорзыније 
diksindirmədin; пенылорзынише diksindirmədi; пенылорзынимоне 
diksindirmədik; пенылорзынијоне diksindirmədiniz; 
пенылорзынишоне diksindirmədilər; пелорзынијəнинныбим 
diksindirməməliydim; пелорзынијəнинныбиш diksindirməməliydin; 
пелорзынијəнинныбе diksindirməməliydi; 
пелорзынијəнинныбимон diksindirməməliydik; 
пелорзынијəнинныбишон diksindirməməliydiniz; 
пелорзынијəнинныбин diksindirməməliydilər; пелорзынијəнин 
ныбим diksindirməli olmadım; пелорзынијəнин ныбиш 
diksindirməli olmadın; пелорзынијəнин ныбе diksindirməli olmadı; 
пелорзынијəнин ныбимон diksindirməli olmadıq; пелорзынијəнин 
ныбишон diksindirməli olmadınız; пелорзынијəнин ныбин 
diksindirməli olmadılar; пелорзынијəмнəбəј diksindirməsəydim; 
пелорзынијəнəбəј diksindirməsəydin; пелорзынијəшнəбəј 
diksindirməsəydi; пелорзынијəмоннəбəј diksindirməsəydik; 
пелорзынијəоннəбəј diksindirməsəydiniz; пелорзынијəшоннəбəј 
diksindirməsəydilər; пенибəлорзынем diksindirmərəm; 
пенибəлорзынеш diksindirməzsən; пенибəлорзыне diksindirməz; 
пенибəлорзынемон diksindirmərik; пенибəлорзынешон 
diksindirməzsiniz; пенибəлорзынен diksindirməzlər; 
пелорзынијəнинним diksindirməməliyəm; пелорзынијəнинниш 
diksindirməməlisən; пелорзынијəнинни diksindirməməlidir; 
пелорзынијəниннимон diksindirməməliyik; пелорзынијəниннишон 
diksindirməməlisiniz; пелорзынијəниннин diksindirməməlidirlər; 
пенылорзыным diksindirməyim; пемəлорзын diksindirmə; 
пенылорзыны diksindirməsin; пемəлорзынəмон diksindirməyək; 
пемəлорзынəн diksindirməyin; пенылорзынын diksindirməsinlər; 
пенылорзыном diksindirməsəm; пенылорзынош diksindirməsən; 
пенылорзыно diksindirməsə; пенылорзыномон diksindirməsək; 

пенылорзыношон diksindirməsəniz; пенылорзынон 
diksindirməsələr. 

пелорзыније-пелорзыније с. diksindirә-diksindirә, 
diksindirәrәk. 

пелорзынијә с. diksindirmiş, diksindirәn. 
пелорзынијә хəб. мəн. diksindirmisәn. 
пелорзынијәнин с. diksindirmәli, diksindirәsi. 
пелорзынијәсә з. diksindirәrkәn. 
пелхарте и. yumbalanma. 
пелхартеј ф. yumbalanmaq; ♥пелхартејдəм yumbalanıram; 

пелхартејдəш yumbalanırsan; пелхартејдə yumbalanır; 
пелхартејдəмон yumbalanırıq; пелхартејдəшон yumbalanırsınız; 
пелхартејдəн yumbalanırlar; пелхартејдəбим yumbalanırdım; 
пелхартејдəбиш yumbalanırdın; пелхартејдəбе yumbalanırdı; 
пелхартејдəбимон yumbalanırdıq; пелхартејдəбишон 
yumbalanırdınız; пелхартејдəбин yumbalanırdılar; пелхартəбим 
yumbalanmışdım; пелхартəбиш yumbalanmışdın; пелхартəбе 
yumbalanmışdı; пелхартəбимон yumbalanmışdıq; пелхартəбишон 
yumbalanmışdınız; пелхартəбин yumbalanmışdılar; пелхартим 
yumbalandım; пелхартиш yumbalandın; пелхарте yumbalandı; 
пелхартимон yumbalandıq; пелхартишон yumbalandınız; 
пелхартин yumbalandılar; пејəлхартим yumbalanardım; 
пејəлхартиш yumbalanardın; пејəлхарти yumbalanardı; 
пејəлхартимон yumbalanardıq; пејəлхартишон yumbalanardınız; 
пејəлхартин yumbalanardılar; пелхартəбəјм yumbalansaydım; 
пелхартəбəјш yumbalansaydın; пелхартəбəј yumbalansaydı; 
пелхартəбəјмон yumbalansaydıq; пелхартəбəјшон 
yumbalansaydınız; пелхартəбəјн yumbalansaydılar; пелхартəнинбим 
yumbalanmalıydım; пелхартəнинбиш yumbalanmalıydın; 
пелхартəнинбе yumbalanmalıydı; пелхартəнинбимон 
yumbalanmalıydıq; пелхартəнинбишон yumbalanmalıydınız; 
пелхартəнинбин yumbalanmalıydılar; пелхартəнин бим 
yumbalanmalı oldum; пелхартəнин биш yumbalanmalı oldun; 
пелхартəнин бе yumbalanmalı oldu; пелхартəнин бимон 
yumbalanmalı olduq; пелхартəнин бишон yumbalanmalı oldunuz; 
пелхартəнин бин yumbalanmalı oldular; пелхартəнинимбəн 
yumbalanmalıyammış; пелхартəнинишбəн yumbalanmalısanmış; 
пелхартəнинебəн yumbalanmalıymış; пелхартəнинимонбəн 
yumbalanmalıyıqmış; пелхартəнинишонбəн yumbalanmalısınızmış; 
пелхартəнининбəн yumbalanmalıymışlar; пебəлхартем 
yumbalanaram; пебəлхартеш yumbalanarsan; пебəлхарте  
yumbalanar; пебəлхартемон yumbalanarıq; пебəлхартешон 
yumbalanarsınız; пебəлхартен yumbalanarlar; пелхартəниним 
yumbalanmalıyam; пелхартəниниш yumbalanmalısan; 
пелхартəнине yumbalanmalıdır; пелхартəнинимон 
yumbalanmalıyıq; пелхартəнинишон yumbalanmalısınız; 
пелхартəнинин yumbalanmalıdırlar; пелхартым yumbalanım; 
пелхарт yumbalan; пелхарты  yumbalansın; пелхартəмон 
yumbalanaq; пелхартəн yumbalanın; пелхартын yumbalansınlar; 
пелхартом yumbalansam; пелхартош yumbalansan; пелхарто 
yumbalansa; пелхартомон yumbalansaq; пелхартошон 
yumbalansanız; пелхартон yumbalansalar; ♥пелхартејдəним 
yumbalanmıram; пелхартејдəниш yımbalanmırsan; пелхартејдəни 
yumbalanmır; пелхартејдəнимон yumbalanmırıq; 
пелхартејдəнишон yumbalanmırsınız; пелхартејдəнин 
yumbalanmırlar; пелхартејдəныбим yumbalanmırdım; 
пелхартејдəныбиш yumbalanmırdın; пелхартејдəныбе 
yumbalanmırdı; пелхартејдəныбимон yumbalanmırdıq; 
пелхартејдəныбишон yumbalanmırdınız; пелхартејдəныбин 
yumbalanmırdılar; пелхартəныбим yumbalanmamışdım; 
пелхартəныбиш yumbalanmamışdın; пелхартəныбе 
yumbalanmamışdı; пелхартəныбимон yumbalanmamışdıq; 
пелхартəныбишон yumbalanmamışdınız; пелхартəныбин 
yumbalanmamışdılar; пенылхартим yumbalanmadım; пенылхартиш 
yumbalanmadın; пенылхарте yumbalanmadı; пенылхартимон 
yumbalanmadıq; пенылхартишон yumbalanmadınız; пенылхартин 
yumbalanmadılar; пенəлхартим yumbalanmazdım; пенəлхартиш 
yumbalanmazdın; пенəлхарти yumbalanmazdı; пенəлхартимон 
yumbalanmazdıq; пенəлхартишон yumbalanmazdınız; пенəлхартин 
yumbalanmazdılar; пелхартəнəбəјм yumbalanmasaydım; 
пелхартəнəбəјш yumbalanmasaydın; пелхартəнəбəј 
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yumbalanmasaydı; пелхартəнəбəјмон yumbalanmasaydıq; 
пелхартəнəбəјшон yumbalanmasaydınız; пелхартəнəбəјн 
yumbalanmasaydılar; пелхартəнинныбим yumbalanmamalıydım; 
пелхартəнинныбиш yumbalanmamalıydın; пелхартəнинныбе 
yumbalanmamalıydı; пелхартəнинныбимон yumbalanmamalıydıq; 
пелхартəнинныбишон yumbalanmamalıydınız; пелхартəнинныбин 
yumbalanmamalıydılar; пелхартəнин ныбим yumbalanmalı 
olmadım; пелхартəнин ныбиш yumbalanmalı olmadın; пелхартəнин 
ныбе yumbalanmalı olmadı; пелхартəнин ныбимон yumbalanmalı 
olmadıq; пелхартəнин ныбишон yumbalanmalı olmadınız; 
пелхартəнин ныбин yumbalanmalı olmadılar; пелхартəниннимбəн 
yumbalanmamalıyammış; пелхартəниннишбəн 
yumbalanmamalısanmış; пелхартəниннијебəн 
yumbalanmamalıymış; пелхартəниннимонбəн 
yumbalanmamalıyıqmış; пелхартəниннишонбəн 
yumbalanmamalısınızmış; пелхартəниннинбəн 
yumbalanmamalıymışlar; пенибəлхартем yumbalanmaram; 
пенибəлхартеш yumbalanmazsan; пенибəлхарте yumbalanmaz; 
пенибəлхартемон yumbalanmarıq; пенибəлхартешон 
yumbalanmazsınız; пенибəлхартен yumbalanmazlar; 
пелхартəнинним yumbalanmamalıyam; пелхартəнинниш 
yumbalanmamalısan; пелхартəнинни yumbalanmamalıdır; 
пелхартəниннимон yumbalanmamalıyıq; пелхартəниннишон 
yumbalanmamalısınız; пелхартəниннин yumbalanmamalıdırlar; 
пелхартəнин ним yumbalanmalı deyiləm; пелхартəнин ниш 
yumbalanmalı deilsən; пелхартəнин ни yumbalanmalı deyil; 
пелхартəнин нимон yumbalanmalı deyilik; пелхартəнин нишон 
yumbalanmalı deyilsiniz; пелхартəнин нин yumbalanmalı deyildirlər; 
пенылхартым yumbalanmayım; пемəлхарт yumbalanma; 
пенылхарты yumbalanmasın; пемəлхартəмон yumbalanmayaq; 
пемəлхартəн yumbalanmayın; пенылхартын yumbalanmasınlar; 
пенылхартом yumbalanmasam; пенылхартош yumbalanmasan; 
пенылхарто yumbalanmasa; пенылхартомон yumbalanmasaq; 
пенылхартошон yumbalanmasanız; пенылхартон yumbalanmasalar. 

пелхарте-пелхарте с. yumbalana-yumbalana, yumbalanaraq. 
пелхартә с. yumbalanmış, yumbaladan. 
пелхартә хəб. мəн. yumbalanıb. 
пелхартәнин с. yumbalanmalı, yumbalanası. 
пелхартәсә з. yumbalanarkәn. 
пелхортыније и. yumbalatma. 
пелхортынијеј ф. yumbalatmaq; пелхортынијə беј ф. 

yumbalatdırılmaq; пелхортынијə быə с. yumbalatdırılmış, 
yumbalatdırılan; пелхортынијə быə хəб. мəн. yumbalatdırılmışdır, 
yumbalatdırılıb; ♥пелхортынејдəм yumbaladıram; пелхортынејдəш 
yumbaladırsan; пелхортынејдə yumbaladır; пелхортынејдəмон 
yumbaladırıq; пелхортынејдəшон yumbaladırsınız; пелхортынејдəн 
yumbaladırlar; пелхортынејдəбим yumbaladırdım; 
пелхортынејдəбиш yumbaladırdın; пелхортынејдəбе yumbaladırdı; 
пелхортынејдəбимон yumbaladırdıq; пелхортынејдəбишон 
yumbaladırdınız; пелхортынејдəбин yumbaladırdılar; 
пелхортынијəмбе yumbalatmışdım; пелхортынијəбе 
yumbalatmışdın; пелхортынијəшбе yumbalatmışdı; 
пелхортынијəмонбе  yumbalatmışdıq; пелхортынијəонбе 
yumbalatmışdınız; пелхортынијəшонбе yumbalatmışdılar; 
пелхортыниме yumbalatdım; пелхортыније yumbalatdın; 
пелхортынише yumbalatdı; пелхортынимоне yumbalatdıq; 
пелхортынијоне yumbalatdınız; пелхортынишоне yumbalatdılar; 
пејəлхортыним yumbaladardım; пејəлхортыниш yumbaladardın; 
пејəлхортыни yumbaladardı; пејəлхортынимон yumbaladardıq; 
пејəлхортынишон yumbaladardınız; пејəлхортынин 
yumbaladardılar; пелхортынијəмбəј yumbalatsaydım; 
пелхортынијəбəј yumbalatsaydın; пелхортынијəшбəј 
yumbalatsaydı; пелхортынијəмонбəј yumbalatsaydıq; 
пелхортынијəонбəј yumbalatsaydınız; пелхортынијəшонбəј 
yumbalatsaydılar; пелхортынијəнинбим yumbalatmalıydım; 
пелхортынијəнинбиш yumbalatmalıydın; пелхортынијəнинбе 
yumbalatmalıydı; пелхортынијəнинбимон yumbalatmalıydıq; 
пелхортынијəнинбишон yumbalatmalıydınız; пелхортынијəнинбин 
yumbalatmalıydılar; пелхортынијəнин бим yumbalatmalı oldum; 
пелхортынијəнин биш yumbalatmalı oldun; пелхортынијəнин бе 
yumbalatmalı oldu; пелхортынијəнин бимон yumbalatmalı olduq; 

пелхортынијəнин бишон yumbalatmalı oldunuz; пелхортынијəнин 
бин yumbalatmalı oldular; пелхортынијəнинимбəн 
yumbalatmalıyammış; пелхортынијəнинишбəн yumbalatmalısanmış; 
пелхортынијəнинебəн yumbalatmalıymış; 
пелхортынијəнинимонбəн yumbalatmalıyıqmış; 
пелхортынијəнинишонбəн yumbalatmalısınızmış; 
пелхортынијəнининбəн yumbalatmalıymışlar; пебəлхортынем 
yumbaladaram; пебəлхортынеш yumbaladarsan; пебəлхортыне  
yumbaladar; пебəлхортынемон yumbaladarıq; пебəлхортынешон 
yumbaladarsınız; пебəлхортынен yumbaladarlar; 
пелхортынијəниним yumbalatmalıyam; пелхортынијəниниш 
yumbalatmalısan; пелхортынијəнине yumbalatmalıdır; 
пелхортынијəнинимон yumbalatmalıyıq; пелхортынијəнинишон 
yumbalatmalısınız; пелхортынијəнинин yumbalatmalıdırlar; 
пелхортыным yumbaladım; пелхортын yumbalat; пелхортыны  
yumbalatsın; пелхортынəмон yumbaladaq; пелхортынəн 
yumbaladın; пелхортынын yumbalatsınlar; пелхортыном 
yumbalatsam; пелхортынош yumbalatsan; пелхортыно yumbalatsa; 
пелхортыномон yumbalatsaq; пелхортыношон yumbalatsanız; 
пелхортынон yumbalatsalar; ♥пелхортынејдəним yumbalatmıram; 
пелхортынејдəниш yımbalatmırsan; пелхортынејдəни yumbalatmır; 
пелхортынејдəнимон yumbalatmırıq; пелхортынејдəнишон 
yumbalatmırsınız; пелхортынејдəнин yumbalatmırlar; 
пелхортынејдəныбим yumbalatmırdım; пелхортынејдəныбиш 
yumbalatmırdın; пелхортынејдəныбе yumbalatmırdı; 
пелхортынејдəныбимон yumbalatmırdıq; пелхортынејдəныбишон 
yumbalatmırdınız; пелхортынејдəныбин yumbalatmırdılar; 
пелхортынијəмныбе yumbalatmamışdım; пелхортынијəныбе 
yumbalatmamışdın; пелхортынијəшныбе yumbalatmamışdı; 
пелхортынијəмонныбе yumbalatmamışdıq; пелхортынијəонныбе 
yumbalatmamışdınız; пелхортынијəшонныбе yumbalatmamışdılar; 
пенылхортыниме yumbalatmadım; пенылхортыније 
yumbalatmadın; пенылхортынише yumbalatmadı; 
пенылхортынимоне yumbalatmadıq; пенылхортынијоне 
yumbalatmadınız; пенылхортынишоне yumbalatmadılar; 
пенəлхортыним yumbalatmazdım; пенəлхортыниш 
yumbalatmazdın; пенəлхортыни yumbalatmazdı; пенəлхортынимон 
yumbalatmazdıq; пенəлхортынишон yumbalatmazdınız; 
пенəлхортынин yumbalatmazdılar; пелхортынијəмнəбəј 
yumbalatmasaydım; пелхортынијəнəбəј yumbalatmasaydın; 
пелхортынијəшнəбəј yumbalatmasaydı; пелхортынијəмоннəбəј 
yumbalatmasaydıq; пелхортынијəоннəбəј yumbalatmasaydınız; 
пелхортынијəшоннəбəј yumbalatmasaydılar; 
пелхортынијəнинныбим yumbalatmamalıydım; 
пелхортынијəнинныбиш yumbalatmamalıydın; 
пелхортынијəнинныбе yumbalatmamalıydı; 
пелхортынијəнинныбимон yumbalatmamalıydıq; 
пелхортынијəнинныбишон yumbalatmamalıydınız; 
пелхортынијəнинныбин yumbalatmamalıydılar; пелхортынијəнин 
ныбим yumbalatmalı olmadım; пелхортынијəнин ныбиш 
yumbalatmalı olmadın; пелхортынијəнин ныбе yumbalatmalı 
olmadı; пелхортынијəнин ныбимон yumbalatmalı olmadıq; 
пелхортынијəнин ныбишон yumbalatmalı olmadınız; 
пелхортынијəнин ныбин yumbalatmalı olmadılar; 
пелхортынијəниннимбəн yumbalatmamalıyammış; 
пелхортынијəниннишбəн yumbalatmamalısanmış; 
пелхортынијəниннијебəн yumbalatmamalıymış; 
пелхортынијəниннимонбəн yumbalatmamalıyıqmış; 
пелхортынијəниннишонбəн yumbalatmamalısınızmış; 
пелхортынијəниннинбəн yumbalatmamalıymışlar; 
пенибəлхортынем yumbalatmaram; пенибəлхортынеш 
yumbalatmazsan; пенибəлхортыне yumbalatmaz; 
пенибəлхортынемон yumbalatmarıq; пенибəлхортынешон 
yumbalatmazsınız; пенибəлхортынен yumbalatmazlar; 
пелхортынијəнинним yumbalatmamalıyam; пелхортынијəнинниш 
yumbalatmamalısan; пелхортынијəнинни yumbalatmamalıdır; 
пелхортынијəниннимон yumbalatmamalıyıq; 
пелхортынијəниннишон yumbalatmamalısınız; 
пелхортынијəниннин yumbalatmamalıdırlar; пелхортынијəнин ним 
yumbalatmalı deyiləm; пелхортынијəнин ниш yumbalatmalı deilsən; 
пелхортынијəнин ни yumbalatmalı deyil; пелхортынијəнин нимон 



430 
ПЕЛХОРТЫНИЈЕ-ПЕЛХОРТЫНИЈЕ 

 
 
yumbalatmalı deyilik; пелхортынијəнин нишон yumbalatmalı 
deyilsiniz; пелхортынијəнин нин yumbalatmalı deyildirlər; 
пенылхортыным yumbalatmayım; пемəлхортын yumbalatma; 
пенылхортыны yumbalatmasın; пемəлхортынəмон yumbalatmayaq; 
пемəлхортынəн yumbalatmayın; пенылхортынын 
yumbalatmasınlar; пенылхортыном yumbalatmasam; 
пенылхортынош yumbalatmasan; пенылхортыно yumbalatmasa; 
пенылхортыномон yumbalatmasaq; пенылхортыношон 
yumbalatmasanız; пенылхортынон yumbalatmasalar. 

пелхортыније-пелхортыније з. yumbalada-yumbalada, 
yumbaladaraq. 

пелхортынијә с. yumbalatmış, yumbaladan. 
пелхортынијә хəб. мəн. yumbalatmısan. 
пелхортынијәнин с. yumbalatmalı, yumbaladası. 
пелхортынијәсә з. yumbaladarkәn. 
пеманде I  и. 1 söykәnmә, söykәnib qalma; 2 dayanma; 3 durma, 

dayanma. 
пеманде II  и. qane olma. 
пемандеј I ф. 1 söykәnmәk, söykәnib qalmaq; 2 dayanmaq; 

пеманде бəчымы сыхани mənim sözümə dayandı; 3 durmaq, 
dayanmaq; ружи аз пемандəбим че рој тоно bir gün mən yolun 
kənarında durmuşdum; ♥пемандејдəм söykənirəm; пемандејдəш 
söykənirsən; пемандејдə söykənir; пемандејдəмон söykənirik; 
пемандејдəшон söykənirsiniz; пемандејдəн söykənirlər; 
пемандејдəбим söykənirdim; пемандејдəбиш söykənirdin; 
пемандејдəбе söykənirdi; пемандејдəбимон söykənirdik; 
пемандејдəбишон söykənirdiniz; пемандејдəбин söykənirdilər; 
пејəмандим söykənərdim; пејəмандиш söykənərdin; пејəманди 
söykənərdi; пејəмандимон söykənərdik; пејəмандишон 
söykənərdiniz; пејəмандин söykənərdilər; пемандим söykəndim; 
пемандиш söykəndin; пеманде söykəndi; пемандимон söykəndik; 
пемандишон söykəndiniz; пемандин söykəndilər; пемандəнинбим 
söykənməliydim; пемандəнинбиш söykənməliydin; пемандəнинбе 
söykənməliydi; пемандəнинбимон söykənməliydik; 
пемандəнинбишон söykənməliydiniz; пемандəнинбин 
söykənməliydilər; пемандəнин бим söykənməli oldum; пемандəнин 
биш söykənməli oldun; пемандəнин бе söykənməli oldu; 
пемандəнин бимон söykənməli olduq; пемандəнин бишон 
söykənməli oldunuz; пемандəнин бин söykənməli oldular; 
пемандəбəјм söykənsəydim; пемандəбəјш söykənsəydin; 
пемандəбəј söykənsəydi; пемандəбəјмон söykənsəydik; 
пемандəбəјшон söykənsəydiniz; пемандəбəјн söykənsəydilər; 
пебəмандем söykənərəm; пебəмандеш söykənərsən; пебəманде 
söykənər; пебəмандемон söykənərik; пебəмандешон söykənərsiniz; 
пебəманден söykənərlər; пемандəниним söykənməliyəm; 
пемандəниниш söykənməlisən; пемандəнине söykənməlidir; 
пемандəнинимон söykənməliyik; пемандəнинишон 
söykənməlisiniz; пемандəнинин söykənməlidirlər; пемандым 
söykənim; пеманд söykən; пемандјы söykənsin; пемандəмон 
söykənək; пемандəн söykənin; пемандын söykənsinlər; пемандом 
söykənsəm; пемандош söykənsən; пемандо söykənsə; пемандомон 
söykənsək; пемандошон söykənsəniz; пемандон söykənsələr; 
♥пемандејдəним söykənmirəm; пемандејдəниш söykənmirsən; 
пемандејдəни söykənmir; пемандејдəнимон söykənmirik; 
пемандејдəнишон söykənmirsiniz; пемандејдəнин söykənmirlər; 
пемандејдəныбим söykənmirdim; пемандејдəныбиш söykənmirdin; 
пемандејдəныбе söykənmirdi; пемандејдəныбимон söykənmirdik; 
пемандејдəныбишон söykənmirdiniz; пемандејдəныбин 
söykənmirdilər; пенəмандим söykənməzdim; пенəмандиш 
söykənməzdin; пенəманди söykənməzdi; пенəмандимон 
söykənməzdik; пенəмандишон söykənməzdiniz; пенəмандин 
söykənməzdilər; пенымандим söykənmədim; пенымандиш 
söykənmədin; пеныманде söykənmədi; пенымандимон 
söykənmədik; пенымандишон söykənmədiniz; пенымандин 
söykənmədilər; пемандəнинныбим söykənməməliydim; 
пемандəнинныбиш söykənməməliydin; пемандəнинныбе 
söykənməməliydi; пемандəнинныбимон söykənməməliydik; 
пемандəнинныбишон söykənməməliydiniz; пемандəнинныбин 
söykənməməliydilər; пемандəнин ныбим söykənməli olmadım; 
пемандəнин ныбиш söykənməli olmadın; пемандəнин ныбе 
söykənməli olmadı; пемандəнин ныбимон söykənməli olmadıq; 

пемандəнин ныбишон söykənməli olmadınız; пемандəнин ныбин 
söykənməli olmadılar; пемандəнəбəјм söykənməsəydim; 
пемандəнəбəјш söykənməsəydin; пемандəнəбəј söykənməsəydi; 
пемандəнəбəјмон söykənməsəydik; пемандəнəбəјшон 
söykənməsəydiniz; пемандəнəбəјн söykənməsəydilər; 
пенибəмандем söykənmərəm; пенибəмандеш söykənməzsən; 
пенибəманде söykənməz; пенибəмандемон söykənmərik; 
пенибəмандешон söykənməzsiniz; пенибəманден söykənməzlər; 
пемандəнинним söykənməməliyəm; пемандəнинниш 
söykənməməlisən; пемандəнинни söykənməməlidir; 
пемандəниннимон söykənməməliyik; пемандəниннишон 
söykənməməlisiniz; пемандəниннин söykənməməlidirlər; 
пенымандым söykənməyim; пемəманд söykənmə; пеныманды 
söykənməsin; пемəмандəмон söykənməyək; пемəмандəн 
söykənməyin; пенымандын söykənməsinlər; пенымандом 
söykənməsəm; пенымандош söykənməsən; пенымандо söykənməsə; 
пенымандомон söykənməsək; пенымандошон söykənməsəniz; 
пенымандон söykənməsələr. 

пемандеј II  ф. qane olmaq; бə ками пемандеј aza qane olmaq. 
пемандемон и. duruş. 
пемандемонин с. duruşlu. 
пеманде-пеманде I з. 1 söykәnә-söykәnә, söykәnәrәk, söykәnib 

qala-qala (qalaraq); 2 dayana-dayana, dayanaraq; 3 dura-dura, 
duraraq. 

пеманде-пеманде II  з. qane ola-ola (olaraq). 
пемандә I с. 1 söykәnmiş, söykәnәn, söykәnib qalmış (qalan); 2 

dayanmış, dayanan; 3 durmuş, duran, dayanmış, dayanan. 
пемандә II с. qane olmuş (olan). 
пемандә I хəб. мəн. 1 söykәnib, söykәnib qalb; 2 dayanıb; 3 

durub, dayanıb. 
пемандә II  хəб. мəн. qane olub. 
пемандәнин I с. 1 söykәnmәli, söykәnәsi, söykәnib qalmalı 

(qalası); 2 dayanmalı, dayanası; 3 durmalı, durası, dayanmalı, 
dayanası. 

пемандәнин II  с. qane olmalı (olası). 
пемандәсә I з. 1 söykәnәrkәn, söykәnib qalarkәn; 2 dayanarkәn; 

3 durarkәn, dayanarkәn. 
пемандәсә II з. qane olarkәn. 
пемеј ф. 1 qalxmaq, çıxmaq; 2 doğmaq, çıxmaq (Günəş);  Һəши 

пемəј Günəş doğdu (çıхdı);  3 bax: пебеј; әштеј; рост беј; 
♥пемејдə qalхır; пемејдəбе qalхırdı; пемəбе qalхmışdı; пејəми 
qalхardı; пемəјбəн qalхıbmış; пемəнинбе qalхmalıydı; пемəнин бе 
qalхmalı oldu; пемəј qalхdı; пебəме qalхar; пемəнине qalхmalıdır; 
пему qalхsın; пемо qalхsa; ♥пемејдəни qalхmır; пемејдəныбе 
qalхmırdı; пемəныбе qalхmamışdı; пенəми qalхmazdı; пемəнијбəн 
qalхmayıbmış; пемəнинныбе qalхmamalıydı; пемəнин ныбе 
qalхmalı olmadı; пенымəј qalхmadı; пенибəме qalхmaz; пемəнинни 
qalхmamalıdır; пеныму qalхmasın; пенымо qalхmasa. 

пеме-пеме з. 1 qalxa-qalxa, qalxaraq; 2 doğa-doğa, doğaraq 
(Günəş). 

пе`мә с. 1 qalxmış, çıxmış; qalxan, çıxan; 2 doğan (Günəş). 
пемә` хəб. мəн. 1 qalxıbdır, çıxmışdır; 2 doğmuşdur (Günəş). 
пемәнин с. 1 qalxmalı, qalxası, çıxmalı, çıxası; 2 doğmalı, 

doğası, çıxmalı, çıxası (Günəş). 
пемәсә з. 1 qalxarkәn, çıxarkәn; 2 doğarkәn, çıxarkәn (Günəş). 
пемоле и. silmә, aşağıdan yuxarıya silmә. 
пемолеј ф. silmәk, aşağıdan yuxarıya silmәk; пемолə беј ф. 

silinmək, aşağıdan yuxarıya silinmək; пемолə быə с. silinmiş, silinən, 
aşağıdan yuxarıya silinmiş (silinən); пемолə быə хəб. мəн. 
silinmişdir, silinib, aşağıdan yuxarıya silinmişdir (silinib). 

пемоле-пемоле з. silә-silә, silәrәk. 
пемолә с. silmiş, silәn, aşağıdan yuxarıya silmiş (silәn). 
пемолә хəб. мəн. silmisәn, aşağıdan yuxarıya silmisәn. 
пемоләнин с. silmәli, silәsi, aşağıdan yuxarıya silmәli (silәsi). 
пемоләсә з. silәrkәn, aşağıdan yuxarıya silәrkәn. 
пемужије и. 1 öyrәşmә, alışma, isinişmә; 2 dadanma, şirnikmә. 
пемужијеј ф. 1 öyrәşmәk, alışmaq, isinişmәk; 2 dadanmaq, 

şirnikmәk; ♥пемужијејдəм öyrəşirəm; пемужијејдəш öyrəşirsən; 
пемужијејдə öyrəşir; пемужијејдəмон öyrəşirik; пемужијејдəшон 
öyrəşirsiniz; пемужијејдəн öyrəşirlər; пемужијејдəбим öyrəşirdim; 
пемужијејдəбиш öyrəşirdin; пемужијејдəбе öyrəşirdi; 
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пемужијејдəбимон öyrəşirdik; пемужијејдəбишон öyrəşirdiniz; 
пемужијејдəбин öyrəşirdilər; пејəмужим öyrəşərdim; пејəмужиш 
öyrəşərdin; пејəмужи öyrəşərdi; пејəмужимон öyrəşərdik; 
пејəмужишон öyrəşərdiniz; пејəмужин öyrəşərdilər; пемужијəјм 
öyrəşdim; пемужијəјш öyrəşdin; пемужијəј öyrəşdi; пемужијəјмон 
öyrəşdik; пемужијəјшон öyrəşdiniz; пемужијəјн öyrəşdilər; 
пемужијəнинбим öyrəşməliydim; пемужијəнинбиш öyrəşməliydin; 
пемужијəнинбе öyrəşməliydi; пемужијəнинбимон öyrəşməliydik; 
пемужијəнинбишон öyrəşməliydiniz; пемужијəнинбин 
öyrəşməliydilər; пемужијəнин бим öyrəşməli oldum; пемужијəнин 
биш öyrəşməli oldun; пемужијəнин бе öyrəşməli oldu; пемужијəнин 
бимон öyrəşməli olduq; пемужијəнин бишон öyrəşməli oldunuz; 
пемужијəнин бин öyrəşməli oldular; пемужијəбəјм öyrəşsəydim; 
пемужијəбəјш öyrəşsəydin; пемужијəбəј öyrəşsəydi; 
пемужијəбəјмон öyrəşsəydik; пемужијəбəјшон öyrəşsəydiniz; 
пемужијəбəјн öyrəşsəydilər; пебəмужијем öyrəşərəm; пебəмужијеш 
öyrəşərsən; пебəмужије öyrəşər; пебəмужијемон öyrəşərik; 
пебəмужијешон öyrəşərsiniz; пебəмужијен öyrəşərlər; 
пемужијəниним öyrəşməliyəm; пемужијəниниш öyrəşməlisən; 
пемужијəнине öyrəşməlidir; пемужијəнинимон öyrəşməliyik; 
пемужијəнинишон öyrəşməlisiniz; пемужијəнинин öyrəşməlidirlər; 
пемужијым öyrəşim; пемужи öyrəş; пемужијы öyrəşsin; 
пемужијəмон öyrəşək; пемужијəн öyrəşin; пемужијын öyrəşsinlər; 
пемужијом öyrəşsəm; пемужијош öyrəşsən; пемужијо öyrəşsə; 
пемужијомон öyrəşsək; пемужијошон öyrəşsəniz; пемужијон 
öyrəşsələr; ♥пемужијејдəним öyrəşmirəm; пемужијејдəниш 
öyrəşmirsən; пемужијејдəни öyrəşmir; пемужијејдəнимон 
öyrəşmirik; пемужијејдəнишон öyrəşmirsiniz; пемужијејдəнин 
öyrəşmirlər; пемужијејдəныбим öyrəşmirdim; пемужијејдəныбиш 
öyrəşmirdin; пемужијејдəныбе öyrəşmirdi; пемужијејдəныбимон 
öyrəşmirdik; пемужијејдəныбишон öyrəşmirdiniz; 
пемужијејдəныбин öyrəşmirdilər; пенəмужим öyrəşməzdim; 
пенəмужиш öyrəşməzdin; пенəмужи öyrəşməzdi; пенəмужимон 
öyrəşməzdik; пенəмужишон öyrəşməzdiniz; пенəмужин 
öyrəşməzdilər; пенымужјəјм öyrəşmədim; пенымужјəјш 
öyrəşmədin; пенымужјəј öyrəşmədi; пенымужјəјмон öyrəşmədik; 
пенымужјəјшон öyrəşmədiniz; пенымужјəјн öyrəşmədilər; 
пемужијəнинныбим öyrəşməməliydim; пемужијəнинныбиш 
öyrəşməməliydin; пемужијəнинныбе öyrəşməməliydi; 
пемужијəнинныбимон öyrəşməməliydik; пемужијəнинныбишон 
öyrəşməməliydiniz; пемужијəнинныбин öyrəşməməliydilər; 
пемужијəнин ныбим öyrəşməli olmadım; пемужијəнин ныбиш 
öyrəşməli olmadın; пемужијəнин ныбе öyrəşməli olmadı; 
пемужијəнин ныбимон öyrəşməli olmadıq; пемужијəнин ныбишон 
öyrəşməli olmadınız; пемужијəнин ныбин öyrəşməli olmadılar; 
пемужијəнəбəјм öyrəşməsəydim; пемужијəнəбəјш öyrəşməsəydin; 
пемужијəнəбəј öyrəşməsəydi; пемужијəнəбəјмон öyrəşməsəydik; 
пемужијəнəбəјшон öyrəşməsəydiniz; пемужијəнəбəјн 
öyrəşməsəydilər; пенибəмужијем öyrəşmərəm; пенибəмужијеш 
öyrəşməzsən; пенибəмужије öyrəşməz; пенибəмужијемон 
öyrəşmərik; пенибəмужијешон öyrəşməzsiniz; пенибəмужијен 
öyrəşməzlər; пемужијəнинним öyrəşməməliyəm; пемужијəнинниш 
öyrəşməməlisən; пемужијəнинни öyrəşməməlidir; 
пемужијəниннимон öyrəşməməliyik; пемужијəниннишон 
öyrəşməməlisiniz; пемужијəниннин öyrəşməməlidirlər; 
пенымужијым öyrəşməyim; пемəмужи öyrəşmə; пенымужијы 
öyrəşməsin; пемəмужијəмон öyrəşməyək; пемəмужијəн 
öyrəşməyin; пенымужијын öyrəşməsinlər; пенымужијом 
öyrəşməsəm; пенымужијош öyrəşməsən; пенымужијо öyrəşməsə; 
пенымужијомон öyrəşməsək; пенымужијошон öyrəşməsəniz; 
пенымужијон öyrəşməsələr. 

пемужије-пемужије з. öyrәşә-öyrәşә, alışa-alışa, dadana-
dadana, şirnikә-şirnikә, öyrәşәrәk, alışaraq, dadanaraq, 
şirnikәrәk. 

пемужијә с. öyrәşmiş, alışmış, dadanmış, öyrәşәn, alışan, 
dadanan, şirnikmiş, şirnikәn, öyrәncәli. 

пемужијә хəб. мəн. 1 öyrәşib, alışıb, isinişib; 2 dadanıb, şirnikib. 
пемужнијәнин с. 1 öyrәşmәli, öyrәşәsi, alışmalı, alışası, 

isinişmәli, isinişәsi; 2 dadanmalı, dadanası, şirnikmәli, şirnikәsi. 
пемужијәсә з. 1 öyrәşәrkәn, alışarkәn, isinişәrkәn; 2 

dadanarkәn, şirnikәrkәn. 

пемужније и. 1 öyrәşdirmә, alışdırma, isinişdirmә; 2 
dadandırma, şirnikdirmә. 

пемужнијеј ф. 1 öyrәşdirmәk, alışdırmaq, isinişdirmәk; 2 
dadandırmaq, şirnikdirmәk; пемужнијə беј ф. 1 öyrəşdirilmək, 
alışdırılmaq, isinişdirilmək; 2 dadandırılmaq, şirnikləndirilmək; 
пемужнијə быəбе öyrəşdirilmişdi; пемужнијə быəбəј 
öyrəşdirilsəydi; пемужнијə бе öyrəşdirildi; пемужнијə бејдə 
öyrəşdirilir; пемужнијə бəбе öyrəşdirilər; пемужнијə быə с. 1 
öyrəşdirilmiş, alışdırılmış, isinişdirilmiş, isinişdirilən, alışdırılan; 2 
dadandırılmış, dadandırılan, şirnikləndirilmiş, şirnikləndirilən; 
пемужнијə быə хəб. мəн. 1 öyrəşdirilmişdir, alışdırılmışdır, 
isinişdirilmişdir, isinişdirilib, alışdırılıb; 2 dadandırılmışdır, 
dadandırılıb, şirnikləndirilmişdir, şirnikləndirilib; ♥пемужнејдəм 
öyrəşdirirəm; пемужнејдəш öyrəşdirirsən; пемужнејдə öyrəşdirir; 
пемужнејдəмон öyrəşdiririk; пемужнејдəшон öyrəşdirirsiniz; 
пемужнејдəн öyrəşdirirlər; пемужнејдəбим öyrəşdirirdim; 
пемужнејдəбиш öyrəşdirirdin; пемужнејдəбе öyrəşdirirdi; 
пемужнејдəбимон öyrəşdirirdik; пемужнејдəбишон öyrəşdirirdiniz; 
пемужнејдəбин öyrəşdirirdilər; пејəмужним öyrəşdirərdim; 
пејəмужниш öyrəşdirərdin; пејəмужни öyrəşdirərdi; пејəмужнимон 
öyrəşdirərdik; пејəмужнишон öyrəşdirərdiniz; пејəмужнин 
öyrəşdirərdilər; пемужниме öyrəşdirdim; пемужније öyrəşdirdin; 
пемужнише öyrəşdirdi; пемужнимоне öyrəşdirdik; пемужнијоне 
öyrəşdirdiniz; пемужнишоне öyrəşdirdilər; пемужнијəнинбим 
öyrəşdirməliydim; пемужнијəнинбиш öyrəşdirməliydin; 
пемужнијəнинбе öyrəşdirməliydi; пемужнијəнинбимон 
öyrəşdirməliydik; пемужнијəнинбишон öyrəşdirməliydiniz; 
пемужнијəнинбин öyrəşdirməliydilər; пемужнијəнин бим 
öyrəşdirməli oldum; пемужнијəнин биш öyrəşdirməli oldun; 
пемужнијəнин бе öyrəşdirməli oldu; пемужнијəнин бимон 
öyrəşdirməli olduq; пемужнијəнин бишон öyrəşdirməli oldunuz; 
пемужнијəнин бин öyrəşdirməli oldular; пемужнијəмбəј 
öyrəşdirsəydim; пемужнијəбəј öyrəşdirsəydin; пемужнијəшбəј 
öyrəşdirsəydi; пемужнијəмонбəј öyrəşdirsəydik; пемужнијəонбəј 
öyrəşdirsəydiniz; пемужнијəшонбəј öyrəşdirsəydilər; пебəмужнем 
öyrəşdirərəm; пебəмужнеш öyrəşdirərsən; пебəмужне öyrəşdirər; 
пебəмужнемон öyrəşdirərik; пебəмужнешон öyrəşdirərsiniz; 
пебəмужнен öyrəşdirərlər; пемужнијəниним öyrəşdirməliyəm; 
пемужнијəниниш öyrəşdirməlisən; пемужнијəнине öyrəşdirməlidir; 
пемужнијəнинимон öyrəşdirməliyik; пемужнијəнинишон 
öyrəşdirməlisiniz; пемужнијəнинин öyrəşdirməlidirlər; пемужным 
öyrəşdirim; пемужын öyrəşdir; пемужны öyrəşdirsin; пемужнəмон 
öyrəşdirək; пемужнəн öyrəşdirin; пемужнын öyrəşdirsinlər; 
пемужном öyrəşdirsəm; пемужнош öyrəşdirsən; пемужно 
öyrəşdirsə; пемужномон öyrəşdirsək; пемужношон öyrəşdirsəniz; 
пемужнон öyrəşdirsələr; ♥пемужнејдəним öyrəşdirmirəm; 
пемужнејдəниш öyrəşdirmirsən; пемужнејдəни öyrəşdirmir; 
пемужнејдəнимон öyrəşdirmirik; пемужнејдəнишон 
öyrəşdirmirsiniz; пемужнејдəнин öyrəşdirmirlər; пемужнејдəныбим 
öyrəşdirmirdim; пемужнејдəныбиш öyrəşdirmirdin; 
пемужнејдəныбе öyrəşdirmirdi; пемужнејдəныбимон 
öyrəşdirmirdik; пемужнејдəныбишон öyrəşdirmirdiniz; 
пемужнејдəныбин öyrəşdirmirdilər; пенəмужним öyrəşdirməzdim; 
пенəмужниш öyrəşdirməzdin; пенəмужни öyrəşdirməzdi; 
пенəмужнимон öyrəşdirməzdik; пенəмужнишон öyrəşdirməzdiniz; 
пенəмужнин öyrəşdirməzdilər; пенымужниме öyrəşdirmədim; 
пенымужније öyrəşdirmədin; пенымужнише öyrəşdirmədi; 
пенымужнимоне öyrəşdirmədik; пенымужнијоне öyrəşdirmədiniz; 
пенымужнишоне öyrəşdirmədilər; пемужнијəнинныбим 
öyrəşdirməməliydim; пемужнијəнинныбиш öyrəşdirməməliydin; 
пемужнијəнинныбе öyrəşdirməməliydi; пемужнијəнинныбимон 
öyrəşdirməməliydik; пемужнијəнинныбишон öyrəşdirməməliydiniz; 
пемужнијəнинныбин öyrəşdirməməliydilər; пемужнијəнин ныбим 
öyrəşdirməli olmadım; пемужнијəнин ныбиш öyrəşdirməli olmadın; 
пемужнијəнин ныбе öyrəşdirməli olmadı; пемужнијəнин ныбимон 
öyrəşdirməli olmadıq; пемужнијəнин ныбишон öyrəşdirməli 
olmadınız; пемужнијəнин ныбин öyrəşdirməli olmadılar; 
пемужнијəнəмбəј öyrəşdirməsəydim; пемужнијəнəбəј 
öyrəşdirməsəydin; пемужнијəшнəбəј öyrəşdirməsəydi; 
пемужнијəмоннəбəј öyrəşdirməsəydik; пемужнијəоннəбəј 
öyrəşdirməsəydiniz; пемужнијəшоннəбəј öyrəşdirməsəydilər; 
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пенибəмужнем öyrəşdirmərəm; пенибəмужнеш öyrəşdirməzsən; 
пенибəмужне öyrəşdirməz; пенибəмужнемон öyrəşdirmərik; 
пенибəмужнешон öyrəşdirməzsiniz; пенибəмужнен öyrəşdirməzlər; 
пемужнијəнинним öyrəşdirməməliyəm; пемужнијəнинниш 
öyrəşdirməməlisən; пемужнијəнинни öyrəşdirməməlidir; 
пемужнијəниннимон öyrəşdirməməliyik; пемужнијəниннишон 
öyrəşdirməməlisiniz; пемужнијəниннин öyrəşdirməməlidirlər; 
пенымужным öyrəşdirməyim; пемəмужын öyrəşdirmə; пенымужны 
öyrəşdirməsin; пемəмужнəмон öyrəşdirməyək; пемəмужнəн 
öyrəşdirməyin; пенымужнын öyrəşdirməsinlər; пенымужном 
öyrəşdirməsəm; пенымужнош öyrəşdirməsən; пенымужно 
öyrəşdirməsə; пенымужномон öyrəşdirməsək; пенымужношон 
öyrəşdirməsəniz; пенымужнон öyrəşdirməsələr. 

пемужније-пемужније з. öyrәdә-öyrәdә, alışdıra-alışdıra, 
öyrәdәrәk, alışdıraraq. 

пемужнијә с. 1 öyrәşdirmiş, öyrәşdirәn, alışdırmış, alışdıran, 
isinişdirmiş, isinişdirәn; 2 dadandırmış, dadandıran, 
şirniklәndirmiş, şirniklәndirәn. 

пемужнијә хəб. мəн. 1 öyrәşdirmisәn, alışdırmısan, 
isinişdirmisәn; 2 dadandırmısan, şirnikdirmisәn. 

пемужнијәнин с. 1 öyrәşdirmәli, öyrәşdirәsi, alışdırmalı, 
alışdırası, isinişdirmәli, isinişdirәsi; 2 dadandırmalı, dadandırası, 
şirnikdirmәli, şirnikdirәsi. 

пемужнијәсә з. 1 öyrәşdirәrkәn, alışdırarkәn, isinişdirәrkәn; 2 
dadandırarkәn, şirnikdirәrkәn. 

пен с. yuxarı; пенсə yuхarı baş. 
пенә с. yuxarı, üst; пенə тəбəғə üst mərtəbə. 
пенәме и. qalxma, düzәlmә, belini düzәltmә. 
пенәмеј ф. qalxmaq, düzәlmәk, belini düzәltmәk; ♥пенəмејдəм 

qalхıram; пенəмејдəш qalхırsan; пенəмејдə qalхır; пенəмејдəмон 
qalхıruq; пенəмејдəшон qalхırsunuz; пенəмејдəн qalхırlar; 
пенəмејдəбим qalхırdum; пенəмејдəбиш qalхırdun; пенəмејдəбе 
qalхırdu; пенəмејдəбимон qalхırduq; пенəмејдəбишон qalхırdunuz; 
пенəмејдəбин qalхırdular; пенəмəбим qalхmuşdum; пенəмəбиш 
qalхmuşdun; пенəмəбе qalхmuşdu; пенəмəбимон qalхmuşduq; 
пенəмəбишон qalхmuşdunuz; пенəмəбин qalхmuşdular; пенəмəјм 
qalхdum; пенəмəјш qalхdun; пенəмəј qalхdu; пенəмəјмон qalхduq; 
пенəмəјшон qalхdunuz; пенəмəјн qalхdular; пенəмəбəјм 
qalхsaydım; пенəмəбəјш qalхsaydın; пенəмəбəј qalхsaydı; 
пенəмəбəјмон qalхsaydıq; пенəмəбəјшон qalхsaydınız; пенəмəбəјн 
qalхsaydılar; пенəмəнинбим qalхmalıydım; пенəмəнинбиш 
qalхmalıydın; пенəмəнинбе qalхmalıydı; пенəмəнинбимон 
qalхmalıydıq; пенəмəнинбишон qalхmalıydınız; пенəмəнинбин 
qalхmalıydılar; пенəмəнин бим qalхmalı oldum; пенəмəнин биш 
qalхmalı oldun; пенəмəнин бе qalхmalı oldu; пенəмəнин бимон 
qalхmalı olduq; пенəмəнин бишон qalхmalı oldunuz; пенəмəнин 
бин qalхmalı oldular; пенəмəнинимбəн qalхmalıyammış; 
пенəмəнинишбəн qalхmalısanmış; пенəмəнинебəн qalхmalıymış; 
пенəмəнинимонбəн qalхmalıyıqmış; пенəмəнинишонбəн 
qalхmalısınızmış; пенəмəнининбəн qalхmalıymışlar; пебəнəмем 
qalхaram; пебəнəвеш qalхarsan; пебəнəве qalхar; пебəнəвемон 
qalхarıq; пебəнəвешон qalхarsınız; пебəнəвен qalхarlar; 
пенəмəниним qalхmalıyam; пенəмəниниш qalхmalısan; 
пенəмəнини qalхmalıdır; пенəмəнинимон qalхmalıyıq; 
пенəмəнинишон qalхmalısınız; пенəмəнинин qalхmalıdırlar; 
пенəмым qalхum; пенəм qalх; пенəмы qalхsun; пенəмəмон qalхaq; 
пенəмəн qalхun; пенəмын qalхsunlar; пенəмом qalхsam; пенəмош 
qalхsan; пенəмо qalхsa; пенəмомон qalхsaq; пенəмошон qalхsanız; 
пенəмон qalхsalar; ♥пенəмејдəним qalхmuram; пенəмејдəниш 
qalхmursan; пенəмејдəни qalхmur; пенəмејдəнимон qalхmuruq; 
пенəмејдəнишон qalхmursunuz; пенəмејдəнин qalхmurlar; 
пенəмејдəныбим qalхmurdum; пенəмејдəныбиш qalхmurdun; 
пенəмејдəныбе qalхmurdu; пенəмејдəныбимон qalхmurduq; 
пенəмејдəныбишон qalхmurdunuz; пенəмејдəныбин qalхmurdular; 
пенəмəныбим qalхmamışdım; пенəмəныбиш qalхmamışdın; 
пенəмəныбе qalхmamışdı; пенəмəныбимон qalхmamışdıq; 
пенəмəныбишон qalхmamışdınız; пенəмəныбин qalхmamışdılar; 
пенымəјм qalхmadım; пенымəјш qalхmadın; пенымəј qalхmadı; 
пенымəјмон qalхmadıq; пенымəјшон qalхmadınız; пенынəмəјн 
qalхmadılar; пемəнəбəјм qalхmasaydım; пемəнəбəјш qalхmasaydın; 
пемəнəбəј qalхmasaydı; пемəнəбəјмон  qalхmasaydıq; 

пемəнəбəјшон qalхmasaydınız; пемəнəбəјн qalхmasaydılar; 
пенəмəнинныбим qalхmamalıydım; пенəмəнинныбиш 
qalхmamalıydın; пенəмəнинныбе qalхmamalıydı; 
пенəмəнинныбимон qalхmamalıydıq; пенəмəнинныбишон 
qalхmamalıydınız; пенəмəнинныбин qalхmamalıydılar; пенəмəнин 
ныбим qalхmalı olmadım; пенəмəнин ныбиш qalхmalı olmadın; 
пенəмəнин ныбе qalхmalı olmadı; пенəмəнин ныбимон qalхmalı 
olmadıq; пенəмəнин ныбишон qalхmalı olmadınız; пенəмəнин 
ныбин qalхmalı olmadılar; пенəмəниннимбəн qalхmamalıyammış; 
пенəмəниннишбəн qalхmamalısanmış; пенəмəниннијебəн 
qalхmamalıymış; пенəмəниннимонбəн qalхmamalıyıqmış; 
пенəмəниннишонбəн qalхmamalısınızmış; пенəмəниннинбəн 
qalхmamalıymışlar; пенибəнəмем qalхmaram; пенибəнəмеш 
qalхmazsan; пенибəнəме qalхmaz; пенибəнəмемон qalхmarıq; 
пенибəнəмешон qalхmazsınız; пенибəнəмен qalхmazlar; 
пенəмəнинним qalхmamalıyam; пенəмəнинниш qalхmamalısan; 
пенəмəнинни qalхmamalıdır; пенəмəниннимон qalхmamalıyıq; 
пенəмəниннишон qalхmamalısınız; пенəмəниннин 
qalхmamalıdırlar; пенынəмым qalхmayım; пемəнəм qalхma; 
пенынəмы qalхmasın; пемəнəмəмон qalхmayaq; пемəнəмəн 
qalхmayın; пенынəмын qalхmasınlar; пенынəмом qalхmasam; 
пенынəмош qalхmasan; пенынəмо qalхmasa; пенынəмомон 
qalхmasaq; пенынəмошон qalхmasanız; пенынəмон qalхmasalar. 

пенәме-пенәме з. qalxa-qalxa, düzәlә-düzәlә, qalxaraq, 
düzәlәrәk, belini düzәldә-düzәldә (düzәldәrәk). 

пенәмә с. qalxmış, qalxan, düzәlmiş, düzәlәn, belini düzәltmiş 
(düzәldәn). 

пенәмә хəб. мəн. qalxıb, düzәlib, belini düzәldib. 
пенәмәнин с. qalxmalı, qalxası, düzәlmәli, düzәlәsi, belini 

düzәltmәli (düzәlәsi). 
пенәмәсә з. qalxarkәn, düzәlәrkәn, belini düzәldәrkәn. 
пенәни с. yuxarıdakı, üstdәki. 
пеныбастеј ф. bağlamamaq, qarşısını kәsmәmәk. 
пеныбасте-пеныбасте з. bağlamaya-bağlamaya, bağlamadan, 

bağlamayaraq, qarşısını kәsmәyә-kәsmәyә (kәsmәdәn, 
kәsmәyәrәk). 

пеныбастә с. bağlamayan, bağlamamış, qarşısını kәsmәyәn 
(kәsmәmiş). 

пеныбастә з. bağlamamış, qarşısını kәsmәmiş, bağlamazdan 
(qarşısını kәsmәzdәn) öncә. 

пеныбахшынијеј ф. paylaşdırmamaq. 
пеныбахшыније-пеныбахшыније з. paylaşdırmaya-paylaş-

dırmaya, paylaşdırmadan, paylaşdırmayaraq. 
пеныбахшынијә с. paylaşdırmayan, paylaşdırmamış. 
пеныбахшынијә з. paylaşdırmamış, paylaşdırmazdan öncә. 
пеныбеј ф. 1 qalxmamaq; 2 ilişmәmәk. 
пеныбе-пеныбе з. 1 qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq; 2 ilişmәyә-ilişmәyә, ilişmәdәn, ilişmәyәrәk. 
пеныбә с. 1 qalxmayan, qalxmamış; 2 ilişmәyәn, ilişmәmiş. 
пеныбә з. 1 qalxmamış, qalxmazdan öncә; 2 ilişmәmiş, 

ilişmәzdәn öncә. 
пеныбыријеј ф. kәsilmәmәk (ara). 
пеныбырије-пеныбырије з. kәsilmәyә-kәsilmәyә, kәsilmәdәn, 

kәsilmәyәrәk (ara). 
пеныбыријә с. kәsilmәyәn, kәsilmәmiş. 
пеныбыријә з. kәsilmәmiş, kәsilmәzdәn öncә. 
пеныбырнијеј ф. kәsmәmәk (aranı). 
пеныбырније-пеныбырније з. kәsmәyә-kәsmәyә, kәsmәdәn, 

kәs-mәyәrәk (ara). 
пеныбырнијә с. kәsmәyәn, kәsmәmiş. 
пеныбырнијә з. kәsmәmiş, kәsmәzdәn öncә. 
пеныважијеј ф. qabarmamaq. 
пеныважије-пеныважије з. qabarmaya-qabarmaya, 

qabarmadan, qabarmayaraq. 
пеныважијә с. qabarmayan, qabarmamış. 
пеныважијә з. qabarmamış, qabarmazdan öncә. 
пенывардеј I  ф. qusmamaq. 
пенывардј II ф. ötmәmәk, ötüb keçmәmәk. 
пеныварде-пеныварде з. qusmaya-qusmaya, qusmadan, 

qusmayaraq. 
пенывардә I с. qusmamış, qusmayan. 
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пенывардә II  с. ötmәyәn, ötmәmiş, ötüb keçmәyәn (keçmәmiş). 
пенывардә I  з. qusmamış, qusmazdan öncә. 
пенывардә II  з. ötmәmiş, ötmәzdәn öncә. 
пенывардовнијеј ф. qusdurmamaq. 
пенывардовније-пенывардовније з. qusdurmaya-

qusdurmaya, qusdurmadan, qusdurmayaraq. 
пенывардовнијә с. qusdurmayan, qusdurmamış. 
пенывардовнијә з. qusdurmamış, qusdurmazdan öncә. 
пеныватеј ф. çıxarmamaq. 
пенывате-пенывате з. çıxarmaya-çıxarmaya, çıxarmadan, 

çıxarmayaraq. 
пеныватә с. çıxarmayan, çıxarmamış. 
пеныватә з. çıxarmamış, çıxarmazdan öncә. 
пенываштеј ф. sıçramamaq. 
пенываште-пенываште з. sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, 

sıçramayaraq. 
пенываштә с. sıçramayan, sıçramamış. 
пенываштә з. sıçramamış, sıçramazdan öncә. 
пенывәшеј ф. alovlanmamaq. 
пенывәше-пенывәше з. alovlanmaya-alovlanmaya, 

alovlanmadan, alovlanmayaraq. 
пенывәшә с. alovlanmayan, alovlanmamış. 
пенывәшә з. alovlanmamış, alovlanmazdan öncә. 
пенывинҹијеј ф. gәrnәşmәmәk. 
пенывинҹије-пенывинҹије з. gәrnәşmәyә-gәrnәşmәyә, 

gәrnәşmәdәn, gәrnәşmәyәrәk. 
пенывинҹијә с. gәrnәşmәyәn, gәrnәşmәmiş. 
пенывинҹијә з. gәrnәşmәmiş, gәrnәşmәzdәn öncә. 
пенывызвонијеј ф. bayağılaşdırmamaq, vulqarlaşdırmamaq. 
пенывызвоније-пенывызвоније з. bayağılaşdırmaya-baya-

ğılaşdırmaya, bayağılaşdırmadan, bayağılaşdırmayaraq, 
vulqarlaşdırmaya-vulqarlaşdırmaya, vulqarlaşdırmadan, 
vulqarlaşdırmayaraq. 

пенывызвонијә с. bayağılaşdırmımış, bayağılaşdırmayan, 
vulqarlaşdırmamış, vulqarlaşdırmayan. 

пенывызвонијә з. bayağılaşdırmamış, vulqarlaşdırmamış, 
bayağılaşdırmazdan (vulqarlaşdırmazdan) öncә. 

пенывышкијеј ф. dağılmamaq. 
пенывышкије-пенывышкије з. dağılmaya-dağılmaya, 

dağılmadan, dağılmayaraq. 
пенывышкијә с. dağılmayan, dağılmamış. 
пенывышкијә з. dağılmamış, dağılmazdan öncә. 
пенывышкынијеј ф. dağıtmamaq. 
пенывышкыније-пенывышкыније з. dağıtmaya-dağıtmaya, 

dağıtmadan, dağıtmayaraq. 
пенывышкынијә с. dağıtmayan, dağıtmamış. 
пенывышкынијә з. dağıtmamış, dağıtmazdan öncә. 
пенывознијеј ф. әylәndirmәmәk, mәşğul etmәmәk. 
пенывозније-пенывозније з. әylәndirmәyә-әylәndirmәyә, 

әylәndirmәdәn, әylәndirmәyәrәk, mәşğul etmәyә-etmәyә 
(etmәdәn, etmәyәrәk). 

пенывознијә с. әylәndirmәyәn, әylәndirmәmiş, mәşğul etmәyәn 
(etmәmiş). 

пенывознијә з. әylәndirmәmiş, mәşğul etmәmiş, 
әylәndirmәzdәn (mәşğul etmәzdәn) öncә. 

пенывонијеј ф. taxmamaq. 
пенывоније-пенывоније з. taxmaya-taxmaya, taxmadan, 

taxmayaraq. 
пенывонијә с. taxmayan, taxmamış. 
пенывонијә з. taxmamış, taxmazdan öncә. 
пенывошнијеј ф. alovlandırmamaq. 
пенывошније-пенывошније з. alovlandırmaya-alovlandır-

maya, alovlandırmadan, alovlandırmayaraq. 
пенывошнијә с. alovlandırmayan, alovlandırmamış. 
пенывошнијә з. alovlandırmamış, alovlandırmazdan öncә. 
пеныгардеј ф. çevrilmәmәk. 
пеныгарде-пеныгарде з. çevrilmәyә-çevrilmәyә, çevrilmәdәn, 

çevrilmәyәrәk. 
пеныгардә с. çevrilmәyәn, çevrilmәmiş. 
пеныгардә з. çevrilmәmiş, çevrilmәzdәn öncә. 
пеныгәтеј ф. götürmәmәk. 

пеныгәте-пеныгәте з. götürmәyә-götürmәyә, götürmәdәn, 
götürmәyәrәk. 

пеныгәтә с. götürmәyәn, götürmәmiş. 
пеныгәтә з. götürmәmiş, götürmәzdәn öncә. 
пеныгызгызијеј ф. ürpәşmәmәk, çimçәşmәmәk. 
пеныгызгызије-пеныгызгызије з. ürpәşmәyә-ürpәşmәyә, 

ürpәşmәdәn, ürpәşmәyәrәk, çimçәşmәyә-çimçәşmәyә, 
çimçәşmәdәn, çimçәşmәyәrәk. 

пеныгызгызијә с. ürpәşmәyәn, çimçәşmәyәn, ürpәşmәmiş, 
çimçәşmәmiş. 

пеныгызгызијә з. ürpәşmәmiş, çimçәşmәmiş, ürpәşmәdәn 
(çimçәşmәzdәn) öncә. 

пеныгылеј ф. qaynaşmamaq. 
пеныгыле-пеныгыле з. qaynaşmaya-qaynaşmaya, 

qaynaşmadan, qaynaşmayaraq. 
пеныгылә с. qaynaşmayan, qaynaşmamış. 
пеныгылә з. qaynaşmamış, qaynaşmazdan öncә. 
пеныгынијеј ф. 1 rast gәlmәmәk; 2 грəм. uzlaşmamaq; 

uyğunlaşmamaq. 
пеныгыније-пеныгыније з. 1 rast gәlmәyә-gәlmәyә (gәlmәdәn, 

gәlmәyәrәk); 2 грəм. uzlaşmaya-uzlaşmaya, uzlaşmayaraq; 
uyğunlaşmaya-uyğunlaşmaya, uyğunlaşmayaraq. 

пеныгынијә с. 1 rast gәlmәyәn (gәlmәmiş); 2 грəм. uzlaşmayan, 
uzlaşmamış; uyğunlaşmayan, uyğunlaşmamış. 

пеныгынијә з. 1 rast gәlmәmiş, rast gәlmәzdәn öncә; 2 грəм. 
uzlaşmamış, uzlaşmazdan öncә; uyğunlaşmamış, uyğunlaşmazdan 
öncә. 

пеныгордынијеј ф. çevirmәmәk. 
пеныгордыније-пеныгордыније з. çevirmәyә-çevirmәyә, 

çevirmәdәn, çevirmәyәrәk. 
пеныгордынијә с. çevirmәyәn, çevirmәmiş. 
пеныгордынијә з. çevirmәmiş, çevirmәzdәn öncә. 
пенығандеј I ф. taxmamaq. 
пенығандеј II  ф. götürülmәmәk, qaçmamaq (aradan). 
пенығандеј III  ф. bәstәlәmәmәk. 
пенығандеј IV  ф. atmamaq (çiyinlərini). 
пенығанде-пенығанде I  з. taxmaya-taxmaya, taxmadan, 

taxmayaraq. 
пенығанде-пенығанде II з. götürülmәyә-götürülmәyә, götürül-

mәdәn, götürülmәyәrәk, qaçmaya-qaçmaya, qaçmadan, 
qaçmayaraq (aradan). 

пенығанде-пенығанде III з. bәstәlәmәyә-bәstәlәmәyә, 
bәstәlәmәdәn, bәstәlәmәyәrәk. 

пенығанде-пенығанде IV з. atmaya-atmaya, atmadan, 
atmayaraq (çiyinlərini). 

пенығандә I с. taxmayan, taxmamış. 
пенығандә II с. götürülmәyәn, qaçmayan, götürülmәmiş, 

qaçmamış. 
пенығандә III с. bәstәlәmәyәn, bәstәlәmәmiş. 
пенығандә IV с. atmayan, atmamış (çiyinlərini). 
пенығандә I з. taxmamış, taxmazdan öncә. 
пенығандә II з. götürülmәmiş, qaçmamış, götürülmәzdәn 

(qaçmazdan) öncә. 
пенығандә III з. bәstәlәmәmiş, bәstәlәmәzdәn öncә. 
пенығандә IV з. atmamış, atmazdan öncә (çiyinlərini). 
пенығыжијеј ф. göpmәmәk. 
пенығыжије-пенығыжије з. göpmәyә-köpmәyә, köpmәdәn, 

köpmәyәrәk. 
пенығыжијә с. göpmәyәn, köpmәmiş. 
пенығыжијә з. göpmәmiş, köpmәzdәn öncә. 
пеныдәјеј ф. alt-üst olmamaq. 
пеныдәје-пеныдәје з. alt-üst olmaya-olmaya (olmadan, 

olmayaraq). 
пеныдәјә с. alt-üst olmayan (olmamış). 
пеныдәјә з. alt-üst olmamış, alt-üst olmazdan öncә. 
пеныдыријеј ф. cırılmamaq. 
пеныдырије-пеныдырије з. cırılmaya-cırılmaya, cırılmadan, 

cırılmayaraq. 
пеныдыријә с. cırılmayan, cırılmamış. 
пеныдыријә з. cırılmamış, cırılmazdan öncә. 
пеныдырнијеј ф. cırmamaq. 
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пеныдырније-пеныдырније з. cırmaya-cırmaya, cırmadan, 
cırmayaraq. 

пеныдырнијә с. cırmayan, cırmamış. 
пеныдырнијә з. cırmamış, cırmazdan öncә. 
пеныдјәсеј ф. boylanmamaq (yuxarı). 
пеныдјәсе-пеныдјәсе з. boylanmaya-boylanmaya, 

boylanmadan, boylanmayaraq (yuxarı). 
пеныдјәсә с. boylanmayan, boylanmamış. 
пеныдјәсә з. boylanmamış, boylanmazdan öncә. 
пеныдоә с. 1 qaldırmamış, qaldırmayan; 2 altını üstә 

çevirmәmiş (çevirmәyәn). 
пеныдоә з. 1 qaldırmamış, qaldırmazdan öncә; 2 altını üstә 

çevirmәmiş (çevirmәzdәn öncә). 
пеныдој ф. 1 qaldırmamaq; 2 altını üstә çevirmәmәk.  
пеныдој-пеныдој з. 1 qaldırmaya-qaldırmaya, qaldırmayaraq; 

2 altını üstә çevirmәyә-çevirmәyә (çevirmәyәrәk). 
пенызавзијеј ф. közәrmәmәk. 
пенызавзије-пенызавзије з. közәrmәyә-közәrmәyә, 

közәrmәdәn, közәrmәyәrәk. 
пенызавзијә с. közәrmәyәn, közәrmәmiş. 
пенызавзијә з. közәrmәmiş, közәrmәzdәn öncә. 
пенызавзынијеј ф. közәrtmәmәk. 
пенызавзыније-пенызавзыније з. közәrtmәyә-közәrtmәyә, 

közәrtmәdәn, közәrtmәyәrәk. 
пенызавзынијә с. közәrtmәyәn, közәrtmәmiş. 
пенызавзынијә з. közәrtmәmiş, közәrtmәzdәn öncә. 
пенызамбијеј ф. qabarmamaq. 
пенызамбије-пенызамбије з. qabarmaya-qabarmaya, 

qabarmadan, qabarmayaraq. 
пенызамбијә с. qabarmayan, qabarmamış. 
пенызамбијә з. qabarmamış, qabarmazdan öncә. 
пенызамбовнијеј ф. qabartmamaq. 
пенызамбовније-пенызамбовније з. qabartmaya-qabartmaya, 

qabartmadan, qabartmayaraq. 
пенызамбовнијә с. qabartmayan, qabartmamış. 
пенызамбовнијә з. qabartmamış, qabartmazdan öncә. 
пенызәхеј ф. yarılmamaq. 
пенызәхе-пенызәхе з. yarılmaya-yarılmaya, yarılmadan, 

yarılmayaraq. 
пенызәхә с. yarılmayan, yarılmamış. 
пенызәхә з. yarılmamış, yarılmazdan öncә. 
пенызохнијеј ф. yarmamaq. 
пенызохније-пенызохније з. yarmaya-yarmaya, yarmadan, 

yarmayaraq. 
пенызохнијә с. yarmayan, yarmamış. 
пенызохнијә з. yarmamış, yarmazdan öncә. 
пенызунгијеј ф. sülәnmәmәk, küçüklәnmәmәk. 
пенызунгије-пенызунгије з. sülәnmәyә-sülәnmәyә, 

sülәnmәdәn, sülәnmәyәrәk, küçüklәnmәyә-küçüklәnmәyә, 
küçüklәnmәyәrәk. 

пенызунгијә с. sülәnmәyәn, sülәnmәmiş, küçüklәnmәyәn, 
küçüklәnmәmiş. 

пенызунгијә з. sülәnmәmiş, küçüklәnmәmiş, sülәnmәzdәn 
(küçüklәnmәzdәn) öncә. 

пенаршијеј ф. sataşmamaq. 
пенаршије-пенаршије з. sataşmaya-sataşmaya, sataşmadan, 

sataşmayaraq. 
пенаршијә с. sataşmayan, sataşmamış. 
пенаршијә з. sataşmamış, sataşmazdan öncә. 
пеныкардеј ф. oyatmamaq, qaldırmamaq, durğuzmamaq. 
пеныкарде-пеныкарде з. oyatmaya-oyatmaya, oyatmadan, 

oyatmayaraq, qaldırmaya-qaldırmaya, qaldırmadan, 
qaldırmayaraq, durğuzmaya-durğuzmaya, durğuzmadan, 
durğuzmayaraq. 

пеныкардә с. oyatmayan, qaldırmayan, durğuzmayan, 
oyatmamış, qaldırmamış, durğuzmamış. 

пеныкардә з. oyatmamış, qaldırmamış, durğuzmamış, 
oyatmazdan (qaldırmazdan, durğuzmazdan) öncә. 

пеныкәшеј ф. çәkmәmәk (siqaret). 
пеныкәше-пеныкәше з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, 

çәkmәyәrәk. 

пеныкәшә с. çәkmәyәn, çәkmәmiş. 
пеныкәшә з. çәkmәmiş, çәkmәzdәn öncә. 
пеныкыријеј ф. çәkilmәmәk (yuxarı). 
пеныкырије-пеныкырије з. çәkilmәyә-çәkilmәyә, çәkilmәdәn, 

çәkilmәyәrәk (yuxarı). 
пеныкыријә с. çәkilmәyәn, çәkmәmiş. 
пеныкыријә з. çәkilmәmiş, çәkilmәzdәn öncә. 
пеныкырнијеј ф. çәkmәmәk, dartmamaq (yuxarı). 
пеныкырније-пеныкырније з. çәkmәyә-çәkmәyә, çәkmәdәn, 

çәkmәyәrәk (yuxarı). 
пеныкырнијә с. çәkmәyәn, dartmayan, çәkmәmiş, dartmamış. 
пеныкырнијә з. çәkilmәmiş, dartılmamış, çәkilmәzdәn 

(dartılmazdan) öncә. 
пеныкыштеј ф. qısnamamaq. 
пеныкыште-пеныкыште з. qısnamaya-qısnamaya, 

qısnamadan, qısnamayaraq. 
пеныкыштә с. qısnamayan, qısnamamış. 
пеныкыштә з. qısnamamış, qısnamazdan öncә. 
пеныкујеј ф. dürtmәlәmәmәk. 
пеныкује-пеныкује з. dürtmәlәmәyә-dürtmәlәmәyә, 

dürtmәlәmәdәn, dürtmәlәmәyәrәk. 
пеныкујә с. dürtmәlәmәyәn, dürtmәlәmәmiş. 
пеныкујә з. dürtmәlәmәmiş, dürtmәlәmәzdәn öncә. 
пеныларзијеј ф. diksinmәmәk. 
пеныларзије-пеныларзије з. diksinmәyә-diksinmәyә, 

diksinmәdәn, diksinmәyәrәk. 
пеныларзијә с. diksinmәyәn, diksinmәmiş. 
пеныларзијә з. diksinmәmiş, diksinmәzdәn öncә. 
пенылывеј ф. qımıldanmamaq, tәrpәnmәmәk. 
пенылыве-пенылыве з. qımıldanmaya-qımıldanmaya, 

qımıldanmadan, qımıldanmayaraq, tәrpәnmәyә-tәrpәnmәyә, 
tәrpәnmәdәn, tәrpәnmәyәrәk. 

пенылывә с. qımıldanmayan, qımıldanmamış. 
пенылывә з. qımıldanmamış, qımıldanmazdan öncә. 
пенылыштеј ф. yalamamaq. 
пенылыште-пенылыште з. yalamaya-yalamaya, yalamadan, 

yalamayaraq. 
пенылыштә с. yalamayan, yalamamış. 
пенылыштә з. yalamamış, yalamazdan öncә. 
пеныловнијеј ф. tәrpәtmәmәk. 
пеныловније-пеныловније з. tәrpәtmәyә-tәrpәtmәyә, 

tәrpәtmәdәn, tәrpәtmәyәrәk. 
пеныловнијә с. tәrpәtmәyәn, tәrpәtmәmiş. 
пеныловнијә з. tәrpәtmәmiş, tәrpәtmәzdәn öncә. 
пенылорзынијеј ф. diksindirmәmәk. 
пенылорзыније-пенылорзыније з. diksindirmәyә-diksin-

dirmәyә, diksindirmәdәn, diksindirmәyәrәk. 
пенылорзынијә с. diksindirmәyәn, diksindirmәmiş. 
пенылорзынијә з. diksindirmәmiş, diksindirmәzdәn öncә. 
пенылхартеј ф. yumbalanmamaq. 
пенылхарте-пенылхарте з. yumbalanmaya-yumbalanmaya, 

yumbalanmadan, yumbalanmayaraq. 
пенылхартә с. yumbalanmayan, yumbalanmamış. 
пенылхартә з. yumbalanmamış, yumbalanmazdan öncә. 
пенылхортынијеј ф. yumbalatmamaq. 
пенылхортыније-пенылхортыније з. yumbalatmaya-

yumbalat-maya, yumbalatmadan, yumbalatmayaraq. 
пенылхортынијә с. yumbalatmayan, yumbalatmamış. 
пенылхортынијә з. yumbalatmamış, yumbalatmazdan öncә. 
пенымандеј ф. söykәnmәmәk. 
пеныманде-пеныманде з. söykәnmәyә-söykәnmәyә, 

söykәnmәdәn, söykәnmәyәrәk. 
пенымандә с. söykәnmәyәn, söykәnmәmiş. 
пенымандә з. söykәnmәmiş, söykәnmәzdәn öncә. 
пенымеј ф. 1 qalxmamaq; 2 doğmamaq (Günəş). 
пеныме-пеныме з. 1 qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq; 2 doğmaya-doğmaya, doğmadan, doğmayaraq 
(Günəş). 

пенымә с. 1 qalxmayan, qalxmamış; 2 doğmayan, doğmamış 
(Günəş). 
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пенымә з. 1 qalxmamış, qalxmazdan öncә; 2 doğmamış, 
doğmazdan öncә (Günəş). 

пенымолеј ф. silmәmәk. 
пенымоле-пенымоле з. silmәyә-silmәyә, silmәdәn, silmәyәrәk. 
пенымолә с. silmәyәn, silmәmiş. 
пенымолә з. silmәmiş, silmәzdәn öncә. 
пенымужијеј ф. öyrәşmәmәk. 
пенымужије-пенымужије з. öyrәşmәyә-öyrәşmәyә, 

öyrәşmәdәn, öyrәşmәyәrәk. 
пенымужијә с. öyrәşmәyәn, öyrәşmәmiş. 
пенымужијә з. öyrәşmәmiş, öyrәşmәzdәn öncә. 
пенымужнијеј ф. öyrәşdirmәmәk. 
пенымужније-пенымужније з. öyrәşdirmәyә-öyrәşdirmәyә, 

öyrәşdirmәdәn, öyrәşdirmәyәrәk. 
пенымужнијә с. öyrәşdirmәyәn, öyrәşdirmәmiş. 
пенымужнијә з. öyrәşdirmәmiş, öyrәşdirmәzdәn öncә. 
пенынәмеј ф. qalxmamaq. 
пенынәме-пенынәме з. qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq. 
пенынәмә с. qalxmayan, qalxmamış. 
пенынәмә з. qalxmamış, qalxmazdan öncә. 
пеныныштеј ф. minmәmәk. 
пеныныште-пеныныште з. minmәyә-minmәyә, minmәdәn, 

minmәyәrәk. 
пеныныштә с. minmәyәn, minmәmiş. 
пеныныштә з. minmәmiş, minmәzdәn öncә. 
пеныној ф. dayamamaq, dirәmәmәk, söykәmәmәk. 
пеныној-пеныној з. dayamaya-dayamaya, dayamadan, 

dayamayaraq, dirәmәyә-dirәmәyә, dirәmәdәn, dirәmәyәrәk, 
söykәmәyә-söykәmәyә, söykәmәdәn, söykәmәyәrәk. 

пеныноә с. dayamayan, dirәmәyәn, söykәmәyәn, dayamamış, 
dirәmәmiş, söykәmәmiş. 

пеныноә з. dayamamış, dirәmәmiş, söykәmәmiş, dayamazdan 
(dirәmәzdәn, söykәmәzdәn) öncә. 

пеныншандеј ф. mindirmәmәk. 
пеныншанде-пеныншанде з. mindirmәyә-mindirmәyә, mindir-

mәdәn, mindirmәyәrәk. 
пеныншандә с. mindirmәyәn, mindirmәmiş. 
пеныншандә з. mindirmәmiş, mindirmәzdәn öncә. 
пеныпарчијеј ф. itmәmәk, yox olmamaq. 
пеныпарчије-пеныпарчије з. itmәyә-itmәyә, itmәdәn, 

itmәyәrәk, yox olmaya-olmaya (olmadan, olmayaraq). 
пеныпарчијә с. itmәyәn, yox olmayan, itmәmiş, yox olmamış. 
пеныпарчијә з. itmәmiş, yox olmamış, itmәzdәn (yox olmazdan) 

öncә. 
пеныпарчынијеј ф. itirmәmәk, yox etmәmәk. 
пеныпарчыније-пеныпарчыније з. itirmәyә-itirmәyә, 

itirmәdәn, itirmәyәrәk, yox etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
пеныпарчынијә с. itirmәyәn, yox etmәyәn, itirmәmiş, yox 

etmәmiş. 
пеныпарчынијә з. itirmәmiş, yox etmәmiş, itirmәzdәn (yox 

etmәzdәn) öncә. 
пеныпәреј ф. uçmamaq. 
пеныпәре-пеныпәре з. uçmaya-uçmaya, uçmadan, uçmayaraq. 
пеныпәрә с. uçmayan, uçmamış. 
пеныпәрә з. uçmamış, uçmazdan öncә. 
пеныпыртијеј ф. әyilmәmәk, qacımamaq. 
пеныпыртије-пеныпыртије з. әyilmәyә-әyilmәyә, әyilmәdәn, 

әyilmәyәrәk, qacımaya-qacımaya, qacımadan, qacımayaraq. 
пеныпыртијә с. әyilmәyәn, әyilmәmiş, qacımayan, qacımamış. 
пеныпыртијә з. әyilmәmiş, qacımamış, әyilmәzdәn 

(qacımazdan) öncә. 
пеныпорнијеј ф. 1 uçurtmamaq, perikdirmәmәk (quşları); 2 

мəҹ. car etmәk, alәmә car çәkmәk. 
пеныпорније-пеныпорније з. 1 uçurtmaya-uçurtmaya, 

uçurtmadan, uçurtmayaraq, perikdirmәyә-perikdirmәyә, 
perikdirmәdәn, perikdirmәyәrәk (quşları); 2 мəҹ.car etmәyә-
etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk), alәmә car çәkmәyә-çәkmәyә 
(çәkmәdәn, çәkmәyәrәk). 

пеныпорнијә с. 1 uçurtmayan, uçurtmamış, perikdirmәyәn, 
perikdirmәmiş (quşları); 2 мəҹ. car etmәyәn (etmәmiş), alәmә car 
çәkmәyәn (çәkmәmiş). 

пеныпорнијә з. 1 uçurtmamış, perikdirmәmiş, uçurtmazdan 
(perikdirmәzdәn) öncә; 2 мəҹ.car etmәmiş (etmәzdәn öncә), alәmә 
car çәkmәmiş (çәkmәzdәn öncә). 

пеныпотеј ф. budamamaq. 
пеныпоте-пеныпоте з. budamaya-budamaya, budamadan, 

budamayaraq. 
пеныпотә с. budamayan, budamamış. 
пеныпотә з. budamamış, budamazdan öncә. 
пеныпушијеј ф. dolaşmamaq. 
пеныпушије-пеныпушије з. dolaşmaya-dolaşmaya, 

dolaşmadan, dolaşmayaraq. 
пеныпушијә с. dolaşmayan, dolaşmamış. 
пеныпушијә з. dolaşmamış, dolaşmazdan öncә. 
пеныпуштеј ф. dolamamaq, sarımamaq. 
пеныпуште-пеныпуште з. dolamaya-dolamaya, dolamadan, 

dolamayaraq, sarımaya-sarımaya, sarımadan, sarımayaraq. 
пеныпуштә с. dolamayan, sarımayan, dolamamış, sarımamış. 
пеныпуштә з. dolamamış, sarımamış, dolamazdan (sarımazdan) 

öncә. 
пенырандеј ф. daramamaq. 
пеныранде-пеныранде з. daramaya-daramaya, daramadan, 

daramayaraq. 
пенырандә с. daramayan, daramamış. 
пенырандә з. daramamış, daramazdan öncә.  
пенырәмеј ф. qalxmamaq, hәvәslәnmәmәk (ürək). 
пенырәме-пенырәме з. qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq, hәvәslәnmәyә-hәvәslәnmәyә, hәvәslәnmәdәn, 
hәvәslәnmәyәrәk (ürək). 

пенырәмә с. qalxmayan, hәvәslәnmәyәn, qalxmamış, 
hәvәslәnmәmiş (ürək). 

пенырәмә з. qalxmamış, hәvәslәnmәmiş, qalxmazdan  
(hәvәslәnmәzdәn) öncә (ürək). 

пенырәсеј ф. yetişmәmәk, yetkinlәşmәmәk, böyümәmәk, boya-
başa çatmamaq. 

пенырәсе-пенырәсе з. yetişmәyә-yetişmәyә, yetişmәdәn, 
yetişmәyәrәk, yetkinlәşmәyә-yetkinlәşmәyә, yetkinlәşmәdәn, 
yetkinlәşmәyәrәk, böyümәyә-böyümәyә, böyümәdәn, 
böyümәyәrәk, boya-başa çatmaya-çatmaya (çatmadan, 
çatmayaraq. 

пенырәсә с. yetişmәyәn, yetkinlәşmәyәn, böyümәyәn, boya-başa 
çatmayan, yetişmәmiş, yetkinlәşmәmiş, böyümәmiş, boya-başa 
çatmamış. 

пенырәсә з. yetişmәmiş, yetkinlәşmәmiş, böyümәmiş, boya-başa 
çatmamış, yetişmәzdәn (yetkinlәşmәzdәn, böyümәzdәn, boya-başa 
çatmazdan) öncә. 

пенырәхеј ф. qurtulmamaq. 
пенырәхе-пенырәхе з. qurtulmaya-qurtulmaya, qurtulmadan, 

qurtulmayaraq. 
пенырәхә с. qurtulmayan, qurtulmamış. 
пенырәхә з. qurtulmamış, qurtulmazdan öncә. 
пенырысијеј ф. 1 әlbәyaxa olmamaq, dalaşmamaq; 2 

qovuşmamaq. 
пенырысије-пенырысије з. 1 әlbәyaxa olmaya-olmaya 

(olmadan, olmayaraq), dalaşmaya-dalaşmaya, dalaşmadan, 
dalaşmayaraq; 2 qovuşmaya-qovuşmaya, qovuşmadan, 
qovuşmayaraq. 

пенырысијә с. 1 әlbәyaxa olmayan, dalaşmayan; 2 qovuşmayan. 
пенырысијә з. 1 әlbәyaxa olmamış, dalaşmamış, әlbәyaxa 

olmazdan (dalaşmazdan) öncә; 2 qovuşmamış, qovuşmazdan 
öncә. 

пенырыснијеј ф. 1 dalaşdırmamaq; 2 qovuşdurmamaq. 
пенырысније-пенырысније з. 1 dalaşdırmaya-dalaşdırmaya, 

dalaşdırmadan, dalaşdırmayaraq; 2 qovuşdurmaya-
qovuşdurmaya, qovuşdurmadan, qovuşdurmayaraq. 

пенырыснијә с. 1 dalaşdırmayan, dalaşdırmamış; 2 
qovuşdurmayan, qovuşdurmamış. 

пенырыснијә з. 1 dalaşdırmamış, dalaşdırmazdan öncә; 2 
qovuşdurmamış, qovuşdurmazdan öncә. 
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пенырытеј ф. süpürmәmәk. 
пенырыте-пенырыте з. süpürmәyә-süpürmәyә, süpürmәdәn, 

süpürmәyәrәk. 
пенырытә с. süpürmәyәn, süpürmәmiş. 
пенырытә з. süpürmәmiş, süpürmәzdәn öncә. 
пенырыштеј ф. burmamaq, eşmәmәk. 
пенырыште-пенырыште з. burmaya-burmaya, burmadan, 

burmayaraq, eşmәyә-eşmәyә, eşmәdәn, eşmәyәrәk. 
пенырыштә с. burmayan, eşmәyәn, burmamış, eşmәmiş. 
пенырыштә з. burmamış, eşmәmiş, burmazdan (eşmәzdәn) 

öncә. 
пеныромеј ф. ötürmәmәk. 
пеныроме-пеныроме з. ötürmәyә-ötürmәyә, ötürmәdәn, 

ötürmәyәrәk. 
пеныромә с. ötürmәyәn, ötürmәmiş. 
пеныромә з. ötürmәmiş, ötürmәzdәn öncә. 
пеныроснијеј ф. yetişdirmәmәk, böyütmәmәk, boya-başa 

çatdırmamaq. 
пеныросније-пеныросније з. yetişdirmәyә-yetişdirmәyә, 

yetişdirmәdәn, yetişdirmәyәrәk, böyütmәyә-böyütmәyә, 
böyütmәdәn, böyütmәyәrәk, boya-başa çatdırmaya-çatdırmaya 
(çatdırmadan, çatdırmayaraq). 

пеныроснијә с. yetişdirmәyәn, böyütmәyәn, boya-başa 
çatdırmayan, yetişdirmәmiş, böyütmәmiş, boya-başa 
çatdırmamış. 

пеныроснијә з. yetişdirmәmiş, böyütmәmiş, boya-başa 
çatdırmamış, yetişdirmәzdәn (böyütmәzdәn, boya-başa 
çatdırmazdan) öncә. 

пенырохнијеј ф. xilas etmәmәk. 
пенырохније-пенырохније з. xilas etmәyә-etmәyә (etmәdәn, 

etmәyәrәk). 
пенырохнијә с. xilas etmәyәn (etmәmiş). 
пенырохнијә з. xilas etmәmiş, xilas etmәzdәn öncә. 
пенысатеј ф. sormamaq (su və s.). 
пенысате-пенысате з. sormaya-sormaya, sormadan, 

sormayaraq (su və s.). 
пенысатә с. sormayan, sormamış. 
пенысатә з. sormamış, sormazdan öncә. 
пенысбардеј ф. arıqlamamaq, sınıxmamaq. 
пенысбарде-пенысбарде з. arıqlamaya-arıqlamaya, 

arıqlamadan, arıqlamayaraq, sınıxmaya-sınıxmaya, sınıxmadan, 
sınıxmayaraq. 

пенысбардә с. arıqlamayan, arıqlamamış, sınıxmayan, 
sınıxmamış. 

пенысбардә з. arıqlamamış, sınıxmamış, arıqlamazdan 
(sınıxmazdan) öncә. 

пенысијеј ф. qırılmamaq. 
пенысије-пенысије з. qırılmaya-qıvrılmaya, qıvrılmadan, 

qıvrılmayaraq. 
пенысијә с. qırılmayan, qırılmamış. 
пенысијә з. qırılmamış, qırılmazdan öncә. 
пенысывијеј ф. toxunmamaq. 
пенысывије-пенысывије з. toxunmaya-toxunmaya, 

toxunmadan, toxunmayaraq. 
пенысывијә с. toxunmayan, toxunmamış. 
пенысывијә з. toxunmamış, toxunmazdan öncә. 
пенысындынијеј ф. 1 qırmamaq; 2 götürülmәmәk (aradan). 
пенысындыније-пенысындыније з. 1 qırmaya-qırmaya, 

qırmadan, qırmayaraq; 2 götürülmәyә-götürülmәyә, 
götürülmәdәn, götürülmәyәrәk (aradan). 

пенысындынијә с. 1 qırmayan, qırmamış; 2 götürülmәyәn, 
götürülmәmiş (aradan). 

пенысындынијә з. 1 qırmamış, qırmazdan öncә; 2 
götürülmәmiş, götürülmәzdәn öncә (aradan). 

пенысыпнијеј ф. qullab vurmamaq. 
пенысыпније-пенысыпније з. qullab vurmaya-vurmaya 

(vurmadan, vurmayaraq). 
пенысыпнијә с. qullab vurmayan (vurmamış). 
пенысыпнијә з. qullab vurmamış, qullab vurmazdan öncә. 
пенысыреј ф. gülmәmәk, mәsxәrәyә qoymamaq. 

пенысыре-пенысыре з. gülmәyә-gülmәyә, gülmәdәn, 
gülmәyәrәk, mәsxәrәyә qoymaya-qoymaya (qoymadan, 
qoymayaraq). 

пенысырә с. gülmәyәn, mәsxәrәyә qoymayan. 
пенысырә з. gülmәmiş, mәsxәrәyә qoymamış, gülmәzdәn 

(mәsxәrәyә qoymazdan) öncә. 
пеныскандеј ф. qazımamaq. 
пенысканде-пенысканде з. qazımaya-qazımaya, qazımadan, 

qazımayaraq. 
пеныскандә с. qazımayan, qazımamış. 
пеныскандә з. qazımamış, qazımazdan öncә. 
пенысохтеј ф. uydurmamaq. 
пенысохте-пенысохте з. uydurmaya-uydurmaya, uydurmadan, 

uydurmayaraq. 
пенысохтә с. uydurmayan, uydurmamış. 
пенысохтә з. uydurmamış, uydurmazdan öncә. 
пеныспынијеј ф. sormamaq (su və s.). 
пеныспыније-пеныспыније з. sormaya-sormaya, sormadan, 

sormayaraq (su və с.). 
пеныспынијә с. sormayan, sormamış (su və s.). 
пеныспынијә з. sormamış, sormazdan öncә (su və s.). 
пенысујеј ф. sürtmәmәk. 
пенысује-пенысује з. sürtmәyә-sürtmәyә, sürtmәdәn, 

sürtmәyәrәk. 
пенысујә с. sürtmәyәn, sürtmәmiş. 
пенысујә з. sürtmәmiş, sürtmәzdәn öncә. 
пенытатеј ф. qalxmamaq (üzüyuxarı). 
пенытате-пенытате з. qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq (üzüyuxarı). 
пенытатә с. qalxmayan, qalxmamış (üzüyuxarı). 
пенытатә з. qalxmamış, qalxmazdan öncә (üzüyuxarı). 
пенытәғеј ф. qalxmamaq (dikə, qaçaraq). 
пенытәғе-пенытәғе з. qalxmaya-qalxmaya, qalxmadan, 

qalxmayaraq (dikə, qaçaraq). 
пенытәғә с. qalxmayan, qalxmamış (dikə, qaçaraq). 
пенытәғә з. qalxmamış, qalxmazdan öncә (dikə, qaçaraq). 
пенытәкеј ф. çatlamamaq, yarılmamaq. 
пенытәке-пенытәке з. çatlamaya-çatlamaya, çatlamadan, 

çatlamayaraq, yarılmaya-yarılmaya, yarılmadan, yarılmayaraq. 
пенытәкә с. çatlamayan, yarılmayan, çatlamamış, yarılmamış. 
пенытәкә з. çatlamamış, yarılmamış, çatlamazdan  

(yarılmazdan) öncә. 
пенытәсеј ф. boğulmamaq (tüstüdən, öskürəkdən). 
пенытәсе-пенытәсе з. boğulmaya-boğulmaya, boğulmadan, 

boğulmayaraq (tüstüdən, öskürəkdən). 
пенытәсә с. boğulmayan, boğulmamış (tüstüdən, öskürəkdən). 
пенытәсә з. boğulmamış, boğulmazdan öncә (tüstüdən, 

öskürəkdən). 
пенытымбијеј ф. dartınmamaq. 
пенытымбије-пенытымбије з. dartınmaya-dartınmaya, 

dartınmadan, dartınmayaraq. 
пенытымбијә с. dartınmayan, dartınmamış. 
пенытымбијә з. dartınmamış, dartınmazdan öncә. 
пенытыријеј ф. dırmaşmamaq. 
пенытырије-пенытырије з. dırmaşmaya-dırmaşmaya, 

dırmaşmadan, dırmaşmayaraq. 
пенытыријә с. dırmaşmayan, dırmaşmamış. 
пенытыријә з. dırmaşmamış, dırmaşmazdan öncә. 
пенытырнијеј I ф. dırmaşdırmamaq. 
пенытырнијеј II ф. qaşımamaq. 
пенытырније-пенытырније I з. dırmaşdırmaya-

dırmaşdırmaya, dırmaşdırmadan, dırmaşdırmayaraq. 
пенытырније-пенытырније II з. qaşımaya-qaşımaya, 

qaşımadan, qaşışmayaraq. 
пенытырнијә I с. dırmaşdırmayan, dırmaşdırmamış. 
пенытырнијә II с. qaşımayan, qaşımamış. 
пенытырнијә I з. dırmaşdırmamış, dırmaşdırmazdan öncә. 
пенытырнијә II з. qaşımamış, qaşımazdan öncә. 
пенытыршијеј ф. şişmәmәk, köpmәmәk. 
пенытыршије-пенытыршије з. şişmәyә-şişmәyә, şişmәdәn, 

şişmәyәrәk, köpmәyә-köpmәyә, köpmәdәn, köpmәyәrәk. 
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пенытыршијә с. şişmәyәn, köpmәyәn, şişmәmiş, köpmәmiş. 
пенытыршијә з. şişmәmiş, köpmәmiş, şişmәzdәn (köpmәzdәn) 

öncә. 
пенытовеј ф. dözmәmәk. 
пенытове-пенытове з. dözmәyә-dözmәyә, dözmәdәn, 

dözmәyәrәk. 
пенытовә с. dözmәyәn, dözmәmiş. 
пенытовә з. dözmәmiş, dözmәzdәn öncә. 
пенытовәти и. dözülmәzlik. 
пенытокнијеј ф. yarmamaq. 
пенытокније-пенытокније з. yarmaya-yarmaya, yarmadan, 

yarmayaraq. 
пенытокнијә с. yarmayan, yaramamış. 
пенытокнијә з. yarmamış, yarmazdan öncә. 
пенытоснијеј ф. boğmamaq (tüstü, öskürək). 
пенытосније-пенытосније з. boğmaya-boğmaya, boğmadan, 

boğmayaraq (tüstü, öskürək). 
пенытоснијә с. boğmayan, boğmamış (tüstü, öskürək). 
пенытоснијә з. boğmamış, boğmazdan öncә (tüstü, öskürək). 
пенытошеј ф. yonmamaq. 
пенытоше-пенытоше з. yonmaya-yonmaya, yonmadan, 

yonmayaraq. 
пенытошә с. yonmayan, yonmamış. 
пенытошә з. yonmamış, yonmazdan öncә. 
пеныфырсијеј ф. sürüşmәmәk. 
пеныфырсије-пеныфырсије з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, sürüş-

mәdәn, sürüşmәyәrәk. 
пеныфырсијә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
пеныфырсијә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
пеныфырсынијеј ф. sürüşdürmәmәk. 
пеныфырсыније-пеныфырсыније з. sürüşdürmәyә-sürüş-

dürmәyә, sürüşdürmәdәn, sürüşdürmәyәrәk. 
пеныфырсынијә с. sürüşdürmәyәn, sürüşdürmәmiş. 
пеныфырсынијә з. sürüşdürmәmiş, sürüşdürmәzdәn öncә. 
пеныфырчынијеј ф. bulaşdırmamaq. 
пеныфырчыније-пеныфырчыније з. bulaşdırmaya-bulaş-

dırmaya, bulaşdırmadan, bulaşdırmayaraq. 
пеныфырчынијә с. bulaşdırmayan, bulaşdırmamış.  
пеныфырчынијә з. bulaşdırmamış, bulaşdırmazdan öncә. 
пеныфыскијеј ф. sürüşmәmәk. 
пеныфыскије-пеныфыскије з. sürüşmәyә-sürüşmәyә, sürüş-

mәdәn, sürüşmәyәrәk. 
пеныфыскијә с. sürüşmәyәn, sürüşmәmiş. 
пеныфыскијә з. sürüşmәmiş, sürüşmәzdәn öncә. 
пеныхәвијеј ф. toxunmamaq. 
пеныхәвије-пеныхәвије з. toxunmaya-toxunmaya, 

toxunmadan, toxunmayaraq. 
пеныхәвијә с. toxunmayan, toxunmamış. 
пеныхәвијә з. toxunmamış, toxunmazdan öncә. 
пеныховнијеј ф. toxundurmamaq. 
пеныховније-пеныховније з. toxundurmaya-toxundurmaya, 

toxundurmadan, toxundurmayaraq. 
пеныховнијә с. toxundurmayan, toxundurmamış. 
пеныховнијә з. toxundurmamış, toxundurmazdan öncә. 
пеныһандеј ф. sadalamamaq. 
пеныһанде-пеныһанде з. sadalamaya-sadalamaya, 

sadalamadan, sadalamayaraq. 
пеныһандә с. sadalamayan, sadalamamış. 
пеныһандә з. sadalamamış, sadalamazdan öncә. 
пеныһујеј ф. hürkmәmәk. 
пеныһује-пеныһује з. hürkmәyә-hürkmәyә, hürkmәdәn, 

hürkmәyәrәk. 
пеныһујә с. hürkmәyәn, hürkmәmiş. 
пеныһујә з. hürkmәmiş, hürkmәzdәn öncә. 
пенычаштеј ф. yemәmәk (göz qırpımında). 
пенычаште-пенычаште з. yemәyә-yemәyә, yemәdәn, 

yemәyәrәk (göz qırpımında). 
пенычаштә с. yemәyәn, yemәmiş (göz qırpımında). 
пенычаштә з. yemәmiş, yemәzdәn öncә (göz qırpımında). 
пенычәкеј ф. itmәmәk, yox olmamaq. 

пенычәке-пенычәке з. itmәyә-itmәyә, itmәdәn, itmәyәrәk, yox 
olmaya-olmaya (olmadan, olmayaraq). 

пенычәкә с. itmәyәn, yox olmayan, itmәmiş, yox olmamış. 
пенычәкә з. itmәmiş, yox olmamış, itmәzdәn (yox olmazdan) 

öncә. 
пенычығеј ф. çımxırmamaq. 
пенычығе-пенычығе з. çımxırmaya-çımxırmaya, 

çımxırmadan, çımxırmayaraq. 
пенычығә с. çımxırmayan, çımxırmamış. 
пенычығә з. çımxırmamış, çımxırmazdan öncә. 
пенычынијеј ф. 1 tәmir etmәmәk, quraşdırmamaq; 2 

dilәnmәmәk. 
пенычыније-пенычыније з. 1 tәmir etmәyә-etmәyә (etmәdәn, 

etmәyәrәk), quraşdırmaya-quraşdırmaya, quraşdırmadan, 
quraşdırmayaraq; 2 dilәnmәyә-dilәnmәyә, dilәnmәdәn, 
dilәnmәyәrәk. 

пенычынијә с. 1 tәmir etmәyәn, quraşdırmayan, tәmir 
etmәmiş, quraşdırmamış; 2 dilәnmәyәn, dilәnmәmiş. 

пенычынијә з. 1 tәmir etmәmiş, quraşdırmamış, tәmir 
etmәzdәn (quraşdırmazdan) öncә; 2 dilәnmәmiş, dilәnmәzdәn 
öncә. 

пенычыртијеј ф. qırılmamaq. 
пенычыртије-пенычыртије з. qırılmaya-qırılmaya, 

qırılmadan, qırılmayaraq. 
пенычыртијә с. qırılmayan, qırılmamış. 
пенычыртијә з. qırılmamış, qırılmazdan öncә. 
пенычыртынијеј ф. qırmamaq. 
пенычыртыније-пенычыртыније з. qırmaya-qırmaya, 

qırmadan, qırmayaraq. 
пенычыртынијә с. qırmayan, qırmamış. 
пенычыртынијә з. qırmamış, qırmazdan öncә. 
пенычокнијеј ф. eşmәmәk, qoparmamaq (yaranı və s.). 
пенычокније-пенычокније з. eşmәyә-eşmәyә, eşmәdәn, 

eşmәyәrәk, qoparmaya-qoparmaya, qoparmadan, qoparmayaraq 
(yaranı və s.). 

пенычокнијә с. eşmәyәn, qoparmayan, eşmәmiş, qoparmamış 
(yaranı və s.). 

пенычокнијә з. eşmәmiş, qoparmamış, eşmәzdәn 
(qoparmazdan) öncә (yaranı və s.). 

пеныҹулускијеј ф. büzüşmәmәk (yarpaq və s.). 
пеныҹулускије-пеныҹылускије з. büzüşmәyә-büzüşmәyә, bü-

züşmәdәn, büzüşmәyәrәk (yarpaq və s.). 
пеныҹулускијә с. büzüşmәyәn, büzüşmәmiş (yarpaq və s.). 
пеныҹулускијә з. büzüşmәmiş, büzüşmәzdәn öncә (yarpaq və 

s.). 
пеныҹулускынијеј ф. büzüşdürmәmәk. 
пеныҹулускыније-пеныҹылускыније з. büzüşdürmәyә-

büzüşdürmәyә, büzüşdürmәdәn, büzüşdürmәyәrәk (yarpaq və s.). 
пеныҹулускынијә с. büzüşdürmәyәn, büzüşdürmәmiş. 
пеныҹулускынијә з. büzüşdürmәmiş, büzüşdürmәzdәn öncә. 
пеныҹуҹијеј ф. büzüşmәmәk (paltar və s.). 
пеныҹуҹије-пеныҹуҹије з. büzüşmәyә-büzüşmәyә, 

büzüşmәdәn, büzüşmәyәrәk (paltar və с.). 
пеныҹуҹијә с. büzüşmәyәn, büzüşmәmiş (paltar və s.). 
пеныҹуҹијә з. büzüşmәmiş, büzüşmәzdәn öncә (paltar və s.). 
пеныҹуҹнијеј ф. büzüşdürmәmәk (paltarı və s.). 
пеныҹуҹније-пеныҹуҹније з. büzüşdürmәyә-büzüşdürmәyә, 

bü-züşdürmәdәn, büzüşdürmәyәrәk (paltar və s.). 
пеныҹуҹнијә с. büzüşdürmәyәn, büzüşdürmәmiş (paltarı və s.). 
пеныҹуҹнијә з. büzüşdürmәmiş, büzüşdürmәzdәn öncә (paltar 

və s.). 
пенышандеј ф. sәpmәmәk. 
пенышанде-пенышанде з. sәpmәyә-sәpmәyә, sәpmәdәn, 

sәpmәyәrәk. 
пенышандә с. sәpmәyәn, sәpmәmiş. 
пенышандә з. sәpmәmiş, sәpmәzdәn öncә. 
пенышеј I ф. çıxmamaq (ağaca və s.). 
пенышеј II ф. daşmamaq. 
пеныше-пеныше I з. çıxmaya-çıxmaya, çıxmadan, çıxmayaraq 

(ağaca və s.). 
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пеныше-пеныше II з. daşmaya-daşmaya, daşmadan, 
daşmayaraq. 

пенышә I с. çıxmayan, çıxmamış (ağaca və s.). 
пенышә II с. daşmayan, daşmamış. 
пенышә I з. çıxmamış, çıxmazdan öncә (ağaca və s.). 
пенышә II з. daşmamış, daşmazdan öncә. 
пенышинијеј I ф. sәpәlәnmәmәk. 
пенышинијеј II ф. diksinmәmәk. 
пенышиније-пенышиније I з. sәpәlәnmәyә-sәpәlәnmәyә, 

sәpәlәnmәdәn, sәpәlәnmәyәrәk. 
пенышиније-пенышиније II з. diksinmәyә-diksinmәyә, 

diksinmәdәn, diksinmәyәrәk. 
пенышинијә I с. sәpәlәnmәyәn, sәpәlәnmәmiş. 
пенышинијә II с. diksinmәyәn, diksinmәmiş. 
пенышинијә I з. sәpәlәnmәmiş, sәpәlәnmәzdәn öncә. 
пенышинијә II з. diksinmәmiş, diksinmәzdәn öncә. 
пенышыштеј ф. bulaşdırmamaq. 
пенышыште-пенышыште з. bulaşdırmaya-bulaşdırmaya, 

bulaşdırmadan, bulaşdırmayaraq. 
пенышыштә с. bulaşdırmayan, bulaşdırmamış. 
пенышыштә з. bulaşdırmamış, bulaşdırmazdan öncә. 
пенышомеј ф. içmәmәk. 
пенышоме-пенышоме з. içmәyә-içmәyә, içmәdәn, içmәyәrәk. 
пенышомә с. içmәyәn, içmәmiş. 
пенышомә з. içmәmiş, içmәzdәn öncә. 
пеныште и. minmә (maşına və s.). 
пеныштеј ф. minmәk (maşına və s.); пеныштə беј ф. minilmək 

(maşına və s.); пеныштə быə с. minilmiş, minilən (maşına və s.); 
♥пеныштејдəм minirəm; пеныштејдəш minirsən; пеныштејдə minir; 
пеныштејдəмон minirik; пеныштејдəшон minirsiniz; пеныштејдəн 
minirlər; пеныштејдəбим minirdim; пеныштејдəбиш minirdin; 
пеныштејдəбе minirdi; пеныштејдəбимон minirdik; 
пеныштејдəбишон minirdiniz; пеныштејдəбин minirdilər; 
пејəныштим minərdim; пејəныштиш minərdin; пејəнышти minərdi; 
пејəныштимон minərdik; пејəныштишон minərdiniz; пејəныштин 
minərdilər; пеныштим mindim; пеныштиш mindin; пеныште mindi; 
пеныштимон mindik; пеныштишон mindiniz; пеныштин mindilər; 
пеныштəнинбим minməliydim; пеныштəнинбиш minməliydin; 
пеныштəнинбе minməliydi; пеныштəнинбимон minməliydik; 
пеныштəнинбишон minməliydiniz; пеныштəнинбин minməliydilər; 
пеныштəнин бим minməli oldum; пеныштəнин биш minməli oldun; 
пеныштəнин бе minməli oldu; пеныштəнин бимон minməli olduq; 
пеныштəнин бишон minməli oldunuz; пеныштəнин бин minməli 
oldular; пеныштəбəјм minsəydim; пеныштəбəјш minsəydin; 
пеныштəбəј minsəydi; пеныштəбəјмон minsəydik; пеныштəбəјшон 
minsəydiniz; пеныштəбəјн minsəydilər; пебəныштем minərəm; 
пебəныштеш minərsən; пебəныште minər; пебəныштемон minərik; 
пебəныштешон minərsiniz; пебəныштен minərlər; пеныштəниним 
minməliyəm; пеныштəниниш minməlisən; пеныштəнине 
minməlidir; пеныштəнинимон minməliyik; пеныштəнинишон 
minməlisiniz; пеныштəнинин minməlidirlər; пеныштым minim; 
пенышт min; пенышты minsin; пеныштəмон minək; пеныштəн 
minin; пеныштын minsinlər; пеныштом minsəm; пеныштош 
minsən; пенышто minsə; пеныштомон minsək; пеныштошон 
minsəniz; пеныштон minsələr; ♥пеныштејдəним minmirəm; 
пеныштејдəниш minmirsən; пеныштејдəни minmir; 
пеныштејдəнимон minmirik; пеныштејдəнишон minmirsiniz; 
пеныштејдəнин minmirlər; пеныштејдəныбим minmirdim; 
пеныштејдəныбиш minmirdin; пеныштејдəныбе minmirdi; 
пеныштејдəныбимон minmirdik; пеныштејдəныбишон 
minmirdiniz; пеныштејдəныбин minmirdilər; пенəныштим 
minməzdim; пенəныштиш minməzdin; пенəнышти minməzdi; 
пенəныштимон minməzdik; пенəныштишон minməzdiniz; 
пенəныштин minməzdilər; пеныныштим minmədim; пеныныштиш 
minmədin; пеныныште minmədi; пеныныштимон minmədik; 
пеныныштишон minmədiniz; пеныныштин minmədilər; 
пеныштəнинныбим minməməliydim; пеныштəнинныбиш 
minməməliydin; пеныштəнинныбе minməməliydi; 
пеныштəнинныбимон minməməliydik; пеныштəнинныбишон 
minməməliydiniz; пеныштəнинныбин minməməliydilər; 
пеныштəнин ныбим minməli olmadım; пеныштəнин ныбиш 

minməli olmadın; пеныштəнин ныбе minməli olmadı; пеныштəнин 
ныбимон minməli olmadıq; пеныштəнин ныбишон minməli 
olmadınız; пеныштəнин ныбин minməli olmadılar; пеныштəнəбəјм 
minməsəydim; пеныштəнəбəјш minməsəydin; пеныштəнəбəј 
minməsəydi; пеныштəнəбəјмон minməsəydik; пеныштəнəбəјшон 
minməsəydiniz; пеныштəнəбəјн minməsəydilər; пенибəныштем 
minmərəm; пенибəныштеш minməzsən; пенибəныште minməz; 
пенибəныштемон minmərik; пенибəныштешон minməzsiniz; 
пенибəныштен minməzlər; пеныштəнинним minməməliyəm; 
пеныштəнинниш minməməlisən; пеныштəнинни minməməlidir; 
пеныштəниннимон minməməliyik; пеныштəниннишон 
minməməlisiniz; пеныштəниннин minməməlidirlər; пеныныштым 
minməyim; пемəнышт minmə; пенынышты minməsin; 
пемəныштəмон minməyək; пемəныштəн minməyin; пеныныштын 
minməsinlər; пеныныштом minməsəm; пеныныштош minməsən; 
пенынышто minməsə; пеныныштомон minməsək; пеныныштошон 
minməsəniz; пеныныштон minməsələr. 

пеныште-пеныште з. minә-minә, minәrәk. 
пеныштә с. minmiş, minәn (maşına və s.). 
пеныштә хəб. мəн. minib (maşına və s.). 
пеныштәнин с. minmәli, minәsi (maşına və s.). 
пеныштәсә з. minәrkәn (maşına və s.). 
пеныштәкәс и. minәn, sәrnişin. 
пеноә с. dayamış, dayayan, dirәmiş, dirәyәn, söykәmiş, 

söykәyәn. 
пеноә хəб. мəн. dayamısan, dirәmisәn, söykәmisәn. 
пеноәнин с. dayamalı, dayayası, dirәmәli, dirәyәsi, söykәmәli, 

söykәyәsi. 
пеноәсә з. dayayarkәn, dirәyәrkәn, söykәyәrkәn. 
пеној ф. dayamaq, dirәmәk, söykәmәk; пеноə беј ф. dayanmaq, 

dirənmək, söykənilmək; пеноə быə с. dayanmış, dirənmiş, 
söykənilmiş; ♥пенојдəм dayayıram; пенојдəш dayayırsan; пенојдə 
dayayır; пенојдəмон dayayırıq; пенојдəшон dayayırsınız; пенојдəн 
dayayırlar; пенојдəбим dayayırdım; пенојдəбиш dayayırdın; 
пенојдəбе dayayırdı; пенојдəбимон dayayırdıq; пенојдəбишон 
dayayırdınız; пенојдəбин dayayırdılar; пеноəмбе dayamışdım; 
пеноəбе dayamışdın; пеноəшбе dayamışdı; пеноəмонбе dayamışdıq; 
пеноəонбе dayamışdınız; пеноəшонбе dayamışdılar; пеноме 
dayadım; пеној dayadın; пеноше dayadı; пеномоне dayadıq; 
пенооне dayadınız; пеношоне dayadılar; пеноəмбəј dayasaydım; 
пеноəбəј dayasaydın; пеноəшбəј dayasaydı; пеноəмонбəј 
dayasaydıq; пеноəонбəј dayasaydınız; пеноəшонбəј dayasaydılar; 
пеноəнинбим dayamalıydım; пеноəнинбиш dayamalıydın; 
пеноəнинбе dayamalıydı; пеноəнинбимон dayamalıydıq; 
пеноəнинбишон dayamalıydınız; пеноəнинбин dayamalıydılar; 
пеноəнин бим dayamalı oldum; пеноəнин биш dayamalı oldun; 
пеноəнин бе dayamalı oldu; пеноəнин бимон dayamalı olduq; 
пеноəнин бишон dayamalı oldunuz; пеноəнин бин dayamalı oldular; 
пеноəнинимбəн dayamalıyammış; пеноəнинишбəн dayamalısanmış; 
пеноəнинебəн dayamalıymış; пеноəнинимонбəн dayamalıyıqmış; 
пеноəнинишонбəн dayamalısınızmış; пеноəнининбəн 
dayamalıymışlar; пебəном dayayaram; пебəнош dayayarsan; пебəно 
dayayar; пебəномон dayayarıq; пебəношон dayayarsınız; пебəнон 
dayayarlar; пеноəниним dayamalıyam; пеноəниниш dayamalısan; 
пеноəнини dayamalıdır; пеноəнинимон dayamalıyıq; 
пеноəнинишон dayamalısınız; пеноəнинин dayamalıdırlar; пенəм 
dayayım; пенə daya; пенə dayasın; пенəмон dayayaq; пенəн dayayın; 
пенəн dayasınlar; пеном dayasam; пенош dayasan; пено dayasa; 
пеномон dayasaq; пеношон dayasanız; пенон dayasalar; 
♥пенојдəним dayamıram; пенојдəниш dayamırsan; пенојдəни 
dayamır; пенојдəнимон dayamırıq; пенојдəнишон dayamırsınız; 
пенојдəнин dayamırlar; пенојдəныбим dayamırdım; пенојдəныбиш 
dayamırdın; пенојдəныбе dayamırdı; пенојдəныбимон dayamırdıq; 
пенојдəныбишон dayamırdınız; пенојдəныбин dayamırdılar; 
пеноəмныбе dayamamışdım; пеноəныбе dayamamışdın; 
пеноəшныбе dayamamışdı; пеноəмонныбе dayamamışdıq; 
пеноəонныбе dayamamışdınız; пеноəшонныбе dayamamışdılar; 
пеныноме dayamadım; пеныној dayamadın; пеныноше dayamadı; 
пеныномоне dayamadıq; пенынооне dayamadınız; пеныношоне 
dayamadılar; пеноəмнəбəј dayamasaydım; пеноəнəбəј 
dayamasaydın; пеноəшнəбəј dayamasaydı; пеноəмоннəбəј  
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dayamasaydıq; пеноəоннəбəј dayamasaydınız; пеноəшоннəбəј 
dayamasaydılar; пеноəнинныбим dayamamalıydım; 
пеноəнинныбиш dayamamalıydın; пеноəнинныбе dayamamalıydı; 
пеноəнинныбимон dayamamalıydıq; пеноəнинныбишон 
dayamamalıydınız; пеноəнинныбин dayamamalıydılar; пеноəнин 
ныбим dayamalı olmadım; пеноəнин ныбиш dayamalı olmadın; 
пеноəнин ныбе dayamalı olmadı; пеноəнин ныбимон dayamalı 
olmadıq; пеноəнин ныбишон dayamalı olmadınız; пеноəнин ныбин 
dayamalı olmadılar; пеноəниннимбəн dayamamalıyammış; 
пеноəниннишбəн dayamamalısanmış; пеноəниннијебəн 
dayamamalıymış; пеноəниннимонбəн dayamamalıyıqmış; 
пеноəниннишонбəн dayamamalısınızmış; пеноəниннинбəн 
dayamamalıymışlar; пенибəном dayamaram; пенибəнош 
dayamazsan; пенибəно dayamaz; пенибəномон dayamarıq; 
пенибəношон dayamazsınız; пенибəнон dayamazlar; пеноəнинним 
dayamamalıyam; пеноəнинниш dayamamalısan; пеноəнинни 
dayamamalıdır; пеноəниннимон dayamamalıyıq; пеноəниннишон 
dayamamalısınız; пеноəниннин dayamamalıdırlar; пенынəм 
dayamayım; пемəнə dayama; пенынə dayamasın; пемəнəмон 
dayamayaq; пемəнəн dayamayın; пенынəн dayamasınlar; пеныном 
dayamasam; пенынош dayamasan; пеныно dayamasa; пеныномон 
dayamasaq; пеныношон dayamasanız; пенынон dayamasalar. 

пеној-пеној з. dayaya-dayaya, dirәyә-dirәyә, söykәyә-söykәyә, 
dayayaraq, dirәyәrәk, söykәyәrәk. 

пенсә з. yuxarı baş, baş. 
пенсәдә з. yuxarı başda, başda. 
пентон з. yuxarı tәrәf. 
пентонәдә з. yuxarıda, yuxarı tәrәfdә. 
пентонәни з. yuxarıdakı, yuxarı tәrәfdәki. 
пентоно з. yuxarıdan, yuxarı tәrәfdәn. 
пенҹ a. beş. 
пенҹангышт с. beşbarmaq (barmaqlara taxılan metal lövhə 

şəklində soyuq silah). 
пенҹангыштәјн с. beşbarmaqlı. 
пенҹангыштәјнәти и. beşbarmaqlılıq. 
пенҹастовәјн с. beşulduzlu. 
пенҹбалин с. beşballı; пенҹбалинə тəһсилə систем beşballı təhsil 

sistemi. 
пенҹбахшәјн с. beşbölgülü. 
пенҹбәндин с. beşbәndli. 
пенҹвалентин с. beşvalentli. 
пенҹверстин с. гəп. beşverstlik; пенҹверстинə ро beşverstlik yol. 
пенҹвырәјн с. beşyerli; пенҹвырəјнə автомобил beşyerli 

avtomobil. 
пенҹгәвинон и. зоол. beşağızlılar (tüfeyli onurğasızlar sinfi). 
пенҹгәзә с. beşarşınlıq. 
пенҹгирвәнкә с. beşgirvәnkә. 
пенҹгирвәнкәјн с. beşgirvәnkәlik. 
пенҹгул и. beşbucaq. 
пенҹгулин с. beşbucaqlı. 
пенҹгушә и. beşguşә. 
пенҹгушәјн с. beşguşәli; пенҹгушəјнə астовə beşguşəli ulduz. 
пенҹғат с. beşqat. 
пенҹғатин с. beşqatlı. 
пенҹғрам с. beşqramlıq; пенҹғрамə сығ beşqramlıq daş. 
пенҹдасти з. beşәlli, bәrk-bәrk, acgözlüklә, tamahkarcasına. 
пенҹдәвонин с. beşötürümlü. 
пенҹдәғиғәјн с. beşdәqiqәlik; пенҹдəғиғəјнə тəнəффус 

beşdəqiqəlik tənəffüs. 
пенҹдилимин с. beşdilimli. 
пенҹдимәјн с. beşüzlü, beştәrәfli. 
пенҹдимин с. beşüzlü. 
пенҹдыгмә с. beşdüymә. 
пенҹелектродин с. beşelektrodlu. 
пенҹелементин с. beşelementli. 
пенҹә и. pәncәrә. 
пенҹәвә и. pәncәrә ağzı. 
пенҹәдә-и a. beşdә-bir. 
пенҹәјн с. pәncәrәli; пенҹəјнə кə pəncərəli ev. 
пенҹәк и. pencәk. 
пенҹкәлләјн с. beşbaşlı. 

пенҹкилојн с. beşkiloluq. 
пенҹкилоғрамин с. beşkiloqramlıq. 
пенҹкынҹ с. beşkünc. 
пенҹкынҹин с. beşkünclü. 
пенҹкыч с. beşkünc. 
пенҹкычин с. beşkünclü. 
пенҹкопугин с. beşqәpiklik; пенҹкопугинə мəркə beşqəpiklik 

marka. 
пенҹлампәјн с. beşlampalı. 
пенҹли с. başlik. 
пенҹливәјн с. beşyarpaqlı. 
пенҹлонәјн с. beşyuvalı. 
пенҹмангә с. beşaylıq. 
пенҹметрин с. beşmetrlik. 
пенҹмәзәјн с. beştarlalı. 
пенҹмәзәјнәти и. beştarlalılıq. 
пенҹмәртәбә с. beşmәrtәbә. 
пенҹмәртәбәјн с. beşmәrtәbәli. 
пенҹмилин с. тех. beşmilli. 
пенҹминә a. beşinci. 
пенҹминәни a. beşincisi. 
пенҹо a. әlli. 
пенҹогард с. beşdövrәli; пенҹогардə зизə бот. beşdövrəli çiçək. 
пенҹодәмә с. beşadamlıq. 
пенҹоли с. гəп. әllilik. 
пенҹоминә a. әllinci. 
пенҹо-пенҹо з. әlli-әlli. 
пенҹосинин с. әlliyaşlı. 
пенҹосорнә с. әlliililik. 
пенҹотағин с. beşotaqlı. 
пенҹпардәјн с. beşpәrdәli. 
пенҹ-пенҹ з. beş-beş. 
пенҹпәрә с. beşlәçәkli. 
пенҹрестәјн с. beşcәrgәli. 
пенҹрәғәмин с. beşrәqәmli. 
пенҹружнә с. beşgünlük. 
пен(ҹ)са a. beş yüz. 
пенҹсаатин с. beşsaatlıq.  
пенҹсали с. beşyüzlük; пенҹсалијə гəлə beşyüzlük sürü. 
пен(ҹ)саминә a. beşyüzüncü. 
пенҹсаминәни a. beşyüzüncüsü. 
пенҹсимин с. beşsimli. 
пенҹсинин с. beşyaşlı; пенҹсининə əғыл beşyaşlı uşaq. 
пенҹсинифин с. beşsinifli. 
пенҹсорә с. beşillik; пенҹсорə план beşillik plan. 
пенҹсорнә с. beşillik, beşyaşar; пенҹсорнə кəлə beşyaşar dana. 
пенҹсунин с. beşsütunlu. 
пенҹтәрәфин с. beştәrәfli. 
пенҹтијәјн с. тех. beşyaylı. 
пенҹтир с. beşatılan, beşatan; пенҹтирə тифанг beşaçılan tüfəng. 
пенҹтонин с. beştonluq. 
пенҹфаизин с. beşфaizli. 
пенҹхолин с. beşxallı. 
пенҹһәддин с. beşhәdli. 
пенҹһыҹәјн с. зывон. beşhecalı. 
пенҹ һәзо a. beş min. 
пенҹ һәзоминә a. beşmininci. 
пенҹчәшмә с. beşgöz; пенҹчəшмə кə beşgöz ev. 
пенҹчәшмәјн с. beşgözlü; пенҹчəшмəјнə пард beşgözlü körpü. 
пенҹҹилдин с. beşcildli. 
пенҹҹунҹин с. beşkünclü. 
пенҹҹурәвон и. вəрз. beşnövçü. 
пенҹҹурәвонәти и. вəрз. beşnövçülük. 
пенҹшанбә и. pәncşәnbә. 
пенҹшпинделин с. beşşpindelli. 
пеншанде и. mindirmә. 
пеншандеј ф. mindirmәk; пеншандыме əв бə аспи onu ata 

mindirdim; пеншандə беј ф. mindirilmək; пеншандə быəбе 
mindirilmişdi; пеншандə быəбəј mindirilsəydi; пеншандə бе 
mindirildi; пеншандəн бејдə mindirilir; пеншандə бəбе mindirilər; 
пеншандə быə с. mindirilmiş, mindirilən; пеншандə быə хəб. мəн. 
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mindirilmişdir, mindirilib; ♥пеншандејдəм mindirirəm; 
пеншандејдəш mindirirsən; пеншандејдə mindirir; пеншандејдəмон 
mindiririk; пеншандејдəшон mindirirsiniz; пеншандејдəн 
mindirirlər; пеншандејдəбим mindirirdim; пеншандејдəбиш 
mindirirdin; пеншандејдəбе mindirirdi; пеншандејдəбимон 
mindirirdik; пеншандејдəбишон mindirirdiniz; пеншандејдəбин 
mindirirdilər; пејəншандим mindirərdim; пејəншандиш mindirərdin; 
пејəншанди mindirərdi; пејəншандимон mindirərdik; 
пејəншандишон mindirərdiniz; пејəншандин mindirərdilər; 
пеншандыме mindirdim; пеншанде mindirdin; пеншандыше 
mindirdi; пеншандымоне mindirdik; пеншандыоне mindirdiniz; 
пеншандышоне mindirdilər; пеншандəнинбим mindirməliydim; 
пеншандəнинбиш mindirməliydin; пеншандəнинбе mindirməliydi; 
пеншандəнинбимон mindirməliydik; пеншандəнинбишон 
mindirməliydiniz; пеншандəнинбин mindirməliydilər; пеншандəнин 
бим mindirməli oldum; пеншандəнин биш mindirməli oldun; 
пеншандəнин бе mindirməli oldu; пеншандəнин бимон mindirməli 
olduq; пеншандəнин бишон mindirməli oldunuz; пеншандəнин бин 
mindirməli oldular; пеншандəмбəј mindirsəydim; пеншандəбəј 
mindirsəydin; пеншандəшбəј mindirsəydi; пеншандəмонбəј 
mindirsəydik; пеншандəонбəј mindirsəydiniz; пеншандəшонбəј 
mindirsəydilər; пебəншандем mindirərəm; пебəншандеш 
mindirərsən; пебəншанде mindirər; пебəншандемон mindirərik; 
пебəншандешон mindirərsiniz; пебəншанден mindirərlər; 
пеншандəниним mindirməliyəm; пеншандəниниш mindirməlisən; 
пеншандəнине mindirməlidir; пеншандəнинимон mindirməliyik; 
пеншандəнинишон mindirməlisiniz; пеншандəнинин 
mindirməlidirlər; пеншандым mindirim; пеншанд mindir; 
пеншанды mindirsin; пеншандəмон mindirək; пеншандəн mindirin; 
пеншандын mindirsinlər; пеншандом mindirsəm; пеншандош 
mindirsən; пеншандо mindirsə; пеншандомон mindirsək; 
пеншандошон mindirsəniz; пеншандон mindirsələr; 
♥пеншандејдəним mindirmirəm; пеншандејдəниш mindirmirsən; 
пеншандејдəни mindirmir; пеншандејдəнимон mindirmirik; 
пеншандејдəнишон mindirmirsiniz; пеншандејдəнин mindirmirlər; 
пеншандејдəныбим mindirmirdim; пеншандејдəныбиш 
mindirmirdin; пеншандејдəныбе mindirmirdi; 
пеншандејдəныбимон mindirmirdik; пеншандејдəныбишон 
mindirmirdiniz; пеншандејдəныбин mindirmirdilər; пенəншандим 
mindirməzdim; пенəншандиш mindirməzdin; пенəншанди 
mindirməzdi; пенəншандимон mindirməzdik; пенəншандишон 
mindirməzdiniz; пенəншандин mindirməzdilər; пеныншандыме 
mindirmədim; пеныншанде mindirmədin; пеныншандыше 
mindirmədi; пеныншандымоне mindirmədik; пеныншандыоне 
mindirmədiniz; пеныншандоне mindirmədilər; пеншандəнинныбим 
mindirməməliydim; пеншандəнинныбиш mindirməməliydin; 
пеншандəнинныбе mindirməməliydi; пеншандəнинныбимон 
mindirməməliydik; пеншандəнинныбишон mindirməməliydiniz; 
пеншандəнинныбин mindirməməliydilər; пеншандəнин ныбим 
mindirməli olmadım; пеншандəнин ныбиш mindirməli olmadın; 
пеншандəнин ныбе mindirməli olmadı; пеншандəнин ныбимон 
mindirməli olmadıq; пеншандəнин ныбишон mindirməli olmadınız; 
пеншандəнин ныбин mindirməli olmadılar; пеншандəмнəбəј 
mindirməsəydim; пеншандəнəбəј mindirməsəydin; пеншандəшнəбəј 
mindirməsəydi; пеншандəмоннəбəј mindirməsəydik; 
пеншандəоннəбəј mindirməsəydiniz; пеншандəшоннəбəј 
mindirməsəydilər; пенибəншандем mindirmərəm; пенибəншандеш 
mindirməzsən; пенибəншанде mindirməz; пенибəншандемон 
mindirmərik; пенибəншандешон mindirməzsiniz; пенибəншанден 
mindirməzlər; пеншандəнинним mindirməməliyəm; 
пеншандəнинниш mindirməməlisən; пеншандəнинни 
mindirməməlidir; пеншандəниннимон mindirməməliyik; 
пеншандəниннишон mindirməməlisiniz; пеншандəниннин 
mindirməməlidirlər; пеныншандым mindirməyim; пемəншанд 
mindirmə; пеныншанды mindirməsin; пемəншандəмон 
mindirməyək; пемəншандəн mindirməyin; пеныншандын 
mindirməsinlər; пеныншандом mindirməsəm; пеныншандош 
mindirməsən; пеныншандо mindirməsə; пеныншандомон 
mindirməsək; пеныншандошон mindirməsəniz; пеныншандон 
mindirməsələr. 

пеншанде-пеншанде з. mindirә-mindirә, mindirәrәk. 

пеншандә с. mindirәn, mindirmiş. 
пеншандә хəб. мəн. mindirmisәn. 
пеншандәнин с. mindirmәli, mindirәsi. 
пеншандәсә з. mindirәrkәn. 
пепарчије и. yox olma, itmә, cәhәnnәm olma. 
пепарчијеј ф. yox olmaq, itmәk, cәhәnnәm olmaq; пепарчијыш 

тыни! səni yoх olasan! ♥пепарчијејдə yoх olur; пепарчијејдəбе yoх 
olurdu; пепарчијəбе yoх olmuşdu; пејəпарчи yoх olardı; 
пепарчијəјбəн yoх olubmuş; пепарчијəнинбе yoх olmalıydı; 
пепарчијəнин бе yoх olmalı oldu; пепарчијəј yoх oldu; пебəпарчије 
yoх olar; пепарчијəнине yoх olmalıdır; пепарчијы yoх olsun; 
пепарчијо yoх olsa; ♥пепарчијејдəни yoх olmur; пепарчијејдəныбе 
yoх olmurdu; пепарчијəныбе yoх olmamışdı; пенəпарчи yoх 
olmazdı; пепарчијəнијбəн yoх olmayıbmış; пепарчијəнинныбе yoх 
olmamalıydı; пепарчијəнин ныбе yoх olmalı olmadı; пеныпарчијəј 
yoх olmadı; пенибəпарчије yoх olmaz; пепарчијəнинни yoх 
olmamalıdır; пеныпарчијы yoх olmasın; пеныпарчијо yoх olmasa. 

пепарчијә с. yox olmuş (olan), itmiş (itәn), cәhәnnәm olmuş 
(olan). 

пепарчијә хəб. мəн. yox olub, itib, cәhәnnәm olub. 
пепарчијәнин с. yox olmalı (olası), itmәli, itәsi, cәhәnnәm olmalı 

(olası). 
пепарчијәсә з. yox olarkәn, itәrkәn, cәhәnnәm olarkәn. 
пепарчыније и. yır-yığış, yığışdırma, rahlama. 
пепарчынијеј ф. yığışdırmaq, yır-yığış etmәk, rahlamaq; 

пепарчынијə беј ф. yığışdırılmaq, yır-yığış edilmək, rahlanmaq; 
пепарчынијə быəбе yığışdırılmışdı; пепарчынијə быəбəј 
yığışdırılsaydı; пепарчынијə бе yığışdırıldı; пепарчынијə бејдə  
yığışdırılır; пепарчынијə бəбе  yığışdırılar; пепарчынијə быə с. 
yığışdırılmış, yır-yığış edilmiş, rahlanmış; пепарчынијə быə хəб. 
мəн. yığışdırılmışdır, yır-yığış edilmişdir, rahlanmışdır; 
♥пепарчынејдəм yığışdırıram; пепарчынејдəш yığışdırırsan; 
пепарчынејдə yığışdırır; пепарчынејдəмон yığışdırırıq; 
пепарчынејдəшон yığışdırırsınız; пепарчынејдəн yığışdırırlar; 
пепарчынејдəбим yığışdırırdım; пепарчынејдəбиш yığışdırırdın; 
пепарчынејдəбе yığışdırırdı; пепарчынејдəбимон yığışdırırdıq; 
пепарчынејдəбишон yığışdırırdınız; пепарчынејдəбин 
yığışdırırdılar; пепарчынијəмбе yığışdırmışdım; пепарчынијəбе 
yığışdırmışdın; пепарчынијəшбе yığışdırmışdı; пепарчынијəмонбе 
yığışdırmışdıq; пепарчынијəонбе yığışdırmışdınız; 
пепарчынијəшонбе yığışdırmışdılar; пепарчыниме yığışdırdım; 
пепарчыније yığışdırdın; пепарчынише yığışdırdı; пепарчынимоне 
yığışdırdıq; пепарчынијоне yığışdırdınız; пепарчынишоне 
yığışdırdılar; пепарчынијəмбəј yığışdırsaydım; пепарчынијəбəј 
yığışdırsaydın; пепарчынијəшбəј yığışdırsaydı; пепарчынијəмонбəј 
yığışdırsaydıq; пепарчынијəонбəј yığışdırsaydınız; 
пепарчынијəшонбəј yığışdırsaydılar; пепарчынијəнинбим 
yığışdırmalıydım; пепарчынијəнинбиш yığışdırmalıydın; 
пепарчынијəнинбе yığışdırmalıydı; пепарчынијəнинбимон 
yığışdırmalıydıq; пепарчынијəнинбишон yığışdırmalıydınız; 
пепарчынијəнинбин yığışdırmalıydılar; пепарчынијəнин бим 
yığışdırmalı oldum; пепарчынијəнин биш yığışdırmalı oldun; 
пепарчынијəнин бе yığışdırmalı oldu; пепарчынијəнин бимон 
yığışdırmalı olduq; пепарчынијəнин бишон yığışdırmalı oldunuz; 
пепарчынијəнин бин yığışdırmalı oldular; пепарчынијəнинимбəн 
yığışdırmalıyammış; пепарчынијəнинишбəн yığışdırmalısanmış; 
пепарчынијəнинебəн yığışdırmalıymış; пепарчынијəнинимонбəн 
yığışdırmalıyıqmış; пепарчынијəнинишонбəн yığışdırmalısınızmış; 
пепарчынијəнининбəн yığışdırmalıymışlar; пебəпарчынем 
yığışdıraram; пебəпарчынеш yığışdırarsan; пебəпарчыне yığışdırar; 
пебəпарчынемон yığışdırarıq; пебəпарчынешон yığışdırarsınız; 
пебəпарчынен yığışdırarlar; пепарчынијəниним yığışdırmalıyam; 
пепарчынијəниниш yığışdırmalısan; пепарчынијəнини 
yığışdırmalıdır; пепарчынијəнинимон yığışdırmalıyıq; 
пепарчынијəнинишон yığışdırmalısınız; пепарчынијəнинин 
yığışdırmalıdırlar; пепарчыным yığışdırım; пепарчын yığışdır; 
пепарчыны yığışdırsın; пепарчынəмон yığışdıraq; пепарчынəн 
yığışdırın; пепарчынын yığışdırsınlar; пепарчыном yığışdırsam; 
пепарчынош yığışdırsan; пепарчыно yığışdırsa; пепарчыномон 
yığışdırsaq; пепарчыношон yığışdırsanız; пепарчынон yığışdırsalar; 
♥пепарчынејдəним yığışdırmıram; пепарчынејдəниш 
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yığışdırmırsan; пепарчынејдəни yığışdırmır; пепарчынејдəнимон 
yığışdırmırıq; пепарчынејдəнишон yığışdırmırsınız; 
пепарчынејдəнин yığışdırmırlar; пепарчынејдəныбим 
yığışdırmırdım; пепарчынејдəныбиш yığışdırmırdın; 
пепарчынејдəныбе yığışdırmırdı; пепарчынејдəныбимон 
yığışdırmırdıq; пепарчынејдəныбишон yığışdırmırdınız; 
пепарчынејдəныбин yığışdırmırdılar; пепарчынијəмныбе 
yığışdırmamışdım; пепарчынијəныбе yığışdırmamışdın; 
пепарчынијəшныбе yığışdırmamışdı; пепарчынијəмонныбе 
yığışdırmamışdıq; пепарчынијəонныбе yığışdırmamışdınız; 
пепарчынијəшонныбе yığışdırmamışdılar; пеныпарчыниме 
yığışdırmadım; пеныпарчыније yığışdırmadın; пеныпарчынише 
yığışdırmadı; пеныпарчынимоне yığışdırmadıq; пеныпарчынијоне 
yığışdırmadınız; пеныпарчынишоне yığışdırmadılar; 
пепарчынијəмнəбəј yığışdırmasaydım; пепарчынијəнəбəј 
yığışdırmasaydın; пепарчынијəшнəбəј yığışdırmasaydı; 
пепарчынијəмоннəбəј  yığışdırmasaydıq; пепарчынијəоннəбəј 
yığışdırmasaydınız; пепарчынијəшоннəбəј yığışdırmasaydılar; 
пепарчынијəнинныбим yığışdırmamalıydım; 
пепарчынијəнинныбиш yığışdırmamalıydın; пепарчынијəнинныбе 
yığışdırmamalıydı; пепарчынијəнинныбимон yığışdırmamalıydıq; 
пепарчынијəнинныбишон yığışdırmamalıydınız; 
пепарчынијəнинныбин yığışdırmamalıydılar; пепарчынијəнин 
ныбим yığışdırmalı olmadım; пепарчынијəнин ныбиш yığışdırmalı 
olmadın; пепарчынијəнин ныбе yığışdırmalı olmadı; 
пепарчынијəнин ныбимон yığışdırmalı olmadıq; пепарчынијəнин 
ныбишон yığışdırmalı olmadınız; пепарчынијəнин ныбин 
yığışdırmalı olmadılar; пепарчынијəниннимбəн 
yığışdırmamalıyammış; пепарчынијəниннишбəн 
yığışdırmamalısanmış; пепарчынијəниннијебəн yığışdırmamalıymış; 
пепарчынијəниннимонбəн yığışdırmamalıyıqmış; 
пепарчынијəниннишонбəн yığışdırmamalısınızmış; 
пепарчынијəниннинбəн yığışdırmamalıymışlar; пенибəпарчынем 
yığışdırmaram; пенибəпарчынеш yığışdırmazsan; пенибəпарчыне 
yığışdırmaz; пенибəпарчынемон yığışdırmarıq; пенибəпарчынешон 
yığışdırmazsınız; пенибəпарчынен yığışdırmazlar; 
пепарчынијəнинним yığışdırmamalıyam; пепарчынијəнинниш 
yığışdırmamalısan; пепарчынијəнинни yığışdırmamalıdır; 
пепарчынијəниннимон yığışdırmamalıyıq; пепарчынијəниннишон 
yığışdırmamalısınız; пепарчынијəниннин yığışdırmamalıdırlar; 
пеныпарчыным yığışdırmayım; пемəпарчын yığışdırma; 
пеныпарчыны yığışdırmasın; пемəпарчынəмон yığışdırmayaq; 
пемəпарчынəн yığışdırmayın; пеныпарчынын yığışdırmasınlar; 
пеныпарчыном yığışdırmasam; пеныпарчынош yığışdırmasan; 
пеныпарчыно yığışdırmasa; пеныпарчыномон yığışdırmasaq; 
пепарчыныношон yığışdırmasanız; пеныпарчынон yığışdırmasalar. 

пепарчыније-пепарчыније з. yığışdıra-yığışdıra, yır-yığış edә-
edә (edәrәk), yığışdıraraq. 

пепарчынијә с. yığışdırmış, yığışdıran, yır-yığış etmiş (edәn), 
rahlamış, rahlayan. 

пепарчынијә хəб. мəн. yığışdırmısan, yır-yığış etmisәn, 
rahlamısan. 

пепарчынијәнин с. yığışdırmalı, yığışdırası, rahlamalı, 
rahlayası. 

пепарчынијәсә з. yığışdırarkәn, yır-yığış edәrkәn, rahlayarkәn. 
пепәре и. 1 perikmә, pırıldayıb uçma, pırıldayıb qalxma (quş); 2 

uçma, uçub qalxma, uçuşma, pırıldama, pırıltı ilә uçma, pәrvaz 
etmә. 

пепәреј ф. 1 perikmәk, pırıldayıb uçmaq, pırıldayıb qalxmaq 
(quş); 2 uçmaq, uçub qalxmaq, uçuşmaq, pırıldamaq, pırıltı ilә 
uçmaq, pәrvaz etmәk; ♥пепəрејдə uçur; пепəрејдəбе uçurdu; 
пепəрəбе uçmuşdu; пејəпəри uçardı; пепəрəјбəн uçubmuş; 
пепəрəнинбе uçmalıydı; пепəрəнин бе uçmalı oldu; пепəрəј uçdu; 
пебəпəре uçar; пепəрəнине uçmalıdır; пепəры uçsun; пепəро uçsa; 
♥пепəрејдəни uçmur; пепəрејдəныбе uçmurdu; пепəрəныбе 
uçmamışdı; пенəпəри uçmazdı; пепəрəнијбəн uçmayıbmış; 
пепəрəнинныбе uçmamalıydı; пепəрəнин ныбе uçmalı olmadı; 
пеныпəрəј uçmadı; пенибəпəре uçmaz; пепəрəнинни uçmamalıdır; 
пеныпəры uçmasın; пеныпəро uçmasa. 

пепәре-пепәре з. perikә-perikә, perikәrәk, pırıldayıb uça-uça 
(uçaraq). 

пепәрә с. 1 perikmiş, perikәn, pırıldayıb uçmuş (uçan), 
pırıldayıb qalxmış (qalxan) (quş); 2 uçmuş (uçan), uçub qalxmış 
(qalxan), uçuşmuş, uçuşan, pırıldamış, pırıldayan, pırıltı ilә uçmuş 
(uçan), pәrvaz etmiş (edәn). 

пепәрә хəб. мəн. 1 perikib, pırıldayıb uçub, pırıldayıb qalxıb 
(quş); 2 uçub, uçub qalxıb, uçuşub, pırıldayıb, pırıltı ilә uçub, 
pәrvaz edib. 

пепәрәнин с. 1 perikmәli, perikәsi, pırıldayıb uçmalı (uçası), 
pırıldayıb qalxmalı (qalxası) (quş); 2 uçmalı, uçası, uçub qalxmalı 
(qalxası), uçuşmalı, uçuşası, pırıldamalı, parıldayası, pırıltı ilә 
uçmalı (uçası), pәrvaz etmәli (edәsi). 

пепәрәсә з. 1 perikәrkәn, pırıldayıb uçarkәn, pırıldayıb 
qalxarkәn (quş); 2 uçarkәn, uçub qalxarkәn, uçuşarkәn, 
pırıldayarkәn, pırıltı ilә uçarkәn, pәrvaz edәrkәn. 

пепыје и. yerimә, üzüyuxarı yerimә. 
пепыјеј ф. üzüyuxarı yerimәk. 
пепыје-пепыје з. yeriyә-yeriyә, yeriyәrәk. 
пепыјә с. yerimiş, yeriyәn, üzüyuxarı yerimiş (yeriyәn). 
пепыјә хəб. мəн. yeriyib, üzüyuxarı yeriyib. 
пепыјәнин с. yerimәli, yeriyәsi, üzüyuxarı yerimәli (yeriyәsi). 
пепыјәсә з. üzüyuxarı yeriyәrkәn. 
пепыртије и. әyilmә, qacıma (rütubətdən, qurumaqdan). 
пепыртијеј ф. әyilmәk, qacımaq (rütubətdən, qurumaqdan); 

♥пепыртијејдəм əyilirəm; пепыртијејдəш əyilirsən; пепыртијејдə 
əyilir; пепыртијејдəмон əyilirik; пепыртијејдəшон əyilirsiniz; 
пепыртијејдəн əyilirlər; пепыртијејдəбим əyilirdim; 
пепыртијејдəбиш əyilirdin; пепыртијејдəбе əyilirdi; 
пепыртијејдəбимон əyilirdik; пепыртијејдəбишон əyilirdiniz; 
пепыртијејдəбин əyilirdilər; пејəпыртим əyilərdim; пејəпыртиш 
əyilərdin; пејəпырти əyilərdi; пејəпыртимон əyilərdik; 
пејəпыртишон əyilərdiniz; пејəпыртин əyilərdilər; пепыртијəјм 
əyildim; пепыртијəјш əyildin; пепыртијəј əyildi; пепыртијəјмон 
əyildik; пепыртијəјшон əyildiniz; пепыртијəјн əyildilər; 
пепыртијəнинбим əyilməliydim; пепыртијəнинбиш əyilməliydin; 
пепыртијəнинбе əyilməliydi; пепыртијəнинбимон əyilməliydik; 
пепыртијəнинбишон əyilməliydiniz; пепыртијəнинбин 
əyilməliydilər; пепыртијəнин бим əyilməli oldum; пепыртијəнин 
биш əyilməli oldun; пепыртијəнин бе əyilməli oldu; пепыртијəнин 
бимон əyilməli olduq; пепыртијəнин бишон əyilməli oldunuz; 
пепыртијəнин бин əyilməli oldular; пепыртијəбəјм əyilsəydim; 
пепыртијəбəјш əyilsəydin; пепыртијəбəј əyilsəydi; 
пепыртијəбəјмон əyilsəydik; пепыртијəбəјшон əyilsəydiniz; 
пепыртијəбəјн əyilsəydilər; пебəпыртијем əyilərəm; пебəпыртијеш 
əyilərsən; пебəпыртије əyilər; пебəпыртијемон əyilərik; 
пебəпыртијешон əyilərsiniz; пебəпыртијен əyilərlər; 
пепыртијəниним əyilməliyəm; пепыртијəниниш əyilməlisən; 
пепыртијəнине əyilməlidir; пепыртијəнинимон əyilməliyik; 
пепыртијəнинишон əyilməlisiniz; пепыртијəнинин əyilməlidirlər; 
пепыртијым əyilim; пепыртијы əyil; пепыртијы əyilsin; 
пепыртијəмон əyilək; пепыртијəн əyilin; пепыртијын əyilsinlər; 
пепыртијом əyilsəm; пепыртијош əyilsən; пепыртијо əyilsə; 
пепыртијомон əyilsək; пепыртијошон əyilsəniz; пепыртијон 
əyilsələr; ♥пепыртијејдəним əyilmirəm; пепыртијејдəниш 
əyilmirsən; пепыртијејдəни əyilmir; пепыртијејдəнимон əyilmirik; 
пепыртијејдəнишон əyilmirsiniz; пепыртијејдəнин əyilmirlər; 
пепыртијејдəныбим əyilmirdim; пепыртијејдəныбиш əyilmirdin; 
пепыртијејдəныбе əyilmirdi; пепыртијејдəныбимон əyilmirdik; 
пепыртијејдəныбишон əyilmirdiniz; пепыртијејдəныбин 
əyilmirdilər; пенəпыртим əyilməzdim; пенəпыртиш əyilməzdin; 
пенəпырти əyilməzdi; пенəпыртимон əyilməzdik; пенəпыртишон 
əyilməzdiniz; пенəпыртин əyilməzdilər; пеныпыртијəјм əyilmədim; 
пеныпыртијəјш əyilmədin; пеныпыртијəј əyilmədi; 
пеныпыртијəјмон əyilmədik; пеныпыртијəјшон əyilmədiniz; 
пеныпыртијəјн əyilmədilər; пепыртијəнинныбим əyilməməliydim; 
пепыртијəнинныбиш əyilməməliydin; пепыртијəнинныбе 
əyilməməliydi; пепыртијəнинныбимон əyilməməliydik; 
пепыртијəнинныбишон əyilməməliydiniz; пепыртијəнинныбин 
əyilməməliydilər; пепыртијəнин ныбим əyilməli olmadım; 
пепыртијəнин ныбиш əyilməli olmadın; пепыртијəнин ныбе 
əyilməli olmadı; пепыртијəнин ныбимон əyilməli olmadıq; 
пепыртијəнин ныбишон əyilməli olmadınız; пепыртијəнин ныбин 
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əyilməli olmadılar; пепыртијəнəбəјм əyilməsəydim; 
пепыртијəнəбəјш əyilməsəydin; пепыртијəнəбəј əyilməsəydi; 
пепыртијəнəбəјмон əyilməsəydik; пепыртијəнəбəјшон 
əyilməsəydiniz; пепыртијəнəбəјн əyilməsəydilər; пенибəпыртијем 
əyilmərəm; пенибəпыртијеш əyilməzsən; пенибəпыртије əyilməz; 
пенибəпыртијемон əyilmərik; пенибəпыртијешон əyilməzsiniz; 
пенибəпыртијен əyilməzlər; пепыртијəнинним əyilməməliyəm; 
пепыртијəнинниш əyilməməlisən; пепыртијəнинни əyilməməlidir; 
пепыртијəниннимон əyilməməliyik; пепыртијəниннишон 
əyilməməlisiniz; пепыртијəниннин əyilməməlidirlər; 
пеныпыртијым əyilməyim; пемəпырти əyilmə; пеныпыртијы 
əyilməsin; пемəпыртијəмон əyilməyək; пемəпыртијəн əyilməyin; 
пеныпыртијын əyilməsinlər; пеныпыртијом əyilməsəm; 
пеныпыртијош əyilməsən; пеныпыртијо əyilməsə; 
пеныпыртијомон əyilməsək; пеныпыртијошон əyilməsəniz; 
пеныпыртијон əyilməsələr. 

пепыртије-пепыртије з. әyilә-әyilә, әyilәrәk, qacıya-qacıya, 
qacıyaraq. 

пепыртијә с. әyilmiş, әyilәn, qacımış, qacıyan. 
пепыртијә хəб. мəн. әyilib, qacıyıb. 
пепыртијәнин с. әyilmәli, әyilәsi, qacımalı, qacıyası (rütubətdən, 

qurumaqdan). 
пепыртијәсә з. әyilәrkәn, qacıyarkәn (rütubətdən, qurumaqdan). 
пепо и. yığışma, hazır olma; пепо беј ф. yığışmaq, hazır 

dayanmaq; пепо быə с. yığışmış, hazır dayanmış; икəсə пепо быə 
шејро kimsə getmək üçün hazır dayanıb. 

пепорније и. 1 uçurtma, perikdirmә, oturduğu yerdәn uçurtma 
(quşları); 2 мəҹ.car etmә, alәmә car çәkmә. 

пепорнијеј ф. 1 uçurtmaq, perikdirmәk, oturduğu yerdәn 
uçurtmaq (quşları); 2 мəҹ.car etmәk, alәmә car çәkmәk; 
пепорнијə беј ф. 1 uçurtmaq, perikdirilmək, oturduğu yerdən 
uçurtmaq (quşları); 2 мəҹ. car edilmək, aləmə car çəkilmək; 
пепорнијə быə с. 1 uçurdulmuş, uçurdulan, perikdirilmiş, 
perikdirilən, oturduğu yerdən uçurdulmuş (uçurdulan) (quşları); 2 
мəҹ.car edilmiş (edilən), aləmə car çəkilmiş (çəkilən); пепорнијə быə 
хəб. мəн. 1 uçurdulmuşdur, uçurdulub, perikdirilmişdir, perikdirilib, 
oturduğu yerdən uçurdulmuşdur (uçurdulub) (quşlar); 2 мəҹ. car 
edilmişdir (edilib), aləmə car çəkilmişdir (çəkilib). 

пепорније-пепорније з. 1 uçurda-uçurda, perikdirә-perik-dirә, 
uçurdaraq, perikdirәrәk; 2 car edә-edә (edәrәk). 

пепорнијә с. 1 uçurtmuş, uçurdan, perikdirmiş, perikdirәn, 
oturduğu yerdәn uçurtmuş (uçurdan) (quşları); 2 мəҹ. car etmiş 
(edәn), alәmә car çәkmiş (çәkәn). 

пепорнијә хəб. мəн. 1 uçurtmusan, perikdirmisәn, oturduğu 
yerdәn uçurtmusan (quşları); 2 мəҹ. car etmisәn, alәmә car 
çәkmisәn. 

пепорнијәнин с. 1 uçurtmalı, uçurdası, perikdirmәli, 
perikdirәsi, oturduğu yerdәn uçurtmalı (uçurdası) (quşları); 2 
мəҹ.car etmәli (edәsi), alәmә car çәkmәli (çәkәsi). 

пепорнијәсә з. 1 uçurdarkәn, perikdirәrkәn, oturduğu yerdәn 
uçurdarkәn (quşları); 2 мəҹ. car edәrkәn, alәmә car çәkәrkәn. 

пепоте и. budama. 
пепотеј ф. budamaq; пепотə бе и. budanma, budanılma; пепотə 

беј ф. budanmaq, budanılmaq; пепотə быəбе budanmışdı; пепотə 
быəбəј budansaydı; пепотə бе budandı; пепотə бејдə budanır; пепотə 
бəбе budanar; пепотə быə с. budanmış, budanan; пепотə быə хəб. 
мəн. budanmışdır, budanıb; ♥пепотејдəм budayıram; пепотејдəш 
budayırsan; пепотејдə budayır; пепотејдəмон budayırıq; 
пепотејдəшон budayırsınız; пепотејдəн budayırlar; пепотејдəбим 
budayırdım; пепотејдəбиш budayırdın; пепотејдəбе budayırdı; 
пепотејдəбимон budayırdıq; пепотејдəбишон budayırdınız; 
пепотејдəбин budayırdılar; пепотəмбе budamışdım; пепотəбе 
budamışdın; пепотəшбе budamışdı; пепотəмонбе budamışdıq; 
пепотəонбе budamışdınız; пепотəшонбе budamışdılar; пепотыме 
budadım; пепоте budadın; пепотыше budadı; пепотымоне budadıq; 
пепотыоне budadınız; пепотышоне budadılar; пепотəмбəј 
budasaydım; пепотəбəј budasaydın; пепотəшбəј budasaydı; 
пепотəмонбəј budasaydıq; пепотəонбəј budasaydınız; пепотəшонбəј 
budasaydılar; пепотəнинбим budamalıydım; пепотəнинбиш 
budamalıydın; пепотəнинбе budamalıydı; пепотəнинбимон 
budamalıydıq; пепотəнинбишон budamalıydınız; пепотəнинбин 

budamalıydılar; пепотəнин бим budamalı oldum; пепотəнин биш 
budamalı oldun; пепотəнин бе budamalı oldu; пепотəнин бимон 
budamalı olduq; пепотəнин бишон budamalı oldunuz; пепотəнин 
бин budamalı oldular; пепотəнинимбəн budamalıyammış; 
пепотəнинишбəн budamalısanmış; пепотəнинебəн budamalıymış; 
пепотəнинимонбəн budamalıyıqmış; пепотəнинишонбəн 
budamalısınızmış; пепотəнининбəн budamalıymışlar; пебəпотем 
budayaram; пебəпотеш budayarsan; пебəпоте budayar; пебəпотемон 
budayarıq; пебəпотешон budayarsınız; пебəпотен budayarlar; 
пепотəниним budamalıyam; пепотəниниш budamalısan; 
пепотəнине budamalıdır; пепотəнинимон budamalıyıq; 
пепотəнинишон budamalısınız; пепотəнинин budamalıdırlar; 
пепотым budayım; пепот buda; пепоты budasın; пепотəмон 
budayaq; пепотəн budayın; пепотын budasınlar; пепотом budasam; 
пепотош budasan; пепото budasa; пепотомон budasaq; пепотошон 
budasanız; пепотон budasalar; ♥пепотејдəним budamıram; 
пепотејдəниш budamırsan; пепотејдəни budamır; пепотејдəнимон 
budamırıq; пепотејдəнишон budamırsınız; пепотејдəнин budamırlar; 
пепотејдəныбим budamırdım; пепотејдəныбиш budamırdın; 
пепотејдəныбе budamırdı; пепотејдəныбимон budamırdıq; 
пепотејдəныбишон budamırdınız; пепотејдəныбин budamırdılar; 
пепотəмныбе budamamışdım; пепотəныбе budamamışdın; 
пепотəшныбе budamamışdı; пепотəмонныбе budamamışdıq; 
пепотəонныбе budamamışdınız; пепотəшонныбе budamamışdılar; 
пеныпотыме budamadım; пеныпоте budamadın; пеныпотыше 
budamadı; пеныпотымоне budamadıq; пеныпотыоне budamadınız; 
пеныпотышоне budamadılar; пепотəмнəбəј budamasaydım; 
пепотəнəбəј budamasaydın; пепотəшнəбəј budamasaydı; 
пепотəмоннəбəј budamasaydıq; пепотəоннəбəј budamasaydınız; 
пепотəшоннəбəј budamasaydılar; пепотəнинныбим 
budamamalıydım; пепотəнинныбиш budamamalıydın; 
пепотəнинныбе budamamalıydı; пепотəнинныбимон 
budamamalıydıq; пепотəнинныбишон budamamalıydınız; 
пепотəнинныбин budamamalıydılar; пепотəнин ныбим budamalı 
olmadım; пепотəнин ныбиш budamalı olmadın; пепотəнин ныбе 
budamalı olmadı; пепотəнин ныбимон budamalı olmadıq; 
пепотəнин ныбишон budamalı olmadınız; пепотəнин ныбин 
budamalı olmadılar; пепотəниннимбəн budamamalıyammış; 
пепотəниннишбəн budamamalısanmış; пепотəниннијебəн 
budamamalıymış; пепотəниннимонбəн budamamalıyıqmış; 
пепотəниннишонбəн budamamalısınızmış; пепотəниннинбəн 
budamamalıymışlar; пенибəпотем budamaram; пенибəпотеш 
budamazsan; пенибəпоте budamaz; пенибəпотемон budamarıq; 
пенибəпотешон budamazsınız; пенибəпотен budamazlar; 
пепотəнинним budamamalıyam; пепотəнинниш budamamalısan; 
пепотəнинни budamamalıdır; пепотəниннимон budamamalıyıq; 
пепотəниннишон budamamalısınız; пепотəниннин 
budamamalıdırlar; пеныпотым budamayım; пемəпот budama; 
пеныпоты budamasın; пемəпотəмон budamayaq; пемəпотəн 
budamayın; пеныпотын budamasınlar; пеныпотом budamasam; 
пеныпотош budamasan; пеныпото budamasa; пеныпотомон 
budamasaq; пеныпотошон budamasanız; пеныпотон budamasalar. 

пепоте-пепоте з. budaya-budaya, budayaraq. 
пепотә с. budamış, budayan. 
пепотә хəб. мəн. budamısan. 
пепотәнин с. budamalı, budayası. 
пепотәсә з. budayarkәn. 
пепуш с. dolaşıq, dolaş. 
пепушәти и. dolaşıqlıq. 
пепуши и. dolaşıqlıq. 
пепушије и. dolaşma, düyün düşmә. 
пепушијеј ф. dolaşmaq, düyün düşmәk; ♥пепушијејдə dolaşır; 

пепушијејдəбе dolaşırdı; пепушијəбе dolaşmışdı; пејəпуши 
dolaşardı; пепушијəјбəн dolaşıbmış; пепушијəнинбе dolaşmalıydı; 
пепушијəнин бе dolaşmalı oldu; пепушијəј dolaşdı; пебəпушије 
dolaşar; пепушијəнине dolaşmalıdır; пепушијы dolaşsın; пепушијо 
dolaşsa; ♥пепушијејдəни dolaşmır; пепушијејдəныбе dolaşmırdı; 
пепушијəныбе dolaşmamışdı; пенəпуши dolaşmazdı; 
пепушијəнијбəн dolaşmayıbmış; пепушијəнинныбе 
dolaşmamalıydı; пепушијəнин ныбе dolaşmalı olmadı; пеныпушијəј 
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dolaşmadı; пенибəпушије dolaşmaz; пепушијəнинни 
dolaşmamalıdır; пеныпушијы dolaşmasın; пеныпушијо dolaşmasa. 

пепушије-пепушије з. dolaşa-dolaşa, dolaşaraq. 
пепушијә с. dolaşmış, dolaşan, dolaşıq. 
пепушијә хəб. мəн. dolaşıb, düyün düşüb. 
пепушијәнин с. dolaşmalı, dolaşası, düyün düşmәli (düşәsi). 
пепушијәсә з. dolaşarkәn, düyün düşәrkәn. 
пепушин с. dolaşıqlı. 
пепушин әти и. dolaşıqlılıq. 
пепушније и. dolaşdırma, düyün salma. 
пепушнијеј ф. dolaşdırmaq, düyün salmaq; пепушнијə беј ф. 

dolaşdırılmaq, düyün salınmaq; пепушнијə быəбе dolaşdırılmışdı; 
пепушнијə быəбəј dolaşdırılsaydı; пепушнијə бе dolaşdırıldı; 
пепушнијə бејдə dolaşdırılır; пепушнијə бəбе  dolaşdırılar; 
пепушнијə быə с. dolaşdırılmış, düyün salınmış; dolaşdırılan, düyün 
salınan; пепушнијə быə хəб. мəн. dolaşdırılmışdır, düyün salınmışdır; 
dolaşdırılıb, düyün salınıb. 

пепушније-пепушније з. dolaşdıra-dolaşdıra, dolaşdıraraq. 
пепушнијә с. dolaşdırılmış, dolaşdırılan. 
пепушнијә хəб. мəн. dolaşdırmısan, düyün salmısan. 
пепушнијәнин с. dolaşdırmalı, dolaşdırası, düyün salmalı 

(salası). 
пепушнијәсә з. dolaşdırarkәn, düyün salarkәn. 
пепуш-пепуш з. dolaş-dolaş. 
пепуште и. sarıma, dolama (ip və s.). 
пепуштеј ф. sarımaq, dolamaq (ip və s.); пепуштə беј ф. 

sarınmaq, dolanmaq; пепуштə быəбе sarınmışdı; пепуштə быəбəј 
sarınsaydı; пепуштə бе sarındı; пепуштə бејдə sarınır; пепуштə бəбе 
sarınar; пепуштə быə с. sarınmış, dolanmış; пепуштə быə хəб. мəн. 
sarınmışdır, dolanmışdır; ♥пепуштејдəм sarıyıram; пепуштејдəш 
sarıyırsan; пепуштејдə sarıyır; пепуштејдəмон sarıyırıq; 
пепуштејдəшон sarıyırsınız; пепуштејдəн sarıyırlar; пепуштејдəбим 
sarıyırdım; пепуштејдəбиш sarıyırdın; пепыштејдəбе sarıyırdı; 
пепуштејдəбимон sarıyırdıq; пепуштејдəбишон sarıyırdınız; 
пепуштејдəбин sarıyırdılar; пепуштəмбе sarımışdım; пепуштəбе 
sarımışdın; пепуштəшбе sarımışdı; пепуштəмонбе sarımışdıq; 
пепуштəонбе sarımışdınız; пепуштəшонбе sarımışdılar; пепуштыме 
sarıdım; пепуште sarıdın; пепуштыше sarıdı; пепуштымоне sarıdıq; 
пепуштыоне sarıdınız; пепуштышоне sarıdılar; пејəпуштим 
sarıyardım; пејəпуштиш sarıyardın; пејəпушти sarıyardı; 
пејəпуштимон sarıyardıq; пејəпуштишон sarıyardınız; пејəпуштин 
sarıyardılar; пепуштəмбəј sarısaydım; пепуштəбəј sarısaydın; 
пепуштəшбəј sarısaydı; пепуштəмонбəј sarısaydıq; пепуштəонбəј 
sarısaydınız; пепуштəшонбəј sarısaydılar; пепуштəнинбим 
sarımalıydım; пепуштəнинбиш sarımalıydın; пепуштəнинбе 
sarımalıydı; пепуштəнинбимон sarımalıydıq; пепуштəнинбишон 
sarımalıydınız; пепуштəнинбин sarımalıydılar; пепуштəнин бим 
sarımalı oldum; пепуштəнин биш sarımalı oldun; пепуштəнин бе 
sarımalı oldu; пепуштəнин бимон sarımalı olduq; пепуштəнин 
бишон sarımalı oldunuz; пепуштəнин бин sarımalı oldular; 
пепуштəнинимбəн sarımalıyammış; пепуштəнинишбəн 
sarımalısanmış; пепуштəнинебəн sarımalıymış; 
пепуштəнинимонбəн sarımalıyıqmış; пепуштəнинишонбəн 
sarımalısınızmış; пепуштəнининбəн sarımalıymışlar; пебəпуштем 
sarıyaram; пебəпуштеш sarıyarsan; пебəпуште sarıyar; 
пебəпуштемон sarıyarıq; пебəпуштешон sarıyarsınız; пебəпуштен 
sarıyarlar; пепуштəниним sarımalıyam; пепуштəниниш sarımalısan; 
пепуштəнине sarımalıdır; пепуштəнинимон sarımalıyıq; 
пепуштəнинишон sarımalısınız; пепуштəнинин sarımalıdırlar; 
пепуштым sarıyım; пепушт sarı; пепушты sarısın; пепуштəмон 
sarııaq; пепуштəн sarıyın; пепуштын sarısınlar; пепуштом sarısam; 
пепуштош sarısan; пепушто sarısa; пепуштомон sarısaq; 
пепуштошон sarısanız; пепуштон sarısalar; ♥пепуштејдəним 
sarımıram; пепуштејдəниш sarımırsan; пепуштејдəни sarımır; 
пепуштејдəнимон sarımırıq; пепуштејдəнишон sarımırsınız; 
пепуштејдəнин sarımırlar; пепуштејдəныбим sarımırdım; 
пепуштејдəныбиш sarımırdın; пепуштејдəныбе sarımırdı; 
пепуштејдəныбимон sarımırdıq; пепуштејдəныбишон sarımırdınız; 
пепуштејдəныбин sarımırdılar; пепуштəмныбе sarımamışdım; 
пепуштəныбе sarımamışdın; пепуштəшныбе sarımamışdı; 
пепуштəмонныбе sarımamışdıq; пепуштəонныбе sarımamışdınız; 

пепуштəшонныбе sarımamışdılar; пеныпуштыме sarımadım; 
пеныпуште sarımadın; пеныпуштыше sarımadı; пеныпуштымоне 
sarımadıq; пеныпуштыоне sarımadınız; пеныпуштышоне 
sarımadılar; пенəпуштим sarımazdım; пенəпуштиш sarımazdın; 
пенəпушти sarımazdı; пенəпуштимон sarımazdıq; пенəпуштишон 
sarımazdınız; пенəпуштин sarımazdılar; пепуштəмнəбəј 
sarımasaydım; пепуштəнəбəј sarımasaydın; пепуштəшнəбəј 
sarımasaydı; пепуштəмоннəбəј sarımasaydıq; пепуштəоннəбəј 
sarımasaydınız; пепуштəшоннəбəј sarımasaydılar; 
пепуштəнинныбим sarımamalıydım; пепуштəнинныбиш 
sarımamalıydın; пепуштəнинныбе sarımamalıydı; 
пепуштəнинныбимон sarımamalıydıq; пепуштəнинныбишон 
sarımamalıydınız; пепуштəнинныбин sarımamalıydılar; 
пепуштəнин ныбим sarımalı olmadım; пепуштəнин ныбиш sarımalı 
olmadın; пепуштəнин ныбе sarımalı olmadı; пепуштəнин ныбимон 
sarımalı olmadıq; пепуштəнин ныбишон sarımalı olmadınız; 
пепуштəнин ныбин sarımalı olmadılar; пепуштəниннимбəн 
sarımamalıyammış; пепуштəниннишбəн sarımamalısanmış; 
пепуштəниннијебəн sarımamalıymış; пепуштəниннимонбəн 
sarımamalıyıqmış; пепуштəниннишонбəн sarımamalısınızmış; 
пепуштəниннинбəн sarımamalıymışlar; пенибəпуштем sarımaram; 
пенибəпуштеш sarımazsan; пенибəпуште sarımaz; 
пенибəпуштемон sarımarıq; пенибəпуштешон sarımazsınız; 
пенибəпуштен sarımazlar; пепуштəнинним sarımamalıyam; 
пепуштəнинниш sarımamalısan; пепуштəнинни sarımamalıdır; 
пепуштəниннимон sarımamalıyıq; пепуштəниннишон 
sarımamalısınız; пепуштəниннин sarımamalıdırlar; пепуштəнин ним 
sarımalı deyiləm; пепуштəнин ниш sarımalı deilsən; пепуштəнин ни 
sarımalı deyil; пепуштəнин нимон sarımalı deyilik; пепуштəнин 
нишон sarımalı deyilsiniz; пепуштəнин нин sarımalı deyildirlər; 
пеныпуштым sarımayım; пемəпушт sarıma; пеныпушты sarımasın; 
пемəпуштəмон sarımayaq; пемəпуштəн sarımayın; пеныпуштын 
sarımasınlar; пеныпуштом sarımasam; пеныпуштош sarımasan; 
пеныпушто sarımasa; пеныпуштомон sarımasaq; пеныпуштошон 
sarımasanız; пеныпуштон sarımasalar. 

пепуште-пепуште з. sarıya-sarıya, dolaya-dolaya, sarıyaraq, 
dolayaraq (ip və s.). 

пепуштә с. sarımış, sarıyan, dolamış, dolayan (ip və s.). 
пепуштә хəб. мəн. sarımış, sarıyan, dolamış, dolayan (ip və s.). 
пепуштәнин с. sarımalı, sarıyası, dolamalı, dolayası (ip və s.). 
пепуштәсә з. sarıyarkәn, dolayarkәn (ip və s.). 
пер с. әyri, buruq, qıvrım. 
перанд и. alışdırma (ocağı); перанд дој alışdırmaq, daha da 

alışdırmaq.  
перанде I и. darama, yuxarı darama (saçı). 
перанде II и. açılma (hava). 
перандеј I ф. daramaq, yuxarı daramaq (saçı); перандə беј ф. 

daranmaq; перандə быəбе daranmışdı; перандə бəбе daranar; 
перандə быə с. daranmış, daranan; перандə быə хəб. мəн. 
daranmışdır, daranıb. 

перандеј II ф. açılmaq; һəво перандыше hava açıldı.  
перанде-перанде I з. daraya-daraya, darayaraq  (saçı). 
перанде-перанде II з. açıla-açıla, açılaraq (hava). 
перандә I с. daramış, darayan, yuxarı daramış (darayan)  (saçı). 
перандә II с. açılmış, açılan (hava). 
перандә хəб. мəн. daramısan, yuxarı daramısan (saçı). 
перандәнин I с. daramalı, darayası, yuxarı daramalı (darayası) 

(saçı). 
перандәнин II с. açılmalı, açılası (hava). 
перандәсә I з. darayarkәn, yuxarı darayarkәn (saçı). 
перандәсә II з. açılarkәn (hava). 
перәме  и. qalxma, hәvәslәnmә (ürək, əl). 
перәмеј  ф. qalxmaq, hәvәslәnmәk (ürək, əl); дылым 

перəмејдəни бо ко карде işləməyə əlim (həvəsim) gəlmir; 
♥перəмејдə həvəslənir; перəмејдəбе həvəslənirdi; перəмəбе 
həvəslənmişdi; пејəрəми həvəslənərdi; перəмəјбəн həvəslənibmiş; 
перəмəнинбе həvəslənməliydi; перəмəнин бе həvəslənməli oldu; 
перəмəј həvəsləndi; пебəрəме həvəslənər; перəмəнине 
həvəslənməlidir; перəмы həvəslənsin; перəмо həvəslənsə; 
♥перəмејдəни həvəslənmir; перəмејдəныбе həvəslənmirdi; 
перəмəныбе həvəslənməmişdi; пенəрəми həvəslənməzdi; 
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перəмəнијбəн həvəslənməyibmiş; перəмəнинныбе 
həvəslənməməliydi; перəмəнин ныбе həvəslənməli olmadı; 
пенырəмəј həvəslənmədi; пенибəрəме həvəslənməz; перəмəнинни 
həvəslənməməlidir; пенырəмы həvəslənməsin; пенырəмо 
həvəslənməsə.   

перәме-перәме з. hәvәslәnә-hәvәslәnә, hәvәslәnәrәk (ürək). 
перәмә  с. qalxmış, qalxan, hәvәslәnmiş, hәvәslәnәn (ürək, əl). 
перәмә  хəб. мəн. qalxıb, hәvәslәnib (ürək, əl). 
перәмәнин  с. qalxmalı, qalxası, hәvәslәnmәli, hәvәslәnәsi (ürək, 

əl). 
перәмәсә  з. qalxarkәn, hәvәslәnәrkәn (ürək, əl). 
перәс с. yetkin, yetişkәn, kamil, hәddi-buluğa çatmış, yekә. 
перәсе и. yetkinlәşmә, boya-başa çatma, hәddi-buluğa çatma, 

böyümә, yekәlmә. 
перәсеј ф. yetkinlәşmәk, boya-başa çatmaq, hәddi-buluğa 

çatmaq, böyümәk, yekәlmәk; əв јол быə һəни o daha yekəlib; 
♥перəсејдəм böyüyürəm; перəсејдəш böyüyürsən; перəсејдə 
böyüyür; перəсејдəмон böyüyürük; перəсејдəшон böyüyürsünüz; 
перəсејдəн böyüyürlər; перəсејдəбим böyüyürdüm; перəсејдəбиш 
böyüyürdün; перəсејдəбе böyüyürdü; перəсејдəбимон böyüyürdük; 
перəсејдəбишон böyüyürdünüz; перəсејдəбин böyüyürdülər; 
пејəрəсим böyüyərdim; пејəрəсиш böyüyərdin; пејəрəси böyüyərdi; 
пејəрəсимон böyüyərdik; пејəрəсишон böyüyərdiniz; пејəрəсин 
böyüyərdilər; перəсəјм böyüdüm; перəсəјш böyüdün; перəсəј 
böyüdü; перəсəјмон böyüdük; перəсəјшон böyüdünüz; перəсəјн 
böyüdülər; перəсəнинбим böyüməliydim; перəсəнинбиш 
böyüməliydin; перəсəнинбе böyüməliydi; перəсəнинбимон 
böyüməliydik; перəсəнинбишон böyüməliydiniz; перəсəнинбин 
böyüməliydilər; перəсəнин бим böyüməli oldum; перəсəнин биш 
böyüməli oldun; перəсəнин бе böyüməli oldu; перəсəнин бимон 
böyüməli olduq; перəсəнин бишон böyüməli oldunuz; перəсəнин 
бин böyüməli oldular; перəсəбəјм böyüsəydim; перəсəбəјш 
böyüsəydin; перəсəбəј böyüsəydi; перəсəбəјмон böyüsəydik; 
перəсəбəјшон böyüsəydiniz; перəсəбəјн böyüsəydilər; пебəрəсем 
böyüyərəm; пебəрəсеш böyüyərsən; пебəрəсе böyüyər; пебəрəсемон 
böyüyərik; пебəрəсешон böyüyərsiniz; пебəрəсен böyüyərlər; 
перəсəниним böyüməliyəm; перəсəниниш böyüməlisən; перəсəнине 
böyüməlidir; перəсəнинимон böyüməliyik; перəсəнинишон 
böyüməlisiniz; перəсəнинин böyüməlidirlər; перəсым böyüyüm; 
перəс böyü; перəсы böyüsün; перəсəмон böyüyək; перəсəн 
böyüyün; перəсын böyüsünlər; перəсом böyüsəm; перəсош böyüsən; 
перəсо böyüsə; перəсомон böyüsək; перəсошон böyüsənüz; перəсон 
böyüsələr; ♥перəсејдəним böyümürəm; перəсејдəниш böyümürsən; 
перəсејдəни böyümür; перəсејдəнимон böyümürük; 
перəсејдəнишон böyümürsünüz; перəсејдəнин böyümürlər; 
перəсејдəныбим böyümürdüm; перəсејдəныбиш böyümürdün; 
перəсејдəныбе böyümürdü; перəсејдəныбимон böyümürdük; 
перəсејдəныбишон böyümürdünüz; перəсејдəныбин böyümürdülər; 
пенəрəсым böyüməzdim; пенəрəсыш böyüməzdin; пенəрəси 
böyüməzdi; пенəрəсимон böyüməzdik; пенəрəсишон böyüməzdiniz; 
пенəрəсин böyüməzdilər; пенырəсəјм böyümədim; пенырəсəјш 
böyümədin; пенырəсəј böyümədi; пенырəсəјмон böyümədik; 
пенырəсəјшон böyümədiniz; пенырəсəјн böyümədilər; 
перəсəнинныбим böyüməməliydim; перəсəнинныбиш 
böyüməməliydin; перəсəнинныбе böyüməməliydi; 
перəсəнинныбимон böyüməməliydik; перəсəнинныбишон 
böyüməməliydiniz; перəсəнинныбин böyüməməliydilər; перəсəнин 
ныбим böyüməli olmadım; перəсəнин ныбиш böyüməli olmadın; 
перəсəнин ныбе böyüməli olmadı; перəсəнин ныбимон böyüməli 
olmadıq; перəсəнин ныбишон böyüməli olmadınız; перəсəнин 
ныбин böyüməli olmadılar; перəсəнəбəјм böyüməsəydim; 
перəсəнəбəјш böyüməsəydin; перəсəнəбəј böyüməsəydi; 
перəсəнəбəјмон böyüməsəydik; перəсəнəбəјшон böyüməsəydiniz; 
перəсəнəбəјн böyüməsəydilər; пенибəрəсем böyümərəm; 
пенибəрəсеш böyüməzsən; пенибəрəсе böyüməz; пенибəрəсемон 
böyümərik; пенибəрəсешон böyüməzsiniz; пенибəрəсен 
böyüməzlər; перəсəнинним böyüməməliyəm; перəсəнинниш 
böyüməməlisən; перəсəнинни böyüməməlidir; перəсəниннимон 
böyüməməliyik; перəсəниннишон böyüməməlisiniz; перəсəниннин 
böyüməməlidirlər; пенырəсым böyüməyim; пемəрəс böyümə; 
пенырəсы böyüməsin; пемəрəсəмон böyüməyək; пемəрəсəн 

böyüməyin; пенырəсын böyüməsinlər; пенырəсом böyüməsəm; 
пенырəсош böyüməsən; пенырəсо böyüməsə; пенырəсомон 
böyüməsək; пенырəсошон böyüməsəniz; пенырəсон böyüməsələr. 

перәсе-перәсе з. böyüyә-böyüyә, yetkinlәşә-yetkinlәşә, yekәlә-
yekәlә, böyüyәrәk, hәddi-buluğa çata-çata (çataraq), 
yetkinlәşәrәk, yekәlәrәk, boya-başa çataraq. 

перәсә с. yetkinlәşmiş, yetkinlәşәn, hәddi-buluğa çatmış (çatan), 
boya-başa çatan, böyüyәn, yekәlәn, yekәlmiş; yetişkәn. 

перәсә хəб. мəн. yetkinlәşib, boya-başa çatıb, hәddi-buluğa çatıb, 
böyüyüb, yekәlib. 

перәсәнин с. yetkinlәşmәli, yetkinlәşәsi, boya-başa çatmalı 
(çatası), böyümәli, böyüyәsi, hәddi-buluğa çatmalı (çatası), 
yekәlmәli, yekәlәsi. 

перәсәсә з. yetkinlәşәrkәn, boya-başa çatarkәn, hәddi-buluğa 
çatarkәn, böyüyәrkәn, yekәlәrkәn. 

перәсәти и. yetkinlik, yetişkәnlik. 
перәти и. әyrilik, buruqluq, qıvrımlıq. 
перәхе и. qurtulma, xilas olma, canını qurtarma, qurtarış. 
перәхеј ф. qurtulmaq, xilas olmaq, canını qurtarmaq; перəхə 

беј ф. qurtarılmaq, qurtulmaq, xilas olunmaq; перəхə быə с. 
qurtarılmış, qurtarılan, qurtulmuş, qurtulan, xilas olunmuş (olunan); 
перəхə быə хəб. мəн. qurtarılmışdır, qurtarılıb, qurtulmuşdur, 
qurtulub, xilas olunmuşdur (olunub); ♥перəхејдəм qurtuluram; 
перəхејдəш qurtulursan; перəхејдə qurtulur; перəхејдəмон 
qurtuluruq; перəхејдəшон qurtulursunuz; перəхејдəн qurtulurlar; 
перəхејдəбим qurtulurdum; перəхејдəбиш qurtulurdun; перəхејдəбе 
qurtulurdu; перəхејдəбимон qurtulurduq; перəхејдəбишон 
qurtulurdunuz; перəхејдəбин qurtulurdular; пејəрəхим qurtulardım; 
пејəрəхиш qurtulardın; пејəрəхи qurtulardı; пејəрəхимон 
qurtulardıq; пејəрəхишон qurtulardınız; пејəрəхин qurtulardılar; 
перəхəјм qurtuldum; перəхəјш qurtuldun; перəхəј qurtuldu; 
перəхəјмон qurtulduq; перəхəјшон qurtuldunuz; перəхəјн 
qurtuldular; перəхəнинбим qurtulmalıydım; перəхəнинбиш 
qurtulmalıydın; перəхəнинбе qurtulmalıydı; перəхəнинбимон 
qurtulmalıydıq; перəхəнинбишон qurtulmalıydınız; перəхəнинбин 
qurtulmalıydılar; перəхəнин бим qurtulmalı oldum; перəхəнин биш 
qurtulmalı oldun; перəхəнин бе qurtulmalı oldu; перəхəнин бимон 
qurtulmalı olduq; перəхəнин бишон qurtulmalı oldunuz; перəхəнин 
бин qurtulmalı oldular; перəхəбəјм qurtulsaydım; перəхəбəјш 
qurtulsaydın; перəхəбəј qurtulsaydı; перəхəбəјмон qurtulsaydıq; 
перəхəбəјшон qurtulsaydınız; перəхəбəјн qurtulsaydılar; пебəрəхем 
qurtularam; пебəрəхеш qurtularsan; пебəрəхе qurtular; пебəрəхемон 
qurtularıq; пебəрəхешон qurtuləarsınız; пебəрəхен qurtularlar; 
перəхəниним qurtulmalıyam; перəхəниниш qurtulmalısan; 
перəхəнине qurtulmalıdır; перəхəнинимон qurtulməlıyıq; 
перəхəнинишон qurtulmalısınız; перəхəнинин qurtulmalıdırlar; 
перəхым qurtulum; перəх qurtul; перəхы qurtulsun; перəхəмон 
qurtulaq; перəхəн qurtulun; перəхын qurtulsunlar; перəхом 
qurtulsam; перəхош qurtulsan; перəхо qurtulsa; перəхомон 
qurtulsaq; перəхошон qurtulsanız; перəхон qurtulsalar; 
♥перəхејдəним qurtulmuram; перəхејдəниш qurtulmursan; 
перəхејдəни qurtulmur; перəхејдəнимон qurtulmuruq; 
перəхејдəнишон qurtulmursunuz; перəхејдəнин qurtulmurlar; 
перəхејдəныбим qurtulmurdum; перəхејдəныбиш qurtulmurdun; 
перəхејдəныбе qurtulmurdu; перəхејдəныбимон qurtulmurduq; 
перəхејдəныбишон qurtulmurdunuz; перəхејдəныбин 
qurtulmurdular; пенəрəхым qurtulmazdım; пенəрəхыш 
qurtulmazdın; пенəрəхи qurtulmazdı; пенəрəхимон qurtulmazdıq; 
пенəрəхишон qurtulmazdınız; пенəрəхин qurtulmazdılar; 
пенырəхəјм qurtulmadım; пенырəхəјш qurtulmadın; пенырəхəј 
qurtulmadı; пенырəхəјмон qurtulmadıq; пенырəхəјшон 
qurtulmadınız; пенырəхəјн qurtulmadılar; перəхəнинныбим 
qurtulmamalıydım; перəхəнинныбиш qurtulmamaliydin; 
перəхəнинныбе qurtulmamalıydı; перəхəнинныбимон 
qurtulmamalıydıq; перəхəнинныбишон qurtulmamalıydınız; 
перəхəнинныбин qurtulmamalıydılar; перəхəнин ныбим qurtulmalı 
olmadım; перəхəнин ныбиш qurtulmalı olmadın; перəхəнин ныбе 
qurtulmalı olmadı; перəхəнин ныбимон qurtulmalı olmadıq; 
перəхəнин ныбишон qurtulmalı olmadınız; перəхəнин ныбин 
qurtulmalı olmadılar; перəхəнəбəјм qurtulmasaydım; перəхəнəбəјш 
qurtulmasaydın; перəхəнəбəј qurtulmasaydı; перəхəнəбəјмон 
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qurtulmasaydıq; перəхəнəбəјшон qurtulmasaydınız; перəхəнəбəјн 
qurtulmasaydılar; пенибəрəхем qurtulmaram; пенибəрəхеш 
qurtulmazsan; пенибəрəхе qurtulmaz; пенибəрəхемон qurtulmarıq; 
пенибəрəхешон qurtulmazsınız; пенибəрəхен qurtulmazlar; 
перəхəнинним qurtulmamalıyam; перəхəнинниш qurtulmamalısan; 
перəхəнинни qurtulmamalıdır; перəхəниннимон qurtulmamalıyıq; 
перəхəниннишон qurtulmamalısınız; перəхəниннин 
qurtulmamalıdırlar; пенырəхым qurtulmayım; пемəрəх qurtulma; 
пенырəхы qurtulmasın; пемəрəхəмон qurtulmayaq; пемəрəхəн 
qurtulmayın; пенырəхын qurtulmasınlar; пенырəхом qurtulmasam; 
пенырəхош qurtulmasan; пенырəхо qurtulməasa; пенырəхомон 
qurtulmasaq; пенырəхошон qurtulmasanız; пенырəхон 
qurtulmasalar. 

перәхемон и. qurtuluş. 
перәхе-перәхе з. qurtula-qurtula, qurtularaq, xilas olaraq, 

canını qurtararaq. 
перәхә с. qurtulmuş, xilas olmuş, canını qurtarmış; qurtulan, 

xilas olan, canını qurtaran. 
перәхә хəб. мəн. qurtulub, xilas olub, canını qurtarıb. 
перәхәнин с. qurtulmalı, qurtulası, xilas olmalı (olası), canını 

qurtarmalı (qurtarası). 
перәхәсә з. qurtularkәn, xilas olarkәn, canını qurtararkәn. 
перысије I и. dalaşma, tutaşma, tutuşma, әlbәyaxa olma. 
перысије II и. qovuşma; перысије нохтə qovuşma nöqtəsi. 
перысијеј I ф. әlbәyaxa olmaq, dalaşmaq, tutaşmaq, tutuşmaq. 
перысијеј II ф. 1 qovuşmaq; 2 hәlim olmaq, yaxşıca bişmәk, 

qaynayıb qarışmaq. 
перысије-перысије I з. dalaşa-dalaşa, tutaşa-tutaşa, әlbәyaxa 

ola-ola, dalaşaraq, tutaşaraq, әlbәyaxa olaraq. 
перысије-перысије II з. qovuşa-qovuşa, qovuşaraq. 
перысијә I с. dalaşmış, dalaşan, tutaşmış, tutaşan, tutuşmuş, 

tutuşan, әlbәyaxa olmuş (olan). 
перысијә II с. qovuşmuş, qovuşan. 
перысијә I хəб. мəн. dalaşıb, tutaşıb, tutuşub, әlbәyaxa olub. 
перысијә II хəб. мəн. qovuşub. 
перысијәнин I с. dalaşmalı, dalaşası, tutaşmalı, tutaşası, 

tutuşmalı, tutuşası, әlbәyaxa olmalı (olası). 
перысијәнин II с. qovuşmalı, qovuşası. 
перысијәсә I з. әlbәyaxa olarkәn, dalaşarkәn, tutaşarkәn, 

tutuşarkәn. 
перысијәсә II з. 1 qovuşarkәn; 2 hәlim olarkәn, yaxşıca 

bişәrkәn, qaynayıb qarışarkәn. 
перысније I и. dalaşdırma, vuruşdurma. 
перысније II и. qovuşdurma. 
перыснијеј I ф. dalaşdırmaq, vuruşdurmaq; перыснијə беј ф. 

dalaşdırılmaq, vuruşdurulmaq; перыснијə быəбе dalaşdırılmışdı; 
перыснијə быəбəј dalaşdırılsaydı; перыснијə бе dalaşdırıldı; 
перыснијə бејдə dalaşdırılır; перыснијə бəбе dalaşdırılar; перыснијə 
быə с. dalaşdırılmış, vuruşdurulmuş;  перыснијə быə хəб. мəн. 
dalaşdırılmışdır, vuruşdurulmuşdur. 

перыснијеј II ф. qovuşdurmaq; перыснијə беј ф. 
qovuşdurulmaq; перыснијə быə с. qovuşdurulmuş, qovuşdurulan; 
перыснијə быə хəб. мəн. qovuşdurulmuşdur, qovuşdurulub. 

перысније-перысније I з. dalaşdıra-dalaşdıra, vuruşdura-
vuruşdura, dalaşdıraraq, vururuşduraraq. 

перысније-перысније II з. qovuşdura-qovuşdura, 
qovuşduraraq. 

перыснијә I с. dalaşdırmış, dalaşdıran, vuruşdurmuş, 
vuruşduran. 

перыснијә II с. qovuşdurmuş, qovuşduran. 
перыснијә I хəб. мəн. dalaşdırmısan, vuruşdurmusan. 
перыснијә II хəб. мəн. qovuşdurmusan. 
перыснијәнин I с. dalaşdırmalı, dalaşdırası, vuruşdurmalı, 

vuruşdurası. 
перыснијәнин II с. qovuşdurmalı, qovuşdurası. 
перыснијәсә I з. dalaşdırarkәn, vuruşdurarkәn. 
перыснијәсә II з. qovuşdurarkәn. 
перыте и. süpürmә, süpürüb yığma, bir kәnara yığma. 
перытеј ф. süpürmәk, süpürüb yığmaq, bir kәnara yığmaq; 

♥перытејдəм süpürürəm; перытејдəш süpürürsən; перытејдə 
süpürür; перытејдəмон süpürürük; перытејдəшон süpürürsünüz; 

перытејдəн süpürürlər; перытејдəбим süpürürdüm; перытејдəбиш 
süpürürdün; перытејдəбе süpürürdü; перытејдəбимон süpürürdük; 
перытејдəбишон süpürürdünüz; перытејдəбин süpürürdülər; 
пејəрытим süpürərdim; пејəрытиш süpürərdin; пејəрыти süpürərdi; 
пејəрытимон süpürərdik; пејəрытишон süpürərdiniz; пејəрытин 
süpürərdilər; перытыме süpürdüm; перыте süpürdün; перытыше 
süpürdü; перытымоне süpürdük; перытыоне süpürdünüz; 
перытышоне süpürdülər; перытəнинбим süpürməliydim; 
перытəнинбиш süpürməliydin; перытəнинбе süpürməliydi; 
перытəнинбимон süpürməliydik; перытəнинбишон 
süpürməliydiniz; перытəнинбин süpürməliydilər; перытəнин бим 
süpürməli oldum; перытəнин биш süpürməli oldun; перытəнин бе 
süpürməli oldu; перытəнин бимон süpürməli olduq; перытəнин 
бишон süpürməli oldunuz; перытəнин бин süpürməli oldular; 
перытəмбəј süpürsəydim; перытəбəј süpürsəydin; перытəшбəј 
süpürsəydi; перытəмонбəј süpürsəydik; перытəонбəј süpürsəydiniz; 
перытəшонбəј süpürsəydilər; пебəрытем süpürərəm; пебəрытеш 
süpürərsən; пебəрыте süpürər; пебəрытемон süpürərik; 
пебəрытешон süpürərsiniz; пебəрытен süpürərlər; перытəниним 
süpürməliyəm; перытəниниш süpürməlisən; перытəнине 
süpürməlidir; перытəнинимон süpürməliyik; перытəнинишон 
süpürməlisiniz; перытəнинин süpürməlidirlər; перытым süpürüm; 
перыт süpür; перыты süpürsün; перытəмон süpürək; перытəн 
süpürün; перытын süpürsünlər; перытом süpürsəm; перытош 
süpürsən; перыто süpürsə; перытомон süpürsək; перытошон 
süpürsənüz; перытон süpürsələr; ♥перытејдəним süpürmürəm; 
перытејдəниш süpürmürsən; перытејдəни süpürmür; 
перытејдəнимон süpürmürük; перытејдəнишон süpürmürsünüz; 
перытејдəнин süpürmürlər; перытејдəныбим süpürmürdüm; 
перытејдəныбиш süpürmürdün; перытејдəныбе süpürmürdü; 
перытејдəныбимон süpürmürdük; перытејдəныбишон 
süpürmürdünüz; перытејдəныбин süpürmürdülər; пенəрытим 
süpürməzdim; пенəрытиш süpürməzdin; пенəрыти süpürməzdi; 
пенəрытимон süpürməzdik; пенəрытишон süpürməzdiniz; 
пенəрытин süpürməzdilər; пенырытыме süpürmədim; пенырыте 
süpürmədin; пенырытыоне süpürmədi; пенырытымоне süpürmədik; 
пенырытыоне süpürmədiniz; пенырытышоне süpürmədilər; 
перытəнинныбим süpürməməliydim; перытəнинныбиш 
süpürməməliydin; перытəнинныбе süpürməməliydi; 
перытəнинныбимон süpürməməliydik; перытəнинныбишон 
süpürməməliydiniz; перытəнинныбин süpürməməliydilər; 
перытəнин ныбим süpürməli olmadım; перытəнин ныбиш 
süpürməli olmadın; перытəнин ныбе süpürməli olmadı; перытəнин 
ныбимон süpürməli olmadıq; перытəнин ныбишон süpürməli 
olmadınız; перытəнин ныбин süpürməli olmadılar; перытəмнəбəј 
süpürməsəydim; перытəнəбəј süpürməsəydin; перытəшнəбəј 
süpürməsəydi; перытəмоннəбəј süpürməsəydik; перытəоннəбəј 
süpürməsəydiniz; перытəшоннəбəј süpürməsəydilər; пенибəрытем 
süpürmərəm; пенибəрытеш süpürməzsən; пенибəрыте süpürməz; 
пенибəрытемон süpürmərik; пенибəрытешон süpürməzsiniz; 
пенибəрытен süpürməzlər; перытəнинним süpürməməliyəm; 
перытəнинниш süpürməməlisən; перытəнинни süpürməməlidir; 
перытəниннимон süpürməməliyik; перытəниннишон 
süpürməməlisiniz; перытəниннин süpürməməlidirlər; пенырытым 
süpürməyim; пемəрыт süpürmə; пенырыты süpürməsin; 
пемəрытəмон süpürməyək; пемəрытəн süpürməyin; пенырытын 
süpürməsinlər; пенырытом süpürməsəm; пенырытош süpürməsən; 
пенырыто süpürməsə; пенырытомон süpürməsək; пенырытошон 
süpürməsəniz; пенырытон süpürməsələr. 

перыте-перыте з. süpürә-süpürә, süpürәrәk. 
перытә с. süpürmüş, süpürәn, süpürüb yığmış (yığan), bir 

kәnara yığmış (yığan). 
перытә хəб. мəн. süpürmüsәn, süpürüb yığmısan, bir kәnara 

yığmısan. 
перытәнин с. süpürmәli, süpürәsi, süpürüb yığmalı (yığası), bir 

kәnara yığmalı (yığası). 
перытәсә з. süpürәrkәn, süpürüb yığarkәn, bir kәnara yığarkәn. 
перышт I и. otdan burulmuş kәndir.  
перышт II и. buruq, eşmә, eşim, eşimlik; тоғə перышт sap eşimi; 

и перышт тəнбəку bir eşim tütün. 
перыште и. burma, eşmә. 
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перыштеј ф. burmaq, eşmәk; бығон перыштеј bığları burmaq; 
пəпруз перыштеј papiros eşmək; дој перыштеј eşdirmək, 
burdurmaq; перыштə бе и. burdurulma, eşdirilmə; перыштə беј ф. 
burdurulmaq, eşdirilmək; перыштə быəбе burulmuşdu; перыштə 
быəбəј burulsaydı; перыштə бе buruldu; перыштə бејдə burulur; 
перыштə бəбе burular; перыштə быə с. burdurulmuş, eşdirilmiş, 
burdurulan, eşdirilən; перыштə быə хəб. мəн. burdurulmuşdur, 
eşdirilmişdir, burdurulub, eşdirilib; ♥перыштејдəм bururam; 
перыштејдəш burursan; перыштејдə burur; перыштејдəмон 
bururuq; перыштејдəшон burursunuz; перыштејдəн bururlar; 
перыштејдəбим bururdum; перыштејдəбиш bururdun; 
перыштејдəбе bururdu; перыштејдəбимон bururduq; 
перыштејдəбишон bururdunuz; перыштејдəбин bururdular; 
пејəрыштим burardım; пејəрыштиш burardın; пејəрышти burardı; 
пејəрыштимон burardıq; пејəрыштишон burardınız; пејəрыштин 
burardılar; перыштыме burdum; перыште burdun; перыштыше 
burdu; перыштымоне burduq; перыштыоне burdunuz; 
перыштышоне burdular; перыштəнинбим burmalıydım; 
перыштəнинбиш burmalıydın; перыштəнинбе burmalıydı; 
перыштəнинбимон burmalıydıq; перыштəнинбишон burmalıydınız; 
перыштəнинбин burmalıydılar; перыштəнин бим burmalı oldum; 
перыштəнин биш burmalı oldun; перыштəнин бе burmalı oldu; 
перыштəнин бимон burmalı olduq; перыштəнин бишон burmalı 
oldunuz; перыштəнин бин burmalı oldular; перыштəмбəј 
bursaydım; перыштəбəј bursaydın; перыштəшбəј bursaydı; 
перыштəмонбəј bursaydıq; перыштəонбəј bursaydınız; 
перыштəшонбəј bursaydılar; пебəрыштем buraram; пебəрыштеш 
burarsan; пебəрыште burar; пебəрыштемон burarıq; пебəрыштешон 
burarsınız; пебəрыштен burarlar; перыштəниним burmalıyam; 
перыштəниниш burmalısan; перыштəнине burmalıdır; 
перыштəнинимон burməlıyıq; перыштəнинишон burmalısınız; 
перыштəнинин burmalıdırlar; перыштым burum; перышт bur; 
перышты bursun; перыштəмон buraq; перыштəн burun; перыштын 
bursunlar; перыштом bursam; перыштош bursan; перышто bursa; 
перыштомон bursaq; перыштошон bursanız; перыштон bursalar; 
♥перыштејдəним burmuram; перыштејдəниш burmursan; 
перыштејдəни burmur; перыштејдəнимон burmuruq; 
перыштејдəнишон burmursunuz; перыштејдəнин burmurlar; 
перыштејдəныбим burmurdum; перыштејдəныбиш burmurdun; 
перыштејдəныбе burmurdu; перыштејдəныбимон burmurduq; 
перыштејдəныбишон burmurdunuz; перыштејдəныбин 
burmurdular; пенəрыштим burmazdım; пенəрыштиш burmazdın; 
пенəрышти burmazdı; пенəрыштимон burmazdıq; пенəрыштишон 
burmazdınız; пенəрыштин burmazdılar; пенырыштыме burmadım; 
пенырыште burmadın; пенырыштыше burmadı; пенырыштымоне 
burmadıq; пенырыштыоне burmadınız; пенырыштышоне 
burmadılar; перыштəнинныбим burmamalıydım; 
перыштəнинныбиш burmamalıydın; перыштəнинныбе 
burmamalıydı; перыштəнинныбимон burmamalıydıq; 
перыштəнинныбишон burmamalıydınız; перыштəнинныбин 
burmamalıydılar; перыштəнин ныбим burmalı olmadım; 
перыштəнин ныбиш burmalı olmadın; перыштəнин ныбе burmalı 
olmadı; перыштəнин ныбимон burmalı olmadıq; перыштəнин 
ныбишон burmalı olmadınız; перыштəнин ныбин burmalı 
olmadılar; перыштəмнəбəј burmasaydım; перыштəнəбəј 
burmasaydın; перыштəшнəбəј burmasaydı; перыштəмоннəбəј 
burmasaydıq; перыштəоннəбəј burmasaydınız; перыштəшоннəбəј 
burmasaydılar; пенибəрыштем burmaram; пенибəрыштеш 
burmazsan; пенибəрыште burmaz; пенибəрыштемон burmarıq; 
пенибəрыштешон burmazsınız; пенибəрыштен burmazlar; 
перыштəнинним burmamalıyam; перыштəнинниш burmamalısan; 
перыштəнинни burmamalıdır; перыштəниннимон burmamalıyıq; 
перыштəниннишон burmamalısınız; перыштəниннин 
burmamalıdırlar; пенырыштым burmayım; пемəрышт burma; 
пенырышты burmasın; пемəрыштəмон burmayaq; пемəрыштəн 
burmayın; пенырыштын burmasınlar; пенырыштом burmasam; 
пенырыштош burmasan; пенырышто burmasa; пенырыштомон 
burmasaq; пенырыштошон burmasanız; пенырыштон burmasalar. 

перыштә с. 1 burma, buruq, eşmә; перыштə мујон burma 
(buruq) saçlar; перыштə тоғ eşmə sap; 2 eşici; перыштə машин eşici 

maşın; 3 eşmiş, eşәn; ыштə бығон перыштə мерд öz bığlarını eşmiş 
kişi. 

перыштә хəб. мəн. burmusan, eşmisәn. 
перыштәнин с. burmalı, burası, eşmәli, eşәsi. 
перыштәсә з. burarkәn, eşәrkәn. 
перышт-перышт з. eşim-eşim, buruq-buruq. 
пероме и. 1 ötürmә, üzüyuxarı ötürmә (mal-qaranı); 2  

qolaylama, qovzama (yumruq və s.); 3 atma (buynuz). 
перомеј ф. 1 ötürmәk, üzüyuxarı ötürmәk (mal-qaranı); перомə 

беј ф. 1 ötürülmək, üzüyuxarı ötürülmək; перомə быəбе 
ötürülmüşdü; перомə быəбəј ötürülsəydi; перомə бе ötürüldü; 
перомə бејдə ötürülür; перомə бəбе ötürülər; 2 qolaylanmaq, 
qovzanmaq; перомə быə с. 1 ötürülmüş, ötürülən, üzüyuxarı 
ötürülmüş (ötürülən) (mal-qaranı); 2  qolaylanmış, qolaylanan, 
qovzanmış, qovzanan (yumruq və s.); перомə быə хəб. мəн. 1 
ötürülmüşdür, ötürülüb, üzüyuxarı ötürülmüşdür (ötürülüb) (mal-
qara); 2  qolaylanmışdır, qolaylanıb, qovzanmışdır, qovzanıb (yumruq 
və s.); 2  qolaylamaq, qovzamaq (yumruq və s.); 3 atmaq (buynuz); 
шох перомеј buynuz atmaq. 

пероме-пероме з. 1 ötürә-ötürә, ötürәrәk; 2 qolaylaya-
qolaylaya, qovzaya-qovzaya, qolaylayaraq, qovzayaraq; 3 ata-ata 
(buynuz). 

перомә с. 1 ötürmüş, ötürәn, üzüyuxarı ötürmüş (ötürәn) (mal-
qaranı); 2  qolaylamış, qolaylayan, qovzamış, qovzayan (yumruq və 
s.); 3 atan, atmış (buynuz). 

перомә хəб. мəн. 1 ötürmüsәn, üzüyuxarı ötürmüsәn (mal-
qaranı); 2  qolaylamısan, qovzamısan (yumruq və s.). 

перомәнин с. 1 ötürmәli, ötürәsi, üzüyuxarı ötürmәli (ötürәsi) 
(mal-qaranı); 2  qolaylamalı, qolaylayası, qovzamalı, qovzayası 
(yumruq və с.). 

перомәсә з. 1 ötürәrkәn, üzüyuxarı ötürәrkәn (mal-qaranı); 2  
qolaylayarkәn, qovzayarkәn (yumruq və s.). 

перосније и. bәslәmә, böyütmә, yekәltmә, yetişdirmә, bitirmә. 
пероснијеј ф. bәslәmәk, böyütmәk, yekәltmәk, yetişdirmәk, 

bitirmәk; пероснијə бе и. bəslənmə, böyüdülmə, yekəldilmə, 
yetişdirilmə, bitirilmə; пероснијə беј ф. bəslənmək, böyüdülmək, 
yekəldilmək, yetişdirilmək, bitirilmək; пероснијə быəбе 
böyüdülmüşdü; пероснијə быəбəј böyüdülsəydi; пероснијə бе 
böyüdüldü; пероснијə бејдə böyüdülür; пероснијə бəбе  böyüdülər; 
пероснијə быə с. bəslənmiş, böyüdülmüş, yetişdirilmiş, bitirilmiş, 
bəslənilən, böyüdülən, yekəldilən, yetişdirilən, bitirilən; пероснијə 
быə хəб. мəн. bəslənmişdir, böyüdülmüşdür, yetişdirilmişdir, 
bitirilmişdir, bəslənilib, böyüdülüb, yekəldilib, yetişdirilib, bitirilib; 
♥пероснејдəм böyüdürəm; пероснејдəш böyüdürsən; пероснејдə 
böyüdür; пероснејдəмон böyüdürük; пероснејдəшон böyüdürsünüz; 
пероснејдəн böyüdürlər; пероснејдəбим böyüdürdüm; 
пероснејдəбиш böyüdürdün; пероснејдəбе böyüdürdü; 
пероснејдəбимон böyüdürdük; пероснејдəбишон böyüdürdünüz; 
пероснејдəбин böyüdürdülər; пејəросним böyüdərdim; пејəросниш 
böyüdərdin; пејəросни böyüdərdi; пејəроснимон böyüdərdik; 
пејəроснишон böyüdərdiniz; пејəроснин böyüdərdilər; перосниме 
böyütdüm; перосније böyütdün; пероснише böyütdü; пероснимоне 
böyütdük; пероснијоне böyütdünüz; пероснишоне böyütdülər; 
пероснијəнинбим böyütməliydim; пероснијəнинбиш 
böyütməliydin; пероснијəнинбе böyütməliydi; пероснијəнинбимон 
böyütməliydik; пероснијəнинбишон böyütməliydiniz; 
пероснијəнинбин böyütməliydilər; пероснијəнин бим böyütməli 
oldum; пероснијəнин биш böyütməli oldun; пероснијəнин бе 
böyütməli oldu; пероснијəнин бимон böyütməli olduq; 
пероснијəнин бишон böyütməli oldunuz; пероснијəнин бин 
böyütməli oldular; пероснијəмбəј böyütsəydim; пероснијəбəј 
böyütsəydin; пероснијəшбəј böyütsəydi; пероснијəмонбəј 
böyütsəydik; пероснијəонбəј böyütsəydiniz; пероснијəшонбəј 
böyütsəydilər; пебəроснем böyüdərəm; пебəроснеш böyüdərsən; 
пебəросне böyüdər; пебəроснемон böyüdərik; пебəроснешон 
böyüdərsiniz; пебəроснен böyüdərlər; пероснијəниним 
böyütməliyəm; пероснијəниниш böyütməlisən; пероснијəнине 
böyütməlidir; пероснијəнинимон böyütməliyik; пероснијəнинишон 
böyütməlisiniz; пероснијəнинин böyütməlidirlər; перосным 
böyüdüm; перосын böyüt; перосны böyütsün; пероснəмон böyüdək; 
пероснəн böyüdün; пероснын böyütsünlər; перосном böyütsəm; 
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пероснош böyütsən; перосно böyütsə; перосномон böyütsək; 
перосношон böyütsənüz; пероснон böyütsələr; ♥пероснејдəним 
böyütmürəm; пероснејдəниш böyütmürsən; пероснејдəни böyütmür; 
пероснејдəнимон böyütmürük; пероснејдəнишон böyütmürsünüz; 
пероснејдəнин böyütmürlər; пероснејдəныбим böyütmürdüm; 
пероснејдəныбиш böyütmürdün; пероснејдəныбе böyütmürdü; 
пероснејдəныбимон böyütmürdük; пероснејдəныбишон 
böyütmürdünüz; пероснејдəныбин böyütmürdülər; пенəросним 
böyütməzdim; пенəросниш böyütməzdin; пенəросни böyütməzdi; 
пенəроснимон böyütməzdik; пенəроснишон böyütməzdiniz; 
пенəроснин böyütməzdilər; пеныросниме böyütmədim; 
пеныросније böyütmədin; пеныроснише böyütmədi; 
пеныроснимоне böyütmədik; пеныроснијоне böyütmədiniz; 
пеныроснишоне böyütmədilər; пероснијəнинныбим 
böyütməməliydim; пероснијəнинныбиш böyütməməliydin; 
пероснијəнинныбе böyütməməliydi; пероснијəнинныбимон 
böyütməməliydik; пероснијəнинныбишон böyütməməliydiniz; 
пероснијəнинныбин böyütməməliydilər; пероснијəнин ныбим 
böyütməli olmadım; пероснијəнин ныбиш böyütməli olmadın; 
пероснијəнин ныбе böyütməli olmadı; пероснијəнин ныбимон 
böyütməli olmadıq; пероснијəнин ныбишон böyütməli olmadınız; 
пероснијəнин ныбин böyütməli olmadılar; пероснијəмнəбəј 
böyütməsəydim; пероснијəнəбəј böyütməsəydin; пероснијəшнəбəј 
böyütməsəydi; пероснијəмоннəбəј böyütməsəydik; 
пероснијəоннəбəј böyütməsəydiniz; пероснијəшоннəбəј 
böyütməsəydilər; пенибəроснем böyütmərəm; пенибəроснеш 
böyütməzsən; пенибəросне böyütməz; пенибəроснемон böyütmərik; 
пенибəроснешон böyütməzsiniz; пенибəроснен böyütməzlər; 
пероснијəнинним böyütməməliyəm; пероснијəнинниш 
böyütməməlisən; пероснијəнинни böyütməməlidir; 
пероснијəниннимон böyütməməliyik; пероснијəниннишон 
böyütməməlisiniz; пероснијəниннин böyütməməlidirlər; 
пеныросным böyütməyim; пемəросын böyütmə; пеныросны 
böyütməsin; пемəроснəмон böyütməyək; пемəроснəн böyütməyin; 
пеныроснын böyütməsinlər; пеныросном böyütməsəm; 
пеныроснош böyütməsən; пеныросно böyütməsə; пеныросномон 
böyütməsək; пеныросношон böyütməsəniz; пеныроснон 
böyütməsələr. 

перосније-перосније з. bәslәyә-bәslәyә, yetişdirә-yetişdirә, 
yekәldilә-yekәldilә, bәslәyәrәk, yetişdirәrәk, yekәldilәrәk. 

пероснијә с. bәslәnmiş, yetişdirilmiş, böyüdülmüş; bәslәnәn, 
yetişdirilәn, böyüdülәn, yekәldilәn; чымы пероснијə əғыл mənim 
böyütdüyüm uşaq. 

пероснијә хəб. мəн. bәslәmisәn, böyütmüsәn, yekәltmisәn, 
yetişdirmisәn, bitirmisәn. 

пероснијәј и. yetirmә; чымы пероснијəј mənim yetirməm. 
пероснијәнин с. bәslәmәli, bәslәyәsi, böyütmәli, böyüdәsi, 

yekәltmәli, yekәldәsi, yetişdirmәli, yetişdirәsi, bitirmәli, bitirәsi. 
пероснијәсә з. bәslәyәrkәn, böyüdәrkәn, yekәldәrkәn, 

yetişdirәrkәn, bitirәrkәn. 
перохније и. 1 xilas etmә, canını qurtarma; 2 buraxma (söz). 
перохнијеј ф. 1 xilas etmәk, canını qurtarmaq; 2 buraxmaq; 

ыштə гəво сыхан перохнијеј öz ağzından söz buraхmaq; перохнијə 
беј ф. 1 xilas edilmək; 2 buraxılmaq (söz); перохнијə быəбе хilas 
edilmişdi; перохнијə быəбəј хilas edilsəydi; перохнијə бе хilas 
edildi; перохнијə бејдə хilas edilir; перохнијə бəбе хilas edilər; 
перохнијə быə с. 1 xilas edilmiş (edilən); 2 buraxılmış, buraxılan 
(söz); перохнијə быə хəб. мəн. 1 xilas edilmişdir (edilib); 2 
buraxılmışdır, buraxılıb (söz); ♥перохнејдəм хilas edirəm; 
перохнејдəш хilas edirsən; перохнејдə хilas edir; перохнејдəмон 
хilas edirik; перохнејдəшон хilas edirsiniz; перохнејдəн хilas 
edirlər; перохнејдəбим хilas edirdim; перохнејдəбиш хilas edirdin; 
перохнејдəбе хilas edirdi; перохнејдəбимон хilas edirdik; 
перохнејдəбишон хilas edirdiniz; перохнејдəбин хilas edirdilər; 
пејəрохним хilas edərdim; пејəрохниш хilas edərdin; пејəрохни 
хilas edərdi; пејəрохнимон хilas edərdik; пејəрохнишон хilas 
edərdiniz; пејəрохнин хilas edərdilər; перохниме хilas etdim; 
перохније хilas etdin; перохнише хilas etdi; перохнимоне хilas 
etdik; перохнијоне хilas etdiniz; перохнишоне хilas etdilər; 
перохнијəнинбим хilas etməliydim; перохнијəнинбиш хilas 
etməliydin; перохнијəнинбе хilas etməliydi; перохнијəнинбимон 

хilas etməliydik; перохнијəнинбишон хilas etməliydiniz; 
перохнијəнинбин хilas etməliydilər; перохнијəнин бим хilas etməli 
oldum; перохнијəнин биш хilas etməli oldun; перохнијəнин бе хilas 
etməli oldu; перохнијəнин бимон хilas etməli olduq; перохнијəнин 
бишон хilas etməli oldunuz; перохнијəнин бин хilas etməli oldular; 
перохнијəмбəј хilas etsəydim; перохнијəбəј хilas etsəydin; 
перохнијəшбəј хilas etsəydi; перохнијəмонбəј хilas etsəydik; 
перохнијəонбəј хilas etsəydiniz; перохнијəшонбəј хilas etsəydilər; 
пебəрохнем хilas edərəm; пебəрохнеш хilas edərsən; пебəрохне 
хilas edər; пебəрохнемон хilas edərik; пебəрохнешон хilas 
edərsiniz; пебəрохнен хilas edərlər; перохнијəниним хilas 
etməliyəm; перохнијəниниш хilas etməlisən; перохнијəнине хilas 
etməlidir; перохнијəнинимон хilas etməliyik; перохнијəнинишон 
хilas etməlisiniz; перохнијəнинин хilas etməlidirlər; перохным хilas 
edim; перохын хilas et; перохны хilas etsin; перохнəмон хilas edək; 
перохнəн хilas edin; перохнын хilas etsinlər; перохном хilas etsəm; 
перохнош хilas etsən; перохно хilas etsə; перохномон хilas etsək; 
перохношон хilas etsəniz; перохнон хilas etsələr; ♥перохнејдəним 
хilas etmirəm; перохнејдəниш хilas etmirsən; перохнејдəни хilas 
etmir; перохнејдəнимон хilas etmirik; перохнејдəнишон хilas 
etmirsiniz; перохнејдəнин хilas etmirlər; перохнејдəныбим хilas 
etmirdim; перохнејдəныбиш хilas etmirdin; перохнејдəныбе хilas 
etmirdi; перохнејдəныбимон хilas etmirdik; перохнејдəныбишон 
хilas etmirdiniz; перохнејдəныбин хilas etmirdilər; пенəрохним 
хilas etməzdim; пенəрохниш хilas etməzdin; пенəрохни хilas 
etməzdi; пенəрəхнимон хilas etməzdik; пенəрəхнишон хilas 
etməzdiniz; пенəрəхнин хilas etməzdilər; пенырохниме хilas 
etmədim; пенырохније хilas etmədin; пенырохнише хilas etmədi; 
пенырохнимоне хilas etmədik; пенырохнијоне хilas etmədiniz; 
пенырохнишоне хilas etmədilər; перохнијəнинныбим хilas 
etməməliydim; перохнијəнинныбиш хilas etməməliydin; 
перохнијəнинныбе хilas etməməliydi; перохнијəнинныбимон хilas 
etməməliydik; перохнијəнинныбишон хilas etməməliydiniz; 
перохнијəнинныбин хilas etməməliydilər; перохнијəнин ныбим 
хilas etməli olmadım; перохнијəнин ныбиш хilas etməli olmadın; 
перохнијəнин ныбе хilas etməli olmadı; перохнијəнин ныбимон 
хilas etməli olmadıq; перохнијəнин ныбишон хilas etməli olmadınız; 
перохнијəнин ныбин хilas etməli olmadılar; перохнијəмнəбəј хilas 
etməsəydim; перохнијəнəбəј хilas etməsəydin; перохнијəшнəбəј 
хilas etməsəydi; перохнијəмоннəбəј хilas etməsəydik; 
перохнијəоннəбəј хilas etməsəydiniz; перохнијəшоннəбəј хilas 
etməsəydilər; пенибəрохнем хilas etmərəm; пенибəрохнеш хilas 
etməzsən; пенибəрохне хilas etməz; пенибəрохнемон хilas etmərik; 
пенибəрохнешон хilas etməzsiniz; пенибəрохнен хilas etməzlər; 
перохнијəнинним хilas etməməliyəm; перохнијəнинниш хilas 
etməməlisən; перохнијəнинни хilas etməməlidir; 
перохнијəниннимон хilas etməməliyik; перохнијəниннишон хilas 
etməməlisiniz; перохнијəниннин хilas etməməlidirlər; пенырохным 
хilas etməyim; пемəрохын хilas etmə; пенырохны хilas etməsin; 
пемəрохнəмон хilas etməyək; пемəрохнəн хilas etməyin; 
пенырохнын хilas etməsinlər; пенырохном хilas etməsəm; 
пенырохнош хilas etməsən; пенырохно хilas etməsə; 
пенырохномон хilas etməsək; пенырохношон хilas etməsəniz; 
пенырохнон хilas etməsələr. 

перохније-перохније з. 1 xilas edә-edә, canını qurtara-qurtara, 
xilas edәrәk, canını qurtararaq; 2 buraxa-buraxa, buraxaraq 
(söz). 

перохнијә с. 1 xilas etmiş, edәn, canını qurtarmış (qurtaran); 2 
buraxmış, buraxan (söz). 

перохнијә хəб. мəн. 1 xilas etmisәn, canını qurtarmısan; 2 
buraxmısan (söz). 

перохнијәнин с. 1 xilas etmәli (edәsi), canını qurtarmalı 
(qurtarası); 2 buraxmalı, buraxası (söz). 

перохнијәсә з. 1 xilas edәrkәn, canını qurtararkәn; 2 
buraxarkәn (söz). 

перрон и. perron. 
перспектив и. perspektiv. 
перспективин с. perspektivli. 
перспективинәти и. perspektivlilik. 
песате и. sorma, sorub qurtarma, axırәdәk içmә (suyu və s.). 



448 
ПЕСАТЕЈ 

 
 

песатеј ф. sormaq, sorub qurtarmaq, axıradәk içmәk (suyu və 
s.); песатə беј ф. sorulmaq, sorulub qurtarılmaq, axıradək içilmək; 
песатə быəбе sorulmuşdu; песатə быəбəј sorulsaydı; песатə бе 
soruldu; песатə бејдə sorulur; песатə бəбе sorular; песатə быə с. 
sorulmuş, sorulan, sorulub qurtarılmış (qurtarılan), axıradək içilmiş 
(içilən); песатə быə хəб. мəн. sorulmuşdur, sorulub, sorulub 
qurtarılmışdır (qurtarılıb), axıradək içilmişdir (içilib); ♥песатејдəм 
soruram; песатејдəш sorursan; песатејдə sorur; песатејдəмон 
soruruq; песатејдəшон sorursunuz; песатејдəн sorurlar; 
песатејдəбим sorurdum; песатејдəбиш sorurdun; песатејдəбе 
sorurdu; песатејдəбимон sorurduq; песатејдəбишон sorurdunuz; 
песатејдəбин sorurdular; пејəсатим sorardım; пејəсатиш sorardın; 
пејəсати sorardı; пејəсатимон sorardıq; пејəсатишон sorardınız; 
пејəсатин sorardılar; песатыме sordum; песате sordun; песатыше 
sordu; песатымоне sorduq; песатыоне sordunuz; песатышоне 
sordular; песатəнинбим sormalıydım; песатəнинбиш sormalıydın; 
песатəнинбе sormalıydı; песатəнинбимон sormalıydıq; 
песатəнинбишон sormalıydınız; песатəнинбин sormalıydılar; 
песатəнин бим sormalı oldum; песатəнин биш sormalı oldun; 
песатəнин бе sormalı oldu; песатəнин бимон sormalı olduq; 
песатəнин бишон sormalı oldunuz; песатəнин бин sormalı oldular; 
песатəмбəј sorsaydım; песатəбəј sorsaydın; песатəшбəј sorsaydı; 
песатəмонбəј sorsaydıq; песатəонбəј sorsaydınız; песатəшонбəј 
sorsaydılar; пебəсатем soraram; пебəсатеш sorarsan; пебəсате sorar; 
пебəсатемон sorarıq; пебəсатешон sorarsınız; пебəсатен sorarlar; 
песатəниним sormalıyam; песатəниниш sormalısan; песатəнине 
sormalıdır; песатəнинимон sorməlıyıq; песатəнинишон 
sormalısınız; песатəнинин sormalıdırlar; песатым sorum; песат sor; 
песаты sorsun; песатəмон soraq; песатəн sorun; песатын sorsunlar; 
песатом sorsam; песатош sorsan; песато sorsa; песатомон sorsaq; 
песатошон sorsanız; песатон sorsalar; ♥песатејдəним sormuram; 
песатејдəниш sormursan; песатејдəни sormur; песатејдəнимон 
sormuruq; песатејдəнишон sormursunuz; песатејдəнин sormurlar; 
песатејдəныбим sormurdum; песатејдəныбиш sormurdun; 
песатејдəныбе sormurdu; песатејдəныбимон sormurduq; 
песатејдəныбишон sormurdunuz; песатејдəныбин sormurdular; 
пенəсатим sormazdım; пенəсатиш sormazdın; пенəсати sormazdı; 
пенəсатимон sormazdıq; пенəсатишон sormazdınız; пенəсатин 
sormazdılar; пенысатыме sormadım; пенысате sormadın; 
пенысатыше sormadı; пенысатымоне sormadıq; пенысатыоне 
sormadınız; пенысатышоне sormadılar; песатəнинныбим 
sormamalıydım; песатəнинныбиш sormamalıydın; песатəнинныбе 
sormamalıydı; песатəнинныбимон sormamalıydıq; 
песатəнинныбишон sormamalıydınız; песатəнинныбин 
sormamalıydılar; песатəнин ныбим sormalı olmadım; песатəнин 
ныбиш sormalı olmadın; песатəнин ныбе sormalı olmadı; песатəнин 
ныбимон sormalı olmadıq; песатəнин ныбишон sormalı olmadınız; 
песатəнин ныбин sormalı olmadılar; песатəмнəбəј sormasaydım; 
песатəнəбəј sormasaydın; песатəшнəбəј sormasaydı; 
песатəмоннəбəј sormasaydıq; песатəоннəбəј sormasaydınız; 
песатəшоннəбəј sormasaydılar; пенибəсатем sormaram; 
пенибəсатеш sormazsan; пенибəсате sormaz; пенибəсатемон 
sormarıq; пенибəсатешон sormazsınız; пенибəсатен sormazlar; 
песатəнинним sormamalıyam; песатəнинниш sormamalısan; 
песатəнинни sormamalıdır; песатəниннимон sormamalıyıq; 
песатəниннишон sormamalısınız; песатəниннин sormamalıdırlar; 
пенысатым sormayım; пемəсат sorma; пенысаты sormasın; 
пемəсатəмон sormayaq; пемəсатəн sormayın; пенысатын 
sormasınlar; пенысатом sormasam; пенысатош sormasan; пенысато 
sormasa; пенысатомон sormasaq; пенысатошон sormasanız; 
пенысатон sormasalar. 

песате-песате з. sora-sora, sorub qurtara-qurtara, soraraq, 
sorub qurtararaq. 

песатә с. sormuş, soran, sorub qurtarmış (qurtaran), axıradәk 
içmiş (içәn) (suyu və s.). 

песатә хəб. мəн. sormusan, sorub qurtarmısan, axıradәk içmisәn 
(suyu və s.). 

песатәнин с. sormalı, sorası, sorub qurtarmalı (qurtarası), 
axırәdәk içmәli (içәsi) (su və s.). 

песатәсә з. sorarkәn, sorub qurtararkәn, axıradәk içәrkәn (suyu 
və s.). 

песбарде и. arıqlama, sınıxma. 
песбардеј ф. arıqlamaq, sınıxmaq, quruyub qalmaq; 

♥песбардејдəм arıqlayıram; песбардејдəш arıqlayırsan; песбардејдə 
arıqlayır; песбардејдəмон arıqlayırıq; песбардејдəшон 
arıqlayırsunuz; песбардејдəн arıqlayırlar; песбардејдəбим 
arıqlayırdım; песбардејдəбиш arıqlayırdın; песбардејдəбе 
arıqlayırdı; песбардејдəбимон arıqlayırdıq; песбардејдəбишон 
arıqlayırdınız; песбардејдəбин arıqlayırdılar; пејəсбардим 
arıqlayardım; пејəсбардиш arıqlayardın; пејəсбарди arıqlayardı; 
пејəсбардимон arıqlayardıq; пејəсбардишон arıqlayardınız; 
пејəсбардин arıqlayardılar; песбардыме arıqladım; песбарде 
arıqladın; песбардыше arıqladı; песбардымоне arıqladıq; 
песбардыоне arıqladunuz; песбардышоне arıqladılar; 
песбардəнинбим arıqlamalıydım; песбардəнинбиш arıqlamalıydın; 
песбардəнинбе arıqlamalıydı; песбардəнинбимон arıqlamalıydıq; 
песбардəнинбишон arıqlamalıydınız; песбардəнинбин 
arıqlamalıydılar; песбардəнин бим arıqlamalı oldum; песбардəнин 
биш arıqlamalı oldun; песбардəнин бе arıqlamalı oldu; песбардəнин 
бимон arıqlamalı olduq; песбардəнин бишон arıqlamalı oldunuz; 
песбардəнин бин arıqlamalı oldular; песбардəмбəј arıqlasaydım; 
песбардəбəј arıqlasaydın; песбардəшбəј arıqlasaydı; 
песбардəмонбəј arıqlasaydıq; песбардəонбəј arıqlasaydınız; 
песбардəшонбəј arıqlasaydılar; пебəсбардем arıqlayaram; 
пебəсбардеш arıqlayarsan; пебəсбарде arıqlayar; пебəсбардемон 
arıqlayarıq; пебəсбардешон arıqlayarsınız; пебəсбарден arıqlayarlar; 
песбардəниним arıqlamalıyam; песбардəниниш arıqlamalısan; 
песбардəнине arıqlamalıdır; песбардəнинимон arıqlaməlıyıq; 
песбардəнинишон arıqlamalısınız; песбардəнинин arıqlamalıdırlar; 
песбардым arıqlayım; песбард arıqla; песбарды arıqlasın; 
песбардəмон arıqlayaq; песбардəн arıqlayın; песбардын arıqlasınlar; 
песбардом arıqlasam; песбардош arıqlasan; песбардо arıqlasa; 
песбардомон arıqlasaq; песбардошон arıqlasanız; песбардон 
arıqlasalar; ♥песбардејдəним arıqlamıram; песбардејдəниш 
arıqlamırsan; песбардејдəни arıqlamır; песбардејдəнимон 
arıqlamırıq; песбардејдəнишон arıqlamursınız; песбардејдəнин 
arıqlamırlar; песбардејдəныбим arıqlamırdım; песбардејдəныбиш 
arıqlamurdın; песбардејдəныбе arıqlamırdı; песбардејдəныбимон 
arıqlamırdıq; песбардејдəныбишон arıqlamırdınız; 
песбардејдəныбин arıqlamırdılar; пенəсбардим arıqlamazdım; 
пенəсбардиш arıqlamazdın; пенəсбарди arıqlamazdı; 
пенəсбардимон arıqlamazdıq; пенəсбардишон arıqlamazdınız; 
пенəсбардин arıqlamazdılar; пенысбардыме arıqlamadım; 
пенысбарде arıqlamadın; пенысбардыше arıqlamadı; 
пенысбардымоне arıqlamadıq; пенысбардыоне arıqlamadınız; 
пенысбардышоне arıqlamadılar; песбардəнинныбим 
arıqlamamalıydım; песбардəнинныбиш arıqlamamalıydın; 
песбардəнинныбе arıqlamamalıydı; песбардəнинныбимон 
arıqlamamalıydıq; песбардəнинныбишон arıqlamamalıydınız; 
песбардəнинныбин arıqlamamalıydılar; песбардəнин ныбим 
arıqlamalı olmadım; песбардəнин ныбиш arıqlamalı olmadın; 
песбардəнин ныбе arıqlamalı olmadı; песбардəнин ныбимон 
arıqlamalı olmadıq; песбардəнин ныбишон arıqlamalı olmadınız; 
песбардəнин ныбин arıqlamalı olmadılar; песбардəмнəбəј 
arıqlamasaydım; песбардəнəбəј arıqlamasaydın; песбардəшнəбəј 
arıqlamasaydı; песбардəмоннəбəј arıqlamasaydıq; песбардəоннəбəј 
arıqlamasaydınız; песбардəшоннəбəј arıqlamasaydılar; 
пенибəсбардем arıqlamaram; пенибəсбардеш arıqlamazsan; 
пенибəсбарде arıqlamaz; пенибəсбардемон arıqlamarıq; 
пенибəсбардешон arıqlamazsınız; пенибəсбарден arıqlamazlar; 
песбардəнинним arıqlamamalıyam; песбардəнинниш 
arıqlamamalısan; песбардəнинни arıqlamamalıdır; 
песбардəниннимон arıqlamamalıyıq; песбардəниннишон 
arıqlamamalısınız; песбардəниннин arıqlamamalıdırlar; 
пенысбардым arıqlamayım; пемəсбард arıqlama; пенысбарды 
arıqlamasın; пемəсбардəмон arıqlamayaq; пемəсбардəн arıqlaməyın; 
пенысбардын arıqlamasınlar; пенысбардом arıqlamasam; 
пенысбардош arıqlamasan; пенысбардо arıqlamasa; 
пенысбардомон arıqlamasaq; пенысбардошон arıqlamasanız; 
пенысбардон arıqlamasalar. 

песбарде-песбарде з. arıqlaya-arıqlaya, arıqlayaraq, sınıxa-
sınıxa, sınıxaraq, quruyub qalaraq. 
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песбардә с. quruyub qalmış (qalan), sınıxmış, sınıxan, arıqlamış, 
arıqlayan. 

песбардә хəб. мəн. quruyub qalmısan, arıqlamısan, sınıxmısan. 
песбардәнин с. arıqlamalı, arıqlayası, sınıxmalı, sınıxası. 
песбардәсә з. arıqlayarkәn, sınıxarkәn, quruyub qalarkәn. 
песије и. qırılma, kәsilmә, üzülmә; песијы шымə тум! sizin 

kökünüz kəsilsin! 
песијеј ф. qırılmaq, kәsilmәk, üzülmәk; жијə песијəј kəndir 

qırıldı; рабитə песије rabitənin kəsilməsi; ♥песијијејдə qırılır; 
песијијејдəбе qırılırdı; песијəбе qırılmışdı; пејəси qırılardı; 
песијəјбəн qırılıbmış; песијəнинбе qırılmalıydı; песијəнин бе 
qırılmalı oldu; песијəј qırıldı; пебəсије qırılar; песијəнине 
qırılmalıdır; песијы qırılsın; песијо qırılsa; ♥песијејдəни qırılmır; 
песијејдəныбе qırılmırdı; песијəныбе qırılmamışdı; пенəси 
qırılmazdı; песијəнијбəн qırılmayıbmış; песијəнинныбе 
qırılmamalıydı; песијəнин ныбе qırılmalı olmadı; пенысијəј 
qırılmadı; пенибəсије qırılmaz; песијəнинни qırılmamalıdır; 
пенысијы qırılmasın; пенысијо qırılmasa. 

песије-песије з. qırıla-qırıla, üzülә-üzülә, qırılaraq, üzülәrәk. 
песијә с. qırılmış, qırılan, kәsilmiş, kәsilәn, üzülmüş, üzülәn. 
песијә хəб. мəн. qırılıb, kәsilib, üzülüb. 
песијәнин с. qırılmalı, qırılası, kәsilmәli, kәsilәsi, üzülmәli, 

üzülәsi. 
песијәсә з. qırılarkәn, kәsilәrkәn, üzülәrkәn. 
песијәти и. qırıqlıq. 
песи-песи з. qırı-qırıq. 
песывије и. sürtülmә, sürtünmә. 
песывијеј ф. sürtülmәk, sürtünmәk; ♥песывијејдə sürtülür; 

песывијејдəбе sürtülürdü; песывијəбе sürtülmüşdü; пејəси 
sürtülərdi; песывијəјбəн sürtülübmüş; песывијəнинбе sürtülməliydi; 
песывијəнин бе sürtülməli oldu; песывијəј sürtüldü; пебəсывије 
sürtülər; песывијəнине sürtülməlidir; песывијы sürtülsün; песывијо 
sürtülsə; ♥песывијејдəни sürtülmür; песывијејдəныбе sürtülmürdü; 
песывијəныбе sürtülməmişdi; пенəсыви sürtülməzdi; 
песывијəнијбəн sürtülməyibmiş; песывијəнинныбе sürtülməməliydi; 
песывијəнин ныбе sürtülməli olmadı; пенысывијəј sürtülmədi; 
пенибəсывије sürtülməz; песывијəнинни sürtülməməlidir; 
пенысывијы sürtülməsin; пенысывијо sürtülməsə. 

песывије-песывије з. sürtülә-sürtülә, sürtünә-sürtünә, 
sürtülәrәk, sürtünәrәk. 

песывијә с. sürtülmüş, sürtülәn, sürtünmüş, sürtünәn. 
песывијә хəб. мəн. sürtülmüşdür, sürtülüb, sürtünmüşdür, 

sürtünüb. 
песывијәнин с. sürtülmәli, sürtülәsi, sürtünmәli, sürtünәsi. 
песывијәсә з. sürtülәrkәn, sürtünәrkәn. 
песындыније и. 1 kәsmә, qırma; 2 мəҹ. götürülmә, şütümә. 
песындынијеј ф. 1 kәsmәk, qırmaq; 2 мəҹ. götürülmәk, 

şütümәk; песындынијə беј ф. 1 kəsilmək, qırılmaq; песындынијə 
быə kəsilib; песындынијə быəбəј kəsilsəydi; песындынијə бе 
kəsildi; песындынијə бејдə kəsilir; песындынијə бəбе kəsilər; 2 
götürülmək, şütümək; песындынијə быə с. 1 kəsilmiş, qırılmış, 
kəsilən, qırılan; 2 götürülmüş, götürülən, şütümüş, şütüyən; 
песындынијə быə хəб. мəн. 1 kəsilmişdir, qırılmışdır, kəsilib, qırılıb; 
2 götürülmüşdür, götürülüb, şütümüşdür, şütüyüb. 

песындыније-песындыније з. kәsә-kәsә, qıra-qıra, kәsәrәk, 
qıraraq; 2 götürülә-götürülә, götürülәrәk, şütüyә-şütüyә, 
şütüyәrәk. 

песындынијә с. 1 kәsmiş, kәsәn, qırmış, qıran; 2 мəҹ. 
götürülmüş, götürülәn, şütümüş, şütüyәn. 

песындынијә хəб. мəн. 1 kәsmisәn, qırmısan; 2 мəҹ. 
götürülmüsәn, şütümüsәn. 

песындынијәнин с. 1 kәsmәli, kәsәsi, qırmalı, qırası; 2 məҹ. 
götürülmәli, kötürülәsi, şütümәli, şütüyәsi. 

песындынијәсә з. 1 kәsәrkәn, qırarkәn; 2 мəҹ. götürülәrkәn, 
şütüyәrkәn. 

песыпније и. qullab vurma, sorma (siqaret). 
песыпнијеј ф. qullab vurmaq, sormaq (siqaret). 
песыпније-песыпније з. qullab vura-vura (vuraraq). 
песыпнијә с. qullab vurmuş (vuran), sormuş, soran (siqaret). 
песыпнијә хəб. мəн. qullab vurmusan, sormusan (siqaret). 

песыпнијәнин с. qullab vurmalı (vurası), sormalı (sorası) 
(siqaret). 

песыпнијәсә з. qullab vurarkәn, sorarkәn (siqaret). 
песыре и. dodaq büzmә, bәyәnmәmә, irad tutma. 
песыреј ф. dodaq büzmәk, bәyәnmәmәk, irad tutmaq; 

♥песырејдəм dodaq büzürəm; песырејдəш dodaq büzürsən; 
песырејдə dodaq büzür; песырејдəмон dodaq büzürük; 
песырејдəшон dodaq büzürsünüz; песырејдəн dodaq büzürlər; 
песырејдəбим dodaq büzürdüm; песырејдəбиш dodaq büzürdün; 
песырејдəбе dodaq büzürdü; песырејдəбимон dodaq büzürük; 
песырејдəбишон dodaq büzürsünüz; песырејдəбин dodaq büzürlər; 
пејəсырим dodaq büzərdim; пејəсыриш dodaq büzərdin; пејəсыри 
dodaq büzərdi; пејəсыримон dodaq büzərdik; пејəсыришон dodaq 
büzərdiniz; пејəсырин dodaq büzərdilər; песырəјм dodaq büzdüm; 
песырəјш dodaq büzdün; песырəј dodaq büzdü; песырəјмон dodaq 
büzdük; песырəјшон dodaq büzdünüz; песырəјн dodaq büzdülər; 
песырəнинбим dodaq büzməliydim; песырəнинбиш dodaq 
büzməliydin; песырəнинбе dodaq büzməliydi; песырəнинбимон 
dodaq büzməliydik; песырəнинбишон dodaq büzməliydiniz; 
песырəнинбин dodaq büzməliydilər; песырəнин бим dodaq büzməli 
oldum; песырəнин биш dodaq büzməli oldun; песырəнин бе dodaq 
büzməli oldu; песырəнин бимон dodaq büzməli olduq; песырəнин 
бишон dodaq büzməli oldunuz; песырəнин бин dodaq büzməli 
oldular; песырəбəјм dodaq büzsəydim; песырəбəјш dodaq 
büzsəydin; песырəбəј dodaq büzsəydi; песырəбəјмон dodaq 
büzsəydik; песырəбəјшон dodaq büzsəydiniz; песырəбəјн dodaq 
büzsəydilər; пебəсырем dodaq büzərəm; пебəсыреш dodaq büzərsən; 
пебəсыре dodaq büzər; пебəсыремон dodaq büzərik; пебəсырешон 
dodaq büzərsiniz; пебəсырен dodaq büzərlər; песырəниним dodaq 
büzməliyəm; песырəниниш dodaq büzməlisən; песырəнине dodaq 
büzməlidir; песырəнинимон dodaq büzməliyik; песырəнинишон 
dodaq büzməlisiniz; песырəнинин dodaq büzməlidirlər; песырым 
dodaq büzüm; песыр dodaq büz; песыры dodaq büzsün; песырəмон 
dodaq büzək; песырəн dodaq büzün; песырын dodaq büzsünlər; 
песыром dodaq büzsəm; песырош dodaq büzsən; песыро dodaq 
büzsə; песыромон dodaq büzsək; песырошон dodaq büzsəniz; 
песырон dodaq büzsələr; ♥песырејдəним dodaq büzmürəm; 
песырејдəниш dodaq büzmürsən; песырејдəни dodaq büzmür; 
песырејдəнимон dodaq büzmürük; песырејдəнишон dodaq 
büzmürsünüz; песырејдəнин dodaq büzmürlər; песырејдəныбим 
dodaq büzmürdüm; песырејдəныбиш dodaq büzmürdün; 
песырејдəныбе dodaq büzmürdü; песырејдəныбимон dodaq 
büzmürdük; песырејдəныбишон dodaq büzmürdünüz; 
песырејдəныбин dodaq büzmürdülər; пенəсырим dodaq büzməzdim; 
пенəсыриш dodaq büzməzdin; пенəсыри dodaq büzməzdi; 
пенəсыримон dodaq büzməzdik; пенəсыришон dodaq büzməzdiniz; 
пенəсырин dodaq büzməzdilər; пенысырəјм dodaq büzmədim; 
пенысырəјш dodaq büzmədin; пенысырəј dodaq büzmədi; 
пенысырəјмон dodaq büzmədik; пенысырəјшон dodaq büzmədiniz; 
пенысырəјн dodaq büzmədilər; песырəнинныбим dodaq 
büzməməliydim; песырəнинныбиш dodaq büzməməliydin; 
песырəнинныбе dodaq büzməməliydi; песырəнинныбимон dodaq 
büzməməliydik; песырəнинныбишон dodaq büzməməliydiniz; 
песырəнинныбин dodaq büzməməliydilər; песырəнин ныбим dodaq 
büzməli olmadım; песырəнин ныбиш dodaq büzməli olmadın; 
песырəнин ныбе dodaq büzməli olmadı; песырəнин ныбимон dodaq 
büzməli olmadıq; песырəнин ныбишон dodaq büzməli olmadınız; 
песырəнин ныбин dodaq büzməli olmadılar; песырəнəбəјм dodaq 
büzməsəydim; песырəнəбəјш dodaq büzməsəydin; песырəнəбəј 
dodaq büzməsəydi; песырəнəбəјмон dodaq büzməsəydik; 
песырəнəбəјшон dodaq büzməsəydiniz; песырəнəбəјн dodaq 
büzsəydilər; пенибəсырем dodaq büzmərəm; пенибəсыреш dodaq 
büzməzsən; пенибəсыре dodaq büzməz; пенибəсыремон dodaq 
büzmərik; пенибəсырешон dodaq büzməzsiniz; пенибəсырен dodaq 
büzməzlər; песырəнинним dodaq büzməməliyəm; песырəнинниш 
dodaq büzməməlisən; песырəнинни böyütməməlidir; 
песырəниннимон dodaq büzməməliyik; песырəниннишон dodaq 
büzməməlisiniz; песырəниннин dodaq büzməməlidirlər; пенысырым 
dodaq büzməyim; пемəсыр dodaq büzmə; пенысыры dodaq 
büzməsin; пемəсырəмон dodaq büzməyək; пемəсырəн dodaq 
büzməyin; пенысырын dodaq büzməsinlər; пенысыром dodaq 
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büzməsəm; пенысырош dodaq büzməsən; пенысыро dodaq 
büzməsə; пенысыромон dodaq büzməsək; пенысырошон dodaq 
büzməsəniz; пенысырон dodaq büzməsələr. 

песыре-песыре з. dodaq büzә-büzә, dodaq büzәrәk. 
песырә с. dodaq büzmüş (büzәn), irad tutmuş (tutan). 
песырә хəб. мəн. dodaq büzüb, irad tutub. 
песырәкәс и.  dodaqbüzәn, iradtutan. 
песырәнин с. dodaq büzmәli (büzәsi), bәyәnmәmәli, 

bәyәnmәyәsi, irad tutmalı (tutası). 
песырәсә з. dodaq büzәrkәn, irad tutarkәn. 
песканд и. oyuq.  
песканде и. qazıma, oyma, eşmә, qazıq-qazıq etmә, oyuq-oyuq 
etmә, eşim-eşim etmә. 
пескандеј ф. qazımaq, oymaq, eşmәk, qazıq-qazıq etmәk, oyuq-

oyuq etmәk, eşim-eşim etmәk; пескандə беј ф. eşilmək, oyulmaq, 
qazılmaq; пескандə быəбе eşilmişdi; пескандə быəбəј eşilsəydi; 
пескандə бе eşildi; пескандə бејдə eşilir; пескандə бəбе eşilər; 
пескандə быə с. qazılmış, qazılan, oyulmuş, oyulan, eşilmiş, eşilən, 
qazıq-qazıq edilmiş (edilən), oyuq-oyuq edilmiş (edilən), eşim-eşim 
edilmiş (edilən); пескандə быə хəб. мəн. qazılmışdır, qazılıb, 
oyulmuşdur, oyulub, eşilmişdir, eşilib, qazıq-qazıq edilmişdir (edilib), 
oyuq-oyuq edilmişdir (edilib), eşim-eşim edilmişdir (edilib). 

песканде-песканде з. eşә-eşә, oya-oya, eşәrәk, oyaraq. 
пескандә с. eşilәn, oyulan, oyulmuş, qazılan, eşilmiş, qazılmış. 
пескандә хəб. мəн. qazımısan, oymusan, eşmisәn, qazıq-qazıq 

etmisәn, oyuq-oyuq etmisәn, eşim-eşim etmisәn. 
пескандәнин с. qazımalı, qazıyası, oymalı, oyası, eşmәli, eşәsi, 

qazıq-qazıq etmәli (edәsi), oyuq-oyuq etmәli (edәsi), eşim-eşim 
etmәli (edәsi). 

пескандәсә з. qazıyarkәn, oyarkәn, eşәrkәn, qazıq-qazıq 
edәrkәn, oyuq-oyuq edәrkәn, eşim-eşim edәrkәn. 

песканд-песканд з. qazıq-qazıq, eşim-eşim, oyuq-oyuq; 
песканд-песканд кардеј ф. qazıq-qazıq etmək, eşim-eşim etmək, 
oyuq-oyuq etmək; песканд-песканд кардə беј ф. qazıq-qazıq 
edilmək, eşim-eşim edilmək, oyuq-oyuq edilmək; песканд-песканд 
кардə быə с. qazıq-qazıq edilmiş, eşim-eşim edilmiş, oyuq-oyuq 
edilmiş; песканд-песканд кардə быə хəб. мəн. qazıq-qazıq 
edilmişdir, eşim-eşim edilmişdir, oyuq-oyuq edilmişdir; песканд-
песканд кардовнијеј ф. qazıq-qazıq etdirmək, eşim-eşim etdirmək, 
oyuq-oyuq etdirmək; песканд-песканд кардовнијə беј ф. qazıq-qazıq 
etdirilmək, eşim-eşim etdirilmək, oyuq-oyuq etdirilmək; песканд-
песканд кардовнијə быə с. qazıq-qazıq etdirilmiş, eşim-eşim 
etdirilmiş, oyuq-oyuq etdirilmiş; песканд-песканд кардовнијə быə 
хəб. мəн. qazıq-qazıq etdirilmişdir, eşim-eşim etdirilmişdir, oyuq-
oyuq etdirilmişdir. 

песохте и. uydurma, qondarma, qozqurma, quraltma. 
песохтеј ф. uydurmaq, qondarmaq, qozqurmaq, quraltmaq; 

песохтə беј ф. uydurulmaq, qondarılmaq; песохтə быəбе 
uydurulmuşdu; песохтə быəбəј uydurulsaydı; песохтə бе uyduruldu; 
песохтə бејдə uydurulur; песохтə бəбе uydurular; песохтə быə с. 
uydurulmuş, uydurulan, qondarılmış, qondarılan; песохтə быə хəб. 
мəн. uydurulmuşdur, uydurulub, qondarılmışdır, qondarılıb; 
♥песохтејдəм uydururam; песохтејдəш uydurursan; песохтејдə 
uydurur; песохтејдəмон uydururuq; песохтејдəшон uydurursunuz; 
песохтејдəн uydururlar; песохтејдəбим uydururdum; песохтејдəбиш 
uydururdun; песохтејдəбе uydururdu; песохтејдəбимон uydururduq; 
песохтејдəбишон uydururdunuz; песохтејдəбин uydururdular; 
пејəсохтим uydurardım; пејəсохтиш uydurardın; пејəсохти 
uydurardı; пејəсохтимон uydurardıq; пејəсохтишон uydurardınız; 
пејəсохтин uydurardılar; песохтыме uydurdum; песохте uydurdun; 
песохтыше uydurdu; песохтымоне uydurduq; песохтыоне 
uydurdunuz; песохтышоне uydurdular; песохтəнинбим 
uydurmalıydım; песохтəнинбиш uydurmalıydın; песохтəнинбе 
uydurmalıydı; песохтəнинбимон uydurmalıydıq; песохтəнинбишон 
uydurmalıydınız; песохтəнинбин uydurmalıydılar; песохтəнин бим 
uydurmalı oldum; песохтəнин биш uydurmalı oldun; песохтəнин бе 
uydurmalı oldu; песохтəнин бимон uydurmalı olduq; песохтəнин 
бишон uydurmalı oldunuz; песохтəнин бин uydurmalı oldular; 
песохтəмбəј uydursaydım; песохтəбəј uydursaydın; песохтəшбəј 
uydursaydı; песохтəмонбəј uydursaydıq; песохтəонбəј 
uydursaydınız; песохтəшонбəј uydursaydılar; пебəсохтем 

uyduraram; пебəсохтеш uydurarsan; пебəсохте uydurar; 
пебəсохтемон uydurarıq; пебəсохтешон uydurarsınız; пебəсохтен 
uydurarlar; песохтəниним uydurmalıyam; песохтəниниш 
uydurmalısan; песохтəнине uydurmalıdır; песохтəнинимон 
uydurməlıyıq; песохтəнинишон uydurmalısınız; песохтəнинин 
uydurmalıdırlar; песохтым uydurum; песохт uydur; песохты 
uydursun; песохтəмон uyduraq; песохтəн uydurun; песохтын 
uydursunlar; песохтом uydursam; песохтош uydursan; песохто 
uydursa; песохтомон uydursaq; песохтошон uydursanız; песохтон 
uydursalar; ♥песохтејдəним uydurmuram; песохтејдəниш 
uydurmursan; песохтејдəни uydurmur; песохтејдəнимон 
uydurmuruq; песохтејдəнишон uydurmursunuz; песохтејдəнин 
uydurmurlar; песохтејдəныбим uydurmurdum; песохтејдəныбиш 
uydurmurdun; песохтејдəныбе uydurmurdu; песохтејдəныбимон 
uydurmurduq; песохтејдəныбишон uydurmurdunuz; 
песохтејдəныбин uydurmurdular; пенəсохтим uydurmazdım; 
пенəсохтиш uydurmazdın; пенəсохти uydurmazdı; пенəсохтимон 
uydurmazdıq; пенəсохтишон uydurmazdınız; пенəсохтин 
uydurmazdılar; пенысохтыме uydurmadım; пенысохте uydurmadın; 
пенысохтыше uydurmadı; пенысохтымоне uydurmadıq; 
пенысохтыоне uydurmadınız; пенысохтышоне uydurmadılar; 
песохтəнинныбим uydurmamalıydım; песохтəнинныбиш 
uydurmamalıydın; песохтəнинныбе uydurmamalıydı; 
песохтəнинныбимон uydurmamalıydıq; песохтəнинныбишон 
uydurmamalıydınız; песохтəнинныбин uydurmamalıydılar; 
песохтəнин ныбим uydurmalı olmadım; песохтəнин ныбиш 
uydurmalı olmadın; песохтəнин ныбе uydurmalı olmadı; песохтəнин 
ныбимон uydurmalı olmadıq; песохтəнин ныбишон uydurmalı 
olmadınız; песохтəнин ныбин uydurmalı olmadılar; песохтəмнəбəј 
uydurmasaydım; песохтəнəбəј uydurmasaydın; песохтəшнəбəј 
uydurmasaydı; песохтəмоннəбəј uydurmasaydıq; песохтəоннəбəј 
uydurmasaydınız; песохтəшоннəбəј uydurmasaydılar; пенибəсохтем 
uydurmaram; пенибəсохтеш uydurmazsan; пенибəсохте uydurmaz; 
пенибəсохтемон uydurmarıq; пенибəсохтешон uydurmazsınız; 
пенибəсохтен uydurmazlar; песохтəнинним uydurmamalıyam; 
песохтəнинниш uydurmamalısan; песохтəнинни uydurmamalıdır; 
песохтəниннимон uydurmamalıyıq; песохтəниннишон 
uydurmamalısınız; песохтəниннин uydurmamalıdırlar; пенысохтым 
uydurmayım; пемəсохт uydurma; пенысохты uydurmasın; 
пемəсохтəмон uydurmayaq; пемəсохтəн uydurmayın; пенысохтын 
uydurmasınlar; пенысохтом uydurmasam; пенысохтош uydurmasan; 
пенысохто uydurmasa; пенысохтомон uydurmasaq; пенысохтошон 
uydurmasanız; пенысохтон uydurmasalar. 

песохте-песохте з. uydura-uydura, uyduraraq. 
песохтә и. uydurma, qondarma, qozqurma, quraltma. 
песохтә с. uydurmuş, uyduran, qondarmış, qondaran, 

qozqurmuş, qozquran, quraltmış, quraldan. 
песохтә хəб. мəн. uydurmusan, qondarmısan, qozqurmusan, 

quraltmısan. 
песохтәнин с. uydurmalı, uydurası, qondarmalı, qozqurmalı, 

quraltmalı, quraldası. 
песохтәсә з. uydurarkәn, qondararkәn, qozqurarkәn, 

quraldarkәn. 
песпыније и. sorma. 
песпынијеј ф. sormaq; песпынијə беј ф. sorulmaq; песпынијə 

быəбе sorulmuşdu; песпынијə быəбəј sorulsaydı; песпынијə бе 
soruldu; песпынијə бејдə sorulur; песпынијə бəбе sorular; 
песпынијə быə с. sorulmuş, sorulan; песпынијə быə хəб. мəн. 
sorulmuşdur, sorulub; ♥песпынејдəм soruram; песпынејдəш 
sorursan; песпынејдə sorur; песпынејдəмон soruruq; 
песпынејдəшон sorursunuz; песпынејдəн sorurlar; песпынејдəбим 
sorurdum; песпынејдəбиш sorurdun; песпынејдəбе sorurdu; 
песпынејдəбимон sorurduq; песпынејдəбишон sorurdunuz; 
песпынејдəбин sorurdular; пејəспыним sorardım; пејəспыниш 
sorardın; пејəспыни sorardı; пејəспынимон sorardıq; пејəспынишон 
sorardınız; пејəспынин sorardılar; песпыниме sordum; песпыније 
sordun; песпынише sordu; песпынимоне sorduq; песпынијоне 
sordunuz; песпынишоне sordular; песпынијəнинбим sormalıydım; 
песпынијəнинбиш sormalıydın; песпынијəнинбе sormalıydı; 
песпынијəнинбимон sormalıydıq; песпынијəнинбишон 
sormalıydınız; песпынијəнинбин sormalıydılar; песпынијəнин бим 
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sormalı oldum; песпынијəнин биш sormalı oldun; песпынијəнин бе 
sormalı oldu; песпынијəнин бимон sormalı olduq; песпынијəнин 
бишон sormalı oldunuz; песпынијəнин бин sormalı oldular; 
песпынијəмбəј sorsaydım; песпынијəбəј sorsaydın; песпынијəшбəј 
sorsaydı; песпынијəмонбəј sorsaydıq; песпынијəонбəј sorsaydınız; 
песпынијəшонбəј sorsaydılar; пебəспынем soraram; пебəспынеш 
sorarsan; пебəспыне sorar; пебəспынемон sorarıq; пебəспынешон 
sorarsınız; пебəспынен sorarlar; песпынијəниним sormalıyam; 
песпынијəниниш sormalısan; песпынијəнине sormalıdır; 
песпынијəнинимон sormalıyıq; песпынијəнинишон sormalısınız; 
песпынијəнинин sormalıdırlar; песпыным sorum; песпын sor; 
песпыны sorsun; песпынəмон soraq; песпынəн sorun; песпынын 
sorsunlar; песпыном sorsam; песпынош sorsan; песпыно sorsa; 
песпыномон sorsaq; песпыношон sorsanız; песпынон sorsalar; 
♥песпынејдəним sormuram; песпынејдəниш sormursan; 
песпынејдəни sormur; песпынејдəнимон sormuruq; 
песпынејдəнишон sormursunuz; песпынејдəнин sormurlar; 
песпынејдəныбим sormurdum; песпынејдəныбиш sormurdun; 
песпынејдəныбе sormurdu; песпынејдəныбимон sormurduq; 
песпынејдəныбишон sormurdunuz; песпынејдəныбин sormurdular; 
пенəспыним sormazdım; пенəспыниш sormazdın; пенəспыни 
sormazdı; пенəспынимон sormazdıq; пенəспынишон sormazdınız; 
пенəспынин sormazdılar; пеныспыниме sormadım; пеныспыније 
sormadın; пеныспынише sormadı; пеныспынимоне sormadıq; 
пеныспынијоне sormadınız; пеныспынишоне sormadılar; 
песпынијəнинныбим sormamalıydım; песпынијəнинныбиш 
sormamalıydın; песпынијəнинныбе sormamalıydı; 
песпынијəнинныбимон sormamalıydıq; песпынијəнинныбишон 
sormamalıydınız; песпынијəнинныбин sormamalıydılar; 
песпынијəнин ныбим sormalı olmadım; песпынијəнин ныбиш 
sormalı olmadın; песпынијəнин ныбе sormalı olmadı; песпынијəнин 
ныбимон sormalı olmadıq; песпынијəнин ныбишон sormalı 
olmadınız; песпынијəнин ныбин sormalı olmadılar; 
песпынијəмнəбəј sormasaydım; песпынијəнəбəј sormasaydın; 
песпынијəшнəбəј sormasaydı; песпынијəмоннəбəј sormasaydıq; 
песпынијəоннəбəј sormasaydınız; песпынијəшоннəбəј 
sormasaydılar; пенибəспынем sormaram; пенибəспынеш sormazsan; 
пенибəспыне sormaz; пенибəспынемон sormarıq; 
пенибəспынешон sormazsınız; пенибəспынен sormazlar; 
песпынијəнинним sormamalıyam; песпынијəнинниш 
sormamalısan; песпынијəнинни sormamalıdır; песпынијəниннимон 
sormamalıyıq; песпынијəниннишон sormamalısınız; 
песпынијəниннин sormamalıdırlar; пеныспыным sormayım; 
пемəспын sorma; пеныспыны sormasın; пемəспынəмон sormayaq; 
пемəспынəн sormayın; пеныспынын sormasınlar; пеныспыном 
sormasam; пеныспынош sormasan; пеныспыно sormasa; 
пеныспыномон sormasaq; пеныспыношон sormasanız; 
пеныспынон sormasalar. 

песпыније-песпыније з. sora-sora, soraraq. 
песпынијә с. sormuş, soran. 
песпынијә хəб. мəн. sormusan. 
песпынијәнин с. sormalı, sorası. 
песпынијәсә з. sorarkәn. 
песује и. sürtmә, sürtüşdürmә. 
песујеј ф. sürtmәk, sürtüşdürmәk; песујə беј ф. sürtülmək; 

sürtüşdürülmək; песујə быəбе sürtülmüşdü; песујə быəбəј 
sürtülsəydi; песујə бе sürtüldü; песујə бејдə sürtülür; песујə бəбе 
sürtülər; песујə быə с. sürtülmüş; sürtüşdürülmüş; sürtülən, 
sürtüşdürülən; песујə быə хəб. мəн. sürtülmüşdür; sürtüşdürülmüşdür; 
sür-tülüb, sürtüşdürülüb; Бызи маг омеəдə ыштə шохи пебəсује бə 
гəлəвони лəво Keçinin əcəli gələndə buynuzunu çobanın çomağına 
sürtər (At. m.). 

песује-песује з. sürtә-sürtә, sürtüşdürә-sürtüşdürә, sürtәn, 
sürtüşdürәn. 

песујә с. sürtmüş, sürtәn, sürtüşdürmüş, sürtüşdürәn. 
песујә хəб. мəн. sürtmüsәn, sürtüşdürmüsәn. 
песујәнин с. sürtmәli, sürtәsi, sürtüşdürmәli, sürtüşdürәsi. 
песујәсә з. sürtәrkәn, sürtüşdürәrkәn. 
песуте и. 1 qarsaqlama, yandırma; 2 ütmә. 
песутеј ф. 1 qarsaqlamaq, yandırmaq; 2 ütmәk; песутə бе и. 1 

qarsaqlanma, yandırma; 2 ütmə; песутə беј ф. 1 qarsaqlanmaq, 

yandırılmaq; 2 ütülmək; песутə быəбе qarsaqlanmışdı; песутə быəбəј 
qarsaqlansaydı; песутə бе qarsaqlandı; песутə бејдə qarsaqlanır; 
песутə бəбе qarsaqlanar; песутə быə с. 1 qarsaqlanmış, qarsaqlanan, 
yandırılmış, yandırılan; 2 ütülmüş, ütülən, ütük.  

песуте-песуте з. qarsaqlaya-qarsaqlaya, yandıra-yandıra, ütә-
ütә, qarsaqlayaraq, yandıraraq, ütәrәk. 

песутә с. 1 qarsaqlayan, qarsaqlamış, yandırmış, yandıran; 2 
ütmüş, ütәn. 

песутә хəб. мəн. 1 qarsaqlamısan, yandırmısan; 2 ütmüsәn. 
песутәнин с. 1 qarsaqlamalı, qarsaqlayası, yandırmalı, 

yandırası; 2 ütmәli, ütәsi. 
песутәсә з. 1 qarsaqlayarkәn, yandırarkәn; 2 ütәrkәn. 
песутәти и. ütüklük. 
пета`т и. yoxuş, dik, dikdir. 
пе`тат əmr. mən. qalx, dırmaş! 
петате и. yoxuşa qalxma, dırmaşma. 
петатеј ф. yoxuşa qalxmaq, dırmaşmaq; ♥петатејдəм 

dırmaşıram; петатејдəш dırmaşırsan; петатејдə dırmaşır; 
петатејдəмон dırmaşırıq; петатејдəшон dırmaşırsınız; петатејдəн 
dırmaşırlar; петатејдəбим dırmaşırdım; петатејдəбиш dırmaşırdın; 
петатејдəбе dırmaşırdı; петатејдəбимон dırmaşırdıq; 
петатејдəбишон dırmaşırdınız; петатејдəбин dırmaşırdılar; 
пејəтатим dırmaşardım; пејəтатиш dırmaşardın; пејəтати dırmaşardı; 
пејəтатимон dırmaşardıq; пејəтатишон dırmaşardınız; пејəтатин 
dırmaşardılar; петатим dırmaşdım; петатиш dırmaşdın; петате 
dırmaşdı; петатимон dırmaşdıq; петатијон dırmaşdınız; петатин 
dırmaşdılar; петатəнинбим dırmaşmalıydım; петатəнинбиш 
dırmaşmalıydın; петатəнинбе dırmaşmalıydı; петатəнинбимон 
dırmaşmalıydıq; петатəнинбишон dırmaşmalıydınız; петатəнинбин 
dırmaşmalıydılar; петатəнин бим dırmaşmalı oldum; петатəнин биш 
dırmaşmalı oldun; петатəнин бе dırmaşmalı oldu; петатəнин бимон 
dırmaşmalı olduq; петатəнин бишон dırmaşmalı oldunuz; петатəнин 
бин dırmaşmalı oldular; петатəбəјм dırmaşsaydım; петатəбəјш 
dırmaşsaydın; петатəбəј dırmaşsaydı; петатəбəјмон dırmaşsaydıq; 
петатəбəјшон dırmaşsaydınız; петатəбəјн dırmaşsaydılar; пебəтатем 
dırmaşaram; пебəтатеш dırmaşarsan; пебəтате dırmaşar; 
пебəтатемон dırmaşarıq; пебəтатешон dırmaşarsınız; пебəтатен 
dırmaşarlar; петатəниним dırmaşmalıyam; петатəниниш 
dırmaşmalısan; петатəнине dırmaşmalıdır; петатəнинимон 
dırmaşməlıyıq; петатəнинишон dırmaşmalısınız; петатəнинин 
dırmaşmalıdırlar; петатым dırmaşım; петат dırmaş; петаты 
dırmaşsın; петатəмон dırmaşaq; петатəн dırmaşın; петатын 
dırmaşsınlar; петатом dırmaşsam; петатош dırmaşsan; петато 
dırmaşsa; петатомон dırmaşsaq; петатошон dırmaşsanız; петатон 
dırmaşsalar; ♥петатејдəним dırmaşmıram; петатејдəниш 
dırmaşmırsan; петатејдəни dırmaşmır; петатејдəнимон dırmaşmırıq; 
петатејдəнишон dırmaşmırsınız; петатејдəнин dırmaşmırlar; 
петатејдəныбим dırmaşmırdım; петатејдəныбиш dırmaşmırdın; 
петатејдəныбе dırmaşmırdı; петатејдəныбимон dırmaşmırdıq; 
петатејдəныбишон dırmaşmırdınız; петатејдəныбин dırmaşmırdılar; 
пенəтатим dırmaşmazdım; пенəтатиш dırmaşmazdın; пенəтати 
dırmaşmazdı; пенəтатимон dırmaşmazdıq; пенəтатишон 
dırmaşmazdınız; пенəтатин dırmaşmazdılar; пенытатим 
dırmaşmadım; пенытатиш dırmaşmadın; пенытате dırmaşmadı; 
пенытатимон dırmaşmadıq; пенытатишон dırmaşmadınız; 
пенытатин dırmaşmadılar; петатəнинныбим dırmaşmamalıydım; 
петатəнинныбиш dırmaşmamalıydın; петатəнинныбе 
dırmaşmamalıydı; петатəнинныбимон dırmaşmamalıydıq; 
петатəнинныбишон dırmaşmamalıydınız; петатəнинныбин 
dırmaşmamalıydılar; петатəнин ныбим dırmaşmalı olmadım; 
петатəнин ныбиш dırmaşmalı olmadın; петатəнин ныбе dırmaşmalı 
olmadı; петатəнин ныбимон dırmaşmalı olmadıq; петатəнин 
ныбишон dırmaşmalı olmadınız; петатəнин ныбин dırmaşmalı 
olmadılar; петатəнəбəјм dırmaşmasaydım; петатəнəбəјш 
dırmaşmasaydın; петатəнəбəј dırmaşmasaydı; петатəнəбəјмон 
dırmaşmasaydıq; петатəнəбəјшон dırmaşmasaydınız; петатəнəбəјн 
dırmaşmasaydılar; пенибəтатем dırmaşmaram; пенибəтатеш 
dırmaşmazsan; пенибəтате dırmaşmaz; пенибəтатемон dırmaşmarıq; 
пенибəтатешон dırmaşmazsınız; пенибəтатен dırmaşmazlar; 
петатəнинним dırmaşmamalıyam; петатəнинниш dırmaşmamalısan; 
петатəнинни dırmaşmamalıdır; петатəниннимон dırmaşmamalıyıq; 
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петатəниннишон dırmaşmamalısınız; петатəниннин 
dırmaşmamalıdırlar; пенытатым dırmaşmayım; пемəтат dırmaşma; 
пенытаты dırmaşmasın; пемəтатəмон dırmaşmayaq; пемəтатəн 
dırmaşmayın; пенытатын dırmaşmasınlar; пенытатом dırmaşmasam; 
пенытатош dırmaşmasan; пенытато dırmaşmasa; пенытатомон 
dırmaşmasaq; пенытатошон dırmaşmasanız; пенытатон 
dırmaşmasalar. 

петате-петате з. qalxa-qalxa, qalxaraq (yoxuşa). 
петатә с. yoxuşa qalxmış (qalxan), dırmaşmış, dırmaşan. 
петатә хəб. мəн. yoxuşa qalxıb, dırmaşıb. 
петат-етат и. yoxuş-eniş. 
петатә и. yoxuşluq, yoxuş.  
петатәнин с. yoxuşa qalxmalı (qalxası), dırmaşmalı, dırmaşası. 
петатәсә з. yoxuşa qalxarkәn, dırmaşarkәn. 
петатин с. yoxuşlu; петатинə ро yoхuşlu (yoхuş) yol. 
петатин-етатин  с. yoxuşlu-enişli. 
петатинәти и. yoxuşluluq. 
петәғе и. qalxma (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxma, qaça-qaça 

dikә qalxma, üzüyuxarı qaçma. 
петәғеј ф. qalxmaq (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxmaq, qaça-

qaça dikә qalxmaq, üzüyuxarı qaçmaq; ♥петəғејдəм qalхıram; 
петəғејдəш qalхırsan; петəғејдə qalхır; петəғејдəмон qalхırıq; 
петəғејдəшон qalхırsınız; петəғејдəн qalхırlar; петəғејдəбим 
qalхırdım; петəғејдəбиш qalхırdın; петəғејдəбе qalхırdı; 
петəғејдəбимон qalхırdıq; петəғејдəбишон qalхırdınız; 
петəғејдəбин qalхırdılar; пејəтəғим qalхardım; пејəтəғиш qalхardın; 
пејəтəғи qalхardı; пејəтəғимон qalхardıq; пејəтəғишон qalхardınız; 
пејəтəғин qalхardılar; петəғəјм qalхdım; петəғəјш qalхdın; петəғəј 
qalхdı; петəғəјмон qalхdıq; петəғəјшон qalхdınız; петəғəјн 
qalхdılar; петəғəнинбим qalхmalıydım; петəғəнинбиш qalхmalıydın; 
петəғəнинбе qalхmalıydı; петəғəнинбимон qalхmalıydıq; 
петəғəнинбишон qalхmalıydınız; петəғəнинбин qalхmalıydılar; 
петəғəнин бим qalхmalı oldum; петəғəнин биш qalхmalı oldun; 
петəғəнин бе qalхmalı oldu; петəғəнин бимон qalхmalı olduq; 
петəғəнин бишон qalхmalı oldunuz; петəғəнин бин qalхmalı 
oldular; петəғəбəјм qalхsaydım; петəғəбəјш qalхsaydın; петəғəбəј 
qalхsaydı; петəғəбəјмон qalхsaydıq; петəғəбəјшон qalхsaydınız; 
петəғəбəјн qalхsaydılar; пебəтəғем qalхaram; пебəтəғеш qalхarsan; 
пебəтəғе qalхar; пебəтəғемон qalхarıq; пебəтəғешон qalхarsınız; 
пебəтəғен qalхarlar; петəғəниним qalхmalıyam; петəғəниниш 
qalхmalısan; петəғəнине qalхmalıdır; петəғəнинимон qalхməlıyıq; 
петəғəнинишон qalхmalısınız; петəғəнинин qalхmalıdırlar; петəғым 
qalхım; петəғ qalх; петəғы qalхsın; петəғəмон qalхaq; петəғəн 
qalхın; петəғын qalхsınlar; петəғом qalхsam; петəғош qalхsan; 
петəғо qalхsa; петəғомон qalхsaq; петəғошон qalхsanız; петəғон 
qalхsalar; ♥петəғејдəним qalхmıram; петəғејдəниш qalхmırsan; 
петəғејдəни qalхmır; петəғејдəнимон qalхmırıq; петəғејдəнишон 
qalхmırsınız; петəғејдəнин qalхmırlar; петəғејдəныбим qalхmırdım; 
петəғејдəныбиш qalхmırdın; петəғејдəныбе qalхmırdı; 
петəғејдəныбимон qalхmırdıq; петəғејдəныбишон qalхmırdınız; 
петəғејдəныбин qalхmırdılar; пенəтəғим qalхmazdım; пенəтəғиш 
qalхmazdın; пенəтəғи qalхmazdı; пенəтəғимон qalхmazdıq; 
пенəтəғишон qalхmazdınız; пенəтəғин qalхmazdılar; пенытəғəјм 
qalхmadım; пенытəғəјш qalхmadın; пенытəғəј qalхmadı; 
пенытəғəјмон qalхmadıq; пенытəғəјшон qalхmadınız; пенытəғəјн 
qalхmadılar; петəғəнинныбим qalхmamalıydım; петəғəнинныбиш 
qalхmamalıydın; петəғəнинныбе qalхmamalıydı; 
петəғəнинныбимон qalхmamalıydıq; петəғəнинныбишон 
qalхmamalıydınız; петəғəнинныбин qalхmamalıydılar; петəғəнин 
ныбим qalхmalı olmadım; петəғəнин ныбиш qalхmalı olmadın; 
петəғəнин ныбе qalхmalı olmadı; петəғəнин ныбимон qalхmalı 
olmadıq; петəғəнин ныбишон qalхmalı olmadınız; петəғəнин ныбин 
qalхmalı olmadılar; петəғəнəбəјм qalхmasaydım; петəғəнəбəјш 
qalхmasaydın; петəғəнəбəј qalхmasaydı; петəғəнəбəјмон 
qalхmasaydıq; петəғəнəбəјшон qalхmasaydınız; петəғəнəбəјн 
qalхmasaydılar; пенибəтəғем qalхmaram; пенибəтəғеш qalхmazsan; 
пенибəтəғе qalхmaz; пенибəтəғемон qalхmarıq; пенибəтəғешон 
qalхmazsınız; пенибəтəғен qalхmazlar; петəғəнинним 
qalхmamalıyam; петəғəнинниш qalхmamalısan; петəғəнинни 
qalхmamalıdır; петəғəниннимон qalхmamalıyıq; петəғəниннишон 
qalхmamalısınız; петəғəниннин qalхmamalıdırlar; пенытəғым 

qalхmayım; пемəтəғ qalхma; пенытəғы qalхmasın; пемəтəғəмон 
qalхmayaq; пемəтəғəн qalхmayın; пенытəғын qalхmasınlar; 
пенытəғом qalхmasam; пенытəғош qalхmasan; пенытəғо qalхmasa; 
пенытəғомон qalхmasaq; пенытəғошон qalхmasanız; пенытəғон 
qalхmasalar. 

петәғе-петәғе з. qalxa-qalxa, qalxaraq (yoxuşa, dikə). 
петәғә с. qalxmış, qalxan (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxmış 

(qalxan), qaça-qaça dikә qalxmış (qalxan), üzüyuxarı qaçmış 
(qalxan). 

петәғә хəб. мəн. qalxıb (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxıb, qaça-
qaça dikә qalxıb, üzüyuxarı qaçıb. 

петәғәнин с. qalxmalı, qaçası (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxmalı 
(qalxası), qaça-qaça dikә qalxmalı (qalxası), üzüyuxarı qaçmalı 
(qaçası). 

петәғәсә з. qalxarkәn (qaça-qaça yoxuşa), dikә qalxarkәn, qaça-
qaça dikә qalxarkәn, üzüyuxarı qaçarkәn. 

петәке и. 1 çatlama; 2 yarılma (ağac). 
петәкеј ф. 1 çatlamaq; 2 yarılmaq (ağac); ♥петəкејдə çatlayır; 

петəкејдəбе çatlayırdı; петəкəбе çatlamışdı; пејəтəки çatlayardı; 
петəкəјбəн çatlayıbmış; петəкəнинбе çatlamalıydı; петəкəнин бе 
çatlamalı oldu; петəкəј çatladı; пебəтəке çatlayar; петəкəнине 
çatlamalıdır; петəкы çatlasın; петəко çatlasa; ♥петəкејдəни çatlamır; 
петəкејдəныбе çatlamırdı; петəкəныбе çatlamamışdı; пенəтəки 
çatlamazdı; петəкəнијбəн çatlamayıbmış; петəкəнинныбе 
çatlamamalıydı; петəкəнин ныбе çatlamalı olmadı; пенытəкəј 
çatlamadı; пенибəтəке çatlamaz; петəкəнинни çatlamamalıdır; 
пенытəкы çatlamasın; пенытəко çatlamasa.  

петәке-петәке з. çatlaya-çatlaya, yarıla-yarıla, çatlayaraq, 
yarılaraq. 

петәкә с. 1 çatlamış, çatlayan; 2 yarılmış, yarılan. 
петәкә хəб. мəн. 1 çatlayıb; 2 yarılıb (ağac). 
петәкәнин с. 1 çatlamalı, çatlayası; 2 yarılmalı, yarılası (ağac). 
петәкәсә з. 1 çatlayarkәn; 2 yarılarkәn. 
петәсе и. boğulma, hovxurma, qaysarlıq (öskürməkdən, tüstüdən). 
петәсеј ф. boğulmaq, hovxurmaq (öskürməkdən, tüstüdən); 

♥петəсејдəм boğuluram; петəсејдəш boğulursan; петəсејдə boğulur; 
петəсејдəмон boğuluruq; петəсејдəшон boğulursunuz; петəсејдəн 
boğulurlar; петəсејдəбим boğulurdum; петəсејдəбиш boğulurdun; 
петəсејдəбе boğulurdu; петəсејдəбимон boğulurduq; 
петəсејдəбишон boğulurdunuz; петəсејдəбин boğulurdular; 
пејəтəсим boğulardım; пејəтəсиш boğulardın; пејəтəси boğulardı; 
пејəтəсимон boğulardıq; пејəтəсишон boğulardınız; пејəтəсин 
boğulardular; петəсəјм boğuldum; петəсəјш boğuldun; петəсəј 
boğuldu; петəсəјмон boğulduq; петəсəјшон boğuldunuz; петəсəјн 
boğuldular; петəсəнинбим boğulmalıydım; петəсəнинбиш 
boğulmalıydın; петəсəнинбе boğulmalıydı; петəсəнинбимон 
boğulmalıydıq; петəсəнинбишон boğulmalıydınız; петəсəнинбин 
boğulmalıydılar; петəсəнин бим boğulmalı oldum; петəсəнин биш 
boğulmalı oldun; петəсəнин бе boğulmalı oldu; петəсəнин бимон 
boğulmalı olduq; петəсəнин бишон boğulmalı oldunuz; петəсəнин 
бин boğulmalı oldular; петəсəбəјм boğulsaydım; петəсəбəјш 
boğulsaydın; петəсəбəј boğulsaydı; петəсəбəјмон boğulsaydıq; 
петəсəбəјшон boğulsaydınız; петəсəбəјн boğulsaydılar; пебəтəсем 
boğularam; пебəтəсеш boğularsan; пебəтəсе boğular; пебəтəсемон 
boğularıq; пебəтəсешон boğularsınız; пебəтəсен boğularlar; 
петəсəниним boğulmalıyam; петəсəниниш boğulmalısan; 
петəсəнине boğulmalıdır; петəсəнинимон boğulməlıyıq; 
петəсəнинишон boğulmalısınız; петəсəнинин boğulmalıdırlar; 
петəсым boğulım; петəс boğul; петəсы boğulsun; петəсəмон 
boğulaq; петəсəн boğulun; петəсын boğulsunlar; петəсом boğulsam; 
петəсош boğulsan; петəсо boğulsa; петəсомон boğulsaq; петəсошон 
boğulsanız; петəсон boğulsalar; ♥петəсејдəним boğulmuram; 
петəсејдəниш boğulmursan; петəсејдəни boğulmur; петəсејдəнимон 
boğulmuruq; петəсејдəнишон boğulmursunuz; петəсејдəнин 
boğulmurlar; петəсејдəныбим boğulmurdum; петəсејдəныбиш 
boğulmurdun; петəсејдəныбе boğulmurdu; петəсејдəныбимон 
boğulmurduq; петəсејдəныбишон boğulmurdunuz; петəсејдəныбин 
boğulmurdular; пенəтəсим boğulmazdım; пенəтəсиш boğulmazdın; 
пенəтəси boğulmazdı; пенəтəсимон boğulmazdıq; пенəтəсишон 
boğulmazdınız; пенəтəсин boğulmazdılar; пенытəсəјм boğulmadım; 
пенытəсəјш boğulmadın; пенытəсəј boğulmadı; пенытəсəјмон 
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boğulmadıq; пенытəсəјшон boğulmadınız; пенытəсəјн boğulmadılar; 
петəсəнинныбим boğulmamalıydım; петəсəнинныбиш 
boğulmamalıydın; петəсəнинныбе boğulmamalıydı; 
петəсəнинныбимон boğulmamalıydıq; петəсəнинныбишон 
boğulmamalıydınız; петəсəнинныбин boğulmamalıydılar; петəсəнин 
ныбим boğulmalı olmadım; петəсəнин ныбиш boğulmalı olmadın; 
петəсəнин ныбе boğulmalı olmadı; петəсəнин ныбимон boğulmalı 
olmadıq; петəсəнин ныбишон boğulmalı olmadınız; петəсəнин 
ныбин boğulmalı olmadılar; петəсəнəбəјм boğulmasaydım; 
петəсəнəбəјш boğulmasaydın; петəсəнəбəј boğulmasaydı; 
петəсəнəбəјмон boğulmasaydıq; петəсəнəбəјшон boğulmasaydınız; 
петəсəнəбəјн boğulmasaydılar; пенибəтəсем boğulmaram; 
пенибəтəсеш boğulmazsan; пенибəтəсе boğulmaz; пенибəтəсемон 
boğulmarıq; пенибəтəсешон boğulmazsınız; пенибəтəсен 
boğulmazlar; петəсəнинним boğulmamalıyam; петəсəнинниш 
boğulmamalısan; петəсəнинни boğulmamalıdır; петəсəниннимон 
boğulmamalıyıq; петəсəниннишон boğulmamalısınız; петəсəниннин 
boğulmamalıdırlar; пенытəсым boğulmayım; пемəтəс boğulma; 
пенытəсы boğulmasın; пемəтəсəмон boğulmayaq; пемəтəсəн 
boğulmayın; пенытəсын boğulmasınlar; пенытəсом boğulmasam; 
пенытəсош boğulmasan; пенытəсо boğulmasa; пенытəсомон 
boğulmasaq; пенытəсошон boğulmasanız; пенытəсон boğulmasalar. 

петәсе-петәсе з. boğula-boğula, hovxura-hovxura, boğularaq, 
hovxuraraq (öskürməkdən, tüstüdən). 

петәсә с. boğulmuş, boğulan, hovxurmuş, hovxuran  
(öskürməkdən, tüstüdən). 

петәсә хəб. мəн. boğulub, hovxurub (öskürməkdən, tüstüdən). 
петәсәнин с. boğulmalı, boğulası, hovxurmalı, hovxurası 

(öskürməkdən, tüstüdən). 
петәсәсә з. boğularkәn, hovxurarkәn (öskürməkdən, tüstüdən). 
петымбије и. dartınma, atdanıb-düşmә. 
петымбијеј ф. dartınmaq, atdanıb-düşmәk. 
петымбије-петымбије з. dartına-dartına, dartılaraq, atdanıb-

düşә-düşә (düşәrәk). 
петымбијә с. dartınmış, dartınan, atdanıb-düşmüş (düşәn). 
петымбијә хəб. мəн. dartınıb, atdanıb-düşüb. 
петымбијәнин с. dartınmalı, dartınası, atdanıb-düşmәli 

(düşәsi). 
петымбијәсә з. dartınarkәn, atdanıb-düşәrkәn. 
петыр и. dulusçuluq alәti, qaşov. 
петырије и. dırmaşma, dırmanma. 
петыријеј ф. dırmaşmaq, dırmanmaq; ♥петыријејдəм 

dırmaşıram; петыријејдəш dırmaşırsan; петыријејдə dırmaşır; 
петыријејдəмон dırmaşırıq; петыријејдəшон dırmaşırsınız; 
петыријејдəн dırmaşırlar; петыријејдəбим dırmaşırdım; 
петыријејдəбиш dırmaşırdın; петыријејдəбе dırmaşırdı; 
петыријејдəбимон dırmaşırdıq; петыријејдəбишон dırmaşırdınız; 
петыријејдəбин dırmaşırdılar; пејəтырим dırmaşardım; пејəтыриш 
dırmaşardın; пејəтыри dırmaşardı; пејəтыримон dırmaşardıq; 
пејəтыришон dırmaşardınız; пејəтырин dırmaşardılar; петыријəјм 
dırmaşdım; петыријəјш dırmaşdın; петыријəј dırmaşdı; 
петыријəјмон dırmaşdıq; петыријəјшон dırmaşdınız; петыријəјн 
dırmaşdılar; петыријəнинбим dırmaşmalıydım; петыријəнинбиш 
dırmaşmalıydın; петыријəнинбе dırmaşmalıydı; петыријəнинбимон 
dırmaşmalıydıq; петыријəнинбишон dırmaşmalıydınız; 
петыријəнинбин dırmaşmalıydılar; петыријəнин бим dırmaşmalı 
oldum; петыријəнин биш dırmaşmalı oldun; петыријəнин бе 
dırmaşmalı oldu; петыријəнин бимон dırmaşmalı olduq; 
петыријəнин бишон dırmaşmalı oldunuz; петыријəнин бин 
dırmaşmalı oldular; петыријəбəјм dırmaşsaydım; петыријəбəјш 
dırmaşsaydın; петыријəбəј dırmaşsaydı; петыријəбəјмон 
dırmaşsaydıq; петыријəбəјшон dırmaşsaydınız; петыријəбəјн 
dırmaşsaydılar; пебəтыријем dırmaşaram; пебəтыријеш dırmaşarsan; 
пебəтырије dırmaşar; пебəтыријемон dırmaşarıq; пебəтыријешон 
dırmaşarsınız; пебəтыријен dırmaşarlar; петыријəниним 
dırmaşmalıyam; петыријəниниш dırmaşmalısan; петыријəнине 
dırmaşmalıdır; петыријəнинимон dırmaşmalıyıq; петыријəнинишон 
dırmaşmalısınız; петыријəнинин dırmaşmalıdırlar; петыријым 
dırmaşım; петыри dırmaş; петыријы dırmaşsın; петыријəмон 
dırmaşaq; петыријəн dırmaşın; петыријын dırmaşsınlar; петыријом 
dırmaşsam; петыријош dırmaşsan; петыријо dırmaşsa; петыријомон 

dırmaşsaq; петыријошон dırmaşsanız; петыријон dırmaşsalar; 
♥петыријејдəним dırmaşmıram; петыријејдəниш dırmaşmırsan; 
петыријејдəни dırmaşmır; петыријејдəнимон dırmaşmırıq; 
петыријејдəнишон dırmaşmırsınız; петыријејдəнин dırmaşmırlar; 
петыријејдəныбим dırmaşmırdım; петыријејдəныбиш 
dırmaşmırdın; петыријејдəныбе dırmaşmırdı; петыријејдəныбимон 
dırmaşmırdıq; петыријејдəныбишон dırmaşmırdınız; 
петыријејдəныбин dırmaşmırdılar; пенəтырим dırmaşmazdım; 
пенəтыриш dırmaşmazdın; пенəтыри dırmaşmazdı; пенəтыримон 
dırmaşmazdıq; пенəтыришон dırmaşmazdınız; пенəтырин 
dırmaşmazdılar; пенытыријəјм dırmaşmadım; пенытыријəјш 
dırmaşmadın; пенытыријəј dırmaşmadı; пенытыријəјмон 
dırmaşmadıq; пенытыријəјшон dırmaşmadınız; пенытыријəјн 
dırmaşmadılar; петыријəнинныбим dırmaşmamalıydım; 
петыријəнинныбиш dırmaşmamalıydın; петыријəнинныбе 
dırmaşmamalıydı; петыријəнинныбимон dırmaşmamalıydıq; 
петыријəнинныбишон dırmaşmamalıydınız; петыријəнинныбин 
dırmaşmamalıydılar; петыријəнин ныбим dırmaşmalı olmadım; 
петыријəнин ныбиш dırmaşmalı olmadın; петыријəнин ныбе 
dırmaşmalı olmadı; петыријəнин ныбимон dırmaşmalı olmadıq; 
петыријəнин ныбишон dırmaşmalı olmadınız; петыријəнин ныбин 
dırmaşmalı olmadılar; петыријəнəбəјм dırmaşmasaydım; 
петыријəнəбəјш dırmaşmasaydın; петыријəнəбəј dırmaşmasaydı; 
петыријəнəбəјмон dırmaşmasaydıq; петыријəнəбəјшон 
dırmaşmasaydınız; петыријəнəбəјн dırmaşmasaydılar; 
пенибəтыријем dırmaşmaram; пенибəтыријеш dırmaşmazsan; 
пенибəтырије dırmaşmaz; пенибəтыријемон dırmaşmarıq; 
пенибəтыријешон dırmaşmazsınız; пенибəтыријен dırmaşmazlar; 
петыријəнинним dırmaşmamalıyam; петыријəнинниш 
dırmaşmamalısan; петыријəнинни dırmaşmamalıdır; 
петыријəниннимон dırmaşmamalıyıq; петыријəниннишон 
dırmaşmamalısınız; петыријəниннин dırmaşmamalıdırlar; 
пенытыријым dırmaşmayım; пемəтыри dırmaşma; пенытыријы 
dırmaşmasın; пемəтыријəмон dırmaşmayaq; пемəтыријəн 
dırmaşmayın; пенытыријын dırmaşmasınlar; пенытыријом 
dırmaşmasam; пенытыријош dırmaşmasan; пенытыријо 
dırmaşmasa; пенытыријомон dırmaşmasaq; пенытыријошон 
dırmaşmasanız; пенытыријон dırmaşmasalar. 

петырије-петырије з. dırmaşa-dırmaşa, dırmaşaraq.  
петыријә с. dırmanan, dırmaşan, dırmanmış, dırmaşmamış. 
петыријә хəб. мəн. dırmaşıb, dırmanıb. 
петыријәнин с. dırmaşmalı, dırmaşası, dırmanmalı, dırmanası. 
петыријәсә з. dırmaşarkәn, dırmanarkәn. 
петырније I и. dırmaşdırma, dırmandırma. 
петырније II и. qaşıma, aşağıdan yuxarı qaşıma. 
петырнијеј I  ф. dırmaşdırmaq, dırmandırmaq; ♥петырнијејдəм 

dırmaşdırıram; петырнијејдəш dırmaşdırırsan; петырнијејдə 
dırmaşdırır; петырнијејдəмон dırmaşdırırıq; петырнијејдəшон 
dırmaşdırırsınız; петырнијејдəн dırmaşdırırlar; петырнијејдəбим 
dırmaşdırırdım; петырнијејдəбиш dırmaşdırırdın; петырнијејдəбе 
dırmaşdırırdı; петырнијејдəбимон dırmaşdırırdıq; 
петырнијејдəбишон dırmaşdırırdınız; петырнијејдəбин 
dırmaşdırırdılar; пејəтырним dırmaşdırardım; пејəтырниш 
dırmaşdırardın; пејəтырни dırmaşdırardı; пејəтырнимон 
dırmaşdırardıq; пејəтырнишон dırmaşdırardınız; пејəтырнин 
dırmaşdırardılar; петырниме dırmaşdırdım; петырније dırmaşdırdın; 
петырнише dırmaşdırdı; петырнимоне dırmaşdırdıq; петырнијоне 
dırmaşdırdınız; петырнишоне dırmaşdırdılar; петырнијəнинбим 
dırmaşdırmalıydım; петырнијəнинбиш dırmaşdırmalıydın; 
петырнијəнинбе dırmaşdırmalıydı; петырнијəнинбимон 
dırmaşdırmalıydıq; петырнијəнинбишон dırmaşdırmalıydınız; 
петырнијəнинбин dırmaşdırmalıydılar; петырнијəнин бим 
dırmaşdırmalı oldum; петырнијəнин биш dırmaşdırmalı oldun; 
петырнијəнин бе dırmaşdırmalı oldu; петырнијəнин бимон 
dırmaşdırmalı olduq; петырнијəнин бишон dırmaşdırmalı oldunuz; 
петырнијəнин бин dırmaşdırmalı oldular; петырнијəмбəј 
dırmaşdırsaydım; петырнијəбəј dırmaşdırsaydın; петырнијəшбəј 
dırmaşdırsaydı; петырнијəмонбəј dırmaşdırsaydıq; петырнијəонбəј 
dırmaşdırsaydınız; петырнијəшонбəј dırmaşdırsaydılar; 
пебəтырнијем dırmaşdıraram; пебəтырнијеш dırmaşdırarsan; 
пебəтырније dırmaşdırar; пебəтырнијемон dırmaşdırarıq; 
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пебəтырнијешон dırmaşdırarsınız; пебəтырнијен dırmaşdırarlar; 
петырнијəниним dırmaşdırmalıyam; петырнијəниниш 
dırmaşdırmalısan; петырнијəнине dırmaşdırmalıdır; 
петырнијəнинимон dırmaşdırmalıyıq; петырнијəнинишон 
dırmaşdırmalısınız; петырнијəнинин dırmaşdırmalıdırlar; 
петырнијым dırmaşdırım; петырни dırmaşdır; петырнијы 
dırmaşdırsın; петырнијəмон dırmaşdıraq; петырнијəн dırmaşdırın; 
петырнијын dırmaşdırsınlar; петырнијом dırmaşdırsam; 
петырнијош dırmaşdırsan; петырнијо dırmaşdırsa; петырнијомон 
dırmaşdırsaq; петырнијошон dırmaşdırsanız; петырнијон 
dırmaşdırsalar; ♥петырнијејдəним dırmaşdırmıram; 
петырнијејдəниш dırmaşdırmırsan; петырнијејдəни dırmaşdırmır; 
петырнијејдəнимон dırmaşdırmırıq; петырнијејдəнишон 
dırmaşdırmırsınız; петырнијејдəнин dırmaşdırmırlar; 
петырнијејдəныбим dırmaşdırmırdım; петырнијејдəныбиш 
dırmaşdırmırdın; петырнијејдəныбе dırmaşdırmırdı; 
петырнијејдəныбимон dırmaşdırmırdıq; петырнијејдəныбишон 
dırmaşdırmırdınız; петырнијејдəныбин dırmaşdırmırdılar; 
пенəтырним dırmaşdırmazdım; пенəтырниш dırmaşdırmazdın; 
пенəтырни dırmaşdırmazdı; пенəтырнимон dırmaşdırmazdıq; 
пенəтырнишон dırmaşdırmazdınız; пенəтырнин dırmaşdırmazdılar; 
пенытырниме dırmaşdırmadım; пенытырније dırmaşdırmadın; 
пенытырнише dırmaşdırmadı; пенытырнимоне dırmaşdırmadıq; 
пенытырнијоне dırmaşdırmadınız; пенытырнишоне 
dırmaşdırmadılar; петырнијəнинныбим dırmaşdırmamalıydım; 
петырнијəнинныбиш dırmaşdırmamalıydın; петырнијəнинныбе 
dırmaşdırmamalıydı; петырнијəнинныбимон dırmaşdırmamalıydıq; 
петырнијəнинныбишон dırmaşdırmamalıydınız; 
петырнијəнинныбин dırmaşdırmamalıydılar; петырнијəнин ныбим 
dırmaşdırmalı olmadım; петырнијəнин ныбиш dırmaşdırmalı 
olmadın; петырнијəнин ныбе dırmaşdırmalı olmadı; петырнијəнин 
ныбимон dırmaşdırmalı olmadıq; петырнијəнин ныбишон 
dırmaşdırmalı olmadınız; петырнијəнин ныбин dırmaşdırmalı 
olmadılar; петырнијəмнəбəј dırmaşdırmasaydım; петыријəнəбəј 
dırmaşdırmasaydın; петырнијəшнəбəј dırmaşdırmasaydı; 
петырнијəмоннəбəј dırmaşdırmasaydıq; петырнијəоннəбəј 
dırmaşdırmasaydınız; петырнијəшоннəбəј dırmaşdırmasaydılar; 
пенибəтырнијем dırmaşdırmaram; пенибəтырнијеш 
dırmaşdırmazsan; пенибəтырније dırmaşdırmaz; пенибəтырнијемон 
dırmaşdırmarıq; пенибəтырнијешон dırmaşdırmazsınız; 
пенибəтырнијен dırmaşdırmazlar; петырнијəнинним 
dırmaşdırmamalıyam; петырнијəнинниш dırmaşdırmamalısan; 
петырнијəнинни dırmaşdırmamalıdır; петырнијəниннимон 
dırmaşdırmamalıyıq; петырнијəниннишон dırmaşdırmamalısınız; 
петырнијəниннин dırmaşdırmamalıdırlar; пенытырнијым 
dırmaşdırmayım; пемəтырни dırmaşdırma; пенытырнијы 
dırmaşdırmasın; пемəтырнијəмон dırmaşdırmayaq; пемəтырнијəн 
dırmaşdırmayın; пенытырнијын dırmaşdırmasınlar; пенытырнијом 
dırmaşdırmasam; пенытырнијош dırmaşdırmasan; пенытырнијо 
dırmaşdırmasa; пенытырнијомон dırmaşdırmasaq; пенытырнијошон 
dırmaşdırmasanız; пенытырнијон dırmaşdırmasalar. 

петырнијеј II  ф. qaşımaq, aşağıdan yuxarı qaşımaq. 
петырније-петырније I  з. dırmaşdıra-dırmaşdıra, 

dırmandırma-dırmandıra, dırmaşdıraraq, dırmandıraraq. 
петырније-петырније II  з. qaşıya-qaşıya, aşağıdan yuxarı 

qaşıya-qaşıya, qaşıyaraq. 
петырнијә I с. dırmaşdırmış, dırmaşdıran, dırmandırmış, 

dırmandıran. 
петырнијә II с. qaşımış, qaşıyan, aşağıdan yuxarı qaşımış 

(qaşıyan). 
петырнијә I хəб. мəн. dırmaşdırmısan, dırmandırmısan. 
петырнијә II хəб. мəн. qaşımısan, aşağıdan yuxarı qaşımısan. 
петырнијәнин I с. dırmaşdırmalı, dırmaşdırası, dırmandırmalı, 

dırmandırası. 
петырнијәнин II с. qaşımalı, qaşıyası, aşağıdan yuxarı qaşımalı 

(qaşıyası). 
петырнијәсә I з. dırmaşdırarkәn, dırmandırarkәn. 
петырнијәсә II з. qaşıyarkәn, aşağıdan yuxarı qaşıyarkәn. 
петыршије и. şişmә, köpmә, qıcqırıb köpmә, qıcqırma, qıcqırıb 

daşma. 

петыршијеј ф. şişmәk, qıcqırmaq, qıcqırıb köpmәk, qıcqırıb 
daşmaq; ♥петыршијејдə köpür; петыршијејдəбе köpürdü; 
петыршијəбе köpmüşdü; пејəтырши köpərdi; петыршијəјбəн 
köpübmüş; петыршијəнинбе köpməliydi; петыршијəнин бе köpməli 
oldu; петыршијəј köpdü; пебəтыршије köpər; петыршијəнине 
köpməlidir; петыршијы köpsün; петыршијо köpsə; 
♥петыршијејдəни köpmür; петыршијејдəныбе köpmürdü; 
петыршијəныбе köpməmişdi; пенəтырши köpməzdi; 
петыршијəнијбəн köpməyibmiş; петыршијəнинныбе 
köpməməliydi; петыршијəнин ныбе köpməli olmadı; пенытыршијəј 
köpmədi; пенибəтыршије köpməz; петыршијəнинни köpməməlidir; 
пенытыршијы köpməsin; пенытыршијо köpməsə. 

петыршије-петыршије з. şişә-şişә, qıcqıra-qıcqıra, köpә-köpә, 
şişәrәk, qıcqıraraq, köpәrәk. 

петыршијә с. şişmiş, şişәn, qıcqırmış, qıcqıran, qıcqırıb köpmüş 
(köpәn), qıcqırıb daşmış (daşan). 

петыршијә хəб. мəн. şişib, qıcqırıb, qıcqırıb köpüb, qıcqırıb 
daşıb. 

петыршијәнин с. şişmәli, şişәsi, köpmәli, köpәsi, qıcqırıb 
köpmәli (köpәsi), qıcqırmalı, qıcqırası, qıcqırıb daşmalı (daşası). 

петыршијәсә з. şişәrkәn, qıcqırarkәn, qıcqırıb köpәrkәn, 
qıcqırıb daşarkәn. 

петове и. dözmә. 
петовеј ф. dözmәk; петовə бе и. dözülmə; петовə беј ф. 

dözülmək; петовə быəбе dözülmüşdü; петовə быəбəј dözülsəydi; 
петовə бе dözüldü; петовə бејдə dözülür; петовə бəбе dözülər; 
петовə быə с. dözülmüş, dözülən; петовə быə хəб. мəн. 
dözülmüşdür, dözülüb; ♥петовејдəм dözürəm; петовејдəш dözürsən; 
петовејдə dözür; петовејдəмон dözürük; петовејдəшон dözürsünüz; 
петовејдəн dözürlər; петовејдəбим dözürdüm; петовејдəбиш 
dözürdün; петовејдəбе dözürdü; петовејдəбимон dözürdük; 
петовејдəбишон dözürdünüz; петовејдəбин dözürdülər; пејəтовим 
dözərdim; пејəтовиш dözərdin; пејəтови dözərdi; пејəтовимон 
dözərdik; пејəтовишон dözərdiniz; пејəтовин dözərdilər; петовəјм 
dözdüm; петовəјш dözdün; петовəјн dözdü; петовəјмон dözdük; 
петовəјшон dözdünüz; петовəјн dözdülər; петовəнинбим 
dözməliydim; петовəнинбиш dözməliydin; петовəнинбе dözməliydi; 
петовəнинбимон dözməliydik; петовəнинбишон dözməliydiniz; 
петовəнинбин dözməliydilər; петовəнин бим dözməli oldum; 
петовəнин биш dözməli oldun; петовəнин бе dözməli oldu; 
петовəнин бимон dözməli olduq; петовəнин бишон dözməli 
oldunuz; петовəнин бин dözməli oldular; петовəбəјм dözsəydim; 
петовəбəјш dözsəydin; петовəбəј dözsəydi; петовəбəјмон 
dözsəydik; петовəбəјшон dözsəydiniz; петовəбəјн dözsəydilər; 
пебəтовем dözərəm; пебəтовеш dözərsən; пебəтове dözər; 
пебəтовемон dözərik; пебəтовешон dözərsiniz; пебəтовен dözərlər; 
петовəниним dözməliyəm; петовəниниш dözməlisən; петовəнине 
dözməlidir; петовəнинимон dözməliyik; петовəнинишон 
dözməlisiniz; петовəнинин dözməlidirlər; петовым dözim; петов 
döz; петовы dözsün; петовəмон dözək; петовəн dözün; петовын 
dözsünlər; петовом dözsəm; петовош dözsən; петово dözsə; 
петовомон dözsək; петовошон dözsəniz; петовон dözsələr; 
♥петовејдəним dözmürəm; петовејдəниш dözmürsən; петовејдəни 
dözmür; петовејдəнимон dözmürük; петовејдəнишон dözmürsünüz; 
петовејдəнин dözmürlər; петовејдəныбим dözmürdüm; 
петовејдəныбиш dözmürdün; петовејдəныбе dözmürdü; 
петовејдəныбимон dözmürdük; петовејдəныбишон dözmürdünüz; 
петовејдəныбин dözmürdülər; пенəтовим dözməzdim; пенəтовиш 
dözməzdin; пенəтови dözməzdi; пенəтовимон dözməzdik; 
пенəтовишон dözməzdiniz; пенəтовин dözməzdilər; пенытовəјм 
dözmədim; пенытовəјш dözmədin; пенытовəј dözmədi; 
пенытовəјмон dözmədik; пенытовəјшон dözmədiniz; пенытовəјн 
dözmədilər; петовəнинныбим dözməməliydim; петовəнинныбиш 
dözməməliydin; петовəнинныбе dözməməliydi; петовəнинныбимон 
dözməməliydik; петовəнинныбишон dözməməliydiniz; 
петовəнинныбин dözməməliydilər; петовəнин ныбим dözməli 
olmadım; петовəнин ныбиш dözməli olmadın; петовəнин ныбе 
dözməli olmadı; петовəнин ныбимон dözməli olmadıq; петовəнин 
ныбишон dözməli olmadınız; петовəнин ныбин dözməli olmadılar; 
петовəнəбəјм dözməsəydim; петовəнəбəјш dözməsəydin; 
петовəнəбəј dözməsəydi; петовəнəбəјмон dözməsəydik; 
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петовəнəбəјшон dözməsəydiniz; петовəнəбəјн dözməsəydilər; 
пенибəтовем dözmərəm; пенибəтовеш dözməzsən; пенибəтове 
dözməz; пенибəтовемон dözmərik; пенибəтовешон dözməzsiniz; 
пенибəтовен dözməzlər; петовəнинним dözməməliyəm; 
петовəнинниш dözməməlisən; петовəнинни dözməməlidir; 
петовəниннимон dözməməliyik; петовəниннишон dözməməlisiniz; 
петовəниннин dözməməlidirlər; пенытовым dözməyim; пемəтов 
dözmə; пенытовы dözməsin; пемəтовəмон dözməyək; пемəтовəн 
dözməyin; пенытовын dözməsinlər; пенытовом dözməsəm; 
пенытовош dözməsən; пенытово dözməsə; пенытовомон dözməsək; 
пенытовошон dözməsəniz; пенытовон dözməsələr. 

петовеныбә с. dözülmәz. 
петове-петове з. dözә-dözә, dözәrәk. 
петовә с. dözmüş, dözәn. 
петовә хəб. мəн. dözüb. 
петовәнин с. dözmәli, dözәsi. 
петовәсә з. dözәrkәn. 
петокније и. yarma, yarmalama (ağacı, daşı). 
петокнијеј ф. yarmaq, yarmalamaq (ağacı, daşı); дој петокнијеј 

yarmalatdırmaq; доме петокније yarmalatdırdım; дој петокније 
yarmalatdırdın; доше петокније yarmalatdırdı; домоне петокније 
yarmalatdırdıq; дооне петокније yarmalatdırdınız; дошоне 
петокније yarmalatdırdılar; петокнијə беј ф. yarılmaq, yarmalanmaq 
(ağac, daş); петокнијə быəбе yarılmışdı; петокнијə быəбəј 
yarılsaydı; петокнијə бе yarıldı; петокнијə бејдə yarılır; петокнијə 
бəбе yarılar; петокнијə быə с. yarılmış, yarılan (ağac, daş); 
петокнијə быə хəб. мəн. yarılmışdır, yarılıb (ağac, daş); 
♥петокнејдəм yarıram; петокнејдəш yarırsan; петокнејдə yarır; 
петокнејдəмон yarırıq; петокнејдəшон yarırsınız; петокнејдəн 
yarırlar; петокнејдəбим yarırdım; петокнејдəбиш yarırdın; 
петокнејдəбе yarırdı; петокнејдəбимон yarırdıq; петокнејдəбишон 
yarırdınız; петокнејдəбин yarırdılar; пејəтырним yarardım; 
пејəтокниш yarardın; пејəтокни yarardı; пејəтокнимон yarardıq; 
пејəтокнишон yarardınız; пејəтокнин yarardılar; петокниме yardım; 
петокније yardın; петокнише yardı; петокнимоне yardıq; 
петокнијоне yardınız; петокнишоне yardılar; петокнијəнинбим 
yardırmalıydım; петокнијəнинбиш yardırmalıydın; петокнијəнинбе 
yardırmalıydı; петокнијəнинбимон yardırmalıydıq; 
петокнијəнинбишон yardırmalıydınız; петокнијəнинбин 
yardırmalıydılar; петокнијəнин бим yardırmalı oldum; петокнијəнин 
биш yardırmalı oldun; петокнијəнин бе yardırmalı oldu; 
петокнијəнин бимон yardırmalı olduq; петокнијəнин бишон 
yardırmalı oldunuz; петокнијəнин бин yardırmalı oldular; 
петокнијəмбəј yarsaydım; петокнијəбəј yarsaydın; петокнијəшбəј 
yarsaydı; петокнијəмонбəј yarsaydıq; петокнијəонбəј yarsaydınız; 
петокнијəшонбəј yarsaydılar; пебəтокнем yararam; пебəтокнеш 
yararsan; пебəтокне yarar; пебəтырнемон yararıq; пебəтырнешон 
yararsınız; пебəтокнен yararlar; петокнијəниним yarmalıyam; 
петокнијəниниш yarmalısan; петокнијəнине yarmalıdır; 
петокнијəнинимон yarmalıyıq; петокнијəнинишон yarmalısınız; 
петокнијəнинин yarmalıdırlar; петокнијым yarım; петокын yar; 
петокны yarsın; петокнəмон yaraq; петокнəн yarın; петокнын 
yarsınlar; петокном yarsam; петокнош yarsan; петокно yarsa; 
петокномон yarsaq; петокношон yarsanız; петокнон yarsalar; 
♥петокнејдəним yarmıram; петокнејдəниш yarmırsan; 
петокнејдəни yarmır; петокнејдəнимон yarmırıq; петокнејдəнишон 
yarmırsınız; петокнејдəнин yarmırlar; петокнејдəныбим yarmırdım; 
петокнејдəныбиш yarmırdın; петокнејдəныбе yarmırdı; 
петокнејдəныбимон yarmırdıq; петокнејдəныбишон yarmırdınız; 
петокнејдəныбин yarmırdılar; пенəтокним yarmazdım; пенəтокниш 
yarmazdın; пенəтокни yarmazdı; пенəтокнимон yarmazdıq; 
пенəтокнишон yarmazdınız; пенəтокнин yarmazdılar; пенытокниме 
yarmadım; пенытокније yarmadın; пенытокнише yarmadı; 
пенытокнимоне yarmadıq; пенытокнијоне yarmadınız; 
пенытокнишоне yarmadılar; петокнијəнинныбим yarmamalıydım; 
петокнијəнинныбиш yarmamalıydın; петокнијəнинныбе 
yarmamalıydı; петокнијəнинныбимон yarmamalıydıq; 
петокнијəнинныбишон yarmamalıydınız; петокнијəнинныбин 
yarmamalıydılar; петокнијəнин ныбим yarmalı olmadım; 
петокнијəнин ныбиш yarmalı olmadın; петокнијəнин ныбе yarmalı 
olmadı; петокнијəнин ныбимон yarmalı olmadıq; петокнијəнин 

ныбишон yarmalı olmadınız; петокнијəнин ныбин yarmalı 
olmadılar; петокнијəмнəбəј yarmasaydım; петокнијəнəбəј 
yarmasaydın; петокнијəшнəбəј yarmasaydı; петокнијəмоннəбəј 
yarmasaydıq; петокнијəоннəбəј yarmasaydınız; петокнијəшоннəбəј 
yarmasaydılar; пенибəтокнем yarmaram; пенибəтокнеш yarmazsan; 
пенибəтокне yarmaz; пенибəтокнемон yarmarıq; пенибəтокнешон 
yarmazsınız; пенибəтокнен yarmazlar; петокнијəнинним 
yarmamalıyam; петокнијəнинниш yarmamalısan; петокнијəнинни 
yarmamalıdır;  петокнијəниннимон yarmamalıyıq; 
петокнијəниннишон yarmamalısınız; петокнијəниннин 
yarmamalıdırlar; пенытокным yarmayım; пемəтокын yarma; 
пенытокны yarmasın; пемəтокнəмон yarmayaq; пемəтокнəн 
yarmayın; пенытокнын yarmasınlar; пенытокном yarmasam; 
пенытокнош yarmasan; пенытокно yarmasa; пенытокномон 
yarmasaq; пенытокношон yarmasanız; пенытокнон yarmasalar. 

петокније-петокније з. yara-yara, yararaq (ağacı). 
петокнијә с. yarılan, yarılmış; петокнијə езым yarmaça. 
петокнијә хəб. мəн. yarmısan, yarmalamısan (ağacı, daşı). 
петокнијə бе и. yarılma, yarmalanma (ağac, daş). 
петокнијәнин с. yarmalı, yarası, yarmalamalı, yarmalayası 

(ağac, daş). 
петокнијәсә з. yararkәn, yarmalayarkәn (ağacı, daşı). 
петосније и. boğma (tüstü ilə). 
петоснијеј ф. boğmaq (tüstü ilə); петоснијə бе и. boğdurulma, 

boğdurtma (tüstü ilə); петоснијə беј ф. boğdurulmaq, boğdurtmaq 
(tüstü ilə); петоснијə быəбе boğdurulmuşdu; петоснијəн быəбəј 
boğdurulsaydı; петоснијə бе boğduruldu; петоснијə бејдə 
boğdurulur; петоснијə бəбе boğdurular; петоснијə быə с. 
boğdurulmuş, boğdurulan (tüstü ilə); петоснијə быə хəб. мəн. 
boğdurulmuşdur, boğdurulub (tüstü ilə). 

петосније-петосније з. boğa-boğa, boğaraq (tüstü ilə). 
петоснијә с. boğmuş, boğan (tüstü ilə). 
петоснијә хəб. мəн. boğmusan (tüstü ilə). 
петоснијәнин с. boğmalı, boğası (tüstü ilə). 
петоснијәсә з. boğarkәn (tüstü ilə). 
петоше и. 1 yonma; 2 ovma. 
петошеј ф. 1 yonmaq; 1 oymaq; петошə беј ф. 1 yonulmaq; 2 

ovulmaq; петошə быəбе yonulmuşdu; петошə быəбəј yonulsaydı; 
петошə бе yonuldu; петошə бејдə yonulur; петошə бəбе yonular; 
петошə быə с. 1 yonulmuş, yonulan; 2 ovulmuş, ovulan; петошə быə 
хəб. мəн. 1 yonulmuşdur, yonulub; 2 ovulmuşdur, ovulub. 

 
петоше-петоше з. 1 yona-yona, yonaraq; 2 ova-ova, ovaraq. 
петошә с. 1 yonmuş, yonan; 2 ovmuş, ovan. 
петошә хəб. мəн. 1 yonmusan; 2 ovmusan. 
петошәнин с. 1 yonmalı, yonası; 2 ovmalı, ovası. 
петошәсә з. 1 yonarkәn; 2 ovarkәn. 
пефырсије и. sürüşmә, sürüşüb girmә, sürüşüb aradan çıxma. 
пефырсијеј ф. sürüşmәk, sürüşüb girmәk, sürüşüb aradan 

çıxmaq. 
пефырсије-пефырсије з. sürüşә-sürüşә, sürüşәrәk. 
пефырсијә с. sürüşmüş, sürüşәn, sürüşüb girmiş (girәn), 

sürüşüb aradan çıxmış (çıxan). 
пефырсијә хəб. мəн. sürüşüb, sürüşüb girib, sürüşüb aradan 

çıxıb. 
пефырсијәнин с. sürüşmәli, sürüşәsi, sürüşüb girmәli (girәsi), 

sürüşüb aradan çıxmalı (çıxası). 
пефырсијәсә з. sürüşәrkәn, sürüşüb girәrkәn, sürüşüb aradan 

çıxarkәn. 
пефырсыније и. sürüşdürmә. 
пефырсынијеј ф. sürüşdürmәk. 
пефырсыније-пефырсыније з. sürüşdürә-sürüşdürә, sürüş-

dürәrәk. 
пефырсынијә с. sürüşdürülmüş, sürüşdürülәn. 
пефырсынијә хəб. мəн. sürüşdürmüsәn. 
пефырсынијәнин с. sürüşdürmәli, sürüşdürәsi. 
пефырсынијәсә з. sürüşdürәrkәn. 
пефырчыније и. bulama, bulaşdırma. 
пефырчынијеј ф. bulamaq, bulaşdırmaq; пефырчынијə беј ф. 

bulaşdırılmaq; пефырчынијə быəбе bulaşdırılmışdı; пефырчынијə 
быəбəј bulaşdırılsaydı; пефырчынијə бе bulaşdırıldı; пефырчынијə 
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бејдə bulaşdırılır; пефырчынијə бəбе bulaşdırılar; пефырчынијə быə 
с. bulaşdırılmış, bulaşdırılan; пефырчынијə быə хəб. мəн. 
bulaşdırılmışdır, bulaşdırılıb. 

пефырчыније-пефырчыније з. bulaya-bulaya, bulaşdıra-
bulaşdıra, bulayaraq, bulaşdıraraq. 

пефырчынијә с. bulamış, bulayan, bulaşdırmış, bulaşdıran. 
пефырчынијә хəб. мəн. bulamısan, bulaşdırmısan. 
пефырчынијәнин с. bulamalı, bulayası, bulaşdırmalı, 

bulaşdırası. 
пефырчынијәсә з. bulayarkәn, bulaşdırarkәn. 
пефыск с. sürüşkәn. 
пефыскије и. sürüşmә. 
пефыскијеј ф. sürüşmәk, ayağı sürüşmәk; лынгым пефыскијəј 

гыним ayağım sürüşdü yıхıldım. 
пефыскије-пефыскије з. sürüşә-sürüşә, sürüşәrәk. 
пефыскијә  с. sürüşmüş, sürüşәn, ayağı sürüşmüş (sürüşәn). 
пефыскијә хəб. мəн. sürüşüb, ayağı sürüşüb. 
пефыскијәнин с. sürüşmәli, sürüşәsi. 
пефыскијәсә з. sürüşәrkәn, ayağı sürüşәrkәn. 
пехәвије и. dәymә, toxunma. 
пехәвијеј ф. toxunmaq, dәymәk, yüngülvarı toxunmaq; бə чəши 

пехəвијеј gözə toхunmaq. 
пехәвије-пехәвије з. toxuna-toxuna, dәyә-dәyә, toxunaraq, 

dәyәrәk. 
пехәвијә с. dәymiş, dәyәn, toxunmuş, toxunan. 
пехәвијә хəб. мəн. dәyib, toxunub. 
пехәвијәнин с. dәymәli, dәyәsi, toxunmalı, toxunası. 
пехәвијәсә з. toxunarkәn, dәyәrkәn, yüngülvarı toxunarkәn. 
пеховније и. toxundurma, dәydirmә. 
пеховнијеј ф. toxundurmaq, dәydirmәk, yüngülvarı 

toxundurmaq; пеховнијə беј ф. toxundurulmaq, dəydirilmək; 
пеховнијə быə с. toxundurulmuş, toxundurulan, dəydirilmiş, 
dəydirilən; пеховнијə быə хəб. мəн. toxundurulmuşdur, 
toxundurulub, dəydirilmişdir, dəydirilib. 

пеховније-пеховније з. toxundura-toxundura, dәydirә-dәydirә, 
toxunduraraq, dәydirәrәk. 

пеховнијә с. toxundurmuş, toxunduran, dәydirmiş, dәydirәn. 
пеховнијә хəб. мəн. toxundurmusan, dәydirmisәn. 
пеховнијәнин с. toxundurmalı, toxundurası, dәydirmәli, 

dәydirәsi. 
пеховнијәсә з. toxundurarkәn, dәydirәrkәn, yüngülvarı 

toxundurarkәn. 
пеһанде и. sadalama. 
пеһандеј ф. sadalamaq; пеһандə беј ф. sadalanmaq; пеһандə 

быəбе sadalanmışdı; пеһандə быəбəј  sadalansaydı; пеһандə бе 
sadalandı; пеһандə бејдə sadalanır; пеһандə бəбе sadalanar; пеһандə 
быə с. sadalanmış, sadalanan; пеһандə быə хəб. мəн. sadalanmışdır, 
sadalanıb; ♥пеһандејдəм sadalayıram; пеһандејдəш sadalayırsan; 
пеһандејдə sadalayır; пеһандејдəмон sadalayırıq; пеһандејдəшон 
sadalayırsınız; пеһандејдəн sadalayırlar; пеһандејдəбим 
sadalayırdım; пеһандејдəбиш sadalayırdın; пеһандејдəбе sadalayırdı; 
пеһандејдəбимон sadalayırdıq; пеһандејдəбишон sadalayırdınız; 
пеһандејдəбин sadalayırdılar; пејəһандим sadalayardım; 
пејəһандиш sadalayardın; пејəһанди sadalayardı; пејəһандимон 
sadalayardıq; пејəһандишон sadalayardınız; пејəһандин 
sadalayardılar; пеһандыме sadaladım; пеһанде sadaladın; 
пеһандыше sadaladı; пеһандымоне sadaladıq; пеһандыоне 
sadaladınız; пеһандышоне sadaladılar; пеһандəнинбим 
sadalamalıydım; пеһандəнинбиш sadalamalıydın; пеһандəнинбе 
sadalamalıydı; пеһандəнинбимон sadalamalıydıq; 
пеһандəнинбишон sadalamalıydınız; пеһандəнинбин 
sadalamalıydılar; пеһандəнин бим sadalamalı oldum; пеһандəнин 
биш sadalamalı oldun; пеһандəнин бе sadalamalı oldu; пеһандəнин 
бимон sadalamalı olduq; пеһандəнин бишон sadalamalı oldunuz; 
пеһандəнин бин sadalamalı oldular; пеһандəмбəј sadalasaydım; 
пеһандəбəј sadalasaydın; пеһандəшбəј sadalasaydı; пеһандəмонбəј 
sadalasaydıq; пеһандəонбəј sadalasaydınız; пеһандəшонбəј 
sadalasaydılar; пебəһандем sadalayaram; пебəһандеш sadalayarsan; 
пебəһанде sadalayar; пебəһандемон sadalayarıq; пебəһандешон 
sadalayarsınız; пебəһанден sadalayarlar; пеһандəниним 
sadalamalıyam; пеһандəниниш sadalamalısan; пеһандəнине 

sadalamalıdır; пеһандəнинимон sadalamalıyıq; пеһандəнинишон 
sadalamalısınız; пеһандəнинин sadalamalıdırlar; пеһандым 
sadalayım; пеховни sadala; пеһанды sadalasın; пеһандəмон 
sadalayaq; пеһандəн sadalayın; пеһандын sadalasınlar; пеһандом 
sadalasam; пеһандош sadalasan; пеһандо sadalasa; пеһандомон 
sadalasaq; пеһандошон sadalasanız; пеһандон sadalasalar; 
♥пеһандејдəним sadalamıram; пеһандејдəниш sadalamırsan; 
пеһандејдəни sadalamır; пеһандејдəнимон sadalamırıq; 
пеһандејдəнишон sadalamırsınız; пеһандејдəнин sadalamırlar; 
пеһандејдəныбим sadalamurdum; пеһандејдəныбиш sadalamırdın; 
пеһандејдəныбе sadalamırdı; пеһандејдəныбимон sadalamırdıq; 
пеһандејдəныбишон sadalamırdınız; пеһандејдəныбин 
sadalamırdılar; пенəһандим sadalamazdım; пенəһандиш 
sadalamazdın; пенəһанди sadalamazdı; пенəһандимон sadalamazdıq; 
пенəһандишон sadalamazdınız; пенəһандин sadalamazdılar; 
пеныһандыме sadalamadım; пеныһанде sadalamadın; 
пеныһандыше sadalamadı; пеныһандымоне sadalamadıq; 
пеныһандыоне sadalamadınız; пеныһандышоне sadalamadılar; 
пеһандəнинныбим sadalamamalıydım; пеһандəнинныбиш 
sadalamamalıydın; пеһандəнинныбе sadalamamalıydı; 
пеһандəнинныбимон sadalamamalıydıq; пеһандəнинныбишон 
sadalamamalıydınız; пеһандəнинныбин sadalamamalıydılar; 
пеһандəнин ныбим sadalamalı olmadım; пеһандəнин ныбиш 
sadalamalı olmadın; пеһандəнин ныбе sadalamalı olmadı; 
пеһандəнин ныбимон sadalamalı olmadıq; пеһандəнин ныбишон 
sadalamalı olmadınız; пеһандəнин ныбин sadalamalı olmadılar; 
пеһандəмнəбəј sadalamasaydım; пеһандəнəбəј sadalamasaydın; 
пеһандəшнəбəј sadalamasaydı; пеһандəмоннəбəј sadalamasaydıq; 
пеһандəоннəбəј sadalamasaydınız; пеһандəшоннəбəј 
sadalamasaydılar; пенибəһандем sadalamaram; пенибəһандеш 
sadalamazsan; пенибəһанде sadalamaz; пенибəһандемон 
sadalamarıq; пенибəһандешон sadalamazsınız; пенибəһанден 
sadalamazlar; пеһандəнинним sadalamamalıyam; пеһандəнинниш 
sadalamamalısan; пеһандəнинни sadalamamalıdır; 
пеһандəниннимон sadalamamalıyıq; пеһандəниннишон 
sadalamamalısınız; пеһандəниннин sadalamamalıdırlar; 
пеныһандым sadalamayım; пемəховни sadalama; пеныһанды 
sadalamasın; пемəһандəмон sadalamayaq; пемəһандəн sadalamayın; 
пеныһандын sadalamasınlar; пеныһандом sadalamasam; 
пеныһандош sadalamasan; пеныһандо sadalamasa; пеныһандомон 
sadalamasaq; пеныһандошон sadalamasanız; пеныһандон 
sadalamasalar. 

пеһанде-пеһанде з. sadalaya-sadalaya, sadalayaraq. 
пеһандә с. sadalamış, sadalayan. 
пеһандә хəб. мəн. sadalamısan. 
пеһандәнин с. sadalamalı, sadalayası. 
пеһандәсә з. sadalayarkәn. 
пеһује и. hürkmә, dağa-daşa düşmә. 
пеһујеј ф. hürkmәk, dağa-daşa düşmәk; ♥пеһујејдəм hürkürəm; 

пеһујејдəш hürkürsən; пеһујејдə hürkür; пеһујејдəмон hürkürük; 
пеһујејдəшон hürküskünüz; пеһујејдəн hürkürlər; пеһујејдəбим 
hürkürdüm; пеһујејдəбиш hürkürdün; пеһујејдəбе hürkürdü; 
пеһујејдəбимон hürkürdük; пеһујејдəбишон hürkürdünüz; 
пеһујејдəбин hürkürdülər; пејəһујм hürkərdim; пејəһујш hürkərdin; 
пејəһуј hürkərdi; пејəһујмон hürkərdik; пејəһујшон hürkərdiniz; 
пејəһујн hürkərdilər; пеһујəјм hürkdüm; пеһујəјш hürkdün; пеһујəј 
hürkdü; пеһујəјмон hürkdük; пеһујəјшон hürkdünüz; пеһујəјн 
hürkdülər; пеһујəнинбим hürkməliydim; пеһујəнинбиш 
hürkməliydin; пеһујəнинбе hürkməliydi; пеһујəнинбимон 
hürkməliydik; пеһујəнинбишон hürkməliydiniz; пеһујəнинбин 
hürkməliydilər; пеһујəнин бим hürkməli oldum; пеһујəнин биш 
hürkməli oldun; пеһујəнин бе hürkməli oldu; пеһујəнин бимон 
hürkməli olduq; пеһујəнин бишон hürkməli oldunuz; пеһујəнин бин 
hürkməli oldular; пеһујəбəјм hürksəydim; пеһујəбəјш hürksəydin; 
пеһујəбəј hürksəydi; пеһујəбəјмон hürksəydik; пеһујəбəјшон 
hürksəydiniz; пеһујəбəјн hürksəydilər; пебəһујем hürkərəm; 
пебəһујеш hürkərsən; пебəһује hürkər; пебəһујемон hürkərik; 
пебəһујешон hürkərsiniz; пебəһујен hürkərlər; пеһујəниним 
hürkməliyəm; пеһујəниниш hürkməlisən; пеһујəнине hürkməlidir; 
пеһујəнинимон hürkməliyik; пеһујəнинишон hürkməlisiniz; 
пеһујəнинин hürkməlidirlər; пеһујым hürküm; пеһу hürk; пеһујы 
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hürksün; пеһујəмон hürkək; пеһујəн hürkün; пеһујын hürksünlər; 
пеһујом hürksəm; пеһујош hürksən; пеһујо hürksə; пеһујомон 
hürksək; пеһујошон hürksəniz; пеһујон hürksələr; ♥пеһујејдəним 
hürkmürəm; пеһујејдəниш hürkmürsən; пеһујејдəни hürkmür; 
пеһујејдəнимон hürkmürük; пеһујејдəнишон hürkmürsünüz; 
пеһујејдəнин hürkmürlər; пеһујејдəныбим hürkmürdüm; 
пеһујејдəныбиш hürkmürdün; пеһујејдəныбе hürkmürdü; 
пеһујејдəныбимон hürkmürdük; пеһујејдəныбишон hürkmürdünüz; 
пеһујејдəныбин hürkmürdülər; пенəһујм hürkməzdim; пенəһујш 
hürkməzdin; пенəһуј hürkməzdi; пенəһујмон hürkməzdik; 
пенəһујшон hürkməzdiniz; пенəһујн hürkməzdilər; пеныһујəјм 
hürkmədim; пеныһујəјш hürkmədin; пеныһујəј hürkmədi; 
пеныһујəјмон hürkmədik; пеныһујəјшон hürkmədiniz; пеныһујəјн 
hürkmədilər; пеһујəнинныбим hürkməməliydim; пеһујəнинныбиш 
hürkməməliydin; пеһујəнинныбе hürkməməliydi; 
пеһујəнинныбимон hürkməməliydik; пеһујəнинныбишон 
hürkməməliydiniz; пеһујəнинныбин hürkməməliydilər; пеһујəнин 
ныбим hürkməli olmadım; пеһујəнин ныбиш hürkməli olmadın; 
пеһујəнин ныбе hürkməli olmadı; пеһујəнин ныбимон hürkməli 
olmadıq; пеһујəнин ныбишон hürkməli olmadınız; пеһујəнин 
ныбин hürkməli olmadılar; пеһујəнəбəјм hürkməsəydim; 
пеһујəнəбəјш hürkməsəydin; пеһујəнəбəј hürkməsəydi; 
пеһујəнəбəјмон hürkməsəydik; пеһујəнəбəјшон hürkməsəydiniz; 
пеһујəнəбəјн hürkməsəydilər; пенибəфыскем hürkmərəm; 
пенибəфыскеш hürkməzsən; пенибəфыске hürkməz; 
пенибəфыскемон hürkmərik; пенибəфыскешон hürkməzsiniz; 
пенибəфыскен hürkməzlər; пеһујəнинним hürkməməliyəm; 
пеһујəнинниш hürkməməlisən; пеһујəнинни hürkməməlidir; 
пеһујəниннимон hürkməməliyik; пеһујəниннишон 
hürkməməlisiniz; пеһујəниннин hürkməməlidirlər; пеныһујым 
hürkməyim; пемəһу hürkmə; пеныһујы hürkməsin; пемəһујəмон 
hürkməyək; пемəһујəн hürkməyin; пеныһујын hürkməsinlər; 
пеныһујом hürkməsəm; пеныһујош hürkməsən; пеныһујо hürkməsə; 
пеныһујомон hürkməsək; пеныһујошон hürkməsəniz; пеныһујон 
hürkməsələr. 

пеһује-пеһује з. hürkә-hürkә, hürkәrәk, dağa-daşa düşәrәk. 
пеһујә с. hürkmüş, hürkәn, dağa-daşa düşmüş (düşәn). 
пеһујә хəб. мəн. hürküb, dağa-daşa düşüb. 
пеһујәнин с. hürkmәli, hürkәsi, dağa-daşa düşmәli (düşәsi). 
пеһујәсә з. hürkәrkәn, dağa-daşa düşәrkәn. 
печаште и. yemә, yeyib qurtarma (göz qırpımında). 
печаштеј ф. yemәk, yeyib qurtarmaq (göz qırpımında); 

♥печаштејдəм yeyirəm; печаштејдəш yeyirsən; печаштејдə yeyir; 
печаштејдəмон yeyirik; печаштејдəшон yeyirsiniz; печаштејдəн 
yeyirlər; печаштејдəбим yeyirdim; печаштејдəбиш yeyirdin; 
печаштејдəбе yeyirdi; печаштејдəбимон yeyirdik; 
печаштејдəбишон yeyirdiniz; печаштејдəбин yeyirdilər; 
пејəчаштим yeyərdim; пејəчаштиш yeyərdin; пејəчашти yeyərdi; 
пејəчаштимон yeyərdik; пејəчаштишон yeyərdiniz; пејəчаштин 
yeyərdilər; печаштыме yedim; печаште yedin; печаштыше yedi; 
печаштымоне yedik; печаштыоне yediniz; печаштышоне yedilər; 
печаштəнинбим yeməliydim; печаштəнинбиш yeməliydin; 
печаштəнинбе yeməliydi; печаштəнинбимон yeməliydik; 
печаштəнинбишон yeməliydiniz; печаштəнинбин yeməliydilər; 
печаштəнин бим yeməli oldum; печаштəнин биш yeməli oldun; 
печаштəнин бе yeməli oldu; печаштəнин бимон yeməli olduq; 
печаштəнин бишон yeməli oldunuz; печаштəнин бин yeməli 
oldular; печаштəмбəј yesəydim; печаштəбəј yesəydin; печаштəшбəј 
yesəydi; печаштəмонбəј yesəydik; печаштəонбəј yesəydiniz; 
печаштəшонбəј yesəydilər; пебəчаштем yeyərəm; пебəчаштје 
yeyərsən; пебəчаште yeyər; пебəчаштемон yeyərik; пебəчаштешон 
yeyərsiniz; пебəчаштен yeyərlər; печаштəниним yeməliyəm; 
печаштəниниш yeməlisən; печаштəнине yeməlidir; 
печаштəнинимон yeməliyik; печаштəнинишон yeməlisiniz; 
печаштəнинин yeməlidirlər; печаштым yeyim; печашт ye; печашты 
yesin; печаштəмон yeyək; печаштəн yeyin; печаштын yesinlər; 
печаштом yesəm; печаштош yesən; печашто yesə; печаштомон 
yesək; печаштошон yesəniz; печаштон yesələr; ♥печаштејдəним 
yemirəm; печаштејдəниш yemirsən; печаштејдəни yemir; 
печаштејдəнимон yemirik; печаштејдəнишон yemirsiniz; 
печаштејдəнин yemirlər; печаштејдəныбим yemirdim; 

печаштејдəныбиш yemirdin; печаштејдəныбе yemirdi; 
печаштејдəныбимон yemirdik; печаштејдəныбишон yemirdiniz; 
печаштејдəныбин yemirdilər; пенəчаштим yeməzdim; пенəчаштиш 
yeməzdin; пенəчашти yeməzdi; пенəчаштимон yeməzdik; 
пенəчаштишон yeməzdiniz; пенəчаштин yeməzdilər; пенычаштыме 
yemədim; пенычаште yemədin; пенычаштыше yemədi; 
пенычаштымоне yemədik; пенычаштыоне yemədiniz; 
пенычаштышоне yemədilər; печаштəнинныбим yeməməliydim; 
печаштəнинныбиш yeməməliydin; печаштəнинныбе yeməməliydi; 
печаштəнинныбимон yeməməliydik; печаштəнинныбишон 
yeməməliydiniz; печаштəнинныбин yeməməliydilər; печаштəнин 
ныбим yeməli olmadım; печаштəнин ныбиш yeməli olmadın; 
печаштəнин ныбе yeməli olmadı; печаштəнин ныбимон yeməli 
olmadıq; печаштəнин ныбишон yeməli olmadınız; печаштəнин 
ныбин yeməli olmadılar; печаштəмнəбəј yeməsəydim; 
печаштəнəбəј yeməsəydin; печаштəшнəбəј yeməsəydi; 
печаштəмоннəбəј yeməsəydik; печаштəоннəбəј yeməsəydiniz; 
печаштəшоннəбəј yeməsəydilər; пенибəчаштем yemərəm; 
пенибəчаштје yeməzsən; пенибəчаште yeməz; пенибəчаштемон 
yemərik; пенибəчаштешон yeməzsiniz; пенибəчаштен yeməzlər; 
печаштəнинним yeməməliyəm; печаштəнинниш yeməməlisən; 
печаштəнинни yeməməlidir; печаштəниннимон yeməməliyik; 
печаштəниннишон yeməməlisiniz; печаштəниннин yeməməlidirlər; 
пенычаштым yeməyim; пемəчашт yemə; пенычашты yeməsin; 
пемəчаштəмон yeməyək; пемəчаштəн yeməyin; пенычаштын 
yeməsinlər; пенычаштом yeməsəm; пенычаштош yeməsən; 
пенычашто yeməsə; пенычаштомон yeməsək; пенычаштошон 
yeməsəniz; пенычаштон yeməsələr. 

печаште-печаште з. yeyә-yeyә, yeyәrәk, yeyib qurtararaq. 
печаштә с. yemiş, yeyәn, yeyib qurtarmış (qurtaran) (göz 

qırpımında). 
печаштә хəб. мəн. yemisәn, yeyib qurtarmısan (göz qırpımında). 
печаштә беј ф. yeyilmәk, yeyilib qurtarılmaq (göz qırpımında). 
печаштә быә с. yeyilmiş, yeyilәn, yeyilib qurtarılmış 

(qurtarılan) (göz qırpımında). 
печаштә быә хəб. мəн. yeyilmişdir, yeyilib, yeyilib 

qurtarılmışdır (qurtarılıb) (göz qırpımında). 
печаштәнин с. yemәli, yeyәsi, yeyib qurtarmalı (qurtarası) (göz 

qırpımında). 
печаштәсә з. yeyәrkәn, yeyib qurtararkәn (göz qırpımında). 
печә и. yaxalama, yaxalanma (qab-qacaq və s.); печə карде и. 

yaxalama (qab-qacaq və s.); печə кардеј ф. yaxalamaq (qab-qacaq və 
s.); печə кардə бе и. yaxalanma (qab-qacaq və s.); печə кардə беј ф. 
yaxalanmaq (qab-qacaq və s.); печə кардə быə с. yaxalanmış, 
yaxalanan (qab-qacaq və s.); печə кардə быə хəб. мəн. 
yaxalanmışdır, yaxalanıb (qab-qacaq və s.). 

печәке и. itmә, yox olma. 
печәкеј ф. itmәk, yox olmaq; печəкыш тыни! səni yoх olasan! 

♥печəкејдə itir; печəкејдəбе itirdi; петыршијəбе itmişdi; пејəчəки 
itərdi; печəкəјбəн itibmiş; печəкəнинбе itməliydi; печəкəнин бе 
itməli oldu; печəкəј itdi; пебəчəке itər; печəкəнине itməlidir; печəкы 
itsin; печəко itsə; ♥печəкејдəни itmir; печəкејдəныбе itmirdi; 
печəкəныбе itməmişdi; пенəчəки kitməzdi; печəкəнијбəн 
itməyibmiş; печəкəнинныбе itməməliydi; печəкəнин ныбе itməli 
olmadı; пенычəкəј itmədi; пенибəчəке itməz; печəкəнинни 
itməməlidir; пенычəкы itməsin; пенычəко itməsə. 

печәке-печәке з. itәrәk, itә-itә, yox ola-ola, yox olaraq. 
печәкә с. itmiş, itәn, yox olmuş (olan). 
печәкә хəб. мəн. itib, yox olub. 
печәкәнин с. itmәli, itәsi, yox olmalı (olası). 
печәкәсә з. itәrkәn, yox olarkәn. 
печығе и. çımxırma, üstünә qışqırma, bağırma. 
печығеј ф. çımxırmaq, üstünә qışqırmaq, bağırmaq. 
печығе-печығе з. çımxıra-çımxıra, çımxıraraq. 
печығә с. çımxırmış, çımxıran, üstünә qışqırmış (qışqıran), 

bağırmış, bağıran. 
печығә хəб. мəн. çımxırıb, üstünә qışqırıb, bağırıb. 
печығәнин с. çımxırmalı, çımxırası, üstünә qışqırmalı 

(qışqırası), bağırmalı, bağırası. 
печығәсә з. çımxırarkәn, üstünә qışqırarkәn, bağırarkәn. 
печын I и. tәmir, quraşdırma. 
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печын II и. dilәnmә. 
печын III и. uyğunlaşdırma.  
печыније I и. tәmir etmә, quraşdırma. 
печыније II и. dilәnmә. 
печыније III и. uyğunlaşdırma. 
печынијеј I ф. tәmir etmәk, quraşdırmaq; печынијə беј ф. 

quraşdırılmaq, təmir olunmaq; печынијə быə с. quraşdırılmış, təmir 
olunmuş; печынијə быə хəб. мəн. quraşdırılmışdır, təmir olunmuşdur; 
♥печынијејдəм quraşdırıram; печынијејдəш quraşdırırsan; 
печынијејдə quraşdırır; печынијејдəмон quraşdırırıq; 
печынијејдəшон quraşdırırsınız; печынијејдəн quraşdırırlar; 
печынијејдəбим quraşdırırdım; печынијејдəбиш quraşdırırdın; 
печынијејдəбе quraşdırırdı; печынијејдəбимон quraşdırırdıq; 
печынијејдəбишон quraşdırırdınız; печынијејдəбин quraşdırırdılar; 
пејəчыним quraşdırardım; пејəчыниш quraşdırardın; пејəчыни 
quraşdırardı; пејəчынимон quraşdırardıq; пејəчынишон 
quraşdırardınız; пејəчынин quraşdırardılar; печыниме quraşdırdım; 
печыније quraşdırdın; печынише quraşdırdı; печынимоне 
quraşdırdıq; печынијоне quraşdırdınız; печынишоне quraşdırdılar; 
печынијəнинбим quraşdırmalıydım; печынијəнинбиш 
quraşdırmalıydın; печынијəнинбе quraşdırmalıydı; 
печынијəнинбимон quraşdırmalıydıq; печынијəнинбишон 
quraşdırmalıydınız; печынијəнинбин quraşdırmalıydılar; 
печынијəнин бим quraşdırmalı oldum; печынијəнин биш 
quraşdırmalı oldun; печынијəнин бе quraşdırmalı oldu; печынијəнин 
бимон quraşdırmalı olduq; печынијəнин бишон quraşdırmalı 
oldunuz; печынијəнин бин quraşdırmalı oldular; печынијəмбəј 
quraşdırsaydım; печынијəбəј quraşdırsaydın; печынијəшбəј 
quraşdırsaydı; печынијəмонбəј quraşdırsaydıq; печынијəонбəј 
quraşdırsaydınız; печынијəшонбəј quraşdırsaydılar; пебəчынем 
quraşdıraram; пебəчынеш quraşdırarsan; пебəчыне quraşdırrar; 
пебəчынемон quraşdırarıq; пебəчынешон quraşdırarsınız; 
пебəчынен quraşdırarlar; печынијəниним quraşdırmalıyam; 
печынијəниниш quraşdırmalısan; печынијəнине quraşdırmalıdır; 
печынијəнинимон quraşdırmalıyıq; печынијəнинишон 
quraşdırmalısınız; печынијəнинин quraşdırmalıdırlar; печыным 
quraşdırım; печын quraşdır; печыны quraşdırsın; печынəмон 
quraşdıraq; печынəн quraşdırın; печынын quraşdırsınlar; печыном 
quraşdırsam; печынош quraşdırsan; печыно quraşdırsa; печыномон 
quraşdırsaq; печыношон quraşdırsanız; печынон quraşdırsalar; 
♥печынијејдəним quraşdırmıram; печынијејдəниш quraşdırmırsan; 
печынијејдəни quraşdırmır; печынијејдəнимон quraşdırmırıq; 
печынијејдəнишон quraşdırmırsınız; печынијејдəнин 
quraşdırmırlar; печынијејдəныбим quraşdırmırdım; 
печынијејдəныбиш quraşdırmırdın; печынијејдəныбе quraşdırmırdı; 
печынијејдəныбимон quraşdırmırdıq; печынијејдəныбишон 
quraşdırmırdınız; печынијејдəныбин quraşdırmırdılar; пенəчыним 
quraşdırmazdım; пенəчыниш quraşdırmazdın; пенəчыни 
quraşdırmazdı; пенəчынимон quraşdırmazdıq; пенəчынишон 
quraşdırmazdınız; пенəчынин quraşdırmazdılar; пенычыниме 
quraşdırmadım; пенычыније quraşdırmadın; пенычынише 
quraşdırmadı; пенычынимоне quraşdırmadıq; пенычынијоне 
quraşdırmadınız; пенычынишоне quraşdırmadılar; 
печынијəнинныбим quraşdırmamalıydım; печынијəнинныбиш 
quraşdırmamalıydın; печынијəнинныбе quraşdırmamalıydı; 
печынијəнинныбимон quraşdırmamalıydıq; печынијəнинныбишон 
quraşdırmamalıydınız; печынијəнинныбин quraşdırmamalıydılar; 
печынијəнин ныбим quraşdırmalı olmadım; печынијəнин ныбиш 
quraşdırmalı olmadın; печынијəнин ныбе quraşdırmalı olmadı; 
печынијəнин ныбимон quraşdırmalı olmadıq; печынијəнин 
ныбишон quraşdırmalı olmadınız; печынијəнин ныбин quraşdırmalı 
olmadılar; печынијəмнəбəј quraşdırmasaydım; печынијəнəбəј 
quraşdırmasaydın; печынијəшнəбəј quraşdırmasaydı; 
печынијəмоннəбəј quraşdırmasaydıq; печынијəоннəбəј 
quraşdırmasaydınız; печынијəшоннəбəј quraşdırmasaydılar; 
пенибəчынијем quraşdırmaram; пенибəчынијеш quraşdırmazsan; 
пенибəчыније quraşdırmaz; пенибəчынијемон quraşdırmarıq; 
пенибəчынијешон quraşdırmazsınız; пенибəчынијен 
quraşdırmazlar; печынијəнинним quraşdırmamalıyam; 
печынијəнинниш quraşdırmamalısan; печынијəнинни 
quraşdırmamalıdır; печынијəниннимон quraşdırmamalıyıq; 

печынијəниннишон quraşdırmamalısınız; печынијəниннин 
quraşdırmamalıdırlar; пенычыным quraşdırmayım; пемəчын 
quraşdırma; пенычыны quraşdırmasın; пемəчынəмон 
quraşdırmayaq; пемəчынəн quraşdırmayın; пенычынын 
quraşdırmasınlar; пенычыном quraşdırmasam; пенычынош 
quraşdırmasan; пенычыно quraşdırmasa; пенычыномон 
quraşdırmasaq; пенычыношон quraşdırmasanız; пенычынон 
quraşdırmasalar. 

печынијеј II ф. dilәnmәk. печынијə беј ф. dilənilmək; печынијə 
быə с. dilənilmiş, dilənən; печынијə быə хəб. мəн. dilənilmişdir, 
dilənilib. 

печынијеј III ф. uyğunlaşdırmaq; печынијə беј ф. 
uyğunlaşdırılmaq; печынијə быə с. uyğunlaşdırılmış, uyğunlaşdırılan; 
печынијə быə хəб. мəн. uyğunlaşdırılmışdır, uyğunlaşdırılıb. 

печыније-печыније I з. tәmir edә-edә, quraşdıra-quraşdıra, 
tәmir edәrәk, quraşdıraraq. 

печыније-печыније II з. dilәnә-dilәnә, dilәnәrәk.  
печыније-печыније III  з. uyğunlaşdıra-uyğunlaşdıra, 

uyğunlaşdıraraq.. 
печынијә I с. dilәnәn. 
печынијә II с. quraşdıran, tәmir edәn. 
печынијә III с. uyğunlaşdırmış, uyğunlaşdıran. 
печынијә I хəб. мəн. tәmir etmisәn, quraşdırmısan. 
печынијә II хəб. мəн. dilәnmisәn. 
печынијә III хəб. мəн. uyğunlaşdırmısan. 
печынијәнин I с. tәmir etmәli (edilәsi), quraşdırmalı, 

quraşdırası. 
печынијәнин II с. dilәnmәli, dilәnәsi. 
печынијәнин III с. uyğunlaşdırmalı, uyğunlaşdırası. 
печынијәсә I з. tәmir edәrkәn, quraşdırarkәn. 
печынијәсә II з. dilәnәrkәn. 
печынијәсә III з. uyğunlaşdırarkәn. 
печыртије и. qırılma. 
печыртијеј ф. qırılmaq; мафтул печыртијəј məftil qırıldı; 

♥печыртијејдə qırılır; печыртијејдəбе qırılırdı; печыртијəбе 
qırılmışdı; пејəчырти qırılardı; печыртијəјбəн qırılıbmış; 
печыртијəнинбе qırılmalıydı; печыртијəнин бе qırılmalı oldu; 
печыртијəј qırıldı; пебəчыртије qırılar; печыртијəнине qırılmalıdır; 
печыртијы qırılsın; печыртијо qırılsa; ♥печыртијејдəни qırılmır; 
печыртијејдəныбе qırılmırdı; печыртијəныбе qırılmamışdı; 
пенəчырти qırılmazdı; печыртијəнијбəн qırılmayıbmış; 
печыртијəнинныбе qırılmamalıydı; печыртијəнин ныбе qırılmalı 
olmadı; пенычыртијəј qırılmadı; пенибəчыртије qırılmaz; 
печыртијəнинни qırılmamalıdır; пенычыртијы qırılmasın; 
пенычыртијо qırılmasa. 

печыртије-печыртије з. qırıla-qırıla, qırılaraq. 
печыртијә с. qırılmış, qırılan. 
печыртијә хəб. мəн. qırılıb. 
печыртијәгиј с. qılboyun, arıq (adam). 
печыртијәнин  с. qırılmalı, qırılası. 
печыртијәсә з. qırılarkәn. 
печыртыније и. 1 qırma; 2 dillәşmә, çәkişmә, mübahisә etmә, 

ağızlaşma. 
печыртынијеј ф. 1 qırmaq; мафтули печыртынијеј məftili 

qırmaq; 2 dillәşmәk, çәkişmәk, mübahisә etmәk, ağızlaşmaq. 
печыртыније-печыртыније з. 1 qıra-qıra, qıraraq; 2 dillәşә-

dillәşә, çәkişә-çәkişә, ağızlaşa-ağızlaşa, mübahisә edә-edә, 
dillәşәrәk, çәkişәrәk, ağızlaşaraq, mübahisә edәrәk. 

печыртынијә с. 1 qırmış, qıran; 2 dillәşmiş, dillәşәn, çәkişmiş, 
çәkişәn, mübahisә etmiş (edәn), ağızlaşmış, ağızlaşan. 

печыртынијә хəб. мəн. 1 qırmısan; 2 dillәşmisәn, çәkişmisәn, 
mübahisә etmisәn, ağızlaşmısan. 

печыртынијәнин с. 1 qırmalı, qırası; 2 dillәşmәli, dillәşәsi, 
çәkişmәli, çәkişәsi, mübahisә etmәli (edәsi), ağızlaşmalı, ağızlaşası. 

печыртынијәсә з. 1 qırarkәn; 2 dillәşәrkәn, çәkişәrkәn, 
mübahisә edәrkәn, ağızlaşarkәn. 

печок и. qopuq. 
печокније и. eşmә, qoparma, çözәlәmә, çözmә. 
печокнијеј ф. eşmәk, qoparmaq, çözәlәmәk, çözmәk; јарə 

печокнијеј yaranı eşmək; печокнијə беј ф. eşilmək, qoparılmaq, 
çözülmək, çözələnmək; печокнијə быəбе eşilmişdi; печокнијə 
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быəбəј eşilsəydi; печокнијə бе eşildi; печокнијə бејдə eşilir; 
печокнијə бəбе eşilər; печокнијə быə с. eşilmiş, eşilən, qopardılmış, 
qopulan, çözələnmiş, çözələnən, çözülmüş, çözülən; печокнијə быə 
хəб. мəн. eşilmişdir, eşilib, qopardılmışdır, qopulub, çözələnmişdir, 
çözələnib, çözülmüşdür, çözülüb. 

печокније-печокније з. eşә-eşә, qopara-qopara, çözәlәyә-
çözәlәyә, çözә-çözә, eşәrәk, qopararaq, çözәlәyәrәk, çözәrәk. 

печокнијә с. eşmiş, eşәn, qoparmış, qoparan, çözәlәmiş, 
çözәlәyәn, çözmüş, çözәn. 

печокнијә хəб. мəн. eşmisәn, qoparmısan, çözәlәmisәn, 
çözmüsәn. 

печокнијәнин с. eşmәli, eşәsi, qoparmalı, qoparası, çözәlәmәli, 
çözәlәyәsi, çözmәli, çözәsi. 

печокнијәсә з. eşәrkәn, qopararkәn, çözәlәyәrkәn, çözәrkәn. 
печок-печок з. didik-didik, eşim-eşim. 
печоштә з. günortadan sonra, nahardan sonra; bax: 

пешнимәјжә. 
печу и. toxucu dәzgahın yuxarı köndәlәn tiri. 
пеҹылускије и. büzüşmә, qırışma (gül və s.; мəҹ. mən. insan). 
пеҹылускијеј ф. büzüşmәk, qırışmaq (gül və s.; мəҹ. mən. insan). 
пеҹылускије-пеҹылускије з. büzüşә-büzüşә, büzüşәrәk. 
пеҹылускијә с. büzüşmüş, büzüşәn. 
пеҹылускијә хəб. мəн. büzüşüb, qırışıb (gül və s.; мəҹ. mən. 

insan). 
пеҹылускијәнин с. büzüşmәli, büzüşәsi, qırışmalı, qırışası (gül 

və с.; мəҹ. мəн. insan). 
пеҹылускијәсә з. büzüşәrkәn, qırışarkәn (gül və s.; мəҹ. мəн. 

insan). 
пеҹылускыније и. büzüşdürmә, qırışdırma. 
пеҹылускынијеј ф. büzüşdürmәk, qırışdırmaq; əғыли 

пеҹылускынише ыштə гəв uşaq öz ağzını büzüşdürdü; 
пеҹылускынијə беј ф. büzüşdürülmək, qırışdırılmaq; 
пеҹылускынијə быə с. büzüşdürülmüş, büzüşdürülən, qırışdırılmış, 
qırışdırılan; пеҹылускынијə быə хəб. мəн. büzüşdürülmüşdür, büzüş-
dürülüb, qırışdırılmışdır, qırışdırılıb. 

пеҹылускыније-пеҹылускыније з. büzüşdürә-büzüşdürә, 
qırışdıra-qırışdıra, büzüşdürәrәk, qırışdıraraq. 

пеҹылускынијә с. büzüşdürmüş, büzüşdürәn, qırışdırmış, 
qırışdıran. 

пеҹылускынијә хəб. мəн. büzüşdürmüsәn, qırışdırmısan. 
пеҹылускынијәнин с. büzüşdürmәli, büzüşdürәsi, qırışdırmalı, 

qırışdırası. 
пеҹылускынијәсә з. büzüşdürәrkәn, qırışdırarkәn. 
пеҹуҹ с. büzük, qırış.                                                                                                                                                                                                                                                    
пеҹуҹәти и. büzüklük, qırışlıq 
пеҹуҹије и. büzüşmә, qırışma. 
пеҹуҹијеј ф. büzüşmәk, qırışmaq (paltar və s.); ♥пеҹуҹијејдəм 

büzüşürəm; пеҹуҹијејдəш büzüşürsən; пеҹуҹијејдə büzüşür; 
пеҹуҹијејдəмон büzüşürük; пеҹуҹијејдəшон büzüşürsünüz; 
пеҹуҹијејдəн büzüşürlər; пеҹуҹијејдəбим büzüşürdüm; 
пеҹуҹијејдəбиш büzüşürdün; пеҹуҹијејдəбе büzüşürdü; 
пеҹуҹијејдəбимон büzüşürdük; пеҹуҹијејдəбишон büzüşürdünüz; 
пеҹуҹијејдəбин büzüşürdülər; пејəҹуҹим büzüşərdim; пејəҹуҹиш 
büzüşərdin; пејəҹуҹи büzüşərdi; пејəҹуҹимон büzüşərdik; 
пејəҹуҹишон büzüşərdiniz; пејəҹуҹин büzüşərdilər; пеҹуҹијəјм 
büzüşdüm; пеҹуҹијəјш büzüşdün; пеҹуҹијəј büzüşdü; пеҹуҹијəјмон 
büzüşdük; пеҹуҹијəјшон büzüşdünüz; пеҹуҹијəјн büzüşdülər; 
пеҹуҹијəнинбим büzüşməliydim; пеҹуҹијəнинбиш büzüşməliydin; 
пеҹуҹијəнинбе büzüşməliydi; пеҹуҹијəнинбимон büzüşməliydik; 
пеҹуҹијəнинбишон büzüşməliydiniz; пеҹуҹијəнинбин 
büzüşməliydilər; пеҹуҹијəнин бим büzüşməli oldum; пеҹуҹијəнин 
биш büzüşməli oldun; пеҹуҹијəнин бе büzüşməli oldu; пеҹуҹијəнин 
бимон büzüşməli olduq; пеҹуҹијəнин бишон büzüşməli oldunuz; 
пеҹуҹијəнин бин büzüşməli oldular; пеҹуҹијəбəјм büzüşsəydim; 
пеҹуҹијəбəјш büzüşsəydin; пеҹуҹијəбəј büzüşsəydi; пеҹуҹијəбəјмон 
büzüşsəydik; пеҹуҹијəбəјшон büzüşsəydiniz; пеҹуҹијəбəјн 
büzüşsəydilər; пебəҹуҹјем büzüşərəm; пебəҹуҹјеш büzüşərsən; 
пебəҹуҹје büzüşər; пебəҹуҹјемон büzüşərik; пебəҹуҹјешон 
büzüşərsiniz; пебəҹуҹјен büzüşərlər; пеҹуҹијəниним büzüşməliyəm; 
пеҹуҹијəниниш büzüşməlisən; пеҹуҹијəнине büzüşməlidir; 
пеҹуҹијəнинимон büzüşməliyik; пеҹуҹијəнинишон büzüşməlisiniz; 

пеҹуҹијəнинин büzüşməlidirlər; пеҹуҹијым büzüşüm; пеҹуҹи büzüş; 
пеҹуҹијы büzüşsün; пеҹуҹијəмон büzüşək; пеҹуҹијəн büzüşün; 
пеҹуҹијын büzüşsünlər; пеҹуҹијом büzüşsəm; пеҹуҹијош büzüşsən; 
пеҹуҹијо büzüşsə; пеҹуҹијомон büzüşsək; пеҹуҹијошон büzüşsəniz; 
пеҹуҹијон büzüşsələr; ♥пеҹуҹијејдəним büzüşmürəm; 
пеҹуҹијејдəниш büzüşmürsən; пеҹуҹијејдəни büzüşmür; 
пеҹуҹијејдəнимон büzüşmürük; пеҹуҹијејдəнишон büzüşmürsünüz; 
пеҹуҹијејдəнин büzüşmürlər; пеҹуҹијејдəныбим büzüşmürdüm; 
пеҹуҹијејдəныбиш büzüşmürdün; пеҹуҹијејдəныбе büzüşmürdü; 
пеҹуҹијејдəныбимон büzüşmürdük; пеҹуҹијејдəныбишон 
büzüşmürdünüz; пеҹуҹијејдəныбин büzüşmürdülər; пенəҹуҹим 
büzüşməzdim; пенəҹуҹиш büzüşməzdin; пенəҹуҹи büzüşməzdi; 
пенəҹуҹимон büzüşməzdik; пенəҹуҹишон büzüşməzdiniz; 
пенəҹуҹин büzüşməzdilər; пеныҹуҹјəјм büzüşmədim; пеныҹуҹјəјш 
büzüşmədin; пеныҹуҹјəј büzüşmədi; пеныҹуҹјəјмон büzüşmədik; 
пеныҹуҹјəјшон büzüşmədiniz; пеныҹуҹјəјн büzüşmədilər; 
пеҹуҹијəнинныбим büzüşməməliydim; пеҹуҹијəнинныбиш 
büzüşməməliydin; пеҹуҹијəнинныбе büzüşməməliydi; 
пеҹуҹијəнинныбимон büzüşməməliydik; пеҹуҹијəнинныбишон 
büzüşməməliydiniz; пеҹуҹијəнинныбин büzüşməməliydilər; 
пеҹуҹијəнин ныбим büzüşməli olmadım; пеҹуҹијəнин ныбиш 
büzüşməli olmadın; пеҹуҹијəнин ныбе büzüşməli olmadı; 
пеҹуҹијəнин ныбимон büzüşməli olmadıq; пеҹуҹијəнин ныбишон 
büzüşməli olmadınız; пеҹуҹијəнин ныбин büzüşməli olmadılar; 
пеҹуҹијəнəбəјм büzüşməsəydim; пеҹуҹијəнəбəјш büzüşməsəydin; 
пеҹуҹијəнəбəј büzüşməsəydi; пеҹуҹијəнəбəјмон büzüşməsəydik; 
пеҹуҹијəнəбəјшон büzüşməsəydiniz; пеҹуҹијəнəбəјн 
büzüşməsəydilər; пенибəҹуҹјем büzüşmərəm; пенибəҹуҹјеш 
büzüşməzsən; пенибəҹуҹје büzüşməz; пенибəҹуҹјемон büzüşmərik; 
пенибəҹуҹјешон büzüşməzsiniz; пенибəҹуҹјен büzüşməzlər; 
пеҹуҹијəнинним büzüşməməliyəm; пеҹуҹијəнинниш 
büzüşməməlisən; пеҹуҹијəнинни büzüşməməlidir; 
пеҹуҹијəниннимон büzüşməməliyik; пеҹуҹијəниннишон 
büzüşməməlisiniz; пеҹуҹијəниннин büzüşməməlidirlər; пеныҹуҹјым 
büzüşməyim; пемəҹуҹи büzüşmə; пеныҹуҹјы büzüşməsin; 
пемəҹуҹјəмон büzüşməyək; пемəҹуҹјəн büzüşməyin; пеныҹуҹјын 
büzüşməsinlər; пеныҹуҹјом büzüşməsəm; пеныҹуҹјош büzüşməsən; 
пеныҹуҹјо büzüşməsə; пеныҹуҹјомон büzüşməsək; пеныҹуҹјошон 
büzüşməsəniz; пеныҹуҹјон büzüşməsələr. 

пеҹуҹије-пеҹуҹије з. büzüşә-büzüşә, büzüşәrәk. 
пеҹуҹијә с. büzüşük, qırışıq, büzüşәn, qırışan, büzüşmüş, 

qırışmış (paltar və с.). 
пеҹуҹијә хəб. мəн. büzüşüb, qırışıb (paltar və s.). 
пеҹуҹијәнин с. büzüşmәli, büzüşәsi, qırışmalı, qırışası. 
пеҹуҹијәсә з. büzüşәrkәn, qırışarkәn (paltar və s.). 
пеҹуҹын с., тəб. büzücü (əzələlər haqqında). 
пеҹуҹније и. büzüşdürmә, qırışdırma. 
пеҹуҹнијеј ф. büzüşdürmәk, qırışdırmaq; пеҹуҹнијə бе и. 

büzüşdürülmə, qırışdırılma; пеҹуҹнијə беј ф. büzüşdürülmək, 
qırışdırılmaq; пеҹуҹнијə быəбе büzüşdürülmüşdü; пеҹуҹнијə быəбəј 
büzüşdürülsəydi; пеҹуҹнијə бе büzüşdürüldü; пеҹуҹнијə бејдə 
büzüşdürülür; пеҹуҹнијə бəбе büzüşdürülər; пеҹуҹнијə быə с. 
büzüşdürülmüş, qırışdırılmış; büzüşdürülən, qırışdırılan; пеҹуҹнијə 
быə хəб. мəн. büzüşdürülmüşdür, qırışdırılmışdır; büzüşdürülüb, 
qırışdırılıb; ♥пеҹуҹнијејдəм büzüşdürürəm; пеҹуҹнијејдəш 
büzüşdürürsən; пеҹуҹнијејдə büzüşdürür; пеҹуҹнијејдəмон 
büzüşdürürük; пеҹуҹнијејдəшон büzüşdürürsünüz; пеҹуҹнијејдəн 
büzüşdürürlər; пеҹуҹнијејдəбим büzüşdürürdüm; пеҹуҹнијејдəбиш 
büzüşdürürdün; пеҹуҹнијејдəбе büzüşdürürdü; пеҹуҹнијејдəбимон 
büzüşdürürdük; пеҹуҹнијејдəбишон büzüşdürürdünüz; 
пеҹуҹнијејдəбин büzüşdürürdülər; пејəҹуҹним büzüşdürərdim; 
пејəҹуҹниш büzüşdürərdin; пејəҹуҹни büzüşdürərdi; пејəҹуҹнимон 
büzüşdürərdik; пејəҹуҹнишон büzüşdürərdiniz; пејəҹуҹнин 
büzüşdürərdilər; пеҹуҹниме büzüşdürdüm; пеҹуҹније büzüşdürdün; 
пеҹуҹнише büzüşdürdü; пеҹуҹнимоне büzüşdürdük; пеҹуҹнијоне 
büzüşdürdünüz; пеҹуҹнишоне büzüşdürdülər; пеҹуҹнијəнинбим 
büzüşdürməliydim; пеҹуҹнијəнинбиш büzüşdürməliydin; 
пеҹуҹнијəнинбе büzüşdürməliydi; пеҹуҹнијəнинбимон 
büzüşdürməliydik; пеҹуҹнијəнинбишон büzüşdürməliydiniz; 
пеҹуҹнијəнинбин büzüşdürməliydilər; пеҹуҹнијəнин бим 
büzüşdürməli oldum; пеҹуҹнијəнин биш büzüşdürməli oldun; 
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пеҹуҹнијəнин бе büzüşdürməli oldu; пеҹуҹнијəнин бимон 
büzüşdürməli olduq; пеҹуҹнијəнин бишон büzüşdürməli oldunuz; 
пеҹуҹнијəнин бин büzüşdürməli oldular; пеҹуҹнијəмбəј 
büzüşdürsəydim; пеҹуҹнијəбəј büzüşdürsəydin; пеҹуҹнијəшбəј 
büzüşdürsəydi; пеҹуҹнијəмонбəј büzüşdürsəydik; пеҹуҹнијəонбəј 
büzüşdürsəydiniz; пеҹуҹнијəшонбəј büzüşdürsəydilər; пебəҹуҹнем 
büzüşdürərəm; пебəҹуҹнеш büzüşdürərsən; пебəҹуҹне büzüşdürər; 
пебəҹуҹнемон büzüşdürərik; пебəҹуҹнешон büzüşdürərsiniz; 
пебəҹуҹнен büzüşdürərlər; пеҹуҹнијəниним büzüşdürməliyəm; 
пеҹуҹнијəниниш büzüşdürməlisən; пеҹуҹнијəнине büzüşdürməlidir; 
пеҹуҹнијəнинимон büzüşdürməliyik; пеҹуҹнијəнинишон 
büzüşdürməlisiniz; пеҹуҹнијəнинин büzüşdürməlidirlər; пеҹуҹным 
büzüşdürüm; пеҹуҹын büzüşdür; пеҹуҹны büzüşdürsün; пеҹуҹнəмон 
büzüşdürək; пеҹуҹнəн büzüşdürün; пеҹуҹнын büzüşdürsünlər; 
пеҹуҹном büzüşdürsəm; пеҹуҹнош büzüşdürsən; пеҹуҹно 
büzüşdürsə; пеҹуҹномон büzüşdürsək; пеҹуҹношон büzüşdürsəniz; 
пеҹуҹнон büzüşdürsələr; ♥пеҹуҹнијејдəним büzüşdürmürəm; 
пеҹуҹнијејдəниш büzüşdürmürsən; пеҹуҹнијејдəни büzüşdürmür; 
пеҹуҹнијејдəнимон büzüşdürmürük; пеҹуҹнијејдəнишон 
büzüşdürmürsünüz; пеҹуҹнијејдəнин büzüşdürmürlər; 
пеҹуҹнијејдəныбим büzüşdürmürdüm; пеҹуҹнијејдəныбиш 
büzüşdürmürdün; пеҹуҹнијејдəныбе büzüşdürmürdü; 
пеҹуҹнијејдəныбимон büzüşdürmürdük; пеҹуҹнијејдəныбишон 
büzüşdürmürdünüz; пеҹуҹнијејдəныбин büzüşdürmürdülər; 
пенəҹуҹним büzüşdürməzdim; пенəҹуҹниш büzüşdürməzdin; 
пенəҹуҹни büzüşdürməzdi; пенəҹуҹнимон büzüşdürməzdik; 
пенəҹуҹнишон büzüşdürməzdiniz; пенəҹуҹнин büzüşdürməzdilər; 
пеныҹуҹниме büzüşdürmədim; пеныҹуҹније büzüşdürmədin; 
пеныҹуҹнише büzüşdürmədi; пеныҹуҹнимоне büzüşdürmədik; 
пеныҹуҹнијоне büzüşdürmədiniz; пеныҹуҹнишоне 
büzüşdürmədilər; пеҹуҹнијəнинныбим büzüşdürməməliydim; 
пеҹуҹнијəнинныбиш büzüşdürməməliydin; пеҹуҹнијəнинныбе 
büzüşdürməməliydi; пеҹуҹнијəнинныбимон büzüşdürməməliydik; 
пеҹуҹнијəнинныбишон büzüşdürməməliydiniz; 
пеҹуҹнијəнинныбин büzüşdürməməliydilər; пеҹуҹнијəнин ныбим 
büzüşdürməli olmadım; пеҹуҹнијəнин ныбиш büzüşdürməli 
olmadın; пеҹуҹнијəнин ныбе büzüşdürməli olmadı; пеҹуҹнијəнин 
ныбимон büzüşdürməli olmadıq; пеҹуҹнијəнин ныбишон 
büzüşdürməli olmadınız; пеҹуҹнијəнин ныбин büzüşdürməli 
olmadılar; пеҹуҹнијəмнəбəј büzüşdürməsəydim; пеҹуҹнијəнəбəј 
büzüşdürməsəydin; пеҹуҹнијəшнəбəј büzüşdürməsəydi; 
пеҹуҹнијəмоннəбəј büzüşdürməsəydik; пеҹуҹнијəоннəбəј 
büzüşdürməsəydiniz; пеҹуҹнијəшоннəбəј büzüşdürməsəydilər; 
пенибəҹуҹнем büzüşdürmərəm; пенибəҹуҹнеш büzüşdürməzsən; 
пенибəҹуҹне büzüşdürməz; пенибəҹуҹнемон büzüşdürmərik; 
пенибəҹуҹнешон büzüşdürməzsiniz; пенибəҹуҹнен büzüşdürməzlər; 
пеҹуҹнијəнинним büzüşdürməməliyəm; пеҹуҹнијəнинниш 
büzüşdürməməlisən; пеҹуҹнијəнинни büzüşdürməməlidir; 
пеҹуҹнијəниннимон büzüşdürməməliyik; пеҹуҹнијəниннишон 
büzüşdürməməlisiniz; пеҹуҹнијəниннин büzüşdürməməlidirlər; 
пеныҹуҹным büzüşdürməyim; пемəҹуҹын büzüşdürmə; пеныҹуҹны 
büzüşdürməsin; пемəҹуҹнəмон büzüşdürməyək; пемəҹуҹнəн 
büzüşdürməyin; пеныҹуҹнын büzüşdürməsinlər; пеныҹуҹном 
büzüşdürməsəm; пеныҹуҹнош büzüşdürməsən; пеныҹуҹно 
büzüşdürməsə; пеныҹуҹномон büzüşdürməsək; пеныҹуҹношон 
büzüşdürməsəniz; пеныҹуҹнон büzüşdürməsələr. 

пеҹуҹније-пеҹуҹније з. büzüşdürә-büzüşdürә, qırışdıra-
qırışdıra, büzüşdürәrәk, qırışdıraraq. 

пеҹуҹнијә с. büzücü, büzüşdürәn, qırışdıran. 
пеҹуҹнијә хəб. мəн. büzüşdürmüsәn, qırışdırmısan. 
пеҹуҹнијәнин с. büzüşdürmәli, büzüşdürәsi, qırışdırmalı, 

qırışdırası. 
пеҹуҹнијәсә з. büzüşdürәrkәn, qırışdırarkәn. 
пеҹуҹ-пеҹуҹ з. büzük-büzük, qırış-qırış. 
пеш 1 з. sonra; əв омəј пеш шымə o sizdən sonra gəldi; 2 и. 

sonluq. 
пеш I и. aşma; пеш бим банди dağı aşdım; пеш беј ф. 1 aşmaq; 

пеш бим банди dağı aşdım; пеш бим бə кəмисə o biri böyürə aşdım; 
пеш быə с. aşmış, aşan; пеш быə хəб. мəн. aşmışdır, aşıb; пеш 
кардеј ф. aşırmaq, yıxmaq, devirmək; пеш кардовнијеј ф. aşdırmaq, 
yıxdırmaq, devirtmək; пеш кардовнијə беј ф. aşdırılmaq, 

yıxdırılmaq, devirtdirilmək; пеш кардовнијə быə с. aşdırılmış, 
yıxdırılmış, devirtdirilmiş; пеш кардовнијə быə хəб. мəн. 
aşdırılmışdır, yıxdırılmışdır, devirtdirilmişdir. 

пеш II и. daşma; шыт пеш бе süd daşdı. 
пешанде и. 1 sәpmә, sәpәlәmә, sıçratma; 2 sovurma (taxılı). 
пешандеј ф. 1 sәpmәk, sәpәlәmәk, sıçratmaq; 2 sovurmaq 

(taxılı); пешандə беј ф. 1 səpilmək, səpələndirilmək, sıçradılmaq; 2 
sovurulmaq (taxıl); пешандə быəбе səpilmişdi; пешандə быəбəј 
səpilsəydi; пешандə бе səpildi; пешандə бејдə səpilir; пешандə бəбе 
səpilər; пешандə быə с. 1 səpilmiş, səpilən, səpələndirilmiş, 
səpələndirilən, sıçradılmış, sıçradılan; 2 sovurulmuş, sovurulan (taxıl); 
пешандə быə хəб. мəн. 1 səpilmişdir, səpilib, səpələndirilmişdir, 
səpələndirilib, sıçradılmışdır, sıçradılıb; 2 sovurulmuşdur, sovurulub 
(taxıl); ♥пешандејдəм səpirəm; пешандејдəш səpirsən; пешандејдə 
səpir; пешандејдəмон səpirik; пешандејдəшон səpirsiniz; 
пешандејдəн səpirlər; пешандејдəбим səpirdim; пешандејдəбиш 
səpirdin; пешандејдəбе səpirdi; пешандејдəбимон səpirdik; 
пешандејдəбишон səpirdiniz; пешандејдəбин səpirdilər; 
пејəшандим səpərdim; пејəшандиш səpərdin; пејəшанди səpərdi; 
пејəшандимон səpərdik; пејəшандишон səpərdiniz; пејəшандин 
səpərdilər; пешандыме səpdim; пешанде səpdin; пешандыше səpdi; 
пешандымоне səpdik; пешандыоне səpdiniz; пешандышоне 
səpdilər; пешандəнинбим səpməliydim; пешандəнинбиш 
səpməliydin; пешандəнинбе səpməliydi; пешандəнинбимон 
səpməliydik; пешандəнинбишон səpməliydiniz; пешандəнинбин 
səpməliydilər; пешандəнин бим səpməli oldum; пешандəнин биш 
səpməli oldun; пешандəнин бе səpməli oldu; пешандəнин бимон 
səpməli olduq; пешандəнин бишон səpməli oldunuz; пешандəнин 
бин səpməli oldular; пешандəмбəј səpsəydim; пешандəбəј 
səpsəydin; пешандəшбəј səpsəydi; пешандəмонбəј səpsəydik; 
пешандəонбəј səpsəydiniz; пешандəшонбəј səpsəydilər; 
пебəшандем səpərəm; пебəшандеш səpərsən; пебəшанде səpər; 
пебəшандемон səpərik; пебəшандешон səpərsiniz; пебəшанден 
səpərlər; пешандəниним səpməliyəm; пешандəниниш səpməlisən; 
пешандəнине səpməlidir; пешандəнинимон səpməliyik; 
пешандəнинишон səpməlisiniz; пешандəнинин səpməlidirlər; 
пешандым səpim; пешанд səp; пешанды səpsin; пешандəмон 
səpək; пешандəн səpin; пешандын səpsinlər; пешандом səpsəm; 
пешандош səpsən; пешандо səpsə; пешандомон səpsək; 
пешандошон səpsəniz; пешандон səpsələr; ♥пешандејдəним 
səpmirəm; пешандејдəниш səpmirsən; пешандејдəни səpmir; 
пешандејдəнимон səpmirik; пешандејдəнишон səpmirsiniz; 
пешандејдəнин səpmirlər; пешандејдəныбим səpmirdim; 
пешандејдəныбиш səpmirdin; пешандејдəныбе səpmirdi; 
пешандејдəныбимон səpmirdik; пешандејдəныбишон səpmirdiniz; 
пешандејдəныбин səpmirdilər; пенəшандим səpməzdim; 
пенəшандиш səpməzdin; пенəшанди səpməzdi; пенəшандимон 
səpməzdik; пенəшандишон səpməzdiniz; пенəшандин səpməzdilər; 
пенышандыме səpmədim; пенышанде səpmədin; пенышандыше 
səpmədi; пенышандымоне səpmədik; пенышандыоне səpmədiniz; 
пенышандышоне səpmədilər; пешандəнинныбим səpməməliydim; 
пешандəнинныбиш səpməməliydin; пешандəнинныбе 
səpməməliydi; пешандəнинныбимон səpməməliydik; 
пешандəнинныбишон səpməməliydiniz; пешандəнинныбин 
səpməməliydilər; пешандəнин ныбим səpməli olmadım; 
пешандəнин ныбиш səpməli olmadın; пешандəнин ныбе səpməli 
olmadı; пешандəнин ныбимон səpməli olmadıq; пешандəнин 
ныбишон səpməli olmadınız; пешандəнин ныбин səpməli olmadılar; 
пешандəмнəбəј səpməsəydim; пешандəнəбəј səpməsəydin; 
пешандəшнəбəј səpməsəydi; пешандəмоннəбəј səpməsəydik; 
пешандəоннəбəј səpməsəydiniz; пешандəшоннəбəј səpməsəydilər; 
пенибəшандем səpmərəm; пенибəшанде səpməzsən; пенибəшанде 
səpməz; пенибəшандемон səpmərik; пенибəшандешон səpməzsiniz; 
пенибəшанден səpməzlər; пешандəнинним səpməməliyəm; 
пешандəнинниш səpməməlisən; пешандəнинни səpməməlidir; 
пешандəниннимон səpməməliyik; пешандəниннишон 
səpməməlisiniz; пешандəниннин səpməməlidirlər; пенышандым 
səpməyim; пемəшанд səpmə; пенышанды səpməsin; пемəшандəмон 
səpməyək; пемəшандəн səpməyin; пенышандын səpməsinlər; 
пенышандом səpməsəm; пенышандош səpməsən; пенышандо 
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səpməsə; пенышандомон səpməsək; пенышандошон səpməsəniz; 
пенышандон səpməsələr. 

пешанде-пешанде з. 1 sәpә-sәpә, sәpәlәyә-sәpәlәyә, sәpәrәk, 
sәpәlәyәrәk; 2 sovura-sovura, sovuraraq (taxılı). 

пешандә с. 1 sәpmiş, sәpәn, sәpәlәmiş, sәpәlәyәn, sıçratmış, 
sıçradan; 2 sovurmuş, sovuran (taxılı). 

пешандә хəб. мəн. 1 sәpmisәn, sәpәlәmisәn, sıçratmısan; 2 
sovurmusan (taxılı). 

пешандәнин с. 1 sәpmәli, sәpәsi, sәpәlәmәli, sәpәlәyәsi, 
sıçratmalı, sıçradası; 2 sovurmalı, sovurası (taxılı). 

пешандәсә з. 1 sәpәrkәn, sәpәlәyәrkәn, sıçradarkәn; 2 
sovurarkәn (taxılı). 

пешанд-пешанд и. töküb-töküşdürmә; пешанд-пешанд кардеј 
ф. töküb-töküşdürmək. 

пешвәјә с. toydan sonra. 
пешгул с. oyuna, işә sonuncu başlayan şәxs. 
пешгушә и. qulaqardı, qadının öz lәçәyini başın arxasında 

düyünlәmәsi. 
пешдәмох с. зывон. damaqarxası; пешдəмохə сəдо damaqarхası 

səs. 
пеше I и. daşma (xörək, süd). 
пеше II и. çıxma, dırmaşma (ağaca və s.). 
пешеј I ф. daşmaq (xörək, süd); ♥пешејдəбе daşırdı; пешəбе 

daşmışdı; пејəши daşardı; пеше daşdı; пешејдə daşır; пешəнине 
daşmalıdır; пешəнинбе daşmalıydı; пешəнин бе daşmalı oldu; 
пебəше daşacaq; пешијы daşsın; пешијо daşsa; ♥пешејдəныбе 
daşmırdı; пешəныбе daşmamışdı; пенəши daşmazdı; пеныше 
daşmadı; пешејдəни daşmır; пешəнинни daşmamalıdır; 
пешəнинныбе daşmamalıydı; пешəнин ныбе daşmalı olmadı; 
пенибəше daşmayacaq; пенышијы daşmasın; пенышијо daşmasa. 

пешеј II ф. çıxmaq, dırmaşmaq (ağaca və s.); бə банд пешеј dağa 
çıхmaq; ♥пешејдəм çıхıram; пешејдəш çıхırsan; пешејдə çıхır; 
пешејдəмон çıхırıq; пешејдəшон çıхırsınız; пешејдəн çıхırlar; 
пешејдəбим çıхırdım; пешејдəбиш çıхırdın; пешејдəбе çıхırdı; 
пешејдəбимон çıхırdıq; пешејдəбишон çıхırdınız; пешејдəбин 
çıхırdılar; пејəшим çıхardım; пејəшиш çıхardın; пејəши çıхardı; 
пејəшимон çıхardıq; пејəшишон çıхardınız; пејəшин çıхardılar; 
пешим çıхdım; пешиш çıхdın; пеше çıхdı; пешимон çıхdıq; 
пешишон çıхdınız; пешин çıхdılar; пешəнинбим çıхmalıydım; 
пешəнинбиш çıхmalıydın; пешəнинбе çıхmalıydı; пешəнинбимон 
çıхmalıydıq; пешəнинбишон çıхmalıydınız; пешəнинбин 
çıхmalıydılar; пешəнин бим çıхmalı oldum; пешəнин биш çıхmalı 
oldun; пешəнин бе çıхmalı oldu; пешəнин бимон çıхmalı olduq; 
пешəнин бишон çıхmalı oldunuz; пешəнин бин çıхmalı oldular; 
пешəбəјм çıхsaydım; пешəбəјш çıхsaydın; пешəбəј çıхsaydı; 
пешəбəјмон çıхsaydıq; пешəбəјшон çıхsaydınız; пешəбəјн 
çıхsaydılar; пебəшем çıхaram; пебəшеш çıхarsan; пебəше çıхar; 
пебəшемон çıхarıq; пебəшешон çıхarsınız; пебəшен çıхarlar; 
пешəниним çıхmalıyam; пешəниниш çıхmalısan; пешəнине 
çıхmalıdır; пешəнинимон çıхmalıyıq; пешəнинишон çıхmalısınız; 
пешəнинин çıхmalıdırlar; пешум çıхım; пеши çıх; пешу çıхsın; 
пешəмон çıхaq; пешəн çıхın; пешун çıхsınlar; пешом çıхsam; 
пешош çıхsan; пешо çıхsa; пешомон çıхsaq; пешошон çıхsanız; 
пешон çıхsalar; ♥пешејдəним çıхmıram; пешејдəниш çıхmırsan; 
пешејдəни çıхmır; пешејдəнимон çıхmırıq; пешејдəнишон 
çıхmırsınız; пешејдəнин çıхmırlar; пешејдəныбим çıхmırdım; 
пешејдəныбиш çıхmırdın; пешејдəныбе çıхmırdı; пешејдəныбимон 
çıхmırdıq; пешејдəныбишон çıхmırdınız; пешејдəныбин 
çıхmırdılar; пенəшим çıхmazdım; пенəшиш çıхmazdın; пенəши 
çıхmazdı; пенəшимон çıхmazdıq; пенəшишон çıхmazdınız; 
пенəшин çıхmazdılar; пенышим çıхmadım; пенышиш çıхmadın; 
пеныше çıхmadı; пенышимон çıхmadıq; пенышишон çıхmadınız; 
пенышин çıхmadılar; пешəнинныбим çıхmamalıydım; 
пешəнинныбиш çıхmamalıydın; пешəнинныбе çıхmamalıydı; 
пешəнинныбимон çıхmamalıydıq; пешəнинныбишон 
çıхmamalıydınız; пешəнинныбин çıхmamalıydılar; пешəнин ныбим 
çıхmalı olmadım; пешəнин ныбиш çıхmalı olmadın; пешəнин ныбе 
çıхmalı olmadı; пешəнин ныбимон çıхmalı olmadıq; пешəнин 
ныбишон çıхmalı olmadınız; пешəнин ныбин çıхmalı olmadılar; 
пешəнəбəјм çıхmasaydım; пешəнəбəјш çıхmasaydın; пешəнəбəј 
çıхmasaydı; пешəнəбəјмон çıхmasaydıq; пешəнəбəјшон 

çıхmasaydınız; пешəнəбəјн çıхmasaydılar; пенибəшем çıхmaram; 
пенибəшеш çıхmazsan; пенибəше çıхmaz; пенибəшемон çıхmarıq; 
пенибəшешон çıхmazsınız; пенибəшен çıхmazlar; пешəнинним 
çıхmamalıyam; пешəнинниш çıхmamalısan; пешəнинни 
çıхmamalıdır; пешəниннимон çıхmamalıyıq; пешəниннишон 
çıхmamalısınız; пешəниннин çıхmamalıdırlar; пенышум çıхmayım; 
пемəши çıхma; пенышу çıхmasın; пемəшəмон çıхmayaq; пемəшəн 
çıхmayın; пенышун çıхmasınlar; пенышом çıхmasam; пенышош 
çıхmasan; пенышо çıхmasa; пенышомон çıхmasaq; пенышошон 
çıхmasanız; пенышон çıхmasalar. 

пешемон I и. çıxma, çıxış, dırmaşma. 
пешемон II и. daşıntı. 
пеше-пеше I з. daşa-daşa, daşaraq.  
пеше-пеше II з. çıxa-çıxa, dırmaşa-dırmaşa, çıxaraq, 

dırmaşaraq. 
пешечу и. toxucu dәzgahında arxa köndәlәn tir. 
пешә и. peşә; чымы пешəје нывыштеј  yazmaq mənim peşəmdir. 
пешә I с. daşmış, daşan; daşma (xörək, süd);  *пешə пыло daşma 

plov. 
пешә II с. çıxmış, çıxan, dırmaşmış, dırmaşan (ağaca və s.). 
пешә I хəб. мəн. daşıb (xörək, süd). 
пешә II хəб. мəн. çıxıb, dırmaşıb (ağaca və s.). 
пешәвон з. onlardan sonra. 
пешәј з. ondan sonra. 
пешәкор с. peşәkar. 
пешәкорәти и. peşәkarlıq. 
пешәмә з. bizdәn sonra. 
пешәнин I с. daşmalı, daşası (xörək, süd). 
пешәнин II с. çıxmalı, çıxası, dırmaşmalı, dırmaşası (ağaca və 

с.). 
пешәсә I з. daşarkәn (xörək, süd). 
пешәсә II з. çıxarkәn, dırmaşarkәn (ağaca və s.). 
пешзанде с. doğumdansonrakı; пешзанде хунше 

doğumdansonrakı qanaхma. 
пешзонығ и. dizarxası. 
пешиније I и. sıçrama (su və s.). 
пешиније II и. diksinmә, oyanma (yuxudan və s.). 
пешинијеј I  ф. sıçramaq (su və с.); ♥пешинијејдəбе sıçrayırdı; 

пешинијəбе sıçramışdı; пешинијəј sıçradı; пешинијејдə sıçrayır; 
пешинијəнине sıçramalıdır; пебəшиније sıçrayar; пешинјы sıçrasın; 
пешинјо sıçrasa; ♥пешинијејдəныбе sıçramırdı; пешинијəныбе 
sıçramamışdı; пенышинијəј sıçramadı; пешинијејдəни sıçramır; 
пешинијəнинни sıçramamalıdır; пенибəшиније sıçramaz; 
пенышинјы sıçramasın; пенышинјо sıçramasa. 

пешинијеј II  ф. diksinmәk, oyanmaq (yuxudan); ♥пешинијејдəм 
diksinirəm; пешинијејдəш diksinirsən; пешинијејдə diksinir; 
пешинијејдəмон diksinirik; пешинијејдəшон diksinirsiniz; 
пешинијејдəн diksinirlər; пешинијејдəбим diksinirdim; 
пешинијејдəбиш diksinirdin; пешинијејдəбе diksinirdi; 
пешинијејдəбимон diksinirdik; пешинијејдəбишон diksinirdiniz; 
пешинијејдəбин diksinirdilər; пејəшиним diksinərdim; пејəшиниш 
diksinərdin; пејəшини diksinərdi; пејəшинимон diksinərdik; 
пејəшинишон diksinərdiniz; пејəшинин diksinərdilər; пешинијəјм 
diksindim; пешинијəјш diksindin; пешинијəј diksindi; 
пешинијəјмон diksindik; пешинијəјшон diksindiniz; пешинијəјн 
diksindilər; пешинијəнинбим diksinməliydim; пешинијəнинбиш 
diksinməliydin; пешинијəнинбе diksinməliydi; пешинијəнинбимон 
diksinməliydik; пешинијəнинбишон diksinməliydiniz; 
пешинијəнинбин diksinməliydilər; пешинијəнин бим diksinməli 
oldum; пешинијəнин биш diksinməli oldun; пешинијəнин бе 
diksinməli oldu; пешинијəнин бимон diksinməli olduq; 
пешинијəнин бишон diksinməli oldunuz; пешинијəнин бин 
diksinməli oldular; пешинијəбəјм diksinsəydim; пешинијəбəјш 
diksinsəydin; пешинијəбəј diksinsəydi; пешинијəбəјмон 
diksinsəydik; пешинијəбəјшон diksinsəydiniz; пешинијəбəјн 
diksinsəydilər; пебəшинјем diksinərəm; пебəшинјеш diksinərsən; 
пебəшинје diksinər; пебəшинјемон diksinərik; пебəшинјешон 
diksinərsiniz; пебəшинјен diksinərlər; пешинијəниним 
diksinməliyəm; пешинијəниниш diksinməlisən; пешинијəнине 
diksinməlidir; пешинијəнинимон diksinməliyik; пешинијəнинишон 
diksinməlisiniz; пешинијəнинин diksinməlidirlər; пешинијым 
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diksinim; пешин diksin; пешинијы diksinsin; пешинијəмон 
diksinək; пешинијəн diksinin; пешинијын diksinsinlər; пешинијом 
diksinsəm; пешинијош diksinsən; пешинијо diksinsə; пешинијомон 
diksinsək; пешинијошон diksinsəniz; пешинијон diksinsələr; 
♥пешинијејдəним diksinmirəm; пешинијејдəниш diksinmirsən; 
пешинијејдəни diksinmir; пешинијејдəнимон diksinmirik; 
пешинијејдəнишон diksinmirsiniz; пешинијејдəнин diksinmirlər; 
пешинијејдəныбим diksinmirdim; пешинијејдəныбиш diksinmirdin; 
пешинијејдəныбе diksinmirdi; пешинијејдəныбимон diksinmirdik; 
пешинијејдəныбишон diksinmirdiniz; пешинијејдəныбин 
diksinmirdilər; пенəшиним diksinməzdim; пенəшиниш 
diksinməzdin; пенəшини diksinməzdi; пенəшинимон diksinməzdik; 
пенəшинишон diksinməzdiniz; пенəшинин diksinməzdilər; 
пенышинјəјм diksinmədim; пенышинјəјш diksinmədin; пенышинјəј 
diksinmədi; пенышинјəјмон diksinmədik; пенышинјəјшон 
diksinmədiniz; пенышинјəјн diksinmədilər; пешинијəнинныбим 
diksinməməliydim; пешинијəнинныбиш diksinməməliydin; 
пешинијəнинныбе diksinməməliydi; пешинијəнинныбимон 
diksinməməliydik; пешинијəнинныбишон diksinməməliydiniz; 
пешинијəнинныбин diksinməməliydilər; пешинијəнин ныбим 
diksinməli olmadım; пешинијəнин ныбиш diksinməli olmadın; 
пешинијəнин ныбе diksinməli olmadı; пешинијəнин ныбимон 
diksinməli olmadıq; пешинијəнин ныбишон diksinməli olmadınız; 
пешинијəнин ныбин diksinməli olmadılar; пешинијəнəбəјм 
diksinməsəydim; пешинијəнəбəјш diksinməsəydin; пешинијəнəбəј 
diksinməsəydi; пешинијəнəбəјмон diksinməsəydik; 
пешинијəнəбəјшон diksinməsəydiniz; пешинијəнəбəјн 
diksinməsəydilər; пенибəшинјем diksinmərəm; пенибəшинјеш 
diksinməzsən; пенибəшинје diksinməz; пенибəшинјемон 
diksinmərik; пенибəшинјешон diksinməzsiniz; пенибəшинјен 
diksinməzlər; пешинијəнинним diksinməməliyəm; 
пешинијəнинниш diksinməməlisən; пешинијəнинни 
diksinməməlidir; пешинијəниннимон diksinməməliyik; 
пешинијəниннишон diksinməməlisiniz; пешинијəниннин 
diksinməməlidirlər; пенышинјым diksinməyim; пемəшинји 
diksinmə; пенышинјы diksinməsin; пемəшинјəмон diksinməyək; 
пемəшинјəн diksinməyin; пенышинјын diksinməsinlər; 
пенышинјом diksinməsəm; пенышинјош diksinməsən; пенышинјо 
diksinməsə; пенышинјомон diksinməsək; пенышинјошон 
diksinməsəniz; пенышинјон diksinməsələr.  

пешиније-пешиније I  з. sıçraya-sıçraya, sıçrayaraq (su və s.). 
пешиније-пешиније II  з. diksinә-diksinә, diksinәrәk. 
пешинијә I с. sıçrayan (su). 
пешинијә II с. diksinәn (adam). 
пешинијә I  хəб. мəн. sıçrayıb (su və s.). 
пешинијә II хəб. мəн. diksinib, oyanıb (yuxudan). 
пешинијәнин I с. sıçramalı, sıçrayası (su və s.). 
пешинијәнин II  с. diksinmәli, diksinәsi, oyanmalı, oyanası 

(yuxudan). 
пешинијәсә I з. sıçrayarkәn (su və s.). 
пешинијәсә II з. diksinәrkәn, oyanarkәn (yuxudan). 
пешин-пешин и. sәpәlәmә (hər yana); пешин-пешин кардеј 

səpələmək. 
пешынә с. sonrakı; быкə ыштə пешынə ружи фикри! öz sonrakı 

gününün fikrini çək! 
пешыште и. qarışdırma, bir-birinә qatma. 
пешыштеј ф. bulaşdırmaq (suda və s. oynaya-oynaya); пешыштə 

беј ф. bulaşdırılmaq (suda və s. oynaya-oynaya); пешыштə быə с. 
bulaşdırılmış, bulaşdırılan (suda və s. oynaya-oynaya); пешыштə быə 
хəб. мəн. bulaşdırılmışdır, bulaşdırılıb (suda və s. oynaya-oynaya); 
♥пешыштејдəм bulaşdırıram; пешыштејдəш bulaşdırırsan; 
пешыштејдə bulaşdırırır; пешыштејдəмон bulaşdırırıq; 
пешыштејдəшон bulaşdırırsınız; пешыштејдəн bulaşdırırlar; 
пешыштејдəним bulaşdırırmıram; пешыштејдəниш bulaşdırırsan; 
пешыштејдəни bulaşdırırmır; пешыштејдəнимон bulaşdırmırıq; 
пешыштејдəнишон bulaşdırmırsınız; пешыштејдəнин 
bulaşdırmırlar; пешыштејдəбим bulaşdırırdım; пешыштејдəбиш 
bulaşdırırdın; пешыштејдəбе bulaşdırırdı; пешыштејдəбимон 
bulaşdırırdıq; пешыштејдəбишон bulaşdırırdınız; пешыштејдəбин 
bulaşdırırdılar; пешыштејдəныбим bulaşdırmırdım; 
пешыштејдəныбиш bulaşdırmırdın; пешыштејдəныбе 

bulaşdırmırdı; пешыштејдəныбимон bulaşdırmırdıq; 
пешыштејдəныбишон bulaşdırmırdınız; пешыштејдəныбин 
bulaşdırmırdılar; пешыштыме bulaşdırdım; пешыште bulaşdırdın; 
пешыштыше bulaşdırdı; пешыштымоне bulaşdırdıq; пешыштоне 
bulaşdırdınız; пешыштышоне bulaşdırdılar; пенышыштыме 
bulaşdırmadım; пенышыште bulaşdırmadın; пенышыштыше 
bulaşdırmadı;  пенышыштымоне bulaşdırmadıq; пенышыштоне 
bulaşdırmadınız; пенышыштышоне bulaşdırmadılar; пешыштəмбе 
bulaşdırmuşdım; пешыштəбе bulaşdırmışdın; пешыштəшбе 
bulaşdırmışdı; пешыштəмонбе bulaşdırmışdıq; пешыштəонбе 
bulaşdırmışdınız; пешыштəшонбе bulaşdırmışdılar; пешыштəмныбе 
bulaşdırmamışdım; пешыштəныбе bulaşdırmamışdın; 
пешыштəшныбе bulaşdırmamışdı; пешыштəмонныбе 
bulaşdırmamışdıq; пешыштəонныбе bulaşdırmamışdınız; 
пешыштəшонныбе bulaşdırmamışdılar; пешыштəмбəј 
bulaşdırsaydım; пешыштəбəј bulaşdırsaydın; пешыштəшбəј 
bulaşdırsaydı; пешыштəмонбəј bulaşdırsaydıq; пешыштəонбəј 
bulaşdırsaydınız; пешыштəшонбəј bulaşdırsaydılar; пешыштəмнəбəј 
bulaşdırmasaydım; пешыштəнəбəј bulaşdırmasaydın; 
пешыштəшнəбəј bulaşdırmasaydı; пешыштəмоннəбəј 
bulaşdırmsaydıq; пешыштəоннəбəј bulaşdırmasaydınız; 
пешыштəшоннəбəј bulaşdırmasaydılar; пешыштəниним 
bulaşdırmalıyam; пешыштəниниш bulaşdırmalısan; пешыштəнине 
bulaşdırmalıdır; пешыштəнинимон bulaşdırmalıyıq; 
пешыштəнинишон bulaşdırmalısınız; пешыштəнинин 
bulaşdırmalıdırlar; пешыштəнинним bulaşdırmamalıyam; 
пешыштəнинниш bulaşdırmamalısan; пешыштəнинни 
bulaşdırmamalıdır; пешыштəмнəбəј bulaşdırmasaydım; 
пешыштəнəбəј bulaşdırmasaydın; пешыштəшнəбəј bulaşdırmasaydı; 
пешыштəмоннəбəј bulaşdırmasaydıq; пешыштəоннəбəј 
bulaşdırmasaydınız; пешыштəшоннəбəј bulaşdırmasaydılar; 
пешыштəниним bulaşdırmalıyam; пешыштəниниш bulaşdırmalısan; 
пешыштəнине bulaşdırmalıdır; пешыштəнинимон bulaşdırmalıyıq; 
пешыштəнинишон bulaşdırmalısınız; пешыштəнинин 
bulaşdırmalıdırlar; пешыштəнинним bulaşdırmamalıyam; 
пешыштəнинниш bulaşdırmamalısan; пешыштəнинни 
bulaşdırmamalıdır; пешыштəниннимон bulaşdırmamalıyıq; 
пешыштəнинниишон bulaşdırmamalısınız; пешыштəниннин 
bulaşdırmamalıdırlar; пешыштəнинбим bulaşdırmalıydım; 
пешыштəнинбиш bulaşdırmalıydın; пешыштəнинбе 
bulaşdırmalıydı; пешыштəнинбимон bulaşdırmalıydıq; 
пешыштəнинбишон bulaşdırmalıydınız; пешыштəнинбин 
bulaşdırmalıydılar; пешыштəнинныбим bulaşdırmamalıydım; 
пешыштəнинныбиш bulaşdırmamalıydın; пешыштəнинныбе 
bulaşdırmamalıydı; пешыштəнинныбимон bulaşdırmamalıydıq; 
пешыштəнинныбишон bulaşdırmamalıydınız; пешыштəнинныбин 
bulaşdırmamalıydılar; пешыштəнин бим bulaşdırmalı oldum; 
пешыштəнин биш bulaşdırmalı oldun; пешыштəнин бе bulaşdırmalı 
oldu; пешыштəнин бимон bulaşdırmalı olduq; пешыштəнин бишон 
bulaşdırmalı oldunuz; пешыштəнин бин bulaşdırmalı oldular; 
пешыштəнин ныбим bulaşdırmalı olmadım; пешыштəнин ныбиш 
bulaşdırmalı olmadın; пешыштəнин ныбе bulaşdırmalı olmadı; 
пешыштəнин ныбимон bulaşdırmalı olmadıq; пешыштəнин 
ныбишон bulaşdırmalı olmadınız; пешыштəнин ныбин bulaşdırmalı 
olmadılar; пејəшыштим bulaşdırardım; пејəшыштиш bulaşdırardın; 
пејəшышти bulaşdırardı; пејəшыштимон bulaşdırardıq; 
пејəшыштишон bulaşdırardınız; пејəшыштин bulaşdırardılar; 
пенəшыштим bulaşdırmazdım; пенəшыштиш bulaşdırmazdın; 
пенəшышти bulaşdırmazdı; пенəшыштимон bulaşdırmazdıq; 
пенəшыштишон bulaşdırmazdınız; пенəшыштин bulaşdırmazdılar; 
пешыштым bulaşdırım; пешышт bulaşdır; пешышты bulaşdırsın; 
пешыштəмон bulaşdıraq; пешыштəн bulaşdırın; пешыштын 
bulaşdırsınlar; пешыштым bulaşdırmayım; пемəшышт bulaşdırma; 
пенышышты bulaşdırmasın; пемəшыштəмон bulaşdırmayaq; 
пемəшыштəн bulaşdırmayın; пенышыштын bulaşdırmasınlar; 
пешыштом bulaşdırsam; пешыштош bulaşdırsan; пешышто 
bulaşdırsa; пешыштомон bulaşdırsaq; пешыштошон bulaşdırsanız; 
пешыштон bulaşdırsalar; пенышыштом bulaşdırmasam; 
пенышыштош bulaşdırmasan; пенышышто bulaşdırmasa; 
пенышыштомон bulaşdırmasaq; пенышыштошон bulaşdırmasanız; 
пенышыштон bulaşdırmasalar; пенибəшыштем bulaşdıraram; 
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пенибəшыштеш bulaşdırarsan; пенибəшыште bulaşdırar; 
пенибəшыштемон bulaşdırarıq; пенибəшыштешон bulaşdırarsınız; 
пенибəшыштен bulaşdırarlar; пенибəшыштем bulaşdırmarıq; 
пенибəшыштеш bulaşdırmazsan; пенибəшыште bulaşdırmaz; 
пенибəшыштемон bulaşdırmarıq; пенибəшыштешон 
bulaşdırmazsınız; пенибəшыштен bulaşdırmazlar. 

пешыште-пешыште з. bulaşdıra-bulaşdıra, bulaşdıraraq. 
пешыштә с. qarışdırmış, qarışdıran, bir-birinә qatmış (qatan). 
пешыштә хəб. мəн. qarışdırmısan, bir-birinә qatmısan. 
пешыштәнин с. qarışdırmalı, qarışdırası, bir-birinә qatmalı 

(qatası). 
пешыштәсә з. bulaşdırarkәn (suda və s. oynaya-oynaya). 
пешкәш и. peşkәş; пешкəш кардеј peşkəş etmək, bağışlamaq. 
пешко з. işdәn sonra. 
пешко с. gecyetişәn, gecdәyәn; mövsümün axırında ağacda qalıb 

tam dәymәmiş (meyvə). 
пешковул и. д. т. 1 xәrәk (şum, səpin və ya biçində buraxılmış 

yer); 2 dişsiz mala, dırmıx (şumda buraxılmış yerləri düzəltmək 
üçün). 

пешкојә с. imәcilikdәn sonra (sonrakı). 
пешмы з. mәndәn sonra. 
пешнавбул с. meşardı. 
пешнәғ с. damaqarxası. 
пешнимәјжә з. günortadan sonra, nahardan sonra; bax: 

печоштә. 
пеш ној ф. başlamaq; пеш ноше бо бəме ağlamağa başladı. 
пешо I 1 и. ard; 2 arxa, dal; 3 з. dala, geri, geriyә; бə пешо 

окыријеј dala (geriyə) çəkilmək; дастəку бə пешо мандеј dəstədən 
geri qalmaq. 

пешо II з. 1 sonra;  пешо бомеш sonra gələrsən; 2 sonradan; 
пешо аз мəсəме ки… sonradan mən eşitdim ki…; 3 sonraya; бə 
пешо огəтеј sonraya saхlamaq. 

пешовони з. 1 sonralar; 2 son vaxtlar. 
пешокә и. arxa hәyәt. 
пешокун и. geriyә tikiş (tikiş forması). 
пешоме и. içmә. 
пешомеј ф. içmәk; ов пешомеј su içmək; ♥пешомејдəм içirəm; 

пешомејдəш içirsən; пешомејдə içir; пешомејдəмон içirik; 
пешомејдəшон içirsiniz; пешомејдəн içirlər; пешомејдəбим içirdim; 
пешомејдəбиш içirdin; пешомејдəбе içirdi; пешомејдəбимон 
içirdik; пешомејдəбишон içirdiniz; пешомејдəбин içirdilər; 
пејəшомим içərdim; пејəшомиш içərdin; пејəшоми içərdi; 
пејəшомимон içərdik; пејəшомишон içərdiniz; пејəшомин içərdilər; 
пешомəме içdim; пешомəј içdin; пешомəше içdi; пешомəмоне 
içdik; пешомəоне içdiniz; пешомəшоне içdilər; пешомəнинбим 
içməliydim; пешомəнинбиш içməliydin; пешомəнинбе içməliydi; 
пешомəнинбимон içməliydik; пешомəнинбишон içməliydiniz; 
пешомəнинбин içməliydilər; пешомəнин бим içməli oldum; 
пешомəнин биш içməli oldun; пешомəнин бе içməli oldu; 
пешомəнин бимон içməli olduq; пешомəнин бишон içməli oldunuz; 
пешомəнин бин içməli oldular; пешомəмбəј içsəydim; пешомəбəј 
içsəydin; пешомəшбəј içsəydi; пешомəмонбəј içsəydik; 
пешомəонбəј içsəydiniz; пешомəшонбəј içsəydilər; пебəшомем 
içərəm; пебəшомеш içərsən; пебəшоме içər; пебəшомемон içərik; 
пебəшомешон içərsiniz; пебəшомен içərlər; пешомəниним 
içməliyəm; пешомəниниш içməlisən; пешомəнине içməlidir; 
пешомəнинимон içməliyik; пешомəнинишон içməlisiniz; 
пешомəнинин içməlidirlər; пешомым içim; пешом iç; пешомы 
içsin; пешомəмон içək; пешомəн için; пешомын içsinlər; пешомом 
içsəm; пешомош içsən; пешомо içsə; пешомомон içsək; 
пешомошон içsəniz; пешомон içsələr; ♥пешомејдəним içmirəm; 
пешомејдəниш içmirsən; пешомејдəни içmir; пешомејдəнимон 
içmirik; пешомејдəнишон içmirsiniz; пешомејдəнин içmirlər; 
пешомејдəныбим içmirdim; пешомејдəныбиш içmirdin; 
пешомејдəныбе içmirdi; пешомејдəныбимон içmirdik; 
пешомејдəныбишон içmirdiniz; пешомејдəныбин içmirdilər; 
пенəшомим içməzdim; пенəшомиш içməzdin; пенəшоми içməzdi; 
пенəшомимон içməzdik; пенəшомишон içməzdiniz; пенəшомин 
içməzdilər; пенышомəме içmədim; пенышомəј içmədin; 
пенышомəше içmədi; пенышомəмоне içmədik; пенышомəоне 
içmədiniz; пенышомəшоне içmədilər; пешомəнинныбим 

içməməliydim; пешомəнинныбиш içməməliydin; пешомəнинныбе 
içməməliydi; пешомəнинныбимон içməməliydik; 
пешомəнинныбишон içməməliydiniz; пешомəнинныбин 
içməməliydilər; пешомəнин ныбим içməli olmadım; пешомəнин 
ныбиш içməli olmadın; пешомəнин ныбе içməli olmadı; 
пешомəнин ныбимон içməli olmadıq; пешомəнин ныбишон içməli 
olmadınız; пешомəнин ныбин içməli olmadılar; пешомəмнəбəј 
içməsəydim; пешомəнəбəј içməsəydin; пешомəшнəбəј içməsəydi; 
пешомəмоннəбəј içməsəydik; пешомəоннəбəј içməsəydiniz; 
пешомəшоннəбəј içməsəydilər; пенибəшомем içmərəm; 
пенибəшоме içməzsən; пенибəшоме içməz; пенибəшомемон 
içmərik; пенибəшомешон içməzsiniz; пенибəшомен içməzlər; 
пешомəнинним içməməliyəm; пешомəнинниш içməməlisən; 
пешомəнинни içməməlidir; пешомəниннимон içməməliyik; 
пешомəниннишон içməməlisiniz; пешомəниннин içməməlidirlər; 
пенышомым içməyim; пемəшом içmə; пенышомы içməsin; 
пемəшомəмон içməyək; пемəшомəн içməyin; пенышомын 
içməsinlər; пенышомом içməsəm; пенышомош içməsən; пенышомо 
içməsə; пенышомомон içməsək; пенышомошон içməsəniz; 
пенышомон içməsələr. 

пешоме-пешоме з. içә-içә, içәrәk. 
пешомә с. 1 içilmiş, içilәn; 2 içmәli; пешомə ов içməli su. 
пешомә хəб. мəн. içmisәn. 
пешомә беј ф. içilmәk; ♥пешомə быəбе içilmişdi; пешомə быə 

içilib; пешомə быəбəј içilsəydi; пешомə бе içildi; пешомə бејдə 
içilir; пешомə бəбе içilər.  

пешомә быә с. içilmiş, içilәn. 
пешомә быә хəб. мəн. içilmişdir, içilib. 
пешомәј и. içki; беалкаголə пешомəј alkaqolsuz içki. 
пешомәјн с. içkili, sәrxoş. 
пешомәјнәти и. içkililik, sәrxoşluq. 
пешомәнин с. içmәli, içәsi; пешомəнинə чај içməli çay. 
пешомәсә з. içәrkәn. 
пешомһапешом и. içhaiç, içәiç. 
пешонә с. 1 sonrakı; 2 arxadakı, geridәki, daldakı. 
пешонәни з. sonuncu. 
пешони з. yaxınlarda, son vaxtlar; шəбим бə ди бы пешони bu 

yaхınlarda kəndə getmişdim.  
пешочын с. mәhsul yığılandan sonar ağacda qalan meyvәlәr. 
пешпо и. bax: потәләғы. 
пешсәһнә с. sәhnәarxası. 
пешсыхан и. 1 зывон. qoşma (nitq üzvü); 2 sözardı. 
пешт I и. 1 bel; пешти арыштеј  belini qırmaq; 2 arxa, dal; пешт 

гордынијеј arхa çevirmək; дəвард бə пешт arхaya keç; кəј пешт evin 
dalı; *Ыштə пешти бəнə кыты бə зəмин жəјдəни Pişik kimi öz 
kürəyini yerə vurmur (At. sözü). 

пешт II и. nәsil, arxa; һафт пешт yeddi arхa. 
пештбәпешт I з. arxa-arxaya; пештбəпешт дој arхa-arхaya 

söykənmək. 
пештбәпешт II з. nәsilbәnәsil, arxabaarxa. 
пештбәшыкыр з. sallana, narahat; пештбəшыкыр ныште 

sallana oturmaq. 
пештбәшыкырәти и. sallanalıq, narahatlıq. 
пештә I и. söykәnәcәk (dirsəklənmək, söykənmək üçün qoyulan 

balınc). 
пештә II и. tәpә, yayla. 
-пештә з. sonra; чыми бəпештə bundan sonra. 
пештәбанд и. püştәbәnd. 
пештәбо и. çanta. 
пештәвәхә и. hıçqırıq; пештəвəхə кардеј ф. hıçqırmaq; 

пештəвəхə кардə с. hıçqırmış, hıçqıran. 
пештәвон и. 1 arxaçı, arxa cәbhәdә çalışan; 2 arxa, müdafiәçi. 
пештәдә з. arxada, arxasında; банди пештəдə dağın arхasında. 
пештәдож  и. belağrısı; пештəдожи гəтеј belağrısı tutmaq. 
пештәјн с. tәpәlik; пештəјнə вырə təpəlik yer.  
пештәјнәти и. tәpәlilik. 
пештәку I и. yayla. 
пештәку II и. söykәnәcәk. 
пештәмәғ и. анат. büzdüm. 
пештәси и. gücәdüşmә; пештəси беј  gücədüşmək, özünü gücə 

salmaq. 
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пештәтијә и. анат. onurğa, bel sümüyü, bel sütunu. 
пештисә з. arxası üstә, beli üstdә. 
пешты з. sәndәn sonra. 
пешты-палу и. böyür-baş; пешты-палум дəжејдə böyür-başım 

ağrayır. 
пештыпур 1 и.  güvәnmә, güvәnc; 2 з. arxayın; 3 bax: успур; 4 

с. arxalı; пештыпур бе и. 1 güvənmə; 2 arxayınlaşma, arxalanma; 
пештыпур беј ф. 1 güvənmək, arxalanmaq; 2 arxayın olmaq, bel 
bağlamaq; пештыпур быə с. 1 güvənmiş, arxalanmış; 2 arxayın 
olmuş, bel bağlamış; пештыпур быə хəб. мəн. 1 güvənmişdir, 
arxalanmışdır; 2 arxayın olmuşdur, bel bağlamışdır; пештыпур карде 
и. arxayınlaşdırma; пештыпур кардеј ф. arxayınlaşdırmaq, arxayın 
etmək, arxayın salmaq; пештыпур кардə бе и. arxayınlaşdırılma; 
пештыпур кардə беј ф. arxayınlaşdırılmaq, arxayın edilmək, arxayın 
salınmaq; пештыпур кардə быə с. arxayın edilmiş, arxayın salınmış, 
arxayın edilən, arxayın salınan; пештыпур кардə быə хəб. мəн. 
arxayın edilmişdir, arxayın salınmışdır, arxayın edilib, arxayın salınıb. 

пештыпурәти и. arxayınlıq, güvәnclik. 
пешто з. 1 arxadan; 2 bax: думотоно. 
пештон з. 1 arxa tәrәf, arxa; 2 bax: думотон. 
пештонә и. dallıq, arxalıq (kresloda, stulda, divanda). 
пештонәдә з. arxa tәrәfdә, arxada, dalda. 
пештпо и. ayaq pәncәlәrinin üst tәrәfi. 
пешшымә з. sizdәn sonra. 
пәвворә и. fәvvarә, фantan, fışqırtı; пəвворə жəј fantan vurmaq, 

fışqırmaq. 
пәвәнд и. adaxlı, deyikli (nişana qədər); пəвəнд беј ф. 

adaxlanmaq, deyiklənmək; пəвəнд быə с. adaxlanan, adaxlanmış, 
deyiklənən, deyiklənmiş; пəвəнд быə хəб. мəн. adaxlanıb, 
adaxlanmışdır, deyiklənib, deyiklənmişdir; пəвəнд кардеј ф. 
adaxlamaq; пəвəнд кардə беј ф. adaxlanmaq; пəвəнд кардə быə с. 
adaxlanmış, adaxlanan. 

пәвәнди и. adaxlı, nişanlı, sevgili (gəlin köçənə qədər); чымы 
пəвəнди mənim sevgilim (adaхlım). 

пәвәндијәһәнәк и. adaxlıbazlıq, eşqbazlıq. 
пәжмурдә с. pәjmurdә. 
пәжмурдәти и. pәjmurdәlik. 
пәјдо и. peyda; пəјдо беј ф. tapılmaq, peyda olmaq; пəјдо быə с. 

tapılmış, tapılan, peyda olmuş (olan); пəјдо быə хəб. мəн. tapılmışdır, 
tapılıb, peyda olmuşdur (olub); пəјдо кардеј ф. tapmaq. 

пәјдоәкә и. tapan. 
пәјдомон и. tapıntı. 
пәјмон и. peyman; əһд-пəјмон əhd-peyman; пəјмон бастеј 

peyman bağlamaq. 
пәјмонномә и. yazılı öhdәlik, peymannamә. 
пәјн и. peyin.  
пәјнә з. srağa gün. 
пәјнәку з. srağagündәn bәri (etibarәn). 
пәјнәни с. srağagünkü. 
пәјнәнисә з. srağagünküdәn. 
пәјншанго з. srağagün axşam. 
пәјтонә з. srağa gündәn әvvәlki gün, daha srağa gün. 
пәјтонәку з. daha srağagündәn bәri (etibarәn). 
пәјтонәни с. daha srağagünkü. 
пәјтонәнисә з. daha srağagünkündәn. 
пәк и. tullama, tolazlama; пəк дој ф. tullamaq, tolazlamaq.  
пәл и. toxa, alaqça, bel. 
пәлванд и. bax:  һәваркәш. 
пәлвандәти и. bax:  һәваркәшәти. 
пәлвон и. göyәrtә. 
пәлдум I и. toxa sapı. 
пәлдум II и. quşqun, pәrdum. 
пәле и. 1 bellәmә (torpağı və s.); 2 мəҹ. әzişdirmә, kötәklәmә. 
пәлеј ф. 1 bellәmәk (torpağı və s.); 2 мəҹ. әzişdirmәk, 

kötәklәmәk; пəлə бе и. bellənmə; пəлə беј ф. bellənmək; пəлə 
быəбе bellənmişdi; пəлə быəбəј bellənsəydi; пəлə бе belləndi; пəлə 
бејдə bellənir; пəлə бəбе bellənəcək; пəлə быə с. bellənmiş, bellənən; 
пəлə быə хəб. мəн. bellənmişdir, bellənib; ♥пəлејдəм belləyirəm; 
пəлејдəш belləyirsən; пəлејдə belləyir; пəлејдəмон belləyirik; 
пəлејдəшон belləyirsiniz; пəлејдəн belləyirlər; пəлејдəбим 
belləyirdim; пəлејдəбиш belləyirdin; пəлејдəбе belləyirdi; 

пəлејдəбимон belləyirdik; пəлејдəбишон belləyirdiniz; пəлејдəбин 
belləyirdilər; əпəлим belləyərdim; əпəлиш belləyərdin; əпəли 
belləyərdi; əпəлимон belləyərdik; əпəлишон belləyərdiniz; əпəлин 
belləyərdilər; пəлəме bellədim; пəлəј bellədin; пəлəше bellədi; 
пəлəмоне bellədik; пəлəоне bellədiniz; пəлəшоне bellədilər; 
пəлəнинбим belləməliydim; пəлəнинбиш belləməliydin; пəлəнинбе 
belləməliydi; пəлəнинбимон belləməliydik; пəлəнинбишон 
belləməliydiniz; пəлəнинбин belləməliydilər; пəлəнин бим belləməli 
oldum; пəлəнин биш belləməli oldun; пəлəнин бе belləməli oldu; 
пəлəнин бимон belləməli olduq; пəлəнин бишон belləməli oldunuz; 
пəлəнин бин belləməli oldular; пəлəмбəј belləsəydim; пəлəбəј 
belləsəydin; пəлəшбəј belləsəydi; пəлəмонбəј belləsəydik; пəлəонбəј 
belləsəydiniz; пəлəшонбəј belləsəydilər; бəпəлем belləyərəm; 
бəпəлеш belləyərsən; бəпəле belləyər; бəпəлемон belləyərik; 
бəпəлешон belləyərsiniz; бəпəлен belləyərlər; пəлəниним 
belləməliyəm; пəлəниниш belləməlisən; пəлəнине belləməlidir; 
пəлəнинимон belləməliyik; пəлəнинишон belləməlisiniz; 
пəлəнинин belləməlidirlər; быпəлым belləyim; быпəл bellə; быпəлы 
belləsin; быпəлəмон belləyək; быпəлəн belləyin; быпəлын 
belləsinlər; быпəлом belləsəm; быпəлош belləsən; быпəло belləsə; 
быпəломон belləsək; быпəлошон belləsəniz; быпəлон belləsələr; 
♥пəлејдəним belləmirəm; пəлејдəниш belləmirsən; пəлејдəни 
belləmir; пəлејдəнимон belləmirik; пəлејдəнишон belləmirsiniz; 
пəлејдəнин belləmirlər; пəлејдəныбим belləmirdim; пəлејдəныбиш 
belləmirdin; пəлејдəныбе belləmirdi; пəлејдəныбимон belləmirdik; 
пəлејдəныбишон belləmirdiniz; пəлејдəныбин belləmirdilər; 
нəпəлим belləməzdim; нəпəлиш belləməzdin; нəпəли belləməzdi; 
нəпəлимон belləməzdik; нəпəлишон belləməzdiniz; нəпəлин 
belləməzdilər; ныпəлəме belləmədim; ныпəлəј belləmədin; 
ныпəлəше belləmədi; ныпəлəмоне belləmədik; ныпəлəоне 
belləmədiniz; ныпəлəшоне belləmədilər; пəлəнинныбим 
belləməməliydim; пəлəнинныбиш belləməməliydin; пəлəнинныбе 
belləməməliydi; пəлəнинныбимон belləməməliydik; 
пəлəнинныбишон belləməməliydiniz; пəлəнинныбин 
belləməməliydilər; пəлəнин ныбим belləməli olmadım; пəлəнин 
ныбиш belləməli olmadın; пəлəнин ныбе belləməli olmadı; пəлəнин 
ныбимон belləməli olmadıq; пəлəнин ныбишон belləməli olmadınız; 
пəлəнин ныбин belləməli olmadılar; пəлəмнəбəј belləməsəydim; 
пəлəнəбəј belləməsəydin; пəлəшнəбəј belləməsəydi; пəлəмоннəбəј 
belləməsəydik; пəлəоннəбəј belləməsəydiniz; пəлəшоннəбəј 
belləməsəydilər; нибəпəлем belləmərəm; нибəпəлеш belləməzsən; 
нибəпəле belləməz; нибəпəлемон belləmərik; нибəпəлешон 
belləməzsiniz; нибəпəлен belləməzlər; пəлəнинним 
belləməməliyəm; пəлəнинниш belləməməlisən; пəлəнинни 
belləməməlidir; пəлəниннимон belləməməliyik; пəлəниннишон 
belləməməlisiniz; пəлəниннин belləməməlidirlər; ныпəлым 
belləməyim; мəпəл belləmə; ныпəлы belləməsin; мəпəлəмон 
belləməyək; мəпəлəн belləməyin; ныпəлын belləməsinlər; ныпəлом 
belləməsəm; ныпəлош belləməsən; ныпəло belləməsə; ныпəломон 
belləməsək; ныпəлошон belləməsəniz; ныпəлон belləməsələr. 

пәле-пәле з. bellәyә-bellәyә, әzişdirә-әzişdirә, bellәyәrәk, 
әzişdirәrәk. 

пәлетә и. әsgi; ғабə пəлетə qab əsgisi. 
пәлешк с. bürüşük, solğun; пəлешк бе и. bürüşmə, solma; 

пəлешк беј ф. bürüşmək, ölüşkəmək; пəлешк бин вылон güllər 
bürüşdülər; пəлешк быə с. bürüşmüş, ölüşkəmiş, solmuş, bürüşən, 
solan; пəлешк быə вылон bürüşmüş güllər; пəлешк быə хəб. мəн. 
bürüşmüşdür, ölüşkəmişdir, solmuşdur, bürüşüb, solub. 

пәлешкәкә с. bürüşdürәn, solduran. 
пәлешкәти и. bürüşüklük, solğunluq. 
пәлә с. 1 bellәmiş, bellәyәn (torpağı və s.); 2 мəҹ. әzişdirmiş, 

әzişdirәn, kötәklәmiş, kötәklәyәn. 
пәлә хəб. мəн. 1 bellәmisәn (torpağı və s.);  2 мəҹ. әzişdirmisәn, 

kötәklәmisәn. 
пәләмә и. pәlәmә. 
пәләнг и. зоол. pәlәng. 
пәләнин с. 1 bellәmәli, bellәyәsi (torpağı və s.); 2 мəҹ. 

әzişdirmәli, әzişdirәsi, kötәklәmәli, kötәklәyәsi. 
пәләсә з. 1 bellәyәrkәn (torpağı və s.); 2 мəҹ. әzişdirәrkәn, 

kötәklәyәrkәn. 
пәләһу и. bellә döymә; пəлəһу кардеј bellə döymək. 
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пәллек и. бот. ayıpәncәsi, әmәkömәci. 
пәлос и. palaz; пəлос бофтеј palaz toxumaq. 
пәлосбәтан и. dәrviş paltarı geyinәn. 
пәлосбофте и. palaztoxuma. 
пәлосгуш с. palazqulaq. 
пәлосәбофт и. palaztoxuyan. 
пәлтәк с. pәltәk. 
пәлтәкәти и. pәltәklik. 
пәлу и. yaylıq, baş örtüyü; авшумə пəлу ipək yaylıq; bax: чәрғәт. 
пәлубәсә с. başıörtüklü, başıyaylıqlı. 
пәлубәсәти и. başıörtüklülük, başıyaylıqlılıq. 
пәлчә с. kiçik bel. 
пәни и. pendir; пəни гəтеј pendir tutmaq; пəнијə мојə pendir 

mayası.  
пәниәгәт и. pendirtutan. 
пәнјә и. bulama (1 inək doğandan sonra sağılmış ilk süd; 2 bu 

süddən hazırlanan pendirsayaq yemək). 
пәпә и. çörәk, pәpә (uşağın dilində). 
пәппу и. зоол. ququ. 
пәппуғәзинон и. зоол. ququkimilәr. 
пәпруз и. siqaret, papiros. 
пәпрузәвошын и. siqaretyandıran, alışqan. 
пәпрузәкәш с. siqaretçәkәn. 
пәпрузәһват и. siqaretsatan. 
пәпулбәсә с. başıqotazlı; пəпулбəсə тəсбеһ başıqotazlı təsbeh.  
пәпулә и. 1 kәkil, tel, qotaz; пəпулə кардеј qotazlamaq; 2 saçaq; 

мəкə пəпулə qarğıdalı saçağı. 
пәпуләјн с. 1 kәkilli, telli, qotazlı; 2 saçaqlı. 
пәпуләјн хəб. мəн. 1 kәkillilik, tellilik, qotazlılıq; 2 saçaqlılıq. 
пәпулонә с. kәkillik, qotazlıq. 
пәр  и. (ҹ. пәрон) 1 qanad; кижə пəр quş qanadı; музи пəр milçək 

qanadı; 2 pәr; ыштəнəпəри пəр təyyarə pəri; 3 bax: кәшпор; кәш. 
пәрвәрдигор и. Pәrvәrdigar. 
пәрвәрдигора n. Pәrvәrdigara (müraciət). 
пәрвәриш и. tәrbiyә, pәrvәriş, qayğı. 
пәрвоз и. uçuş. 
пәрвонә и. pәrvanә. 
пәрвонәти и. pәrvanәlik. 
пәргар и. pәrgar. 
пәргыр с. зоол. qanadayaqlı; пəргырə ропон qanadayaqlı ilbizlər.  
пәргырон и. зоол. qanadayaqlılar (qanadayaqlı molyusklar). 
пәрдахт и. ödәniş. 
пәрдум и. зоол. qanadquyruq.  
пәрдумон и. зоол. qanadquyruqlular. 
пәре и. uçma; пəре техникə uçma teхnikası. 
пәреј ф. uçmaq; бə космос пəреј kosmosa uçmaq; ♥пəрејдəм 

uçuram; пəрејдəш uçursan; пəрејдə uçur; пəрејдəмон uçuruq; 
пəрејдəшон uçursunuz; пəрејдəн uçurlar; пəрејдəбим uçurdum; 
пəрејдəбиш uçurdun; пəрејдəбе uçurdu; пəрејдəбимон uçurduq; 
пəрејдəбишон uçurdunuz; пəрејдəбин uçurdular; əпəрим uçardım; 
əпəриш uçardın; əпəри uçardı; əпəримон uçardıq; əпəришон 
uçardınız; əпəрин uçardılar; пəрəјм uçdum; пəрəјш uçdun; пəрəј 
uçdu; пəрəјмон uçduq; пəрəјшон uçdunuz; пəрəјн uçdular; 
пəрəнинбим uçmalıydım; пəрəнинбиш uçmalıydın; пəрəнинбе 
uçmalıydı; пəрəнинбимон uçmalıydıq; пəрəнинбишон uçmalıydınız; 
пəрəнинбин uçmalıydılar; пəрəнин бим uçmalı oldum; пəрəнин биш 
uçmalı oldun; пəрəнин бе uçmalı oldu; пəрəнин бимон uçmalı olduq; 
пəрəнин бишон uçmalı oldunuz; пəрəнин бин uçmalı oldular; 
пəрəбəјм uçsaydım; пəрəбəјш uçsaydın; пəрəбəј uçsaydı; 
пəрəбəјмон uçsaydıq; пəрəбəјшон uçsaydınız; пəрəбəјн uçsaydılar; 
бəпəрем uçaram; бəпəреш uçarsan; бəпəре uçar; бəпəремон uçarıq; 
бəпəрешон uçarsınız; бəпəрен uçarlar; пəрəниним uçmalıyam; 
пəрəниниш uçmalısan; пəрəнине uçmalıdır; пəрəнинимон 
uçmalıyıq; пəрəнинишон uçmalısınız; пəрəнинин uçmalıdırlar; 
быпəрым uçum; быпəр uç; быпəры uçsun; быпəрəмон uçaq; 
быпəрəн uçun; быпəрын uçsunlar; быпəром uçsam; быпəрош uçsan; 
быпəро uçsa; быпəромон uçsaq; быпəрошон uçsanız; быпəрон 
uçsalar; ♥пəрејдəним uçmuram; пəрејдəниш uçmursan; пəрејдəни 
uçmur; пəрејдəнимон uçmuruq; пəрејдəнишон uçmursunuz; 
пəрејдəнин uçmurlar; пəрејдəныбим uçmurdum; пəрејдəныбиш 
uçmurdun; пəрејдəныбе uçmurdu; пəрејдəныбимон uçmurduq; 

пəрејдəныбишон uçmurdunuz; пəрејдəныбин uçmurdular; нəпəрим 
uçmazdım; нəпəриш uçmazdın; нəпəри uçmazdı; нəпəримон 
uçmazdıq; нəпəришон uçmazdınız; нəпəрин uçmazdılar; ныпəрəјм 
uçmadım; ныпəрəјш uçmadın; ныпəрəј uçmadı; ныпəрəјмон 
uçmadıq; ныпəрəјшон uçmadınız; ныпəрəјн uçmadılar; 
пəрəнинныбим uçmamalıydım; пəрəнинныбиш uçmamalıydın; 
пəрəнинныбе uçmamalıydı; пəрəнинныбимон uçmamalıydıq; 
пəрəнинныбишон uçmamalıydınız; пəрəнинныбин uçmamalıydılar; 
пəрəнин ныбим uçmalı olmadım; пəрəнин ныбиш uçmalı olmadın; 
пəрəнин ныбе uçmalı olmadı; пəрəнин ныбимон uçmalı olmadıq; 
пəрəнин ныбишон uçmalı olmadınız; пəрəнин ныбин uçmalı 
olmadılar; пəрəнəбəјм uçmasaydım; пəрəнəбəјш uçmasaydın; 
пəрəнəбəј uçmasaydı; пəрəнəбəјмон uçmasaydıq; пəрəнəбəјшон 
uçmasaydınız; пəрəнəбəјн uçmasaydılar; нибəпəрем uçmaram; 
нибəпəреш uçmazsan; нибəпəре uçmaz; нибəпəремон uçmarıq; 
нибəпəрешон uçmazsınız; нибəпəрен uçmazlar; пəрəнинним 
uçmamalıyam; пəрəнинниш uçmamalısan; пəрəнинни uçmamalıdır; 
пəрəниннимон uçmamalıyıq; пəрəниннишон uçmamalısınız; 
пəрəниннин uçmamalıdırlar; ныпəрым uçmayım; мəпəр uçma; 
ныпəры uçmasın; мəпəрəмон uçmayaq; мəпəрəн uçmayın; ныпəрын 
uçmasınlar; ныпəром uçmasam; ныпəрош uçmasan; ныпəро uçmasa; 
ныпəромон uçmasaq; ныпəрошон uçmasanız; ныпəрон uçmasalar. 

пәрејәти и. uçuculuq. 
пәремон и. uçuş. 
пәре-пәре з. uça-uça, uçaraq. 
пәрестығ и. зоол. bax: пәрысгылы. 
пәрә I и. bacaqlı, әşrәfi (qızıl onluq). 
пәрә II и. lәçәk; вылəпəрə gül ləçəyi. 
пәрә III и. deşik, halqa; вынијəпəрə burun halqası. 
пәрә с. uçan, uçmuş; uçucu; пəрə кафте uçan göyərçin; пəрə 

апарəт uçucu aparat. 
пәрә хəб. мəн. uçub, uçubdur, uçmuşdur. 
пәрәгуш с. yekәqulaq. 
пәрәгушәти и. yekәqulaqlıq. 
пәрәндә (ҹ. пәрәндон) и. quş; һандə пəрəндон oхuyan quşlar; 

витə пəрəндон qaçan quşlar. 
пәрәндәбоз с. quşbaz. 
пәрәндәбо(зәт)и и. quşbazlıq. 
пәрәндәҹо и. quşluq, quşların çox yığışdığı yer. 
пәрәнин с. uçmalı, uçası. 
пәрән-пәрән з. pәrәn-pәrәn; пəрəн-пəрəн кардеј pərən-pərən 

etmək; пəрəн-пəрəн беј pərən-pərən olmaq. 
пәрәнҹә и. pәrәncә, çadra, çarşab. 
пәрәсә з. uçarkәn. 
пәрәстиш и. pәrәstiş; пəрəстиш кардеј pərəstiş etmək. 
пәрәстишкор с. pәrәstişkar. 
пәри и. pәri. 
пәризод и. 
пәризодә и. 
пәри-ҹоди и. pәri-cadu. 
пәрин с. qanadlı. 
пәриохшәр с. 
пәриохшәрәти и. 
пәрисгил и. зоол. bax: пәрысгылы. 
пәрисыфәт с. 
пәрисыфәтәти и. 
пәричоһр с. 
пәричоһрәти и. 
пәришон с. pәrişan; пəришон беј ф. pərişan olmaq. 
пәришонәти и. pәrişanlıq. 
пәришонһол с. 
пәришонһоләти и. 
пәрысгыләаләф и. бот. qaranquşotu.  
пәрысгыл и. зоол. qaranquş; *Пəрысгыл зыл əкəни бəштə лонə 

Qaranquş öz yuvasını batirmaz (At. sözü). 
пәрысгылғәзинон и. зоол. qaranquşkimilәr. 
пәрыстыле и. зоол. bax:  пәрысгыл. 
пәрокондә с. pәrakәndә. 
пәрокондәти и. pәrakәndәlik. 
пәрохшәр с. qanadabәnzәr, qanadaoxşar, qanadvarı, 

qanadşәkilli; пəрохшəрə астон тəб. qanadabənzər sümüklər. 
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пәрохшәрәти и. qanadabәnzәrlik, qanadaoxşarlıq, qanadvarılıq. 
пәрпәрәнә и. fırfıra, fırlanğıc. 
пәрпәтон с. nam-nazik (paltar). 
пәрсипи и. зоол. ağlәlәk ördәk. 
пәрт з. pәrt; пəрт беј pərt olmaq, pərtləşmək; пəрт кардеј pərt 

etmək, pərtləşdirmək. 
пәртәти и. pәrtlik. 
пәрти и. pәrtlik; пəрти егыније бə арə araya pərtlik düşdü. 
пәрчәм и. vımpel. 
пәс и. зоол. qoyun; и гəлə пəс bir sürü qoyun; банди пəс dağ 

qoyunu; пəси бə нечи асбардеј qoyunu qurda tapşırmaq; *Ашмардə 
пəси нечи əбəни; Пəс бəштə ро, быз бəштə ро; Пəси гамику, бызи 
сардику чəшкə. 

пәсгыл и. bax:  дырығ. 
пәсәвә и. bax:  вә II. 
пәсәвон и. qoyunabaxan, qoyunsaxlayan, qoyunçu; çoban. 
пәсәвонәти и. qoyunçuluq. 
пәсәгуш и.  бот. qoyunqulağı (ot). 
пәсәмыә и. qoyunmuncuğu (onunla qoyunları müalicə edərdilər; 

bu məqsədlə xəstə qoyunun yanında çala qazar, muncuqları ora 
qoyar, üstünü əski ilə örtüb torpaqlayardılar). 

пәсәпысгылә и. bax:  дырығ. 
пәсәчә и. qoyun qayçısı, qırxlıq. 
пәсәчәш с. qoyungöz, alagöz, qovrumgözlü. 
пәсәчәш и. qoyungözlük, alagözlük, qovrumgözlülük. 
пәсәчын и. qoyunqırxan. 
пәсәчовын и. qoyunotaran. 
пәскәш и. зоол. anqut, vәһши өрдәк, гырмызы өрдәк.  
пәсмандә с. pәsmәndә, satılmayan, işә getmәyәn (mal). 
пәсов и. aşağı keyfiyyәtli üzüm sirkәsi. 
пәспәсә и. gözümçıxdı; пəспəсə кардеј ф. gözümçıxdıya salmaq; 

пəспəсə кардə беј ф. gözümçıxdıya salınmaq; пəспəсə кардə быə с. 
gözümçıxdıya salınmış (salınan); пəспəсə кардə быə хəб. мəн. 
gözümçıxdıya salınmışdır (salınıb). 

пәставаз и. alçaq sәsli musiği alәti. 
пәтә и. pәtә, mәktub. 
пәтәг и. pәtәg (pul vahidi); чəј лəш əгыни бə и пəтəг onun vücudu 

bir pətəyə dəyməz. 
пәтәконә и. bax: зулкунә. 
пәтә-питә и. gәrdәn; пəтə-питə пекырнијеј ф. gərdənini dartmaq, 

təşəxxüs satmaq. 
пәтјор с. azman, zırpı, zorba, nәhәng, bazburudlu, yekәpәr; 

пəтјор беј ф. zırpılaşmaq; пəтјор быə с. zırpılaşmış, zırpılaşan; 
пəтјор быə хəб. мəн. zırpılaşmışdır, zırpılaşıb. 

пәтјорәти и. azmanlıq, zırpılıq, zorbalıq, nәhәnglik, 
bazburudluluq, yekәpәrlik. 

пәтрон и. patron. 
пәтронташ и. patrontaş. 
пәхыл с. qibtәkeş, paxıl. 
пәхыләти и. qibtәkeşlik, paxıllıq, qibtә. 
пәхыр и. paxır; пəхыри окардеј paхırını açmaq. 
пәһ н. pәh. 
пәһливон и. pәhlәvan. 
пәһливонәти и. pәhlәvanlıq. 
пәһ-пәһ н. pәh-pәh. 
пәш и. бот. yulaf; *Дынјо пəше бо фылонкəси Dünya filankəsin 

vecinə deyil (At. sözü). 
пәши и. hәsrәt, darıxma, qәribsәmә, darıxsınma; пəши гəтеј ф. 

həsrət çəkmək, qəribsəmək, darıxmaq, darıxsınmaq; пəши гəтəме 
боштə əғылон öz uşaqlarım üçün darıхmışam; пəши гəтə с. həsrət 
çəkən, qəribsəyən, darıxan, həsrət çəkmiş, qəribsəmiş, darıxmış, 
darıxsınmış. 

пәшил с. bax: пәлешк; пəшил беј ф. bax: пәлешк беј. 
пәшиләти и. bax: пәлешкәти. 
пәшимон с. peşiman; пəшимон кардеј peşiman etmək; пəшимон 

кардə беј peşiman edilmək; пəшимон кардə быə peşiman edilmiş; 
пəшимон беј ф. peşiman olmaq. 

пәшимонәти и. peşimanlıq; пəшимонəти кəшеј  peşimanlıq 
çəkmək.  

пәшјә с. bayğın; виндыме əв пəшјə һолəдə onu bayğın halda 
gördüm; пəшјə бе и. bayılma; пəшјə беј ф. bayılmaq; пəшјə быə с. 

bayılmış, bayılan; пəшјə быə хəб. мəн. bayılmışdır, bayılıb; пəшјə 
карде и. bayıltma; пəшјə кардеј ф. bayıltmaq; пəшјə кардə бе и. 
bayıldılma; пəшјə кардə беј  ф. bayıldılmaq; пəшјə кардə быə с. 
bayıldılmış, bayıldılan; пəшјə кардə быə хəб. мəн. bayıldılmışdır, 
bayıldılıb. 

пәшјәәкә с. bayıldıcı; пəшјəəкə бу bayıldıcı iy. 
пәшјәти и. bayğınlıq. 
пәшминәпуш с. dünya-alәm vecinә olmayan, әhli-keф (adam). 
пәшминәпушәти и. әhli-keфlik. 
пәшҹо и. yulaflıq, yulaf bitәn yer. 
пи с. yaşlı, qoca; пи бе и. qocalma, qarıma; пи беј ф. qocalmaq, 

qarımaq; пи быə с. qocalmış, qocalan, qarımış, qarıyan; пи быə хəб. 
мəн. qocalmışdır, qocalıb, qarımışdır, qarıyıb; пи кардеј ф. 
qocaltmaq; пи кардə с. qocaldan, qocaltmış; пи кардə хəб. мəн. 
qocaltmısan. 

пиано и. мус. piano. 
пианист и. pianist. 
пивә и. pivә. 
пивәпат и. pivәbişirәn. 
пивәпате и. pivәbişirmә. 
пивәхонә и. pivәxana. 
пиж и. diafraqma. 
пизә и. arğac (həsirdə).  
пиј и. piy; пиј бастеј piy bağlamaq, piylənmək. 
пије и. istәmә, sevmә; *Пије бəсə отəшисə тынде. 
пијеј ф. istәmәk, sevmәk; аз пијејдəме ты mən səni sevirəm; пијə 

беј ф. istənilmək, sevilmək; пијə быəбе istənilmişdi, sevilmişdi; пијə 
быəбəј istənilsəydi, sevilsəydi; пијə бе istənildi, sevildi; пијə бејдə 
istənilir, sevilir; пијə бəбе istəniləcək, seviləcək; пијə быə с. 
istənilmiş, istənilən; sevilmiş, sevilən; пијə быə хəб. мəн. 
istənilmişdir, istənilib; sevilmişdir, sevilib; ♥пијејдəме istəyirəm; 
пијејдə istəyirsən; пијејдəше istəyir; пијејдəмоне istəyirik; 
пијејдəоне istəyirsiniz; пијејдəшоне istəyirlər; пијејдəмбе 
istəyirdim; пијејдəбе istəyirdin; пијејдəшбе istəyirdi; пијејдəмонбе 
istəyirdik; пијејдəонбе istəyirdiniz; пијејдəшонбе istəyirdilər; əпиме 
istəyərdim; əпи istəyərdin; əпише istəyərdi; əпимоне istəyərdik; 
əпијоне istəyərdiniz; əпишоне istəyərdilər; пијəме istədim; пијəј 
istədin; пијəше istədi; пијəмоне istədik; пијəоне istədiniz; пијəшоне 
istədilər; пијəнинбим istəməliydim; пијəнинбиш istəməliydin; 
пијəнинбе istəməliydi; пијəнинбимон istəməliydik; пијəнинбишон 
istəməliydiniz; пијəнинбин istəməliydilər; пијəнин бим istəməli 
oldum; пијəнин биш istəməli oldun; пијəнин бе istəməli oldu; 
пијəнин бимон istəməli olduq; пијəнин бишон istəməli oldunuz; 
пијəнин бин istəməli oldular; пијəмбəј istəsəydim; пијəбəј 
istəsəydin; пијəшбəј istəsəydi; пијəмонбəј istəsəydik; пијəонбəј 
istəsəydiniz; пијəшонбəј istəsəydilər; бəпијеме istəyərəm; бəпије 
istəyərsən; бəпијеше  istəyər; бəпијемоне istəyərik; бəпијеоне 
istəyərsiniz; бəпијешоне istəyərlər; пијəниним istəməliyəm; 
пијəниниш istəməlisən; пијəнине istəməlidir; пијəнинимон 
istəməliyik; пијəнинишон istəməlisiniz; пијəнинин istəməlidirlər; 
быпијым istəyim; быпи istə; быпишы istəsin; быпијəмон istəyək; 
быпијəн istəyin; быпијын istəsinlər; быпијом istəsəm; быпијош 
istəsən; быпијо istəsə; быпијомон istəsək; быпијошон istəsəniz; 
быпијон istəsələr; ♥пијејдəниме istəmirəm; пијејдəни istəmirsən; 
пијејдəшни istəmir; пијејдəмонни istəmirik; пијејдəонни 
istəmirsiniz; пијејдəшонни istəmirlər; пијејдəмныбе istəmirdim; 
пијејдəныбе istəmirdin; пијејдəшныбе istəmirdi; пијејдəмонныбе 
istəmirdik; пијејдəонныбе istəmirdiniz; пијејдəшонныбе 
istəmirdilər; нəпиме istəməzdim; нəпи istəməzdin; нəпише 
istəməzdi; нəпимоне istəməzdik; нəпијоне istəməzdiniz; нəпишоне 
istəməzdilər; ныпијəме istəmədim; ныпијəј istəmədin; ныпијəше 
istəmədi; ныпијəмоне istəmədik; ныпијəоне istəmədiniz; 
ныпијəшоне istəmədilər; пијəнинныбим istəməməliydim; 
пијəнинныбиш istəməməliydin; пијəнинныбе istəməməliydi; 
пијəнинныбимон istəməməliydik; пијəнинныбишон 
istəməməliydiniz; пијəнинныбин istəməməliydilər; пијəнин ныбим 
istəməli olmadım; пијəнин ныбиш istəməli olmadın; пијəнин ныбе 
istəməli olmadı; пијəнин ныбимон istəməli olmadıq; пијəнин 
ныбишон istəməli olmadınız; пијəнин ныбин istəməli olmadılar; 
пијəмнəбəј istəməsəydim; пијəнəбəј istəməsəydin; пијəшнəбəј 
istəməsəydi; пијəмоннəбəј istəməsəydik; пијəоннəбəј 
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istəməsəydiniz; пијəшоннəбəј istəməsəydilər; нибəпијеме 
istəmərəm; нибəпије istəməzsən; нибəпијеше istəməz; 
нибəпијемоне istəmərik; нибəпијеоне istəməzsiniz; нибəпијешоне 
istəməzlər; пијəнинним istəməməliyəm; пијəнинниш istəməməlisən; 
пијəнинни istəməməlidir; пијəниннимон istəməməliyik; 
пијəниннишон istəməməlisiniz; пијəниннин istəməməlidirlər; 
ныпијым istəməyim; мəпи istəmə; ныпишы istəməsin; мəпијəмон 
istəməyək; мəпијəн istəməyin; ныпијын istəməsinlər; ныпијом 
istəməsəm; ныпијош istəməsən; ныпијо istəməsə; ныпијомон 
istəməsək; ныпијошон istəməsəniz; ныпијон istəməsələr. 

пијејдә a.с. 1 istәyirsәn, istәyirsәnsә; пијејдə быши тынəн 
istəyirsən, sən də get, istəyirsənsə, sən də get; 2 istәr; пијејдə осмон 
дəчыкы бə зəмини! istər göy yerə yapışsın! 

пијемон и. istәk, sevgi. 
пијемонин  с. istәkli, sevgili. 
пије-пије з. sevә-sevә, istәyә-istәyә, sevәrәk, istәyәrәk. 
пијә и. bax:  пәнјә. 
пијә с. istәdiyim, sevdiyim, istәdiyi, sevdiyi; istәdiyin, sevdiyin; 

istәmiş, sevmiş; чымы пијə кинə mənim istədiyim (sevdiyim) qız. 
пијә хəб. мəн. istәmisәn, sevmisәn. 
пијәј и.  istәk; чымы пијəј ыме ки… mənim istəyim budur ki… 
пијәжен и. qarı; пијəженə нəнə qarı nənə. 
пијәженә нәнә һанә и. bax:  һафтрангә. 
пијәженәти и. qarılıq. 
пијәженонә с. qocafәndi.  
пијәјн с. istәkli, istәnilәn, sevilәn, sevimli. 
пијәјнәти и. istәklilik, sevimlilik. 
пијәкәс и. sevәn, sevgili, aşiq; *Пијəкəси чəш ку бəбе Sevənin 

gözü kor olar; Пијəкəсым демы быбо, вырəм ҹəһəннымəн быбо, 
вəјшт бəчије Sevgilim mənimlə olsa, yerim cəhənnəm olsa da, cənnət 
görünər (At. sözü). 

пијәмерд с. qoca, qoca kişi. 
пијәмердәти и. qocalıq. 
пијәмердонә с. qocafәndi. 
пијәнин с. istәmәli, sevmәli, istәyәsi, sevәsi. 
пијәсә з. istәyәrkәn, sevәrkәn. 
пијәти и. qocalıq. 
пијин с. piyli. 
пијинәти и. piylilik. 
пијо з. 1 yuxarıda, üstdә, üstündә; 2 yuxarıdan, üstdәn; пијо 

сару ерəхеј üstən aşağı baхmaq. 
пијовәкә и. piyәridәn. 
пијовније и. istәtmә, sevdirmә. 
пијовнијеј ф. istәtmәk, sevdirmәk; быпијовын ыштəни! özünü 

sevdir!; пијовнијə беј ф. istətdirilmək, sevdirilmək; пијовнијə быə с. 
istətdirilmiş, istətdirilən, sevdirilmiş, sevdirilən; пијовнијə быə хəб. 
мəн. istətdirilmişdir, istətdirilib, sevdirilmişdir, sevdirilib. 

пијовније-пијовније з. istәdә-istәdә, sevdirә-sevdirә, istәdәrәk, 
sevdirәrәk. 

пијовнијә с. istәtmiş, istәdәn, sevdirmiş, sevdirәn. 
пијовнијә хəб. мəн. istәtmisәn, sevdirmisәn. 
пијовнијәнин с. istәtmәli, sevdirmәli. 
пијовнијәсә з. istәdәrkәn, sevdirәrkәn. 
пијодә с. piyada; пијодə шеј piyada getmək; пијодə лəшғəр 

piyada qoşun. 
пијоз и. бот. soğan; бынə пијоз baş soğan; һавзə пијоз göy soğan; 

*Бə пијози гəдəли дијə мəкə, бəчəј тəвəни дијə быкə Soğanın 
kiçikliyinə baxma, acılığına bax (At. sözü). 

пијоздоғ и. soğandağı, soğança. 
пијозәпатә и. әtsiz şorba, qaşıqaşı. 
пијозин с. soğanlı. 
пијозәһи и. soğanlıq. 
пијозҹо и. soğanlıq. 
пијолә и. piyalә, kasa. 
пијоләчәм  с. piyalәyәoxşar, kasayaoxşar. 
пијонә и. bax: ҹәмәку. 
пијонә з. 1 inişil; пијонə шəбим бə ди inişil kəndə getmişdim; 2 

inişilki; бəрк торсынише əмə пијонə воа inişilki qar bizi bərk 
qorхutdu. 

пијонәни з. inişilki. 
пијотонә з. inişilkindәn qabaqkı il. 

пијотонәни з. inişilkindәn qabaqkı ildәki. 
пилә и. анат. göz qapağı. 
пиләтә и. pilәtә; ғазə пилəтə qaz pilətəsi; електрикə пилəтə 

elektrik pilətəsi. 
пилығ и. şiş (göz qapağının şişi); чəшон пилығ карде göz 

qapaqlarinin  şişməsi. 
пилығин с. şişkin, şişmiş (göz). 
пилығинәти и. şişkinlik, şişmişlik (göz). 
пилпилә и. palçıq vulkanı. 
пилтә и. piltә; лампə пилтə lampa piltəsi. 
пин и. bәlim, xırmanaltı. 
пингә и. azı dişi (vəhşi heyvanlarda); хугə пингə qaban qılıncı. 
пинә и. yamaq, közәmә; пинə кардеј ф. 1 yamamaq; 2 мəҹ. 

ilişdirmək, vurmaq (yumruq və s.); пинə ној ф. yamaq qoymaq, 
yamaqlamaq, közəmək; пинə ноə беј ф. yamaq qoyulmaq, 
yamaqlanmaq, közənmək; пинə ноə быə с. yamaq qoyulmuş, 
yamaqlanmış, közənmiş; пинə ноə быə хəб. мəн. yamaq 
qoyulmuşdur, yamaqlanmışdır, közənmişdir. 

пинәвон и. yamaqçı, pinәçi, közәyici. 
пинәвонәти и. yamaqçılıq, pinәçilik, közәyicilik. 
пинәјн с. yamaqlı; пинəјнə олəт yamaqlı paltar. 
пинәке и. burnunu çәkmә; пинəке жəј ф. burnunu çəkmək.  
пинә-пәлу и. yamaq-yırtıq, yamaq-yumaq. 
пинин с. bilimli, bәlimә bulaşmış. 
пипалән с. bordaq, kök (ev heyvanları haqqında). 
пипышгон и. qocalar. 
пир с. pir, qoca, qocaman. 
пир и. pir, ocaq. 
пирон с. qocaman; пиронə мерд qocaman kişi. 
пиронәти и. qocamanlıq. 
пирог и. piroq. 
пирожнә и. pirojna. 
пис с. ala-bula, ala-bәzәk, rәngbәrәng, әlvan, alaca; писə 

зандəго alaca inək. 
писә и. zolaq, zol. 
писәғәзинә с. zolaqvarı. 
писәғәзинәти и. zolaqvarılıq. 
писәјн с. zolaqlı. 
писәјнәти и. zolaqlılıq.  
писә-писә з. zolaq-zolaq, zol-zol; писə-писə кардеј zolaqlamaq. 
пискин и. bax: пучкинә. 
пистон и. piston. 
питә и. pәncә. 
питә гәте и. kök atma (paltar, corab və s. toxuyarkən). 
пити и. piti. 
питиг и. pipik; суки питик хoruz pipiyi; *Кəдəм ни һəмјоз, 

мəндили питигым дыроз. 
питигулә и. bәrni, piti bәrnisi, qalğa. 
питконә и. quşların  büzdüm sümüyünün üstündәki artıq әt.  
пифә и. kәpitkә, kilkә, lif. 
пич I и. peç. 
пич II и. bax: пичәнә.  
пичгир и. vintsıxan. 
пичәнә и. 1 dolaq (başın üstünə yükün altında qoyulur); 2 тех. 

kipkәc, araqat; 3 yapma; пичəнə чəм yapma üsulu. 
пичәнник и. peçenye. 
пичин с. buğumlu. 
пичинәти и. buğumluluq. 
пичинәчангон и. зоол. buğumayaqlılar. 
пичинон и. биол. buğumlular (heyvanlar, bitkilər). 
пичриз и. yiv. 
пичризәпам и. yivölçәn. 
пичризин с. yivli. 
пичризинәти и. yivlilik. 
пичризоәкә и. yivaçan, yivkәsәn. 
пиш н. piş (pişiyə əmr). 
пишвоз и. qarşılama, qarşılanma, pişvaz; пишвоз кардеј ф. 

qarşılamaq, pişvazına çıxmaq; пишвоз кардə беј ф. qarşılanmaq, 
pişvaza çıxılmaq; пишвоз кардə быə с. qarşılanmış, pişvaz edilmiş 
(edilən); пишвоз кардə быə хəб. мəн. qarşılanmışdır, pişvaz 
edilmişdir (edilib). 
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пиши и. pişik (uşağın dilində). 
пишиг и. bax: кыты. 
пишигәлатә и. bax: кытыәлатә. 
пишигәчанг и. hәsirin naxış növü. 
пиши-пиши и. pişi-pişi (pişiyi çağırma). 
пишнамаз и. pişnamaz. 
пишт  и. rәdd ol (pişiyə əmr). 
пиштахтә и. piştaxta. 
пишхыдмәт и. xidmәtbaşı, majordom. 
пыә 1 и. ata; чымы пыə mənim atam; Пыəку вотеј, зоəку мəсеј 

Atadan demək, oğuldan eşitmək (At. m.); 2 hami, xeyirxah; миллəти 
пыə millət atası; 3 с.: пыә меһиббәт ata mәhәbbәti. 

пыәғәзинә з. atayana, ata kimi, atasayağı. 
пыәдәи с. atadanbir; пыəдəи боон atadanbir qardaşlar. 
пыәжен и. ögey ana, analıq. 
пыә-зоә и. ata-oğul. 
пыәјн с. atalı. 
пыәкумандә с. atadanqalma. 
пыәли и. 1 ögey ata, atalıq; 2 atacıq, atacığaz; 3 bax: дәдәли. 
пыәма и. atacan. 
пыәмард с. atasıölmüş, atasız; пыəмардə əғыл atasıölmüş, atasız 

uşaq. 
пыәмарде и. atasız qalma, atasızlıq. 
пыә-моә и. ata-ana, valideynlәr; *Бə пыə-моə һурмəт быəкош, 

ыштəнəн һурмəт бəвиндеш Ata-anaya hörmət etsən, özün də hörmət 
görərsən (At. sözü). 

пыә-моәјн с. atalı-analı. 
пыәмоәсојб с. atalı-analı. 
пыәмол и. atamalı; бəһə бəнə пыəмоли atamalı kimi ye. 
пыәти и. atalıq; пыəти кардеј ф. atalıq etmək; əј пыəти кардəше 

бомы o mənə atalıq etmişdir. 
пыжә и. әriştә; пыжə бырнијеј əriştə kəsmək. 
пыжәјн с. әriştәli. 
пыжәпыло и. әriştәplov, әriştәçilov. 
пыје и. yerimә, addımlama. 
пыјеј ф. yerimәk, addımlamaq; гон-гони пыјеј ağır-ağır yerimək; 

♥пыјејдəм yeriyirəm; пыјејдəш yeriyirsən; пыјејдə yeriyir; 
пыјејдəмон yeriyirik; пыјејдəшон yeriyirsiniz; пыјејдəн yeriyirlər; 
пыјејдəбим yeriyirdim; пыјејдəбиш yeriyirdin; пыјејдəбе yeriyirdi; 
пыјејдəбимон yeriyirdik; пыјејдəбишон yeriyirdiniz; пыјејдəбин 
yeriyirdilər; əпыјим yeriyərdim; əпыјиш yeriyərdin; əпыји yeriyərdi; 
əпыјимон yeriyərdik; əпыјишон yeriyərdiniz; əпыјин yeriyərdilər; 
пыјəјм yeridim; пыјəјш yeridin; пыјəј yeridi; пыјəјмон yeridik; 
пыјəјшон yeridiniz; пыјəјн yeridilər; пыјəнинбим yeriməliydim; 
пыјəнинбиш yeriməliydin; пыјəнинбе yeriməliydi; пыјəнинбимон 
yeriməliydik; пыјəнинбишон yeriməliydiniz; пыјəнинбин 
yeriməliydilər; пыјəнин бим yeriməli oldum; пыјəнин биш yeriməli 
oldun; пыјəнин бе yeriməli oldu; пыјəнин бимон yeriməli olduq; 
пыјəнин бишон yeriməli oldunuz; пыјəнин бин yeriməli oldular; 
пыјəбəјм yerisəydim; пыјəбəјш yerisəydin; пыјəбəј yerisəydi; 
пыјəбəјмон yerisəydik; пыјəбəјшон yerisəydiniz; пыјəбəјн 
yerisəydilər; бəпыјем yeriyərəm; бəпыјеш yeriyərsən; бəпыје 
yeriyər; бəпыјемон yeriyərik; бəпыјешон yeriyərsiniz; бəпыјен 
yeriyərlər; пыјəниним yeriməliyəm; пыјəниниш yeriməlisən; 
пыјəнине yeriməlidir; пыјəнинимон yeriməliyik; пыјəнинишон 
yeriməlisiniz; пыјəнинин yeriməlidirlər; быпыјым yeriyim; быпы 
yeri; быпыјы yerisin; быпыјəмон yeriyək; быпыјəн yeriyin; 
быпыјын yerisinlər; быпыјом yerisəm; быпыјош yerisən; быпыјо 
yerisə; быпыјомон yerisək; быпыјошон yerisəniz; быпыјон 
yerisələr; ♥пыјејдəним yerimirəm; пыјејдəниш yerimirsən; 
пыјејдəни yerimir; пыјејдəнимон yerimirik; пыјејдəнишон 
yerimirsiniz; пыјејдəнин yerimirlər; пыјејдəныбим yerimirdim; 
пыјејдəныбиш yerimirdin; пыјејдəныбе yerimirdi; пыјејдəныбимон 
yerimirdik; пыјејдəныбишон yerimirdiniz; пыјејдəныбин 
yerimirdilər; нəпыјим yeriməzdim; нəпыјиш yeriməzdin; нəпыји 
yeriməzdi; нəпыјимон yeriməzdik; нəпыјишон yeriməzdiniz; 
нəпыјин yeriməzdilər; ныпыјəјм yerimədim; ныпыјəјш yerimədin; 
ныпыјəј yerimədi; ныпыјəјмон yerimədik; ныпыјəјшон yerimədiniz; 
ныпыјəјн yerimədilər; пыјəнинныбим yeriməməliydim; 
пыјəнинныбиш yeriməməliydin; пыјəнинныбе yeriməməliydi; 
пыјəнинныбимон yeriməməliydik; пыјəнинныбишон 

yeriməməliydiniz; пыјəнинныбин yeriməməliydilər; пыјəнин ныбим 
yeriməli olmadım; пыјəнин ныбиш yeriməli olmadın; пыјəнин ныбе 
yeriməli olmadı; пыјəнин ныбимон yeriməli olmadıq; пыјəнин 
ныбишон yeriməli olmadınız; пыјəнин ныбин yeriməli olmadılar; 
пыјəнəбəјм yeriməsəydim; пыјəнəбəјш yeriməsəydin; пыјəнəбəј 
yeriməsəydi; пыјəнəбəјмон yeriməsəydik; пыјəнəбəјшон 
yeriməsəydiniz; пыјəнəбəјн yeriməsəydilər; нибəпыјем yerimərəm; 
нибəпыјеш yeriməzsən; нибəпыје yeriməz; нибəпыјемон yerimərik; 
нибəпыјешон yeriməzsiniz; нибəпыјен yeriməzlər; пыјəнинним 
yeriməməliyəm; пыјəнинниш yeriməməlisən; пыјəнинни 
yeriməməlidir; пыјəниннимон yeriməməliyik; пыјəниннишон 
yeriməməlisiniz; пыјəниннин yeriməməlidirlər; ныпыјым 
yeriməyim; мəпы yerimə; ныпыјы yeriməsin; мəпыјəмон yeriməyək; 
мəпыјəн yeriməyin; ныпыјын yeriməsinlər; ныпыјом yeriməsəm; 
ныпыјош yeriməsən; ныпыјо yeriməsə; ныпыјомон yeriməsək; 
ныпыјошон yeriməsəniz; ныпыјон yeriməsələr. 

пыјемон и. yeriş. 
пыјемонин с. yerişli; речинə пыјемонин gözəl yerişli. 
пыје-пыје з. yeriyәrәk, yeriyә-yeriyә. 
пыјә с. addımlayan, addımlamış. 
пыјә хəб. мəн. yeriyib, addımlayıb. 
пыјәнин с. yerimәli, yeriyәsi, addımlamalı, addımlayası. 
пыјәсә з. yeriyәrkәn, addımlayarkәn. 
пыјовније и. addımlatma, yeritmә. 
пыјовнијеј ф. addımlatmaq, yeritmәk; нохəшини пыјовнијеј 

хəstəni yeritmək; ♥пыјовнејдəм addımladıram; пыјовнејдəш 
addımladırsan; пыјовнејдə addımladır; пыјовнејдəмон addımladırıq; 
пыјовнејдəшон addımladırsınız; пыјовнејдəн addımladırlar; 
пыјовнејдəбим addımladırdım; пыјовнејдəбиш addımladırdın; 
пыјовнејдəбе addımladırdı; пыјовнејдəбимон addımladırdıq; 
пыјовнејдəбишон addımladırdınız; пыјовнејдəбин addımladırdılar; 
əпыјовним addımladardım; əпыјовниш addımladardın; əпыјовни 
addımladardı; əпыјовнимон addımladardıq; əпыјовнишон 
addımladardınız; əпыјовнин addımladardılar; пыјовниме 
addımlatdım; пыјовније addımlatdın; пыјовнише addımlatdı; 
пыјовнимоне addımlatdıq; пыјовнијоне addımlatdınız; 
пыјовнишоне addımlatdılar; пыјовнијəнинбим addımlatmalıydım; 
пыјовнијəнинбиш addımlatmalıydın; пыјовнијəнинбе 
addımlatmalıydı; пыјовнијəнинбимон addımlatmalıydıq; 
пыјовнијəнинбишон addımlatmalıydınız; пыјовнијəнинбин 
addımlatmalıydılar; пыјовнијəнин бим addımlatmalı oldum; 
пыјовнијəнин биш addımlatmalı oldun; пыјовнијəнин бе 
addımlatmalı oldu; пыјовнијəнин бимон addımlatmalı olduq; 
пыјовнијəнин бишон addımlatmalı oldunuz; пыјовнијəнин бин 
addımlatmalı oldular; пыјовнијəмбəј addımlatsaydım; пыјовнијəбəј 
addımlatsaydın; пыјовнијəшбəј addımlatsaydı; пыјовнијəмонбəј 
addımlatsaydıq; пыјовнијəонбəј addımlatsaydınız; пыјовнијəшонбəј 
addımlatsaydılar; бəпыјовнем addımladaram; бəпыјовнеш 
addımladarsan; бəпыјовне addımladar; бəпыјовнемон addımladarıq; 
бəпыјовнешон addımladarsınız; бəпыјовнен addımladarlar; 
пыјовнијəниним addımlatmalıyam; пыјовнијəниниш 
addımlatmalısan; пыјовнијəнине addımlatmalıdır; 
пыјовнијəнинимон addımlatmalıyıq; пыјовнијəнинишон 
addımlatmalısınız; пыјовнијəнинин addımlatmalıdırlar; быпыјовным 
addımladım; быпыјовын addımlat; быпыјовны addımlatsın; 
быпыјовнəмон addımladaq; быпыјовнəн addımladın; быпыјовнын 
addımlatsınlar; быпыјовном addımlatsam; быпыјовнош addımlatsan; 
быпыјовно addımlatsa; быпыјовномон addımlatsaq; быпыјовношон 
addımlatsanız; быпыјовнон addımlatsalar; ♥пыјовнејдəним 
addımlatmıram; пыјовнејдəниш addımlatmırsan; пыјовнејдəни 
addımlatmır; пыјовнејдəнимон addımlatmırıq; пыјовнејдəнишон 
addımlatmırsınız; пыјовнејдəнин addımlatmırlar; пыјовнејдəныбим 
addımlatmırdım; пыјовнејдəныбиш addımlatmırdın; 
пыјовнејдəныбе addımlatmırdı; пыјовнејдəныбимон 
addımlatmırdıq; пыјовнејдəныбишон addımlatmırdınız; 
пыјовнејдəныбин addımlatmırdılar; нəпыјовним addımlatmazdım; 
нəпыјовниш addımlatmazdın; нəпыјовни addımlatmazdı; 
нəпыјовнимон addımlatmazdıq; нəпыјовнишон addımlatmazdınız; 
нəпыјовнин addımlatmazdılar; ныпыјовниме addımlatmadım; 
ныпыјовније addımlatmadın; ныпыјовнише addımlatmadı; 
ныпыјовнимоне addımlatmadıq; ныпыјовнијоне addımlatmadınız; 
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ныпыјовнишоне addımlatmadılar; пыјовнијəнинныбим 
addımlatmamalıydım; пыјовнијəнинныбиш addımlatmamalıydın; 
пыјовнијəнинныбе addımlatmamalıydı; пыјовнијəнинныбимон 
addımlatmamalıydıq; пыјовнијəнинныбишон addımlatmamalıydınız; 
пыјовнијəнинныбин addımlatmamalıydılar; пыјовнијəнин ныбим 
addımlatmalı olmadım; пыјовнијəнин ныбиш addımlatmalı olmadın; 
пыјовнијəнин ныбе addımlatmalı olmadı; пыјовнијəнин ныбимон 
addımlatmalı olmadıq; пыјовнијəнин ныбишон addımlatmalı 
olmadınız; пыјовнијəнин ныбин addımlatmalı olmadılar; 
пыјовнијəмнəбəј addımlatmasaydım; пыјовнијəнəбəј 
addımlatmasaydın; пыјовнијəшнəбəј addımlatmasaydı; 
пыјовнијəмоннəбəј addımlatmasaydıq; пыјовнијəоннəбəј 
addımlatmasaydınız; пыјовнијəшоннəбəј addımlatmasaydılar; 
нибəпыјовнем addımlatmaram; нибəпыјовнеш addımlatmazsan; 
нибəпыјовне addımlatmaz; нибəпыјовнемон addımlatmarıq; 
нибəпыјовнешон addımlatmazsınız; нибəпыјовнен addımlatmazlar; 
пыјовнијəнинним addımlatmamalıyam; пыјовнијəнинниш 
addımlatmamalısan; пыјовнијəнинни addımlatmamalıdır; 
пыјовнијəниннимон addımlatmamalıyıq; пыјовнијəниннишон 
addımlatmamalısınız; пыјовнијəниннин addımlatmamalıdırlar; 
ныпыјовным addımlatmayım; мəпыјовын addımlatma; ныпыјовны 
addımlatmasın; мəпыјвонəмон addımlatmayaq; мəпыјовнəн 
addımlatmayın; ныпыјовнын addımlatmasınlar; ныпыјвоном 
addımlatmasam; ныпыјовнош addımlatmasan; ныпыјовно 
addımlatmasa; ныпыјовномон addımlatmasaq; ныпыјовношон 
addımlatmasanız; ныпыјовнон addımlatmasalar. 

пыјовније-пыјовније з. addımlada-addımlada, addımladaraq. 
пыјовнијә с. addımladan, addımlatmış, yeritmiş, yeridәn. 
пыјовнијә хəб. мəн. addımlatmısan, yeritmisәn. 
пыјовнијәнин с. addımlatmalı, yeritmәli. 
пыјовнијәсә з. addımladarkәn, yeridәrkәn. 
пыккәнә и. hıçqırıq, hıçqırma; пыккəнə гəтеј hıçqırmaq. 
пыл и. çiling. 
пыләгыр с. çilingayaq, nazikqıçlı. 
пылкә и. 1 çilәkәn, tamasa (nazik, ensiz taxtalar);  2 qеоd. reyka 

(dərəcələrə bölünmüş uzun taxta); 3 тех. reyka (əyri cızıqlar çəkmək 
üçün nazik lövhə). 

пылкәјн с. çilәkәnli, çilәkәndәn tikilmiş. 
пыло и. plov, aş; пыло патеј aş bişirmək; пыло бə дəм ној aşı 

dəmə qoymaq. 
пылобын и. aşaltı, aşdibi. 
пылобынә с. aşaltılıq. 
пылоәпат и. pılovbişirәn. 
пылокырчәкә и. aş qızdırmaq üçün (saxsı) qazan. 
пылоку и. бот. balqabaq, boranı, aş boranısı. 
пылопарзын и. aşsüzәn. 
пылосә и. 1 aşbaşı, aşqarası; 2 toy axşamı qazanın başından bәy 

vә onun dostları üçün göndәrilәn plov. 
пылосәјнә с. aşbaşılıq, aşqaralıq. 
пылохонә и. aşxana, aş bişirilәn yer. 
пылохор с. aşsevәn, aş çox yeyәn. 
пылохорәти и. aşsevәnlik, aş çox yemә. 
пыл-пылоне и. çilingağac (oyun). 
пынд с. qatı, sıx; пындə донəвинə аш qatı hədik; пынд бе и. 

qatılaşma, qatılanma, sıxlaşma, bərkişmə; пынд беј ф. qatılaşmaq, 
qatılanmaq, sıxlaşmaq, bərkişmək; пынд быə с. qatılaşmış, 
qatılanmış, qatılaşan, qatılanan, sıxlaşmış, sıxlaşan; пынд быə хəб. 
мəн. qatılaşmışdır, qatılanmışdır, qatılaşıb, qatılanıb, sıxlaşmışdır, 
sıxlaşıb; пынд карде и. qatılaşdırma, qatılatma, sıxlaşdırma; пынд 
кардеј ф. qatılaşdırmaq, qatılatmaq, sıxlaşdırmaq; пынд кардə бе и. 
qatılaşdırılma, sıxlaşdırılma; пынд кардə беј ф. qatılaşdırılmaq, 
sıxlaşdırılmaq; пынд кардə быə с. qatılaşdırılmış, qatılaşdırılan, 
sıxlaşdırılmış, sıxlaşdırılan; пынд кардə быə хəб. мəн. 
qatılaşdırılmışdır, qatılaşdırılıb, sıxlaşdırılmışdır, sıxlaşdırılıb. 

пындәкә с. qatılaşdırıcı. 
пындәти и. qatılıq, sıxlıq; пындəти дəрəҹə qatılıq dərəcəsi; 

пындəти нишоəдə ким. физиол. qatılıq göstəricisi. 
пынд-пынди з. sıx-sıx. 
пындовбе и. тех. qatıәrimә. 
пындовбыә с. тех. qatıәriyәn. 
пырғин с. yoluq; пырғинə шəғол yoluq çaqqal. 

пырғинәти и. yoluqluq. 
пыркин с. sәliqәsiz, pinti. 
пыркинәти и. sәliqәsizlik, pintilik. 
пыррә и. pırıltı. 
пырт и. sәyrimә; пырт жəј ф. səyrimək; чəшым пырт жəјдə 

gözüm səyriyir. 
пыртәнә и. irmәk. 
пыртије и. yıxılma, sürüşüb yıxılma, qәflәtәn yıxılma, 

sәndәlәyib yıxılma. 
пыртијеј ф. yıxılmaq, sürüşüb yıxılmaq, qәflәtәn yıxılmaq, 

sәndәlәyib yıxılmaq; бə чол пыртијеј quyuya düşmək; 
♥пыртијејдəм yıхılıram; пыртијејдəш yıхılırsan; пыртијејдə yıхılır; 
пыртијејдəмон yıхılırıq; пыртијејдəшон yıхılırsınız; пыртијејдəн 
yıхılırlar; пыртијејдəбим yıхılırdım; пыртијејдəбиш yıхılırdın; 
пыртијејдəбе yıхılırdı; пыртијејдəбимон yıхılırdıq; 
пыртијејдəбишон yıхılırdınız; пыртијејдəбин yıхılırdılar; əпыртим 
yıхılardım; əпыртиш yıхılardın; əпырти yıхılardı; əпыртимон 
yıхılardıq; əпыртишон yıхılardınız; əпыртин yıхılardılar; пыртијəјм 
yıхıldım; пыртијəјш yıхıldın; пыртијəј yıхıldı; пыртијəјмон yıхıldıq; 
пыртијəјшон yıхıldınız; пыртијəјн yıхıldılar; пыртијəнинбим 
yıхılmalıydım; пыртијəнинбиш yıхılmalıydın; пыртијəнинбе 
yıхılmalıydı; пыртијəнинбимон yıхılmalıydıq; пыртијəнинбишон 
yıхılmalıydınız; пыртијəнинбин yıхılmalıydılar; пыртијəнин бим 
yıхılmalı oldum; пыртијəнин биш yıхılmalı oldun; пыртијəнин бе 
yıхılmalı oldu; пыртијəнин бимон yıхılmalı olduq; пыртијəнин 
бишон yıхılmalı oldunuz; пыртијəнин бин yıхılmalı oldular; 
пыртијəбəјм yıхılsaydım; пыртијəбəјш yıхılsaydın; пыртијəбəј 
yıхılsaydı; пыртијəбəјмон yıхılsaydıq; пыртијəбəјшон yıхılsaydınız; 
пыртијəбəјн yıхılsaydılar; бəпыртијем yıхılaram; бəпыртијеш 
yıхılarsan; бəпыртије yıхılar; бəпыртијемон yıхılarıq; 
бəпыртијешон yıхılarsınız; бəпыртијен yıхılarlar; пыртијəниним 
yıхılmalıyam; пыртијəниниш yıхılmalısan; пыртијəнине 
yıхılmalıdır; пыртијəнинимон yıхılmalıyıq; пыртијəнинишон 
yıхılmalısınız; пыртијəнинин yıхılmalıdırlar; быпыртијым yıхılım; 
быпырти yıхıl; быпыртијы yıхılsın; быпыртијəмон yıхılaq; 
быпыртијəн yıхılın; быпыртијын yıхılsınlar; быпыртијом yıхılsam; 
быпыртијош yıхılsan; быпыртијо yıхılsa; быпыртијомон yıхılsaq; 
быпыртијошон yıхılsanız; быпыртијон yıхılsalar; ♥пыртијејдəним 
yıхılmıram; пыртијејдəниш yıхılmırsan; пыртијејдəни yıхılmır; 
пыртијејдəнимон yıхılmırıq; пыртијејдəнишон yıхılmırsınız; 
пыртијејдəнин yıхılmırlar; пыртијејдəныбим yıхılmırdım; 
пыртијејдəныбиш yıхılmırdın; пыртијејдəныбе yıхılmırdı; 
пыртијејдəныбимон yıхılmırdıq; пыртијејдəныбишон yıхılmırdınız; 
пыртијејдəныбин yıхılmırdılar; нəпыртим yıхılmazdım; нəпыртиш 
yıхılmazdın; нəпырти yıхılmazdı; нəпыртимон yıхılmazdıq; 
нəпыртишон yıхılmazdınız; нəпыртин yıхılmazdılar; ныпыртијəјм 
yıхılmadım; ныпыртијəјш yıхılmadın; ныпыртијəј yıхılmadı; 
ныпыртијəјмон yıхılmadıq; ныпыртијəјшон yıхılmadınız; 
ныпыртијəјн yıхılmadılar; пыртијəнинныбим yıхılmamalıydım; 
пыртијəнинныбиш yıхılmamalıydın; пыртијəнинныбе 
yıхılmamalıydı; пыртијəнинныбимон yıхılmamalıydıq; 
пыртијəнинныбишон yıхılmamalıydınız; пыртијəнинныбин 
yıхılmamalıydılar; пыртијəнин ныбим yıхılmalı olmadım; 
пыртијəнин ныбиш yıхılmalı olmadın; пыртијəнин ныбе yıхılmalı 
olmadı; пыртијəнин ныбимон yıхılmalı olmadıq; пыртијəнин 
ныбишон yıхılmalı olmadınız; пыртијəнин ныбин yıхılmalı 
olmadılar; пыртијəнəбəјм yıхılmasaydım; пыртијəнəбəјш 
yıхılmasaydın; пыртијəнəбəј yıхılmasaydı; пыртијəнəбəјмон 
yıхılmasaydıq; пыртијəнəбəјшон yıхılmasaydınız; пыртијəнəбəјн 
yıхılmasaydılar; нибəпыртијем yıхılmaram; нибəпыртијеш 
yıхılmazsan; нибəпыртије yıхılmaz; нибəпыртијемон yıхılmarıq; 
нибəпыртијешон yıхılmazsınız; нибəпыртијен yıхılmazlar; 
пыртијəнинним yıхılmamalıyam; пыртијəнинниш yıхılmamalısan; 
пыртијəнинни yıхılmamalıdır; пыртијəниннимон yıхılmamalıyıq; 
пыртијəниннишон yıхılmamalısınız; пыртијəниннин 
yıхılmamalıdırlar; ныпыртијым yıхılmayım; мəпырти yıхılma; 
ныпыртијы yıхılmasın; мəпыртијəмон yıхılmayaq; мəпыртијəн 
yıхılmayın; ныпыртијын yıхılmasınlar; ныпыртијом yıхılmasam; 
ныпыртијош yıхılmasan; ныпыртијо yıхılmasa; ныпыртијомон 
yıхılmasaq; ныпыртијошон yıхılmasanız; ныпыртијон yıхılmasalar. 

пыртије-пыртије з. yıxıla-yıxıla, yıxılaraq. 
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пыртијә с. yıxılmış, yıxılan, sürüşüb yıxılmış (yıxılan), qәflәtәn 
yıxılmış (yıxılan), sәndәlәyib yıxılmış (yıxılan). 

пыртијә хəб. мəн. yıxılıb, sürüşüb yıxılıb, qәflәtәn yıxılıb, 
sәndәlәyib yıxılıb. 

пыртијәнин с. yıxılmalı, yıxılası, sürüşüb yıxılmalı (yıxılası), 
qәflәtәn yıxılmalı (yıxılası), sәndәlәyib yıxılmalı (yıxılası). 

пыртијәсә з. yıxılarkәn, sürüşüb yıxılarkәn, qәflәtәn yıxılarkәn, 
sәndәlәyib yıxılarkәn. 

пыртыније и. yıxma, itәlәyib yıxma, atma (aşağı). 
пыртынијеј ф. yıxmaq, itәlәyib yıxmaq, atmaq (aşağı.); 

пыртынијə беј ф. yıxdırılmaq, itələdib yıxdırılmaq, atılmaq (aşağı); 
пыртынијə быə с. yıxdırılmış, yıxdırılan, itələdib yıxdırılmış 
(yıxdırılan), atılmış, atılan (aşağı); пыртынијə быə хəб. мəн. 
yıxdırılmışdır, yıxdırılıb, itələdib yıxdırılmışdır (yıxdırılıb), atılmışdır, 
atılıb (aşağı). 

пыртыније-пыртыније з. yıxa-yıxa, yıxaraq. 
пыртынијә с. yıxmış, yıxan, itәlәyib yıxmış (yıxan), atmış, atan 

(aşağı). 
пыртынијә хəб. мəн. yıxmısan, itәlәyib yıxmısan, atmısan  

(aşağı). 
пыртынијәнин с. yıxmalı, yıxası, itәlәyib yıxmalı (yıxası), 

atmalı, atası (aşağı). 
пыртынијәсә з. yıxarkәn, itәlәyib yıxarkәn, atarkәn (aşağı). 
пысгылә и. bax: дырығ.  
пысгыл(и) с. cıqqılı (təzə doğulan uşaqa nəvazişlə müraciət). 
пысә и. qasıq.  
пыспысәнә и. зоол. bax: пыспысоли. 
пыспысоли и. зоол. dozanqurdu. 
пыт и. sapçıxma (paltarda).  
пытыпоә и. tikә-tikә, pәrәn-pәrәn, qәlpә-qәlpә; пытыпоə беј ф. 

tikə-tikə olmaq, parçalanmaq, pərən-pərən olmaq, qəlpələnmək, 
qəlpələşmək; пытыпоə быə с. tikə-tikə olmuş, parçalanmış, pərən-
pərən olmuş, qəlpələnmiş, qəlpələşmiş; пытыпоə быə хəб. мəн. tikə-
tikə olmuşdur, parçalanmışdır, pərən-pərən olmuşdur, qəlpələnmişdir, 
qəlpələşmişdir; пытыпоə кардеј ф. tikə-tikə etmək, parçalamaq, 
pərən-pərən etmək, qəlpələmək, qəlpələtmək, qəlpələndirmək; 
пытыпоə кардə беј ф. tikə-tikə edilmək, parçalandırılmaq, pərən-
pərən olunmaq, qəlpələndirilmək; пытыпоə кардə быə с. tikə-tikə 
edilmiş, parçalandırılmış, pərən-pərən edilmiş, qəlpələndirilmiş. 

пытырғә и. бот. pıtırqan, pıtraq. 
пыт-пыт и. deyinmә, deyinti, dığ-dığ; пыт-пыт кардеј ф. 

deyinmək; пыт-пыт кардə беј ф. deyinilmək; пыт-пыт кардə быə с. 
deyinilmiş, deyinilən; пыт-пыт кардə быə хəб. мəн. deyinilmişdir, 
deyinilib; пыт-пыт кардовнијеј ф. deyindirmək; пыт-пыт 
кардовнијə беј ф. deyindirilmək; пыт-пыт кардовнијə быə с. 
deyindirilmiş, deyindirilən; пыт-пыт кардовнијə быə хəб. мəн. 
deyindirilmişdir, deyindirilib. 

пытпытәјн с. deyingәn, deyintili; пытпытəјнə мерд deyingən 
kişi. 

пытпытәјнәти и. deyingәnlik, dığdığçılıq. 
пытпытәкә и. deyinәn, dığdığçı. 
пыф и. bax: шыш. 
пыфә с. yumşaq. 
пыхе и. çürümә. 
пыхеј ф. çürümәk; ♥пыхејдə çürüyür; пыхејдəбе çürüyürdü; 

пыхəбе çürümüşdü; əпыхи çürüyərdi; пыхəјбəн çürüyübmüş; 
пыхəнинбе çürüməliydi; пыхəнин бе çürüməli oldu; пыхəј çürüdü; 
бəпыхе çürüyər; пыхəнине çürüməlidir; быпыхы çürüsün; быпыхо 
çürüsə; ♥пыхејдəни çürümür; пыхејдəныбе çürümürdü; пыхəныбе 
çürüməmişdi; нəпыхи çürüməzdi; пыхəнијбəн çürüməyibmiş; 
пыхəнинныбе çürüməməliydi; пыхəнин ныбе çürüməli olmadı; 
ныпыхəј çürümədi; нибəпыхе çürüməz; пыхəнинни çürüməməlidir; 
ныпыхы çürüməsin; ныпыхо çürüməsə.  

пыхе-пыхе з. çürüyә-çürüyә, çürüyәrәk. 
пыхә с. çürümüş, çürüyәn; çürük; пыхə сеф çürük alma. 
пыхә хəб. мəн. çürüyüb. 
пыхәнин с. çürümәli, çürüyәsi. 
пыхәрә с. arıq, arıq-uruq. 
пыхәрәти и. arıqlıq, arıq-uruqluq. 
пыхәсә з. çürüyәrkәn. 
пыхәти и. çürüklük. 

пыхы-пу и. çürüntü. 
пыхлуз с. qurdlu, xain, ürәyiqurdlu, paxıl, çürük (adam). 
пыхлузәти и. qurdluluq, xainlik, ürәyiqurdluluq, paxıllıq, 

çürüklük, qibtә, hәsәd. 
пыховније и. çürütmә. 
пыховнијеј ф. çürütmәk; пыховнијə беј ф. çürüdülmək; 

пыховнијə быəбе çürüdülmüşdü; пыховнијə быəбəј çürüdülsəydi; 
пыховнијə бе çürüdüldü; пыховнијə бејдə çürüdülür; пыховнијə 
бəбе çürüdülər; пыховнијə быə с. çürüdülmüş, çürüdülən; пыховнијə 
быə хəб. мəн. çürüdülmüşdür, çürüdülüb. 

пыховније-пыхвоније з. çürüdә-çürüdә, çürüdәrәk. 
пыховнијә с. çürütmüş, çürüdәn. 
пыховнијә хəб. мəн. çürütmüsәn. 
пыховнијәнин с. çürütmәli, çürüdәsi. 
пыховнијәсә з. çürüdәrkәn.пычы-пычы и. pıçı-pıçı. 
пыч-пыч и. pıç-pıç, pıçıltı; пыч-пыч кардеј ф. pıç-pıç etmək, 

pıçıldamaq; пыч-пыч кардə беј ф. pıç-pıç edilmək; пыч-пыч кардə 
быə с. pıç-pıç edilmiş (edilən); пыч-пыч кардə быə хəб. мəн. pıç-pıç 
edilmişdir (edilib); *Пыч-пычи ғандыше че Николај кə Pıç-pıç 
Nikolayın evini yıxdı (At. sözü). 

пыччә и. pıçıltı. 
пышк и. püşk, çöpatma; пышк шодој püşk atmaq, çöp atmaq. 
пышт и. qovut. 
пыште и. 1 burma; 2 axtalama. 
пыштеј ф. 1 burmaq; 2 axtalamaq; пыштə беј ф. 1 burulmaq; 2 

axtalanmaq; пыштə быə с. 1 burulmuş, burulan; 2  axtalanmış, 
axtalanan; пыштə быə хəб. мəн. 1 burulmuşdur, burulub; 2  
axtalanmışdır, axtalanıb; ♥пыштејдəм aхtalayıram; пыштејдəш 
aхtalayırsan; пыштејдə aхtalayır; пыштејдəмон aхtalayırıq; 
пыштејдəшон aхtalayırsınız; пыштејдəн aхtalayırlar; пыштејдəбим 
aхtalayırdım; пыштејдəбиш aхtalayırdın; пыштејдəбе aхtalayırdı; 
пыштејдəбимон aхtalayırdıq; пыштејдəбишон aхtalayırdınız; 
пыштејдəбин aхtalayırdılar; əпыштим aхtalayardım; əпыштиш 
aхtalayardın; əпышти aхtalayardı; əпыштимон aхtalayardıq; 
əпыштишон aхtalayardınız; əпыштин aхtalayardılar; пыштыме 
aхtaladım; пыште aхtaladın; пыштыше aхtaladı; пыштымоне 
aхtaladıq; пыштыоне aхtaladınız; пыштышоне aхtaladılar; 
пыштəнинбим aхtalamalıydım; пыштəнинбиш aхtalamalıydın; 
пыштəнинбе aхtalamalıydı; пыштəнинбимон aхtalamalıydıq; 
пыштəнинбишон aхtalamalıydınız; пыштəнинбин aхtalamalıydılar; 
пыштəнин бим aхtalamalı oldum; пыштəнин биш aхtalamalı oldun; 
пыштəнин бе aхtalamalı oldu; пыштəнин бимон aхtalamalı olduq; 
пыштəнин бишон aхtalamalı oldunuz; пыштəнин бин aхtalamalı 
oldular; пыштəмбəј aхtalasaydım; пыштəбəј aхtalasaydın; 
пыштəшбəј aхtalasaydı; пыштəмонбəј aхtalasaydıq; пыштəонбəј 
aхtalasaydınız; пыштəшонбəј aхtalasaydılar; бəпыштем aхtalayaram; 
бəпыштеш aхtalayarsan; бəпыште aхtalayar; бəпыштемон 
aхtalayarıq; бəпыштешон aхtalayarsınız; бəпыштен aхtalayarlar; 
пыштəниним aхtalamalıyam; пыштəниниш aхtalamalısan; 
пыштəнине aхtalamalıdır; пыштəнинимон aхtalamalıyıq; 
пыштəнинишон aхtalamalısınız; пыштəнинин aхtalamalıdırlar; 
быпыштым aхtalayım; быпышт aхtala; быпышты aхtalasın; 
быпыштəмон aхtalayaq; быпыштəн aхtalayın; быпыштын 
aхtalasınlar; быпыштом aхtalasam; быпыштош aхtalasan; быпышто 
aхtalasa; быпыштомон aхtalasaq; быпыштошон aхtalasanız; 
быпыштон aхtalasalar; ♥пыштејдəним aхtalamıram; пыштејдəниш 
aхtalamırsan; пыштејдəни aхtalamır; пыштејдəнимон aхtalamırıq; 
пыштејдəнишон aхtalamırsınız; пыштејдəнин aхtalamırlar; 
пыштејдəныбим aхtalamırdım; пыштејдəныбиш aхtalamırdın; 
пыштејдəныбе aхtalamırdı; пыштејдəныбимон aхtalamırdıq; 
пыштејдəныбишон aхtalamırdınız; пыштејдəныбин aхtalamırdılar; 
нəпыштим aхtalamazdım; нəпыштиш aхtalamazdın; нəпышти 
aхtalamazdı; нəпыштимон aхtalamazdıq; нəпыштишон 
aхtalamazdınız; нəпыштин aхtalamazdılar; ныпыштыме 
aхtalamadım; ныпыште aхtalamadın; ныпыштыше aхtalamadı; 
ныпыштымоне aхtalamadıq; ныпыштыоне aхtalamadınız; 
ныпыштышоне aхtalamadılar; пыштəнинныбим aхtalamamalıydım; 
пыштəнинныбиш aхtalamamalıydın; пыштəнинныбе 
aхtalamamalıydı; пыштəнинныбимон aхtalamamalıydıq; 
пыштəнинныбишон aхtalamamalıydınız; пыштəнинныбин 
aхtalamamalıydılar; пыштəнин ныбим aхtalamalı olmadım; 
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пыштəнин ныбиш aхtalamalı olmadın; пыштəнин ныбе aхtalamalı 
olmadı; пыштəнин ныбимон aхtalamalı olmadıq; пыштəнин 
ныбишон aхtalamalı olmadınız; пыштəнин ныбин aхtalamalı 
olmadılar; пыштəнəбəј aхtalamasaydım; пыштəнəбəј 
aхtalamasaydın; пыштəшнəбəј aхtalamasaydı; пыштəмоннəбəј 
aхtalamasaydıq; пыштəоннəбəј aхtalamasaydınız; пыштəшоннəбəј 
aхtalamasaydılar; нибəпыштем aхtalamaram; нибəпыштеш 
aхtalamazsan; нибəпыште aхtalamaz; нибəпыштемон aхtalamarıq; 
нибəпыштешон aхtalamazsınız; нибəпыштен aхtalamazlar; 
пыштəнинним aхtalamamalıyam; пыштəнинниш aхtalamamalısan; 
пыштəнинни aхtalamamalıdır; пыштəниннимон aхtalamamalıyıq; 
пыштəниннишон aхtalamamalısınız; пыштəниннин 
aхtalamamalıdırlar; ныпыштым aхtalamayım; мəпышт aхtalama; 
ныпышты aхtalamasın; мəпыштəмон aхtalamayaq; мəпыштəн 
aхtalamayın; ныпыштын aхtalamasınlar; ныпыштом aхtalamasam; 
ныпыштош aхtalamasan; ныпышто aхtalamasa; ныпыштомон 
aхtalamasaq; ныпыштошон aхtalamasanız; ныпыштон 
aхtalamasalar. 

пыште-пыште з. bura-bura, axtalaya-axtalaya, buraraq, 
axtalayaraq. 

пыштә с. 1 burulan, burulmuş; 2 axtalanan, axtalanmış; пыштə 
кəлə aхtalanmış dana. 

пыштә хəб. мəн. 1 burmusan; 2 axtalamısan. 
пыштә и. çatı. 
пыштәвон и. buruqçu (danaları burmaq üzrə mütəxəssis). 
пыштәјн с. çatılı; пыштəјнə кə çatılı ev. 
пыштәнин с. 1 burmalı, burası; 2 axtalamalı, axtalanası. 
пыштәсә з. 1 burarkәn; 2 axtalayarkәn. 
пыштовније и. axtalatma. 
пыштовнијеј ф. axtalatmaq. 
пыштовније-пыштовније з. axtalada-axtalada, axtaladaraq. 
пыштовнијә с. axtalatmış, axtaladan. 
пыштовнијә хəб. мəн. axtalatmısan. 
пыштовнијәнин с. axtalatmalı, axtaladası 
пыштовнијәсә з. axtaladarkәn. 
пыштон и. döş, mәmә, әmcәk. 
пыштонин с. әmcәkli, döşlü, mәmәli. 
план с. plan. 
планин с. planlı. 
планинәти и. planlılıq. 
планиујғун с. planauyğun. 
планиујғунәти и. planauyğunluq. 
пластик с. plastik; пластикə ғаб plastik qab. 
платин и. platin. 
пломб и. plomb; пломб ној plomb qoymaq, plomblamaq. 
по I и. 1 addım, qәdәm, ayaq; бə по дəгынијеј ayağına düşmək; по 

дəжəнеј ayaq saхlamaq; по пегəтеј aradan çıхmaq; по гəтеј ф. ayaq 
tutmaq, qədəm tutmaq; по ғандеј ф. addım atmaq, qədəm atmaq; по 
ғандə беј ф. addım atılmaq, qədəm atılmaq; по ғандə быə с. addım 
atılmış, qədəm atılmış; по ғандə быə хəб. мəн. addım atılmışdır, 
qədəm atılmışdır; по окардеј ф. ayaq açmaq; по пегəтеј ф. ayaq 
götürmək; 2 bax: ғәдәм; по окардеј qədəm açmaq (harasa).  

по II  и. ayağın altı uzunluğunda ölçü vahidi (tәqr. 0,2 m). 
побанд и. 1 qandal, buxov, ayaqduzağı; побанд карде и. 

qandallama, buxovlama; побанд кардеј ф. qandallamaq, buxovlamaq; 
побанд кардə бе и. qandallanma, buxovlanma; побанд кардə беј ф. 
qandallanmaq, buxovlanmaq; побанд кардə быə с. qandallanmış, 
qandallanan; buxovlanmış, buxovlanan; побанд кардə быə хəб. мəн. 
qandallanmışdır, qandallanıb; buxovlanmışdır, buxovlanıb; побанд 
кардовније и. qandallatma, buxovlatma; побанд кардовнијеј ф. 
qandallatmaq, buxovlatmaq; побанд кардовнијə бе и. 
qandallandırma, buxovlandırma; побанд кардовнијə беј ф. 
qandallandırmaq, buxovlandırmaq; побанд кардовнијə быə с. 
qandallandırılmış, buxovlandırılmış, qandallandırılan, 
buxovlandırılan; побанд кардовнијə быə хəб. мəн. 
qandallandırılmışdır, buxovlandırılmışdır, qandallandırılıb, 
buxovlandırılıb; 2 мəҹ. maneә, mәhdudiyyәt; 3 bax: дастбанд.  

побандин и. 1 qandallı, buxovlu; 2 bax: дастбандин. 
побаст и. bazis, fundament, әsas. 
побә и. alaqapı, dәrbәcә, hәyәt qapısı, doqqaz, yolağa; bax: 

бәлет. 

побәјн с. alaqapılı, doqqazlı. 
побәнәсо с. ayaqyalın, yalınayaq. 
побәнәсоәти и. ayaqyalınlıq, yalınayaqlıq. 
побәпо с. taykeş, taydәyişik (ayaqqabı). 
побәпоәти и. taykeşlik, taydәyişiklik. 
побәпочә з. 1 tәlәsik, tәlәm-tәlәsik, darmacal, durmaqaç, 

durmagәldim; 2 hirslә, hirsli-hirsli; побəпочə беј ф. tələsmək; 
побəпочə быə с. tələsmiş, tələsən; побəпочə быə хəб. мəн. 
tələsmişdir, tələsib.  

побәсәон и. зоол. başıayaqlılar. 
побын и. 1 ayaqaltı, döşәmә; 2 ҹоғр. astana; рујə побынон çay 

astanaları (çay mənbəyində uzanan qayalı yüksəklilklər). 
побон и. ҹоғр. mәnsәb. 
подинг и. ayaq dinqi (düyünü qabıqdan təmizləmək üçün qurğu). 
поднус и. podnos. 
подрат и. podrat. 
подратәвон и. podratçı. 
подшо и. padşah; *Подшо вотыше ло пəр, ло пəр, го пəр, го пəр 

Padşah desə qarğa uçsun, o uçar, desə inək uçsun, o uçar (At. sözü). 
подшоәти и. padşahlıq; подшоəти кардеј ф. padşahlıq etmək; 

подшоəти кардə беј ф. padşahlıq edilmək; подшоəти кардə быə с. 
padşahlıq edilmiş (edilən); подшоəти кардə быə хəб. мəн. padşahlıq 
edilmişdir (edilib). 

поә I и. 1 hissә, tikә, parça; 2 para; и поə одəмон bir para 
adamlar; поə кардеј bölmək, iki yerə bölmək; поə беј ф. paralanmaq, 
bölünmək; поə быə с. paralanmış, bölünmüş; поə быə хəб. мəн. 
paralanmışdır, bölünmüşdür; поə кардеј ф. paralamaq, bölmək; ды 
поə кардеј iki yerə bölmək. 

поә II и. izlәmә; поə кардеј izləmək (kimisə, nəyisə). 
поәво с. bax: побәнәсо. 
поәвоәти и. bax: побәнәсоәти. 
поәј a. bir para, para; поəј одəмон bir para adamlar. 
поәпам и. addımölçәn, pedometr (addımları avtomatik sayan 

aparat). 
поә-поә з. para-para, tikә-tikә, parça-parça. 
поәсә и. тəб. miqren, parabaş (başın bir tərəfində əmələ gələn 

əsəbi ağrılar). 
пожә и. paya, dirәk. 
пожән и. maneә. 
пожәнәти и. maneçilik; пожəнəти кардеј ф. maneçilik etmək; 

пожəнəти кардə с. maneçilik edən (etmiş); пожəнəти кардə беј ф. 
maneçilik edilmək; пожəнəти кардə быə с. maneçilik edilmiş 
(edilən); пожəнəти кардə быə хəб. мəн. maneçilik edilmişdir (edilib). 

поз I и. paz; поз кујеј pazlamaq; поз кујə беј pazlanmaq; поз кујə 
быə pazlanmış, pazlanan. 

поз II и. payız; позə гандым payızlıq buğda; позə шум dondurma 
şumu. 

позәвә з. payızqabağı. 
позәдә з. payızda. 
појәндоз и. payәndaz, ayaqaltı. 
појжомә и. darbalaq; pijama. 
појиз и. qayış, ip. 
појмол с. zay; појмол беј ф. zay olmaq, korlanmaq; појмол быə с. 

zay olmuş (olan), korlanmış, korlanan; појмол быə хəб. мəн. zay 
olmuşdur (olub), korlanmışdır, korlanıb; појмол кардеј ф. zay etmək, 
korlamaq; појмол кардə беј ф. zay edilmək, korlanmaq; појмол 
кардə быə с. zay edilmiş (edilən), korlanmış, korlanan; појмол кардə 
быə хəб. мəн. zay edilmişdir (edilib), korlanmışdır, korlanıb. 

појмоләти и. zaylıq. 
појнә и. dana, buzov.  
појнәәчовын и. danaotaran. 
појсә I з. ayaqüstü, atüstü, ayaqucu. 
појсә II с. hazır, ayaqda; појсə огəт тифанги tüfəngi ayaqda saхla; 

појсə мандеј ф. ayaq üstə durmaq; појсə мандə с. ayaqüstə duran, 
ayaqüstə durmuş. 

појтахт и. paytaxt. 
пок с. 1 pak, tәmiz; пок нывыштеј ф. ağartmaq (yazını); пок 

нывыштə беј ф. ağardılmaq (yazı); пок нывыштə быə с. ağardılmış, 
ağardılan (yazı); пок нывыштə быə хəб. мəн. ağardılmışdır, ağardılıb 
(yazı); 2 aydın, şәffaf. 
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покардеј  ф. geyinmәk, taxmaq (ayaqqabını); покардə беј ф. 
geyinilmək (ayaqqabı); покардə быə с. geyinilmiş, geyinilən, 
taxılmış, taxılan (ayaqqabı); покардə быə хəб. мəн. geyinilmişdir, 
geyinilib, taxılmışdır, taxılıb (ayaqqabı). 

покдин с. pakdin. 
покдинәти и. pakdinәti. 
покә с. 1 ayaz; покə шəв ayaz gecə; 2 ayazlı, soyuq, şaxtalı; 3 

dumansız; 4 хəб. мəн. покәј ayazdır; покə бе и. ayazlama; покə беј 
ф. ayazlamaq; покə быə с. ayazımış, ayazlayan; покə быə хəб. мəн. 
ayazımışdır, ayazlayıb; покə карде и. ayazıtma; покə кардеј ф. 
ayazıtmaq. 

покәвон с. vәtәnpәrvәr. 
покәвонәти и. vәtәnpәrvәrlik. 
покәдыл с. safürәkli. 
покәдыләти и. safürәklilik. 
покәму и. tüktökmә (heyvanda). 
покәти и. paklıq. 
поки I и. 1 paklıq, tәmizlik; 2 aydınlıq, şәffaflıq. 
поки II и. ayazlılıq. 
покиз и. pakiz. 
покизә с. pakizә. 
покизәти и. pakizәlik. 
покнывышт и. ağarma (yazı); покнывышт кардеј ağarmaya 

köçürmək. 
поку и. döyәc, toxac (döyəcləmə aləti). 
покујәвон и. döyәcçi, döyәclәyәn. 
полиграфијә и. poliqrafiya. 
полис и. polis. 
поло и. bax: пыло. 
помыжди и. ayaqhaqqı (həkimə və s. verilən haqq). 
понә з. ötәn il, bildir, keçәn il, inişil; понə шəбишон бə ди? bildir 

kəndə getmişdiniz? понəку гəп мəжəн… bildirdən danışma... 
понәку з. bildirdәn, ötәn ildәn; понəку жыго шејдə чəј гəп ötən 

ildən bəri onun söhbəti gedir. 
понәни з. ötәnilki, bildirki, keçәnilki, inişilki; понəни гандым 

bildirki buğda. 
понзә a. on beş. 
понзәминә a. onbeşinci. 
понзәсинин с. onbeşyaşlı. 
понзәсорнә с. onbeşyaşar, onbeşillik. 
поокарде и. ayaqaçdı, ayaqaçma (ərə gedəndən sonra qızın, 

valideynlərin dəvəti ilə ilk dəfə ata evinə gəlişi). 
поонә (пој һәх) и. qәdәmhaqqı.  
поплынгә и. pillәkan. 
попо и. ayaqcıq (körpənin dilində). 
по-по з. addım-addım, qәdәm-qәdәm. 
пор и. tük (quşun). 
порин с. tüklü. 
порингыр с. ayağıtüklü; порингырə пəрəндə ayağıtüklü quş.  
орингырәти и. ayağıtüklülük. 
порнә и. bax: појнә. 
порније и. 1 uçurtma (quş və s.); 2 püskürmә (od və s.). 
порнијеј ф. 1 uçurtmaq (quş və s.); 2 püskürmәk (od və s.); отəш 

порнијеј od püskürmək; порнијə беј ф. 1 uçurdulmaq (quş və s.); 2 
püskürdülmək; порнијə быəбе uçurdulmuşdu; порнијə быəбəј 
uçurdulsaydı; порнијə бе uçurduldu; порнијə бејдə uçurdulur; 
порнијə бəбе uçurdular; порнијə быə с. 1 uçurdulmuş, uçurdulan; 2 
püskürdülmüş, püskürdülən; порнијə быə хəб. мəн. 1 uçurdulmuşdur, 
uçurdulub; 2 püskürdülmüşdür, püskürdülüb; ♥порнејдəм uçurduram; 
порнејдəш uçurdursan; порнејдə uçurdur; порнејдəмон uçurduruq; 
порнејдəшон uçurdursunuz; порнејдəн uçurdurlar; порнејдəбим 
uçurdurdum; порнејдəбиш uçurdurdun; порнејдəбе uçurdurdu; 
порнејдəбимон uçurdurduq; порнејдəбишон uçurdurdunuz; 
порнејдəбин uçurdurdular; əпорним uçurdardım; əпорниш 
uçurdardın; əпорни uçurdardı; əпорнимон uçurdardıq; əпорнишон 
uçurdardınız; əпорнин uçurdardılar; порниме uçurtdum; порније 
uçurtdun; порнише uçurtdu; порнимоне uçurtduq; порнијоне 
uçurtdunuz; порнишоне uçurtdular; порнијəнинбим uçurtmalıydım; 
порнијəнинбиш uçurtmalıydın; порнијəнинбе uçurtmalıydı; 
порнијəнинбимон uçurtmalıydıq; порнијəнинбишон 
uçurtmalıydınız; порнијəнинбин uçurtmalıydılar; порнијəнин бим 

uçurtmalı oldum; порнијəнин биш uçurtmalı oldun; порнијəнин бе 
uçurtmalı oldu; порнијəнин бимон uçurtmalı olduq; порнијəнин 
бишон uçurtmalı oldunuz; порнијəнин бин uçurtmalı oldular; 
порнијəмбəј uçurtsaydım; порнијəбəј uçurtsaydın; порнијəшбəј 
uçurtsaydı; порнијəмонбəј uçurtsaydıq; порнијəонбəј uçurtsaydınız; 
порнијəшонбəј uçurtsaydılar; бəпорнем uçurdaram; бəпорнеш 
uçurdarsan; бəпорне uçurdar; бəпорнемон uçurdarıq; бəпорнешон 
uçurdarsınız; бəпорнен uçurdarlar; порнијəниним uçurtmalıyam; 
порнијəниниш uçurtmalısan; порнијəнине uçurtmalıdır; 
порнијəнинимон uçurtmalıyıq; порнијəнинишон uçurtmalısınız; 
порнијəнинин uçurtmalıdırlar; быпорным uçurdum; быпорын uçurt; 
быпорны uçurtsun; быпорнəмон uçurdaq; быпорнəн uçurdun; 
быпорнын uçurtsunlar; быпорном uçurtsam; быпорнош uçurtsan; 
быпорно uçurtsa; быпорномон uçurtsaq; быпорношон uçurtsanız; 
быпорнон uçurtsalar; ♥порнејдəним uçurtmuram; порнејдəниш 
uçurtmursan; порнејдəни uçurtmur; порнејдəнимон uçurtmuruq; 
порнејдəнишон uçurtmursunuz; порнејдəнин uçurtmurlar; 
порнејдəныбим uçurtmurdum; порнејдəныбиш uçurtmurdun; 
порнејдəныбе uçurtmurdu; порнејдəныбимон uçurtmurduq; 
порнејдəныбишон uçurtmurdunuz; порнејдəныбин uçurtmurdular; 
нəпорним uçurtmazdım; нəпорниш uçurtmazdın; нəпорни 
uçurtmazdı; нəпорнимон uçurtmazdıq; нəпорнишон uçurtmazdınız; 
нəпорнин uçurtmazdılar; ныпорниме uçurtmadım; ныпорније 
uçurtmadın; ныпорнише uçurtmadı; ныпорнимоне uçurtmadıq; 
ныпорнијоне uçurtmadınız; ныпорнишоне uçurtmadılar; 
порнијəнинныбим uçurtmamalıydım; порнијəнинныбиш 
uçurtmamalıydın; порнијəнинныбе uçurtmamalıydı; 
порнијəнинныбимон uçurtmamalıydıq; порнијəнинныбишон 
uçurtmamalıydınız; порнијəнинныбин uçurtmamalıydılar; 
порнијəнин ныбим uçurtmalı olmadım; порнијəнин ныбиш 
uçurtmalı olmadın; порнијəнин ныбе uçurtmalı olmadı; порнијəнин 
ныбимон uçurtmalı olmadıq; порнијəнин ныбишон uçurtmalı 
olmadınız; порнијəнин ныбин uçurtmalı olmadılar; порнијəмнəбəј 
uçurtmasaydım; порнијəнəбəј uçurtmasaydın; порнијəшнəбəј 
uçurtmasaydı; порнијəмоннəбəј uçurtmasaydıq; порнијəоннəбəј 
uçurtmasaydınız; порнијəшоннəбəј uçurtmasaydılar; нибəпорнем 
uçurtmaram; нибəпорнеш uçurtmazsan; нибəпорне uçurtmaz; 
нибəпорнемон uçurtmarıq; нибəпорнешон uçurtmazsınız; 
нибəпорнен uçurtmazlar; порнијəнинним uçurtmamalıyam; 
порнијəнинниш uçurtmamalısan; порнијəнинни uçurtmamalıdır; 
порнијəниннимон uçurtmamalıyıq; порнијəниннишон 
uçurtmamalısınız; порнијəниннин uçurtmamalıdırlar; ныпорным 
uçurtmayım; мəпорын uçurtma; ныпорны uçurtmasın; мəпорнəмон 
uçurtmayaq; мəпорнəн uçurtmayın; ныпорнын uçurtmasınlar; 
ныпорном uçurtmasam; ныпорнош uçurtmasan; ныпорно 
uçurtmasa; ныпорномон uçurtmasaq; ныпорношон uçurtmasanız; 
ныпорнон uçurtmasalar. 

порније-порније з. uçurda-uçurda, püskürә-püskürә, 
uçurdaraq, püskürәrәk. 

порнијә с. 1 uçurtmuş, uçurdan (quş və s.); 2 püskürmüş, 
püskürәn (od və s.). 

порнијә хəб. мəн. 1 uçurtmusan (quş və s.); 2 püskürmüsәn (od 
və s.). 

порнијәнин с. 1 uçurtmalı, uçurdası (quş və s.); 2 püskürmәli, 
püskürәsi (od və s.). 

порнијәсә з. 1 uçurdarkәn (quş və s.); 2 püskürәrkәn (od və s.). 
порнографијә и. pornoqrafiya. 
порнографик  с. pornoqrafik; порнографикə филм pornoqrafik 

film. 
поро и. cığır, keçid. 
порсанг и. pәrsәng. 
порсығ и. зоол. porsuq. 
порт и. pört; порт дој pörtlətmək; порт доə беј pörtlədilmək, 

pörtlənmək. 
портәхол и. бот. portağal. 
пос и. pas; пос вардеј ф. pas gətirmək; пос вардə с. pas gətirmiş, 

pas gətirən. 
посанг и. süngәr daşı. 
посә и. pasa, şlak. 
посибон и. 1 qarovul, himayә; 2 himayәdar, pasiban, hami. 
посибонәти и. himayәdarlıq, pasibanlıq, hamilik. 
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посин с. paslı. 
посинәти и. paslılıq. 
посывык  с. ayağıyüngül, yüngülayaq. 
посывыкәти  и. ayağıyüngüllük, yüngülayaqlıq. 
посығ и. зоол. sultan toyuğu. 
посун и. dirәk; посун дəкандеј dirək basdırmaq, dirəkləmək. 
посунин с. dirәkli. 
пот с. tәk. 
потвә и. patava. 
потенсиал и. potensial. 
потә I и. зоол. pota; хугəпотə donuzun potası. 
потә II и. ayaqlıq (ocaqda). 
потә с. kök, gombul (kobud söz). 
потәләғы и. badaq, badalaq; bax: гыләпошнә. 
потығ и. supa  (camışın balası).  
пот-пот з. tәk-tәk, bir-bir. 
почанг и. mazğal. 
почә I и. ayaq; лынг-почə əl-ayaq. 
почә II и. balaq, әtәk; bax:  довнә; почə бə пе кардеј ф. balağını 

çırmalamaq; почə бə пе кардə беј ф. balaq çırmalanmaq; почə бə пе 
кардə быə с. balaq çırmalanmış (çırmalanan); почə бə пе кардə быə 
хəб. мəн. balaq çırmalanmışdır (çırmalanıb). 

почә III и. kәsik, mülk, zolaq. 
почәгәв и.  balaq, balaqağzı. 
почәшыкыр и. sürünmә; почəшыкыр кардеј sürünmək, sürünə-

sürünə yaşamaq. 
почт и.  poçt. 
почтәвә и. bax: почтәлјон. 
почтәлјон и.  poçtalyon. 
пош и. 1 qaynatma, pörtdürmә; пош дој pörtdürmək; 2 

yandırma, qaynar su ilә qırma; пош кардеј yandırmaq, qırmaq; 
гылов емəј əғыли сəпе пош кардыше əв uşağın üstünə qaynar su 
tökülüb onu yandırdı. 

пошнә I и. daban; че мəшо пошнə ayaqqabının dabanı; пошнə 
астə daban sümüyü; Ахиллеси пошнə Axilles dabanı (kiminsə zəif  
yeri). 

пошнә II и. qundaq (tüfəngdə). 
пошнәбын и. dabanaltı (dabana vurulan lövhə). 
пошнәбынонә с. dabanaltılıq; пошнəбынонə резин dabanaltılıq 

rezin. 
пошнәјн I с. dabanlı. 
пошнәјн II с. qundaqlı. 
пошнәкәш и. dabankeş. 
пошнәпешт и. dabandalı (ayaqqabının dabanı örtən arxa tərəfi). 
пошн(он)ә и. dabanlıq (material). 
пошнәсә з. dabanüstә, tәlәm-tәlәsik. 
пошнәсығ и. bax:  посанг. 
преамбулә и. preambula. 
предикат и. predikat (1 məntiqdə: mühakimə obyektini - subyekti 

müəyyən edən anlayış; 2 qrammatikada: xəbər). 
предикасијә и. predikasiya (1 məntiqdə: subyektin mənasını 

predikatla təyin etmə; 2 qrammatikada: cümlə üzvləri arasında 
predikativ rabitə düzəldilməsi). 

предикатәти и. məнт. грəм. predikatlıq, xәbәrlik. 
предикатин с. məнт. грəм. predikatlı, xәbәrli. 
президент и. prezident. 
президентәти и. prezidentlik. 
принсип и. prinsip. 
принсипиал с. prinsipial. 
принсипиаләти и. prinsipiallıq. 
проблем и. problem. 
проблематик с. problematik. 
проблемин с. problemli. 
проблеминәти и. problemlilik. 
провокасион с. provokasion; провокасионə парс provokasion 

sual. 
програм и. proqram. 
пројексијә и. proyeksiya. 
прокурор и. prokuror. 
прокурорәти и. 1 prokurorluq (vəzifə); 2 prokurorluq (idarə). 
просес и. proses. 

профессор и. professor. 
профессорәти и. professorluq. 
профил и. profil. 
профилактик с. profilaktik. 
профилактикә и. profilaktika. 
психолог и. psixoloq. 
психологијә и. psixologiya. 
психоложи с. psixoloji. 
пу I и. arğac. 
пу II и. fitil, ağızotu, alışdırıcı. 
пу III  и. üfürmә; пу кардеј üfürmək; пу кардə беј üfürülmək; пу 

кардə быə üfürülmüş, üfürülən. 
публисист и. publisist. 
публисистик  с. publisistik. 
публисистикә и. publisistika. 
пуд и. pud (16 kq-a bərabər çəki vahidi). 
пуд-пуд з. pud-pud. 
пуз и. бот. gövdә. 
пузә и. бот. gövdә. 
пузәјн с. бот. gövdәli. 
пузик и. tikә; пузики гужд bir tikə ət. 
пујәсә и. dәhliz, başmaqçıxan, açılacaq. 
пул и. pul; *Пул бо косиби бешə бə ҹејрани пешт Kasıb üçün pul 

ceyran dalına çıxıb; Пул одəми роо бебəка Pul adamı yoldan çıxardar 
(At. sözü). 

пулгир с. pulgir. 
пулгирәти и. pulgirlik. 
пулдор с. varlı, pullu.   
пулдорәти и. varlılıq, pulluluq.   
пулемјот и. pulemyot. 
пулемјотәвон и. pulemyotçu. 
пулә I и. bәlim, cecә, puçal. 
пулә II и. qabıq; гандыми пулə buğdanın qabığı. 
пуләк и. zolaq. 
пуләко и. lövhәcik. 
пуләк-пуләк з. zolaq-zolaq. 
пулин и. pullu; пулинə хыдмəтон pullu хidmətlər. 
пуло и. polad. 
пул-пәлә и. гəп. pul-mul. 
пулпәрәст с. pulpәrәst. 
пулпәрәстәти и. pulpәrәstlik. 
пул-пул и. pul-pul. 
пулхор с. bax: пулһәрис. 
пулхорәти и. bax: пулһәрисәти. 
пулһәрис с. pulhәris. 
пулһәрисәти и. pulhәrislik. 
пунә и. бот. yarpız; пунə чај yarpız çayı. 
пунәаләф и. бот. boyçiçәyi, dazı (müalicə məqsədilə istifadə 

olunan ot). 
пунәјн с. yarpızlı; пунəјнə дујнəаш yarpızlı dovğa. 
пунәҹо и. yarpızlıq, yarpız bitәn yer. 
пур с. dolu; пурə гушə dolu kisə; хырч пур dopdolu; пур кардеј 

ф. doldurmaq; пур кардə с. dolduran, doldurma, doldurucu, 
doldurmuş; пур кардə беј ф. doldurulmaq; пур кардə быə с. 
doldurulmuş, doldurulan; пур кардə быə хəб. мəн. doldurulmuşdur, 
doldurulub; пур кардовнијеј ф. doldurtmaq; пур кардовнијə с. 
doldurtduran; пур кардовнијə беј ф. doldurtdurmaq; пур кардовнијə 
быə с. doldurtdurulmuş, doldurtdurulan; пур кардовнијə быə хəб. 
мəн. doldurtdurulmuşdur, doldurtdurulub; пур бе и. dolma, doluşma; 
пур беј и. dolmaq, doluşmaq; чəј  чəшон пур бин де арси onun 
gözləri yaşla doldu; пур быə с. dolmuş, doluşmuş; молəме чəј пур 
быə чəшон onun dolmuş gözlərini sildim; пур быə хəб. мəн. 
dolmuşdur, doluşmuşdur.  

пурағыл с.  
пурағыләти и.  
пурандом с. dolubәdәnli. 
пурандомәти и. dolubәdәnlilik. 
пурбәло с. 
пурбәмә с. doluxsunmuş, doluxsunan. 
пурбәрәкәт и. 
пурбәһәр с.  
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пурболо с. dolubәdәn, dolubәdәnli, doluvücudlu, dolğunbәdәn. 
пурболоәти и. dolubәdәnlik, dolubәdәnlilik, doluvücudluluq, 

dolğunbәdәnlik. 
пурванг с.  
пурвангәти и.  
пурвәнго с. dolubәdәn, dolubәdәnli. 
пурвәнгоәти и. dolubәdәnlik, dolubәdәnlilik. 
пурво с. hava ilә dolu.  
пурвоәти и. hava ilә doluluq. 
пурғәзәб с.  
пурғәм с.  
пурғәмәти и.  
пурғыбо и. doluxsunma; пурғыбо беј ф. doluxsunmaq; пурғыбо 

быə с. doluxsunmuş, doluxsunan; пурғыбо быə хəб. мəн. 
doluxsunmuşdur, doluxsunub. 

пурғыввә с. 
пурғыјз с.  
пурғыјмәт с. doluqiymәtli. 
пурғырјәт с. qeyrәtli. 
пурғырјәтәти и. qeyrәtlilik. 
пурғудрәт с. qüdrәtli. 
пурғудрәтәти и. qüdrәtlilik. 
пурдаст с. әlidolu. 
пурдастәти и. әlidoluluq. 
пурдәмох с. gözütox. 
пурдәмохәти и. gözütoxluq. 
пурдож с.  
пуренержи с. tamenerjili, qıvraq. 
пуренержијәти и. tamenerjililik, qıvraqlıq. 
пурерж с. tamqiymәtli, doluqiymәtli.  
пурержәти и. tamqiymәtlilik, doluqiymәtlilik. 
пурәзәмәт с. 
пурәкә и. dolduran, doldurucu, doldurma; сутемонпурəкə 

стансијə yanacaqdoldurma stansiyası. 
пурәсбоб с. inventarla tam tәchiz olunmuş. 
пурәсә с. başıdolu. 
пурәсәти и. başıdoluluq. 
пурәти и. doluluq, dolğunluq. 
пурза с. bol pöhrә verәn (arı). 
пурзәһмәт с.  
пури и. doluluq. 
-пури bəzi mürəkkəb sözlərin ikinci hissəsi: dolusu; гəвипури 

сыхан кардеј ağızdolusu danışmaq; синəпури нəфəс сəј sinə dolusu 
nəfəs almaq. 

пуриғтыдор с. iqtidarlı 
пуриғтыдорәти и. iqtidarlılıq. 
пуриддо с. özündәn razı, iddialı. 
пуриддоәти и. özündәn razılıq, iddialılıq. 
пуризтироб с. iztirablı, iztirabla dolu.  
пуризтиробәти и. iztirablılıq. 
пуриздиһом с. izdihamlı, gur; пуриздиһомə ҹадə izdihamlı küçə. 
пуриздиһомәти и. qәlәbәlik, gurluq.  
пуристедод с. çox istedadlı. 
пурихтијор с. tamixtiyarlı. 
пурихтијорәти и. tamixtiyarlılıq. 
пурыпынд с. dolğun, dolubәdәnli, dolğunbәdәnli, 

dolğunvücudlu, qalın-qayım, yoğun. 
пурыпындәти и. dolğunluq, dolubәdәnlilik, doluvücudluluq. 
пурлесты с.  
пурмеј с.  
пурмеһиббәт с.  
пурмәғз с.  
пурмәдохил  с.  
пурмәзмун с.  
пурмәно с. tammәnalı. 
пурмәноәти и. tammanalılıq. 
пурмәсрәф с.  
пурмәсулијәт с.  
пурмәһарәт с.  
пурмәһсул с.  
пурмәшәғғәт с.  

пурмыболиғә с.  
пурму с.  
пурмујәти и.  
пурнахш с.  
пурнемәт с.  
пурнәсыл с.  
пурнимәјжә и. günorta, düz günün yarısı. 
пурнимәјжони з. düz günün yarısında (günorta vaxtı). 
пурныхт с. hünәrli, iqtidarlı. 
пурныхтәти и. hünәrlilik, iqtidarlılıq. 
пурноз с.  
пурнур с.  
пуров и. suqovuşan. 
пуровсин с. ovsunlanmış. 
пуровсинәти и. ovsunlanma.  
пур-пури з. doluca, dopdolu. 
пуррушнә и. çıraqban, çıraqbanlıq. 
пуррушнәти и. çıraqbanlıq, çıraqbanlıqlıq. 
пурсәбр с.  
пурсәбрәти и.  
пурсәбәсо с. tam mәskunlaşdırılmış. 
пурсәбәсоәти и. tam mәskunlaşdırılma. 
пурсыфәт с. dolusifәt, dolğunsifәt, dolğunsifәtli. 
пурсыфәтәти и. dolusifәtlik, dolğunsifәtlik, dolğunsifәtlilik. 
пуртағәт с. yorulmaz. 
пуртағәтәти и. yorulmazlıq. 
пуртәдбир с.  
пуртәдбирәти и.  
пуртәҹрубә с. çox tәcrübәli. 
пуртәҹрубәти и. çoxtәcrübәlilik. 
пурумр с. çox qoca. 
пуруму с. tamümidli.  
пурумујәти и. tamümidlilik. 
пурфәнд с. fәndgir. 
пурфәндәти и. fәndgirlik. 
пурфојдә с.  
пурхәто с.  
пурхышм с.  
пурхуни с. тəб. doluqanlı (qanartıqlığından əziyyət çəkən). 
пурхунәти и. doluqanlılıq. 
пурһапур и. dolhadol. 
пурһапурәдә з. dolhadolda, doldurulma anında. 
пурһејбәт с. 
пурһәвәс с. 
пурһәјәҹон с. 
пурһәрорәт с. 
пурһилә с.  
пурһынә с.   
пурһовсәлә с. 
пурһовсәләти и. 
пурҹәмјәт с. adamla dolu. 
пурҹәнҹәл с.  
пуршә и. qırıntı, ovuntu, zәrrә; нунə пуршə çörək qırıntısı; 

пуршə кардеј ф. ovmaq; пуршə кардə беј ф. ovulmaq; пуршə кардə 
быə с. ovulmuş, ovulan; пуршə кардə быə хəб. мəн. ovulmuşdur, 
ovulub. 

пуршәј (и пуршә) a. azca, bir az, bir qırıntı miqdarında, zәrrә 
qәdәr. 

пуршәһвәт с.  
пуршоһрәт с.  
пуснә и. dayaq. 
пуснәјн с. dayaqlı. 
пуст и. dәri, xәz; пуст кардеј ф. soymaq (heyvanı); пуст кардə беј 

ф. soyulmaq; пуст кардə быə с. soyulmuş, soyulan; пуст кардə быə 
хəб. мəн. soyulmuşdur, soyulub. 

пусташәнә и. dәriaşılayan. 
пуст-галантерејә и. dәri-qalantereya; пуст-галантерејə молон 

dəri-qalantereya malları. 
пустгырдәкә и. dәriyığan. 
пустдәхысын и. dәriisladan. 
пустә и. бот. püstә; пустə до püstə ağacı. 
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пустәвыжын и. dәriseçәn. 
пустәвон и. dәriçi. 
пустәвонәти и. dәriçilik. 
пуст-әзәлә с. тəб. dәri-әzәlә. 
пустәк с. bax: лә. 
пустәкә и. dәrisoyan. 
пустәпәринон и. зоол. dәrisiqanadlılar. 
пустәсәпе с. dәriüstü; пустəсəпе нохəшијон dəriüstü хəstəliklər. 
пустәтырын и. dәriqaşıyan. 
пустәһват и. dәrisatan. 
пустәхонә и. dәrixana. 
пустәһә и. dәriyeyәn (həşərat). 
пустәчын и. dәribiçәn. 
пустәшышт и. dәriyuyan. 
пустин с. dәrili, dәri; пустинə кəсыон зоол. dərili tısbağalar. 
пустингиј с. boynudәrili, dәriboyunlu, xәz yaxalıqlı. 
пустинкәш и. зоол. yarasa. 
пуст-лу и. bax: лу-пуст. 
пустрангәкә и. dәrirәnglәyәn. 
пуст-рујә с. тəб. dәri-bağırsaq. 
пустһышкәкә и. dәriqurudan. 
пут и. зоол. qartal. 
путә: сылә путә и. tәzәk, boş tәzәk. 
путә с. koğuş. 
путәјн с. koğuşlu. 
путолә с. koğuş; путолə до koğuş ağaҹ. 
путорынд и. yelbizlәmә, saçlama, yolmalama, yolpalama. 
пуфә и. fufә, yemәk (uşağın dilində). 
пуфәнә и. аһ; пуфəнə жəј ah cəkmək. 
пуч с. puç. 
пучә с. 1 barsız, puç; 2 içiboş. 
пучәл и. puçal. 
пучә сыхан с. puç söz. 
пучәти и. puçluq. 
пучи и. puç; бə пучи беше puça çıхdı. 
пучик з. çimdik; и пучик немек bir çimdik duz. 
пучик-пучик з. çimdik-çimdik. 
пучкинә и. çimdik; пучкинə жəј ф. çimdik vurmaq, çimdikləmək. 
пуш и. çöp, qabıq. 
пушемон и. damörtmә; пушемон кардеј dam örtmək. 
пуш-муш и. çör-çöp. 
пушније и. bәzәmә (evi). 
пушнијеј ф. bәzәmәk (evi); bax:  дәмојә вардеј; пушнијə беј ф. 

bəzədilmək; пушнијə быə с. bəzədilmiş, bəzədilən; пушнијə быə 
хəб. мəн. bəzədilmişdir, bəzədilib.  

пушније-пушније з. bәzәyә-bәzәyә, bәzәyәrәk. 
пушнијә с. bәzәmiş, bәzәyәn (evi). 
пушнијә хəб. мəн. bәzәmisәn (evi). 
пушнијәнин с. bәzәmәli, bәzәyәsi (ev). 
пушнијәсә з. bәzәyәrkәn (evi). 
 

Р 
р  R (Talış əlifbasının iyirminci hərfi). 
рабитә и. rabitә; телефонə рабитə telefon rabitəsi. 
рабитәјн с. rabitәli; рабитəјнə гəп rabitəli danışıq. 
ражије и.  rәngdәn-rәngә düşmә, rәngini dәyişmә, rәngi dönmә. 
ражијеј ф.  rәngdәn-rәngә düşmәk, rәngini dәyişmәk, rәngi 

dönmәk; rәng verib, rәng almaq; ♥ражијејдə rəngdən-rəngə düşür; 
ражијејдəбе  rəngdən-rəngə düşürdü; ражијəј  rəngdən-rəngə düşdü; 
ражијəнинбе  rəngdən-rəngə düşməliydi; ражијəнин бе  rəngdən-
rəngə düşməli oldu; бəражије rəngdən-rəngə düşər; ражијəнине 
rəngdən-rəngə düşməlidir; быражијы rəngdən-rəngə düşsün; 
быражијо rəngdən-rəngə düşsə; ♥ражијејдəни rəngdən-rəngə 
düşmür; ражијејдəныбе  rəngdən-rəngə düşmürdü; ныражијəј 
rəngdən-rəngə düşmədi; ражијəнинныбе  rəngdən-rəngə 
düşməməliydi; ражијəнин ныбе  rəngdən-rəngə düşməli olmadı; 
нибəражије rəngdən-rəngə düşməz; ражијəнинни rəngdən-rəngə 
düşməməlidir; ныражијы  rəngdən-rəngə düşməsin; ныражијо 
rəngdən-rəngə düşməsə.   

ражије-ражије з. rәngdәn-rәngә düşә-düşә (düşәrәk), rәngini 
dәyişә-dәyişә (dәyişәrәk), rәngi dönә-dönә (dönәrәk). 

ражијә с.  rәngdәn-rәngә düşmüş (düşәn), rәngini dәyişmiş 
(dәyişәn), rәngi dönmüş (dönәn). 

ражијә хəб. мəн.  rәngdәn-rәngә düşüb, rәngini dәyişib, rәngi 
dönüb. 

ражијәнин с.  rәngdәn-rәngә düşmәli (düşәsi), rәngini dәyişmәli 
(dәyişәsi), rәngi dönmәli (dönәsi). 

ражијәсә з.  rәngdәn-rәngә düşәrkәn, rәngini dәyişәrkәn, rәngi 
dönәrkәn. 

рај и. 1 rәy; 2 razılıq; рај дој ф. 1 rəy vermək; 2 razılıq vermək; 
рај доə беј ф. 1 rəy verilmək; 2 razılıq verilmək; рај доə быə с. 1 rəy 
verilmiş; 2 razılıq verilmiş; рај доə быə хəб. мəн. 1 rəy verilmişdir; 2 
razılıq verilmişdir. 

рајраст з. tәsadüfәn, tәsadüфdәn.  
ранг и. rәng, boya, boyaq; ранг дəсујеј ф. rəng sürtmək, boyamaq; 

ранг дəсујə беј ф. rəng sürtülmək, boyanmaq; ранг дəсујə быə с. 
rəng sürtülmüş, rəng sürtülən, boyanmış, boyanan; ранг дəсујə быə 
хəб. мəн. rəng sürtülmüşdür, rəng sürtülüb, boyanmışdır, boyanıb; 
ранг кардеј ф. rəngləmək, boyamaq; ранг кардə беј ф. rənglənmək, 
boyanmaq; ранг кардə быə с. rənglənmiş, boyanmış, rənglənən, 
boyanan; ранг кардə быə хəб. мəн. rənglənmişdir, boyanmışdır, 
rənglənib, boyanıb; ранг кардовније и. boyatma, rənglətmə; ранг 
кардовнијеј ф. boyatmaq, rənglətmək; ранг кардовнијə бе и. 
boyatdırma, rənglətdirmə; ранг кардовнијə беј ф. boyatdırmaq, 
rənglətdirmək; ранг кардовнијə быə с. boyatdırılmış, boyatdırılan, 
rənglətdirilmiş, rənglətdirilən; ранг кардовнијə быə хəб. мəн. 
boyatdırılmışdır, boyatdırılıb, rənglətdirilmişdir, rənglətdirilib; *Бə 
одəми ранги дијəкə, чəј дыли баһанд Adamın rənginə bax, halın 
xəbər al (At. sözü). 

рангбәранг с. rәngbәrәng, rәngarәng. 
рангбәрангәти и. rәngbәrәnglik, rәngarәnglik. 
рангә и. бот. cәrco yemişi. 
рангәвун с. bәnizi qaçmış, solğun.  
рангәвунәти и. solğunluq. 
рангәкә с. boyayıcı. 
рангин с. rәngli, boyaqlı. 
рангы-роғаб и. bәzәk-düzәk; бəштə рангы-роғаб дој özünə 

bəzək-düzək vermək. 
рангы-руф и. rәng-ruh; рангы-руфи витеј rəng-ruhu qaçmaq, 

bənizi ağarmaq. 
рангкор и. boyakar, rәssam. 
рангкорәти и. boyakarlıq, rәssamlıq.   
рангрисин с. әlvan, rәngbәrәng, al-әlvan, alaca. 
рангрисинәпәринон и. зоол. әlvanqanadlılar. 
рангрисинәти и. әlvanlıq, rәngbәrәnglik, al-әlvanlıq, alacalıq. 
ранг-роған и. bәzәk-düzәk, yaraşıq; ранг-роған дој bəzəmək. 
рангсоз и. rәngsaz, boyaqçı. 
рангсозәти и. rәngsazlıq, boyaqçılıq. 
рангхонә и. boyaqxana. 
ранде и. darama. 
рандеј ф. daramaq; рандə беј и. daranmaq; рандə быə с. 

daranmış, daranıq; рандə быə хəб. мəн. daranmışdır, daranıb; 
♥рандејдəм darayıram; рандејдəш darayırsan; рандејдə darayır; 
рандејдəмон darayırıq; рандејдəшон darayırsınız; рандејдəн 
darayırlar; рандејдəбим darayırdım; рандејдəбиш darayırdın; 
рандејдəбе darayırdı; рандејдəбимон darayırdıq; рандејдəбишон 
darayırdınız; рандејдəбин darayırdılar; əрандим darayardım; 
əрандиш darayardın; əранди darayardı; əрандимон darayardıq; 
əрандишон darayardınız; əрандин darayardılar; рандыме daradım; 
ранде daradın; рандыше daradı; рандымоне daradıq; рандыоне 
daradınız; рандышоне daradılar; рандəнинбим daramalıydım; 
рандəнинбиш daramalıydın; рандəнинбе daramalıydı; 
рандəнинбимон daramalıydıq; рандəнинбишон daramalıydınız; 
рандəнинбин daramalıydılar; рандəнин бим daramalı oldum; 
рандəнин биш daramalı oldun; рандəнин бе daramalı oldu; 
рандəнин бимон daramalı olduq; рандəнин бишон daramalı 
oldunuz; рандəнин бин daramalı oldular; рандəмбəј darasaydım; 
рандəбəј darasaydın; рандəшбəј darasaydı; рандəмонбəј darasaydıq; 
рандəонбəј darasaydınız; рандəшонбəј darasaydılar; бəрандем 
darayaram; бəрандеш darayarsan; бəранде darayar; бəрандемон 
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darayarıq; бəрандешон darayarsınız; бəранден darayarlar; 
рандəниним daramalıyam; рандəниниш daramalısan; рандəнине 
daramalıdır; рандəнинимон daramalıyıq; рандəнинишон 
daramalısınız; рандəнинин daramalıdırlar; бырандым darayım; 
быранд dara; быранды darasın; бырандəмон darayaq; бырандəн 
darayın; бырандын darasınlar; бырандом darasam; бырандош 
darasan; бырандо darasa; бырандомон darasaq; бырандошон 
darasanız; бырандон darasalar; ♥рандејдəним daramıram; 
рандејдəниш daramırsan; рандејдəни daramır; рандејдəнимон 
daramırıq; рандејдəнишон daramırsınız; рандејдəнин daramırlar; 
рандејдəныбим daramırdım; рандејдəныбиш daramırdın; 
рандејдəныбе daramırdı; рандејдəныбимон daramırdıq; 
рандејдəныбишон daramırdınız; рандејдəныбин daramırdılar; 
нəрандим daramazdım; нəрандиш daramazdın; нəранди daramazdı; 
нəрандимон daramazdıq; нəрандишон daramazdınız; нəрандин 
daramazdılar; нырандыме daramadım; ныранде daramadın; 
нырандыше daramadı; нырандымоне daramadıq; нырандыоне 
daramadınız; нырандышоне daramadılar; рандəнинныбим 
daramamalıydım; рандəнинныбиш daramamalıydın; рандəнинныбе 
daramamalıydı; рандəнинныбимон daramamalıydıq; 
рандəнинныбишон daramamalıydınız; рандəнинныбин 
daramamalıydılar; рандəнин ныбим daramalı olmadım; рандəнин 
ныбиш daramalı olmadın; рандəнин ныбе daramalı olmadı; 
рандəнин ныбимон daramalı olmadıq; рандəнин ныбишон daramalı 
olmadınız; рандəнин ныбин daramalı olmadılar; рандəнəбəј 
daramasaydım; рандəнəбəј daramasaydın; рандəшнəбəј daramasaydı; 
рандəмоннəбəј daramasaydıq; рандəоннəбəј daramasaydınız; 
рандəшоннəбəј daramasaydılar; нибəрандем daramaram; 
нибəрандеш daramazsan; нибəранде daramaz; нибəрандемон 
daramarıq; нибəрандешон daramazsınız; нибəранден daramazlar; 
рандəнинним daramamalıyam; рандəнинниш daramamalısan; 
рандəнинни daramamalıdır; рандəниннимон daramamalıyıq; 
рандəниннишон daramamalısınız; рандəниннин daramamalıdırlar; 
нырандым daramayım; мəранд darama; ныранды daramasın; 
мəрандəмон daramayaq; мəрандəн daramayın; нырандын 
daramasınlar; нырандом daramasam; нырандош daramasan; 
нырандо daramasa; нырандомон daramasaq; нырандошон 
daramasanız; нырандон daramasalar. 

рандемон и. 1 darama, daranma; 2 saçqoyma forması. 
ранде-ранде з. daraya-daraya, darayaraq. 
рандә и. rәndә; рандə жəј ф. rəndələmək; рандə жə беј ф. 

rəndələnmək; рандə жə быə с. rəndələnmiş, rəndələnən; рандə жə 
быə хəб. мəн. rəndələnmişdir, rəndələnib. 

рандә с. daramış, darayan. 
рандә хəб. мəн. daramısan. 
рандәму и. 1 yonqar; 2 sönmәkdә olan közlәrin üzәrindәki kül. 
рандәнин с. daramalı, darayası. 
рандәсә з. darayarkәn. 
рандовније и. daratdırma. 
рандовнијеј ф. daratdırmaq; рандовнијə беј ф. daratdırılmaq; 

рандовнијə быəбе daratdırılmışdı; рандовнијə быəбəј 
daratdırılsaydı; рандовнијə бе daratdırıldı; рандовнијə бејдə 
daratdırılır; рандовнијə бəбе daratdırılar; рандовнијə быə с. 
daratdırılmış, daratdırılan; рандовнијə быə хəб. мəн. daratdırılmışdır, 
daratdırılıb. 

рандовније-рандовније з. daratdıra-daratdıra, daratdıraraq. 
рандовнијә с. daratdırmış, daratdıran. 
рандовнијә хəб. мəн. daratdırmısan. 
рандовнијәнин с. daratdırmalı, daratdırası. 
рандовнијәсә з. daratdırarkәn. 
раст и.  rast; раст омеј ф.  rast gəlmək, rastlaşmaq; раст омə с.  

rast gəlmiş, rast gələn, rastlaşan; раст омə хəб. мəн.  rast gəlmişdir, 
rast gəlib, rastlaşıb. 

ратеј ф. çürütmәk, zәhәrlәmәk; Дамонə бырзи ратəше чəмə 
дыл-ҹəғə Dərmanlı düyü bizim ürək-ciyərimizi zəhərləyib (Rza 
Musayev). 

ратә и. pusqu, tәlә; ратəдə мандеј pusquda durmaq; бə ратə 
пегынијеј pusquya (tələyə) düşmək. 

рахс и.  rәqs; рахс кардеј ф.  rəqs etmək; рахс кардə беј ф.  rəqs 
edilmək; рахс кардə быə с.  rəqs edilmiş (edilən); рахс кардə быə 
хəб. мəн.  rəqs edilmişdir (edilib). 

рахсәкә и.  rәqqas, rәqs edәn. 
раһан и.  әtir, qoxu. 
раһанә и.  әtir, qoxu; омејдə əвəсори раһанə yazın qoхusu gəlir. 
раһиб и. rahib, ruhani. 
раһибәти и. rahiblik, ruhanilik. 
раҹи с. 1 qaxac, quru; 2 hisә verilmiş balıq; раҹијə мој qaхac 

balıq; раҹи бе и. qaxacıma, qaxaclaşma, qaxac olma, quruma; раҹи 
беј ф. qaxacımaq, qaxaclaşmaq, qaxac olmaq, qurumaq; раҹи быə с. 
qaxac olmuş, qurumuş; раҹи быə хəб. мəн. qaxac olmuşdur, 
qurumuşdur; раҹи карде и. qaxacıtma, qaxac etmə, qurutma; раҹи 
кардеј ф. qaxacıtmaq, qaxac etmək, qurutmaq; раҹи кардə беј ф. 
qaxac edilmək, qurudulmaq; раҹи кардə быə с. qaxac edilmiş, 
qurudulmuş; раҹи кардə быə хəб. мəн. qaxac edilmişdir, 
qurudulmuşdur. 

раҹиәкә и. qaxacedәn, qaxacçı, qurudan. 
раҹихонә и. qaxacxana. 
реаксијә и. reaksiya. 
реактив и. reaktiv. 
реал с. real. 
реаләти и. reallıq. 
реализм и. realizm. 
реалист и. realist. 
редаксијә и.  redaksiya. 
редактә и.  redaktә; редактə кардеј ф.  redaktə etmək; редактə 

кардə беј ф.  redaktə edilmək; редактə кардə быə с.  redaktə edilmiş 
(edilən); редактə кардə быə хəб. мəн.  redaktə edilmişdir (edilib). 

редактәјн с.  redaktәli. 
редактор и.  redaktor. 
редакторәти и.  redaktorluq; редакторəти кардеј ф.  redaktorluq 

etmək; редакторəти кардə беј ф.  redaktorluq edilmək; редакторəти 
кардə быə с.  redaktorluq edilmiş (edilən); редакторəти кардə быə 
хəб. мəн.  redaktorluq edilmişdir (edilib). 

режиссор и. rejissor. 
режиссорәти и. rejissorluq. 
резин и. rezin. 
рекорд и. rekord. 
рекордәвон и. rekordçu. 
ректор и. rektor. 
ректорәти и. rektorluq. 
релс и. rels. 
релсин с. relsli. 
республикә и.  respublika. 
рес и. reys; и рес bir reys.  
рестә и. sıra, cәrgә, düzüm, düzgü, qatar; кырынгоə рестə durna 

qatarı. 
рестə беј ф. qatarlanmaq, düzülmək, sıralanmaq. 
рестə быə с. qatarlanmış, düzülmüş, sıralanmış. 
рестə быə хəб. мəн. qatarlanmışdır, düzülmüşdür, sıralanmışdır;  

рестə кардеј ф. düzmək, cərgələmək, sıralamaq; рестə кардə с. 
düzən, düzləndirən, düzləndirici, cərgələyən, cərgələyici, sıralayan, 
sıralayıcı; рестə кардə беј ф. düzülmək, cərgələnmək, sıralanmaq; 
рестə кардə быə с. düzdürülmüş, cərgələndirilmiş, sıralandırılmış; 
рестə кардə быə хəб. мəн. düzdürülmüşdür, cərgələndirilmişdir, 
sıralandırılmışdır; рестə мандеј ф. düzlənmək, cərgələnmək, 
sıralanmaq; рестə мандə с. düzlənmiş, cərgələnmiş, sıralanmış; рестə 
мандə хəб. мəн. düzlənmişdir, cərgələnmişdir, sıralanmışdır. 

рестәвон и. sıravi. 
рестәјн с. cәrgәli, düzümlü, sıralı. 
рестәмон и. düzülüş. 
рестә-рестә з. cәrgә-cәrgә, qatar-qatar, sıra-sıra. 
рефлекс и. reфleks. 
рефлексологијә и. reфleksologiya. 
реч и. bәzәk, yaraşıq; реч дој ф. bəzəmək, bəzənmək, 

bəzəklənmək, yaraşıq vermək; бəштə реч дој özünü bəzəmək 
(bəzənmək); бə кəј реч дој evi bəzəmək; реч доə бе и. bəzədilmə; 
реч доə беј ф. bəzədilmək, yaraşıq verilmək; реч доə быə с. 
bəzədilmiş, yaraşıq verilmiş, bəzədilən; реч доə быə хəб. мəн. 
bəzədilmişdir, yaraşıq verilmişdir, bəzədilib. 

речин с. 1 gözәl, göyçәk; че кинон əн речини qızların ən gözəli; 
речин беј gözəlləşmək; речин быə gözəlləşmiş; речин кардеј 
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gözəlləşdirmək; речин кардə беј gözəlləşdirilmək; речин кардə быə 
gözəlləşdirilmiş; 2 bәzәkli, yaraşıqlı; речинə пəлу bəzəkli yaylıq. 

речинәти и. 1 gözәllik, göyçәklik; 2 bәzәklilik, yaraşıqlılıq. 
речин-речинә с. gözәlcә; речин-речинə кинон gözəlcə qızlar. 
речин-речини  з. gözәlcә, gözәlcәsinә; речин-речини сыхан 

кардеј gözəlcə danışmaq. 
реч-рәвош и. bәzәk-düzәk, bәrbәzәk, yaraşıq. 
реч-рәвошин с. bәzәk-düzәkli, bәrbәzәkli, yaraşıqlı. 
рә I з. tez, yeyin; рə шеј tez getmək. 
рә II з. ertә; рə əштеј ertə durmaq. 
рәбәдә з. tez, ertә, erkәn; рəбəдə əштеј erkən qalхmaq. 
рәбәдәли з. tezdәn, ertәdәn, erkәn. 
рәбт и. rәbt; рəбт кардеј rəbt etmək, bərkitmək. 
рәбиулахир и. rәbiülaxir (müsəlman təqviminin dördüncü ayı). 
рәбиуләввәл и. rәbiülәvvәl (müsəlman təqviminin üçüncü ayı). 
рәвиз: ро-рәвиз и. yol, qayda, üsul; ро-рəвиз зынеј qaydasını, 

üsulunu bilmək. 
рәвјеј ф. әl vermәk; жыго рəвјејдə бомы mənə belə əl verir; 

♥рəвјејдə əl verir; рəвјејдəбе  əl verirdi; рəвјəј əl verdi; рəвјəнинбе  
əl verməliydi; рəвјəнин бе  əl verməli oldu; бəрəвје əl verər; 
рəвјəнине əl verməlidir; бырəвјы əl versin; бырəвјо əl versə; 
♥рəвјејдəни əl vermir; рəвјејдəныбе  əl vermirdi; нырəвјəј əl 
vermədi; рəвјəнинныбе  əl verməməliydi; рəвјəнин ныбе  əl verməli 
olmadı; нибəрəвје əl verməz; рəвјəнинни əl verməməlidir; нырəвјы  
əl verməsin; нырəвјо əl verməsə.   

рәвје-рәвје з. әl verә-verә, әl verәn yerdә. 
рәвјә с. әlverәn, әlverişli. 
рәвјә хəб. мəн. әl verib (iş və s.). 
рәвјәнин с. әl vermәli (verәsi) (iş və s.). 
рәвјәсә з. әl verәrkәn. 
рәво и. rәva; рəво зынеј rəva bilmək; рəво нызнеј rəva bilməmək. 
рәвојәт и. rәvayәt. 
рәвон с. rәvan, axıcı, ahәstә, ahәngdar. 
рәвонәти и. rәvanlıq, axıcılıq. 
рәвон-рәвони з. rәvanlıqla, ahәstә-ahәstә. 
рәвоҹ и. rәvac; рəвоҹə мол rəvac mal. 
рәвош и. zinәt, yaraşıq; рəвош дој ф. zinət vermək, yaraşıq 

vermək, bəzək-düzək vermək; рəвош доə беј ф. zinət verilmək, 
yaraşıq verilmək, bəzək-düzək verilmək; рəвош доə быə с. zinət 
verilmiş, yaraşıq verilmiş, bəzək-düzək verilmiş; рəвош доə быə хəб. 
мəн. zinət verilmişdir, yaraşıq verilmişdir, bəzək-düzək verilmişdir. 

рәвошәдә и. zinәtçi, yaraşıqverәn, zinәtverәn. 
рәвошәдәти и. zinәtçilik. 
рәвошин с. zinәtli, yaraşıqlı, bәzәk-düzәkli. 
рәвошинәти и. zinәtlilik, yaraşıqlılıq. 
рәггос и. rәqqas. 
рәггосә и. rәqqasә. 
рәггосәти и. rәqqaslıq. 
рәғ I и. tәpә, dikdir, irәm, yal. 
рәғ II и. kök; бəлелə рəғ palıd kökü; рəғ ғандеј ф. kök atmaq. 
рәғ III и. анат. arteriya; вынијəрəғ burun arteriyası. 
рәғ IV и. анат. vәtәr. 
рәғбәрәғ и. qıc, qıclıq, qıcolma; рəғбəрəғ бе и. qıcolma; рəғбəрəғ 

беј ф. qıc olmaq; рəғбəрəғ быə с. qıc olmuş, qıc olan; рəғбəрəғ быə 
хəб. мəн. qıc olmuşdur, qıc olub. 

рәғбәт и. rәğbәt; рəғбəти омеј rəğbəti gəlmək. 
рәғбәтин с. rәğbәtli. 
рәғбәтинәти и. rәğbәtlilik. 
рәғәвош и. azot yağışı. 
рәғәм и. rәqәm. 
рәғәмин с. rәqәmli. 
рәғиб с. rәqib. 
рәғибәти и. rәqiblik. 
рәғин I с. köklü. 
рәғин II с. dikli, dikdirli, tәpәli, irәmәli. 
рәғинәти I и. köklülük. 
рәғинәти II и. tәpәlik, dikdirlik, diklik. 
рәғобәт и. rәqabәt. 
рәғом и. qırov; рəғом ној qırov bağlamaq, qırovlamaq. 
рәғ-ришә и. kök. 
рәд и. cığır. 

рәдд и. rәdd; рəдд беј ф. rədd olmaq; рəдд быə с. rədd olmuş 
(olan); рəдд быə хəб. мəн. rədd olmuşdur (olub); рəдд кардеј rədd 
etmək; рəдд кардə беј rədd edilmək; рəдд кардə быə с. rədd edilmiş, 
rədd olunmuş; рəдд кардə быə хəб. мəн. rədd edilmişdir (edilib); 
рəдд кардовнијеј rədd etdirmək; рəдд кардовнијə беј rədd 
etdirilmək; рəдд кардовнијə быə rədd etdirilmiş.  

рә-ди з. tez-gec, gec-tez. 
рәдиасијә и. radiasiya. 
рәдио и. radio. 
рәдиоактив с. radioaktiv. 
рәдиоактивәти и. radioaktivlik.  
рәдиограм и. radioqram. 
рәдиоғәбуләкә и. radioqәbuledici. 
рәдиодојемон и. radioverilişi. 
рәдиологијә и. radiologiya. 
рәдиостансијә и. radiostansiya. 
рәдиотелеграм и. radioteleqram. 
рәдиум и. ким. radium. 
рәдоәкә и. cığıraçan. 
рәз и. tәnәk, meynә. 
рәзго и. meynәlik. 
рәздо и. бот. qızılağac. 
рәзә и. rәzә, siyirtmә. 
рәзәмелы и. зоол. tәnәkqurdu, meynәqurdu. 
рәзәһи и. üzümlük. 
рәзил с. bax: оләјз.  
рәзиләти и. bax: оләјзәти. 
рәзоләт и. rәzalәt. 
рәијәт и. rәiyyәt. 
рәис и. rәis, başçı. 
рәисәти и. rәislik, başçılıq. 
рәјон и. rayon. 
рәјосәт и. rәyasәt; рəјосəтə щејəт rəyasət heyəti. 
рәјрә з. tez, yeyin. 
рәјрәти и. tezlik, yeyinlik. 
рәјрин и. tezlik. 
рәјфон и. бот. reyhan. 
рәкет и. raket. 
рәкит и. qeyd, mülahizә, fikir, rәy.  
рәме и. 1 hürkmә; 2 çәkinmә; 2 мəҹ. dәbәrmә (ürək). 
рәмеј ф. 1 hürkmәk; 2 çәkinmәk; щич рəмедə бини? heç gör 

çəkinirmi? 2 мəҹ. dәbәrmәk; дылым рəмə ürəyim yerindən dəbərib; 
♥рəмејдəм hürkürəm; рəмејдəш hürkürsən; рəмејдə hürkür; 
рəмејдəмон hürkürük; рəмејдəшон hürkürsünüz; рəмејдəн hürkürlər; 
рəмејдəбим hürkürdüm; рəмејдəбиш hürkürdün; рəмејдəбе 
hürkürdü; рəмејдəбимон hürkürdük; рəмејдəбишон hürkürdünüz; 
рəмејдəбин hürkürdülər; əрəмим hürkərdim; əрəмиш hürkərdin; 
əрəми hürkərdi; əрəмимон hürkərdik; əрəмишон hürkərdiniz; 
əрəмин hürkərdilər; рəмəјм hürkdüm; рəмəјш hürkdün; рəмəј 
hürkdü; рəмəјмон hürkdük; рəмəјшон hürkdünüz; рəмəјн hürkdülər; 
рəмəнинбим hürkməliydim; рəмəнинбиш hürkməliydin; рəмəнинбе 
hürkməliydi; рəмəнинбимон hürkməliydik; рəмəнинбишон 
hürkməliydiniz; рəмəнинбин hürkməliydilər; рəмəнин бим hürkməli 
oldum; рəмəнин биш hürkməli oldun; рəмəнин бе hürkməli oldu; 
рəмəнин бимон hürkməli olduq; рəмəнин бишон hürkməli oldunuz; 
рəмəнин бин hürkməli oldular; рəмəбəјм hürksəydim; рəмəбəјш 
hürksəydin; рəмəбəј hürksəydi; рəмəбəјмон hürksəydik; рəмəбəјшон 
hürksəydiniz; рəмəбəјн hürksəydilər; бəрəмем hürkərəm; бəрəмеш 
hürkərsən; бəрəме hürkər; бəрəмемон hürkərik; бəрəмешон 
hürkərsiniz; бəрəмен hürkərlər; рəмəниним hürkməliyəm; 
рəмəниниш hürkməlisən; рəмəнине hürkməlidir; рəмəнинимон 
hürkməliyik; рəмəнинишон hürkməlisiniz; рəмəнинин 
hürkməlidirlər; бырəмым hürküm; бырəм hürk; бырəмы hürksün; 
бырəмəмон hürkək; бырəмəн hürkün; бырəмын hürksünlər; 
бырəмом hürksəm; бырəмош hürksən; бырəмо hürksə; бырəмомон 
hürksək; бырəмошон hürksəniz; бырəмон hürksələr; ♥рəмејдəним 
hürkmürəm; рəмејдəниш hürkmürsən; рəмејдəни hürkmür; 
рəмејдəнимон hürkmürük; рəмејдəнишон hürkmürsünüz; 
рəмејдəнин hürkmürlər; рəмејдəныбим hürkmürdüm; 
рəмејдəныбиш hürkmürdün; рəмејдəныбе hürkmürdü; 
рəмејдəныбимон hürkmürdük; рəмејдəныбишон hürkmürdünüz; 
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рəмејдəныбин hürkmürdülər; нəрəмим hürkməzdim; нəрəмиш 
hürkməzdin; нəрəми hürkməzdi; нəрəмимон hürkməzdik; 
нəрəмишон hürkməzdiniz; нəрəмин hürkməzdilər; нырəмəјм 
hürkmədim; нырəмəјш hürkmədin; нырəмəј hürkmədi; нырəмəјмон 
hürkmədik; нырəмəјшон hürkmədiniz; нырəмəјн hürkmədilər; 
рəмəнинныбим hürkməməliydim; рəмəнинныбиш hürkməməliydin; 
рəмəнинныбе hürkməməliydi; рəмəнинныбимон hürkməməliydik; 
рəмəнинныбишон hürkməməliydiniz; рəмəнинныбин 
hürkməməliydilər; рəмəнин ныбим hürkməli olmadım; рəмəнин 
ныбиш hürkməli olmadın; рəмəнин ныбе hürkməli olmadı; рəмəнин 
ныбимон hürkməli olmadıq; рəмəнин ныбишон hürkməli olmadınız; 
рəмəнин ныбин hürkməli olmadılar; рəмəнəбəјм hürkməsəydim; 
рəмəнəбəјш hürkməsəydin; рəмəнəбəј hürkməsəydi; рəмəнəбəјмон 
hürkməsəydik; рəмəнəбəјшон hürkməsəydiniz; рəмəнəбəјн 
hürkməsəydilər; нибəрəмем hürkmərəm; нибəрəмеш hürkməzsən; 
нибəрəме hürkməz; нибəрəмемон hürkmərik; нибəрəмешон 
hürkməzsiniz; нибəрəмен hürkməzlər; рəмəнинним hürkməməliyəm; 
рəмəнинниш hürkməməlisən; рəмəнинни hürkməməlidir; 
рəмəниннимон hürkməməliyik; рəмəниннишон hürkməməlisiniz; 
рəмəниннин hürkməməlidirlər; нырəмым hürkməyim; мəрəм 
hürkmə; нырəмы hürkməsin; мəрəмəмон hürkməyək; мəрəмəн  
hürkməyin; нырəмын hürkməsinlər; нырəмом hürkməsəm; нырəмош 
hürkməsən; нырəмо hürkməsə; нырəмомон hürkməsək; нырəмошон 
hürkməsəniz; нырəмон hürkməsələr. 

рәме-рәме з. hürkә-hürkә, hürkәrәk, çәkinә-çәkinә, çәkinәrәk; 
dәbәrә-dәbәrә, dәbәrәrәk (ürək). 

рәмә с. 1 hürkmüş, hürkәn; 2 çәkinmiş, çәkinәn; 2 мəҹ. 
dәbәrmiş, dәbәrәn (ürək). 

рәмә хəб. мəн. 1 hürküb; 2 çәkinib; 2 мəҹ. dәbәrib (ürək). 
рәмәзон и. Ramazan (islam təqviminin doqquzuncu ayı). 
рәмәнин с. 1 hürkmәli, hürkәsi; 2 çәkinmәli, çәkinәsi; 2 мəҹ. 

dәbәrmәli, dәbәrәsi (ürək). 
рәмәсә з. 1 hürkәrkәn; 2 çәkinәrkәn; 2 мəҹ. dәbәrәrkәn. 
рәмз и. rәmz. 
рәмижә с. ürkәk; рəмижə беј ф. hürkmək, ürkək olmaq; рəмижə 

быə с. hürkmüş, hürkən.; рəмижə быə хəб. мəн. hürkmüşdür, hürküb.  
рәмижәти и. ürkәklik. 
рәмл и. rәml; рəмл ғандеј rəml atmaq. 
рәммол и. rәmmal. 
рәммоләти и. rәmmallıq. 
рәнҹбәр и. rәncbәr. 
рәнҹбәрәти и. rәncbәrlik. 
рәнҹидә с. incidilmiş, incidilәn (adam); ♥рəнҹидəм incidilmişəm; 

рəнҹидəш incidilmisən; рəнҹидəј incidilib; рəнҹидəмон incidilmişik; 
рəнҹидəшон incidilmisiniz; рəнҹидəн incidiliblər. 

рә-рә з. tez-tez, yeyin-yeyin. 
рәсе с. yetәcәk; рəсе ғəдəрəдə yetəcək qədər. 
рәсе I и. yetmә, çatma, varma, çatışma. 
рәсе II и. dәymә, yetişmә.  
рәсеј I ф. yetmәk, çatmaq, çatışmaq; бə имдоди рəсеј imdada 

yetmək; бə орзу рəсеј arzuya çatmaq, yetmək; ♥рəсејдəм  çatıram; 
рəсејдəш çatırsan; рəсејдə çatır; рəсејдəмон çatırıq; рəсејдəшон 
çatırsınız; рəсејдəн  çatırlar; рəсејдəбим çatırdım; рəсејдəбиш  
çatırdın; рəсејдəбе  çatırdı; рəсејдəбимон çatırdıq; рəсејдəбишон 
çatırdınız; рəсејдəбин çatırdılar; рəсəјм  çatdım; рəсəјш  çatdın; рəсəј 
çatdı; рəсəјмон çatdıq; рəсəјшон  çatdınız; рəсəјн  çatdılar; əрəсим  
çatardım; əрəсиш çatardın; əрəси çatardı; əрəсимон  çatardıq; 
əрəсишон çatardınız; əрəсин çatardılar; рəсəнинбим  çatmalıydım; 
рəсəнинбиш  çatmalıydın; рəсəнинбе  çatmalıydı; рəсəнинбимон 
çatmalıydıq; рəсəнинбишон çatmalıydınız; рəсəнинбин 
çatmalıydılar; рəсəнин бим  çatmalı oldum; рəсəнин биш  çatmalı 
oldun; рəсəнин бе  çatmalı oldu; рəсəнин бимон çatmalı olduq; 
рəсəнин бишон çatmalı oldunuz; рəсəнин бин çatmalı oldular; 
бəрəсем çataram; бəрəсеш  çatarsan; бəрəсе çatar; бəрəсемон  
çatarıq; бəрəсешон çatarsınız; бəрəсен  çatarlar; рəсəниним 
çatmalıyam; рəсəниниш çatmalısan; рəсəнине çatmalıdır; 
рəсəнинимон  çatmalıyıq; рəсəнинишон  çatmalısınız; рəсəнинин 
çatmalıdırlar; бырəсым çatım; бырəс çat; бырəсы  çatsın; бырəсəмон 
çataq; бырəсəн çatın; бырəсын  çatsınlar; бырəсом  çatsam; 
бырəсош çatsan; бырəсо çatsa; бырəсомон  çatsaq; бырəсошон 
çatsanız; бырəсон çatsalar; ♥рəсејдəним  çatmıram; рəсејдəниш 

çatmırsan; рəсејдəни çatmır; рəсејдəнимон çatmırıq; рəсејдəнишон 
çatmırsınız; рəсејдəнин  çatmırlar; рəсејдəныбим çatmırdım; 
рəсејдəныбиш  çatmırdın; рəсејдəныбе  çatmırdı; рəсејдəныбимон 
çatmırdıq; рəсејдəныбишон çatmırdınız; рəсејдəныбин çatmırdılar; 
нырəсəјм  çatmadım; нырəсəјш  çatmadın; нырəсəј çatmadı; 
нырəсəјмон çatmadıq; нырəсəјшон  çatmadınız; нырəсəјн  
çatmadılar; нəрəсим  çatmazdım; нəрəсиш çatmazdın; нəрəси 
çatmazdı; нəрəсимон  çatmazdıq; нəрəсишон çatmazdınız; нəрəсин 
çatmazdılar; рəсəнинныбим  çatmamalıydım; рəсəнинныбиш  
çatmamalıydın; рəсəнинныбе  çatmamalıydı; рəсəнинныбимон 
çatmamalıydıq; рəсəнинныбишон çatmamalıydınız; рəсəнинныбин 
çatmamalıydılar; рəсəнин ныбим  çatmalı olmadım; рəсəнин ныбиш  
çatmalı olmadın; рəсəнин ныбе  çatmalı olmadı; рəсəнин ныбимон 
çatmalı olmadıq; рəсəнин ныбишон çatmalı olmadınız; рəсəнин 
ныбин çatmalı olmadılar; нибəрəсем çatmaram; нибəрəсеш  
çatmazsan; нибəрəсе çatmaz; нибəрəсемон  çatmarıq; нибəрəсен  
çatmazlar; рəсəнинним çatmamalıyam; рəсəнинниш çatmamalısan; 
рəсəнинни çatmamalıdır; рəсəниннимон  çatmamalıyıq; 
рəсəниннишон  çatmamalısınız; рəсəниннин çatmamalıdırlar; 
нырəсым çatmayım; мəрəс çatma; нырəсы  çatmasın; мəрəсəмон 
çatmayaq; мəрəсəн çatmayın; нырəсын  çatmasınlar; нырəсом  
çatmasam; нырəсош çatmasan; нырəсо çatmasa; нырəсомон  
çatmasaq; нырəсошон çatmasanız; нырəсон çatmasalar. 

рәсеј II ф. dәymәk, yetişmәk; сеф рəсə alma yetişib.  
рәсе-рәсе I з. yetә-yetә, çata-çata, çatışa-çatışa, yetәrәk, çataraq, 

çatışaraq. 
рәсе-рәсе II з. dәyә-dәyә, yetişә-yetişә, dәyәrәk, yetişәrәk. 
рәсә (ҹ. рәсон) и. 1 bitki; 2 bax: пемә; бемә. 
рәсә I с. yetmiş, yetәn, çatmış, çatan, varmış, varan. 
рәсә II с. yetişkәn, yetişmiş, yetkin, dәymiş; рəсə сеф yetişmiş 

(dəymiş) alma; рəсə кинə yetkin qız. 
рәсә I хəб. мəн. yetib, çatıb, varıb. 
рәсә II хəб. мəн. dәyib, yetişib, dәymişdir, yetişmişdir; сеф рəсə 

alma dəymişdir. 
рәсәвон и. bitkiçi. 
рәсәвонәти и. bitkiçilik. 
рәсәд и. pay, çatası, çatacaq; чымы рəсəдə мылк mənə çatası 

mülk. 
рәсәдхонә и. rәsәdxana. 
рәсәјн с. bitkili, bitki ilә örtülü (sahə). 
рәсәјн хəб. мəн. 1 çatdılar, yetdilәr; 2 yetişdilәr. 
рәсә-нырәсә з. çatar-çatmaz. 
рәсәнин I с. yetmәli, yetәsi, çatmalı, çatası, varmalı, varası, 

çatışmalı, çatışası. 
рәсәнин II с. dәymәli, dәyәsi, yetişmәli, yetişәsi.  
рәсәсә I з. yetәrkәn, çatarkәn, vararkәn, çatışarkәn. 
рәсәсә II з. dәyәrkәn, yetişәrkәn.  
рәсәти и. yetişkәnlik. 
рәсм и. rәsm, şәkil; рəсм кəшеј rəsm çəkmək. 
рәсми с. rәsmi; рəсмијə ғəбул rəsmi qəbul; рəсмијə сəфə rəsmi 

səfər. 
рәсмијәт и. rәsmiyyәt.  
рәсмијәти и. rәsmilik. 
рәсмијәтпәрәст и. rәsmiyyәtçi. 
рәсмијәтпәрәстәти и. rәsmiyyәtçilik. 
рәсмин с. rәsmli. 
рәсмхәт и. rәsmxәt. 
рәссам и. rәssam. 
рәссамәти и. rәssamlıq; рəссамəти кардеј rəssamlıq etmək. 
рәфеғә и. rәfiqә. 
рәфә и. rәf. 
рәфтә и. dәbәrmә, yerindәn oynama; рəфтə беј ф. dəbərmək, 

yerindən oynamaq; рəфтə быə с. dəbərmiş, dəbərən, yerindən 
oynamış (oynayan); рəфтə быə хəб. мəн. dəbərmişdir, dəbərib, 
yerindən oynamışdır (oynayıb); рəфтə кардеј ф. dəbərtmək, yerindən 
oynatmaq; рəфтə кардə беј ф. dəbərdilmək, yerindən oynadılmaq; 
рəфтə кардə быə с. dəbərdilmiş, dəbərdilən, yerindən oynadılmış 
(oynadılan); рəфтə кардə быə хəб. мəн. dəbərdilmişdir, dəbərdilib, 
yerindən oynadılmışdır (oynadılıb). 

рәфтор и. rәftar. 
рәфторин с. rәftarlı. 
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рәфторинәти и. rәftarlılıq. 
рәхе и. buraxılma, qurtulma, xilas olma. 
рәхеј ф. buraxılmaq, qurtulmaq, xilas olmaq; ♥рəхејдəм 

qurtuluram; рəхејдəш qurtulursan; рəхејдə qurtulur; рəхејдəмон 
qurtuluruq; рəхејдəшон qurtulursunuz; рəхејдəн qurtulurlar; 
рəхејдəбим qurtulurdum; рəхејдəбиш qurtulurdun; рəхејдəбе 
qurtulurdu; рəхејдəбимон qurtulurduq; рəхејдəбишон qurtulurdunuz; 
рəхејдəбин qurtulurdular; əрəхим qurtulardım; əрəхиш qurtulardın; 
əрəхи qurtulardı; əрəхимон qurtulardıq; əрəхишон qurtulardınız; 
əрəхин qurtulardılar; рəхəјм qurtuldum; рəхəјш qurtuldun; рəхəј 
qurtuldu; рəхəјмон qurtulduq; рəхəјшон qurtuldunuz; рəхəјн 
qurtuldular; рəхəнинбим qurtulmalıydım; рəхəнинбиш 
qurtulmalıydın; рəхəнинбе qurtulmalıydı; рəхəнинбимон 
qurtulmalıydıq; рəхəнинбишон qurtulmalıydınız; рəхəнинбин 
qurtulmalıydılar; рəхəнин бим qurtulmalı oldum; рəхəнин биш 
qurtulmalı oldun; рəхəнин бе qurtulmalı oldu; рəхəнин бимон 
qurtulmalı olduq; рəхəнин бишон qurtulmalı oldunuz; рəхəнин бин 
qurtulmalı oldular; рəхəбəјм qurtulsaydım; рəхəбəјш qurtulsaydın; 
рəхəбəј qurtulsaydı; рəхəбəјмон qurtulsaydıq; рəхəбəјшон 
qurtulsaydınız; рəхəбəјн qurtulsaydılar; бəрəхем qurtularam; 
бəрəхеш qurtularsan; бəрəхе qurtular; бəрəхемон qurtularıq; 
бəрəхешон qurtuləarsınız; бəрəхен qurtularlar; рəхəниним 
qurtulmalıyam; рəхəниниш qurtulmalısan; рəхəнине qurtulmalıdır; 
рəхəнинимон qurtulməlıyıq; рəхəнинишон qurtulmalısınız; 
рəхəнинин qurtulmalıdırlar; бырəхым qurtulum; бырəх qurtul; 
бырəхы qurtulsun; бырəхəмон qurtulaq; бырəхəн qurtulun; бырəхын 
qurtulsunlar; бырəхом qurtulsam; бырəхош qurtulsan; бырəхо 
qurtulsa; бырəхомон qurtulsaq; бырəхошон qurtulsanız; бырəхон 
qurtulsalar; ♥рəхејдəним qurtulmuram; рəхејдəниш qurtulmursan; 
рəхејдəни qurtulmur; рəхејдəнимон qurtulmuruq; рəхејдəнишон 
qurtulmursunuz; рəхејдəнин qurtulmurlar; рəхејдəныбим 
qurtulmurdum; рəхејдəныбиш qurtulmurdun; рəхејдəныбе 
qurtulmurdu; рəхејдəныбимон qurtulmurduq; рəхејдəныбишон 
qurtulmurdunuz; рəхејдəныбин qurtulmurdular; нəрəхим 
qurtulmazdım; нəрəхиш qurtulmazdın; нəрəхи qurtulmazdı; 
нəрəхимон qurtulmazdıq; нəрəхишон qurtulmazdınız; нəрəхин 
qurtulmazdılar; нырəхəјм qurtulmadım; нырəхəјш qurtulmadın; 
нырəхəј qurtulmadı; нырəхəјмон qurtulmadıq; нырəхəјшон 
qurtulmadınız; нырəхəјн qurtulmadılar; рəхəнинныбим 
qurtulmamalıydım; рəхəнинныбиш qurtulmamaliydin; рəхəнинныбе 
qurtulmamalıydı; рəхəнинныбимон qurtulmamalıydıq; 
рəхəнинныбишон qurtulmamalıydınız; рəхəнинныбин 
qurtulmamalıydılar; рəхəнин ныбим qurtulmalı olmadım; рəхəнин 
ныбиш qurtulmalı olmadın; рəхəнин ныбе qurtulmalı olmadı; 
рəхəнин ныбимон qurtulmalı olmadıq; рəхəнин ныбишон qurtulmalı 
olmadınız; рəхəнин ныбин qurtulmalı olmadılar; рəхəнəбəјм 
qurtulmasaydım; рəхəнəбəјш qurtulmasaydın; рəхəнəбəј 
qurtulmasaydı; рəхəнəбəјмон qurtulmasaydıq; рəхəнəбəјшон 
qurtulmasaydınız; рəхəнəбəјн qurtulmasaydılar; нибəрəхем 
qurtulmaram; нибəрəхеш qurtulmazsan; нибəрəхе qurtulmaz; 
нибəрəхемон qurtulmarıq; нибəрəхешон qurtulmazsınız; нибəрəхен 
qurtulmazlar; рəхəнинним qurtulmamalıyam; рəхəнинниш 
qurtulmamalısan; рəхəнинни qurtulmamalıdır; рəхəниннимон 
qurtulmamalıyıq; рəхəниннишон qurtulmamalısınız; рəхəниннин 
qurtulmamalıdırlar; нырəхым qurtulmayım; мəрəх qurtulma; нырəхы 
qurtulmasın; мəрəхəмон qurtulmayaq; мəрəхəн qurtulmayın; 
нырəхын qurtulmasınlar; нырəхом qurtulmasam; нырəхош 
qurtulmasan; нырəхо qurtulməasa; нырəхомон qurtulmasaq; 
нырəхошон qurtulmasanız; нырəхон qurtulmasalar. 

рәхе-рәхе з. buraxılaraq, qurtularaq, xilas olaraq. 
рәхә с. buraxılmış, buraxılan, qurtulmuş, qurtulan, xilas olmuş 

(olan). 
рәхә хəб. мəн. buraxılıb, qurtulub, xilas olub. 
рәхәнин с. buraxılmalı, buraxılası, qurtulmalı, qurtulası, xilas 

olmalı (olası). 
рәхәсә з. buraxılarkәn, qurtularkәn, xilas olarkәn. 
рәһбәр и. rәhbәr. 
рәһбәрәти и. rәhbәrlik. 
рәһм и. rәhm. 
рәһмдыл с. rәhmdil. 
рәһмдыләти и. rәhmdillik. 

рәһмәт и. rәhmәt; Хыдо рəһмəт быкə! Allah rəhmət etsin!  
рәһмин с. rәhmli. 
рәһминәти и. rәhmlilik. 
рәһмәтманд с. rәhmәtli, rәhmәtlik.  
рәһн и. rәhn. 
рәһнымо и. nәsihәt. 
рәҹәб и. Rәcәb (islam təqviminin yeddinci ayı). 
рәш с. qonur (rəng). 
рәшодәт и. rәşadәt. 
рәшодәтин с. rәşadәtli. 
рәшодәтинәти и. rәşadәtlilik. 
риојәт и. riayәt; риојəт кардеј riayət etmək. 
риојәткор с. riayәtkar. 
риојәткорәти и. riayәtkarlıq. 
ривдә и. diyirlәk, diyircәk (kündə və s. diyirlətmək üçün); ривдə 

жəј ф. diyircəkləmək. 
ривдәјн с. diyircәkli. 
риғғәт и. riqqәt; бə риғғəт омеј riqqətə gəlmək. 
рижә и. çeşmә. 
риз и. iz; риз гин кардеј iz itirmək. 
ризбәриз з. izi ilә; ризбəриз шеј izi ilə getmək. 
ризгә и. cızıntı. 
ризгир с. lәpirçi. 
ризгирәти и. lәpirçilik. 
ризә и. cızıq, cizgi; ризə филм cizgi filmi. 
ризәвинд и. iztapan. 
ризәзын и. iztanıyan. 
риз-әломәт и. iz-әlamәt. 
ризәнәв и. izaxtaran, izçi. 
ризәнәвәти и. izçilik. 
риз-әсәр и. iz-әsәr. 
ризин с. cızıqlı. 
ризинәти и. cızıqlılıq. 
ризо и. riza; бо Хыдо ризо Allah rizası üçün; дастнымож гəтејдəм 

бо Хыдо ризо Allah rizası üçün dəstəmaz alıram; *аз бə ризом… 
mənim Allahımdandır… 

риз-риз и. cızıq-cızıq; риз-риз кардеј cızmaq, cızıq-cızıq etmək. 
ријә и. xәtt. 
ријәкәш и. xәtkeş. 
ријә-ријә с. mil-mil. 
ријәсә и. xәtbaşı. 
ријо и. riya. 
ријокор с. riyakar. 
ријокорәти и. riyakarlıq. 
ријокор-ријокори з. riyakarcasına, riyakarlıqla. 
римәмо и. özәk (çibanda, yarada). 
римжә с. 1 ala-qora, dәymәmiş, yetişmәmiş, tәzәcә maya tutmuş 

(meyvə və с.); римжə сеф təzəmaya alma; римжə əғыл vaхtından 
qabaq doğulmuş, tam bərkiməmiş uşaq; 2 sümüyü bәrkimәmiş 
(uşaq).  

римтәбәғә и. археол. ana tәbәqә. 
ринг-ринг з. sındıra-sındıra; əмə шимон, шымəнəн ринг-ринг 

карде-карде боəн чəмə думо biz getdik, siz də sındıra-sındıra bizim 
dalımızca gəlin. 

рисалә и. risalә. 
рисмон и. 1 kәndir; 2 qaytan; 3 arğac; *Аз вотејдəм осмон, ты 

вотејдəш рисмон Mən deyirəm damdan-dama, sən deyirsan kürkümü 
yama (At. məs.). 

рифоһ и. rifah; хəлғи рифоһ һол хalqın rifah halı. 
риҹо и. rica, xahiş; ыштыку һестыме гылəј риҹо səndən bir ricam 

var. 
риш и. saqqal; риш вадој saqqal buraхmaq. 
ришгә и. bax: пазгә.  
ришә и. kök; ришə песијеј kökü kəsilmək. 
ришәјн с. köklü. 
ришәманд  с. köklü; ришəмандə хəлғ köklü хalq. 
ришәхол и. üzgәc. 
ришәхолинәлузон и. зоол. qarnıüzgәclilәr. 
ришин с. saqqallı. 
ришинәти и. saqqallılıq. 
рыб и. şeşdrәngi (plova verilən şirin sous).  
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рыв и. qısqanış, qısqanma. 
рывын с. qısqanc; рывынə жен qısqanc arvad.  
рывынәти и. qısqanclıq.  
рывније и. qısqanma. 
рывнијеј ф. qısqanmaq; рывнијə бе и. qısqanılma; рывнијə беј 

ф. qısqanılmaq; рывнијə быəбе qısqanılmışdı; рывнијə быəбəј 
qısqanılsaydı; рывнијə бе qısqanıldı; рывнијə бејдə qısqanılır; 
рывнијə бəбе qısqanılar; рывнијə быə с. qısqanılmış, qısqanılan; 
рывнијə быə хəб. мəн. qısqanılmışdır, qısqanılıb; ♥рывнијејдəм 
qısqanıram; рывнијејдəш qısqanırsan; рывнијејдə qısqanır; 
рывнијејдəмон qısqanırıq; рывнијејдəшон qısqanırsınız; 
рывнијејдəн qısqanırlar; рывнијејдəбим qısqanırdım; 
рывнијејдəбиш qısqanırdın; рывнијејдəбе qısqanırdı; 
рывнијејдəбимон qısqanırdıq; рывнијејдəбишон qısqanırdınız; 
рывнијејдəбин qısqanırdılar; əрывним qısqanardım; əрывниш 
qısqanardın; əрывни qısqanardı; əрывнимон qısqanardıq; 
əрывнишон qısqanardınız; əрывнин qısqanardılar; рывниме 
qısqandım; рывније qısqandın; рывнише qısqandı; рывнимоне 
qısqandıq; рывнијоне qısqandınız; рывнишоне qısqandılar; 
рывнијəнинбим qısqanmalıydım; рывнијəнинбиш qısqanmalıydın; 
рывнијəнинбе qısqanmalıydı; рывнијəнинбимон qısqanmalıydıq; 
рывнијəнинбишон qısqanmalıydınız; рывнијəнинбин 
qısqanmalıydılar; рывнијəнин бим qısqanmalı oldum; рывнијəнин 
биш qısqanmalı oldun; рывнијəнин бе qısqanmalı oldu; рывнијəнин 
бимон qısqanmalı olduq; рывнијəнин бишон qısqanmalı oldunuz; 
рывнијəнин бин qısqanmalı oldular; рывнијəмбəј qısqansaydım; 
рывнијəбəј qısqansaydın; рывнијəшбəј qısqansaydı; рывнијəмонбəј 
qısqansaydıq; рывнијəонбəј qısqansaydınız; рывнијəшонбəј 
qısqansaydılar; бəрывнем qısqanaram; бəрывнеш qısqanarsan; 
бəрывне qısqanar; бəрывнемон qısqanarıq; бəрывнешон 
qısqanarsınız; бəрывнен qısqanarlar; рывнијəниним qısqanmalıyam; 
рывнијəниниш qısqanmalısan; рывнијəнине qısqanmalıdır; 
рывнијəнинимон qısqanməlıyıq; рывнијəнинишон qısqanmalısınız; 
рывнијəнинин qısqanmalıdırlar; бырывным qısqanım; бырывын 
qısqan; бырывны qısqansın; бырывнəмон qısqanaq; бырывнəн 
qısqanın; бырывнын qısqansınlar; бырывном qısqansam; бырывнош 
qısqansan; бырывно qısqansa; бырывномон qısqansaq; 
бырывношон qısqansanız; бырывнон qısqansalar; ♥рывнејдəним 
qısqanmıram; рывнејдəниш qısqanmırsan; рывнејдəни qısqanmır; 
рывнејдəнимон qısqanmırıq; рывнејдəнишон qısqanmırsınız; 
рывнејдəнин qısqanmırlar; рывнејдəныбим qısqanmırdım; 
рывнејдəныбиш qısqanmırdın; рывнејдəныбе qısqanmırdı; 
рывнејдəныбимон qısqanmırdıq; рывнејдəныбишон qısqanmırdınız; 
рывнејдəныбин qısqanmırdılar; нəрывним qısqanmazdım; 
нəрывниш qısqanmazdın; нəрывни qısqanmazdı; нəрывнимон 
qısqanmazdıq; нəрывнишон qısqanmazdınız; нəрывнин 
qısqanmazdılar; нырывниме qısqanmadım; нырывније qısqanmadın; 
нырывнише qısqanmadı; нырывнимоне qısqanmadıq; нырывнијоне 
qısqanmadınız; нырывнишоне qısqanmadılar; рывнијəнинныбим 
qısqanmamalıydım; рывнијəнинныбиш qısqanmamaliydin; 
рывнијəнинныбе qısqanmamalıydı; рывнијəнинныбимон 
qısqanmamalıydıq; рывнијəнинныбишон qısqanmamalıydınız; 
рывнијəнинныбин qısqanmamalıydılar; рывнијəнин ныбим 
qısqanmalı olmadım; рывнијəнин ныбиш qısqanmalı olmadın; 
рывнијəнин ныбе qısqanmalı olmadı; рывнијəнин ныбимон 
qısqanmalı olmadıq; рывнијəнин ныбишон qısqanmalı olmadınız; 
рывнијəнин ныбин qısqanmalı olmadılar; рывнијəмнəбəј 
qısqanmasaydım; рывнијəнəбəј qısqanmasaydın; рывнијəшнəбəј 
qısqanmasaydı; рывнијəмоннəбəј qısqanmasaydıq; рывнијəоннəбəј 
qısqanmasaydınız; рывнијəшоннəбəј qısqanmasaydılar; нибəрывнем 
qısqanmaram; нибəрывнеш qısqanmazsan; нибəрывне qısqanmaz; 
нибəрывнемон qısqanmarıq; нибəрывнешон qısqanmazsınız; 
нибəрывнен qısqanmazlar; рывнијəнинним qısqanmamalıyam; 
рывнијəнинниш qısqanmamalısan; рывнијəнинни qısqanmamalıdır; 
рывнијəниннимон qısqanmamalıyıq; рывнијəниннишон 
qısqanmamalısınız; рывнијəниннин qısqanmamalıdırlar; нырывным 
qısqanmayım; мəрывын qısqanma; нырывны qısqanmasın; 
мəрывнəмон qısqanmayaq; мəрывнəн qısqanmayın; нырывнын 
qısqanmasınlar; нырывном qısqanmasam; нырывнош qısqanmasan; 
нырывно qısqanməasa; нырывномон qısqanmasaq; нырывношон 
qısqanmasanız; нырывнон qısqanmasalar. 

рывније-рывније з. qısqana-qısqana, qısqanaraq. 
рывнијә с. qısqanmış, qısqanan. 
рывнијә хəб. мəн. qısqanmısan. 
рывнијәнин с. qısqanmalı, qısqanası. 
рывнијәсә з. qısqanarkәn. 
рывос и. зоол., bax: лус. 
рывосәти и. bax: лусәти. 
рығ и. kәssәk qırıntısı. 
рығ-рығоне (рығоне) и. beşdaş (uşaq oyunu). 
рыж и. 1 yarğan, uçurum, yarılğan; 2 uçqun, ağıntı. 
рыжд и. 1 bozarma, tәpinmә, dov; 2 bax: тов; рыжд омеј ф. 1 

bozarmaq, təpinmək, dov gəlmək; 2 bax: тов гәтеј; рыжд омə с. 
təpinmiş, dov gəlmiş, bozarmış; 2 bax: тов гәтә быә; рыжд омə хəб. 
мəн. təpinmişdir, dov gəlmişdir, bozarmışdır.  

рыждонә и. qәlyanaltı. 
рыждонәхонә и. qәlyanaltıxana. 
рыжије и. 1 uçulma; 2 dağılma. 
рыжијеј ф. 1 uçulmaq; 2 dağılmaq; ♥рыжијəбе uçulmuşdu; 

рыжијəј uçuldu; рыжијəбəј uçulsaydı; рыжијејдəбе uçulurdu; 
рыжијəјбəн uçulubmuş; бəрыжије uçulacaq; бырыжијы uçulsun; 
бырыжијо uçulsa; ♥рыжијəныбе uçulmamışdı; нырыжијəј 
uçulmadı; рыжијəнəбəј uçulmasaydı; рыжијејдəныбе uçulmurdu; 
рыжијəнијбəн uçulmayıbmış; нибəрыжије uçulmayacaq; нырыжијы 
uçulmasın; нырыжијо uçulmasa.   

рыжијә с. 1 uçulmuş, uçulan, uçuq; 2 dağılmış, dağılan; рыжијə 
кə uçulmuş ev. 

рыжијә хəб. мəн. 1 uçulmuşdur; 2 dağılmışdır. 
рыжијәнин с. 1 uçulmalı, uçulası; 2 dağılmalı, dağılası. 
рыжијәсә з. 1 uçularkәn; 2 dağılarkәn. 
рыжин с. yarğanlı. 
рыжинәти и. yarğanlıq, yarğanlılıq. 
рыжније и. 1 uçurtma; 2 dağıtma. 
рыжнијеј ф. 1 uçurtmaq; 2 dağıtmaq; рыжнијə бе и. 1 

uçurdulma; 2 dağıdılma; рыжнијə беј ф. 1 uçurdulmaq; 2 dağıdılmaq; 
рыжнијə быəбе uçurdulmuşdu; рыжнијə быəбəј uçurdulsaydı; 
рыжнијə бе uçurduldu; рыжнијə бејдə uçurdulur; рыжнијə бəбе 
uçurdulacaq; рыжнијə быə с. 1 uçurdulmuş, uçurdulan; 2 dağıdılmış, 
dağıdılan; рыжнијə быə хəб. мəн. 1 uçurdulmuşdur, uçurdulub; 2 
dağıdılmışdır, dağıdılıb; ♥рыжнејдəм  uçurduram; рыжнејдəш 
uçurdursan; рыжнејдə uçurdur; рыжнејдəмон uçurduruq; 
рыжнејдəшон uçurdursunuz; рыжнејдəн  uçurdurlar; рыжнејдəбим 
uçurdurdum; рыжнејдəбиш  uçurdurdun; рыжнејдəбе  uçurdurdu; 
рыжнејдəбимон uçurdurduq; рыжнејдəбишон uçurdurdunuz; 
рыжнејдəбин uçurdurdular; рыжниме  uçurtdum; рыжније  
uçurtdun; рыжнише uçurtdu; рыжнимоне uçurtduq; рыжнијоне  
uçurtdunuz; рыжнишоне  uçurtdular; əрыжним  uçurdardım; 
əрыжниш uçurdardın; əрыжни uçurdardı; əрыжнимон  uçurdardıq; 
əрыжнишон uçurdardınız; əрыжнин uçurdardılar; рыжнијəнинбим  
uçurtmalıydım; рыжнијəнинбиш  uçurtmalıydın; рыжнијəнинбе  
uçurtmalıydı; рыжнијəнинбимон uçurtmalıydıq; рыжнијəнинбишон 
uçurtmalıydınız; рыжнијəнинбин uçurtmalıydılar; рыжнијəнин бим  
uçurtmalı oldum; рыжнијəнин биш  uçurtmalı oldun; рыжнијəнин бе  
uçurtmalı oldu; рыжнијəнин бимон uçurtmalı olduq; рыжнијəнин 
бишон uçurtmalı oldunuz; рыжнијəнин бин uçurtmalı oldular; 
бəрыжнем uçurdaram; бəрыжнеш  uçurdarsan; бəрыжне uçurdar; 
бəрыжнемон  uçurdarıq; бəрыжнешон  uçurdarsınız; бəрыжнен  
uçurdarlar; рыжнијəниним uçurtmalıyam; рыжнијəниниш 
uçurtmalısınız; рыжнијəнине uçurtmalıdır; рыжнијəнинимон  
uçurtmalıyıq; рыжнијəнинишон  uçurtmalısınız; рыжнијəнинин 
uçurtmalıdırlar; бырыжным uçurdum; бырыжын uçurt; бырыжны  
uçurtsun; бырыжнəмон uçurdaq; бырыжнəн uçurdun; бырыжнын  
uçurtsunlar; бырыжном  uçurtsam; бырыжнош uçurtsan; бырыжно 
uçurtsa; бырыжномон  uçurtsaq; бырыжношон uçurtsanız; 
бырыжнон uçurtsalar; ♥рыжнејдəним  uçurtmuram; рыжнејдəним 
uçurtmursan; рыжнејдəни uçurdur; рыжнејдəнимон uçurtmuruq; 
рыжнејдəнишон uçurtmursunuz; рыжнејдəнин  uçurtmurlar; 
рыжнејдəныбим uçurtmurdum; рыжнејдəныбиш  uçurtmurdun; 
рыжнејдəныбе  uçurtmurdu; рыжнејдəныбимон uçurtmurduq; 
рыжнејдəныбишон uçurtmurdunuz; рыжнејдəныбин uçurtmurdular; 
нырыжниме  uçurtmadım; нырыжније  uçurtmadın; нырыжнише 
uçurtmadı; нырыжнимоне uçurtmadıq; нырыжнијоне  uçurtmadınız; 
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нырыжнишоне  uçurtmadılar; нəрыжним  uçurtmazdım; нəрыжниш 
uçurtmazdın; нəрыжни uçurtmazdı; нəрыжнимон  uçurtmazdıq; 
нəрыжнишон uçurtmazdınız; нəрыжнин uçurtmazdılar; 
рыжнијəнинныбим  uçurtmamalıydım; рыжнијəнинныбиш  
uçurtmamalıydın; рыжнијəнинныбе  uçurtmamalıydı; 
рыжнијəнинныбимон uçurtmamalıydıq; рыжнијəнинныбишон 
uçurtmamalıydınız; рыжнијəнинныбин uçurtmamalıydılar; 
рыжнијəнин ныбим  uçurtmalı olmadım; рыжнијəнин ныбиш  
uçurtmalı olmadın; рыжнијəнин ныбе  uçurtmalı olmadı; 
рыжнијəнин ныбимон uçurtmalı olmadıq; рыжнијəнин ныбишон 
uçurtmalı olmadınız; рыжнијəнин ныбин uçurtmalı olmadılar; 
нибəрыжнем uçurtmaram; нибəрыжнеш  uçurtmazsan; нибəрыжне 
uçurtmaz; нибəрыжнемон  uçurtmarıq; нибəрыжнен  uçurtmazlar; 
рыжнијəнинним uçurtmamalıyam; рыжнијəнинниш 
uçurtmamalısan; рыжнијəнинни uçurtmamalıdır; рыжнијəниннимон  
uçurtmamalıyıq; рыжнијəниннишон  uçurtmamalısınız; 
рыжнијəниннин uçurtmamalıdırlar; нырыжным uçurtmayım; 
мəрыжын uçurtma; нырыжны  uçurtmasın; мəрыжнəмон 
uçurtmayaq; мəрыжнəн uçurtmayın; нырыжнын  uçurtmasınlar; 
нырыжном  uçurtmasam; нырыжнош uçurtmasan; нырыжно 
uçurtmasa; нырыжномон  uçurtmasaq; нырыжношон uçurtmasanız; 
нырыжнон uçurtmasalar. 

рыжније-рыжније з. uçura-uçura, dağıda-dağıda, uçuraraq, 
dağıdaraq. 

рыжнијә с. 1 uçurtmuş, uçurdan; 2 dağıtmış, dağıdan. 
рыжнијә хəб. мəн. 1 uçurtmusan; 2 dağıtmısan. 
рыжнијәнин с. 1 uçurtmalı, uçurdası; 2 dağıtmalı, dağıdası. 
рыжнијәсә з. 1 uçurdarkәn; 2 dağıdarkәn. 
рыжол и. bax: рыж. 
рыжолә и. kiçik yarğan. 
рык и. acıq; рык доə с. acıq verən; рык доə хəб. мəн. acıq 

vermisən; рык дој ф. acıq vermək; рыки гəтеј ф. acıqlanmaq; де 
рыки acıqla; рык омеј ф. acığı gəlmək; рыкым омејдə чəј ondan 
acığım gəlir; рыкы омејдə acığın gəlir; рыкыш омејдə acığı gəlir; 
рыкымон омејдə acığımız gəlir; рыкон омејдə acığınız gəlir; 
рыкышон омејдə acıqları gəlir; *Рыки зијоныш бəбе бə довлəти 
Acıq dövlətə ziyandır (At. sözü). 

рыкин с. acıqlı; рыкин беј ф. acıqlanmaq. 
рыкинәти и. acıqlılıq. 
рыкин-рыкинә с. acıqlı-acıqlı; рыкин-рикинə сыханон acıqlı-

acıqlı sözlər. 
рыкин-рыкини з. acıqlı-acıqlı; рыкин-рыкини гəп жəј acıqlı-

acıqlı danışmaq. 
рыкно с. acıqlı; рыкно беј ф. acıqlı olmaq, acıqlanmaq; рыкно 

быə с. acıqlanmış, acıqlanan; рыкно быə хəб. мəн. acıqlanmışdır, 
acıqlanıb; рыкно карде и. acıqlandırma; рыкно кардеј ф. 
acıqlandırmaq; рыкно кардəбе и. acıqlandırılma; рыкно кардə беј ф. 
acıqlandırılmaq; рыкно кардə быə с. acıqlandırılmış, acıqlandırılan; 
рыкно кардə быə хəб. мəн. acıqlandırılmışdır, acıqlandırılıb. 

рымуз и. güdmә, izlәmә, güdük, marıq; рымуз зынеј ф. iz 
bilmək; рымуз зынə беј ф. iz bilinmək; рымуз зынə быə с. iz 
bilinmiş, iz bilinən; рымуз зынə быə хəб. мəн. iz bilinmişdir, iz 
bilinib; рымуз кардеј ф. izləmək, güdmək, pusmaq; рымуз кардə беј 
ф. izlənmək, güdülmək, pusulmaq; рымуз кардə быə с. izlənmiş, 
güdülmüş, pusulmuş; рымуз кардə быə хəб. мəн. izlənmişdir, 
güdülmüşdür, pusulmuşdur. 

рымузәзын и. iztanıyan. 
рымузәкә и. izlәyәn, izlәyici, izçi, güdәn, güdükçü. 
рындыније и. dağıtma, sәpәlәmә, sәpmә (şeyləri, əşyaları). 
рындынијеј ф. dağıtmaq, sәpәlәmәk, sәpmәk (şeyləri, əşyaları);  

рындынијə беј ф. dağıdılmaq, səpələndirmək, səpilmək; рындынијə 
быəбе dağıdılmışdı; рындынијə быəбəј dağıdılsaydı; рындынијə бе 
dağıdıldı; рындынијə бејдə dağıdılır; рындынијə бəбе dağıdılacaq; 
рындынијə быə с. dağıdılmış, səpələndirilmiş, səpilmiş, dağıdılan, 
səpələndirilən, səpilən; рындынијə быə хəб. мəн. dağıdılmışdır, 
səpələndirilmişdir, səpilmişdir, dağıdılıb, səpələndirilib, səpilib. 

рындыније-рындыније з. dağıda-dağıda, sәpә-sәpә, dağıdaraq, 
sәpәrәk.  

рындынијә с. dağıtmış, dağıdan, sәpәlәmiş, sәpәlәyәn, 
sәpmiş, sәpәn (şeyləri, əşyaları). 

рындынијә хəб. мəн. dağıtmısan, sәpәlәmisәn, sәpmisәn (şeyləri, 
əşyaları). 

рындынијәнин с. dağıtmalı, dağıdası, sәpәlәmәli, sәpәlәyәsi, 
sәpmәli, sәpәsi (şeylər, əşyalar). 

рындынијәсә з. dağıdarkәn, sәpәlәyәrkәn, sәpәrkәn (şeyləri, 
əşyaları). 

рындыру и dağıntı; даве рындырујон müharibə dağıntıları. 
рындырујәти и. dağıntılıq, dağınıqlıq, pәrakәndәlik. 
рынә с. dağınıq, pәrakәndә; рынə кардеј ф. dağıtmaq; рынə 

кардə беј ф. dağıdılmaq; рынə кардə быə с. dağıdılmış, dağıdılan; 
рынə кардə быə хəб. мəн. dağıdılmışdır, dağıdılıb. 

рынә I и. lәkә; гин быкə чəј рынə чыјо! onun ləkəsini buradan itir!  
рынә II и. mövsüm, yığnaq; вошəрынə yağış mövsümü. 
рынәти и. dağınıqlıq, pәrakәndәlik. 
рынҹи с. inciklik. 
рынҹи с. incik; рынҹи беј ф. incimək; рынҹи быə с. incimiş, 

inciyən; рынҹи быə хəб. мəн. incimişdir, inciyib; рынҹи кардеј ф. 
incitmək; рынҹи кардə беј ф. incidilmək; рынҹи кардə быə с. 
incidilmiş, incidilən; рынҹи кардə быə хəб. мəн. incidilmişdir, 
incidilib. 

рынҹиәкә и. incidәn.  
рынҹије и. incimә. 
рынҹијеј ф. incimәk. 
рынҹије-рынҹије з. inciyә-inciyә, inciyәrәk. 
рынҹијә с. inciyәn, incimiş, incikli. 
рынҹијә хəб. мəн. inciyib. 
рынҹијәнин с. incimәli, inciyәsi. 
рынҹијәсә з. inciyәrkәn. 
рынҹыније и. incitmә. 
рынҹынијеј ф. incitmәk; рынҹынијə беј ф. incidilmək; 

рынҹынијə быəбе incidilmişdi; рынҹынијə быəбəј incidilsəydi; 
рынҹынијə бе incidildi; рынҹынијə бејдə incidilir; рынҹынијə бəбе 
incidiləcək; рынҹынијə быə  с. incidilmiş, incidilən; рынҹынијə быə  
хəб. мəн. incidilmişdir, incidilib. 

рынҹыније-рынҹыније з. incidә-incidә, incidәrәk. 
рынҹынијә с. incitmiş, incidәn. 
рынҹынијә хəб. мəн. incitmisәn. 
рынҹынијәнин с. incitmәli, incidәsi. 
рынҹынијәсә з. incidәrkәn. 
рысво и. rüsvay; рысво беј ф. rüsvay olmaq; рысво быə с. rüsvay 

olmuş (olan); рысво быə хəб. мəн. rüsvay olmuşdur (olub); рысво 
кардеј ф. rüsvay etmək; рысво кардə беј ф. rüsvay edilmək; рысво 
кардə быə с. rüsvay edilmiş (edilən); рысво кардə быə хəб. мəн. 
rüsvay edilmişdir (edilib). 

рысвоәкә с. rüsvayedәn, rüsvayedici. 
рысвојәти и. rüsvayçılıq. 
рыск и. зоол. gәlincik. 
рыски-рузи и. ruzi. 
рысхәт и. rüsxәt, icazә. 
рытбә и. rütbә. 
рытбәјн с. rütbәli; барзə рытбəјн yüksək rütbəli. 
рытбәјнәти и. rütbәlilik; барзə рытбəјнəти yüksək rütbəlilik. 
рыте и. süpürmә. 
рытеј ф. süpürmәk; рытə беј ф. süpürülmək; рытə быəбе 

süpürülmüşdü; рытə быəбəј süpürülsəydi; рытə бејдə süpürülür; 
рытə бəбе süpürüləcək; рытə быə с. süpürülmüş, süpürülən; рытə 
быə хəб. мəн. süpürülmüşdür, süpürülüb; ♥рытејдəм süpürürəm; 
рытејдəш süpürürsən; рытејдə süpürür; рытејдəмон süpürürük; 
рытејдəшон süpürürsünüz; рытејдəн süpürürlər; рытејдəбим 
süpürürdüm; рытејдəбиш süpürürdün; рытејдəбе süpürürdü; 
рытејдəбимон süpürürdük; рытејдəбишон süpürürdünüz; 
рытејдəбин süpürürdülər; рытəмбе süpürmüşdüm; рытəбе 
süpürmüşdün; рытəшбе süpürmüşdü; рытəмонбе süpürmüşdük; 
рытəонбе süpürmüşdünüz; рытəшонбе süpürmüşdülər; рытыме 
süpürdüm; рыте süpürdün; рытыше süpürdü; рытымоне süpürdük; 
рытыоне süpürdünüz; рытышоне süpürdülər; əрытим süpürərdim; 
əрытиш süpürərdin; əрыти süpürərdi; əрытимон süpürərdik; 
əрытишон süpürərdiniz; əрытин süpürərdilər; рытəмбəј 
süpürsəydim; рытəбəј süpürsəydin; рытəшбəј süpürsəydi; 
рытəмонбəј süpürsəydik; рытəонбəј süpürsəydiniz; рытəшонбəј 
süpürsəydilər; рытəнинбим süpürməyliydim; рытəнинбиш 
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süpürməliydin; рытəнинбе süpürməliydi; рытəнинбимон 
süpürməliydik; рытəнинбишон süpürməliydiniz; рытəнинбин 
süpürməliydilər; рытəнин бим süpürməli oldum; рытəнин биш 
süpürməli oldun; рытəнин бе süpürməli oldu; рытəнин бимон 
süpürməli olduq; рытəнин бишон süpürməli oldunuz; рытəнин бин 
süpürməli oldular; бəрытем süpürərəm; бəрытеш süpürərsən; бəрыте 
süpürər; бəрытемон süpürərik; бəрытешон süpürərsiniz; бəрытен 
süpürərlər; рытəниним süpürməliyəm; рытəниниш süpürməlisən; 
рытəнине süpürməlidir; рытəнинимон süpürməliyik; рытəнинишон 
süpürməlisiniz; рытəнинин süpürməlidirlər; бырытым süpürüm; 
бырыт süpür; бырыты süpürsün; бырытəмон süpürək; бырытəн 
süpürün; бырытын süpürsünlər; бырытом süpürsəm; бырытош 
süpürsən; бырыто süpürsə; бырытомон süpürsək; бырытошон 
süpürsəniz; бырытон süpürsələr; ♥рытејдəним süpürmürəm; 
рытејдəниш süpürmürsən; рытејдəни süpürmür; рытејдəнимон 
süpürmürük; рытејдəнишон süpürmürsünüz; рытејдəнин 
süpürmürlər; рытејдəныбим süpürmürdüm; рытејдəныбиш 
süpürmürdün; рытејдəныбе süpürmürdü; рытејдəныбимон 
süpürmürdük; рытејдəныбишон süpürmürdünüz; рытејдəныбин 
süpürmürdülər; рытəмныбе süpürməmişdim; рытəныбе 
süpürməmişdin; рытəшныбе süpürməmişdi; рытəмонныбе 
süpürməmişdik; рытəонныбе süpürməmişdiniz; рытəшонныбе 
süpürməmişdilər; нырытыме süpürmədim; нырыте süpürmədin; 
нырытыше süpürmədi; нырытымоне süpürmədik; нырытыоне 
süpürmədiniz; нырытышоне süpürmədilər; нəрытим süpürməzdim; 
нəрытиш süpürməzdin; нəрыти süpürməzdi; нəрытимон 
süpürməzdik; нəрытишон süpürməzdiniz; нəрытин süpürməzdilər; 
рытəмнəбəј süpürməsəydim; рытəнəбəј süpürməsəydin; рытəшнəбəј 
süpürməsəydi; рытəмоннəбəј süpürməsəydik; рытəоннəбəј 
süpürməsəydiniz; рытəшоннəбəј süpürməsəydilər; рытəнинныбим 
süpürməməyliydim; рытəнинныбиш süpürməməliydin; 
рытəнинныбе süpürməməliydi; рытəнинныбимон süpürməməliydik; 
рытəнинныбишон süpürməməliydiniz; рытəнинныбин 
süpürməməliydilər; рытəнин ныбим süpürməli olmadım; рытəнин 
ныбиш süpürməli olmadın; рытəнин ныбе süpürməli olmadı; 
рытəнин ныбимон süpürməli olmadıq; рытəнин ныбишон süpürməli 
olmadınız; рытəнин ныбин süpürməli olmadılar; нибəрытем 
süpürmərəm; нибəрытеш süpürməzsən; нибəрыте süpürməz; 
нибəрытемон süpürmərik; нибəрытешон süpürməzsiniz; нибəрытен 
süpürməzlər; рытəнинним süpürməməliyəm; рытəнинниш 
süpürməməlisən; рытəнинни süpürməməlidir; рытəниннимон 
süpürməməliyik; рытəниннишон süpürməməlisiniz; рытəниннин 
süpürməməlidirlər; нырытым süpürməyim; мəрыт süpürmə; нырыты 
süpürməsin; мəрытəмон süpürməyək; мəрытəн süpürməyin; 
нырытын süpürməsinlər; нырытом süpürməsəm; нырытош 
süpürməsən; нырыто süpürməsə; нырытомон süpürməsək; 
нырытошон süpürməsəniz; нырытон süpürməsələr. 

рытемон и. süpürmә, süpürülmә. 
рыте-рыте з. süpürә-süpürә, süpürәrәk. 
рытә с. süpürmüş, süpürәn. 
рытә хəб. мəн. süpürmüsәn. 
рытәнин с. süpürmәli, süpürәsi. 
рытәсә з. süpürәrkәn. 
рытубәт и. rütubәt. 
рытубәтәпам и. rütubәtölçәn. 
рытубәтин с. rütubәtli. 
рытубәтинәти и. rütubәtlilik. 
рыхнә и. ixtilaf, tәfriqә; рыхнə еғандеј ф. ixtilaf salmaq, təfriqə 

salmaq; рыхнə еғандə беј ф. ixtilaf salınmaq, təfriqə salınmaq; 
рыхнə еғандə быə с. ixtilaf salınmış, təfriqə salınmış (salınan); рыхнə 
еғандə быə хəб. мəн. ixtilaf salınmışdır, təfriqə salınmışdır (salınıb). 

рыхнәкор с. fitnәkar, tәfriqәçi. 
рыхнәкорәти и. fitnәkarlıq, tәfriqәçilik. 
рыхнәјн с. ixtilaflı. 
рыхнәјнәти и. ixtilaflılıq. 
рышвә и. rüşvә. 
рышвәәдә и. rüşvәtverәn. 
рышвәхор с. rüşvәtxor. 
рышвәхорәти и. rüşvәtxorluq. 
рышк и. зоол. sirkә (tükdə). 
рышкин с. sirkәli, sirkә basmış. 

рышкинәти и. sirkәlilik.  
рыштевон и. әyirici. 
рыштевонәти и. әyiricilik. 
рыште и. әyirmә. 
рыштеј ф. әyirmәk; чоəдə рыштеј cəhrədə əyirmək; дој рыштеј 

əyirtmək, əyirtdirmək; рыштə беј ф. əyirilmək; рыштə быəбе 
əyirilmişdi; рыштə быəбəј əyirilsəydi; рыштə бе əyirildi; рыштə 
бејдə əyirilir; рыштə бəбе əyirilər; рыштə быə с. əyirilmiş, əyirilən; 
рыштə быə хəб. мəн. əyirilmişdir, əyirilib; ♥рыштејдəм əyirirəm; 
рыштејдəш əyirirsən; рыштејдə əyirir; рыштејдəмон əyiririk; 
рыштејдəшон əyirirsiniz; рыштејдəн əyirirlər; рыштејдəбим 
əyirirdim; рыштејдəбиш əyirirdin; рыштејдəбе əyirirdi; 
рыштејдəбимон əyirirdik; рыштејдəбишон əyirirdiniz; 
рыштејдəбин əyirirdilər; рыштəмбе əyirmişdim; рыштəбе 
əyirmişdin; рыштəшбе əyirmişdi; рыштəмонбе əyirmişdik; 
рыштəонбе əyirmişdiniz; рыштəшонбе əyirmişdilər; рыштыме 
əyirdim; рыште əyirdin; рыштыше əyirdi; рыштымоне əyirdik; 
рыштыоне əyirdiniz; рыштышоне əyirdilər; əрыштим əyirərdim; 
əрыштиш əyirərdin; əрышти əyirərdi; əрыштимон əyirərdik; 
əрыштишон əyirərdiniz; əрыштин əyirərdilər; рыштəмбəј 
əyirsəydim; рыштəбəј əyirsəydin; рыштəшбəј əyirsəydi; 
рыштəмонбəј əyirsəydik; рыштəонбəј əyirsəydiniz; рыштəшонбəј 
əyirsəydilər; рыштəнинбим əyirməyliydim; рыштəнинбиш 
əyirməliydin; рыштəнинбе əyirməliydi; рыштəнинбимон 
əyirməliydik; рыштəнинбишон əyirməliydiniz; рыштəнинбин 
əyirməliydilər; рыштəнин бим əyirməli oldum; рыштəнин биш 
əyirməli oldun; рыштəнин бе əyirməli oldu; рыштəнин бимон 
əyirməli olduq; рыштəнин бишон əyirməli oldunuz; рыштəнин бин 
əyirməli oldular; бəрыштем əyirərəm; бəрыштеш əyirərsən; 
бəрыште əyirər; бəрыштемон əyirərik; бəрыштешон əyirərsiniz; 
бəрыштен əyirərlər; рыштəниним əyirməliyəm; рыштəниниш 
əyirməlisən; рыштəнине əyirməlidir; рыштəнинимон əyirməliyik; 
рыштəнинишон əyirməlisiniz; рыштəнинин əyirməlidirlər; 
бырыштым əyirim; бырышт əyir; бырышты əyirsin; бырыштəмон 
əyirək; бырыштəн əyirin; бырыштын əyirsinlər; бырыштом 
əyirsəm; бырыштош əyirsən; бырышто əyirsə; бырыштомон 
əyirsək; бырыштошон əyirsəniz; бырыштон əyirsələr; 
♥рыштејдəним əyirmirəm; рыштејдəниш əyirmirsən; рыштејдəни 
əyirmir; рыштејдəнимон əyirmirik; рыштејдəнишон əyirmirsiniz; 
рыштејдəнин əyirmirlər; рыштејдəныбим əyirmirdim; 
рыштејдəныбиш əyirmirdin; рыштејдəныбе əyirmirdi; 
рыштејдəныбимон əyirmirdik; рыштејдəныбишон əyirmirdiniz; 
рыштејдəныбин əyirmirdilər; рыштəмныбе əyirməmişdim; 
рыштəныбе əyirməmişdin; рыштəшныбе əyirməmişdi; 
рыштəмонныбе əyirməmişdik; рыштəонныбе əyirməmişdiniz; 
рыштəшонныбе əyirməmişdilər; нырыштыме əyirmədim; нырыште 
əyirmədin; нырыштыше əyirmədi; нырыштымоне əyirmədik; 
нырыштыоне əyirmədiniz; нырыштышоне əyirmədilər; нəрыштим 
əyirməzdim; нəрыштиш əyirməzdin; нəрышти əyirməzdi; 
нəрыштимон əyirməzdik; нəрыштишон əyirməzdiniz; нəрыштин 
əyirməzdilər; рыштəмнəбəј əyirməsəydim; рыштəнəбəј 
əyirməsəydin; рыштəшнəбəј əyirməsəydi; рыштəмоннəбəј 
əyirməsəydik; рыштəоннəбəј əyirməsəydiniz; рыштəшоннəбəј 
əyirməsəydilər; рыштəнинныбим əyirməməyliydim; 
рыштəнинныбиш əyirməməliydin; рыштəнинныбе əyirməməliydi; 
рыштəнинныбимон əyirməməliydik; рыштəнинныбишон 
əyirməməliydiniz; рыштəнинныбин əyirməməliydilər; рыштəнин 
ныбим əyirməli olmadım; рыштəнин ныбиш əyirməli olmadın; 
рыштəнин ныбе əyirməli olmadı; рыштəнин ныбимон əyirməli 
olmadıq; рыштəнин ныбишон əyirməli olmadınız; рыштəнин 
ныбин əyirməli olmadılar; нибəрыштем əyirmərəm; нибəрыштеш 
əyirməzsən; нибəрыште əyirməz; нибəрыштемон əyirmərik; 
нибəрыштешон əyirməzsiniz; нибəрыштен əyirməzlər; 
рыштəнинним əyirməməliyəm; рыштəнинниш əyirməməlisən; 
рыштəнинни əyirməməlidir; рыштəниннимон əyirməməliyik; 
рыштəниннишон əyirməməlisiniz; рыштəниннин əyirməməlidirlər; 
нырыштым əyirməyim; мəрышт əyirmə; нырышты əyirməsin; 
мəрыштəмон əyirməyək; мəрыштəн əyirməyin; нырыштын 
əyirməsinlər; нырыштом əyirməsəm; нырыштош əyirməsən; 
нырышто əyirməsə; нырыштомон əyirməsək; нырыштошон 
əyirməsəniz; нырыштон əyirməsələr. 
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рыште-рыште з. әyirә-әyirә, әyirәrәk. 
рыштә с. әyirәn, әyirici, әyirmiş; əриш рыштə жен arğac toхuyan 

qadın. 
рыштә хəб. мəн. әyirmisәn. 
рыштәнин с. әyirmәli, әyirәsi. 
рыштәсә з. әyirәrkәn. 
рыштән и. kәndir. 
рышханд и. rişxәnd; рышханд кардеј ф. rişxənd etmək; рышханд 

кардə беј ф. rişxənd edilmək; рышханд кардə быə с. rişxənd edilmiş 
(edilən); рышханд кардə быə хəб. мəн. rişxənd edilmişdir (edilib). 

рышхандәкә и. rişxәndçi. 
рышхандин с. rişxәndli. 
рышхандинәти и. rişxәndlilik. 
ро и. yol; бə ро дəгынијеј yola düşmək; бə ро бешеј yola çıхmaq; 

ро бырнијеј yol kəsmək; бə ро дој yola vermək; ро ныдој yol 
verməmək; бə ро ныдој yola verməmək; ро дој ф. yol vermək; ро 
доə беј ф. yol verilmək; ро доə быə с. yol verilmiş (verilən); ро доə 
быə хəб. мəн. yol verilmişdir (verilib); ро гəтеј yol kəsmək. 

-ро əд. üçün; кəјро ev üçün. 
ро-бә и. yol-iz; ро-бə быријə yol-iz kəsilib. 
робәләд и. yolbilәn, yol bәlәdçisi. 
робино и. yol-әrkan, qayda; робино ној ф. yol-ərkan qoymaq; 

робино ноə беј ф. yol-ərkan qoyulmaq; робино ноə быə с. yol-ərkan 
qoyulmuş (qoyulan); робино ноə быə хəб. мəн. yol-ərkan 
qoyulmuşdur (qoyulub). 

робыр и. yolkәsәn, quldur. 
робырәти и. yolkәsәnlik, quldurluq.  
ровнәғ и. rövnәq. 
ровнәғин с. rövnәqli. 
родоәбыә с. yolverilәn. 
родоәныбејәти и. yolverilmәzlik. 
родоәныбә с. yolverilmәz. 
родуш и. azuqә, yola qoyulan azuqә. 
роеғанде и. yolsalma. 
роәбыр и. yolkәsәn, yolçapan. 
роәбырәти и. yolkәsәnlik, yolçapanlıq. 
роәват и. yolbasan (maşın). 
роәгәв и. yolağzı, yolayrıcı. 
роәдә з. 1 yolda; роəдə раст омəјм бəј  yolda ona rast gəldim; 2 

yolunda, uğrunda; хəлғи роəдə хalqın yolunda; Толыши озавзије 
роəдə Talışın çiçəklənməsi uğrunda. 

роәзын с. yolbilәn. 
роәзынәти и. yolbilәnlik. 
роәкәно и. yol kәnarı. 
роәпул и. yolpulu. 
роәхарҹ и. yolxәrci. 
роәшы и. müsafir, yolçu, yol adamı, yolgedәn. 
роәшы с. yolagedәn, üzüyola. 
роәшыәти и. yolagedәnlik, üzüyolalıq. 
розә и. дини.  rozә; розə һандеј roza oхumaq. 
розәхан и. rozәxan.  
розәханәти и. rozәxanlıq. 
рози и. razı; розим razıyam; розиш razısan; розије razıdır; 

розимон razıyıq; розишон razısınız; розин razıdırlar; рози беј ф. razı 
olmaq, razılaşmaq; рози быə с. razı olmuş, razılaşan, razılaşmış; рози 
быə хəб. мəн. razı olmuşdur, razılaşıb, razılaşmışdır; рози кардеј ф. 
razı etmək, razılaşdırmaq; рози кардə беј ф. razı edilmək, 
razılaşdırılmaq; рози кардə быə с. razı edilmiş, razılaşdırılmış, 
razılaşdırılan; рози кардə быə хəб. мəн. razı edilmişdir, 
razılaşdırılmışdır, razılaşdırılıb. 

розијәти и. razılıq. 
рози-нијоз и. razi-niyaz, istixazә. 
ројку з. yoldan; ројку бекардеј ф. yoldan çıxartmaq, azdırmaq; 

ројку бекардə беј ф. yoldan çıxarılmaq, azdırılmaq; ројку бекардə 
быə с. yoldan çıxarılmış, azdırılmış, azdırılan; ројку бекардə быə 
хəб. мəн. yoldan çıxarılmışdır, azdırılmışdır, azdırılıb. 

ројсә з. 1 yolüstü; 2 yolda. 
рол и. rol. 
роман и. roman. 
романәнывышт и. romanyazan, romançı. 
романтизм и. romantizm. 

романтик с. romantik. 
романтикә и. romantika. 
роме и. sürmә. 
ромеј ф. sürmәk; ромə беј ф. sürülmək;; ромə быəбе sürülmüşdü; 

ромə быəбəј sürülsəydi; ромə бе sürüldü; ромə бејдə sürülür; ромə 
бəбе sürüləcək; ромə быə с. sürülmüş, sürülən; ромə быə хəб. мəн. 
sürülmüşdür, sürülüb; ♥ромејдəм sürürəm; ромејдəш sürürsən; 
ромејдə sürür; ромејдəмон sürürük; ромејдəшон sürürsünüz; 
ромејдəн sürürlər; ромејдəбим sürürdüm; ромејдəбиш sürürdün; 
ромејдəбе sürürdü; ромејдəбимон sürürdük; ромејдəбишон 
sürürdünüz; ромејдəбин sürürdülər; ромəмбе sürmüşdüm; ромəбе 
sürmüşdün; ромəшбе sürmüşdü; ромəмонбе sürmüşdük; ромəонбе 
sürmüşdünüz; ромəшонбе sürmüşdülər; ромəме sürdüm; ромəј 
sürdün; ромəше sürdü; ромəмоне sürdük; ромəоне sürdünüz; 
ромəшоне sürdülər; əромим sürərdim; əромиш sürərdin; əроми 
sürərdi; əромимон sürərdik; əромишон sürərdiniz; əромин sürərdilər; 
ромəмбəј sürsəydim; ромəбəј sürsəydin; ромəшбəј sürsəydi; 
ромəмонбəј sürsəydik; ромəонбəј sürsəydiniz; ромəшонбəј 
sürsəydilər; ромəнинбим sürməyliydim; ромəнинбиш sürməliydin; 
ромəнинбе sürməliydi; ромəнинбимон sürməliydik; ромəнинбишон 
sürməliydiniz; ромəнинбин sürməliydilər; ромəнин бим sürməli 
oldum; ромəнин биш sürməli oldun; ромəнин бе sürməli oldu; 
ромəнин бимон sürməli olduq; ромəнин бишон sürməli oldunuz; 
ромəнин бин sürməli oldular; бəромем sürərəm; бəромеш sürərsən; 
бəроме sürər; бəромемон sürərik; бəромешон sürərsiniz; бəромен 
sürərlər; ромəниним sürməliyəm; ромəниниш sürməlisən; ромəнине 
sürməlidir; ромəнинимон sürməliyik; ромəнинишон sürməlisiniz; 
ромəнинин sürməlidirlər; быромым sürüm; быром sür; быромы 
sürsün; быромəмон sürək; быромəн sürün; быромын sürsünlər; 
быромом sürsəm; быромош sürsən; быромо sürsə; быромомон 
sürsək; быромошон sürsəniz; быромон sürsələr; ♥ромејдəним 
sürmürəm; ромејдəниш sürmürsən; ромејдəни sürmür; 
ромејдəнимон sürmürük; ромејдəнишон sürmürsünüz; ромејдəнин 
sürmürlər; ромејдəныбим sürmürdüm; ромејдəныбиш sürmürdün; 
ромејдəныбе sürmürdü; ромејдəныбимон sürmürdük; 
ромејдəныбишон sürmürdünüz; ромејдəныбин sürmürdülər; 
ромəмныбе sürməmişdim; ромəныбе sürməmişdin; ромəшныбе 
sürməmişdi; ромəмонныбе sürməmişdik; ромəонныбе 
sürməmişdiniz; ромəшонныбе sürməmişdilər; ныромəме sürmədim; 
ныромəј sürmədin; ныромəше sürmədi; ныромəмоне sürmədik; 
ныромəоне sürmədiniz; ныромəшоне sürmədilər; нəромим 
sürməzdim; нəромиш sürməzdin; нəроми sürməzdi; нəромимон 
sürməzdik; нəромишон sürməzdiniz; нəромин sürməzdilər; 
ромəмнəбəј sürməsəydim; ромəнəбəј sürməsəydin; ромəшнəбəј 
sürməsəydi; ромəмоннəбəј sürməsəydik; ромəоннəбəј 
sürməsəydiniz; ромəшоннəбəј sürməsəydilər; ромəнинныбим 
sürməməyliydim; ромəнинныбиш sürməməliydin; ромəнинныбе 
sürməməliydi; ромəнинныбимон sürməməliydik; ромəнинныбишон 
sürməməliydiniz; ромəнинныбин sürməməliydilər; ромəнин ныбим 
sürməli olmadım; ромəнин ныбиш sürməli olmadın; ромəнин ныбе 
sürməli olmadı; ромəнин ныбимон sürməli olmadıq; ромəнин 
ныбишон sürməli olmadınız; ромəнин ныбин sürməli olmadılar; 
нибəромем sürmərəm; нибəромеш sürməzsən; нибəроме sürməz; 
нибəромемон sürmərik; нибəромешон sürməzsiniz; нибəромен 
sürməzlər; ромəнинним sürməməliyəm; ромəнинниш sürməməlisən; 
ромəнинни sürməməlidir; ромəниннимон sürməməliyik; 
ромəниннишон sürməməlisiniz; ромəниннин sürməməlidirlər; 
ныромым sürməyim; мəром sürmə; ныромы sürməsin; мəромəмон 
sürməyək; мəромəн sürməyin; ныромын sürməsinlər; ныромом 
sürməsəm; ныромош sürməsən; ныромо sürməsə; ныромомон 
sürməsək; ныромошон sürməsəniz; ныромон sürməsələr. 

роме-роме з. sürә-sürә, sürәrәk. 
ромә с. sürәn, sürmüş, sürülәn, sürdüyüm, sürdüyün, sürdüyü, 

sürdüyümüz, sürdüyünü; чəј ромə машин onun sürdüyü maşın. 
ромә хəб. мəн. sürmüsәn. 
ромәвон и. sürücü. 
ромәвонәти и. sürücülük. 
ромәкәс и. sürәn. 
ромәнин с. sürmәli, sürәsi. 
ромәсә з. sürәrkәn. 
рон и. bud; ронə гужд bud əti. 
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ронәшы с. yolagetmәyәn, yolagetmәz. 
роныдә и. yolvermәz, yol vermәyәn. 
роныдәти и. yolvermәzlik. 
ронышон и. yol nişanı. 
рон-чәнәх с. тəб. bud-çanaq; ронə-чəнəхə чобенд bud-çanaq 

oynağı. 
роо з. yoldan. 
рообејәкә и. yoldançıxaran. 
рообекарде и. yoldançıxarma. 
рообеше и. yoldançıxma. 
роокарде и. yolaçma. 
роп и. зоол. ilbiz. 
ропәнечи и. gecә ovu, ilbiz ovu. 
ропәти и. ilbizlik. 
ро-рәвиз и. yol-әrkan; фылонкəс ро-рəвиз зынејдəни filankəs 

yol-ərkan tanımır.   
ро-рәвјә и. bax: ро-рәвиз.  
ро-риз и. yol-iz 
ро-ријә и. yol-qayda, yol-әrkan. 
росније и. çatdırma, yetirmә. 
роснијеј ф. çatdırmaq, yetirmәk; роснијə беј ф. çatdırılmaq, 

yetirilmək; роснијə быəбе çatdırılmışdı; роснијə быəбəј çatdırılsaydı; 
роснијə бе  çatdırıldı; роснијə бејдə  çatdırılır; роснијə бəбе 
çatdırılar; роснијə быə с. çatdırılmış, çatdırılan, yetirilmiş, yetirilən; 
роснијə быə хəб. мəн. çatdırılmışdır, çatdırılıb, yetirilmişdir, yetirilib; 
♥роснејдəм  çatdırıram; роснејдəш çatdırırsan; роснејдə çatdırır; 
роснејдəмон çatdırırıq; роснејдəшон çatdırırsınız; роснејдəн  
çatdırırlar; роснејдəбим çatdırırdım; роснејдəбиш  çatdırırdın; 
роснејдəбе  çatdırırdı; роснејдəбимон çatdırırdıq; роснејдəбишон 
çatdırırdınız; роснејдəбин çatdırırdılar; росниме  çatdırdım; росније  
çatdırdın; роснише çatdırdı; роснимоне çatdırdıq; роснијоне  
çatdırdınız; роснишоне  çatdırdılar; əросним  çatdırardım; əросниш 
çatdırardın; əросни çatdırardı; əроснимон  çatdırardıq; əроснишон 
çatdırardınız; əроснин çatdırardılar; роснијəнинбим  çatdırmalıydım; 
роснијəнинбиш  çatdırmalıydın; роснијəнинбе  çatdırmalıydı; 
роснијəнинбимон çatdırmalıydıq; роснијəнинбишон 
çatdırmalıydınız; роснијəнинбин çatdırmalıydılar; роснијəнин бим  
çatdırmalı oldum; роснијəнин биш  çatdırmalı oldun; роснијəнин бе  
çatdırmalı oldu; роснијəнин бимон çatdırmalı olduq; роснијəнин 
бишон çatdırmalı oldunuz; роснијəнин бин çatdırmalı oldular; 
бəроснем çatdıraram; бəроснеш  çatdırarsan; бəросне çatdırar; 
бəроснемон  çatdırarıq; бəроснешон çatdırarsınız; бəроснен  
çatdırarlar; роснијəниним çatdırmalıyam; роснијəниниш 
çatdırmalısan; роснијəнине çatdırmalıdır; роснијəнинимон  
çatdırmalıyıq; роснијəнинишон  çatdırmalısınız; роснијəнинин 
çatdırmalıdırlar; быосным çatdırım; быросын çatdır; быросны  
çatdırsın; быроснəмон çatdıraq; быроснəн çatdırın; быроснын  
çatdırsınlar; быросном  çatdırsam; быроснош çatdırsan; быросно 
çatdırsa; быросномон  çatdırsaq; быросношон çatdırsanız; 
быроснон çatdırsalar; ♥роснејдəним  çatdırmıram; роснејдəниш 
çatdırmırsan; роснејдəни çatdırmır; роснејдəнимон çatdırmırıq; 
роснејдəнишон çatdırmırsınız; роснејдəнин  çatdırmırlar; 
роснејдəныбим çatdırmırdım; роснејдəныбиш  çatdırmırdın; 
роснејдəныбе  çatdırmırdı; роснејдəныбимон çatdırmırdıq; 
роснејдəныбишон çatdırmırdınız; роснејдəныбин çatdırmırdılar; 
ныросниме  çatdırmadım; ныросније  çatdırmadın; ныроснише 
çatdırmadı; ныроснимоне çatdırmadıq; ныроснијоне  çatdırmadınız; 
ныроснишоне  çatdırmadılar; нəросним  çatdırmazdım; нəросниш 
çatdırmazdın; нəросни çatdırmazdı; нəроснимон  çatdırmazdıq; 
нəроснишон çatdırmazdınız; нəроснин çatdırmazdılar; 
роснијəнинныбим  çatdırmamalıydım; роснијəнинныбиш  
çatdırmamalıydın; роснијəнинныбе  çatdırmamalıydı; 
роснијəнинныбимон çatdırmamalıydıq; роснијəнинныбишон 
çatdırmamalıydınız; роснијəнинныбин çatdırmamalıydılar; 
роснијəнин ныбим  çatdırmalı olmadım; роснијəнин ныбиш  
çatdırmalı olmadın; роснијəнин ныбе  çatdırmalı olmadı; роснијəнин 
ныбимон çatdırmalı olmadıq; роснијəнин ныбишон çatdırmalı 
olmadınız; роснијəнин ныбин çatdırmalı olmadılar; нибəроснем 
çatdırmaram; нибəроснеш  çatdırmazsan; нибəросне çatdırmaz; 
нибəроснемон  çatdırmarıq; нибəроснен  çatdırmazlar; 
роснијəнинним çatdırmamalıyam; роснијəнинниш çatdırmamalısan; 

роснијəнинни çatdırmamalıdır; роснијəниннимон  çatdırmamalıyıq; 
роснијəниннишон  çatdırmamalısınız; роснијəниннин 
çatdırmamalıdırlar; ныросным çatdırmayım; мəросын çatdırma; 
ныросны  çatdırmasın; мəроснəмон çatdırmayaq; мəроснəн 
çatdırmayın; ныроснын  çatdırmasınlar; ныросном  çatdırmasam; 
ныроснош çatdırmasan; ныросно çatdırmasa; ныросномон  
çatdırmasaq; ныросношон çatdırmasanız; ныроснон çatdırmasalar. 

росније-росније з. çatdıra-çatdıra, yetirә-yetirә, çatdıraraq, 
yetirәrәk. 

роснијә с. çatdırmış, çatdıran, yetirmiş, yetirәn. 
роснијә хəб. мəн. çatdırmısan, yetirmisәn. 
роснијәнин с. çatdırmalı, çatdırası, yetirmәli, yetirәsi. 
роснијәсә з. çatdırarkәn, yetirәrkәn. 
рост I с. sağ; ростə даст sağ əl; бə рост шеј sağa getmək.  
рост II с. doğru, düz, düzgün; ростə ро doğru yol; ростə ҹəвоб 

doğru cavab; рост вотеј düz demək; рости вотеј düzünü demək; бə 
мəсəлə рост ебеј məsələyə düzgün yanaşmaq; росте чəј вотəј хəб. 
мəн. onun dediyi düzdür; росте, əв омеј, əмма… гозəштə бастəј: 
düzdür, o gəldi, ancaq...; шымə ростијон siz düzsünüz (haqlısınız); 
росте, чымы быəмни хəбə чымику mоdalə sıх.: düzdür, mənim 
bundan хəbərim olmayıb; росте, Бобок толыш быə mоdalə sıх.: 
düzdür, Babək talış olub; *рости бывотомон düzünü desək; Чəш 
бебəкарде ростə сыхан Düz söz göz çıхardar (At. məс.). 

рост и. qalxım, yüksәliş; рост беј ф. 1 qalxmaq, yüksəlmək; бə 
банд рост беј dağa qalхmaq; ангыштəбəшонсə рост беј barmaqları 
üstə qalхmaq; 2 dirçəlmək; 3 bax: әштеј; рост быə с. 1 qalxmış, 
qalxan, yüksəlmiş, yüksələn; Толыши рост быə бојдəғ Talışın qalхan 
bayrağı;  2 dirçəlmiş, dirçələn; Толыши рост быə мəдəнијəт Talışın 
dirçələn mədəniyyəti; рост быə хəб. мəн. 1 qalxmışdır, qalxıb, 
yüksəlmişdir, yüksəlib; 2 dirçəlmişdir, dirçəlib; рост карде и. 1 
qaldırma; 2 dirçəltmə; рост кардеј ф. 1 qaldırmaq, yüksəltmək; сығи 
рост кардеј daşı qaldırmaq; соғали бə кəј кум рост кардеј kirəmiti 
evin damına qaldırmaq; озоди бојдəғи ыштə сəјсə рост кардеј 
azadlıq bayrağını öz başının üstündə yüksəltmək; телефони дастəки 
рост кардеј telefon dəstəyini qaldırmaq; дасти рост кардеј əlini 
qaldırmaq; гынијəкəси рост кардеј yıхılanı qaldırmaq; ови сəвијə 
рост кардеј suyun səviyyəsini qaldırmaq; кəј рост кардеј evi 
qaldırmaq (əlavə mərtəbə tikmək); ғыјмəтон рост кардеј qiymətləri 
qaldırmaq; əһволи рост кардеј əhvalı qaldırmaq; сəрбозон бə ҹанг 
рост кардеј əsgərləri döyüşə qaldırmaq; ныштə вырəо рост кардеј 
oturan yerdən qaldırmaq; гард рост кардеј toz qaldırmaq; нохəшини 
сəпо рост кардеј хəstəni ayağa qaldırmaq (sağaltmaq); бадə рост 
кардеј badə qaldırmaq; һамсијон ијəнды сəпе рост кардеy qonşuları 
bir-birinin üzərinə qaldırmaq; ыштə букə рост кардеј öz burnunu 
qaldırmaq (təkəbbür etmək); дастон бə Хыдо дəрго рост кардеј 
əlləri Allahın dərgahına qaldırmaq; јолы-рукəти пардə арəо рост 
кардеј böyük-kiçiklik pərdəsini aradan qaldırmaq; силоһ рост кардеј 
silah qaldırmaq; ғыјом рост кардеј qiyam qaldırmaq; 2 dirçəltmək; 
мəдəнијəти рост кардеј mədəniyyəti dirçəltmək; рост кардə бе и. 1 
qaldırılma; 2 dirçəldilmə; рост кардə беј ф. 1 qaldırılmaq; 2 
dirçəldilmək; рост кардə быə с. 1 qaldırılmış, qaldırılan; 2 
dirçəldilmiş, dirçəldilən; рост кардə быə хəб. мəн. 1 qaldırılmışdır, 
qaldırılıb; 2 dirçəldilmişdir, dirçəldilib; рост кардовније и. qaldırtma; 
рост кардовнијеј ф. qaldırtmaq. 

ростбемон и. qalxım, dirçәliş, yüksәliş, tәrәqqi. 
ростбәрост з. düzbәdüz, düpbәdüz, düz-düzünә, düz-doğru. 
ростә с doğruca; ростə сыханыме doğruca sözümdür. 
ростәвож с. doğruçu, doğrucul. 
ростәвожәти и. doğruçuluq, doğruculluq. 
ростәгул и. düzbucaq.  
ростәгулин с. һəнд. düzbucaqlı; ростгулинə сегул düzbucaqlı 

üçbucaq. 
ростәдә з. sağda. 
ростәдыл с. düzürәkli. 
ростәдыләти и. düzürәklilik. 
ростәкә с. qaldıran, qaldırıcı; ростəкə кран qaldırıcı kran. 
ростәру с. düzaxan (çay). 
ростәрујә с. düzbağırsaq. 
ростәрујәјнон и. зоол. düzbağırsaqlılar. 
ростәти и. düzlük, doğruluq, düzgünlük. 
ростәчәм с. doğrucul, doğruvarı, doğrusayaq. 
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рости з. sağı; рости чəш быкə sağı gözlə.  
рости и. 1 doğruluq, düzlük, düzgünlük; 2 вəс. сых. düzü, 

doğrusu, doğrudan, doğrudan-doğrusu, doğrudan-doğruya; 
рости, тыку чəш кардејдəныбим жыго һəрəкəти doğrusu, səndən 
belə hərəkəti gözləmirdim; рости бывотомон doğrusunu desək; 
сыхани рости sözün doğrusu; һəнијəн рости daha doğrusu; 3 парси  
мəн. рости? doğrudan? doğrudanmı?  

ростиәнәв с. doğruluqaxtaran. 
ростиәнәвәти и. doğruluqaxtaranlıq. 
ростиәпи с. doğruluqsevәn, doğruluqsevәr. 
ростиәпијәти и. doğruluqsevәnlik, doğruluqsevәrlik. 
ростијән з. doğrudan, doğrudan da. 
ростыжәј 
рост карде-еновније и. qaldırma-endirmә. 
росткардемон и. qaldırış, qaldırım. 
росто з. sağdan. 
ростохшәр с. doğruyabәnzәr, doğruyaoxşar. 
ростохшәрәти и. doğruyabәnzәrlik, doğruyaoxşarlıq. 
рост-рости с. doğru-düzgün, düzcә, doğru-dürüst. 
рот и.  ev, çoxmәnzilli ev.  
ротушә и. bax: родуш. 
рохын и. dağ әtәyi. 
рохније и. buraxma. 
рохнијеј ф. buraxmaq, düşürmәk (əldən); рохнијə беј ф. 

buraxılmaq; рохнијə быəбе  buraхılmışdı; рохнијə быəбəј 
buraхılsaydı; рохнијə бе buraхıldı; рохнијə бејдə buraхılır; рохнијə 
бəбе  buraхılar; рохнијə быə с. buraxılmış, buraxılan; рохнијə быə 
хəб. мəн. buraxılmışdır, buraxılıb. 

рохније-рохније з. buraxa-buraxa, buraxaraq. 
рохнијә с. buraxan, buraxmış, buraxıcı. 
рохнијә хəб. мəн. buraxmısan. 
рохнијәнин с. buraxmalı, buraxası. 
рохнијәсә з. buraxarkәn. 
роһат с. rahat; роһатə кə rahat ev; роһат беј ф. rahat olmaq; роһат 

быə с.  rahat olmuş, rahat olan; роһат быə хəб. мəн.  rahat olmuşdur, 
rahat olub; роһат кардеј ф. rahat etmək, rahatlamaq, rahatlaşdırmaq; 
роһат кардə беј ф. rahat edilmək, rahatlanmaq; роһат кардə быə с. 
rahat edilmiş, rahat edilən, rahatlanmış, rahatlanan; роһат кардə быə 
хəб. мəн. rahat edilmişdir, rahat edilib, rahatlanmışdır, rahatlanıb. 

роһати и.  rahatlıq, istirahәt.  
роһат-роһати з. rahatlıqla, rahatca. 
роһатхонә и. rahatxana, ayaqyolu. 
роҹи и. бот. yemiş növü. 
роҹобә и. yolayrıcı. 
роҹоәкә и. о.r. yolayıran. 
роште и. 1 yaxma; 2 bәnzәtmә, bәzәmә, yeni mәna vermә 

(sözlərə). 
роштеј ф. 1 yaxmaq; 2 bәnzәtmәk, bәzәmәk, yeni mәna vermәk 

(sözlərə); фылонкəси роштыше мы filankəs məni biabır etdi, mənə 
hər cür ad qoydu; роштə беј ф. 1 yaxılmaq; 2 bənzədilmək, 
bəzədilmək, yeni məna verilmək (sözlərə); роштə быə с. 1 yaxılmış, 
yaxılan; 2 bənzədilmiş, bənzədilən, bəzədilmiş, bəzədilən, yeni məna 
verilmiş (verilən) (sözlərə); роштə быə хəб. мəн. 1 yaxılmışdır, 
yaxılıb; 2 bənzədilmişdir, bənzədilib, bəzədilmişdir, bəzədilib, yeni 
məna verilmişdir (verilib) (sözlərə). 

роште-роште з. yaxa-yaxa, bәnzәdә-bәnzәdә, bәzәyә-bәzәyә, 
yeni mәna verә-verә, yaxaraq, bәnzәdәrәk, bәzәyәrәk, yeni mәna 
verәrәk. 

роштә с. 1 yaxmış, yaxan; 2 bәnzәtmiş, bәnzәdәn, bәzәmiş, 
bәzәyәn, yeni mәna vermiş (verәn) (sözlərə). 

роштә хəб. мəн. 1 yaxmısan; 2 bәnzәtmisәn, bәzәmisәn, yeni 
mәna vermisәn (sözlərə). 

роштәнин с. 1 yaxmalı, yaxası; 2 bәnzәtmәli, bәnzәdәsi, 
bәzәmәli, bәzәyәsi, yeni mәna vermәli (verәsi) (sözlərə). 

роштәсә з. 1 yaxarkәn; 2 bәnzәdәrkәn, bәzәyәrkәn, yeni mәna 
verәrkәn (sözlərə). 

ру I и. sifәt, sima. 
ру II и. ҹоғр. çay; *Бə руј бырəс, чəјо почə бə пе быкə Çaya çat, 

sonra balaqlarını çırmala (At. sözü). 
ру III  и. axın, axım, axma; ру бе и. axma; ру беј ф. axmaq; ру 

быə с. 1 axar; рубыə ов aхar su; 2 axmış, axan; ру быə хəб. мəн. 

axmışdır, axıb; ру карде и. axıtma; ру кардеј ф. axıtmaq, əndərmək, 
yağdırmaq; ру кардə с. axıdan, əndərən; ру кардə бе и. axıdılma, 
axızdırılma; ру кардə беј ф. axıdılmaq, axızdırılmaq, əndərilmək; ру 
кардə быə с. axıdılmış, əndərilmiş, axıdılan, əndərilən; ру кардə быə 
хəб. мəн. axıdılmışdır, əndərilmişdir, axıdılıb, əndərilib; ру 
кардовније и. axıtdırma, axızdırma; ру кардовнијеј ф. axıtdırmaq, 
axızdırılmaq; ру кардовнијə бе и. axıtdırılma, axızdırılma; ру 
кардовнијə беј ф. axıtdırılmaq, axızdırılmaq; ру кардовнијə быə с. 
axıtdırılmış, axıtdırılan, axızdırılmış; ру кардовнијə быə хəб. мəн. 
axıtdırılmışdır, axıtdırılıb, axızdırılmışdır. 

руб и. rüb. 
рубанд и. rubәnd. 
рубәру з. yanaşı, üzbәüz; рубəру беј ф. yanaşmaq; рубəру быə с. 

yanaşmış, yanaşan; рубəру быə хəб. мəн. yanaşmışdır, yanaşıb; 
рубəру кардеј ф. yanaşdırmaq; рубəру кардə беј ф. yanaşdırılmaq; 
рубəру кардə быə с. yanaşdırılmış, yanaşdırılan; рубəру кардə быə 
хəб. мəн. yanaşdırılmışdır, yanaşdırılıb. 

рубоб и. мус. rübab. 
рубои и. əдəб. rübai. 
рувије и. bir şeyin göz qırpımında yox olması, itmәsi. 
рувијеј ф. yox olmaq, çırpışdırılmaq, itmәk (göz qırpımında); 

♥рувијејдə yoх olur; рувијејдəбе  yoх olurdu; рувијəј yoх oldu; 
рувијəнинбе  yoх olmalıydı; рувијəнин бе  yoх olmalı oldu; бəрувје 
yoх olar; рувјəнине yoх olmalıdır; бырувјы yoх olsun; бырувјо yoх 
olsa; ♥рувијејдəни yoх olmur; рувијејдəныбе  yoх olmurdu; 
нырувијəј yoх olmadı; рувијəнинныбе  yoх olmamalıydı; рувијəнин 
ныбе  yoх olmalı olmadı; нибəрувије yoх olmaz; рувијəнинни yoх 
olmamalıdır; нырувијы yoх olmasın; нырувијо yoх olmasa. 

рувијә с. yox olmuş (olan), çırpışdırılmış, çırpışdırılan, itmiş, 
itәn (göz qırpımında). 

рувијә хəб. мəн. yox olub, çırpışdırılıb, itib (göz qırpımında).  
рувијәнин с. yox olmalı (olası), çırpışdırılmalı, 
çırpışdırılası, itmәli, itәsi (göz qırpımında). 
рувијәсә з. yox olarkәn, çırpışdırılarkәn, itәrkәn (göz 

qırpımında). 
рувније и. yox etmә, itirmә (göz qırpımında). 
рувнијеј ф. yox etmәk, çırpışdırmaq, itirmәk (göz qırpımında); 

алəжени рувнише фылонкəс alarvadı filankəsi çırpışdırdı; 
фылонкəс ше рувнише гылəј сыхан омəј filankəs gedib bir söz 
çırpışdırıb gəldi; рувнијə беј ф. yox edilmək, çırpışdırılmaq, itirilmək 
(göz qırpımında);  рувнијə быə с. yox edilmiş (edilən), çırpışdırılmış, 
çırpışdırılan, itirilmiş, itirilən (göz qırpımında); рувнијə быə хəб. 
мəн. yox edilmişdir (edilib), çırpışdırılmışdır, çırpışdırılıb, itirilmişdir, 
itirilib (göz qırpımında). 

рувније-рувније з. çırpışdıra-çırpışdıra, çırpışdıraraq. 
рувнијә с. yox etmiş (edәn), çırpışdırmış, çırpışdıran, itirmiş, 

itirәn (göz qırpımında). 
рувнијә хəб. мəн. yox etmisәn, çırpışdırmısan, itirmisәn (göz 

qırpımında). 
рувнијәнин с. yox etmәli (edәsi), itirmәli, itirәsi (göz qırpımında). 
рувнијәсә з. yox edәrkәn, çırpışdırarkәn, itirәrkәn (göz 

qırpımında). 
руегәт и. çaybasar. 
руәкә с. axıdıcı, axıdan. 
руәпам и. һидр. axınölçәn. 
руж и. gün; бəруж gündüz; ружон де хəј бо! gününüz хeyirə 

gəlsin! ружон бə хəј быманды! gününüz хeyirə qalsın! боштə руж 
бəмеј özünə gün ağlamaq; боштə ружи бəмеј öz gününə ağlamaq; 
руж виндеј gün görmək; ружи дырози gün uzunu; ружи нимəјжони 
günün günorta çağı; де ружон günlərlə, günlərcə. 

ружбәмијон з. günaşırı. 
ружбәруж з. günbәgün, gün-gündәn. 
ружгор и. ruzigar. 
ружә и. 1 oruc; ружə гəтеј oruc tutmaq; 2 orucluq; ружə манг 

orucluq ayı. 
ружәбәгәв с. ağzıoruclu, oruc tutan. 
ружәбәгәвәти и. ağzıorucluluq, oruc tutma 
ружәдә з. 1 gündә; ружəдə чан кəрə оме бəбе? gündə neçə dəfə 

gəlmək olar?; 2 orucluqda. 
ружәмыжд з. günәmuzd. 
ружәмыждәти и. günәmuzdçuluq. 
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ружәмыжди и. gündәlik maaş. 
ружәмо и. orucluq, ramazan; ружəмоə манг ramazan ayı. 
ружәнышт и. yayda günün istisindә sürünün oturduğu yer. 
ружәрушнә и. gündüz işığı. 
ружәһард и. 1 gündәlik yemәk; 2 çöl quşlarının sәhәr tezdәn su 

kәnarına yem üçün gәlmәsi. 
ружәһисоб з. günhesabı. 
ружи нимәјжони з. günün günorta çağı. 
ружнә с. günlük; и ружнə bir günlük. 
ружобә и. sәhәr çağı, sәhәr, sübh, sabah; ружобəон де хəј! 

sabahınız хeyir! 
ружобони з. sәhәr çağı, sәhәr-sәhәr, sübh çağı. 
ружонә с. dövri, gündәlik; ружонə мəтбуот dövri mətbuat. 
ружон ружони з. günlәrin bir günü. 
рузи и. ruzi. 
рујә и. bağırsaq; телə рујə acı bağırsaq; сырафə рујə yoğun 

bağırsaq; кујə рујə kor bağırsaq; 2 с.: рујә нохәши bağırsaq 
xәstәliyi. 

рујәгәв и. çayağzı, suqovuşar. 
рујәго и. çayda balıq tutmaq üçün xüsusi alәt. 
рујәжәлә и. зоол. qunduz.  
рујәјн с. bağırsaqlı. 
рујәкем и. зоол. bağırsaqqurdu. 
рујәкәш и. çay dirsәyi. 
рујән и. yağ; нијə рујəн nehrə yağı; думə рујəн quyruq yağı; 

гомушə рујəн camış yağı; бызə рујəн keçi yağı; рəсə рујəн bitki 
yağı; вылə рујəн gül yağı; машинə рујəн maşın yağı; рујəнə нəсос 
yağ nasosu; рујəн ов кардеј yağ əritmək; рујəн дəсујеј ф. yağ 
sürtmək; рујəн дəсујə беј ф. yağ sürtülmək; рујəн дəсујə быə с. yağ 
sürtülmüş (sürtülən); рујəн дəсујə быə хəб. мəн. yağ sürtülmüşdür 
(sürtülüb); рујəн доə бе жəј ф. yağlatdırılmaq; рујəн доə быə жəј с. 
yağlatdırılmış, yağlatdırılan; рујəн доə быə жəј хəб. мəн. 
yağlatdırılmışdır, yağlatdırılıb; рујəн дој жəј ф. yağlatmaq; рујəн жəј 
ф. yağlamaq, yağlandırmaq; рујəн дој жəј yağlatdırmaq, yağlatmaq; 
рујəн жə беј ф. yağlanmaq, yağlandırılmaq; рујəн жə быə с. 
yağlanmış, yağlandırılmış; рујəн жə быə хəб. мəн. yağlanmışdır, 
yağlandırılmışdır. 

рујәнгырдәәкә и. тех. yağyığan. 
рујәндон и. bax: сыпыл. 
рујәнә и. бот. yağlıca; рујəнə торə yağlıca tərəsi. 
рујәнәғаб и. bax: сыпыл. 
рујәнәжән и. yağlayıcı, yağvuran. 
рујәнәнун и. yaxmac. 
рујәнәпам и. yağölçәn. 
рујәнәпатә и. piroq, yağlı kökә. 
рујәнәһват и. yağsatan. 
рујәнәһәми и. yağlıxәmir. 
рујәнжә с. 1 yağlayan, yağlayıcı; 2 yağlanan; рујəнжə молон 

yağlanan mallar. 
рујәнимандә с. yağabәnzәr. 
рујәнимандәти и. yağabәnzәrlik. 
рујәнин с. yağlı; рујəнинə нун yağ-əppək, yağ-çörək. 
рујәнинәти и. yağlılıq. 
рујәннишоәдә и. yağgöstәrәn (cihaz). 
рујәновәкә с. yağәridici, yağәridәn. 
рујәнохшәр с. yağaoxşar. 
рујәнохшәрәти и. yağoaxşarlıq. 
рујәпепушије и. тəб. bağırsaqdolaşması. 
рујәсәнгонә и. çay yatağı, mәcra, çaylaq. 
рујәсығ и. qәnbәr.  
рујәтәнәффусинон и. зоол. bağırsaqtәnәffüslülәr (yarımsafsarlar 

tipli dəniz heyvanları sinfi). 
рујәҹыләришәјнон и. зоол. bağırsaqqәlsәmәlilәr. 
рук с. kiçik; рукə быјə kiçik qardaş; Јолисə јол быби, јолисə рук  

мəби Böyükdən böyük ol, böyükdən kiçik olma (At. m.). 
рукәти и. kiçiklik. 
рукәш и. üzlük; рукəш бəжемон бə диво divara üzlük çəkəcəyik. 
руныбә с. axmaz. 
ру-ру з. axın-axın, axınla. 
русијә и. Rusiya. 
русијәвыж з. rusiyalı. 

русум и. rüsum. 
руф и. ruh; бə руф омеј ruhlanmaq; руф дој ruhlandırmaq. 
руфән з. ruhәn. 
руфи с. ruhi. 
руфулгудс и. дини ruhulqüds, müqәddәs ruh. 
руфун и. бот. bayquş. 
руһани  и. ruhani. 
руһанијәти и. ruhanilik. 
рушејм и. rüşeym. 
рушин с. 1 şәffaf, duru; рушинə ов şəffaf su; 2 işıqlı; рушинə 

руж işıqlı gün; 3 aydın; чəшоны рушин! gözlərin aydın!; 4 açıq; 
рушинə чај açıq çay; *рушин бе и. 1 işıqlanma; 2 şəffaflaşma, 
durulma; рушин беј ф. 1 işıqlanmaq; 2 şəffaflaşmaq, durulmaq, 
durulanmaq; ов рушин бе su duruldu; рушин быə с. 1 işıqlanmış, 
işıqlanan; 2 şəffaflaşmış, durulmuş, şəffaflanan, durulan; рушин быə 
хəб. мəн. 1 işıqlanmışdır; 2 şəffaflaşmışdır, durulmuşdur; рушин 
кардеј ф. 1 işıqlandırmaq; 2 durultmaq, durulaşdırmaq; рушин кардə 
беј ф. 1 işıqlandırılmaq; 2 duruldulmaq, durulaşdırılmaq; рушин 
кардə быə с. 1 işıqlandırılmış, işıqlandırılan; 2 duruldulmuş, 
durulaşdırılmış, durulaşdırılan; рушин кардə быə хəб. мəн. 1 
işıqlandırılmışdır, işıqlandırılıb; 2 duruldulmuşdur, durulaşdırılmışdır, 
durulaşdırılıb. 

рушинәкә с. durulducu. 
рушинәти и. 1 işıqlılıq; 2 duruluq. 
рушинфик и. ziyalı. 
рушинфикәти и. ziyalılıq. 
рушинфикон и. ziyalılar (ictimai təbəqə). 
рушнә и. işıq; ружəрушнə gündüz işığı; Овшуми рушнə Ay işığı; 

Һəшијə рушнə Günəş işığı; чəши рушнə göz işığı; рушнə кардеј ф. 
işıq salmaq, işıqlandırmaq; рушнə кардə беј ф. işıq salınmaq, 
işıqlandırılmış; рушнə кардə быə с. işıq salınmış, işıqlandırılmış, 
işıqlandırılan; рушнə кардə быə хəб. мəн. işıq salınmışdır, 
işıqlandırılmışdır, işıqlandırılıb. 

рушнәвәшә и. mayak. 
рушнәкәш и. зоол. işıldaböcәk. 
рушнәсо с. şәffaf. 
рушнәсоәти и. şәffaflıq. 
рушнәтәһарәт и. subaşı. 
рушнәтыкә и. işıq ucu. 
рушни и. 1 işıqlıq; 2 aydınlıq; рушнијəдə быбуш! aydınlıqda 

olasan! бə рушни бешуш! aydınlığa çıхasan! 
рушниәпи и. işıqsevәn. 
рушни-рушни и. işartı, işıltı. 
рушт и. nicat; рушт пəјдо кардеј nicat tapmaq. 
 

С 
 
с  S (Talış əlifbasının iyirmibirinci hərfi). 
са a. yüz; са да yüz on; сады да yüz on; тосə сај ашмардеј yüzədək 

saymaq. 
саат и. saat. 
саатбәкәш с. qolusaatlı. 
саатбәсаат з. saatbasaat. 
саати a. bir saat.  
саатин с. saatlıq; и саатинə ро bir saatlıq yol. 
саатсоз и. saatsaz. 
саатсозәти и. saatsazlıq. 
сабит с. bax: еғрор. 
сабитғәдәм с. sabitqәdәm. 
сабитғәдәмәти и. sabitqәdәmlik. 
сабитәти и. bax: еғрорәти. 
сабитрај с. sabitrәy. 
сабулчә и. qazan. 
саваннә  и. ҹоғр. savanna (seyrək ağacları və kolluqları olan 

düzənlik). 
савдо и. 1 sevda; 2 sövdә. 
савдогор и. sövdәgәr. 
савдогорәти и. sövdәgәrlik. 
савдојн с. 1 sevdalı; 2 sövdәli. 
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савзәамбу и. бот. daşarmudu. 
саги и. saqi. 
сагијәти и. saqilik. 
садығ с. bax: бәфоманд. 
садығәти bax: бәфомандәти. 
саәти с. yüzlük; саəти систем yüzlük sistem. 
саз и. мус. saz. 
сазәндә и. sazәndә. 
сазәндәти и. sazәndәlik. 
саир(ә) и. sair(ә). 
саит и. грəм. sait; мијонсаитон saitarası. 
сајри-вајри и. sayıqlama; сајри-вајри вотеј ф. sayıqlamaq. 
сајсимә и. qarıxma, qarıxdırma, tәntimә; сајсимə беј ф. 

qarıxmaq, təntimək; сајсимə быə с. qarıxmış, qarıxan, təntimiş, 
təntiyən; сајсимə быə хəб. мəн. qarıxmışdır, qarıxıb, təntimişdir, 
təntiyib; сајсимə кардеј ф. qarıxdırmaq, təntitmək; сајсимə кардə беј 
ф. qarıxdırılmaq, təntidilmək; сајсимə кардə быə с. qarıxdırılmış, 
qarıxdırılan, təntidilmiş, təntidilən; сајсимə кардə быə хəб. мəн. 
qarıxdırılmışdır, qarıxdırılıb, təntidilmişdir, təntidilib. 

сакит с. bax:  ашиш. 
сакитәти и. bax:  ашишәти. 
сакити и. bax:  ашиши. 
сал и. sal. 
саләт и. salat. 
сали с. yüzlük; салијə рəғəм yüzlük rəqəm. 
салмә и. бот. unluca, cac (tərə). 
салномә и. bax: сорномә. 
салсал с. başısoyuq, qartılı. 
салсаләти и. başısoyuqluq. 
салфет и. salfet. 
самбујә и. зоол. dәlә. 
самбујәвоа и. yumşaq, narın qar (ləpir qalır üstündə; adətən bu 

zaman sincab ovuna çıxırlar, adı da buradan götürülüb). 
самбујәғәзинон и. зоол. dәlәkimilәr (vəhşi məməlilər ailəsi). 
самбујон и. зоол. dәlәlәr (dələkimilər ailəsindən vəhşi məməlilər 

cinsi). 
самәнотин с. yüzmanatlıq; самəнотинə əскиназ yüzmanatliq 

əskinaz. 
саминә a. yüzüncü. 
саминәни a. yüzüncüsü. 
сами с. sami; самијə хəлғон sami хalqlar (ərəblər, yəhudilər və s.). 
самит и. грəм. samit; самитə сəдон samit səslər. 
саммит и. sammit (dövlət başçılarının rəsmi görüşü). 
санбал и. sanbal. 
санбалин с. sanballı. 
санбалинәти и. sanballılıq. 
санг I и. bülöv, bülöv daşı, qart. 
санг II и. suxur. 
сангәвон и. bülövçü. 
сангәгыли с. daşlı gil. 
сангәчол и. süxur mәdәni. 
сангин с. 1 qiymәtli, әhәmiyyәtli, mühüm; 2 ağır. 
санги-ситарә и. 1 sırğa, tana; 2 asma bәzәk. 
сангонә с. bülövlük, bülövә yarayan. 
санд и. 1 qiymәt; 2 san; ном-санд ad-san. 
санде и. 1 ütülәmә; 2 hamarlama; 3 tumarlama. 
сандеј ф. 1 ütülәmәk; 2 hamarlamaq; 3 tumarlamaq; сандə миз 

ütü stolu; сандə беј ф. 1 ütülənmək; 2, hamarlanmaq; 3 tumarlanmaq; 
сандə быə с. 1 ütülənmiş, ütülənən; 2 hamarlanmış, hamarlanan; 3 
tumarlanmış, tumarlanan; сандə быə хəб. мəн. 1 ütülənmişdir, 
ütülənib; 2 hamarlanmışdır, hamarlanıb; 3 tumarlanmışdır, tumarlanıb; 
♥сандејдəм ütüləyirəm; сандејдəш ütüləyirsən; сандејдə ütüləyir; 
сандејдəмон ütüləyirik; сандејдəшон ütüləyirsiniz; сандејдəн 
ütüləyirlər; сандејдəбим ütüləyirdim; сандејдəбиш ütüləyirdin; 
сандејдəбе ütüləyirdi; сандејдəбимон ütüləyirdik; сандејдəбишон 
ütüləyirdiniz; сандејдəбин ütüləyirdilər; сандəмбе ütüləmişdim; 
сандəбе ütüləmişdin; сандəшбе ütüləmişdi; сандəмонбе ütüləmişdik; 
сандəонбе ütüləmişdiniz; сандəшонбе ütüləmişdilər; сандыме 
ütülədim; санде ütülədin; сандыше ütülədi; сандымоне ütülədik; 
сандыоне ütülədiniz; сандышоне ütülədilər; əсандим ütüləyərdim; 
əсандиш ütüləyərdin; əсанди ütüləyərdi; əсандимон ütüləyərdik; 

əсандишон ütüləyərdiniz; əсандин ütüləyərdilər; сандəмбəј 
ütüləsəydim; сандəбəј ütüləsəydin; сандəшбəј ütüləsəydi; 
сандəмонбəј ütüləsəydik; сандəонбəј ütüləsəydiniz; сандəшонбəј 
ütüləsəydilər; сандəнинбим ütüləməyliydim; сандəнинбиш 
ütüləməliydin; сандəнинбе ütüləməliydi; сандəнинбимон 
ütüləməliydik; сандəнинбишон ütüləməliydiniz; сандəнинбин 
ütüləməliydilər; сандəнин бим ütüləməli oldum; сандəнин биш 
ütüləməli oldun; сандəнин бе ütüləməli oldu; сандəнин бимон 
ütüləməli olduq; сандəнин бишон ütüləməli oldunuz; сандəнин бин 
ütüləməli oldular; бəсандем ütüləyərəm; бəсандеш ütüləyərsən; 
бəсанде ütüləyər; бəсандемон ütüləyərik; бəсандешон ütüləyərsiniz; 
бəсанден ütüləyərlər; сандəниним ütüləməliyəm; сандəниниш 
ütüləməlisən; сандəнине ütüləməlidir; сандəнинимон ütüləməliyik; 
сандəнинишон ütüləməlisiniz; сандəнинин ütüləməlidirlər; 
бысандым ütüləyim; бысанд ütülə; бысанды ütüləsin; бысандəмон 
ütüləyək; бысандəн ütüləyin; бысандын ütüləsinlər; бысандом 
ütüləsəm; бысандош ütüləsən; бысандо ütüləsə; бысандомон 
ütüləsək; бысандошон ütüləsəniz; бысандон ütüləsələr; 
♥сандејдəним ütüləmirəm; сандејдəниш ütüləmirsən; сандејдəни 
ütüləmir; сандејдəнимон ütüləmirik; сандејдəнишон ütüləmirsiniz; 
сандејдəнин ütüləmirlər; сандејдəныбим ütüləmirdim; 
сандејдəныбиш ütüləmirdin; сандејдəныбе ütüləmirdi; 
сандејдəныбимон ütüləmirdik; сандејдəныбишон ütüləmirdiniz; 
сандејдəныбин ütüləmirdilər; сандəмныбе ütüləməmişdim; 
сандəныбе ütüləməmişdin; сандəшныбе ütüləməmişdi; 
сандəмонныбе ütüləməmişdik; сандəонныбе ütüləməmişdiniz; 
сандəшонныбе ütüləməmişdilər; нысандыме ütüləmədim; нысанде 
ütüləmədin; нысандыше ütüləmədi; нысандымоне ütüləmədik; 
нысандыоне ütüləmədiniz; нысандышоне ütüləmədilər; нəсандим 
ütüləməzdim; нəсандиш ütüləməzdin; нəсанди ütüləməzdi; 
нəсандимон ütüləməzdik; нəсандишон ütüləməzdiniz; нəсандин 
ütüləməzdilər; сандəмнəбəј ütüləməsəydim; сандəнəбəј 
ütüləməsəydin; сандəшнəбəј ütüləməsəydi; сандəмоннəбəј 
ütüləməsəydik; сандəоннəбəј ütüləməsəydiniz; сандəшоннəбəј 
ütüləməsəydilər; сандəнинныбим ütüləməməliydim; 
сандəнинныбиш ütüləməməliydin; сандəнинныбе ütüləməməliydi; 
сандəнинныбимон ütüləməməliydik; сандəнинныбишон 
ütüləməməliydiniz; сандəнинныбин ütüləməməliydilər; сандəнин 
ныбим ütüləməli olmadım; сандəнин ныбиш ütüləməli olmadın; 
сандəнин ныбе ütüləməli olmadı; сандəнин ныбимон ütüləməli 
olmadıq; сандəнин ныбишон ütüləməli olmadınız; сандəнин ныбин 
ütüləməli olmadılar; нибəсандем ütüləmərəm; нибəсандеш 
ütüləməzsən; нибəсанде ütüləməz; нибəсандемон ütüləmərik; 
нибəсандешон ütüləməzsiniz; нибəсанден ütüləməzlər; 
сандəнинним ütüləməməliyəm; сандəнинниш ütüləməməlisən; 
сандəнинни ütüləməməlidir; сандəниннимон ütüləməməliyik; 
сандəниннишон ütüləməməlisiniz; сандəниннин ütüləməməlidirlər; 
нысандым ütüləməyim; мəсанд ütüləmə; нысанды ütüləməsin; 
мəсандəмон ütüləməyək; мəсандəн ütüləməyin; нысандын 
ütüləməsinlər; нысандом ütüləməsəm; нысандош ütüləməsən; 
нысандо ütüləməsə; нысандомон ütüləməsək; нысандошон 
ütüləməsəniz; нысандон ütüləməsələr. 

санде-санде з. ütülәyә-ütülәyә, ütülәyәrәk. 
сандә с. 1 ütülәmiş, ütülәyәn; 2 hamarlamış, hamarlayan; 3 

tumarlamış, tumarlayan. 
сандә хəб. мəн. 1 ütülәmisәn; 2 hamarlamsan; 3 tumarlamısan. 
сандәнин с. 1 ütülәmәli, ütülәyәsi; 2 hamarlamalı, hamarlayası; 

3 tumarlamalı, tumarlayası. 
сандәсә з. 1 ütülәyәrkәn; 2 hamarlayarkәn; 3 tumarlayarkәn. 
сандәчу и. hamarlayıcı (ağac). 
сандин с. 1 qiymәtli; 2 ağır-sanballı, ağır-sәngin; 3 sanlı; ном-

сандин adlı-sanlı. 
сандинәти и. 1 qiymәtlilik; 2 ağır-sanballılıq, ağır-sәnginlik; 3 

sanlılıq. 
сандовније и. 1 ütülәtmә; 2 hamarlatma; 3 tumarlatma. 
сандовнијеј ф. 1 ütülәtmәk; 2 hamarlatmaq; 3 tumarlatmaq; 

сандовнијə беј ф. 1 ütüləndirilmək; 2 hamarlandırılmaq; 3 
tumarlandırılmaq; сандовнијə быə с. 1 ütüləndirilmiş, ütüləndirilən; 2 
hamarlandırılmış, hamarlandırılan; 3 tumarlandırılmış, 
tumarlandırılan; сандовнијə быə хəб. мəн. 1 ütüləndirilmişdir, 
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ütüləndirilib; 2 hamarlandırılmışdır, hamarlandırılıb; 3 
tumarlandırılmışdır, tumarlandırılıb. 

сандовније-сандовније з. ütülәdә-ütülәdә, ütülәdәrәk. 
сандовнијә с. 1 ütülәtmiş, ütülәdәn; 2 hamarlatmış, 

hamarladan; 3 tumarlatmış, tumarladan. 
сандовнијә хəб. мəн. 1 ütülәtmisәn; 2 hamarlatmısan; 3 

tumarlatmısan. 
сандовнијәнин с. 1 ütülәtmәli, ütülәdәsi; 2 hamarlatmalı, 

hamarladası; 3 tumarlatmalı, tumarladası. 
сандовнијәсә з. 1 ütülәdәrkәn; 2 hamarladarkәn; 3 

tumarladarkәn. 
санијә и. saniyә. 
санијәбәсанијә з. saniyәbәsaniyә. 
санијәәпам и. saniyәölçәn. 
санијә-санијә з. saniyә-saniyә. 
санитар и. sanitar. 
санитаријә и. sanitariya. 
санки əд. sanki. 
санҹу и. sancı; санҹу гəтеј sancılanmaq. 
санҹујн с. sancılı. 
сапе з. yuxarı, yuxarıya; сапе окырнијеј yuхarıya dartmaq. 
сапејә з. dik, dikdir. 
сард с. 1 soyuq; сард гынијеј ф. soyuqlamaq; зымыстон бəрк 

сард бејдə Толышə бандонəдə Talış dağlarında qış bərk soyuq olur; 
2 хəб. мəн. сарде soyuqdur; сардыме soyuğumdur; сарде 
soyuğundur; сардыше soyuğudur; сардымоне soyuğumuzdur; 
сардыоне soyuğunuzdur; сардышоне soyuqlarıdır; *Одəм һар озо-
бəло сардику пəјдо бəка Adam hər azar-bezarı soyuqdan tapar (At. 
sözü). 

сардгынјә и. soyuqlama. 
сардәжи и. 1 soyuma; 2 donvurma; сардəжи беј ф. 1 soyumaq; 

хəјли сардəжи быəм тыку səndən хeyli soyumuşam; 2 don vurmaq; 
сардəжи быə с. 1 soyumuş, soyuyan; ыштə моəку сардəжи быə 
əғыл öz anasından soyumuş uşaq; 2 don vurmuş (vuran); сардəжи 
быə хəб. мəн. 1 soyumuşdur, soyuyub; əғыл сардəжи быə ыштə 
моəку uşaq öz anasından soyumuşdur; 2 don vurmuşdur (vurub). 

сардәсә с. başısoyuq, sәhlәnkar, mәsuliyyәtsiz. 
сардәсәти и. başısoyuqluq, sәhlәnkarlıq, mәsuliyyәtsizlik. 
сардәти и. soyuqluq. 
сардәхун с. soyuqqanlı. 
сардәхунәти и. soyuqqanlılıq. 
сардәчәм с. soyuqtәhәr. 
сардижә и. soyuqdәymә. 
сардын с. soyuq, sәrin; сардынə чај sərin çay; сардыне soyuqdur, 

sərindir; сардын беј ф. soyumaq; сардын быə с. soyumuş, soyuyan; 
сардын быə хəб. мəн. soyumuşdur, soyuyub. 

сардынәти и. soyuqluq; сардын кардеј ф. soyutmaq; сардын 
кардə беј ф. soyudulmaq; сардын кардə быə с. soyudulmuş, 
soyudulan; сардын кардə быə хəб. мəн. soyudulmuşdur, soyudulub. 

сардын-сардыни з. soyuq-soyuq, soyuqca. 
сардонә и. dondurma; сардонə һардеј dondurma yemək. 
сардонәвон и. dondurmaçı. 
сардонәвонәти и. dondurmaçılıq. 
сардонәәһват и. dondurmasatan, dondurmaçı. 
сард-сарди з. soyuqcasına, soyuq-soyuq. 
сару з. aşağı, aşağıya; сару евардеј aşağı düşürmək; сару еғанде 

и. aşağılatma; сару еғандеј  ф. aşağılatmaq. 
сарујә з. eniş, әyilim. 
сарујәти и. enişlik. 
сару-сапе з. aşağı-yuxarı. 
са-са и. yüz-yüz; са-са одəмон yüz-yüz adamlar; де сај yüzlərlə, 

yüzlərcə. 
сасорә с. yüzillik. 
сасорнә с. yüz illik. 
сати з. azca әvvәl, bir saat әvvәl. 
сатинә с. bayaqkı. 
сатинәку з. bayaqdan. 
сатинәни с. bayaqkı. 
сатирә и. satira. 
сатирик и. satirik, satirik әsәrlәr yazan yazıçı. 
сатирик с. satirik; сатирикə əсəрон satirik əsərlər. 

сатиҹо з. bayaqdan. 
сахонәјн с. yüzxanalı (dama və s.). 
сахт и. ara, münasibәt; деəј сахтым ни onunla aram yoхdur. 
сахт с. sәrt, bәrk, möhkәm; сахтə моғнə bərk yumurta.  
сахтәк и. içi qırmızı yemiş növü. 
сахтәти и. sәrtlik, bәrklik, möhkәmlik; сахтəти нишо дој sərtlik 

göstərmək. 
сахти и. sәrtlik, bәrklik, möhkәmlik; че моғнə сахти yumurtanın 

bərkliyi.  
саһә и. sahә; тəјлə саһə boş sahə. 
саһәзо a. yüzmin. 
саһәзојн с. yüzminlik. 
саһибәззәмон и. дини.  Sahibәzzaman (ә). 
саһил и. sahil; бə саһил шеј sahilə getmək. 
саһиләдә з. sahildә. 
саһилику з. sahildәn. 
саһило з. sahildәn. 
саҹ и. sac. 
саҹәдә з. bax: саҹисә. 
саҹисә з. sacda, sacın üstündә; саҹисə патеј sacda bişirmək. 
се a. üç; се кəс üç nəfər; се гит üç cüt; се гəз üç arşın. 
се и. sututar, bicar, düyü sahәsi. 
сеангышт и. üçbarmaq. 
себәи з. üçәbir. 
себәләвә и. üçәm, üç әkiz uşaq.  
себәсе з. üçәüç. 
себоә и. dingdә üçüncü dәfә döyülmüş düyü. 
севәзнин с. üçvәznli. 
севзибари и. зоол. sesar (quş). 
севых и. бот. әvәlik; севыхə торə əvəlik tərəsi. 
севыхиғәзинон и.  бот. әvәlikkimilәr. 
севыхин с. әvәlikli (xörək). 
сегаһ и. мус. Segah (muğam). 
сегәзә с. üçarşınlıq. 
сеглә a. üç, üçcә (әdәd). 
сегләли a. üçcә. 
сегул и. üçbucaq. 
сегулин с. üçbucaqlı. 
сеғат з. üçqat. 
седимә с. üçüzlü. 
сејәвон и. suçu; bax:  овәвон. 
сејәвонәти и. suçuluq; bax: овәвонәти. 
сејәдәи з. üçdәbir. 
сејәпо и. tarlada cәrgәlәrarası çığır. 
сејәпу и. bәnd, su bәndi. 
сејнән(ән) a. üçü dә, üçünü dә; əвон сејнəнəн омəбин onlar üçü 

də gəlmişdi; əвони сејнəнəн һандовније гəрəке onların üçünü də 
oхutdurmaq lazımdır. 

сејр и. seyr; сејр кардеј seyr etmək; бə сејр бешеј seyrə çıхmaq. 
сејрәвон и. seyrçi. 
сејрәнго и. seyrәngah. 
сејсмик с. seysmik. 
сејсмолог и. seysmoloq. 
сејсмологијә и. seysmologiya (zəlzələlər vaxtı yer qabığının 

tərpənməsi haqqında elm). 
секәлләјн с. üçbaşlı. 
секәси з. üçlükdә, üçlü, üçü birlikdә. 
секынҹ с. üçkünc. 
секынҹин с. üçkünclü. 
сел и. sel. 
селынгә и. üçayaq, sacayaq. 
семангә с. üçaylıq. 
семент и. sement. 
семәзәјн с. üçtarlalı. 
семәнотин с. üçmanatlıq. 
семәртәбә с. üçmәrtәbә, üçmәrtәbәli. 
семинә a. üçüncü. 
семинәни a. üçüncüsü. 
семон и. fәsil, mövsüm; *Һар семони ыштə хорəкыш һесте Hər 

mövsümün öz xörəyi var (At. sözü). 
семонә и. fәsilә. 
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семонә(јн) с. mövsümi; семонə(јнə) ко mövsümi iş; семонə(јнə) 
вошон mövsümi yağışlar. 

семонәјнәти и. mövsümilik. 
сенат и. senat (ABŞ konqresinin yuxarı palatası). 
сенатор и. senator (Senatın üzvü). 
сенз и. senz (seçki və əmlak hüququ). 
сензә a. bax:  давы се.  
сензәминә и. onüçüncü. 
сензурә и. senzura. 
сент и. sent (ABŞ-da xırda dəmir pul). 
сентјабр и. sentyabr (ay). 
сепарә и. дини.  Separә, Quran. 
сепоә и. düyünü yelә vermәk vә tәmizlәmәk üçün taxta mәcmeyi. 
сер и. бот. әzgil; ғəлəмə сер calaq əzgil; телə сер yabanı əzgil. 
серангә с. üçrәngli.  
серә боғ и. әzgil bağı. 
серәғәмин с. üçrәqәmli. 
серужә и. üçgün (toydan sonra keçən üç gün). 
серужнә с. üçgünlük; серужнə вəју üçgünlük gəlin. 
серҹо и. әzgillik. 
сес с. şit, duzsuz; сесə фəти şit fətir. 
сеса a. üç yüz. 
сесаминә a. üçyüzüncü. 
сесасорнә с. üçyüzillik. 
се-се з. üç-üç. 
сесәкә и. kәrә yağı, nehrә yağı, şit yağ. 
сесә ламә с. tamam şit. 
сес(әт)и и. şitlik, duzsuzluq. 
сесәһәми и. qatıqquymağı (çibanın üstünə qoymaq üçün 

hazırlanan yağlı xamır). 
сесы-су и. dadma, duzuna baxma; сесы-су кардеј ф. dadmaq, 

tamına baxmaq; сесы-су кардə беј ф. dadılmaq, tamına baxılmaq; 
сесы-су кардə быə с. dadılmış, tamına baxılmış; сесы-су кардə быə 
хəб. мəн. dadılmışdır, tamına baxılmışdır. 

сесорнә с. üçillik. 
сесорә с. üçyaşar, üçyaş, üçyaşlı. 
сеф и. alma; шинə сеф şirin alma; мəхəшə сеф meyхoş alma; сефə 

до и. alma ağacı. 
сефәбоғ и. alma bağı. 
сефчәк и. qax; һулə сефчəк armud qaхı. 
сефҹо и. almalıq, alma bağı. 
сех и. sex. 
сеһәдин с. üçhәdli. 
се һәзо a. üç min. 
сеһәзоминә a. üçmininci. 
сеһыҹәјн с. üçhecalı. 
сеһр и. sehr. 
сеһрбоз с. sehrbaz. 
сеһрбозәти и. sehrbazlıq; сеһрбозəти кардеј ф. sehrbazlıq etmək; 

сеһрбозəти кардə беј ф. sehrbazlıq edilmək; сеһрбозəти кардə быə 
с. sehrbazlıq edilmiş (edilən); сеһрбозəти кардə быə хəб. мəн. 
sehrbazlıq edilmişdir (edilib). 

сеһрин с. sehrli. 
сеһринәти и. sehrlilik. 
сешамбә и. seşәnbә, ikinci gün. 
сә и. baş; бə сə ныштеј başa batmaq; сə гəтеј baş tutmaq; сə 

ныгəтеј baş tutmamaq; бə сə нышандеј başına yeritmək; бə сə 
роснијеј başa çatdırmaq; бə сə дəшеј başa düşmək; бə сə бешеј başa 
çıхmaq; сə бекардеј baş çıхarmaq; сə бə гиж шеј baş gicəllənmək, 
baş hərlənmək; бə сə чамеј başına dolanmaq; бəшты сə быгардым! 
başına dönüm!; бə сə пекырнијеј başına çəkmək; бəшты сə 
бəгардем! başına dönərəm!; сəј ошандеј başını bulamaq; сəј ғал 
кардеј başını qarışdırmaq; сə чадој başını dolandırmaq; сəј һардеј 
başını əkmək; бə и сə birbaşa; куј сə dağın başı; одəмəсə adambaşı; 
кəсə evbaşı; *сə бе хəб. мəн. bitdi; сə бе хəб. мəн. alındı; сə беј и. 
başa çatmaq, bitmək; сə кардеј ф. bitirmək, başa çatdırmaq, 
qurtarmaq; сə кардə беј ф. bitirilmək, başa çatdırılmaq, qurtarılmaq; 
сə кардə быə с. bitirilmiş, başa çatdırılmış, qurtarılmış; сə кардə быə 
хəб. мəн. bitirilmişdir, başa çatdırılmışdır, qurtarılmışdır; сə беј ф. 
alınmaq; сə бекардеј ф. baş çıxarmaq; сə бешеј ф. başı çıxmaq; *сə 
кујеј mürgüləmək; *сə жəј ф. 1 baş vurmaq; бə ов сə жəј suya baş 

vurmaq; 2 baş əymək, təzim etmək; сə жə беј ф. 1 baş vurulmaq 
(suya); 2 təzim edilmək; сə жə быə с. 1 baş vurulmuş (suya); 2 təzim 
edilmiş; сə жə быə хəб. мəн. 1 baş vurulmuşdur (suya); 2 təzim 
edilmişdir; *Де сəј јоли ни Başın yekəliyi ilə deyil; Ыштə сəј дусти 
кəдə бытош, нангыри дышмени кəдə быгəт Öz başini dostun evində 
qırx, dırnağını düimənin evində kəs (At. sözü). 

сә с. alan, aldığım, aldığın, aldığı; aldığımız, aldığınız, aldıqları; 
чымы сə китоб mənim aldığım (mən alan) kitab. 

-сә  əд. bəzi sözlərin sonunda gəlir və «görə» mənasını verir; məс.; 
ыштысә sәnә görә; бə јəнды егыним ыштысə sənə görə davaya 
düşdüm; бәјсә ona görә; ыштәсә özümә görә; кәјсә evә görә. 

-сә -dan, -dən çıxışlıq hal şəkilçisi; чәјсә ondan; чымысә mәndәn; 
моәсә anadan; чич бəбе моəсə шин? anadan şirin nə olar?  

-сә bəzi sözlərin sonunda «üstündə» mənasını verir; 
холчəсə хalçanın üstündə; мизисə stolun üstündə. 

сә  хəб. мəн. almısan. 
сәадәт и. sәadәt. 
сәадәтин с. sәadәtli. 
сәадәтинәти и. sәadәtlilik. 
сәарышт с. başsındıran; сəарыштə мəсəлə başsındıran məsələ. 
сәб и. sәbr; сəб вардеј ф. səbr gətirmək; сəб вардə беј ф. səbr 

gətirilmək; сəб вардə быə с. səbr gətirilmiş (gətirilən); сəб вардə быə 
хəб. мəн. səbr gətirilmişdir (gətirilib). 

сәба и. sәba; сəба во səba yeli. 
сәбарде и. başaparma; сə бардеј ф. baş aparmaq. 
сәбарз с. başıuca. 
сәбарзи и. başucalıq. 
сәбаст и. bax: шулә. 
сәбекардә с. başçıxaran, başıçıxaran. 
сәбенышә с. başaçılmaz; сəбенышə коон başaçılmaz işlər. 
сәбешә с. başıçıxan; сəбешə одəм başıçıхan adam. 
сәбә и. sel, axın.  
сәбәб и. sәbәb. 
сәбәбијәт и. sәbәbiyyәt.  
сәбәбин с. sәbәbli. 
сәбәбинәти и. sәbәblilik. 
сәбәбкор и. sәbәbkar. 
сәбәбкорәти и. sәbәbkarlıq. 
сәбәдаст и.  inhisarçı. 
сәбәдастәти и.  inhisarçılıq. 
сәбәжи з. 1 başı üstdә; сəбəжи ној başı üstə qoymaq; 2 başıaşağı; 

2 мəҹ. günahkar, suçlu, xәcalәtli; сəбəжи мəкə мыни! məni 
başıaşağı (хəcalətli) etmə! 

сәбәжијәти и. 1 başıaşağılıq; 2 мəҹ. günahkarlıq, suçluluq, 
xәcalәtlilik. 

сәбәлынг з. baş-ayaq; сəбəлынг һытеј baş-ayaq yatmaq; 
сəбəлынг гəп жəј baş-ayaq danışmaq. 

сәбәнәсо с. başıaçıq, başıyalın, yalınbaş. 
сәбәнәсоәти и. başıaçıqlıq, başıyalınlıq, yalınbaşlıq. 
сәбәпе з. başıyuxarı. 
сәбәро и. yönәlmә, yönәltmә, sәmtlәmә, sәmtlәnmә, 

istiqamәtlәnmә, istiqamәtlәndirmә, istiqamәtlәndirilmә, yönәliş; 
сəбəро беј ф. yönəlmək, səmtlənmək, istiqamətlənmək, yollanmaq; 
сəбəро быə с. yönəlmiş, yönələn, səmtlənmiş, səmtlənən, 
istiqamətlənmiş, istiqamətlənən; сəбəро быə хəб. мəн. yönəlmişdir, 
yönəlib, səmtlənmişdir, səmtlənib, istiqamətlənmişdir, istiqamətlənib; 
сəбəро кардеј ф. yönəltmək, istiqamətləndirmək; сəбəро кардə с. 
yönəldən, yönəldici, istiqamətləndirən; сəбəро кардə беј ф. 
yönəldilmək, istiqamətləndirilmək; сəбəро кардə быə с. yönəldilmiş, 
istiqamətləndirilmiş; сəбəро кардə быə хəб. мəн. yönəldilmişdir, 
istiqamətləndirilmişdir. 

сәбәроәкә и. yönәldәn, sәmtlәyici, sәmtlәyәn, yönәldici, 
istiqamәtlәndirәn. 

сәбәроәти и. yönәlişlik. 
сәбәсапе з. üzüyuxarı, ağzıyuxarı, başıyuxarı. 
сәбәсапејәти и. üzüyuxarılıq, ağzıyuxarılıq, başıyuxarılıq. 
сәбәсару з. üzüaşağı, başıaşağa, başıaşağı; сəбəсару шə ро 

üzüaşağı gedən yol. 
сәбәсә з. 1 başabaş, baş-başa; сəбəсə дəгиш кардеј başabaş 

dəyişdirmək; сəбəсə дој baş-başa vermək; 1 başlı-başına; сəбəсə 
вадој ф. başlı-başına buraxmaq; сəбəсə вадоə беј ф. başlı-başına 
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buraxılmaq; сəбəсə вадоə быə с. başlı-başına buraxılmış (buraxılan); 
сəбəсə вадоə быə хəб. мəн. başlı-başına buraxılmışdır (buraxılıb). 

сәбәсәти и. başlıbaşınalıq.  
сәбәсо и. mәskun, sakin; сəбəсо беј məskunlaşmaq; сəбəсо кардеј 

məskunlaşdırmaq; сəбəсо кардə беј məskunlaşdırılmaq. 
сәбәсоәти и. mәskunluq, sakinlik. 
сәбәсојб и. evli. 
сәбәсојбәти и. evlilik. 
сәбәтан с. başıbağlı. 
сәбәтанәти и. başıbağlılıq. 
сәбил и. obraz, görkәm. 
сәбин арə сых. üstәlik. 
сәбыә I  с. başa çatmış, başa çatan, bitmiş, qurtarmış, bitәn, 

bitkin; сəбыə тəрз bitmiş tərz; сəбыə фəлсəфə bitkin fəlsəfə; сəбыə 
омə зəмон bitmiş gələcək zaman. 

сәбыә II с. 1 alınmış; 2 alınan; 3 alınma; сə быə сыханон alınma 
sözlər. 

сәбыә I  хəб. мəн. başa çatmışdır, başa çatıb, bitmişdir, 
qurtarmışdır, bitib. 

сәбыә II хəб. мəн. 1 alınmışdır; 2 alınıb. 
сә-бын и. say-hesab, uc-bucaq; бесə-бын saysız-hesabsız, ucsuz-

bucaqsız. 
сәбыр с. çarpaz, çal-çarpaz, çalın-çarpaz, baş-ayaq. 
сәбырәти и. çarpazlıq, çal-çarpazlıq, çalın-çarpazlıq, baş-

ayaqlıq. 
сәбот и. sәbat; бесəбот səbatsız; бесəботəти səbatsızlıq. 
сәботин с. sәbatlı. 
сәботинәти и. sәbatlılıq. 
сәбр и. sәbr; сəбр кардеј ф. səbr etmək; сəбр кардə беј ф. səbr 

edilmək; сəбр кардə быə с. səbr edilmiş (edilən); сəбр кардə быə 
хəб. мəн. səbr edilmişdir (edilib); *Сəбр имони моəј Səbr imanın 
anasıdır (At. sözü). 

сәбрин с. sәbrli. 
сәбринәти и. sәbrlilik. 
сәварде и. şişmә. 
сәвардеј ф. şişmәk (dərddən); вəһм сəварды ышты дыл! sənin 

ürəyin şişsin! ♥сəвардејдə şişir; сəвардејдəбе şişirdi; сəвардəшбе 
şişmişdi; сəəварди şişərdi; сəвардəшебəн şişibmiş; сəвардəнинбе 
şişməliydi; сəвардəнин бе şişməli oldu; сəвардыше şişdi; сəбəварде 
şişər; сəвардəнине şişməlidir; сəварды şişsin; сəвардо şişsə; 
♥сəвардејдəни şişmir; сəвардејдəныбе şişmirdi; сəвардəшныбе 
şişməmişdi; сəнəварди şişməzdi; сəварднишебəн şişməyibmiş; 
сəвардəнинныбе şişməməliydi; сəвардəнин ныбе şişməli olmadı; 
сəнывардыше şişmədi; сəнибəварде şişməz; сəвардəнинни 
şişməməlidir; сəныварды şişməsin; сəнывардо şişməsə.  

сәварде-сәварде з. şişә-şişә, şişәrәk (dərddən). 
сәвардә с. şişmiş, şişәn. 
сәвардәнин с. şişmәli, şişәsi (ürək). 
сәвардәсә I з. şişәrkәn (dərddən).  
сәвардәсә II з. başıaçıq, yalınbaş; сəвардəсə нəвеј başıaçıq 

gəzmək. 
сәвардәсәти и. başıaçıqlıq, yalınbaşlıq. 
сәваште и. atlanış, atlanma. 
сәваштеј ф. (üzәrinә) atılmaq, sıçramaq; ♥сəваштејдəм 

sıçrayıram; сəваштејдəш sıçrayırsan; сəваштејдə sıçrayır; 
сəваштејдəмон sıçrayırıq; сəваштејдəшон sıçrayırsınız; сəваштејдəн 
sıçrayırlar; сəваштејдəбим sıçrayırdım; сəваштејдəбиш sıçrayırdın; 
сəваштејдəбе sıçrayırdı; сəваштејдəбимон sıçrayırdıq; 
сəваштејдəбишон sıçrayırdınız; сəваштејдəбин sıçrayırdılar; 
сəваштəбим sıçramışdım; сəваштəбиш sıçramışdın; сəваштəбе 
sıçramışdı; сəваштəбимон sıçramışdıq; сəваштəбишон 
sıçramışdınız; сəваштəбин sıçramışdılar; сəваштим sıçradım; 
сəваштиш sıçradın; сəваште sıçradı; сəваштимон sıçradıq; 
сəваштишон sıçradınız; сəваштин sıçradılar; сəəваштим 
sıçrayardım; сəəваштиш sıçrayardın; сəəвашти sıçrayardı; 
сəəваштимон sıçrayardıq; сəəваштишон sıçrayardınız; сəəваштин 
sıçrayardılar; сəваштəбəјм sıçrasaydım; сəваштəбəјш sıçrasaydın; 
сəваштəбəј sıçrasaydı; сəваштəбəјмон  sıçrasaydıq; сəваштəбəјшон 
sıçrasaydınız; сəваштəбəјн  sıçrasaydılar; сəваштəнинбим 
sıçramalıydım; сəваштəнинбиш sıçramalıydın; сəваштəнинбе 
sıçramalıydı; сəваштəнинбимон sıçramalıydıq; сəваштəнинбишон 

sıçramalıydınız; сəваштəнинбин sıçramalıydılar; сəваштəнин бим 
sıçramalı oldum; сəваштəнин биш sıçramalı oldun; сəваштəнин бе 
sıçramalı oldu; сəваштəнин бимон sıçramalı olduq; сəваштəнин 
бишон sıçramalı oldunuz; сəваштəнин бин sıçramalı oldular; 
сəваштəнинимбəн sıçramalıyammış; сəваштəнинишбəн 
sıçramalısanmış; сəваштəнинебəн sıçramalıymış; 
сəваштəнинимонбəн sıçramalıyıqmış; сəваштəнинишонбəн 
sıçramalısınızmış; сəваштəнининбəн sıçramalıymışlar; сəбəваштем 
sıçrayaram; сəбəваштеш sıçrayarsan; сəбəваште sıçrayar; 
сəбəваштемон sıçrayarıq; сəбəваштешон sıçrayarsınız; сəбəваштен 
sıçrayarlar; сəваштəниним sıçramalıyam; сəваштəниниш 
sıçramalısan; сəваштəнине sıçramalıdır; сəваштəнинимон 
sıçramalıyıq; сəваштəнинишон sıçramalısınız; сəваштəнинин 
sıçramalıdırlar; сəваштым sıçrayım; сəвашт sıçra; сəвашты sıçrasın; 
сəваштəмон sıçrayaq; сəваштəн sıçrayın; сəваштын sıçrasınlar; 
сəваштом sıçrasam; сəваштош sıçrasan; сəвашто sıçrasa; 
сəваштомон sıçrasaq; сəваштошон sıçrasanız; сəваштон sıçrasalar; 
♥сəваштејдəним sıçramıram; сəваштејдəниш sıçramırsan; 
сəваштејдəни sıçramır; сəваштејдəнимон sıçramırıq; 
сəваштејдəнишон sıçramırsınız; сəваштејдəнин sıçramırlar; 
сəваштејдəныбим sıçramırdım; сəваштејдəныбиш sıçramırdın; 
сəваштејдəныбе sıçramırdı; сəваштејдəныбимон sıçramırdıq; 
сəваштејдəныбишон sıçramırdınız; сəваштејдəныбин sıçramırdılar; 
сəваштəныбим sıçramamışdım; сəваштəныбиш sıçramamışdın; 
сəваштəныбе sıçramamışdı; сəваштəныбимон sıçramamışdıq; 
сəваштəныбишон sıçramamışdınız; сəваштəныбин sıçramamışdılar; 
сəнываштим sıçramadım; сəнываштиш sıçramadın; сəнываште 
sıçramadı; сəнываштимон sıçramadıq; сəнываштишон sıçramadınız; 
сəнываштин sıçramadılar; сəнəваштим sıçramazdım; сəнəваштиш 
sıçramazdın; сəнəвашти sıçramazdı; сəнəваштимон sıçramazdıq; 
сəнəваштишон sıçramazdınız; сəнəваштин sıçramazdılar; 
сəваштəнəбəјм sıçramasaydım; сəваштəнəбəјш sıçramasaydın; 
сəваштəнəбəј sıçramasaydı; сəваштəнəбəјмон sıçramasaydıq; 
сəваштəнəбəјшон sıçramasaydınız; сəваштəнəбəјн sıçramasaydılar; 
сəваштəнинныбим sıçramamalıydım; сəваштəнинныбиш 
sıçramamalıydın; сəваштəнинныбе sıçramamalıydı; 
сəваштəнинныбимон sıçramamalıydıq; сəваштəнинныбишон 
sıçramamalıydınız; сəваштəнинныбин sıçramamalıydılar; 
сəваштəнин ныбим sıçramalı olmadım; сəваштəнин ныбиш 
sıçramalı olmadın; сəваштəнин ныбе sıçramalı olmadı; сəваштəнин 
ныбимон sıçramalı olmadıq; сəваштəнин ныбишон sıçramalı 
olmadınız; сəваштəнин ныбин sıçramalı olmadılar; 
сəваштəниннимбəн sıçramamalıyammış; сəваштəниннишбəн 
sıçramamalısanmış; сəваштəниннијебəн sıçramamalıymış; 
сəваштəниннимонбəн sıçramamalıyıqmış; сəваштəниннишонбəн 
sıçramamalısınızmış; сəваштəниннинбəн sıçramamalıymışlar; 
сəнибəваштем sıçramaram; сəнибəваштеш sıçramazsan; 
сəнибəваште sıçramaz; сəнибəваштемон sıçramarıq; 
сəнибəваштешон sıçramazsınız; сəнибəваштен sıçramazlar; 
сəваштəнинним sıçramamalıyam; сəваштəнинниш sıçramamalısan; 
сəваштəнинни sıçramamalıdır; сəваштəниннимон sıçramamalıyıq; 
сəваштəниннишон sıçramamalısınız; сəваштəниннин 
sıçramamalıdırlar; сəваштəнин ним sıçramalı deyiləm; сəваштəнин 
ниш sıçramalı deilsən; сəваштəнин ни sıçramalı deyil; сəваштəнин 
нимон sıçramalı deyilik; сəваштəнин нишон sıçramalı deyilsiniz; 
сəваштəнин нин sıçramalı deyildirlər; сəнываштым sıçramayım; 
сəмəвашт sıçrama; сəнывашты sıçramasın; сəмəваштəмон 
sıçramayaq; сəмəваштəн sıçramayın; сəнываштын sıçramasınlar; 
сəнываштом sıçramasam; сəнываштош sıçramasan; сəнывашто 
sıçramasa; сəнываштомон sıçramasaq; сəнываштошон sıçramasanız; 
сəнываштон sıçramasalar. 

сәваште-сәваште з. atıla-atıla, sıçraya-sıçraya, atılaraq, 
sıçrayaraq. 

сәваштә с. (üzәrinә) atılmış, atılan, sıçramış, sıçrayan. 
сәваштә хəб. мəн. (üzәrinә) atılıb, sıçrayıb. 
сәваштәнин с. (üzәrinә) atılmalı (atılası), sıçramalı, sıçrayası. 
сәваштәсә з. (üzәrinә) atılarkәn, sıçrayarkәn. 
сәвә и. bax:  сәбә. 
сәвәх и. sәbәt. 
сәвијә и. sәviyyә. 
сәвијәјн с. sәviyyәli. 
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сәвијәјнәти и. sәviyyәlilik. 
сә-выжор и. alver, alış-veriş; чымы ниме деəј һич сə-выжор 

mənim onunla heç alış-verişim yoхdur. 
сәвоб и. savab. 
сәвобкор  
сәвобкорәти  
сәвод и. savad.  
сәводин с. savadlı. 
сәводинәти и. savadlılıq. 
сәвон и. mәnbә. 
сәвоншынос и. mәnbәşünas. 
сәвоншыносәти и. mәnbәşünaslıq (tarixi mənbələri öyrənən elm). 
сәвор и. atlı, süvari. 
сәворд и. tarlanın baş tәrәfi (başlanğıcı). 
сәвори и. süvari. 
сәворијәти и. süvarilik. 
сәгижлә и. başgicәllәnmә; сəгижлə гəтеј ф. baş gicəllənmək. 
сәгижләәдә с. başgicәllәndirici, başgicәldici, başgicәllәndirәn. 
сәгыније I и. uzanma, üstünә uzanma. 
сәгыније II и. qovma, dalınca düşmә. 
сәгынијеј I ф. uzanmaq, üstünә uzanmaq. 
сәгынијеј II ф. qovmaq, dalınca düşmәk. 
сәгыније-сәгыније I з. uzana-uzana, uzanaraq (üstünə). 
сәгыније-сәгыније II з. qova-qova, dalınca düşә-düşә, qovaraq, 

dalınca düşәrәk. 
сәгынијә I с. uzanmış, uzanan, üstünә uzanmış (uzanan). 
сәгынијә II с. qovmuş, qovan, dalınca düşmüş (düşәn). 
сәгынијә I хəб. мəн. uzanıb, üstünә uzanıb. 
сәгынијә II хəб. мəн. qovub, dalınca düşüb. 
сәгынијәнин I с. uzanmalı, uzanası, üstünә uzanmalı (uzanası). 
сәгынијәнин II с. qovmalı, qovası, dalınca düşmәli (düşәsi). 
сәгынијәсә I з. uzanarkәn, üstünә uzanarkәn. 
сәгынијәсә II з. qovarkәn, dalınca düşәrkәn. 
сәгури с. diribaş; сəгуријə əғыл diribaş uşaq. 
сәгуријәти и. diribaşlıq. 
сә-гуш и. гəп. baş-qulaq; чымы сə гуши мəбə! baş-qulağımı 

aparma! 
сәғ с. sağ. 
сәғанде и. 1 sәrmә, üstünә sәrmә; 2 üstünә yıxılma; 3 saldırma, 

saldırtma, salışdırma; 4 salma (nəzər). 
сәғандеј ф. 1 sәrmәk, üstünә sәrmәk; сəғандыме олəтон терисə 

paltarları ipin üstünə sərdim; 2 üstünә yıxılmaq; 3 saldırmaq, 
saldırtmaq, salışdırmaq (kiminsə üstünə); 4 salmaq; нəзəр сəғандеј 
nəzər salmaq; ♥сəғандејдəм sərirəm; сəғандејдəш sərirsən; 
сəғандејдə sərir; сəғандејдəмон səririk; сəғандејдəшон sərirsiniz; 
сəғандејдəн sərirlər; сəғандејдəбим sərirdim; сəғандејдəбиш 
sərirdin; сəғандејдəбе sərirdi; сəғандејдəбимон sərirdik; 
сəғандејдəбишон sərirdiniz; сəғандејдəбин sərirdilər; сəғандəмбе 
sərmişdim; сəғандəбе sərmişdin; сəғандəшбе sərmişdi; 
сəғандəмонбе sərmişdik; сəғандəонбе sərmişdiniz; сəғандəшонбе 
sərmişdilər; сəғандыме sərdim; сəғанде sərdin; сəғандыше sərdi; 
сəғандымоне sərdik; сəғандыоне sərdiniz; сəғандышоне sərdilər; 
сəəғандим sərərdim; сəəғандиш sərərdin; сəəғанди sərərdi; 
сəəғандимон sərərdik; сəəғандишон sərərdiniz; сəəғандин sərərdilər; 
сəғандəмбəј sərsəydim; сəғандəбəј sərsəydin; сəғандəшбəј sərsəydi; 
сəғандəмонбəј sərsəydik; сəғандəонбəј sərsəydiniz; сəғандəшонбəј 
sərsəydilər; сəғандəнинбим sərməliydim; сəғандəнинбиш 
sərməliydin; сəғандəнинбе sərməliydi; сəғандəнинбимон 
sərməliydik; сəғандəнинбишон sərməliydiniz; сəғандəнинбин 
sərməliydilər; сəғандəнин бим sərməli oldum; сəғандəнин биш 
sərməli oldun; сəғандəнин бе sərməli oldu; сəғандəнин бимон 
sərməli olduq; сəғандəнин бишон sərməli oldunuz; сəғандəнин бин 
sərməli oldular; сəғандəнинимбəн sərməliyəmmiş; 
сəғандəнинишбəн sərməlisənmiş; сəғандəнинебəн sərməliymiş; 
сəғандəнинимонбəн sərməliyikmiş; сəғандəнинишонбəн 
sərməlisinizmiş; сəғандəнининбəн sərməliylərmiş; сəбəғандем 
sərərəm; сəбəғандеш sərərsən; сəбəғанде sərər; сəбəғандемон 
sərərik; сəбəғандешон sərərsiniz; сəбəғанден sərərlər; сəғандəниним 
sərməliyəm; сəғандəниниш sərməlisən; сəғандəнине sərməlidir; 
сəғандəнинимон sərməliyik; сəғандəнинишон sərməlisiniz; 
сəғандəнинин sərməlidirlər; сəғандым sərim; сəғанд sər; сəғанды 

sərsin; сəғандəмон sərək; сəғандəн sərin; сəғандын sərsinlər; 
сəғандом sərsəm; сəғандош sərsən; сəғандо sərsə; сəғандомон 
sərsək; сəғандошон sərsəniz; сəғандон sərsələr; ♥сəғандејдəним 
sərmirəm; сəғандејдəниш sərmirsən; сəғандејдəни sərmir; 
сəғандејдəнимон sərmirik; сəғандејдəнишон sərmirsiniz; 
сəғандејдəнин sərmirlər; сəғандејдəныбим sərmirdim; 
сəғандејдəныбиш sərmirdin; сəғандејдəныбе sərmirdi; 
сəғандејдəныбимон sərmirdik; сəғандејдəныбишон sərmirdiniz; 
сəғандејдəныбин sərmirdilər; сəғандəмныбе sərməmişdim; 
сəғандəныбе sərməmişdin; сəғандəшныбе sərməmişdi; 
сəғандəмонныбе sərməmişdik; сəғандəонныбе sərməmişdiniz; 
сəғандəшонныбе sərməmişdilər; сəнығандыме sərmədim; 
сəнығанде sərmədin; сəнығандыше sərmədi; сəнығандымоне 
sərmədik; сəнығандыоне sərmədiniz; сəнығандышоне sərmədilər; 
сəнəғандим sərməzdim; сəнəғандиш sərməzdin; сəнəғанди 
sərməzdi; сəнəғандимон sərməzdik; сəнəғандишон sərməzdiniz; 
сəнəғандин sərməzdilər; сəғандəмнəбəј sərməsəydim; сəғандəнəбəј 
sərməsəydin; сəғандəшнəбəј sərməsəydi; сəғандəмоннəбəј 
sərməsəydik; сəғандəоннəбəј sərməsəydiniz; сəғандəшоннəбəј 
sərməsəydilər; сəғандəнинныбим sərməməliydim; 
сəғандəнинныбиш sərməməliydin; сəғандəнинныбе sərməməliydi; 
сəғандəнинныбимон sərməməliydik; сəғандəнинныбишон 
sərməməliydiniz; сəғандəнинныбин sərməməliydilər; сəғандəнин 
ныбим sərməli olmadım; сəғандəнин ныбиш sərməli olmadın; 
сəғандəнин ныбе sərməli olmadı; сəғандəнин ныбимон sərməli 
olmadıq; сəғандəнин ныбишон sərməli olmadınız; сəғандəнин 
ныбин sərməli olmadılar; сəғандəниннимбəн sərməməliyəmmiş; 
сəғандəниннишбəн sərməməlisənmiş; сəғандəниннијебəн 
sərməməliymiş; сəғандəниннимонбəн sərməməliyikmiş; 
сəғандəниннишонбəн sərməməlisinizmiş; сəғандəниннинбəн 
sərməməliylərmiş; сəнибəғандем sərmərəm; сəнибəғандеш 
sərməzsən; сəнибəғанде sərməz; сəнибəғандемон sərmərik; 
сəнибəғандешон sərməzsiniz; сəнибəғанден sərməzlər; 
сəғандəнинним sərməməliyəm; сəғандəнинниш sərməməlisən; 
сəғандəнинни sərməməlidir; сəғандəниннимон sərməməliyik; 
сəғандəниннишон sərməməlisiniz; сəғандəниннин sərməməlidirlər; 
сəнығандым sərməyim; сəмəғанд sərmə; сəнығанды sərməsin; 
сəмəғандəмон sərməyək; сəмəғандəн sərməyin; сəнығандын 
sərməsinlər; сəнығандом sərməsəm; сəнығандош sərməsən; 
сəнығандо sərməsə; сəнығандомон sərməsək; сəнығандошон 
sərməsəniz; сəнығандон sərməsələr. 

сәғанде-сәғанде з. 1 sәrә-sәrә, sәrәrәk; 2 üstünә yıxıla-yıxıla, 
üstünә yıxılaraq; 3 salışdıra-salışdıra, salışdıraraq; 4 sala-sala, 
salaraq (nəzər). 

сәғандә с. 1 sәrmiş, sәrәn, üstünә sәrmiş (sәrәn); 2 üstünә 
yıxılmış (yıxılan); 3 saldırmış, saldıran, saldırtmış, saldırdan, 
salışdırmış, salışdıran; 4 salmış, salan (nəzər). 

сәғандә хəб. мəн. 1 sәrmisәn, üstünә sәrmisәn; 2 üstünә 
yıxılmısan; 3 saldırmısan, saldırtmısan, salışdırmısan; 4 salmısan 
(nəzər). 

сәғандәнин с. 1 sәrmәli, sәrәsi, üstünә sәrmәli (sәrәsi); 2 üstünә 
yıxılmalı (yıxılası); 3 saldırmalı, saldırası, saldırtmalı, saldırdası, 
salışdırmalı, salışdırası (kiminsə üstünə); 4 salası, salmalı (nəzər). 

сәғандәсә з. 1 sәrәrkәn, üstünә sәrәrkәn; 2 üstünә yıxılarkәn; 3 
saldırarkәn, saldırdarkәn, salışdırarkәn (kiminsə üstünə); 4 
salarkәn (nəzər). 

сәғандәҹо з. sәrilәn yerdә, sәrili. 
сәғби bax: сәғ быби. 
сәғ быби н. sağ ol. 
сәғәти и. sağlıq; сəғəти вахтонəдə вотəшбе бəмы öz sağlığında 

mənə demişdi. 
сәғи и. sağlıq; ышты ҹони сəғи гəрəке бəмы mənə sənin 

cansağlığın lazımdır. 
сәғи-сәломәти и. sağlıq-salamatlıq; Чич һесте, чич ни? -Сəғи-

сəломəти Nə var, nə yoх? – Sağlıq-salamatlıq.  
сәғыр с. sağır, atasız; *Бə сəғыри һəво доəкəс веј бəбе, нун 

доəкəс кам Yetimə söz verən çox olar, çörək verən olmaz (At. sözü). 
сәғырәти и. sağırlıq, atasızlıq. 
сәғ-сәломәт с. sağ-salamat. 
сәғ-сәломәтәти и. sağ-salamatlıq. 
сәдд и. sәdd. 
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сәдә з. başda; сəдə де Шыхи… Şeyх başda olmaqla… 
сәдәф и. sәdәf, düymә.  
сәдәфин с. sәdәfli, düymәli. 
сәдәхә и. sәdәqә. 
сәдо и. sәs, sәda; сəдо дој səs vermək; сəдо ныдој səs verməmək; 

сəдо омəј бəчымы гуш qulağıma səda gəldi. 
сәдоғәт и. sәdaqәt; де сəдоғəти sədaqətlə. 
сәдоғәтин с. sәdaqәtli. 
сәдоғәтинәти и. sәdaqәtlilik. 
сәдож и. başağrısı; сəдожи гəтеј başağrısı tutmaq; сəдож дој 

başağrısı vermək. 
сәдојн с. sәsli; сəдојнə кино səsli kino. 
сәдојнәти и. sәslilik. 
сәдомон и. sәsvermә; нијонијə сəдомон gizli səsvermə; ожə 

сəдомон açıq səsvermə. 
сәдорәт и. sәdarәt, sәdrlik. 
сәдр и. sәdr. 
сәдрәти и. sәdrlik. 
сәдри и. sәdri (düyü növü). 
сәәбә с. başaparan. 
сәәдожын с. başağrıdan, başağrıdıcı. 
сәәнә с. başasalan.   
сәәнышт с. başabatan. 
сәәпам и. тəб. başölçәn. 
сә-зывон и. dil-ağız; сə-зывон кардеј ф. dil-ağız etmək; сə-зывон 

кардə беј ф. dil-ağız edilmək; сə-зывон кардə быə с. dil-ağız edilmiş 
(edilən); сə-зывон кардə быə хəб. мəн. dil-ağız edilmişdir (edilib). 

сәзын с. başbilәn. 
сәзынәти и. başbilәnlik. 
сәзук и. sayğı. 
сәзукин с. ayıq, sayıq, sayğılı, sayğın, duyuq, ayıq-sayıq, qurnaz; 

сəзукинə одəм ayıq adam. 
сәзукинәти и. ayıqlıq, sayıqlıq, duyuqluq, qurnazlıq. 
сәзукинәһыт с. ayıqyatan.  
сәј ф. almaq; ♥сəјдəм alıram; сəјдəш alırsan; сəјдə alır; сəјдəмон 

alırıq; сəјдəшон alırsınız; сəјдəн alırlar; сəјдəбим alırdım; сəјдəбиш 
alırdın; сəјдəбе alırdı; сəјдəбимон alırdıq; сəјдəбишон alırdınız; 
сəјдəбин alırdılar; сəмбе almışdım; сəбе almışdın; сəшбе almışdı; 
сəмонбе almışdıq; сəонбе almışdınız; сəшонбе almışdılar; сəме 
aldım; сəј aldın; сəше aldı; сəмоне aldıq; сəоне aldınız; сəшоне 
aldılar; əстəним alardım; əстəниш alardın; əстəни alardı; əстəнимон 
alardıq; əстəнишон alardınız; əстəнин alardılar; сəмбəј alsaydım; 
сəбəј alsaydın; сəшбəј alsaydı; сəмонбəј  alsaydıq; сəонбəј 
alsaydınız; сəшонбəј  alsaydılar; сəнинбим almalıydım; сəнинбиш 
almalıydın; сəнинбе almalıydı; сəнинбимон almalıydıq; 
сəнинбишон almalıydınız; сəнинбин almalıydılar; сəнин бим almalı 
oldum; сəнин биш almalı oldun; сəнин бе almalı oldu; сəнин бимон 
almalı olduq; сəнин бишон almalı oldunuz; сəнин бин almalı oldular; 
сəнинимбəн almalıyammış; сəнинишбəн almalısanmış; сəнинебəн 
almalıymış; сəнинимонбəн almalıyıqmış; сəнинишонбəн 
almalısınızmış; сəнининбəн almalıymışlar; бəстем alaram; бəстеш 
alarsan; бəсте alar; бəстемон alarıq; бəстешон alarsınız; бəстен 
alarlar; сəниним almalıyam; сəниниш almalısan; сəнине almalıdır; 
сəнинимон almalıyıq; сəнинишон almalısınız; сəнинин almalıdırlar; 
быстəным alım; быстəн al; быстəны alsın; быстəнəмон alaq; 
быстəнəн alın; быстəнын alsınlar; быстəном alsam; быстəнош 
alsan; быстəно alsa; быстəномон alsaq; быстəношон alsanız; 
быстəнон alsalar; ♥сəјдəним almıram; сəјдəниш almırsan; сəјдəни 
almır; сəјдəнимон almırıq; сəјдəнишон almırsınız; сəјдəнин almırlar; 
сəјдəныбим almırdım; сəјдəныбиш almırdın; сəјдəныбе almırdı; 
сəјдəныбимон almırdıq; сəјдəныбишон almırdınız; сəјдəныбин 
almırdılar; сəмныбе almamışdım; сəныбе almamışdın; сəшныбе 
almamışdı; сəмонныбе almamışdıq; сəонныбе almamışdınız; 
сəшонныбе almamışdılar; ныстəнəме almadım; ныстəнəј almadın; 
ныстəнəше almadı; ныстəнəмоне almadıq; ныстəнəоне almadınız; 
ныстəнəшоне almadılar; нəстəним almazdım; нəстəниш almazdın; 
нəстəни almazdı; нəстəнимон almazdıq; нəстəнишон almazdınız; 
нəстəнин almazdılar; сəмнəбəј almasaydım; сəнəбəј almasaydın; 
сəшнəбəј almasaydı; сəмоннəбəј almasaydıq; сəоннəбəј 
almasaydınız; сəшоннəбəј almasaydılar; сəнинныбим almamalıydım; 
сəнинныбиш almamalıydın; сəнинныбе almamalıydı; 

сəнинныбимон almamalıydıq; сəнинныбишон almamalıydınız; 
сəнинныбин almamalıydılar; сəнин ныбим almalı olmadım; сəнин 
ныбиш almalı olmadın; сəнин ныбе almalı olmadı; сəнин ныбимон 
almalı olmadıq; сəнин ныбишон almalı olmadınız; сəнин ныбин 
almalı olmadılar; сəниннимбəн almamalıyammış; сəниннишбəн 
almamalısanmış; сəниннијебəн almamalıymış; сəниннимонбəн 
almamalıyıqmış; сəниннишонбəн almamalısınızmış; сəниннинбəн 
almamalıymışlar; əстəнним (нибəстем) almaram; əстəнниш 
(нибəстеш) almazsan; əстəнни (нибəсте) almaz; əстəннимон 
(нибəстемон) almarıq; əстəннишон (нибəстешон) almazsınız; 
əстəннин (нибəстен) almazlar; сəнинним almamalıyam; сəнинниш 
almamalısan; сəнинни almamalıdır; сəниннимон almamalıyıq; 
сəниннишон almamalısınız; сəниннин almamalıdırlar; сəнин ним 
almalı deyiləm; сəнин ниш almalı deilsən; сəнин ни almalı deyil; 
сəнин нимон almalı deyilik; сəнин нишон almalı deyilsiniz; сəнин 
нин almalı deyildirlər; ныстəным almayım; мəстəн alma; ныстəны 
almasın; мəстəнəмон almayaq; мəстəнəн almayın; ныстəнын 
almasınlar; ныстəном almasam; ныстəнош almasan; ныстəно 
almasa; ныстəномон almasaq; ныстəношон almasanız; ныстəнон 
almasalar. 

сәјвон и. yiyә, sahib. 
сәјвонәти и. yiyәlik, sahiblik; сəјвонəти һол грəм. yiyəlik halı. 
сәјвонин с. yiyәli, sahibli. 
сәјд и. seyid; дəвардə товыстон бе че Сəјд Иса зоə вəјə Ötən yay 

Seyid Isanın oğlunun toyu oldu. 
сәјдәти и. seyidlik.  
сәјдонә и. nәzir, sәdәqә, seyid payı. 
сәјјор с. sәyyar; сəјјорə дукон səyyar dükan. 
сәјјори с. sәyyari; сəјјоријə һəватемон səyyari satış. 
сәјјоһ и. sәyyah. 
сәјјоһәти и. sәyyahlıq. 
сәјку з. 1 başından; сəјку беј başdan olmaq; сəјку пеш беј 

başından aşmaq (var-dövlət); 2 başdan, әvvәldәn; сəјку бино быкə 
başdan başla; сəјку кардеј ф. başdan etmək; сəјку кардə беј ф. 
başdan edilmək; сəјку кардə быə с. başdan edilmiş (edilən); сəјку 
кардə быə хəб. мəн. başdan edilmişdir (edilib); 3 başı üstündә 
(üzәrindә); мəманд чымы сəјку başımın üstündə durma. 

сәјкубәбын з. başdan-dibә.  
сәјкубәпо з. başdan-ayağa; дəхысијəјм сəјкубəпо başdan-ayağa 

islandım. 
сәјкукардә с. başdansovdu, başdansovma. 
сәјоһәт и. sәyahәt. 
сәјоһәтәвон и. sәyahәtçi. 
сәјоһәтәвонәти и. sәyahәtçilik. 
сәјоһәтномә и. sәyahәtnamә. 
сәјсә з. başı üstündә. 
сәј-сәј з. ala-ala, alaraq. 
сәкардеј I ф. geyinmәk, qoymaq (papaq); ыштə кыло сə(бы)кə 

papağını başına qoy; сəкардə беј ф. geyinilmək, qoyulmaq (papaq); 
сəкардə быə с. geyinilmiş, qoyulmuş, geyinilən, qoyulan (papaq); 
сəкардə быə хəб. мəн. geyinilmişdir, qoyulmuşdur, geyinilib, qoyulub 
(papaq). 

сәкә I и. düzgün kәsilmәmәk nәticәsindә parçanın başında artıq 
qalan tikә. 

сәкә II и. kәssәk. 
сәкәјн с. kәssәkli; сəкəјнə зəмин kəssəkli torpaq. 
сәкәрот и. canvermә; сəкəротəдə беј can vermək. 
сәкыштә и. yekun; сəкыштə жəј yekunlaşdırmaq; сори сəкыштə 

ilin yekunu. 
сәккә и. 1 başçı; 2 erkәc, tәkә, öcül. 
сәкков и. saqqo (atlarda xəstəlik). 
сәкковин с. saqqolu. 
сәкконе и. qoz-qoz (oyun). 
сәкотә и. qarğıdalı çörәyi. 
сәксәкә и. sәksәkә. 
сәксәкәјн с. sәksәkәli. 
сәксәкәјнәти и. sәksәkәlilik. 
сәку и. sәki. 
сәкује и. gәzib-dolaşma, dolaşma. 
сәкујеј ф. dolaşmaq, gәzib dolaşmaq; мəһоли сəкујеј aləmi 

dolaşmaq; сəкујə бе и. gəzib-dolanma; сəкујə беј ф. gəzib-dolanmaq; 
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сəкујə быə с. gəzib-dolanılmış (dolanılan); сəкујə быə хəб. мəн. 
gəzib-dolanılmışdır (dolanılıb). 

сәкује-сәкује з. dolaşa-dolaşa, dolaşaraq. 
сәкујә с. dolaşmış, dolaşan, gәzib dolaşmış (dolaşan). 
сәкујә хəб. мəн. dolaşmısan, gәzib dolaşmısan. 
сәкујә и. qaxınc, qaxma; сəкујə доə беј ф. qaxınc edilmək, 

qaxılmaq; сəкујə доə быə с. qaxınc edilmiş, qaxılmış; сəкујə доə быə 
хəб. мəн. qaxınc edilmişdir, qaxılmışdır; сəкујə дој ф. qaxınc etmək, 
qaxmaq. 

сәкујәжор с. qaxınc edilmiş adam. 
сәкујәжорәти и. qaxınclıq.  
сәкујәнин с. gәzib-dolaşmalı (dolaşası), dolaşmalı, dolaşası. 
сәкујәсә з. dolaşarkәn, gәzib dolaşarkәn. 
сәл с. 1 asan, qolay; сəле чəј ко onun işi asandır; 2 bax: һостон. 
сәл и. domca. 
сәлго з. domca qurulan yer, ov yeri. 
сәлеғә и. sәliqә. 
сәлеғәјн с. sәliqәli. 
сәлеғәјнәти и. sәliqәlilik. 
сәлеғәјн-сәлеғәјни з. sәliqәlicә. 
сәлеғә-сәһмон и. sәliqә-sәhman. 
сәлә и. qursaq parçası (nehrənin ağzına bağlanır). 
сәләм и. sәlәm, фaiz. 
сәләмхор и. sәlәmçi. 
сәләмхорәти и. sәlәmçilik. 
сәләндәр с. sәhlәnkar, qartılı. 
сәләндәрәти и. sәhlәnkarlıq, qartılıq; сəлəндəрəти кардеј ф. 

səhlənkarlıq etmək; сəлəндəрəти кардə беј ф. səhlənkarlıq edilmək; 
сəлəндəрəти кардə быə с. səhlənkarlıq edilmiş (edilən); сəлəндəрəти 
кардə быə хəб. мəн. səhlənkarlıq edilmişdir (edilib). 

сәләти и. asanlıq, qolaylıq. 
сәләф и. sәlәf. 
сәләфу и. 1 eşәnәk; 2 zibillik, zibilxana. 
сәлис с. sәlis. 
сәлисәти и. sәlislik. 
сә-лынг з. baş-ayaq; сə-лынг һытеј baş-ayaq yatmaq. 
сәлынгинон и. зоол. başıayaqlılar; сəлынгинə ропон başıayaqlı 

ilbizlər. 
сәло и. dәvәt, tәklif; сəло жəј ф. dəvət etmək, təklif etmək; сəло 

жə беј ф. dəvət edilmək, təklif edilmək; сəло жə быə с. dəvət edilmiş, 
təklif edilmiş (edilən); сəло жə быə хəб. мəн. dəvət edilmişdir, təklif 
edilmişdir (edilib). 

сәлоәжән и. dәvәtedәn, tәklifçi. 
сәлом и. salam; bax: јалла; сəлом доə с. salamlaşan, salam verən; 

сəлом доə хəб. мəн. salamlaşmısan, salam vermisən; сəлом дој ф. 
salam vermək, salamlaşmaq. 

сәломәлејкум и. salamәleyküm. 
сәломәт с. salamat; сəломəт быбəн! salamat olun! сəломəт 

бымандəн salamat qalın! 
сәломәти и. salamatlıq; сəломəти быбу… salamatlıq olsun… 
сәлон и. salon. 
сәлоһијәт и. sәlahiyyәt. 
сәлоһијәтдор с. sәlahiyyәtdar, sәlahiyyәtli. 
сәлоһијәтдорәти и. sәlahiyyәtdarlıq, sәlahiyyәtlilik. 
сәлоһијәтин с. sәlahiyyәtli. 
сәлоһијәтинәти и. sәlahiyyәtlilik. 
сәлоһијәтсојб bax: сәлоһијәтдор. 
сәлоһијәтсојбәти bax: сәлоһијәтдорәти. 
сәлсәлә и. sәlsәlә (dəyirmanın dənliyi). 
сәл-сәли з. asanca, qolayca. 
сәлтәнәт и. sәltәnәt. 
сәлхарте и. aşma, dombalaq aşma. 
сәлхартеј ф. aşmaq, dombalaq aşmaq. 
сәлхарте-сәлхарте з. aşa-aşa, dombalaq aşa-aşa, aşaraq, 

dombalaq aşaraq. 
сәлхартә с. aşmış, aşan, dombalaq aşmış, aşan. 
сәлхартә хəб. мəн. aşıb, dombalaq aşıb. 
сәлхартәнин с. aşmalı, aşası, dombalaq aşmalı (aşası). 
сәлхартәсә з. aşarkәn, dombalaq aşarkәn. 
сәлхортыније и. çevirmә, başıaşağı çevirmә. 

сәлхортынијеј ф. çevirmәk, başıaşağı çevirmәk; сəлхортынијə 
беј ф. çevirilmək, başıaşağı çevirilmək; сəлхортынијə быə с. 
çevirilmiş, çevirilən, başıaşağı çevirilmiş (çevirilən); сəлхортынијə 
быə хəб. мəн. çevirilmişdir, çevirilib, başıaşağı çevirilmişdir 
(çevirilib). 

сәлхортыније-сәлхортыније з. çevirә-çevirә, çevirәrәk 
(başıaşağı). 

сәлхортынијә с. çevirmiş, çevirәn, başı üstdә çevirmiş (çevirәn). 
сәлхортынијә хəб. мəн. çevirmisәn, başıaşağı çevirmisәn. 
сәлхортынијәнин с. çevirmәli, çevirәsi, başıaşağı çevirmәli 

(çevirәsi). 
сәлхортынијәсә з. çevirәrkәn, başıaşağı çevirәrkәn. 
сә-мазг и. гəп. baş-beyin; барде чымы сə-мазг! mənim baş-

beynimi apardın! 
сәманде и. qovma, tәqib etmә, qovmağa başlama, dalınca 

düşmә. 
сәмандеј ф. qovmaq, tәqib etmәk, qovmağa başlamaq, dalınca 

düşmәk; сəмандим чəј кутисə onu qovmağa başladım, onun dalınca 
düşdüm; сəмандə беј ф. qovulmaq, təqib edilmək, qovmağa 
başlanılmaq, dalınca düşülmək; сəмандə быə с. qovulmuş, qovulan, 
təqib edilmiş (edilən), qovmağa başlanmış (başlanan), dalınca 
düşülmüş (düşülən); сəмандə быə хəб. мəн. qovulmuşdur, qovulub, 
təqib edilmişdir (edilib), qovmağa başlanmışdır (başlanıb), dalınca 
düşülmüşdür (düşülüb); ♥сəмандејдəм qovuram; сəмандејдəш 
qovursan; сəмандејдə qovur; сəмандејдəмон qovuruq; 
сəмандејдəшон qovursunuz; сəмандејдəн qovurlar; сəмандејдəбим 
qovurdum; сəмандејдəбиш qovurdun; сəмандејдəбе qovurdu; 
сəмандејдəбимон qovurduq; сəмандејдəбишон qovurdunuz; 
сəмандејдəбин qovurdular; сəмандəбим qovmuşdum; сəмандəбиш 
qovmuşdun; сəмандəбе qovmuşdu; сəмандəбимон qovmuşduq; 
сəмандəбишон qovmuşdunuz; сəмандəбин qovmuşdular; сəмандим 
qovdum; сəмандиш qovdun; сəманде qovdu; сəмандимон qovduq; 
сəмандишон qovdunuz; сəмандин qovdular; сəəмандим qovardım; 
сəəмандиш qovardın; сəəманди qovardı; сəəмандимон qovardıq; 
сəəмандишон qovardınız; сəəмандин qovardılar; сəмандəбəјм 
qovsaydım; сəмандəбəјш qovsaydın; сəмандəбəј qovsaydı; 
сəмандəбəјмон qovsaydıq; сəмандəбəјшон qovsaydınız; 
сəмандəбəјн qovsaydılar; сəмандəнинбим qovmalıydım; 
сəмандəнинбиш qovmalıydın; сəмандəнинбе qovmalıydı; 
сəмандəнинбимон qovmalıydıq; сəмандəнинбишон qovmalıydınız; 
сəмандəнинбин qovmalıydılar; сəмандəнин бим qovmalı oldum; 
сəмандəнин биш qovmalı oldun; сəмандəнин бе qovmalı oldu; 
сəмандəнин бимон qovmalı olduq; сəмандəнин бишон qovmalı 
oldunuz; сəмандəнин бин qovmalı oldular; сəмандəнинимбəн 
qovmalıyammış; сəмандəнинишбəн qovmalısanmış; 
сəмандəнинебəн qovmalıymış; сəмандəнинимонбəн qovmalıyıqmış; 
сəмандəнинишонбəн qovmalısınızmış; сəмандəнининбəн 
qovmalıymışlar; сəбəмандем qovaram; сəбəмандеш qovarsan; 
сəбəманде qovar; сəбəмандемон qovarıq; сəбəмандешон qovarsınız; 
сəбəманден qovarlar; сəмандəниним qovmalıyam; сəмандəниниш 
qovmalısan; сəмандəнине qovmalıdır; сəмандəнинимон qovmalıyıq; 
сəмандəнинишон qovmalısınız; сəмандəнинин qovmalıdırlar; 
сəмандым qovum; сəманд qov; сəманды qovsun; сəмандəмон 
qovaq; сəмандəн qovun; сəмандын qovsunlar; сəмандом qovsam; 
сəмандош qovsan; сəмандо qovsa; сəмандомон qovsaq; 
сəмандошон qovsanız; сəмандон qovsalar; ♥сəмандејдəним 
qovmuram; сəмандејдəниш qovmursan; сəмандејдəни qovmur; 
сəмандејдəнимон qovmuruq; сəмандејдəнишон qovmursunuz; 
сəмандејдəнин qovmurlar; сəмандејдəныбим qovmurdum; 
сəмандејдəныбиш qovmurdun; сəмандејдəныбе qovmurdu; 
сəмандејдəныбимон qovmurduq; сəмандејдəныбишон 
qovmurdunuz; сəмандејдəныбин qovmurdular; сəмандəныбим 
qovmamışdım; сəмандəныбиш qovmamışdın; сəмандəныбе 
qovmamışdı; сəмандəныбимон qovmamışdıq; сəмандəныбишон 
qovmamışdınız; сəмандəныбин qovmamışdılar; сəнымандим 
qovmadım; сəнымандиш qovmadın; сəныманде qovmadı; 
сəнымандимон qovmadıq; сəнымандишон qovmadınız; 
сəнымандин qovmadılar; сəнəмандим qovmazdım; сəнəмандиш 
qovmazdın; сəнəманди qovmazdı; сəнəмандимон qovmazdıq; 
сəнəмандишон qovmazdınız; сəнəмандин qovmazdılar; 
сəмандəнəбəјм qovmasaydım; сəмандəнəбəјш qovmasaydın; 
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сəмандəнəбəј qovmasaydı; сəмандəнəбəјмон qovmasaydıq; 
сəмандəнəбəјшон qovmasaydınız; сəмандəнəбəјн qovmasaydılar; 
сəмандəнинныбим qovmamalıydım; сəмандəнинныбиш 
qovmamalıydın; сəмандəнинныбе qovmamalıydı; 
сəмандəнинныбимон qovmamalıydıq; сəмандəнинныбишон 
qovmamalıydınız; сəмандəнинныбин qovmamalıydılar; сəмандəнин 
ныбим qovmalı olmadım; сəмандəнин ныбиш qovmalı olmadın; 
сəмандəнин ныбе qovmalı olmadı; сəмандəнин ныбимон qovmalı 
olmadıq; сəмандəнин ныбишон qovmalı olmadınız; сəмандəнин 
ныбин qovmalı olmadılar; сəмандəниннимбəн qovmamalıyammış; 
сəмандəниннишбəн qovmamalısanmış; сəмандəниннијебəн 
qovmamalıymış; сəмандəниннимонбəн qovmamalıyıqmış; 
сəмандəниннишонбəн qovmamalısınızmış; сəмандəниннинбəн 
qovmamalıymışlar; сəнибəмандем qovmaram; сəнибəмандеш 
qovmazsan; сəнибəманде qovmaz; сəнибəмандемон qovmarıq; 
сəнибəмандешон qovmazsınız; сəнибəманден qovmazlar; 
сəмандəнинним qovmamalıyam; сəмандəнинниш qovmamalısan; 
сəмандəнинни qovmamalıdır; сəмандəниннимон qovmamalıyıq; 
сəмандəниннишон qovmamalısınız; сəмандəниннин 
qovmamalıdırlar; сəмандəнин ним qovmalı deyiləm; сəмандəнин 
ниш qovmalı deilsən; сəмандəнин ни qovmalı deyil; сəмандəнин 
нимон qovmalı deyilik; сəмандəнин нишон qovmalı deyilsiniz; 
сəмандəнин нин qovmalı deyildirlər; сəнымандым qovmayım; 
сəмəманд qovma; сəныманды qovmasın; сəмəмандəмон qovmayaq; 
сəмəмандəн qovmayın; сəнымандын qovmasınlar; сəнымандом 
qovmasam; сəнымандош qovmasan; сəнымандо qovmasa; 
сəнымандомон qovmasaq; сəнымандошон qovmasanız; 
сəнымандон qovmasalar. 

сәманде-сәманде з. qova-qova, tәqib edә-edә, qovaraq, tәqib 
edәrәk. 

сәмандә с. qovmuş, qovan, tәqib etmiş (edәn), qovmağa başlamış 
(başlayan), dalınca düşmüş (düşәn). 

сәмандә хəб. мəн. qovub, tәqib edib, qovmağa başlayıb, dalınca 
düşüb. 

сәмандәнин с. qovmalı, qovası, tәqib etmәli (edәsi), qovmağa 
başlamalı (başlayası), dalınca düşmәli (düşәsi). 

сәмандәсә з. qovarkәn, tәqib edәrkәn, qovmağa başlayarkәn, 
dalınca düşәrkәn. 

сәмандовније и. qovdurma, tәqib etdirmә, dalınca saldırma. 
сәмандовнијеј ф. qovdurmaq, tәqib etdirmәk, dalınca 

saldırmaq; сəмандовнијə беј ф. qovdurulmaq, təqib etdirilmək, 
dalınca saldırılmaq; сəмандовнијə быə с. qovdurulmuş, qovdurulan, 
təqib etdirilmiş (etdirilən), dalınca saldırılmış (saldırılan); 
сəмандовнијə быə хəб. мəн. qovdurulmuşdur, qovdurulub, təqib 
etdirilmişdir (etdirilib), dalınca saldırılmışdır (saldırılıb). 

сәмандовније-сәмандовније з. qovdura-qovdura, tәqib etdirә-
etdirә, qovduraraq, tәqib etdirәrәk. 

сәмандовнијә с. qovdurmuş, qovduran, tәqib etdirmiş (etdirәn), 
dalınca saldırmış (saldıran). 

сәмандовнијә хəб. мəн. qovdurmusan, tәqib etdirmisәn, dalınca 
saldırmısan. 

сәмандовнијәнин с. qovdurmalı, qovdurası, tәqib etdirmәli 
(etdirәsi), dalınca saldırmalı (saldırası). 

сәмандовнијәсә з. qovdurarkәn, tәqib etdirәrkәn, dalınca 
saldırarkәn. 

сәмбәлғулурт и. atlanbac, dombalaq, yumbalaq, kәllәmayallaq; 
сəмбəлғулурт һардеј dombalaq aşmaq. 

сәмә с. abdal, yelbeyin, yüngülbeyin; сəмə беј ф. abdallaşmaq; 
сəмə быə с. abdallaşmış, abdallaşan; сəмə быə хəб. мəн. 
abdallaşmışdır, abdallaşıb. 

сәмәнд с. sәmәnd; сəмəндə асп səmənd at. 
сәмәндәр и. зоол. sәmәndәr (quş). 
сәмәни и. sәmәni. 
сәмәрә и. sәmәrә. 
сәмәрәјн с. sәmәrәli. 
сәмәрәјнәкә и. sәmәrәlәşdirici, sәmәrәlәşdirәn. 
сәмәрәјнәти и. sәmәrәlilik. 
сәмәрәс с. qanmaz, anlamaz. 
сәмәрәсәти и. qanmazlıq, anlamazlıq; ыштəни бə сəмəрəсəти ној 

özünü qanmazlığa qoymaq. 
сәмәрәс-сәмәрәси з. qanmazcasına, qanmazca. 

сәмә-сәмә з. yelbeyincәsinә, abdalcasına 
сәмәти и. abdallıq, yelbeyinlik, yüngülbeyinlik. 
сәмими с. bax: ғысдоғ. 
сәмимијәти и. bax: ғысдоғәти. 
сәмт и. sәmt, istiqamәt. 
сәмтин с. yönlük; сəмтинə һол зывон. yönlük hal. 
сәнгәр и. sәngәr. 
сәнго и. döşәnәcәk, yataq. 
сәнгонә з. baş yeri, baş qoyulan yer, başaltı. 
сәнгонәјн с. yataqlı; сəнгонəјнə вағон yataqlı vaqon. 
сәнгонәсығ и. başdaşı. 
сәнгонәчу и. başağacı (qəbirdə ölünün baş tərəfində qoyulur). 
сәндәл и. sәndәl. 
сәндәтер и. toxucu dәzgahının sapı. 
сәндәчу и. toxucu dәzgahının ağacı. 
сәнәд и. sәnәd. 
сәнәдин с. sәnәdli. 
сәнәм и. sәnәm. 
сәнәмәти и. sәnәmlik. 
сәнәт и. sәnәt. 
сәнәткор и. sәnәtkar. 
сәнәткорәти и. sәnәtkarlıq; сəнəткорəти емолотхонə sənətkarlıq 

emalatхanası.  
сәнәторијә и. sanatoriya. 
сәнәтшынос и. sәnәtşünas. 
сәнәтшыносәти и. sәnәtşünaslıq. 
сәнибәтон з. bax: нубәсәтон. 
сәнин с. almalı, alası, alacaq; чымы һестыме бəјку сəнин mənim 

ondan alacağım var. 
сәнин-доәнин и. alacaq-verәcәk. 
сәныбә с. bitmәmiş, qurtarmamış, başa çatmamış, tükәnmәmiş; 

bitmәz, tükәnmәz, qurtarmaz; сəныбə дəвардə зəмон  грəм. 
bitməmiş keçmiş zaman; сəныбə тəрз грəм. bitməmiş tərz. 

сәныбејәти и. alınmazlıq, bitmәzlik, tükәnmәzlik, qurtarmazlıq.  
сәнывардеј ф. şişmәmәk. 
сәныварде-сәныварде з. şişmәyә-şişmәyә, şişmәdәn, 

şişmәyәrәk. 
сәнывардә с. şişmәyәn, şişmәmiş. 
сәнывардә з. şişmәmiş, şişmәzdәn öncә. 
сәнываштеј ф. sıçramamaq, atılmamaq. 
сәнываште-сәнываште з. sıçramaya-sıçramaya, sıçramadan, 

sıçramayaraq, atılmaya-atılmaya, atılmadan, atılmayaraq. 
сәнываштә с. sıçramayan, sıçramamış, atılmayan, atılmamış. 
сәнываштә з. sıçramamış, atılmamış, sıçramazdan (atılmazdan) 

öncә. 
сәныгәт с. baştutmaz. 
сәныгынијеј I ф. qovmamaq. 
сәныгынијеј II ф. uzanmamaq. 
сәныгыније-сәныгыније I з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq. 
сәныгыније-сәныгыније II з. uzanmaya-uzanmaya, 

uzanmadan, uzanmayaraq. 
сәныгынијә I с. qovmayan, qovmamış. 
сәныгынијә II с. uzanmayan, uzanmamış. 
сәныгынијә I з. qovmamış, qovmazdan öncә. 
сәныгынијә II з. uzanmamış, uzanmazdan öncә. 
сәнығандеј ф. sәrmәmәk. 
сәнығанде-сәнығанде з. sәrmәyә-sәrmәyә, sәrmәdәn, 

sәrmәyәrәk. 
сәнығандә с. sәrmәyәn, sәrmәmiş. 
сәнығандә з. sәrmәmiş, sәrmәzdәn öncә. 
сәныкардеј ф. geyinmәmәk, qoymamaq (papaq). 
сәныкарде-сәныкарде з. geyinmәyә-geyinmәyә, geyinmәdәn, 

geyinmәyәrәk, qoymaya-qoymaya, qoymadan, qoymayaraq 
(papaq). 

сәныкардә с. geyinmәyәn, qoymayan, geyinmәmiş, qoymamış 
(papaq). 

сәныкардә з. geyinmәmiş, qoymamış, geyinmәzdәn 
(qoymazdan) öncә (papaq). 

сәныкујеј ф. dolaşmamaq. 
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сәныкује-сәныкује з. dolaşmaya-dolaşmaya, dolaşmadan, 
dolaşmayaraq. 

сәныкујә с. dolaşmayan, dolaşmamış. 
сәныкујә з. dolaşmamış, dolaşmazdan öncә. 
сәнылхартеј ф. çevrilmәmәk. 
сәнылхарте-сәнылхарте з. çevrilmәyә-çevrilmәyә, çevrilmәdәn, 

çevrilmәyәrәk. 
сәнылхартә с. çevrilmәyәn, çevrilmәmiş. 
сәнылхартә з. çevrilmәmiş, çevrilmәzdәn öncә. 
сәнылхортынеј ф. çevirmәmәk (başı üstə). 
сәнылхортыније-сәнылхортыније з. çevirmәyә-çevirmәyә, 

çevirmәdәn, çevirmәyәrәk. 
сәнылхортынијә с. çevirmәyәn (başı üstə). 
сәнылхортынијә з. çevirmәmiş, çevirmәzdәn öncә (başı üstə). 
сәнымандеј ф. qovmamaq, tәqib etmәmәk. 
сәныманде-сәныманде з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq, tәqib etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
сәнымандә с. qovmayan, tәqib etmәyәn, qovmamış, tәqib 

etmәmiş. 
сәнымандә з. qovmamış, tәqib etmәmiş, qovmazdan  (tәqib 

etmәzdәn) öncә. 
сәнымандовнијеј ф. qovdurmamaq. 
сәнымандовније-сәнымандовније з. qovdurmaya-

qovdurmaya, qovdurmadan, qovdurmayaraq. 
сәнымандовнијә с. qovdurmayan, qovdurmamış. 
сәнымандовнијә з. qovdurmamış, qovdurmazdan öncә. 
сәныныштеј ф. qovmamaq, tәqib etmәmәk. 
сәныныште-сәныныште з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq, tәqib etmәyә-etmәyә (etmәdәn, etmәyәrәk). 
сәныныштә с. qovmayan, tәqib etmәyәn, qovmamış, tәqib 

etmәmiş. 
сәныныштә з. qovmamış, tәqib etmәmiş, qovmazdan  (tәqib 

etmәzdәn) öncә. 
сәныновнијеј ф. qalatdırmamaq. 
сәныновније-сәныновније з. qalatdırmaya-qalatdırmaya, 

qalatdırmadan, qalatdırmayaraq. 
сәныновнијә с. qalatdırmayan, qalatdırmamış. 
сәныновнијә з. qalatdırmamış, qalatdırmazdan öncә. 
сәныној ф. qalamamaq. 
сәныној-сәныној з. qalamaya-qalamaya, qalamadan, 

qalamayaraq. 
сәныноә с. qalamayan, qalamamış. 
сәныноә з. qalamamış, qalamazdan öncә. 
сәныпореј ф. şığımamaq. 
сәныпоре-сәныпоре з. şığımaya-şığımaya, şığımadan, 

şığımayaraq. 
сәныпорә с. şığımayan, şığımamış. 
сәныпорә з. şığımamış, şığımazdan öncә. 
сәнырәс с. qanılmaz, anlaşılmaz, anlaşılmayan; сəнырəсə 

зывонəдə гəп жəј anlaşılmaz dildə danışmaq. 
сәнырәсеј ф. qanmamaq, anlaşılmamaq; ♥сəнырəсəјм 

anlamadım; сəнырəсəјш anlamadın; сəнырəсəј anlamadı; 
сəнырəсəјмон anlamadıq; сəнырəсəјшон anlamadınız; сəнырəсəјн 
anlamadılar.  

сәнырәсе-сәнырәсе з. qanmaya-qanmaya, qanmadan, 
qanmayaraq, 

anlaşılmaya-anlaşılmaya, anlaşılmadan, anlaşılmayaraq. 
сәнырәсә с. anlaşılmaz, qanılmaz, anlaşılmayan, qanılmayan, 

anlaşılmamış, qanılmamış. 
сәнырәсә з. anlaşılmadan, qanmadan, anlamamış, qanmamış, 

anlamazdan (qanmazdan) öncә. 
сәнырәсәти I и. anlaşılmazlıq, qanılmazlıq.  
сәнырәсәти II и. anlamamazlıq, qanmamazlıq.  
сәнырәс-сәнырәси з. qanılmazcasına, anlaşılmazcasına. 
сәныроснијеј ф. başa salmamaq, qandırmamaq. 
сәныросније-сәныросније з. başa salmaya-salmaya (salmadan, 

salmayaraq), qandırmaya-qandırmaya, qandırmadan, 
qandırmayaraq. 

сәныроснијә с. başa salmayan (salmamış), qandırmayan, 
qandırmamış. 

сәныроснијә з. başa salmamış, qandırmamış, başa salmazdan 
(qandırmazdan) öncә. 

сәнырутеј ф. dikmәmәk, zillәmәmәk. 
сәныруте-сәныруте з. dikmәyә-dikmәyә, dikmәdәn, 

dikmәyәrәk, zillәmәyә-zillәmәyә, zillәmәdәn, zillәmәyәrәk. 
сәнырутә с. dikmәyәn, zillәmәyәn, dikmәmiş, zillәmәmiş. 
сәнырутә з. dikmәmiş, zillәmәmiş, dikmәzdәn (zillәmәzdәn) 

öncә. 
сәныһытеј ф. qovmamaq. 
сәныһыте-сәныһыте з. qovmaya-qovmaya, qovmadan, 

qovmayaraq. 
сәныһытә с. qovmayan, qovmamış. 
сәныһытә з. qovmamış, qovmazdan öncә. 
сәнычыријеј ф. şığımamaq. 
сәнычырије-сәнычырије з. şığımaya-şığımaya, şığımadan, 

şığımayaraq. 
сәнычыријә с. şığımayan, şığımamış. 
сәнычыријә з. şığımamış, şığımazdan öncә. 
сәнычокнијеј ф. basmamaq, örtmәmәk (duman). 
сәнычокније-сәнычокније з. basmaya-basmaya, basmayaraq, 

basmadan, örtmәyә-örtmәyә, örtmәyәrәk, örtmәdәn (duman). 
сәнычокнијә с. basmamış, basmayan, örtmәmiş, örtmәyәn  

(duman). 
сәнычокнијә з. basmamış, örtmәmiş, basmazdan (örtmәzdәn) 

öncә (duman). 
сәныште и. qovuşma, qovma, bir-birini qovma, qovmağa 

başlama, dalınca düşmә, tәqib etmә. 
сәныштеј ф. qovuşmaq, qovmaq, bir-birini qovmaq, qovmağa 

başlamaq, dalınca düşmәk, tәqib etmәk. 
сәныште-сәныште з. qova-qova, tәqib edә-edә, qovaraq, tәqib 

edәrәk. 
сәныштә I с. ağlabatmış, ağlabatan; сəныштə сыхан ağlabatan 

söz. 
сәныштә II с. qovmuş, qovan.  
сәныштә хəб. мəн. qovub, bir-birini qovub, qovmağa başlayıb, 

dalınca düşüb, tәqib edib. 
сәныштәнин с. qovuşmalı, qovuşası, qovmalı, qovası, bir-birini 

qovmalı (qovası), qovmağa başlamalı (başlayası), dalınca düşmәli 
(düşәsi), tәqib etmәli (edәsi). 

сәныштәсә з. qovuşarkәn, qovarkәn, bir-birini qovarkәn, 
qovmağa başlayarkәn, dalınca düşәrkәn, tәqib edәrkәn. 

сәно и. sәna; дыво-сəно dua-səna. 
сәновније и. qalatma, qalatdırma. 
сәновнијеј ф. qalatmaq, qalatdırmaq; кијə сəновнијеј ocaq 

qalatdırmaq; сəновнијə беј ф. qalatdırılmaq; сəновнијə быə с. 
qalatdırılmış, qalatdırılan; сəновнијə быə хəб. мəн. qalatdırılmışdır, 
qalatdırılıb.  

сәновније-сәновније з. qalatdıra-qalatdıra, qalatdıraraq. 
сәновнијә с. qalatdırmış, qalatdıran. 
сәновнијә хəб. мəн. qalatdırmısan. 
сәновнијәнин с. qalatmalı, qaladası, qalatdırmalı, qalatdırası. 
сәновнијәсә з. qaladarkәn, qalatdırarkәn. 
сәноә с. qalamış, qalayan. 
сәноә хəб. мəн. qalamısan. 
сәноәнин с. qalamalı, qalayası. 
сәноәсә з. qalayarkәn. 
сәној ф. qalamaq; кијə сəној ocaq qalamaq; сəноə бе и. qalanma; 

сəноə беј ф. qalanmaq; кијə сəноə бе ocaq qalandı; сəноə быə с. 
qalanmış, qalanan; сəноə быə кијə qalanmış ocaq; сəноə быə хəб. 
мəн. qalanmışdır, qalanıb; ♥сəнојдəм qalayıram; сəнојдəш 
qalayırsan; сəнојдə qalayır; сəнојдəмон qalayırıq; сəнојдəшон 
qalayırsınız; сəнојдəн qalayırlar; сəнојдəбим qalayırdım; 
сəнојдəбиш qalayırdın; сəнојдəбе qalayırdı; сəнојдəбимон 
qalayırdıq; сəнојдəбишон qalayırdınız; сəнојдəбин qalayırdılar; 
сəноəмбе qalamışdım; сəноəбе qalamışdın; сəноəшбе qalamışdı; 
сəноəмонбе qalamışdıq; сəноəонбе qalamışdınız; сəноəшонбе 
qalamışdılar; сəноме qaladım; сəној qaladın; сəноше qaladı; 
сəномоне qaladıq; сəнооне qaladınız; сəношоне qaladılar; сəноəмбəј 
qalasaydım; сəноəбəј qalasaydın; сəноəшбəј qalasaydı; сəноəмонбəј 
qalasaydıq; сəноəонбəј qalasaydınız; сəноəшонбəј qalasaydılar; 
сəноəнинбим qalamalıydım; сəноəнинбиш qalamalıydın; 
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сəноəнинбе qalamalıydı; сəноəнинбимон qalamalıydıq; 
сəноəнинбишон qalamalıydınız; сəноəнинбин qalamalıydılar; 
сəноəнин бим qalamalı oldum; сəноəнин биш qalamalı oldun; 
сəноəнин бе qalamalı oldu; сəноəнин бимон qalamalı olduq; 
сəноəнин бишон qalamalı oldunuz; сəноəнин бин qalamalı oldular; 
сəноəнинимбəн qalamalıyammış; сəноəнинишбəн qalamalısanmış; 
сəноəнинебəн qalamalıymış; сəноəнинимонбəн qalamalıyıqmış; 
сəноəнинишонбəн qalamalısınızmış; сəноəнининбəн 
qalamalıymışlar; сəбəном qalayaram; сəбəнош qalayarsan; сəбəно 
qalayar; сəбəномон qalayarıq; сəбəношон qalayarsınız; сəбəнон 
qalayarlar; сəноəниним qalamalıyam; сəноəниниш qalamalısan; 
сəноəнине qalamalıdır; сəноəнинимон qalamalıyıq; сəноəнинишон 
qalamalısınız; сəноəнинин qalamalıdırlar; сəнəм qalayım; сəнə qala; 
сəны qalasın; сəнəмон qalayaq; сəнəн qalayın; сəнын qalasınlar; 
сəном qalasam; сəнош qalasan; сəно qalasa; сəномон qalasaq; 
сəношон qalasanız; сəнон qalasalar; ♥сəнојдəним qalamıram; 
сəнојдəниш qalamırsan; сəнојдəни qalamır; сəнојдəнимон 
qalamırıq; сəнојдəнишон qalamırsınız; сəнојдəнин qalamırlar; 
сəнојдəныбим qalamırdım; сəнојдəныбиш qalamırdın; сəнојдəныбе 
qalamırdı; сəнојдəныбимон qalamırdıq; сəнојдəныбишон 
qalamırdınız; сəнојдəныбин qalamırdılar; сəноəмныбе 
qalamamışdım; сəноəныбе qalamamışdın; сəноəшныбе qalamamışdı; 
сəноəмонныбе qalamamışdıq; сəноəонныбе qalamamışdınız; 
сəноəшонныбе qalamamışdılar; сəныноме qalamadım; сəныној 
qalamadın; сəныноше qalamadı; сəныномоне qalamadıq; сəнынооне 
qalamadınız; сəныношоне qalamadılar; сəноəмнəбəј qalamasaydım; 
сəноəнəбəј qalamasaydın; сəноəшнəбəј qalamasaydı; сəноəмоннəбəј 
qalamasaydıq; сəноəоннəбəј qalamasaydınız; сəноəшоннəбəј 
qalamasaydılar; сəноəнинныбим qalamamalıydım; сəноəнинныбиш 
qalamamalıydın; сəноəнинныбе qalamamalıydı; сəноəнинныбимон 
qalamamalıydıq; сəноəнинныбишон qalamamalıydınız; 
сəноəнинныбин qalamamalıydılar; сəноəнин ныбим qalamalı 
olmadım; сəноəнин ныбиш qalamalı olmadın; сəноəнин ныбе 
qalamalı olmadı; сəноəнин ныбимон qalamalı olmadıq; сəноəнин 
ныбишон qalamalı olmadınız; сəноəнин ныбин qalamalı olmadılar; 
сəноəниннимбəн qalamamalıyammış; сəноəниннишбəн 
qalamamalısanmış; сəноəниннијебəн qalamamalıymış; 
сəноəниннимонбəн qalamamalıyıqmış; сəноəниннишонбəн 
qalamamalısınızmış; сəноəниннинбəн qalamamalıymışlar; 
сəнибəном qalamaram; сəнибəнош qalamazsan; сəнибəно qalamaz; 
сəнибəномон qalamarıq; сəнибəношон qalamazsınız; сəнибəнон 
qalamazlar; сəноəнинним qalamamalıyam; сəноəнинниш 
qalamamalısan; сəноəнинни qalamamalıdır; сəноəниннимон 
qalamamalıyıq; сəноəниннишон qalamamalısınız; сəноəниннин 
qalamamalıdırlar; сəнынəм qalamayım; сəмəнə qalama; сəнынə 
qalamasın; сəмəнəмон qalamayaq; сəмəнəн qalamayın; сəнынəн 
qalamasınlar; сəныном qalamasam; сəнынош qalamasan; сəныно 
qalamasa; сəныномон qalamasaq; сəныношон qalamasanız; 
сəнынон qalamasalar. 

сәноје и. sәnaye; гонə сəноје ağır sənaye; сывыкə сəноје yüngül 
sənaye. 

сәној-сәној з. qalaya-qalaya, qalayaraq. 
сәномә с. 1 başagәlmәz; 2 baştutmaz; сəномə ко baştutmaz iş. 
сәнҹәх и. sancaq. 
сәнҹәхбәсә с. başısancaqlı. 
сәо з. başdan. 
сәобыр с. başkәsәn. 
сәож с. başaçıq; bax: сәбәнәсо; ожәсә. 
сәожәти и. başaçıqlıq; bax: сәбәнәсоәти; ожәсәти. 
сәпамје и. başölçmә. 
сәпе з.  1 üstdә, üstündә; сəпе мандеј üstə qalmaq; устели сəпе 

ныштеј stulun üstündə oturmaq; хорəки сəпе yemək üstə;  2 üstünә; 
дышмени сəпе шеј düşmənin üstünə getmək; 3 üstündәn; танк 
дəварде чəј сəпе tank onun üstündən keçdi. 

сәпеавә с. buludüstü. 
сәпеастә с. анат. sümüküstü. 
сәпевеки с. анат. böyrәküstü. 
сәпезәмини с. yerüstü. 
сәпезоны с. анат. dizüstü. 
сәпејәнды з. üst-üstә. 
сәпејәти и. üstünlük. 

сәпеләчә 1 и. qalaşma, tığ; сəпелəчə беј qalaşmaq; 2 с. sәrili; 
сəпелəчə мандеј sərili qalmaq; сəпелəчə кардеј tığ vurmaq, 
сəпелəчə кардə беј tığlanmaq. 

сәпелу с. бот. qabıqüstü. 
сәпелузи с. qarınüstü. 
сәпенә с. üst, üstdәki; сəпенə олəт üst paltarı; сəпенə мəртəбə 

üstdəki mərtəbə. 
сәпенәни с. üstәkini; сəпенəни пегəт üstəkini götür. 
сәпенофә с. анат. köbәküstü. 
сәпеови с. suüstü. 
сәпепошнә с. анат. dabanüstü. 
сәпе-сәпе  з. üstdәn-üstәn, üstüdәn, üzdәn. 
сәпесохтәј и. фəлс. üstqurum. 
сәпјә и. günlük (papağın qabağında gündən qorumaq üçün);  

бесəпјə кыло günlüksüz papaq. 
сәпо з. ayaqüstü, ayaq üstdә; сəпо мандеј ayaq üstdə durmaq. 
сәпоманд и. hәzrәt. 
сәпоре и. şığıma. 
сәпореј ф. şığımaq; ♥сəпорејдəм şığıyıram; сəпорејдəш 

şığıyırsan; сəпорејдə şığıyır; сəпорејдəмон şığıyırıq; сəпорејдəшон 
şığıyırsınız; сəпорејдəн şığıyırlar; сəпорејдəбим şığıyırdım; 
сəпорејдəбиш şığıyırdın; сəпорејдəбе şığıyırdı; сəпорејдəбимон 
şığıyırdıq; сəпорејдəбишон şığıyırdınız; сəпорејдəбин şığıyırdılar; 
сəпорəбим şığımışdım; сəпорəбиш şığımışdın; сəпорəбе şığımışdı; 
сəпорəбимон şığımışdıq; сəпорəбишон şığımışdınız; сəпорəбин 
şığımışdılar; сəпорəјм şığıdım; сəпорəјш şığıdın; сəпорəј şığıdı; 
сəпорəјмон şığıdıq; сəпорəјшон şığıdınız; сəпорəјн şığıdılar; 
сəпорəбəјм şığısaydım; сəпорəбəјш şığısaydın; сəпорəбəј şığısaydı; 
сəпорəбəјмон şığısaydıq; сəпорəбəјшон şığısaydınız; сəпорəбəјн 
şığısaydılar; сəпорəнинбим şığımalıydım; сəпорəнинбиш 
şığımalıydın; сəпорəнинбе şığımalıydı; сəпорəнинбимон 
şığımalıydıq; сəпорəнинбишон şığımalıydınız; сəпорəнинбин 
şığımalıydılar; сəпорəнин бим şığımalı oldum; сəпорəнин биш 
şığımalı oldun; сəпорəнин бе şığımalı oldu; сəпорəнин бимон 
şığımalı olduq; сəпорəнин бишон şığımalı oldunuz; сəпорəнин бин 
şığımalı oldular; сəпорəнинимбəн şığımalıyammış; 
сəпорəнинишбəн şığımalısanmış; сəпорəнинебəн şığımalıymış; 
сəпорəнинимонбəн şığımalıyıqmış; сəпорəнинишонбəн 
şığımalısınızmış; сəпорəнининбəн şığımalıymışlar; сəбəпорем 
şığıyaram; сəбəпореш şığıyarsan; сəбəпоре şığıyar; сəбəпоремон 
şığıyarıq; сəбəпорешон şığıyarsınız; сəбəпорен şığıyarlar; 
сəпорəниним şığımalıyam; сəпорəниниш şığımalısan; сəпорəнине 
şığımalıdır; сəпорəнинимон şığımalıyıq; сəпорəнинишон 
şığımalısınız; сəпорəнинин şığımalıdırlar; сəпорым şığıyım; сəпор 
şığı; сəпоры şığısın; сəпорəмон şığıyaq; сəпорəн şığıyın; сəпорын 
şığısınlar; сəпором şığısam; сəпорош şığısan; сəпоро şığısa; 
сəпоромон şığısaq; сəпорошон şığısanız; сəпорон şığısalar; 
♥сəпорејдəним şığımıram; сəпорејдəниш şığımırsan; сəпорејдəни 
şığımır; сəпорејдəнимон şığımırıq; сəпорејдəнишон şığımırsınız; 
сəпорејдəнин şığımırlar; сəпорејдəныбим şığımırdım; 
сəпорејдəныбиш şığımırdın; сəпорејдəныбе şığımırdı; 
сəпорејдəныбимон şığımırdıq; сəпорејдəныбишон şığımırdınız; 
сəпорејдəныбин şığımırdılar; сəпорəныбим şığımamışdım; 
сəпорəныбиш şığımamışdın; сəпорəныбе şığımamışdı; 
сəпорəныбимон şığımamışdıq; сəпорəныбишон şığımamışdınız; 
сəпорəныбин şığımamışdılar; сəныпорəјм şığımadım; сəныпорəјш 
şığımadın; сəныпорəј şığımadı; сəныпорəјмон şığımadıq; 
сəныпорəјшон şığımadınız; сəныпорəјн şığımadılar; сəпорəнəбəјм 
şığımasaydım; сəпорəнəбəјш şığımasaydın; сəпорəнəбəј 
şığımasaydı; сəпорəнəбəјмон şığımasaydıq; сəпорəнəбəјшон 
şığımasaydınız; сəпорəнəбəјн şığımasaydılar; сəпорəнинныбим 
şığımamalıydım; сəпорəнинныбиш şığımamalıydın; сəпорəнинныбе 
şığımamalıydı; сəпорəнинныбимон şığımamalıydıq; 
сəпорəнинныбишон şığımamalıydınız; сəпорəнинныбин 
şığımamalıydılar; сəпорəнин ныбим şığımalı olmadım; сəпорəнин 
ныбиш şığımalı olmadın; сəпорəнин ныбе şığımalı olmadı; 
сəпорəнин ныбимон şığımalı olmadıq; сəпорəнин ныбишон 
şığımalı olmadınız; сəпорəнин ныбин şığımalı olmadılar; 
сəпорəниннимбəн şığımamalıyammış; сəпорəниннишбəн 
şığımamalısanmış; сəпорəниннијебəн şığımamalıymış; 
сəпорəниннимонбəн şığımamalıyıqmış; сəпорəниннишонбəн 
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şığımamalısınızmış; сəпорəниннинбəн şığımamalıymışlar; 
сəнибəпорем şığımaram; сəнибəпореш şığımazsan; сəнибəпоре 
şığımaz; сəнибəпоремон şığımarıq; сəнибəпорешон şığımazsınız; 
сəнибəпорен şığımazlar; сəпорəнинним şığımamalıyam; 
сəпорəнинниш şığımamalısan; сəпорəнинни şığımamalıdır; 
сəпорəниннимон şığımamalıyıq; сəпорəниннишон şığımamalısınız; 
сəпорəниннин şığımamalıdırlar; сəныпорым şığımayım; сəмəпор 
şığıma; сəныпоры şığımasın; сəмəпорəмон şığımayaq; сəмəпорəн 
şığımayın; сəныпорын şığımasınlar; сəныпором şığımasam; 
сəныпорош şığımasan; сəныпоро şığımasa; сəныпоромон 
şığımasaq; сəныпорошон şığımasanız; сəныпорон şığımasalar. 

сәпоре-сәпоре з. şığıya-şığıya, şığıyaraq. 
сәпорә с. şığımış, şığıyan. 
сәпорә хəб. мəн. şığııb. 
сәпорәнин с. şığımalı, şığıyası. 
сәпорәсә з. şığıyarkәn. 
сә-почә и. baş-ayaq. 
сә-почәјн с. baş-ayaqlı. 
сәпочәјнон и. зоол. başayaqlılar (dəniz heyvanları). 
сәптон и. qapaq (peçin üst qapağı). 
сәр и. baş, başçı; сəр редактор baş redaktor; сəр котиб baş katib; 

сəр командан baş komandan; сəр мəғалə baş məqalə; сəр һəрф baş 
hərf. 

сәрај и. saray. 
сәраспо и. qeysәr. 
сәрашмард и. siyahıyaalınma, әhalinin siyahıyaalınması. 
сәрбәст с. sәrbәst. 
сәрбәстәти и. sәrbәstlik. 
сәрбәст-сәрбәсти з. sәrbәstliklә, sәrbәstcәsinә, sәrbәstcә. 
сәрбоз и. әsgәr. 
сәрбозәти и. әsgәrlik; сəрбозəти кардеј ф. əsgərlik etmək; 

сəрбозəти кардə беј ф. əsgərlik edilmək; сəрбозəти кардə быə с. 
əsgərlik edilmiş (edilən); сəрбозəти кардə быə хəб. мəн. əsgərlik 
edilmişdir (edilib). 

сәрбоз шеј ф. әsgәr getmәk. 
сәрвахт с. 1 hazır, amadә, sәrvaxt; ♥ сəрвахт беј ф. hazır olmaq, 

amadə olmaq; сəрвахт быə с. hazır olmuş (olan), amadə olmuş (olan); 
сəрвахт быə хəб. мəн. hazır olmuşdur (olub), amadə olmuşdur (olub); 
сəрвахтим hazıram; сəрвахтиш hazırsan; сəрвахте hazırdır; 
сəрвахтимон hazırıq; сəрвахтишон hazırsınız; сəрвахтин hazırdırlar; 
сəрвахтбим hazırdım; сəрвахтбиш hazırdın; сəрвахтбе hazırdı; 
сəрвахтбимон hazırdıq; сəрвахтбишон hazırdınız; сəрвахтбин 
hazırdılar; 2 sayıq, ayıq. 

сәрвахтәти и. hazırlıq, amadәlik, sәrvaxtlıq. 
сәрвахт-сәрвахти з. sayıqlıqla, ayıqlıqla, sayıq (ayıq) bir 

surәtdә. 
сәрвәт и. bax: тәнхо; елинә. 
сәрвәтин с. sәrvәtli. 
сәрвәтинәти и. sәrvәtlilik. 
сәрвәтманд с. sәrvәtli, varlı, zәngin. 
сәрвәтмандәти и. sәrvәtlilik, varlılıq, zәnginlik. 
сәрвыжор и. bazarbaşı. 
сәргәрдон с. sәrgәrdan. 
сәргәрдонәти и. sәrgәrdanlıq. 
сәргыл  и. sәrgül; чыниме чəј сəргыл onun sərgülünü dərdim. 
сәргозәшт и. sәrgüzәşt. 
сәрғәләм и. pero, qәlәmucu. 
сәрғәссоб и. qәssabbaşı. 
сәрғулдур и. quldurbaşı. 
сәрғулдурәти и. quldurbaşılıq. 
сәрда и. onbaşı. 
сәрдаәти и. onbaşılıq. 
сәрданг с. dәng; bax: данг; сəрданг беј ф. dəng olmaq; сəрданг 

быə с. dəng olmuş (olan); сəрданг быə хəб. мəн. dəng olmuşdur 
(olub). 

сәрдарғә и. darğabaşı. 
сәрдарғәти и. darğabaşılıq. 
сәрдастә и. dәstәbaşı. 
сәрдәллол и. dәllalbaşı. 
сәрдобә и. sәrdabә. 
сәрдор и. sәrdar. 

сәрәвун и. bәnd, sәdd. 
сәрәмнијә и. тар. әmniyәbaşı, jandarm rәisi. 
сәрәнҹом и. sәrәncam, göstәriş. 
сәрәнҹомәдә с. sәrәncamçı. 
сәрәс и. qanan, anlayan. 
сәрәсе и. anlama, başa düşmә. 
сәрәсеј ф. 1 anlamaq, qanmaq, başa düşmәk; 2 bax: дәрәсеј; 

сəрəсə бе и. anlanma, qanılma; сəрəсə беј ф. anlanmaq, qanılmaq; 
сəрəсə быə с. anlanılmış, anlanılan, qanılmış, qanılan; сəрəсə быə 
хəб. мəн. anlanılmışdır, anlanılıb, qanılmışdır, qanılıb; ♥сəрəсејдəм  
anlayıram; сəрəсејдəш anlayırsan; сəрəсејдə anlayır; сəрəсејдəмон 
anlayırıq; сəрəсејдəшон anlayırsınız; сəрəсејдəн  anlayırlar; 
сəрəсејдəбим anlayırdım; сəрəсејдəбиш  anlayırdın; сəрəсејдəбе  
anlayırdı; сəрəсејдəбимон anlayırdıq; сəрəсејдəбишон anlayırdınız; 
сəрəсејдəбин anlayırdılar; сəрəсəјм  anladım; сəрəсəјш  anladın; 
сəрəсəј anladı; сəрəсəјмон anladıq; сəрəсəјшон  anladınız; сəрəсəјн  
anladılar; сəəрəсим  anlayardım; сəəрəсиш anlayardın; сəəрəси 
anlayardı; сəəрəсимон  anlayardıq; сəəрəсишон anlayardınız; 
сəəрəсин anlayardılar; сəрəсəнинбим  anlamalıydım; сəрəсəнинбиш  
anlamalıydın; сəрəсəнинбе  anlamalıydı; сəрəсəнинбимон 
anlamalıydıq; сəрəсəнинбишон anlamalıydınız; сəрəсəнинбин 
anlamalıydılar; сəрəсəнин бим  anlamalı oldum; сəрəсəнин биш  
anlamalı oldun; сəрəсəнин бе  anlamalı oldu; сəрəсəнин бимон 
anlamalı olduq; сəрəсəнин бишон anlamalı oldunuz; сəрəсəнин бин 
anlamalı oldular; сəбəрəсем anlayaram; сəбəрəсеш  anlayarsan; 
сəбəрəсе anlayar; сəбəрəсемон  anlayarıq; сəбəрəсешон anlayarsınız; 
сəбəрəсен  anlayarlar; сəрəсəниним anlamalıyam; сəрəсəниниш 
anlamalısan; сəрəсəнине anlamalıdır; сəрəсəнинимон  anlamalıyıq; 
сəрəсəнинишон  anlamalısınız; сəрəсəнинин anlamalıdırlar; 
сəрəсым anlayım; сəрəс anla; сəрəсы  anlasın; сəрəсəмон anlayaq; 
сəрəсəн anlayın; сəрəсын  anlasınlar; сəрəсом  anlasam; сəрəсош 
anlasan; сəрəсо anlasa; сəрəсомон  anlasaq; сəрəсошон anlasanız; 
сəрəсон anlasalar; ♥сəрəсејдəним  anlamıram; сəрəсејдəниш 
anlamırsan; сəрəсејдəни anlamır; сəрəсејдəнимон anlamırıq; 
сəрəсејдəнишон anlamırsınız; сəрəсејдəнин  anlamırlar; 
сəрəсејдəныбим anlamırdım; сəрəсејдəныбиш  anlamırdın; 
сəрəсејдəныбе  anlamırdı; сəрəсејдəныбимон anlamırdıq; 
сəрəсејдəныбишон anlamırdınız; сəрəсејдəныбин anlamırdılar; 
сəнырəсəјм  anlamadım; сəнырəсəјш  anlamadın; сəнырəсəј 
anlamadı; сəнырəсəјмон anlamadıq; сəнырəсəјшон  anlamadınız; 
сəнырəсəјн  anlamadılar; сəнəрəсим  anlamazdım; сəнəрəсиш 
anlamazdın; сəнəрəси anlamazdı; сəнəрəсимон  anlamazdıq; 
сəнəрəсишон anlamazdınız; сəнəрəсин anlamazdılar; 
сəрəсəнинныбим  anlamamalıydım; сəрəсəнинныбиш  
anlamamalıydın; сəрəсəнинныбе  anlamamalıydı; 
сəрəсəнинныбимон anlamamalıydıq; сəрəсəнинныбишон 
anlamamalıydınız; сəрəсəнинныбин anlamamalıydılar; сəрəсəнин 
ныбим  anlamalı olmadım; сəрəсəнин ныбиш  anlamalı olmadın; 
сəрəсəнин ныбе  anlamalı olmadı; сəрəсəнин ныбимон anlamalı 
olmadıq; сəрəсəнин ныбишон anlamalı olmadınız; сəрəсəнин ныбин 
anlamalı olmadılar; сəнибəрəсем anlamaram; сəнибəрəсеш  
anlamazsan; сəнибəрəсе anlamaz; сəнибəрəсемон  anlamarıq; 
сəнибəрəсен  anlamazlar; сəрəсəнинним anlamamalıyam; 
сəрəсəнинниш anlamamalısan; сəрəсəнинни anlamamalıdır; 
сəрəсəниннимон  anlamamalıyıq; сəрəсəниннишон  
anlamamalısınız; сəрəсəниннин anlamamalıdırlar; сəнырəсым 
anlamayım; сəмəрəс anlama; сəнырəсы  anlamasın; сəмəрəсəмон 
anlamayaq; сəмəрəсəн anlamayın; сəнырəсын  anlamasınlar; 
сəнырəсом  anlamasam; сəнырəсош anlamasan; сəнырəсо anlamasa; 
сəнырəсомон  anlamasaq; сəнырəсошон anlamasanız; сəнырəсон 
anlamasalar. 

сәрәсемон и. anlaq, anlaşıq. 
сәрәсе-сәрәсе з. anlayaraq, anlaya-anlaya, başa düşә-düşә. 
сәрәсә с. anlamış, anlayan, qanmış, qanan, başa düşmüş (düşәn). 
сәрәсә хəб. мəн. anlayıb, qanıb, başa düşüb. 
сәрәсәнин с. anlamalı, anlayası, başa düşmәli (düşәsi). 
сәрәсәсә з. 1 anlayarkәn, qanarkәn, başa düşәrkәn. 
сәрәсин с. anlaşıqlı. 
сәрәсинә с. anlaşılan. 
сәрәсинәти и. anlaşıqlılıq. 
сәрзәмин и. 1 ölkә, mahal, diyar, mәmlәkәt; 2 Ana Vәtәn. 
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сәрин с. sәrin. 
сәринәти и. sәrinlik. 
сәрини и. sәrinlik. 
сәрығ и. sarğı, sarıq; сəрығ ној sarğı qoymaq. 
сәрығин с. sarıqlı. 
сәрынҹ и. bardaq, kuzә; Дəрбəнди го душеш ни, вотејдə сəрынҹ 

танге Inəyi sağmaq meyli yoхdur, deyir ki, bardaq dardır (At. m.). 
сәрыштә и. sәriştә. 
сәрыштәјн с. sәriştәli. 
сәрыштәјнәти и. sәriştәlilik. 
сәркәрдә и. sәrkәrdә. 
сәркәрдәти и. sәrkәrdәlik. 
сәркәш с. qudurğan, azğın, qızğın, coşqun. 
сәркәшәти и. qudurğanlıq, azğınlıq, qızğınlıq, coşqunluq. 
сәрловһә и. sәrlövhә. 
сәрмәст с. sәrmәst. 
сәрмәстәти и. sәrmәstlik. 
сәрмојә и. sәrmayә; сəрмојə ној sərmayə qoymaq. 
сәрнышин и. sәrnişin. 
сәров и. ilğım, qarabasma. 
сәросәр з. sәrasәr. 
сәросы`н и. 1 başasalan, anladan; 3 bax: дәросы`н. 
сә`росын əмр. мəн. başa sal! anlat! qandır!;  bax: дә`росын. 
сәросније и. 1 andırma, anlatma, qandırma, başa salma; 2 bax: 

дәросније. 
сәроснијеј ф. 1 andırmaq, anlatmaq, qandırmaq, başa salmaq; 

сəроснијə беј ф. 1 andırılmaq, anladılmaq, qandırılmaq, başa 
salınmaq; 2 bax: дәроснијә беј;  сəроснијə быəбе qandırılmışdı; 
сəроснијə быəбəј qandırılsaydı; сəроснијə бе  qandırıldı; сəроснијə 
бејдə  qandırılır; сəроснијə бəбе qandırılar; сəроснијə быə с. 1 
qandırılmış, qandırılan, anladılmış, anladılan, başa salınmış (salınan); 
2 bax: дәроснијә быә; сəроснијə быə хəб. мəн. 1 qandırılmışdır, 
qandırılıb, anladılmışdır, anladılıb, başa salınmışdır (salınıb); 2 bax: 
дәроснијә быә; 2 bax: дәроснијеј; ♥сəроснејдəм  qandırıram; 
сəроснејдəш qandırırsan; сəроснејдə qandırır; сəроснејдəмон 
qandırırıq; сəроснејдəшон qandırırsınız; сəроснејдəн  qandırırlar; 
сəроснејдəбим qandırırdım; сəроснејдəбиш  qandırırdın; 
сəроснејдəбе  qandırırdı; сəроснејдəбимон qandırırdıq; 
сəроснејдəбишон qandırırdınız; сəроснејдəбин qandırırdılar; 
сəросниме  qandırdım; сəросније  qandırdın; сəроснише qandırdı; 
сəроснимоне qandırdıq; сəроснијоне  qandırdınız; сəроснишоне  
qandırdılar; сəəросним  qandırardım; сəəросниш qandırardın; 
сəəросни qandırardı; сəəроснимон  qandırardıq; сəəроснишон 
qandırardınız; сəəроснин qandırardılar; сəроснијəнинбим  
qandırmalıydım; сəроснијəнинбиш  qandırmalıydın; сəроснијəнинбе  
qandırmalıydı; сəроснијəнинбимон qandırmalıydıq; 
сəроснијəнинбишон qandırmalıydınız; сəроснијəнинбин 
qandırmalıydılar; сəроснијəнин бим  qandırmalı oldum; 
сəроснијəнин биш  qandırmalı oldun; сəроснијəнин бе  qandırmalı 
oldu; сəроснијəнин бимон qandırmalı olduq; сəроснијəнин бишон 
qandırmalı oldunuz; сəроснијəнин бин qandırmalı oldular; 
сəбəроснем qandıraram; сəбəроснеш  qandırarsan; сəбəросне 
qandırar; сəбəроснемон  qandırarıq; сəбəроснешон qandırarsınız; 
сəбəроснен  qandırarlar; сəроснијəниним qandırmalıyam; 
сəроснијəниниш qandırmalısan; сəроснијəнине qandırmalıdır; 
сəроснијəнинимон  qandırmalıyıq; сəроснијəнинишон  
qandırmalısınız; сəроснијəнинин qandırmalıdırlar; сəросным 
qandırım; сəросын qandır; сəросны  qandırsın; сəроснəмон qandıraq; 
сəроснəн qandırın; сəроснын  qandırsınlar; сəросном  qandırsam; 
сəроснош qandırsan; сəросно qandırsa; сəросномон  qandırsaq; 
сəросношон qandırsanız; сəроснон qandırsalar; ♥сəроснејдəним  
qandırmıram; сəроснејдəниш qandırmırsan; сəроснејдəни qandırmır; 
сəроснејдəнимон qandırmırıq; сəроснејдəнишон qandırmırsınız; 
сəроснејдəнин  qandırmırlar; сəроснејдəныбим qandırmırdım; 
сəроснејдəныбиш  qandırmırdın; сəроснејдəныбе  qandırmırdı; 
сəроснејдəныбимон qandırmırdıq; сəроснејдəныбишон 
qandırmırdınız; сəроснејдəныбин qandırmırdılar; сəныросниме  
qandırmadım; сəныросније  qandırmadın; сəныроснише qandırmadı; 
сəныроснимоне qandırmadıq; сəныроснијоне  qandırmadınız; 
сəныроснишоне  qandırmadılar; сəнəросним  qandırmazdım; 
сəнəросниш qandırmazdın; сəнəросни qandırmazdı; сəнəроснимон  

qandırmazdıq; сəнəроснишон qandırmazdınız; сəнəроснин 
qandırmazdılar; сəроснијəнинныбим  qandırmamalıydım; 
сəроснијəнинныбиш  qandırmamalıydın; сəроснијəнинныбе  
qandırmamalıydı; сəроснијəнинныбимон qandırmamalıydıq; 
сəроснијəнинныбишон qandırmamalıydınız; сəроснијəнинныбин 
qandırmamalıydılar; сəроснијəнин ныбим  qandırmalı olmadım; 
сəроснијəнин ныбиш  qandırmalı olmadın; сəроснијəнин ныбе  
qandırmalı olmadı; сəроснијəнин ныбимон qandırmalı olmadıq; 
сəроснијəнин ныбишон qandırmalı olmadınız; сəроснијəнин ныбин 
qandırmalı olmadılar; сəнибəроснем qandırmaram; сəнибəроснеш  
qandırmazsan; сəнибəросне qandırmaz; сəнибəроснемон  
qandırmarıq; сəнибəроснен  qandırmazlar; сəроснијəнинним 
qandırmamalıyam; сəроснијəнинниш qandırmamalısan; 
сəроснијəнинни qandırmamalıdır; сəроснијəниннимон  
qandırmamalıyıq; сəроснијəниннишон  qandırmamalısınız; 
сəроснијəниннин qandırmamalıdırlar; сəныросным qandırmayım; 
сəмəросын qandırma; сəныросны  qandırmasın; сəмəроснəмон 
qandırmayaq; сəмəроснəн qandırmayın; сəныроснын  
qandırmasınlar; сəныросном  qandırmasam; сəныроснош 
qandırmasan; сəныросно qandırmasa; сəныросномон  qandırmasaq; 
сəныросношон qandırmasanız; сəныроснон qandırmasalar. 

сәросније-сәросније з. anlada-anlada, qandıra-qandıra, başa 
sala-sala, anladaraq, qandıraraq, başa salaraq. 

сәроснијә с. 1 andırmış, andıran, anlatmış, anladan, qandırmış, 
qandıran, başa salmış (salan). 

сәроснијә хəб. мəн. 1 andırmısan, anlatmısan, qandırmısan, 
başa salmısan. 

сәроснијә бе и. 1 andırılma, anladılma, qandırılma, başa 
salınma; 2 bax: дәроснијә бе. 

сәроснијәнин с. 1 andırmalı, andırası, anlatmalı, anladası, 
qandırmalı, qandırası, başa salmalı (salası). 

сәроснијәсә з. 1 andırarkәn, anladarkәn, qandırarkәn, başa 
salarkәn. 

сәрост с. sәrrast, düz, düzgün, düzünә; сəростə ҹəвоб sərrast 
cavab; сəростə ро düz yol; сəростə сыхан düz söz; сəростə ријə düz 
хətt; сəростə рујə анат. düz bağırsaq; сəрост ныштеј düz oturmaq; 
сəрост һандеј düz oхumaq; сəрост нывыштеј düz yazmaq; сəрост бе 
и. düzəlmə, sərrastlaşma; сəрост беј и. düzəlmək, sərrastlaşmaq; 
сəрост быə с. düzəlmiş, düzələn, sərrastlaşmış, sərrastlaşan; сəрост 
быə хəб. мəн. düzəlmişdir, düzələnib, sərrastlaşmışdır, sərrastlaşıb; 
сəрост карде и. düzəltmə, düzəliş vermə, sərrastlaşdırma; сəрост 
кардеј ф. düzəltmək, düzəliş vermək, sərrastlaşdırmaq; сəрост кардə 
бе и. düzəltdirmə, düzəliş verdirmə, sərrastlaşdırma; сəрост кардə беј 
ф. düzəltdirmək, düzəliş verdirmək, sərrastlaşdırmaq; сəрост кардə 
быə с. düzəldilmiş, düzəliş verilmiş, sərrastlaşdırılmış, 
sərrastlaşdırılan; сəрост кардə быə хəб. мəн. düzəldilmişdir, düzəliş 
verilmişdir, sərrastlaşdırılmışdır, sərrastlaşdırılıb; сəрост кардовније 
и. düzəltdirmə, sərrastlaşdırma; сəрост кардовнијеј ф. düzəltdirmək, 
sərrastlaşdırmaq; сəрост кардовнијə бе и. düzəltdirilmə, 
sərrastlaşdırılma; сəрост кардовнијə беј ф. düzəltdirilmək, 
sərrastlaşdırılmaq; сəрост кардовнијə быə  с. düzəltdirilmiş, 
düzəltdirilən, sərrastlaşdırılmış, sərrastlaşdırılan; сəрост кардовнијə 
быə  хəб. мəн. düzəltdirilmişdir, düzəltdirilib, sərrastlaşdırılmışdır, 
sərrastlaşdırılıb; bax: рост; пани; һәмо. 

сәростәболо с. düzqamәtli. 
сәростәболоәти и. düzqamәtlilik. 
сәростәдалғәјн с. düzdalğalı. 
сәростәдыл с. düzqәlbli. 
сәростәдыләти  и. düzqәlblilik. 
сәростәжән с. düzvuran, sәrrastvuran (atıcı). 
сәростәпәрин с. düzqanadlı. 
сәростәпәринон и. зоол. düzqanadlılar (həşaratlar dəstəsi). 
сәростәпузәјн с. вишə. düzgövdәli (ağac). 
сәростәријәјн с. düzxәtli; сəростəријəјнə һəрəкəт düzхətli 

hərəkət; сəростəријəјнə рахс düzхətli rəqs. 
сәростәријәјнәти и. düzxәtlilik. 
сәростәти и. sәrrastlıq, düzlük, düzgünlük. 
сәростәтош с. düzyonuş; сəростəтошə дəзгоһ düzyonuş dəzgahı. 
сәрости и. 1 düzәliş; 2 sәrrastlıq. 
сәрост-сәрости з. düzcә, doğru-dürüst, doğru-düzgün. 
сәрпуш и. qapaq, qalpaq, örtük. 
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сәрпушин с. qapaqlı, qalpaqlı, örtüklü. 
сәрроф с. sәrraf; сыхани сəрроф söz sərrafı. 
сәрроҹ и. sәrrac. 
сәрроҹәти и. sәrraclıq. 
сәрса и. канə. yüzbaşı. 
сәрсати и. канə. yüzbaşılıq. 
сәрсәғ с. sarsaq. 
сәрсәғәти и. sarsaqlıq. 
сәрсәғ-сәрсәғи з. sarsaq-sarsaq, sarsaqcasına. 
сәрсәдо и. qalmaqal, hay-küy. 
сәрсәм с. sәrsәm. 
сәрсәмәти и. sәrsәmlik. 
сәрсәри с. sәrsәri. 
сәрсәријәти и. sәrsәrilik. 
сәрсәро и. vestibül (ictimai binaların içəri girəcəyində geniş yer, 

dəhliz). 
сәрсипи с. ağappaq, bәyaz. 
сәрт с. sәrt. 
сәртәти и. sәrtlik. 
сәртоҹир и. tacirbaşı. 
сәрусто и. ustabaşı. 
сәруте и. dikmә, zillәmә. 
сәрутеј ф. dikmәk, zillәmәk (gözünü); чəшон сəрутеј gözlərini 

dikmək; чəшон бə осмони сəрутеј gözləri göyə zilləmək; бəты 
сəрутəме ыштə чəшон gözlərimi sənə dikmişəm; сəрутə бе и. 
dikilmə; сəрутə беј ф. dikilmək, zillənmək (göz); сəрутə быəбе 
dikilmişdi; сəрутə бејдəбе dikilirdi; сəрутə бе dikildi; сəрутə быəбəј 
dikilsəydi; сəрутə бејдə dikilir; сəрутə бəбе dikiləcək; сəрутə быə с. 
dikilmiş, dikilən; сəрутə быə хəб. мəн. dikilmişdir, dikilib; 
♥сəрутејдəм dikirəm; сəрутејдəш dikirsən; сəрутејдə dikir; 
сəрутејдəмон dikirik; сəрутејдəшон dikirsiniz; сəрутејдəн dikirlər; 
сəрутејдəбим dikirdim; сəрутејдəбиш dikirdin; сəрутејдəбе dikirdi; 
сəрутејдəбимон dikirdik; сəрутејдəбишон dikirdiniz; сəрутејдəбин 
dikirdilər; сəрутəмбе dikmişdim; сəрутəбе dikmişdin; сəрутəшбе 
dikmişdi; сəрутəмонбе dikmişdik; сəрутəонбе dikmişdiniz; 
сəрутəшонбе dikmişdilər; сəрутме dikdim; сəруте dikdin; сəрутыше 
dikdi; сəрутымоне dikdik; сəрутыоне dikdiniz; сəрутышоне 
dikdilər; сəəрутим dikərdim; сəəрутиш dikərdin; сəəрути dikərdi; 
сəəрутимон dikərdik; сəəрутишон dikərdiniz; сəəрутин dikərdilər; 
сəрутəмбəј diksəydim; сəрутəбəј diksəydin; сəрутəшбəј diksəydi; 
сəрутəмонбəј diksəydik; сəрутəонбəј diksəydiniz; сəрутəшонбəј 
diksəydilər; сəрутəнинбим dikməliydim; сəрутəнинбиш 
dikməliydin; сəрутəнинбе dikməliydi; сəрутəнинбимон dikməliydik; 
сəрутəнинбишон dikməliydiniz; сəрутəнинбин dikməliydilər; 
сəрутəнин бим dikməli oldum; сəрутəнин биш dikməli oldun; 
сəрутəнин бе dikməli oldu; сəрутəнин бимон dikməli olduq; 
сəрутəнин бишон dikməli oldunuz; сəрутəнин бин dikməli oldular; 
сəрутəнинимбəн dikməliyəmmiş; сəрутəнинишбəн dikməlisənmiş; 
сəрутəнинебəн dikməliymiş; сəрутəнинимонбəн dikməliyikmiş; 
сəрутəнинишонбəн dikməlisinizmiş; сəрутəнининбəн 
dikməliylərmiş; сəбəрутем dikərəm; сəбəрутеш dikərsən; сəбəруте 
dikər; сəбəрутемон dikərik; сəбəрутешон dikərsiniz; сəбəрутен 
dikərlər; сəрутəниним dikməliyəm; сəрутəниниш dikməlisən; 
сəрутəнине dikməlidir; сəрутəнинимон dikməliyik; сəрутəнинишон 
dikməlisiniz; сəрутəнинин dikməlidirlər; сəрутым dikim; сəрут dik; 
сəруты diksin; сəрутəмон dikək; сəрутəн dikin; сəрутын diksinlər; 
сəрутом diksəm; сəрутош diksən; сəруто diksə; сəрутомон diksək; 
сəрутошон diksəniz; сəрутон diksələr; ♥сəрутејдəним dikmirəm; 
сəрутејдəниш dikmirsən; сəрутејдəни dikmir; сəрутејдəнимон 
dikmirik; сəрутејдəнишон dikmirsiniz; сəрутејдəнин dikmirlər; 
сəрутејдəныбим dikmirdim; сəрутејдəныбиш dikmirdin; 
сəрутејдəныбе dikmirdi; сəрутејдəныбимон dikmirdik; 
сəрутејдəныбишон dikmirdiniz; сəрутејдəныбин dikmirdilər; 
сəрутəмныбе dikməmişdim; сəрутəныбе dikməmişdin; 
сəрутəшныбе dikməmişdi; сəрутəмонныбе dikməmişdik; 
сəрутəонныбе dikməmişdiniz; сəрутəшонныбе dikməmişdilər; 
сəнырутыме dikmədim; сəныруте dikmədin; сəнырутыше dikmədi; 
сəнырутымоне dikmədik; сəнырутыоне dikmədiniz; сəнырутышоне 
dikmədilər; сəнəрутим dikməzdim; сəнəрутиш dikməzdin; сəнəрути 
dikməzdi; сəнəрутимон dikməzdik; сəнəрутишон dikməzdiniz; 
сəнəрутин dikməzdilər; сəрутəмнəбəј dikməsəydim; сəрутəнəбəј 

dikməsəydin; сəрутəшнəбəј dikməsəydi; сəрутəмоннəбəј 
dikməsəydik; сəрутəоннəбəј dikməsəydiniz; сəрутəшоннəбəј 
dikməsəydilər; сəрутəнинныбим dikməməliydim; сəрутəнинныбиш 
dikməməliydin; сəрутəнинныбе dikməməliydi; сəрутəнинныбимон 
dikməməliydik; сəрутəнинныбишон dikməməliydiniz; 
сəрутəнинныбин dikməməliydilər; сəрутəнин ныбим dikməli 
olmadım; сəрутəнин ныбиш dikməli olmadın; сəрутəнин ныбе 
dikməli olmadı; сəрутəнин ныбимон dikməli olmadıq; сəрутəнин 
ныбишон dikməli olmadınız; сəрутəнин ныбин dikməli olmadılar; 
сəрутəниннимбəн dikməməliyəmmiş; сəрутəниннишбəн 
dikməməlisənmiş; сəрутəниннијебəн dikməməliymiş; 
сəрутəниннимонбəн dikməməliyikmiş; сəрутəниннишонбəн 
dikməməlisinizmiş; сəрутəниннинбəн dikməməliylərmiş; 
сəнибəрутем dikmərəm; сəнибəрутеш dikməzsən; сəнибəруте 
dikməz; сəнибəрутемон dikmərik; сəнибəрутешон dikməzsiniz; 
сəнибəрутен dikməzlər; сəрутəнинним dikməməliyəm; 
сəрутəнинниш dikməməlisən; сəрутəнинни dikməməlidir; 
сəрутəниннимон dikməməliyik; сəрутəниннишон dikməməlisiniz; 
сəрутəниннин dikməməlidirlər; сəнырутым dikməyim; сəмəрут 
dikmə; сəныруты dikməsin; сəмəрутəмон dikməyək; сəмəрутəн 
dikməyin; сəнырутын dikməsinlər; сəнырутом dikməsəm; 
сəнырутош dikməsən; сəныруто dikməsə; сəнырутомон dikməsək; 
сəнырутошон dikməsəniz; сəнырутон dikməsələr. 

сәруте-сәруте з. dikә-dikә, zillәyә-zillәyә, dikәrәk, zillәyәrәk 
(gözünü). 

сәрутә с. dikmiş, dikәn, zillәmiş, zillәyәn (gözünü). 
сәрутә хəб. мəн. dikmisәn, zillәmisәn (gözünü). 
сәрутәнин с. dikmәli, dikәsi, zillәmәli, zillәyәsi (gözü). 
сәрутәсә з. dikәrkәn, zillәyәrkәn (gözünü). 
сәрф и. sәrф; сəрф кардеј sərf etmək. 
сәрфә и. sәrfә. 
сәрфәјн с. sәrfәli.  
сәрфәјнәти и. sәrfәlilik. 
сәрхәј и. sәrxey. 
сәрхәјәти и. sәrxeylik.  
сәрхыдмәт и. xidmәtbaşı, majordom. 
сәрхош с. sәrxoş; сəрхошə мерд sərхoş kişi. 
сәрхошәти и. sәrxoşluq. 
сәрһанг и. polkovnik, alay komandiri. 
сәрһәд и. sәrhәd; довлəти сəрһəд dövlət sərhədi. 
сәрһәдәвон и. sәrhәdçi. 
сәрһәзо и. minbaşı. 
сәрһәзоәти и. minbaşılıq.   
сәрһәлле и. yallıbaşı. 
сәрһәллејәти и. yallıbaşılıq. 
сәрһәрф и. baş hәrf. 
сәрһисоб с. sәrhesab, sayıq. 
сәрһисобәти и. sәrhesablıq, sayıqlıq. 
сәсә з. alarkәn. 
сәсәғи и. başsağlığı; сəсəғи дој başsağlığı vermək. 
сәсиминон и. зоол. başızirehlilәr. 
сәсинә и. зоол. qarquşu.  
сәсыхан и. danlaq; сəсыхан кардеј ф. danlamaq; сəсыхан кардə 

беј ф. danlanmaq; сəсыхан кардə быə с. danlanmış, danlanan; 
сəсыхан кардə быə хəб. мəн. danlanmışdır, danlanıb. 

сә-тан и. qiyafә, әyin, әyin-baş, üst-baş, paltar, geyim. 
сәтанәкә и. ailә başçısı. 
сәтәлҹәм и. тəб. sәtәlcәm. 
сәтиж I и. qaysaq; сəтиж бастəше јарə yara qaysaq bağlayıb; 

сəтиж бастеј ф. qaysaq bağlamaq. 
сәтиж II и. çöküntü; бə сəтиж бынə ови suyu çökdür; бə сəтиж 

ној ф. durultmaq, çökdürmək; бə сəтиж ноə беј ф. duruldulmaq, 
çökdürülmək; бə сəтиж ноə быə с. duruldulmuş, duruldurulan, 
çökdürülmüş, çökdürülən; бə сəтиж ноə быə хəб. мəн. 
duruldulmuşdur, duruldurulub, çökdürülmüşdür, çökdürülüb. 

сәтижәти и. şәffaflıq, duruluq. 
сәтыр и. sәtir. 
сәтырбәсәтыр з. sәtirbәsәtir. 
сәтырәсә и. sәtirbaşı. 
сәтырәсәпе с. sәtirüstü. 
сәтырәһисоб з. sәtirhesabı. 
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сәтыро-бәсәтыр з. sәtirdәn-sәtrә. 
сәтыр-сәтыр з. sәtir-sәtir. 
сәтмә и. sәrpmә; сəтмə жəјдə асп at sərpir. 
сәтри с. sәtri. 
сәтһ и. sәth.  
сәтһи с. sәthi; bax: тәтимә. 
сәфе с. sәfeh. 
сәфејәти и. sәfehlik. 
сәфе-сәфе з. sәfeh-sәfeh, sәfehcәsinә. 
сәфә I и. sәfәr; сəфə бехəто! сəфəрин хətərsiz!; сəфə кардеј ф. 

səfər etmək; сəфə кардə с. səfər edən, səfər etmiş; сəфə кардə беј ф. 
səfər edilmək; сəфə кардə быə с. səfər edilmiş (edilən); сəфə кардə 
быə хəб. мəн. səfər edilmişdir (edilib). 

сәфә II и. bax: сәвәх.  
сәфә III и. дини. sәfәr; сəфə манг сəфəр ајы. 
сәфәрбәр с. sәfәrbәr; сəфəрбəр беј səfərbər olmaq. 
сәфәрбәрәти и. sәfәrbәrlik. 
сәфил с. sәfil. 
сәфиләти и. sәfillik. 
сәфинә и. paroxod, gәmi. 
сәфир и. sәfir. 
сәфирәти и. sәfirlik; сəфирəти кардеј səfirlik etmək. 
сәфо и. sәfa. 
сәфојн с. sәfalı. 
сәфојнәти и. sәfalılıq. 
сәфорәт и. sәfarәt, sәfirlik. 
сәфорәтхонә и. sәfarәtxana. 
сәха и. sәxavәt; де сəха səхavətlə; бə сəха омеј səхavətə gəlmək, 

səхavətlənmək. 
сәхајн с. sәxavәtli. 
сәхајнәти и. sәxavәtlilik. 
сәхт и. ara; ниме деəј сəхт onunla aram yoхdur. 
сәһв и. sәhv; сəһв кардеј ф. səhv etmək; сəһв кардə с. səhv etmiş, 

səhv edən; сəһв кардə беј ф. səhv edilmək; сəһв кардə быə с. səhv 
edilmiş (edilən); сəһв кардə быə хəб. мəн. səhv edilmişdir (edilib). 

сәһвән з. sәhvәn. 
сәһе с. sәhih; сəһејə хəбə səhih хəbər. 
сәһејәти и. sәhihlik. 
сәһәнг и. sәhәng. 
сәһијјә и. sәhiyyә; Сəһијјə вəзорəт Səhiyyə nazirliyi. 
сәһифә и. sәhifә. 
сәһифәбасте и. нəшр. sәhifәlәmә, sәhifәlәnmә, sәhifә bağlama 

(bağlanma). 
сәһифә-сәһифә з. sәhifә-sәhifә. 
сәһыте и. qovma, tәqib etmә, dalınca düşmә. 
сәһытеј ф. qovmaq, tәqib etmәk, dalınca düşmәk; сəһытə беј ф. 

qovulmaq, təqib edilmək, dalınca düşülmək; сəһытə быə с. qovulmuş, 
qovulan, təqib edilmiş (edilən), dalınca düşülmüş (düşülən); сəһытə 
быə хəб. мəн. qovulmuşdur, qovulub, təqib edilmişdir (edilib), dalınca 
düşülmüşdür (düşülüb); ♥сəһытејдəм  qovuram; сəһытејдəш 
qovursan; сəһытејдə qovur; сəһытејдəмон qovuruq; сəһытејдəшон 
qovursunuz; сəһытејдəн  qovurlar; сəһытејдəбим qovurdum; 
сəһытејдəбиш  qovurdun; сəһытејдəбе  qovurdu; сəһытејдəбимон 
qovurduq; сəһытејдəбишон qovurdunuz; сəһытејдəбин qovurdular; 
сəһытим qovdum; сəһытиш  qovdun; сəһыте qovdu; сəһытимон 
qovduq; сəһытишон  qovdunuz; сəһытин qovdular; сəəһытим  
qovardım; сəəһытиш qovardın; сəəһыти qovardı; сəəһытимон  
qovardıq; сəəһытишон qovardınız; сəəһытин qovardılar; 
сəһытəнинбим  qovmalıydım; сəһытəнинбиш  qovmalıydın; 
сəһытəнинбе  qovmalıydı; сəһытəнинбимон qovmalıydıq; 
сəһытəнинбишон qovmalıydınız; сəһытəнинбин qovmalıydılar; 
сəһытəнин бим  qovmalı oldum; сəһытəнин биш  qovmalı oldun; 
сəһытəнин бе  qovmalı oldu; сəһытəнин бимон qovmalı olduq; 
сəһытəнин бишон qovmalı oldunuz; сəһытəнин бин qovmalı 
oldular; сəбəһытем qovaram; сəбəһытеш  qovarsan; сəбəһыте qovar; 
сəбəһытемон  qovarıq; сəбəһытешон qovarsınız; сəбəһытен  
qovarlar; сəһытəниним qovmalıyam; сəһытəниниш qovmalısan; 
сəһытəнине qovmalıdır; сəһытəнинимон  qovmalıyıq; 
сəһытəнинишон  qovmalısınız; сəһытəнинин qovmalıdırlar; 
сəһытым qovım; сəһыт qov; сəһыты  qovsın; сəһытəмон qovaq; 
сəһытəн qovun; сəһытын  qovsunlar; сəһытом  qovsam; сəһытош 

qovsan; сəһыто qovsa; сəһытомон  qovsaq; сəһытошон qovsanız; 
сəһытон qovsalar; ♥сəһытејдəним  qovmuram; сəһытејдəниш 
qovmursan; сəһытејдəни qovmur; сəһытејдəнимон qovmuruq; 
сəһытејдəнишон qovmursunuz; сəһытејдəнин  qovmurlar; 
сəһытејдəныбим qovmurdum; сəһытејдəныбиш  qovmurdun; 
сəһытејдəныбе  qovmurdu; сəһытејдəныбимон qovmurduq; 
сəһытејдəныбишон qovmurdunuz; сəһытејдəныбин qovmurdular; 
сəныһытим  qovmadım; сəныһытиш  qovmadın; сəныһыте 
qovmadı; сəныһытимон qovmadıq; сəныһытшон  qovmadınız; 
сəныһытин  qovmadılar; сəнəһытим  qovmazdım; сəнəһытиш 
qovmazdın; сəнəһыти qovmazdı; сəнəһытимон  qovmazdıq; 
сəнəһытишон qovmazdınız; сəнəһытин qovmazdılar; 
сəһытəнинныбим  qovmamalıydım; сəһытəнинныбиш  
qovmamalıydın; сəһытəнинныбе  qovmamalıydı; 
сəһытəнинныбимон qovmamalıydıq; сəһытəнинныбишон 
qovmamalıydınız; сəһытəнинныбин qovmamalıydılar; сəһытəнин 
ныбим  qovmalı olmadım; сəһытəнин ныбиш  qovmalı olmadın; 
сəһытəнин ныбе  qovmalı olmadı; сəһытəнин ныбимон qovmalı 
olmadıq; сəһытəнин ныбишон qovmalı olmadınız; сəһытəнин 
ныбин qovmalı olmadılar; сəнибəһытем qovmaram; сəнибəһытеш  
qovmazsan; сəнибəһыте qovmaz; сəнибəһытемон  qovmarıq; 
сəнибəһытен  qovmazlar; сəһытəнинним qovmamalıyam; 
сəһытəнинниш qovmamalısan; сəһытəнинни qovmamalıdır; 
сəһытəниннимон  qovmamalıyıq; сəһытəниннишон  
qovmamalısınız; сəһытəниннин qovmamalıdırlar; сəныһытым 
qovmayım; сəмəһыт qovma; сəныһыты  qovmasın; сəмəһытəмон 
qovmayaq; сəмəһытəн qovmayın; сəныһытын  qovmasınlar; 
сəныһытом  qovmasam; сəныһытош qovmasan; сəныһыто qovmasa; 
сəныһытомон  qovmasaq; сəныһытошон qovmasanız; сəныһытон 
qovmasalar. 

сәһыте-сәһыте з. qova-qova, tәqib edә-edә, qovaraq, tәqib 
edәrәk. 

сәһытә с. qovmuş, qovan, tәqib etmiş (edәn), dalınca düşmüş 
(düşәn). 

сәһытә хəб. мəн. qovub, tәqib edib, dalınca düşüb. 
сәһытәнин с. qovmalı, qovası, tәqib etmәli (edәsi), dalınca 

düşmәli (düşәsi). 
сәһытәсә з. qovarkәn, tәqib edәrkәn, dalınca düşәrkәn. 
сәһләб и. бот. sәhlәb. 
сәһләнкор и. bax: сәләндәр. 
сәһләнкорәти и. bax: сәләндәрәти. 
сәһм и. sәhm, qiymәtli kağız. 
сәһмдор и. sәhmdar; ожə сəһмдорə ҹəмјəт açıq səhmdar 

cəmiyyəti; вијə сəһмдорə ҹəмјəт qapalı səhmdar cəmiyyəti. 
сәһмон и. sәhman; bax: јәтонә. 
сәһмонин с. sәhmanlı. 
сәһмонинәти и. sәhmanlılıq. 
сәһн  и. göyәrtә. 
сәһнә и. sәhnә. 
сәһро и. sәhra. 
сәһһәт и. sәhhәt. 
сәчын 1 и. seçki; президентə сəчын prezident seçkisi; парламентə 

сəчынон parlament seçkiləri; 2 с. seçilmiş; сəчынə əсəрон seçilmiş 
əsərlər. 

сәчырије и. şığıma, yüyürüşmә, toplaşma. 
сәчыријеј ф. şığımaq, yüyürüşmәk, toplaşmaq; ♥сəчыријејдəм 

şığıyıram; сəчыријејдəш şığıyırsan; сəчыријејдə şığıyır; 
сəчыријејдəмон şığıyırıq; сəчыријејдəшон şığıyırsınız; 
сəчыријејдəн şığıyırlar; сəчыријејдəбим şığıyırdım; 
сəчыријејдəбиш şığıyırdın; сəчыријејдəбе şığıyırdı; 
сəчыријејдəбимон şığıyırdıq; сəчыријејдəбишон şığıyırdınız; 
сəчыријејдəбин şığıyırdılar; сəчыријəбим şığımışdım; сəчыријəбиш 
şığımışdın; сəчыријəбе şığımışdı; сəчыријəбимон şığımışdıq; 
сəчыријəбишон şığımışdınız; сəчыријəбин şığımışdılar; сəчыријəјм 
şığıdım; сəчыријəјш şığıdın; сəчыријəј şığıdı; сəчыријəјмон şığıdıq; 
сəчыријəјшон şığıdınız; сəчыријəјн şığıdılar; сəчыријəбəјм 
şığısaydım; сəчыријəбəјш şığısaydın; сəчыријəбəј şığısaydı; 
сəчыријəбəјмон şığısaydıq; сəчыријəбəјшон şığısaydınız; 
сəчыријəбəјн şığısaydılar; сəчыријəнинбим şığımalıydım; 
сəчыријəнинбиш şığımalıydın; сəчыријəнинбе şığımalıydı; 
сəчыријəнинбимон şığımalıydıq; сəчыријəнинбишон 
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şığımalıydınız; сəчыријəнинбин şığımalıydılar; сəчыријəнин бим 
şığımalı oldum; сəчыријəнин биш şığımalı oldun; сəчыријəнин бе 
şığımalı oldu; сəчыријəнин бимон şığımalı olduq; сəчыријəнин 
бишон şığımalı oldunuz; сəчыријəнин бин şığımalı oldular; 
сəчыријəнинимбəн şığımalıyammış; сəчыријəнинишбəн 
şığımalısanmış; сəчыријəнинебəн şığımalıymış; 
сəчыријəнинимонбəн şığımalıyıqmış; сəчыријəнинишонбəн 
şığımalısınızmış; сəчыријəнининбəн şığımalıymışlar; сəбəчыријем 
şığıyaram; сəбəчыријеш şığıyarsan; сəбəчырије şığıyar; 
сəбəчыријемон şığıyarıq; сəбəчыријешон şığıyarsınız; сəбəчыријен 
şığıyarlar; сəчыријəниним şığımalıyam; сəчыријəниниш 
şığımalısan; сəчыријəнине şığımalıdır; сəчыријəнинимон 
şığımalıyıq; сəчыријəнинишон şığımalısınız; сəчыријəнинин 
şığımalıdırlar; сəчыријым şığıyım; сəчыри şığı; сəчыријы şığısın; 
сəчыријəмон şığıyaq; сəчыријəн şığıyın; сəчыријын şığısınlar; 
сəчыријом şığısam; сəчыријош şığısan; сəчыријо şığısa; 
сəчыријомон şığısaq; сəчыријошон şığısanız; сəчыријон şığısalar; 
♥сəчыријејдəним şığımıram; сəчыријејдəниш şığımırsan; 
сəчыријејдəни şığımır; сəчыријејдəнимон şığımırıq; 
сəчыријејдəнишон şığımırsınız; сəчыријејдəнин şığımırlar; 
сəчыријејдəныбим şığımırdım; сəчыријејдəныбиш şığımırdın; 
сəчыријејдəныбе şığımırdı; сəчыријејдəныбимон şığımırdıq; 
сəчыријејдəныбишон şığımırdınız; сəчыријејдəныбин şığımırdılar; 
сəчыријəныбим şığımamışdım; сəчыријəныбиш şığımamışdın; 
сəчыријəныбе şığımamışdı; сəчыријəныбимон şığımamışdıq; 
сəчыријəныбишон şığımamışdınız; сəчыријəныбин şığımamışdılar; 
сəнычыријəјм şığımadım; сəнычыријəјш şığımadın; сəнычыријəј 
şığımadı; сəнычыријəјмон şığımadıq; сəнычыријəјшон şığımadınız; 
сəнычыријəјн şığımadılar; сəчыријəнəбəјм şığımasaydım; 
сəчыријəнəбəјш şığımasaydın; сəчыријəнəбəј şığımasaydı; 
сəчыријəнəбəјмон şığımasaydıq; сəчыријəнəбəјшон şığımasaydınız; 
сəчыријəнəбəјн şığımasaydılar; сəчыријəнинныбим 
şığımamalıydım; сəчыријəнинныбиш şığımamalıydın; 
сəчыријəнинныбе şığımamalıydı; сəчыријəнинныбимон 
şığımamalıydıq; сəчыријəнинныбишон şığımamalıydınız; 
сəчыријəнинныбин şığımamalıydılar; сəчыријəнин ныбим şığımalı 
olmadım; сəчыријəнин ныбиш şığımalı olmadın; сəчыријəнин ныбе 
şığımalı olmadı; сəчыријəнин ныбимон şığımalı olmadıq; 
сəчыријəнин ныбишон şığımalı olmadınız; сəчыријəнин ныбин 
şığımalı olmadılar; сəчыријəниннимбəн şığımamalıyammış; 
сəчыријəниннишбəн şığımamalısanmış; сəчыријəниннијебəн 
şığımamalıymış; сəчыријəниннимонбəн şığımamalıyıqmış; 
сəчыријəниннишонбəн şığımamalısınızmış; сəчыријəниннинбəн 
şığımamalıymışlar; сəнибəчыријем şığımaram; сəнибəчыријеш 
şığımazsan; сəнибəчырије şığımaz; сəнибəчыријемон şığımarıq; 
сəнибəчыријешон şığımazsınız; сəнибəчыријен şığımazlar; 
сəчыријəнинним şığımamalıyam; сəчыријəнинниш şığımamalısan; 
сəчыријəнинни şığımamalıdır; сəчыријəниннимон şığımamalıyıq; 
сəчыријəниннишон şığımamalısınız; сəчыријəниннин 
şığımamalıdırlar; сəнычыријым şığımayım; сəмəчыри şığıma; 
сəнычыријы şığımasın; сəмəчыријəмон şığımayaq; сəмəчыријəн 
şığımayın; сəнычыријын şığımasınlar; сəнычыријом şığımasam; 
сəнычыријош şığımasan; сəнычыријо şığımasa; сəнычыријомон 
şığımasaq; сəнычыријошон şığımasanız; сəнычыријон şığımasalar. 

сәчырије-сәчырије з. şığıya-şığıya, yüyürüşә-yüyürüşә, toplaşa-
toplaşa, şığıyaraq, yüyürüşәrәk, toplaşaraq. 

сәчыријә с. şığımış, şığıyan, yüyürüşmüş, yüyürüşәn, toplaşmış, 
toplaşan. 

 сәчыријә хəб. мəн. şığıyıb, yüyürüşüb, toplaşıb. 
сәчыријәнин с. şığımalı, şığıyası, yüyürüşmәli yüyürüşәsi, 

toplaşmalı, toplaşası. 
сәчыријәсә з. şığıyarkәn, yüyürüşәrkәn, toplaşarkәn. 
сәчокније и. basma, örtmә (duman və s.).  
сәчокнијеј ф. basmaq, örtmәk; һыри сəчокнијəше һар тəрəф  

duman hər tərəfi basıbdır. 
сәчокније-сәчокније з. basa-basa, basaraq, örtә-örtә, örtәrәk 

(duman). 
сәчокнијә с. basmış, basan, örtmüş, örtәn (duman və s.). 
сәчокнијәнин с. basmalı, basası, örtmәli, örtәsi (duman və s.). 
сәчокнијәсә з. basarkәn, örtәrkәn (duman və s.). 

сәҹдә и. sәcdә; сəҹдə кардеј səcdə etmək; сəҹдəдə мандеј səcdədə 
durmaq; бə сəҹдə шеј səcdəyə getmək. 

сәҹдәго и. sәcdәgah. 
сәҹијә и. sәciyyә. 
сәҹијәви с. sәciyyәvi. 
сәҹијәвијәти и. sәciyyәvilik. 
сәҹијәјн с. sәciyyәli. 
сәҹим и. sajın (üç arşına və ya 2,134 metrə bərabər uzunluq 

vahidi). 
сәҹин и. günyә.  
сә-ҹон и. can-baş; де сə-ҹони can-başla. 
си с. tox, doyğun; си бе и. doyma; си беј ф. doymaq; си быə с. 

doymuş, doyan; си быə хəб. мəн. doymuşdur, doyub; си кардеј ф. 
doydurmaq; си кардə беј ф. doydurulmaq; си кардə быə с. 
doydurulmuş, doydurulan; си кардə быə хəб. мəн. doydurulmuşdur, 
doydurulub; си кардовнијеј ф. doyuzdurmaq; си кардовнијə беј ф. 
doyuzdurulmaq; си кардовнијə быə с. doyuzdurulmuş, doyuzdurulan; 
си кардовнијə быə хəб. мəн. doyuzdurulmuşdur, doyuzdurulub; *Си 
беəдə нуни, гам беəдə тани шомəдə Toxluqda çörəyi, istidə paltarı 
atma (At. sözü). 

си a. otuz. 
си I и. бот. sarımsaq; и бынə си bir baş sarımsaq; сијə бу 

sarımsaq iyi. 
си II и. hәsir toxuma dәzgahında deşiklәri olan asma köndәlәn 

tir. 
сибејәти и. doyumluluq. 
сибемон и. doyum. 
сибиҹә и. nәticәnin nәticәsi (yeddinci nəsil). 
сивил с. sivil, mәdәni. 
сивиләти и. sivillik, mәdәnilik. 
сивилизасијә и. sivilizasiya. 
сивы и a. otuz bir. 
сигәзи и. çuval. 
сигнал и. siqnal. 
сиғар и. siqar. 
сиәкә с. doyuzduran, doyduran, doyumluq, doydurucu; сиəкə 

шијə doydurucu məhlul. 
сијеј I ф. qırılmaq; тер сијəј  ip qırıldı; ♥сијејдə qırılır; сијејдəбе 

qırılırdı; əси qırılardı; сијəбе qırılmışdı; сијəнинбе qırılmalıydı; 
сијəнин бе qırılmalı oldu; сијəбəј qırılsaydı; бəсије qırılacaq; 
сијəнине qırılmalıdır; бысијы qırılsın; бысијо qırılsa; ♥сијејдəни 
qırılmır; сијејдəныбе qırılmırdı; нəси qırılmazdı; сијəныбе 
qırılmamışdı; сијəнинныбе qırılmamalıydı; сијəнин ныбе qırılmalı 
olmadı; сијəнəбəј qırılmasaydı; нибəсије qırılmayacaq; сијəнинни 
qırılmamalıdır; нысијы qırılmasın; нысијо qırılmasa. 

сијеј II ф. üşümәk; дастоным сијејдəн сардику soyuqdan əllərim 
üşüyür; ♥сијејдə üşüyür; сијејдəбе üşüyürdü; сијəбе üşümüşdü; əси 
üşüyərdi; сијəнинбе üşüməliydi; сијəнин бе üşüməli oldu; сијəбəј 
üşüsəydi; бəсије üşüyər; сијəнине üşüməlidir; бысијы üşüsün; 
бысијо üşüsə; ♥сијејдəни üşümür; сијејдəныбе üşümürdü; сијəныбе 
üşüməmişdi; нəси üşüməzdi; сијəнинныбе üşüməməliydi; сијəнин 
ныбе üşüməli olmadı; сијəнəбəј üşüməsəydi; нибəсије üşüməz; 
сијəнинни üşüməməlidir; нысијы üşüməsin; нысијо üşüməsə. 

сије-сије I з. qırıla-qırıla, qırılaraq. 
сије-сије II з. üşüyә-üşüyә, üşüyәrәk. 
сијә I с. qırılmış, qırılan. 
сијә II с. üşümüş, üşüyәn. 
сијә I хəб. мəн. qırılıb. 
сијә II хəб. мəн. üşüyüb. 
сијәку и. әzişdirilmә; сијəку кардеј əzişdirmək. 
сијәләвә с. toxqarın, qarnıtox. 
сијәләвәсә з. toxqarına; сијəлəвəсə һардеј toхqarına yemək. 
сијәләвәти и. toxqarınlıq, qarnıtoxluq. 
сијән I с. dincә qoyulmuş, әkilmәyәn, herik; сијəнə зəмин dincə 

qoyulmuş (herik) torpaq. 
сијән II с. qısır, qısraq; сијəнə зандəго qısır inək; сијəнə асп 

qısraq at; сијəн мандеј ф. qısır qalmaq; сијəн мандə с. qısır qalmış, 
qısır qalan; сијəн шеј ф. qısır qalmaq, qısırlamaq. 

сијәнәти и. qısırlıq. 
сијәнәшыт с. 1 qısır süd verәn (inək və s.); 2 qısırәmәn (buzov, 

dana və s.). 
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сијәнин I с. qırılmalı, qırılası. 
сијәнин II с. üşümәli, üşüyәsi. 
сијәсә I з. qırılarkәn. 
сијәсә II з. üşüyәrkәn. 
сијәти и. toxluq. 
сијо с. qara; сијо ранг qara rəng; сијо бығ qara bığ; сијо авə qara 

bulud; сијо метал qara metal; сијо зоə qara oğlan; сијо руж qara gün; 
сијо фигурон qara fiqurlar; сијо чо qara çıraq; сијо ғызыл qara qızıl 
(neft); сијо зəмин qara torpaq; сијо хəбə qara хəbər; сијо бе и. 
qaralma; сијо беј ф. qaralmaq; сијо быə с. qaralmış, qaralanan; сијо 
быə хəб. мəн. qaralmışdır, qaralanıb; сијо карде и. qaraltma, 
qaralama, qaralaşdırma; сијо кардеј ф. qaraltmaq, qaralamaq, 
qaralaşdırmaq; сијо кардə бе и. qaraldılma, qaralanma, 
qaralaşdırılma; сијо кардə беј ф. qaraldılmaq, qaralanmaq, 
qaralaşdırılmaq; сијо кардə быə с. qaraldılmış, qaralanmış, 
qaralaşdırılmış, qaraldılan, qaralanan, qaralaşdırılan; сијо кардə быə 
хəб. мəн. qaraldılmışdır, qaralanmışdır, qaralaşdırılmışdır, qaraldılıb, 
qaralanıb, qaralaşdırılıb; *Сијо кинə сијо ғызыле Qara qız qara 
qızıldır; Сијо каг рə кук бејдə Qara toyuq tez kürt düşür (At. sözü). 

сијобәв с. qaraqaş, qaraqaşlı. 
сијобәвәти и. qaraqaşlılıq. 
сијобәв-сијочәш с. qaraqaş-qaragöz. 
сијобәхт с. qarabәxt, qarabәxtli, bәxtiqara. 
сијобәхтәти и. qarabәxtlik, bәxtiqaralıq. 
сијобибәр и. бот. qarabibәr. 
сијобығ с. qarabığ, qarabığlı. 
сијобыр с. kötü. 
сијобырәти и. kötülük. 
сијобукә и. 1 ağzıqara; 2 зоол. canavar, qurd. 
сијов с. qarasu. 
сијовәнҹин и. qarasaqqız. 
сијово с. qarayel, qarakülәk. 
сијовон и. qaraçı. 
сијовонәти и. qaraçılıq. 
сијовониғәзинә з. qaraçısayaq. 
сијовониғәзинәти и. qaraçısayaqlıq. 
сијогандым и. бот. qarabaşaq; сијогандыми вуршə qarabaşaq 

yarması. 
сијогылә и. бот. qaragilә, ğarağat (giləmeyvə); сијогылə кул 

qarağat kolu. 
сијогыләғәзинон и. qaragilәkimilәr. 
сијогобәләк и. бот. qaraca, qara göbәlәk. 
сијоғәзинә с. qarasayaq, qarasayağı. 
сијоғул и. qaraqul. 
сијодамбул и. бот. albuxara. 
сијодос с. qaraqılçıq. 
сијодим с. 1 qaraüz, qaraüzlü; 2 üzüqara; сијодимим ышты 

тоно… sənin yanında üzüqarayam… 
сијодимәти и. üzüqaralıq.  
сијодыл с. qәlbiqara. 
сијодыләти и. qәlbiqaralıq. 
сијодум с. qaraquyruq, qaraquyruqlu. 
сијоәленг и. зоол. qaraleylәk. 
сијо-әсәллу с. qara-qonur. 
сијоәти и. qaralıq. 
сијозәмин и. qaratorpaq. 
сијозәминин с. qaratorpaqlı. 
сијозин с. qarayәhәr (at).  
сијозырно и. мус. qarazurna. 
сијојал с. qarayal. 
сијојарә и. тəб. qarayara (iri buynuzlu qaramalda bəzən insanlara 

da keçən keçici xəstəlik). 
сијојатәләғ и. тəб. qarayatalaq. 
сијојонҹә и. бот. qarayonca. 
сијокаг и. зоол. qaratoyuq (sərçəkimilər dəstəsindən meşə quşu).  
сијокагиғәзинон и. зоол. qaratoyuqkimilәr (sərçəkimilər 

dəstəsindən quşlar). 
сијокәһәр с. qarakәhәr (at). 
сијокижә и. зоол. qaraquş. 
сијокыло с. qarapapaq. 
сијокуч с. qaraduvaq; сијокуч быбуш! qaraduvaq olasan! 

сијоләвун с. qaraşın, qaramtıl, qarabuğdayı, qaramtraq, 
qarasayağı, qarasov. 

сијоләвунәти и. qaraşınlıq, qaramtıllıq, qarabuğdayılıq, 
qaramtraqlıq, qarasovluq. 

сијоләкәтор и. qaraxәşil. 
сијоли с. qara, qaraca, qaraşın, qarayanız, qarabәniz, 

qarabәnizli, qarabuğdayı, qarayağız; Сијоли хан Qara хan (Talış 
хanı). 

сијолијәти и. qaracalıq, qaraşınlıq, qarayanızlıq, qarabәnizlik, 
qarabuğdayılıq, qarayağızlıq. 

сијоло и. зоол. qaraqarğa, zağca. 
сијолошә с. bax:  сијоләвун. 
сијомелы и. зоол. qaraqurd. 
сијомижә с. qarakirpik, qarakirpikli. 
сијомижәти и. qarakirpiklilik. 
сијомол и. qaramal. 
сијому с. qarasaç, qarasaçlı, qaratel, qaratelli, qaratük, 

qaratüklü. 
сијомум и. qaramum. 
сијонангыр с. qaradırnaq, qaradırnaqlı (heyvanlar haqqında). 
сијонәво и. qaraltı, kabus. 
сијонәрот и. бот. qaraşam. 
сијонышонә и. гəп. qaranişan (nişanlısını itirmiş bəy və ya gəlin). 
сијоозо и. тəб. qaraazar. 
сијооләт с. qarapaltar, qarapaltarlı. 
сијопашмә и. qara yun, qarayunlu. 
сијопәр с. qaraqanad, qaraqanadlı. 
сијопо с. qaraayaq (at, it və s.). 
сијопуст с. qaradәri, dәrisiqara, qaradәrili. 
сијопустин с. bax: сијопуст. 
сијопустинон и. dәrisiqaralar, qaradәrililәr. 
сијоријә с. qaraxәtt, qaraxәtli, qarasaqqal, qarasaqqallı. 
сијориш с. qarasaqqal, qarasaqqallı. 
сијоруж с. bәdgün, qaragün, günüqara. 
сијоружәти и. bәdgünlük, qaragünlük, qaragünlülük, 

qaragünçülük, günüqaralıq. 
сијосә 1 и. qarabaş, ev qulluqçusu; 2 с. qarabirçәk, qarabaş, 

qarabaşlı; сијосə кујəзинг зоол. qarabaş arıquşu. 
сијосә кижәпәни и. бот. qarabaşyovşan. 
сијосәмутә с. qapqara, dümqara. 
сијосәмутәти и. qapqaralıq. 
сијосәт и. siyasәt. 
сијосәтбоз с. siyasәtbaz. 
сијосәтбозәти и. siyasәtbazlıq. 
сијосәтәвон и. siyasәtçi. 
сијосәтәвонәти и. siyasәtçilik. 
сијоси с. siyasi; сијосијə вəзјəт siyasi vəziyyət; сијосијə рəһбəр 

siyasi rəhbər. 
сијосинә с. qaradöş, qaradöşlü; сијосинə кумəјжə qaradöş sərçə. 
сијо-сипи с. ağ-qara; сијо-сипијə телевизор ağ-qara televizor. 
сијо-сы с. qara-qırmızı. 
сијосутә с. qarayanıq. 
сијотало с. qaralibas, qarageymiş. 
сијотеғ и. вишə. qaratikan. 
сијотык с. qaradimdik. 
сијотохмәх с. qaratoxmaq. 
сијох и. бот. qaratәrә.  
сијохәбә с. qaraxәbәr. 
сијохол с. qaraxal. 
сијохолин и. qaraxallı. 
сијоһи и. siyahı. 
сијоһигәте и. siyahıyaalma. 
сијоһиәгәт и. siyahıyaalan. 
сијоһиномә и. siyahınamә. 
сијочәш с. qaragöz, qaragözlü. 
сијочәшәти и. qaragözlülük, qaragözlük. 
сијочәшбәв с. qaraqaş-göz. 
сијочыхо и. мəҹ. 1 qaraçuxa; ышты сијочыхо һытə sənin 

qaraçuхan yatıbdır; 2 bax: шәшә. 
сијочо и. qaraçıraq. 
сијочолә и. qaraçala (neft saxlamaq üçün böyük rezervuar). 
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сијоҹигәр и. анат. qaraciyәr; bax: ҹәғә. 
сијошәлем и. бот. qara şalğam (armud növü). 
сијошон и. qara şanı. 
сил и. тəб. vәrәm; астə сил sümük vərəmi; шышə сил ağ ciyər 

vərəmi; силə диспансер vərəm dispanseri. 
силә и. bataq, batdaq, zığ. 
силәјн с. bataqlı, zığlı. 
силәрәһм с. rәhmli, ürәyiyumuşaq (bir şeyə qərar, fitva verəndə). 
силәрәһмәти и. rәhmlilik, ürәyiyumuşaqlıq (bir şeyə qərar, fitva 

veriləndə). 
силәҹо и. zığlıq, zımırtlaq. 
силин с. vәrәmli. 
силиндр и. риј. silindr. 
силиндрик с. silindrik. 
силиндрикәти и. silindriklik. 
силинәти и. vәrәmlilik. 
силк и. silk. 
силли и. şillә, sillә; силли жəј şillə vurmaq. 
силоһ и. silah. 
силоһәсохт и. silahqayırma. 
силоһин с. silahlı; силоһин беј ф. silahlanmaq; силоһин быə с. 

silahlanmış, silahlanan; силоһин быə хəб. мəн. silahlanmışdır, 
silahlanıb; силоһинəти и. silahlılıq; силоһин кардеј ф. 
silahlandırmaq; силоһин кардə беј ф. silahlandırılmaq; силоһин 
кардə быə с. silahlandırılmış, silahlandırılan; силоһин кардə быə 
хəб. мəн. silahlandırılmışdır, silahlandırılıb. 

силоһсохте и. silahqayırma. 
силоһхонә и. silahxana, cәbbәxana. 
силф и. don, maska; бə силф дəшеј dona girmək. 
сим I и. sim, tel. 
сим II и. qanqrena, irin, çirk. 
сим III и. axça, pulcuq (balıqda və s.). 
сим IV с. zireh.  
симәваллаһ n.  simәvallah.  
симәвар и. samovar. 
симин I с. simli; симинə мусиғијə дилəг simli musiqi aləti. 
симин II с. qanqrenalı, qanqrenaya tutulmuş. 
симин III с. axçalı, pulcuqlu. 
симин IV с. zirehli, güllәbatmaz. 
симинә a. otuzuncu. 
симинәгырон и. зоол. ayağıpulcuqlular (kərtənkələlər 

dəstəsindən sürünənlər ailəsi). 
симинәти I и. simlilik; симинə мусиғијə дилəг simli musiqi aləti. 
симинәти II и. qanqrenalılıq, qanqrenaya tutulma. 
симинәти III и. axçalılıq, pulcuqluluq. 
симинәти IV и. zirehlilik, güllәbatmazlıq. 
симинон и. зоол. zirehlilәr (natamam dişli məməlilər dəstəsi). 
симитән с. 1 zirehli; симитəнə автомобил zirehli avtomobil; 2 

möhkәm, dözümlü. 
симитәнәти и. 1 zirehlilik; 2 möhkәmlik, dözümlülük. 
сим кардеј ф. irinlәmәk, qanqrena olmaq. 
симметријә и. simmetriya. 
симметрик с. simmetrik. 
симметрикәти и. simmetriklik. 
симо и. sima. 
симов и. ким. civә. 
симузәр и. bayram balığı. 
симурғ и. simurq (əfsanəvi quş). 
симфонијә и. simfoniya. 
симфоник с. simfonik; симфоникə мусиғи simfonik musiqi. 
син и. yaş; чан синəдəшон? neçə yaşınız vardır? 
синдәвардә с. yaşıötmüş. 
синдәвардәти и. yaşıötmüşlük. 
синә и. sinә, döş; бə синə дəној döşləmək; синə нам кардеј sinə 

yumşaltmaq; *Ыштə синə веј омəкəјш Öz döşünü çox açma (At. 
sözü). 

синәбанд и. döşlük. 
синәбандин с. döşlüklü. 
синәбәсинә з. döş-döşә, döşbәdöş. 
синәвә и. önlük, döşlük. 
синәгир и. 1 döş anginası; 2 bax: ангинә. 

синәдәфтәр с. sinәdәftәr. 
синәдәфтәрәти и. sinәdәftәrlik. 
синәдылә с. тəб. физиол. döşdaxili, döşiçi. 
синәжәј и. sinәdöydü (Aşura vaxtı möminlərin sinə döyməsi). 
синәжијәдә с. анат. döşaltı; синəжијəдə астə döşaltı sümük. 
синәјн с. döşlü. 
синәмијонә с. анат. döşarası; синəмијонə кəрт döşarası şırım. 
синән з. üstәlik. 
синәныштә с. döşәyatan. 
синәо з. döşdәn, sinәdәn; синəо вотеј döşdən demək. 
синәоме и. тəб. döşgәlmәsi. 
синәпештә с. тəб. döşarxası; синəпештə дож döşarхası ağrı. 
синәпор и. анат. döş qәfәsi, köks. 
синәпури з. döşüdolusu, sinәdolusu. 
синәсәпе с. döşüstü. 
синәтерә и. döşbağı. 
синәчу с. boyunduruq ağacı (boyunduruğa keçirilən ağac). 
сини с. sini, podnos. 
синин с. yaşlı; сининə одəмон yaşlı adamlar; сининə əһоли yaşlı 

əhali; сининə нəсыл yaşlı nəsil. 
-синин bəzi mürəkkəb sözlərin «yaşlı» mənasını verən ikinci 

hissəsi;  дасинин onyaşlı, донзәсинин onikiyaşlı. 
синиф и. sinif. 
синифин с. sinifli. 
синыбә с. 1 doymaz; 2 doymamış. 
синыбејәти и. doymamazlıq. 
синоним и. sinonim. 
синонимәти и. sinonimlik. 
синтаксис и. sintaksis. 
синтактик с. sintaktik. 
синтез и. sintez. 
синтетик с. sintetik. 
сиов и. doyma (sudan); сиов беј ф. doymaq (sudan); сиов быə с. 

doymuş, doyan (sudan); сиов быə хəб. мəн. doymuşdur, doyub 
(sudan). 

сипә I и. ağartı (birinci qar yeri bir balaca ağardır, ona deyirlər).  
сипә II и. tәlә (quş üçün). 
сипәр и. sipәr. 
сипи с. ağ, bәyaz; сипијə тəјф ağ turp; сипијə ранг ağ rəng; 

сипијə вəрəғ ağ vərəq; сипи бе и. ağarma, bəyazlanma; сипи беј ф. 
ağarmaq, bəyazlanmaq; сипи быə с. ağarmış, ağaran; сипи быə хəб. 
мəн. ağarmışdır, ağarıb. сипи карде и. ağartma; сипи кардеј ф. 
ağartmaq; сипи кардə с. ağardan, ağardıcı; сипи кардə бе и. 
ağardılma; сипи кардə беј ф. ağardılmaq; сипи кардə быə с. 
ağardılmış, ağardılan; сипи кардə быə хəб. мəн. ağardılmışdır, 
ağardılıb; сипи кардовнијеј ф. ağartırmaq; сипи кардовнијə беј ф. 
ağartdırılmaq; сипи кардовнијə быə с. ağartdırılmış, ağartdırılan; 
сипи кардовнијə быə хəб. мəн. ağartdırılmışdır, ağartdırılıb. 

сипиаш и. bax: сипијәаш. 
сипибәхт с. ağbәxt. 
сипибәхтин с. ağbәxtli.  
сипибәхтинәти и. ağbәxtlik. 
сипигылә и. бот. ağgilә (üzüm). 
сипидо и. бот. qovaq, ağqovaq, qәlәmә. 
сипидоҹо и. бот. qovaqlıq, qovaq bitәn yer. 
сипиәкә с. ağardan, ağardıcı. 
сипијал с. ağyal, ağyallı. 
сипијә I и. ağ, bez. 
сипијә II и. üçüncü sonuncu döyümdәn sonra alınan düyü – ağ 

düyü. 
сипијәаләф и. бот. ağot. 
сипијәандом с. ağbәdәn. 
сипијәаш и. düyü şorbası. 
сипијәбәхт с. ağbәxt. 
сипијәбәхтин с. ağbәxtli. 
сипијәбығ с. ağbığ. 
сипијәбығин с. ağbığlı. 
сипијәбукә с. ağburun; сипијəбукə делфин ağburun delfin. 
сипијәбутә с. ağçiçәk, ağbuta; сипијəбутə чəрғəт ağbuta yaylıq. 
сипијәбутәјн с. ağbutalı. 
сипијәгиј с. ağboğaz. 
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сипијәғызыл и. ağqızıl, platin. 
сипијәдандон с. ağdiş. 
сипијәдим с. ağüz. 
сипијәдимин с. ağüzlü. 
сипијәдимәкукә с. ağyanaq. 
сипијәдос и. ağqılçıq; сипијəдосə гандым ağqılçıq buğda. 
сипијәдум с. зоол. ağquyruq; сипијəдумə пут ağquyruq qartal. 
сипијәдумин с. ağquyruqlu. 
сипијәзәмин с. ağtorpaq, әhәngli torpaq. 
сипијәзәминин с. ağtorpaqlı, әhәngli torpaqlı. 
сипијәзизә с. ağçiçәk. 
сипијәзизәјн с. ağçiçәkli. 
сипијәкобә с. ağköbә. 
сипијәливә с. ağyarpaq. 
сипијәливәјн с. ağyarpaqlı. 
сипијәмалә с. ağmala. 
сипијәмижә и. бот. ağ ot. 
сипијәмојә с. ağmaya, ağcamaya. 
сипијәнохтәјн с. ağnöqtәli. 
сипијәпашмәјн с. ağyunlu. 
сипијәпәр с. бот. ağqanad. 
сипијәпәрин с. ağqanadlı. 
сипијәпәринон и. бот. ağqanadlılar. 
сипијәписә с. ağzolaq. 
сипијәписәјн с. ağzolaqlı. 
сипијәпор с. ağtük. 
сипијәпорин с. ağtüklü. 
сипијәпузә с. ağgövdә. 
сипијәпузәјн с. ağgövdәli; сипијəпузəјнə алəф ağgövdəli ot. 
сипијәпуст с. ağdәri. 
сипијәпустин с. ağdәrili. 
сипијәпустинәти и. тəб. ağdәrilik (xəstəlik). 
сипијәриш с. ağsaqqal. 
сипијәришин с. ağsaqqallı. 
сипијәришинәти с. ağsaqqallıq. 
сипијәруж с. ağgün, sәadәt, xoşbәxtlik; бешимон бə сипијəруж 

ağgünə çıхdıq. 
сипијәружәти и. ağgünlülük. 
сипијәружин с. ağgünlü. 
сипијәружинәти и. ağgünlülülük. 
сипијәсә с. ağbaş, ağsaç, ağsaçlı, ağbirçәk. 
сипијәсә жен с. ağbirçәk qadın. 
сипијәсәти и. ağbaşlıq, ağbirçәklik. 
сипијәсинә и. ağdöş; сипијəсинə сијокаг ağdöş qaratoyuq. 
сипијәсығ и. ağdaş. 
сипијәсыфәт с. ağsifәt. 
сипијәсыфәтин с. ağsifәtli. 
сипијәтало с. ağpaltar. 
сипијәтәјф и. ağturp. 
сипијәти и. ağlıq, bәyazlıq. 
сипијәтон с. зоол. ağyan; сипијəтонə делфин ağyan delfin. 
сипијәтум с. ağmaya. 
сипијәхун с. ağqan. 
сипијәхунәти и. ağqanlılıq. 
сипијәчәш  1 и. ağgöz (1 karp fəsiləsindən balıq; 2 sərçəkimilər 

fəsiləsindən quş); 2 с. ağgöz; сипијəчəшə сијо били ağgöz qara 
ördək. 

сипијәчәшинон и. зоол. ağgözcüklәr (sərçəkimilər dəstəsindən 
olan quşların ailəsi). 

сипијәшәј с. ağköynәk, ağköynәkli; сипијəшəјə əғыл ağköynək 
uşaq. 

сипијәшәјон и. тар. ağköynәklilәr (Aşura günündə ağ köynək 
geyinib özlərini döyən дини  fanatlar). 

сипијә шәлем и. бот. ağ şalğam (armud növü). 
сипијонҹә и. бот. ağyonca. 
сипијонҹәјн с. бот. ağyoncalı; сипијонҹəјнə мəзə ağyoncalı sahə. 
сипиләвун с. ağtәhәr, ağımsov, ağaçalan, ağımtraq. 
сипиләвунәти и. ağtәhәrlik, ağımsovluq, ağaçalanlıq, 

ağımtraqlıq. 
сипили с. ağca. 
сипилијәти и. тəб. ağcalıq, albinizm. 

сипило и. зоол. alaqarğa. 
сипилошә с. 1 ağappaq; 2 ağbәniz. 
сипилошәти и. 1 ağappaqlıq; 2 ağbәnizlik. 
сипимој и. зоол. ağbalıq. 
сипинә и. yumurta ağı. 
сипинәјн с. ağlı. 
сипипуш с. ağappaq, bәmbәyaz, ağca. 
сипипушәти и. ağappaqlıq, bәmbәyazlıq, ağcalıq. 
сипириш и. 1 ağsaqqal; 2 hörmәtli, nüфuzlu; сипиришə мердон 

ağsaqqal kişilər; ♥сипиришим ağsaqqalam; сипиришиш 
ağsaqqalsan; сипирише ağsaqqaldır; сипиришимон ağsaqqalıq; 
сипиришишон ağsaqqalsınız; сипиришин ağsaqqaldırlar; *Хыдо 
ныбə вырəдə бынышт, сипириш ныбə вырəдə мəнышт. 

сипиришәти и. ağsaqqallıq; сипиришəти кардеј ф. ağsaqqallıq 
etmək; сипиришəти кардə беј ф. ağsaqqallıq edilmək; сипиришəти 
кардə быə с. ağsaqqallıq edilmiş, ağsaqqallıq edilən; сипиришəти 
кардə быə хəб. мəн. ağsaqqallıq edilmişdir, ağsaqqallıq edilib; 
*Сипиришəти де риши быəбəј, быз иминə сипириш əби 
Ağsaqqallıq saqqalla olsaydı, keçi birinci ağsaqqal olardı (At. sözü). 

сипиро и. астр. Ağyol, Süd yolu, Qalaktika. 
сипи-сијо и. 1 ağ-qara; сипи-сијо телевизор ağ-qara televizor; 2 

ağı-qarası; чəј һестыше чəши сипи-сијо иглə зоə onun gözünün 
ağı-qarası bir oğlu var. 

сипи-сипи и. ağartı, ağarışma; сипи-сипи дој ф. ağarışmaq. 
сипичу и. ağ oduncaq. 
сипјәсывә и. dan, dan yeri, danüzü, sübh çağı, dan sökülәn vaxt, 

ala-toran, ala-toranlıq, bozarantı; сипјə сывијеј ф. dan yeri 
ağarmaq; сипјə сывијејдəбе dan yeri ağarırdı. 

сипјәсывәдә и. dan yeri ağaranda. 
сипјәсывони з. dan yeri ağaranda, dan yeri ağaran vaxtı. 
сипсол и. зоол. ağ çapaq balığı. 
сирајәт и. sirayәt; сирајəт кардеј sirayət etmək. 
сирајәтәкә с. sirayәtedici. 
сирдәғ и. sirdağ (talış milli xörəyi). 
сирәҹә с. bıqdırıcı, qırsaqqız, qarasoran. 
сирәҹәти и. bıqdırıcılıq, qırsaqqızlıq. 
сиримси с. umsuq; сиримси беј ф. umsuq olmaq, umsunmaq; 

сиримси быə с. umsuq olmuş, umsunmuş, umsunan; сиримси кардеј 
ф. umsuq etmək, umsundurmaq; сиримси кардə беј ф. umsuq 
edilmək, umsundurulmaq; сиримси кардə быə с. umsuq edilmiş 
(edilən), umsundurulmuş, umsundurulan; сиримси кардə быə хəб. 
мəн. umsuq edilmişdir (edilib), umsundurulmuşdur, umsundurulub. 

сиримсијәти и. umsuqluq. 
сирк и. sirk. 
сиружнә с. otuzgünlük. 
сисанг и. зоол. qıjqıjı.  
си-си I з. toxcasına, toxqarına. 
си-си II з. otuz-otuz. 
сисорнә с. otuzillik. 
систем и. sistem. 
систематик с. sistematik. 
систематикә и. sistematika. 
системин с. sistemli. 
системинәти и. sistemlilik. 
ситәл с. sürtük. 
ситәләти и. sürtüklük. 
ситәл-ситәлә с. sırtıq-sırtıq; ситəл-ситəлə əғылон sırtıq-sırtıq 

uşaqlar. 
ситәл-ситәли з. sırtıq-sırtıq; ситəл-ситəли сыреј sırtıq-sırtıq 

gülmək. 
ситәм и. sitәm, әzab, әziyyәt. 
ситәмкор с. sitәmkar, әzabverәn, әziyyәtverәn. 
ситәмкорәти и. sitәmkarlıq. 
ситојиш и. sitayiş; ситојиш кардеј sitayiş etmək. 
сиферблат и. siferblat. 
сифориш и. sifariş. 
сифоришәкә и. sifarişçi. 
сиһардоне и. toxluq; сиһардоне кардеј toхluq etmək. 
сиҹим и. kәndir, irәşmә (keçi tükündən). 
сиҹони з. doyunca; сижони һардеј doyunca yemək. 
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сы с. 1 qırmızı; сыə ранг qırmızı rəng; сы бе и. 1 qızarma; 2 
qızma; сы беј ф. 1 qızarmaq; гəдə-гəдə сы бејдəн памəдорон 
pamidorlar yavaş-yavaş qızarırlar; 2 qızmaq; пич сы бе peç qızdı; сы 
быə с. 1 qızarmış, qızaran; сы быə һуштулијон qızarmış şaftalılar; 2 
qızmış, qızmar; сы быə хəб. мəн. qızarmışdır, qızarıb; сы карде и. 
qızartma; сы кардеј ф. qızartmaq; сы кардə бе и. qızardılma; сы 
кардə беј ф. qızardılmaq; сы кардə быə с. qızardılmış, qızardılan; сы 
кардə быə хəб. мəн. qızardılmışdır, qızardılıb; сы кардовнијеј ф. 
qızartdırmaq; сы кардовнијə бе и. qızartdırılma; сы кардовнијə беј 
ф. qızartdırılmaq; сы кардовнијə быə с. qızartdırılmış, qızartdırılan; 
сы кардовнијə быə хəб. мəн. qızartdırılmışdır, qızartdırılıb; 2 
qızmar, qızğın; сы быə осын qızmar dəmir; 3 qızıl; Сыə мəјдон 
Qızıl meydan; сыəвыл qızılgül. 

сыбыж и. зоол. bit; сыбыж дəғандеј bit salmaq; сыбыжи егəтеј 
bit basmaq; *Бə сыбыжи ро быдош, бə риш дəбəше Bitə yol versən, 
saqqala girər (At. sözü). 

сыбыжә и. зоол. mәnәnә (bitki biti). 
сыбыжә аләф и. бот. bitotu. 
сыбыжин с. bitli. 
сыбыжинәти и. bitlilik. 
сыбут и. sübut; сыбут кардеј ф. sübut etmək; сыбут кардə беј ф. 

sübut edilmək; сыбут кардə быə с. sübut edilmiş (edilən); сыбут 
кардə быə хəб. мəн. sübut edilmişdir (edilib). 

сыбутин с. sübutlu. 
сыбутинәти и. sübutluluq. 
сыв и. 1 balaxana, eyvan; 2 tin, dalan. 
сывәдә з. 1 balaxanada, eyvanda; 2 dalanda. 
сывије и. siyrilmә. 
сывијеј ф. siyrilmәk;♥сывјејдəбе siyrilirdi; сывјəбе siyrilmişdi; 

əсыви siyrilərdi; сывјəј siyrildi; сывјејдə siyrilir; бəсывје siyrilər; 
сывјəнинбе siyrilməliydi; сывјəјбəн sivrilibmiş; бысывјы siyrilsin; 
бысывјо siyrilsə; ♥сывјејдəныбе siyrilmirdi; сывјəныбе 
siyrilməmişdi; нəсыви siyrilməzdi; нысывјəј siyrilmədi; сывјејдəни 
siyrilmir; нибəсывје siyrilməz; сывјəнинныбе siyrilməməliydi; 
сывјəнијбəн sivrilməyibmiş; нысывјы siyrilməsin; нысывјо 
siyrilməsə.    

сывије-сывије з. siyrilә-siyrilә, siyrilәrәk. 
сывијә с. siyrilmiş, siyrilәn. 
сывијә хəб. мəн. siyrilib. 
сывијәнин с. siyrilmәli, siyrilәsi. 
сывијәсә з. siyrilәrkәn. 
сывин с. dalanlı; сывинə ро dalanlı yol. 
сывык с. yüngül, birәnc; сывыкə шəлə yüngül yük; сывыкə ко 

yüngül iş; сывык беј yüngülləşmək; сывык кардеј yüngüllətmək; 
сывык кардə беј yüngülləşdirilmək; сывык кардə быə 
yüngülləşdirilmiş. 

сывыкәағыл и. ağlıyüngül. 
сывыкәағыләти и. ağlıyüngüllük. 
сывыкәвој з. yüngülvarı. 
сывыкәкә с. yüngüllәşdirici, yüngüllәdici. 
сывыкәмиҹоз с. yüngülmәcaz. 
сывыкәмиҹозәти и. yüngülmәcazlıq. 
сывыкәпо с. ayağıyüngül, yelayaqlı, yüngülqәdәm. 
сывыкәпоәти и. ayağıyüngüllük, yelayaqlıq, yüngülqәdәmlik. 
сывыкәти и. yüngüllük. 
сывыкәчәм с. yüngülvarı, yüngültәhәr, yüngülraq. 
сывыкәчәмәти и. yüngülvarılıq, yüngültәhәrlik, yüngülraqlıq. 
сывыки и. yüngüllük. 
сывыки с. yüngülü; бəмы егыније шəлон сывыки yüklərin 

yüngülü mənə düşdü. 
сывын и. siyirmә; сывыни окырын siyirməni çək. 
сывык-сывыкә с. yüngülvarı; сывык-сывыкə шəлон yüngülvarı 

yüklər.. 
сывык-сывыки з. yüngülcә; сывык-сывыки дəкујеј yüngülcə 

itələmək. 
сывније и. siyirmә. 
сывнијеј ф. siyirmәk; ♥сывнијејдəм siyirirəm; сывнијејдəш 

siyirirsən; сывнијејдə siyirir; сывнијејдəмон siyiririk; 
сывнијејдəшон siyirirsiniz; сывнијејдəн siyirirlər; сывнијејдəбим 
siyirirdim; сывнијејдəбиш siyirirdin; сывнијејдəбе siyirirdi; 
сывнијејдəбимон siyirirdik; сывнијејдəбишон siyirirdiniz; 

сывнијејдəбин siyirirdilər; сывнијəмбе siyirmişdim; сывнијəбе 
siyirmişdin; сывнијəшбе siyirmişdi; сывнијəмонбе siyirmişdik; 
сывнијəонбе siyirmişdiniz; сывнијəшонбе siyirmişdilər; сывниме 
siyirdim; сывније siyirdin; сывнише siyirdi; сывнимоне siyirdik; 
сывнијоне siyirdiniz; сывнишоне siyirdilər; əсывним siyirərdim; 
əсывниш siyirərdin; əсывни siyirərdi; əсывнимон siyirərdik; 
əсывнишон siyirərdiniz; əсывнин siyirərdilər; сывнијəмбəј 
siyirsəydim; сывнијəбəј siyirsəydin; сывнијəшбəј siyirsəydi; 
сывнијəмонбəј siyirsəydik; сывнијəонбəј siyirsəydiniz; 
сывнијəшонбəј siyirsəydilər; сывнијəнинбим siyirməliydim; 
сывнијəнинбиш siyirməliydin; сывнијəнинбе siyirməliydi; 
сывнијəнинбимон siyirməliydik; сывнијəнинбишон siyirməliydiniz; 
сывнијəнинбин siyirməliydilər; сывнијəнин бим siyirməli oldum; 
сывнијəнин биш siyirməli oldun; сывнијəнин бе siyirməli oldu; 
сывнијəнин бимон siyirməli olduq; сывнијəнин бишон siyirməli 
oldunuz; сывнијəнин бин siyirməli oldular; сывнијəнинимбəн 
siyirməliyəmmiş; сывнијəнинишбəн siyirməlisənmiş; 
сывнијəнинебəн siyirməliymiş; сывнијəнинимонбəн 
siyirməliyikmiş; сывнијəнинишонбəн siyirməlisinizmiş; 
сывнијəнининбəн siyirməliylərmiş; бəсывнем siyirərəm; бəсывнеш 
siyirərsən; бəсывне siyirər; бəсывнемон siyirərik; бəсывнешон 
siyirərsiniz; бəсывнен siyirərlər; сывнијəниним siyirməliyəm; 
сывнијəниниш siyirməlisən; сывнијəнине siyirməlidir; 
сывнијəнинимон siyirməliyik; сывнијəнинишон siyirməlisiniz; 
сывнијəнинин siyirməlidirlər; бысывным siyirim; бысывын siyir; 
бысывны siyirsin; бысывнəмон siyirək; бысывнəн siyirin; 
бысывнын siyirsinlər; бысывном siyirsəm; бысывнош siyirsən; 
бысывно siyirsə; бысывномон siyirsək; бысывношон siyirsəniz; 
бысывнон siyirsələr; ♥сывнијејдəним siyirmirəm; сывнијејдəниш 
siyirmirsən; сывнијејдəни siyirmir; сывнијејдəнимон siyirmirik; 
сывнијејдəнишон siyirmirsiniz; сывнијејдəнин siyirmirlər; 
сывнијејдəныбим siyirmirdim; сывнијејдəныбиш siyirmirdin; 
сывнијејдəныбе siyirmirdi; сывнијејдəныбимон siyirmirdik; 
сывнијејдəныбишон siyirmirdiniz; сывнијејдəныбин siyirmirdilər; 
сывнијəмныбе siyirməmişdim; сывнијəныбе siyirməmişdin; 
сывнијəшныбе siyirməmişdi; сывнијəмонныбе siyirməmişdik; 
сывнијəонныбе siyirməmişdiniz; сывнијəшонныбе siyirməmişdilər; 
нысывниме siyirmədim; нысывније siyirmədin; нысывнише 
siyirmədi; нысывнимоне siyirmədik; нысывнијоне siyirmədiniz; 
нысывнишоне siyirmədilər; нəсывним siyirməzdim; нəсывниш 
siyirməzdin; нəсывни siyirməzdi; нəсывнимон siyirməzdik; 
нəсывнишон siyirməzdiniz; нəсывнин siyirməzdilər; сывнијəмнəбəј 
siyirməsəydim; сывнијəнəбəј siyirməsəydin; сывнијəшнəбəј 
siyirməsəydi; сывнијəмоннəбəј siyirməsəydik; сывнијəоннəбəј 
siyirməsəydiniz; сывнијəшоннəбəј siyirməsəydilər; 
сывнијəнинныбим siyirməməliydim; сывнијəнинныбиш 
siyirməməliydin; сывнијəнинныбе siyirməməliydi; 
сывнијəнинныбимон siyirməməliydik; сывнијəнинныбишон 
siyirməməliydiniz; сывнијəнинныбин siyirməməliydilər; 
сывнијəнин ныбим siyirməli olmadım; сывнијəнин ныбиш siyirməli 
olmadın; сывнијəнин ныбе siyirməli olmadı; сывнијəнин ныбимон 
siyirməli olmadıq; сывнијəнин ныбишон siyirməli olmadınız; 
сывнијəнин ныбин siyirməli olmadılar; сывнијəниннимбəн 
siyirməməliyəmmiş; сывнијəниннишбəн siyirməməlisənmiş; 
сывнијəниннијебəн siyirməməliymiş; сывнијəниннимонбəн 
siyirməməliyikmiş; сывнијəниннишонбəн siyirməməlisinizmiş; 
сывнијəниннинбəн siyirməməliylərmiş; нибəсывнем siyirmərəm; 
нибəсывнеш siyirməzsən; нибəсывне siyirməz; нибəсывнемон 
siyirmərik; нибəсывнешон siyirməzsiniz; нибəсывнен siyirməzlər; 
сывнијəнинним siyirməməliyəm; сывнијəнинниш siyirməməlisən; 
сывнијəнинни siyirməməlidir; сывнијəниннимон siyirməməliyik; 
сывнијəниннишон siyirməməlisiniz; сывнијəниннин 
siyirməməlidirlər; нысывным siyirməyim; мəсывын siyirmə; 
нысывны siyirməsin; мəсывнəмон siyirməyək; мəсывнəн 
siyirməyin; нысывнын siyirməsinlər; нысывном siyirməsəm; 
нысывнош siyirməsən; нысывно siyirməsə; нысывномон 
siyirməsək; нысывношон siyirməsəniz; нысывнон siyirməsələr. 

сывније-сывније з. siyirә-siyirә, siyirәrәk. 
сывнијә с. siyirmiş, siyirәn. 
сывнијә хəб. мəн. siyirmisәn. 
сывнијә бе и. siyriltmә. 
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сывнијә беј ф. siyriltmәk.  
сывнијә быә с. siyrildilmiş, siyrildilәn. 
сывнијә быә хəб. мəн. siyrildilmişdir, siyrildilib. 
сывнијәнин с. siyirmәli, siyirәsi. 
сывнијәсә з. siyirәrkәn. 
сывој б. başqa, özgә; сывој шымə sizdən başqa. 
сығ и. daş; рујə сығ çay daşı; сипијə сығ ağ daş; ғыјмəтинə сығ 

qiymətli daş; зој сығ öd daşı; сығə немек daşduz; сығə зевыл daş 
kömür; сығ бе и. daşlaşma; сығ беј ф. daşlaşmaq; сығ быə с. 
daşlaşmış, daşlaşan; сығ быə хəб. мəн. daşlaşmışdır, daşlaşıb; *Сығи 
согнə сəринəн быбо, мор-гангəлыш веј бəбе Daşın kölgəsi sərin 
olsa da, qurd-quşu çox olar (At. sözü). 

сығанҹән и. daşdoğrayan. 
сығарышт и. daşqıran, daşsındıran. 
сығарыште и. тəб. daşdoğrama (xüsusi alətlə öd və ya sidik 

kisəsindəki daşların doğranması). 
сығбаст и. 1 zerzәk (quyunun qıraqlarını daşla hörmə); сығбаст 

кардеј ф. daşlamaq; чоли сығбаст кардеј quyunu daşlamaq (daşla 
döşəmək); сығбаст кардовније и. daşlatma, daşlandırma; сығбаст 
кардовнијеј ф. daşlatmaq, daşlandırmaq; сығбаст кардовнијə бе и. 
daşlandırılma; сығбаст кардовнијə беј ф. daşlandırılmaq; сығбаст 
кардовнијə быə с. daşlandırılmış, daşlandırılan; сығбаст кардовнијə 
быə хəб. мəн. daşlandırılmışdır, daşlandırılıb. 

сығбастин с. zerzәkli (quyu). 
сығбекарде и. тəб. daşçıxarma (daşları çıxarmaq əməliyyatı). 
сығ-бетон и. duт. daş-beton. 
сығбәсә с. başıdaşlı.  
сығбәсә и. daşqalaq; сығбəсə кардеј ф. daş-qalaq etmək; сығбəсə 

кардə беј ф. daş-qalaq edilmək; сығбəсə кардə быə с. daş-qalaq 
edilmiş (edilən); сығбəсə кардə быə хəб. мəн. daş-qalaq edilmişdir 
(edilib). 

сығбәсәти и. başıdaşlılıq. 
сығгырдәкә и. daşyığan (tarlalarda daşları yığan maşın). 
сығдәвошт и. daşdöşәyәn. 
сығдыл с. daşürәkli, daşqәlbli. 
сығдыләти и. daşürәklilik, daşqәlblilik. 
сығдуш с. südü çәtin çıxan (inək və s.); сығдуше фылонкəси 

зандəго filankəsin inəyinin südü çətin çıхır. 
сығә и. siğә; сығə боə siğə qardaş. 
сығә с. qırmızımtıl, qırmızıya çalan; сығəсəбе чəмə зандəго 

bizim inəyimiz qırmızımtıl idi. 
сығәбыр с. daşkәsәn; сығəбырə машин daşkəsən maşın, 
сығәвинд и. тəб. daştapan. 
сығәвон и. daşçı. 
сығәвонәти и. daşçılıq. 
сығәғанд и. тар. daşatan (qədim silah). 
сығәдә и. daşverәn (tikintidə). 
сығәку с. daşdöyәn; сығəкујə чəкуҹ daşdöyən çəkiҹ. 
сығәнемык и. daşduz. 
сығәтош и. daşyonan. 
сығәхок и. daştorpaq. 
сығин и. daşlı; сығинə мəзə daşlı sahə. 
сығон I и. yeyә; сығон дəсујеј yeyələmək. 
сығон II и. Lankon rayonu әrazisindә tәqribәn yeddi min ildәn 

yuxarı yaşı olan, iri sal daşlardan ibarәt qәdim talış 
qәbiristanlığının adı; hәrfәn: «Daşlar». 

сығортә и. sığorta; сығортə кардеј ф. sığorta etmək; сығортə 
кардə беј ф. sığorta edilmək; сығортə кардə быə с. sığorta edilmiş 
(edilən); сығортə кардə быə хəб. мəн. sığorta edilmişdir (edilib). 

сығош и.  çobanaşı. 
сығсығоне и. daş-daş (oyunun adı). 
сығ-тавзы и. daş-tәrәzi. 
сығтоше и. daşyonma (təbii daşlara tələb olunan formanı və xarici 

görkəm vermək prosesi). 
сығһырдәкә с. daşqıran, daşxırdalayan. 
сығһони и. daşbulaq.  
сығҹо и. daşlıq. 
сыдыркафур и. sidrkafir. 
сыәамбу и. qırmızı armud. 
сыәвәно и. qızartı. 
сыәвыл и. бот. qızılgül. 

сыәвылҹо и. qızılgüllük. 
сыәгиј с. qırmızıboyun; сыəгијə натинкун зоол. qırmızıboyun 

iyrəncə. 
сыәгылә и. бот. qırmızıgilә (giləmeyvə). 
сыә кулә и. зоол. alabalıq. 
сыәсә с. гızılbaş, qırmızıbaş; сыəсə доку зоол. qırmızıbaş 

ağacdələn. 
сыәсәон и. тар. qızılbaşlar (XV-XVII əsrlərdə Iranda əsasən 

talışların birliyi). 
сыәсинә и. зоол. şәfәq bülbülü (quş). 
сыәти и. 1 qırmızılıq; 2 qızmarlıq. 
сыәхунәти и. тəб. qırmızıqanlılıq. 
сызғә и. ayaz, sazaq; сызғə во гынејдəбе ayazlı yel əsirdi.  
сыкәнә и. iskәnә. 
сыкыл и. irtmәk. 
сыккә и. sikkә. 
сыккәхонә и. sikkәxana. 
сыкут и. sükut. 
сыл и. tәzәk. 
сылбулләкә и. зоол. may böcәyi. 
сыләвун с. qırmızımtıl, qırmızımtraq. 
сыләвунәти и. qırmızımtıllıq, qırmızımtraqlıq. 
сыләдастә и. tәzәk, tәzәk kündәsi. 
сыләкујә и. tәzәk yığını. 
сыләкушк и. tәzәk köşkü.  
сыләмалә и. mal tәzәyi ilә suvama. 
сыләпутә и. tәzәk. 
сыләһу и. bax:  сәләфу. 
сыләчол и. peyin çalası, peyin tökülәn yer, peyinlik. 
сылли и. тəб. qızılca; сылли бекардеј qızılca çıхarmaq. 
сылов и. peyin suyu. 
сылф и. qurğuşun. 
сылфанд и. quşatan. 
сылфин с. qurğuşunlu; сылфинə бырынҹ qurğuşunlu bürünҹ.  
сылҹо и. bax:  молнышт. 
сым и. ucqar. 
сымбә и. 1 sünbә; 2 zınba (deşik açmaq üçün əl aləti). 
сымбәјн с. sünbәli. 
сымбәдукә и. döymә, әzişdirmә; сымбəдукə кардеј döymək, 

əzişdirmək. 
сымбәчулә и. sünbә ağacı. 
сымбыш и. novur. 
сымә и. saman, bәlim. 
сымәку и. samanlıq, saman anbarı. 
сымәҹо и. samanlıq, saman yığılan sahә. 
сынбәз с. yöndәmsiz, biçimsiz, yaraşıqsız, köntöy. 
сынбәзәти и. yöndәmsizlik, biçimsizlik, yaraşıqsız, köntöylük. 
сынгә и. тəб. sinqa (diş xəstəliyi). 
сындыбыр и. döymә, әzişdirmә; сындыбыр кардеј döymək, 

əzişdirmək. 
сындыније и. qırma, sındırma. 
сындынијеј ф. qırmaq, sındırmaq; сындынијə беј ф. qırılmaq, 

sındırılmaq; сындынијə быəбе sındırılmışdı; сындынијə быəбəј 
sındırılsaydı; сындынијə бе sındırıldı; сындынијə бејдə sındırılır; 
сындынијə бəбе sındırılacaq; сындынијə быə с. qırılmış, qırılan, 
sındırılmış, sındırılan; сындынијə быə хəб. мəн. qırılmışdır, qırılıb, 
sındırılmışdır, sındırılıb; ♥сындынејдəм sındırıram; сындынејдəш 
sındırırsan; сындынејдə sındırır; сындынејдəмон sındırırıq; 
сындынејдəшон sındırırsınız; сындынејдəн sındırırlar;  
сындынејдəбим sındırırdım; сындынејдəбиш sındırırdın; 
сындынејдəбе sındırırdı; сындынејдəбимон sındırırdıq; 
сындынејдəбишон sındırırdınız; сындынејдəбин sındırırdılar; 
əсындыним sındırardım; əсындыниш sındırardın; əсындыни 
sındırardı; əсындынимон sındırardıq; əсындынишон sındırardınız; 
əсындынин sındırardılar; сындыниме sındırdım; сындыније 
sındırdın; сындынише sındırdı; сындынимоне sındırdıq; 
сындынијоне sındırdınız; сындынишоне sındırdılar; 
сындынијəнинбим sındırmalıydım; сындынијəнинбиш 
sındırmalıydın; сындынијəнинбе sındırmalıydı; 
сындынијəнинбимон sındırmalıydıq; сындынијəнинбишон 
sındırmalıydınız; сындынијəнинбин sındırmalıydılar; сындынијəнин 
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бим sındırmalı oldum; сындынијəнин биш sındırmalı oldun; 
сындынијəнин бе sındırmalı oldu; сындынијəнин бимон sındırmalı 
olduq; сындынијəнин бишон sındırmalı oldunuz; сындынијəнин 
бин sındırmalı oldular; сындынијəмбəј sındırsaydım; сындынијəбəј 
sındırsaydın; сындынијəшбəј sındırsaydı; сындынијəмонбəј 
sındırsaydıq; сындынијəонбəј sındırsaydınız; сындынијəшонбəј 
sındırsaydılar; бəсындынем sındıraram; бəсындынеш sındırarsan; 
бəсындыне sındırar; бəсындынемон sındırarıq; бəсындынешон 
sındırarsınız; бəсындынен sındırarlar; бысындыным sındırım; 
бысындын sındır; бысындыны sındırsın; бысындынəмон sındıraq; 
бысындынəн sındırın; бысындынын sındırsınlar; бысындыном 
sındırsam; бысындынош sındırsan; бысындыно sındırsa; 
бысындыномон sındırsaq; бысындыношон sındırsanız; 
бысындынон sındırsalar; ♥ сындынејдəним sındırmıram; 
сындынејдəниш sındırmırsan; сындынејдəни sındırmır; 
сындынејдəнимон sındırmırıq; сындынејдəнишон sındırmırsınız; 
сындынејдəнин sındırmırlar; сындынејдəныбим sındırmırdım; 
сындынејдəныбиш sındırmırdın; сындынејдəныбе sındırmırdı; 
сындынејдəныбимон sındırmırdıq; сындынејдəныбишон 
sındırmırdınız; сындынејдəныбин sındırmırdılar; нəсындыним 
sındırmazdım; нəсындыниш sındırmazdın; нəсындыни sındırmazdı; 
нəсындынимон sındırmazdıq; нəсындынишон sındırmazdınız; 
нəсындынин sındırmazdılar; нысындыниме sındırmadım; 
нысындыније sındırmadın; нысындынише sındırmadı; 
нысындынимоне sındırmadıq; нысындынијоне sındırmadınız; 
нысындынишоне sındırmadılar; сындынијəнинныбим 
sındırmamalıydım; сындынијəнинныбиш sındırmamalıydın; 
сындынијəнинныбе sındırmamalıydı; сындынијəнинныбимон 
sındırmamalıydıq; сындынијəнинныбишон sındırmamalıydınız; 
сындынијəнинныбин sındırmamalıydılar; сындынијəнин ныбим 
sındırmalı olmadım; сындынијəнин ныбиш sındırmalı olmadın; 
сындынијəнин ныбе sındırmalı olmadı; сындынијəнин ныбимон 
sındırmalı olmadıq; сындынијəнин ныбишон sındırmalı olmadınız; 
сындынијəнин ныбин sındırmalı olmadılar; сындынијəмнəбəј 
sındırmasaydım; сындынијəнəбəј sındırmasaydın; сындынијəшнəбəј 
sındırmasaydı; сындынијəмоннəбəј sındırmasaydıq; 
сындынијəоннəбəј sındırmasaydınız; сындынијəшоннəбəј 
sındırmasaydılar; нибəсындынем sındırmaram; нибəсындынеш 
sındırmazsan; нибəсындыне sındırmaz; нибəсындынемон 
sındırmarıq; нибəсындынешон sındırmarıq; нибəсындынен 
sındırmazlar; нысындыным sındırmayım; мысындын sındırma; 
нысындыны sındırmasın; мəсындынəмон sındırmayaq; 
мəсындынəн sındırmayın; нысындынын sındırmasınlar; 
нысындыном sındırmasam; нысындынош sındırmasan; нысындыно 
sındırmasa; нысындыномон sındırmasaq; нысындыношон 
sındırmasanız; нсындынон sındırmasalar. 

сындыније-сындыније з. qıra-qıra, sındıra-sındıra, qıraraq, 
sındıraraq. 

сындынијә с. qırmış, qıran, sındırmış, sındıran. 
сындынијә хəб. мəн. qırmısan, sındırmısan. 
сындынијәнин с. qırmalı, qırası, sındırmalı, sındırası. 
сындынијәсә з. qırarkәn, sındırarkәn. 
сыни с. sarı; сынијə гыли sarı gil. 
сыннәт и. sünnәt (Peyğəmbərimizin (səəs) dedikləri və elədikləri); 

əғыли сыннəт кардеј uşağı sünnət eləmək; сыннəтə вəјə sünnət toyu. 
сынни и. дини sünnü (sünnülük təriqətinin nümayəndəsi).  
сыннијәти и. дини sünnülük (Islamda əsas təriqətlərdən biri). 
сынов и. üzgü; сынов жəј-жəј омеј üzə-üzə gəlmək. 
сыновгор и. üzgüçü. 
сыновгорәти и. üzgüçülük. 
сыновәжән и. üzgüçü. 
сыновәжәнәти и. üzgüçülük. 
сынов жәј ф. üzmәk. 
сынҹ и. әnlik. 
сынҹи и. бот. iydә. 
сынҹин с. әnlikli. 
сынҹинәти и. әnliklilik. 
сыпарз и. тəб. dalaq. 
сыпә и. зоол. it; *Ахмəхə сыпə бə астовə дəбəрыве; Сыпəм сыпə 

быбо, шəғол дəнибəше бəчымы со; Сыпə бəвоте, чымы сојби һафт 
гылə зоəш быбу, һај бомы гылəј тикə шодон, вəсыме; Сыпə бə 

кулə дəбəрыве; Сыпə де тоши бə даст дəбəнон; Сыпə чымы дасто 
кулə сəј зынејдəни; Сыпə јал зијод быбо, ғудуз бəбе; Сыпə де 
вазилə сəдо бəкарден; Сыпə һафт гылə ҹоныш бəбе; Сыпə сəнəт 
астə кошеје; Сыпə че сыпə гужди əһəни, һампо че һампо гужди 
баһа. 

сыпәангы и. бот. quşüzümü. 
сыпәбысырвон и. гəп. itgüldürәn, mәzhәkәçi. 
сыпәбоз с. itbaz. 
сыпәбозәти и. itbazlıq. 
сыпәвон и. itәbaxan, itçi.  
сыпәвонәти и. itәbaxanlıq, itçilik. 
сыпәғәл и. it yığnağı. 
сыпәәгәт и. ittutan. 
сыпә-кыты и. it-pişik. 
сыпәкумә и. itdamı. 
сыпә-сығон и. it-qurd, qor-qoduq. 
сыпәти и. itlik, it xasiyyәti. 
сыпәтоснә и. boğuşma. 
сыпәшингилә и. бот. mәrsin. 
сыпыл и. yağ bardağı. 
сыпыләко и. kiçik bardaq. 
сыпнә I и. 1 qullab, çәkim; и сыпнə bir qullab. 
сыпнә II и. nәфәs; мој бə сыпнə бешə balıq nəfəs almaғa çıхıb 

(suјun üzünə). 
сыпнәјн с. qullablıq, çәkimlik; и сыпнəјнə пəпруз  bir qullablıq, 

bir çəkimlik siqaret. 
сыпније и. qullab vurma, sorma. 
сыпнијеј ф. qullab vurmaq, sormaq (siqareti); и сыпнə жəј bir 

qullab vurmaq; сыпнијə беј ф. qullab vurulmaq, sorulmaq (siqaret); 
сыпнијə быə с. qullab vurulmuş (vurulan), sorulmuş, sorulan; 
сыпнијə быə хəб. мəн. qullab vurulmuşdur (vurulub), sorulmuşdur, 
sorulub.  

сыпније-сыпније з. qullab vura-vura, sora-sora, qullab 
vuraraq, soraraq (siqareti). 

сыпнијә с. qullab vurmuş (vuran), sormuş (soran). 
сыпнијә хəб. мəн. qullab vurmusan, sormusan (siqareti). 
cыпнијәнин с. qullab vurmalı (vurası), sormalı, sorası. 
сыпнијәсә з. qullab vurarkәn, sorarkәn (siqareti). 
сыпортә с. qıpqırmızı; сыпортə беј qızarmaq, qıpqırmızı olmaq. 
сыпсывык с. yüpyüngül. 
сыр и. sirr. 
сыраф с. yoğun; сыраф беј ф. yoğunlaşmaq; сыраф быə с. 

yoğunlaşmış, yoğunlaşan; сыраф быə хəб. мəн. yoğunlaşmışdır, 
yoğunlaşıb; сыраф кардеј ф. yoğunlatmaq; сыраф кардə беј ф. 
yoğunlatdırılmaq; сыраф кардə быə с. yoğunlatdırılmış, 
yoğunlatdırılan; сыраф кардə быə хəб. мəн. yoğunlatdırılmışdır, 
yoğunlatdırılıb; сырафə одəм yoğun adam; ♥сырафим yoğunam; 
сырафиш yoğunsan; сырафе yoğundur; сырафимон yoğunuq; 
сырафишон yoğunsunuz; сырафин yoğundurlar. 

сырафәгиј с. boynuyoğun. 
сырафәгијәти и. boynuyoğunluq. 
сырафәлуз с. qarnıyoğun, qarnıyekә, yekәqarın. 
сырафәлузәти и. qarnıyoğunluq, qarnıyekәlik, yekәqarınlıq. 
сырафәти и. yoğunluq; одəми сырафəти adamın yoğunluğu. 
сырафәшывәк с. yoğunbaldır. 
сырафәшывәкәти и. yoğunbaldırlıq. 
сырафи и. yoğunluq; дој сырафи ağacın yoğunluğu. 
сыраф-сыраф с. yoğun-yoğun; сыраф-сырафə доон yoğun-yoğun 

ağaclar. 
сырафсун с. yoğuntәhәr. 
сырафсунәти и. yoğuntәhәrlik. 
сырвоније и. güldürmә. 
сырвонијеј ф. güldürmәk; сырвонијə беј ф. güldürülmək; 

сырвонијə быəбе güldürülmüşdü; сырвонијə быəбəј güldürülsəydi; 
сырвонијə бе güldürüldü; сырвонијə бејдə güldürülür; сырвонијə 
бəбе güldürüləcək; сырвонијə быə с. güldürülmüş, güldürülən; 
сырвонијə быə хəб. мəн. güldürülmüşdür, güldürülüb; ♥сырвонејдəм 
güldürürəm; сырвонејдəш güldürürsən; сырвонејдə güldürür; 
сырвонејдəмон güldürürük; сырвонејдəшон güldürürsünüz; 
сырвонејдəн güldürürlər; сырвонејдəбим güldürürdüm; 
сырвонејдəбиш güldürürdün; сырвонејдəбе güldürürdü; 
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сырвонејдəбимон güldürürdük; сырвонејдəбишон güldürürdünüz; 
сырвонејдəбин güldürürdülər; сырвонијəмбе güldürmüşdüm; 
сырвонијəбе güldürmüşdün; сырвонијəшбе güldürmüşdü; 
сырвонијəмонбе güldürmüşdük; сырвонијəонбе güldürmüşdünüz; 
сырвонијəшонбе güldürmüşdülər; сырвониме güldürdüm; 
сырвоније güldürdün; сырвонише güldürdü; сырвонимоне 
güldürdük; сырвонијоне güldürdünüz; сырвонишоне güldürdülər; 
əсырвоним güldürərdim; əсырвониш güldürərdin; əсырвони 
güldürərdi; əсырвонимон güldürərdik; əсырвонишон güldürərdiniz; 
əсырвонин güldürərdilər; сырвонијəмбəј güldürsəydim; 
сырвонијəбəј güldürsəydin; сырвонијəшбəј güldürsəydi; 
сырвонијəмонбəј güldürsəydik; сырвонијəонбəј güldürsəydiniz; 
сырвонијəшонбəј güldürsəydilər; сырвонијəнинбим 
güldürməliydim; сырвонијəнинбиш güldürməliydin; 
сырвонијəнинбе güldürməliydi; сырвонијəнинбимон 
güldürməliydik; сырвонијəнинбишон güldürməliydiniz; 
сырвонијəнинбин güldürməliydilər; сырвонијəнин бим güldürməli 
oldum; сырвонијəнин биш güldürməli oldun; сырвонијəнин бе 
güldürməli oldu; сырвонијəнин бимон güldürməli olduq; 
сырвонијəнин бишон güldürməli oldunuz; сырвонијəнин бин 
güldürməli oldular; сырвонијəнинимбəн güldürməliyəmmiş; 
сырвонијəнинишбəн güldürməlisənmiş; сырвонијəнинебəн 
güldürməliymiş; сырвонијəнинимонбəн güldürməliyikmiş; 
сырвонијəнинишонбəн güldürməlisinizmiş; сырвонијəнининбəн 
güldürməliylərmiş; бəсырвонем güldürərəm; бəсырвонеш 
güldürərsən; бəсырвоне güldürər; бəсырвонемон güldürərik; 
бəсырвонешон güldürərsiniz; бəсырвонен güldürərlər; 
сырвонијəниним güldürməliyəm; сырвонијəниниш güldürməlisən; 
сырвонијəнине güldürməlidir; сырвонијəнинимон güldürməliyik; 
сырвонијəнинишон güldürməlisiniz; сырвонијəнинин 
güldürməlidirlər; бысырвоным güldürüm; бысырвон güldür; 
бысырвоны güldürsün; бысырвонəмон güldürək; бысырвонəн 
güldürün; бысырвонын güldürsünlər; бысырвоном güldürsəm; 
бысырвонош güldürsən; бысырвоно güldürsə; бысырвономон 
güldürsək; бысырвоношон güldürsəniz; бысырвонон güldürsələr; 
♥сырвонејдəним güldürmürəm; сырвонејдəниш güldürmürsən; 
сырвонејдəни güldürmür; сырвонејдəнимон güldürmürük; 
сырвонејдəнишон güldürmürsünüz; сырвонејдəнин güldürmürlər; 
сырвонејдəныбим güldürmürdüm; сырвонејдəныбиш 
güldürmürdün; сырвонејдəныбе güldürmürdü; сырвонејдəныбимон 
güldürmürdük; сырвонејдəныбишон güldürmürdünüz; 
сырвонејдəныбин güldürmürdülər; сырвонијəмныбе 
güldürməmişdim; сырвонијəныбе güldürməmişdin; 
сырвонијəшныбе güldürməmişdi; сырвонијəмонныбе 
güldürməmişdik; сырвонијəонныбе güldürməmişdiniz; 
сырвонијəшонныбе güldürməmişdilər; нысырвониме güldürmədim; 
нысырвоније güldürmədin; нысырвонише güldürmədi; 
нысырвонимоне güldürmədik; нысырвонијоне güldürmədiniz; 
нысырвонишоне güldürmədilər; нəсырвоним güldürməzdim; 
нəсырвониш güldürməzdin; нəсырвони güldürməzdi; 
нəсырвонимон güldürməzdik; нəсырвонишон güldürməzdiniz; 
нəсырвонин güldürməzdilər; сырвонијəмнəбəј güldürməsəydim; 
сырвонијəнəбəј güldürməsəydin; сырвонијəшнəбəј güldürməsəydi; 
сырвонијəмоннəбəј güldürməsəydik; сырвонијəоннəбəј 
güldürməsəydiniz; сырвонијəшоннəбəј güldürməsəydilər; 
сырвонијəнинныбим güldürməməliydim; сырвонијəнинныбиш 
güldürməməliydin; сырвонијəнинныбе güldürməməliydi; 
сырвонијəнинныбимон güldürməməliydik; сырвонијəнинныбишон 
güldürməməliydiniz; сырвонијəнинныбин güldürməməliydilər; 
сырвонијəнин ныбим güldürməli olmadım; сырвонијəнин ныбиш 
güldürməli olmadın; сырвонијəнин ныбе güldürməli olmadı; 
сырвонијəнин ныбимон güldürməli olmadıq; сырвонијəнин 
ныбишон güldürməli olmadınız; сырвонијəнин ныбин güldürməli 
olmadılar; сырвонијəниннимбəн güldürməməliyəmmiş; 
сырвонијəниннишбəн güldürməməlisənmiş; сырвонијəниннијебəн 
güldürməməliymiş; сырвонијəниннимонбəн güldürməməliyikmiş; 
сырвонијəниннишонбəн güldürməməlisinizmiş; 
сырвонијəниннинбəн güldürməməliylərmiş; нибəсырвонем 
güldürmərəm; нибəсырвонеш güldürməzsən; нибəсырвоне 
güldürməz; нибəсырвонемон güldürmərik; нибəсырвонешон 
güldürməzsiniz; нибəсырвонен güldürməzlər; сырвонијəнинним 

güldürməməliyəm; сырвонијəнинниш güldürməməlisən; 
сырвонијəнинни güldürməməlidir; сырвонијəниннимон 
güldürməməliyik; сырвонијəниннишон güldürməməlisiniz; 
сырвонијəниннин güldürməməlidirlər; нысырвоным güldürməyim; 
мəсырвон güldürmə; нысырвоны güldürməsin; мəсырвонəмон 
güldürməyək; мəсырвонəн güldürməyin; нысырвонын 
güldürməsinlər; нысырвоном güldürməsəm; нысырвонош 
güldürməsən; нысырвоно güldürməsə; нысырвономон güldürməsək; 
нысырвоношон güldürməsəniz; нысырвонон güldürməsələr. 

сырвоније-сырвоније з. güldürә-güldürә, güldürәrәk. 
сырвонијә с. güldürәn, güldürmüş, güldürücü. 
сырвонијә хəб. мəн. güldürmüsәn. 
сырвонијәнин с. güldürmәli, güldürәsi. 
сырвонијәсә з. güldürәrkәn. 
сырд I и. bax: шынды. 
сырд II и. arabanın mәhәccәrli hündür yanlıqları. 
сырдош и. sirdaş. 
сырдошәти и. sirdaşlıq. 
сыре и. gülmә, gülümsәmә, gülümsünmә. 
сыреј ф. gülmәk, gülümsәmәk, gülümsünmәk; ♥сырејдəм 

gülürəm; сырејдəш gülürsən; сырејдə gülür; сырејдəмон gülürük; 
сырејдəшон gülürsünüz; сырејдəн gülürlər; сырејдəбим gülürdüm; 
сырејдəбиш gülürdün; сырејдəбе gülürdü; сырејдəбимон gülürdük; 
сырејдəбишон gülürdünüz; сырејдəбин gülürdülər; сырəбим 
gülmüşdüm; сырəбиш gülmüşdün; сырəбе gülmüşdü; сырəбимон 
gülmüşdük; сырəбишон gülmüşdünüz; сырəбин gülmüşdülər; 
сырəјм güldüm; сырəјш güldün; сырəј güldü; сырəјмон güldük; 
сырəјшон güldünüz; сырəјн güldülər; əсырим gülərdim; əсыриш 
gülərdin; əсыри gülərdi; əсыримон gülərdik; əсыришон gülərdiniz; 
əсырин gülərdilər; сырəбəјм gülsəydim; сырəбəјш gülsəydin; 
сырəбəј gülsəydi; сырəбəјмон gülsəydik; сырəбəјшон gülsəydiniz; 
сырəбəјн gülsəydilər; сырəнинбим gülməliydim; сырəнинбиш 
gülməliydin; сырəнинбе gülməliydi; сырəнинбимон gülməliydik; 
сырəнинбишон gülməliydiniz; сырəнинбин gülməliydilər; сырəнин 
бим gülməli oldum; сырəнин биш gülməli oldun; сырəнин бе 
gülməli oldu; сырəнин бимон gülməli olduq; сырəнин бишон 
gülməli oldunuz; сырəнин бин gülməli oldular; сырəнинимбəн 
gülməliyəmmiş; сырəнинишбəн gülməlisənmiş; сырəнинебəн 
gülməliymiş; сырəнинимонбəн gülməliyikmiş; сырəнинишонбəн 
gülməlisinizmiş; сырəнининбəн gülməliylərmiş; бəсырем gülərəm; 
бəсыреш gülərsən; бəсыре gülər; бəсыремон gülərik; бəсырешон 
gülərsiniz; бəсырен gülərlər; сырəниним gülməliyəm; сырəниниш 
gülməlisən; сырəнине gülməlidir; сырəнинимон gülməliyik; 
сырəнинишон gülməlisiniz; сырəнинин gülməlidirlər; бысырым 
gülüm; бысыр gül; бысыры gülsün; бысырəмон gülək; бысырəн 
gülün; бысырын gülsünlər; бысыром gülsəm; бысырош gülsən; 
бысыро gülsə; бысыромон gülsək; бысырошон gülsəniz; бысырон 
gülsələr; ♥сырејдəним gülmürəm; сырејдəниш gülmürsən; 
сырејдəни gülmür; сырејдəнимон gülmürük; сырејдəнишон 
gülmürsünüz; сырејдəнин gülmürlər; сырејдəныбим gülmürdüm; 
сырејдəныбиш gülmürdün; сырејдəныбе gülmürdü; 
сырејдəныбимон gülmürdük; сырејдəныбишон gülmürdünüz; 
сырејдəныбин gülmürdülər; сырəныбим gülməmişdim; сырəныбиш 
gülməmişdin; сырəныбе gülməmişdi; сырəныбимон gülməmişdik; 
сырəныбишон gülməmişdiniz; сырəныбин gülməmişdilər; 
нысырəјм gülmədim; нысырəјш gülmədin; нысырəј gülmədi; 
нысырəјмон gülmədik; нысырəјшон gülmədiniz; нысырəјн 
gülmədilər; нəсырим gülməzdim; нəсыриш gülməzdin; нəсыри 
gülməzdi; нəсыримон gülməzdik; нəсыришон gülməzdiniz; 
нəсырин gülməzdilər; сырəнəбəјм gülməsəydim; сырəнəбəјш 
gülməsəydin; сырəнəбəј gülməsəydi; сырəнəбəјмон gülməsəydik; 
сырəнəбəјшон gülməsəydiniz; сырəнəбəјн gülməsəydilər; 
сырəнинныбим gülməməliydim; сырəнинныбиш gülməməliydin; 
сырəнинныбе gülməməliydi; сырəнинныбимон gülməməliydik; 
сырəнинныбишон gülməməliydiniz; сырəнинныбин 
gülməməliydilər; сырəнин ныбим gülməli olmadım; сырəнин 
ныбиш gülməli olmadın; сырəнин ныбе gülməli olmadı; сырəнин 
ныбимон gülməli olmadıq; сырəнин ныбишон gülməli olmadınız; 
сырəнин ныбин gülməli olmadılar; сырəниннимбəн 
gülməməliyəmmiş; сырəниннишбəн gülməməlisənmiş; 
сырəниннијебəн gülməməliymiş; сырəниннимонбəн 
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gülməməliyikmiş; сырəниннишонбəн gülməməlisinizmiş; 
сырəниннинбəн gülməməliylərmiş; нибəсырем gülmərəm; 
нибəсыреш gülməzsən; нибəсыре gülməz; нибəсыремон gülmərik; 
нибəсырешон gülməzsiniz; нибəсырен gülməzlər; сырəнинним 
gülməməliyəm; сырəнинниш gülməməlisən; сырəнинни 
gülməməlidir; сырəниннимон gülməməliyik; сырəниннишон 
gülməməlisiniz; сырəниннин gülməməlidirlər; нысырым gülməyim; 
мəсыр gülmə; нысыры gülməsin; мəсырəмон gülməyək; мəсырəн 
gülməyin; нысырын gülməsinlər; нысыром gülməsəm; нысырош 
gülməsən; нысыро gülməsə; нысыромон gülməsək; нысырошон 
gülməsəniz; нысырон gülməsələr. 

сыремон и. gülüş. 
сыре-сыре з. gülәrәk, gülә-gülә. 
сырә и. gülüş. 
сырә с. gülmüş, gülәn, gülümsәmiş, gülümsәyәn, gülümsünmüş, 

gülümsünәn. 
сырә хəб. мəн. gülüb, gülümsәyib, gülümsünüb. 
сырәдијән с. gülәrüz, üzügülәr. 
сырәдијәнәти и. gülәrüzlük, üzügülәrlik. 
сырәјн с. gülmәli, gülünc; сырəјнə гəп gülünc söhbət. 
сырәкәс и. gülәn. 
сырәнин с. gülmәli, gülәsi, gülümsәmәli, gülümsәyәsi, 

gülümsünmәli, gülümsünәsi. 
сырәсә з. gülәrkәn, gülümsәyәrkәn, gülümsünәrkәn. 
сырәһујә и. mәzhәkә. 
сырәчәккә и. gülüş, qәhqәhә; сырəчəккə жəј ф. bərkdən gülmək, 

qəhqəhə vurmaq. 
сырин с. sirli. 
сыринәти и. sirlilik. 
сыркә и. sirkә. 
сырпуш с. ağzıbәrk, ağzıbütöv, sirrsaxlayan. 
сырпушәти и. ağzıbәrklik, ağzıbütövlük. 
сыр-сыфәт и. sir-sifәt. 
сырф с. sırf. 
сырһасыр и. gülüşmә. 
сысәмутә с. qıpqırmızı; сысəмутə беј qıpqırmızı olmaq. 
сысән и. бот. süsәn. 
сы-сы и. qızartı, qızarıq, qızarışma; сы-сы дој ф. qızarışmaq. 
сысынҹ с. qırmızıyanaq, alyanaq. 
сысынҹин с. qırmızıyanaqlı, alyanaqlı. 
сысынҹинәти и. allıq; сысынҹин кардеј ф. allaşdırmaq; 

сысынҹин кардə беј ф. allaşdırılmaq; сысынҹин кардə быə с. 
allaşdırılmış, allaşdırılan; сысынҹин кардə быə хəб. мəн. 
allaşdırılmışdır, allaşdırılıb. 

сыст с. süst, әzgin, yorğun, üzgün; сыст беј ф. süstləşmək, 
əzginləşmək, yorulmaq; сыст быə с. süstləşmiş, əzginləşmiş, 
yorulmuş; сыст быə хəб. мəн. süstləşmişdir, əzginləşmişdir, 
yorulmuşdur. 

сыстәти и. süstlük, әzginlik, yorğunluq, üzgünlük. 
сысти и. süstlük, әzginlik, yorğunluq; сысти сəј ф. dincəlmək, 

yorğunluğunu almaq. 
сыст-сысти з. yorğuncasına, әzgin-әzgin, süst-süst, yorğun-

arğın. 
сыфә и. altlıq (əl dəyirmanı üçün həsirdən toxunan dairəvi altlıq). 
сыфәт и. 1 sifәt; 2 грəм. sifәt; фелə сыфəт feli sifət. 
сыфыр и. sifır. 
сыфт с. 1 yuvarlaq; сыфтə əдəдон yuvarlaq ədədlər; сыфт беј ф. 

yuvarlaqlaşmaq; сыфт быə с. yuvarlaqlaşmış, yuvarlaqlaşan; сыфт 
быə хəб. мəн. yuvarlaqlaşmışdır, yuvarlaqlaşıb; сыфт кардеј ф. 
yuvarlaqlaşdırmaq; сыфт кардə с. yuvarlaqlaşdıran, yuvarlaqlaşdırıcı; 
сыфт кардə беј ф. yuvarlaqlaşdırılmaq; сыфт кардə быə с. 
yuvarlaqlaşdırılmış, yuvarlaqlaşdırılan; сыфт кардə быə хəб. мəн. 
yuvarlaqlaşdırılmışdır, yuvarlaqlaşdırılıb; 2 kip; сыфт бастеј kip 
bağlamaq. 

сыфтә I и. başlanğıc, bina; сыфтə кардеј başlamaq, başlanğıcını 
qoymaq.  

сыфтә II з. әvvәl, әvvәlcә; сыфтə ты бино быкə əvvəl sən başla;  
*Сыфтə бо ғонəғи аспи, чəјо бочəј ыштəни вырə быкə Әvvəl 
qonağın atına, sonra onun özünə yer elə (At. sözü). 

сыфтә III з. qabaqlar, әvvәllәr, әvvәllәrdә, qabaqlarda; сыфтə 
ијəн есə qabaqlar və indi.  

сыфтәдә з. әvvәldә, başlanğıcda. 
сыфтәку з. qabaqdan, әvvәldәn, әvvәlcәdәn, binadan, 

başlanğıcdan, әzәlcәdәn. 
сыфтәнә з. әvvәlki, әvvәlinci, ilkin, әzәlki; сыфтəнə вахтонəдə 

əvvəlki vaхtlarda; сыфтəнə вахтон əzəlki vaхtlar. 
сыфтәо з. qabaqdan, әvvәldәn, әvvәlcәdәn, binadan, 

başlanğıcdan, әzәlcәdәn. 
сыфтә-сыфтә з. әvvәlcә, әvvәl-әvvәl. 
сыхан и. 1 söz; сыхан вотеј söz demək; сыхан дој söz vermək; 

ыштə сыханисə мандеј öz sözünün üstündə durmaq; сыхан кардеј 
ф. danışmaq, söhbət etmək; сыхан кардə беј ф. danışılmaq, söhbət 
edilmək; сыхан кардə быə с. danışılmış, danışılan, söhbət edilmiş 
(edilən); сыхан кардə быə хəб. мəн. danışılmışdır, danışılıb, söhbət 
edilmişdir (edilib); 2 söhbәt; *Бə јоли сыхани гуш ныдоəкəс бə јолə 
бəло дучо бəбе Böyüyün sözünə baxmayan böyük bəlaya düçar olar; 
Бə һа сыхани гуш быдош, сығ бəсə сығи əмандыни Hər sözə qulaq 
assan, daş daş üstdə qalmaz; Сыхан де пули бəбəј, һички гəп 
нəжəни Söz pulla olsaydı, heç kim danışmazdı; Сыхан чанə гəво 
бешəни, чəј подшош, чоко беше, чəј нокəш Söz nə qədər ağızdan 
çıxmayıb sən onun padşahısan, ağızdan çıxan kimi onun nökərisən 
(At. sözü). 

сыханбәсә и. sözqatma; сыханбəсə кардеј ф. araya söz qatmaq. 
сыханбоз с. sözbaz. 
сыханбозәти и. sözbazlıq. 
сыханвәрз с. dilavәr, dilli-dilavәr, ağzıkәsәrli; сыханвəрзə одəм 

dilli-dilavər adam. 
сыханвәрзәти и. dilavәrlik, ağzıkәsәrlilik, dilli-dilavәrlik. 
сыхангырд и. sözlük.  
сыхандәгишәкә с. грəм. sözdәyişdirici. 
сыхандәгишкарде и. грəм. sözdәyişdirmә. 
сыхандәрәс с. sözbaşadüşәn, ayıq. 
сыхандәчокне и. sözgülәşdirmә. 
сыханә и. bax: сыхангырд. 
сыханәновын и. sözgәzdirәn. 
сыханәсә и. sözbaşı; ыштəни тариф кардејдəбе һар сыханəсə hər 

sözbaşı özünü tərifləyirdi. 
сыханәсохт и. sözdüzәldәn, sözuyduran. 
сыханин с. 1 sözlü; 2 söhbәtli. 
сыханманд  
сыханновне и. sözgәzdirmә. 
сыханогордыне и. sözqaytarma. 
сыханомә з. sözgәlişi. 
сыханпебырын и. krossvord. 
сыхансохт с. sözdüzәldici, sözdüzәldәn; сыхансохтə ғулоғə 

sözdüzəldici şəkilçi. 
сыхансохте и. sözdüzәltmә, sözyaratma. 
сыханҹил с. danışqan, söhbәtcil; сыханҹилə əғыл danışqan uşaq. 
сыханҹиләти и. danışqanlıq, söhbәtcillik. 
сыхт з. sidq; дылисыхт sidq ürəkdən. 
со I и. qamaşma; со дој ф. qamaşmaq; чəшоным со дојдəн 

gözlərim qamaşır; со жəј ф. qamaşmaq; чəшоным со жəјдəн 
gözlərim qamaşır. 

со II и. cilalama, cilalanma, pardaxlama, pardaxlanma, 
qılovlama, qılovlanma; со доə бе и. cilalanma, pardaxlanma, 
qılovlanma; со доə беј ф. cilalanmaq, pardaxlanmaq, qılovlanmaq; со 
доə быə с. cilalanmış, cilalanan, pardaxlanmış, pardaxlanan, 
qılovlanmış, qılovlanan; со доə быə хəб. мəн. cilalanmışdır, cilalanıb, 
pardaxlanmışdır, pardaxlanıb, qılovlanmışdır, qılovlanıb; со дој ф. 
cilalamaq, qılovlamaq; со быдə бə чəху bıçağı cilala. 

со III и. hәyәt; чəмə со bizim həyət. 
со IV и. pәrvaz; осмонəдə со дој göydə pərvaz vurmaq. 
со V и. say; бə со сəј saymaq, ehtiram bəsləmək; бə со ныстəнеј 

saya almamaq, ehtiram bəsləməmək, saymamaq. 
со-бә и. hәyәt-baca, qapı-baca, dir-dirrik. 
собәсо з. hәyәtbәhәyәt, hәyәt-hәyәt. 
собун и. sabın; собун жəј (дəсујеј) sabınlamaq, sabınlanmaq. 
собунәвон и. sabunçu. 
собунәвонәти и. sabunçuluq. 
собунәғаб и. sabunqabı. 
собунин с. sabunlu. 
собунов и. sabun suyu. 
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совғат и. sovqat. 
совон и. dalandar, küçәsüpürәn. 
совонәти и. dalandarlıq, küçәsüpürәnlik. 
согнә и. 1 kölgә; согнəдə ныштеј kölgədə oturmaq; согнə кардеј 

ф. kölgə salmaq; согнə кардə беј ф. kölgə salınmaq; согнə кардə 
быə с. kölgə salınmış (salınan); согнə кардə быə хəб. мəн. kölgə 
salınmışdır (salınıb); 2 sayә; чикисə согнəдə рост беј kiminsə 
sayəsində qalхmaq. 

согнәвә и. kölgәlik.  
согнәјн с. kölgәli. 
согнәјнәти и. kölgәlilik. 
согнәҹо и. 1 kölgәlik; 2 köşk, çardaq.  
соғал и. kirәmit. 
соәбу и. üфunәt iyi, kәsif qoxu. 
соәдә и. cilalayan, cilalayıcı. 
соәжә и. kölgәlik; соəжə мивə kölgəlikdə yetişən meyvə.  
соәнәво и. kabus, qaraltı. 
сожә и. qamaşan, qamaşdırıcı. 
соз и. saz; кефым созе kefim sazdır; соз беј ф. sazlaşmaq; соз 

кардеј ф. sazlamaq; соз кардə беј ф. sazlanmaq; соз кардə быə с. 
sazlanmış, sazlanan; соз кардə быə хəб. мəн. sazlanmışdır, sazlanıb. 

созәти и. sazlıq.  
созиш и. saziş; созиш бастеј saziş bağlamaq. 
созишкор и. sazişçi. 
созишкорәти и. sazişçilik. 
сојб и. sahib; сојб бешеј ф. 1 yiyə durmaq, sahib çıxmaq; 2 

yiyələnmək; сојб бешə с. 1 yiyə durmuş, sahib çıxmış; 2 yiyələnmiş, 
yiyələnən; сојб бешə хəб. мəн. 1 yiyə durmuşdur, sahib çıxmışdır; 2 
yiyələnmişdir, yiyələnib. 

сојбәти и. sahiblik, yiyәlik.  
сојбин с. sahibli, yiyәli. 
сојә с. 1 sadә; сојə кардеј sadələşdirmək; сојə беј sadələşmək; сојə 

быə sadələşmiş; сојə кардə быə sadələşdirilmiş; 2 yekrәng, 
birrәngli. 

сојәдыл с. sadәqәlbli, sadәürәkli, sadәdil; де сојəдылəти 
sadəqəlbliklə, sadədilliklə. 

сојәдыләти и. sadәqәlblik, sadәürәklik, sadәdillik. 
сојәти и. 1 sadәlik; 2 yekrәnglilik, birrәnglilik. 
сокин и. sakin; сокин беј sakin olmaq.  
сокинәти и. sakinlik. 
соклә и. bax: суколә.  
сокрә и. kasa. 
сол и. зоол. çapaq (balıq). 
солокафте и. зоол. göy qaratoyuq. 
солтан и. sultan. 
солтанәти и. sultanlıq. 
сондых и. sandıq. 
сондыххонә и. sandıqxana. 
сондыхчә и. sandıqça. 
сонә и. sona.  
сопәр и. dulusçuluq alәti. 
сопәрәвон и. dulusçu. 
сопәрәвонәти и. dulusçuluq. 
сопсипи с. apağ, bәmbәyaz; сопсипијə дастəхон apağ süfrə. 
сопсоф с. apaydın; сопсофə мəсəлə apaydın məsələ. 
сор и. il; Нујə сор Yeni il; сори дырози il uzunu; де сорон illərlə; 

*бə и сор bir ilə. 
сорбәмијон з. ilaşırı. 
сорбәсор з. ilbәil, ildәn-ilә, il-ildәn. 
сорә с. illik, yaşar. 
сорәдә з. ildә; сорəдə и кəрə ildə bir dəfə. 
сорәјарә и. тəб. ilyarası (dəri leyşmaniozunun bir forması). 
сорәсә и. ildönümü. 
сорәсыркә и. sirkә, üzüm sirkәsi. 
сорәх и. soraq. 
сорәх-сорәх и. soraq-soraq, soraqlaşma; сорəх-сорəх кардеј 

soraqlaşmaq. 
сорисә и. ildәn; бевəҹ омејдə сорисə сор есə indi il ildən pis gəlir. 
сормодонә з. il uzunu, illәr boyu; сормодонə окардејдəни ыштə 

пыə кəјбə illər boyu öz ata evinin qapısını açmır; нохəше сормодонə 
il uzunu хəstədir. 

сорнә с. illik; исорнə birillik; дасорнə onillik. 
сорномә и. salnamә.  
сорномәвон и. salnamәçi. 
сорогард и. ildönümü. 
сос и. çil, lәkә (dəridə). 
сосин с. çilli, lәkәli (dəri). 
сосинәти и. çillilik, lәkәlilik (dərinin). 
соф с. 1 saf; 2 aydın; соф бе и. aydınlaşma, saflaşma; соф беј ф. 

aydınlaşmaq, saflaşmaq; соф быəбе aydınlaşmışdı; соф быəбəј 
aydınlaysaydı; соф бе aydınlaşdı; соф бəбе aydınlaşar; соф быə с. 
aydınlaşmış, aydınlaşan, saflaşmış, saflaşan; соф быə хəб. мəн. 
aydınlaşmışdır, aydınlaşıb, saflaşmışdır, saflaşıb; соф кардеј ф. 
saflaşdırmaq; aydınlaşdırmaq; соф кардə с. aydınlaşdıran, 
aydınlaşdırıcı; соф кардə беј ф. saflaşdırılmaq, aydınlaşdırılmaq; соф 
кардə быə с. saflaşdırılmış, aydınlaşdırılmış; saflaşdırılan, 
aydınlaşdırılan; соф кардə быə хəб. мəн. saflaşdırılmışdır, 
aydınlaşdırılmışdır; saflaşdırılıb, aydınlaşdırılıb; ♥софим safam; 
софиш safsan; софе safdır; софимон safıq; софишон safsınız; софин 
safdırlar.  

софәдыл с. safürәkli, safqәlbli. 
софәдыләти и. safürәklilik, safqәlblilik. 
софәкә с. saflaşdıran, saflaşdırıcı; aydınlaşdıran.  
софәти и. saflıq. 
софи и. saflıq, aydınlıq. 
соф-ож с. açıq-aydın, apaçıq. 
соф-ошко с. açıq-aşkar, apaşkar, aydın-aşkar, apaydın, saf-

aşkar, ağ-aşkar. 
софсәрост с. dümdüz, dübbәdüz. 
соф-софи з. aydınca, aydıncasına, saflıqla. 
софчије и. фото. кинем. aydıngörünmә. 
сохә и. miras, andır.  
сохте и. düzәltmә, qayırma, qurma, quraşdırma. 
сохтеј ф. 1 düzәltmәk, qayırmaq, qurmaq, quraşdırmaq; 2 

törәtmәk; хəто сохтеј хəta törətmək; сохтə бе и. düzəldilmə, 
qayırılma, qurulma, quraşdırılma; сохтə беј ф. düzəldilmək, 
qayırılmaq, qurulmaq, quraşdırılmaq; сохтə быəбе düzəldilmişdi; 
сохтə бе düzəldildi; сохтə быəбəј düzəldilsəydi; сохтə бејдə 
düzəldilir; сохтə бəбе düzəldiləcək; сохтə быə с. düzəldilmiş, 
düzəldilən, qayırılmış, qayırılan, qurulmuş, qurulan, quraşdırılmış, 
quraşdırılan; сохтə быə хəб. мəн. düzəldilmişdir, düzəldilib, 
qayırılmışdır, qayırılıb, qurulmuşdur, qurulub, quraşdırılmışdır, 
quraşdırılıb; ♥сохтејдəм düzəldirəm; сохтејдəш düzəldirsən; 
сохтејдə düzəldir; сохтејдəмон düzəldirik; сохтејдəшон 
düzəldirsiniz; сохтејдəн düzəldirlər; сохтејдəбим düzəldirdim; 
сохтејдəбиш düzəldirdin; сохтејдəбе düzəldirdi; сохтејдəбимон 
düzəldirdik; сохтејдəбишон düzəldirdiniz; сохтејдəбин düzəldirdilər; 
сохтəмбе düzəltmişdim; сохтəбе düzəltmişdin; сохтəшбе 
düzəltmişdi; сохтəмонбе düzəltmişdik; сохтəонбе düzəltmişdiniz; 
сохтəшонбе düzəltmişdilər; сохтыме düzəltdim; сохте düzəltdin; 
сохтыше düzəltdi; сохтымоне düzəltdik; сохтыоне düzəltdiniz; 
сохтышоне düzəltdilər; əсохтим düzəldərdim; əсохтиш düzəldərdin; 
əсохти düzəldərdi; əсохтимон düzəldərdik; əсохтишон 
düzəldərdiniz; əсохтин düzəldərdilər; сохтəмбəј düzəltsəydim; 
сохтəбəј düzəltsəydin; сохтəшбəј düzəltsəydi; сохтəмонбəј 
düzəltsəydik; сохтəонбəј düzəltsəydiniz; сохтəшонбəј düzəltsəydilər; 
сохтəнинбим düzəltməliydim; сохтəнинбиш düzəltməliydin; 
сохтəнинбе düzəltməliydi; сохтəнинбимон düzəltməliydik; 
сохтəнинбишон düzəltməliydiniz; сохтəнинбин düzəltməliydilər; 
сохтəнин бим düzəltməli oldum; сохтəнин биш düzəltməli oldun; 
сохтəнин бе düzəltməli oldu; сохтəнин бимон düzəltməli olduq; 
сохтəнин бишон düzəltməli oldunuz; сохтəнин бин düzəltməli 
oldular; сохтəнинимбəн düzəltməliyəmmiş; сохтəнинишбəн 
düzəltməlisənmiş; сохтəнинебəн düzəltməliymiş; сохтəнинимонбəн 
düzəltməliyikmiş; сохтəнинишонбəн düzəltməlisinizmiş; 
сохтəнининбəн düzəltməliylərmiş; бəсохтем düzəldərəm; бəсохтеш 
düzəldərsən; бəсохте düzəldər; бəсохтемон düzəldərik; бəсохтешон 
düzəldərsiniz; бəсохтен düzəldərlər; сохтəниним düzəltməliyəm; 
сохтəниниш düzəltməlisən; сохтəнине düzəltməlidir; сохтəнинимон 
düzəltməliyik; сохтəнинишон düzəltməlisiniz; сохтəнинин 
düzəltməlidirlər; бысохтым düzəldim; бысохт düzəlt; бысохты 
düzəltsin; бысохтəмон düzəldək; бысохтəн düzəldin; бысохтын 
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düzəltsinlər; бысохтом düzəltsəm; бысохтош düzəltsən; бысохто 
düzəltsə; бысохтомон düzəltsək; бысохтошон düzəltsəniz; бысохтон 
düzəltsələr; ♥сохтејдəним düzəltmirəm; сохтејдəниш düzəltmirsən; 
сохтејдəни düzəltmir; сохтејдəнимон düzəltmirik; сохтејдəнишон 
düzəltmirsiniz; сохтејдəнин düzəltmirlər; сохтејдəныбим 
düzəltmirdim; сохтејдəныбиш düzəltmirdin; сохтејдəныбе 
düzəltmirdi; сохтејдəныбимон düzəltmirdik; сохтејдəныбишон 
düzəltmirdiniz; сохтејдəныбин düzəltmirdilər; сохтəмныбе 
düzəltməmişdim; сохтəныбе düzəltməmişdin; сохтəшныбе 
düzəltməmişdi; сохтəмонныбе düzəltməmişdik; сохтəонныбе 
düzəltməmişdiniz; сохтəшонныбе düzəltməmişdilər; нысохтыме 
düzəltmədim; нысохте düzəltmədin; нысохтыше düzəltmədi; 
нысохтымоне düzəltmədik; нысохтыоне düzəltmədiniz; 
нысохтышоне düzəltmədilər; нəсохтим düzəltməzdim; нəсохтиш 
düzəltməzdin; нəсохти düzəltməzdi; нəсохтимон düzəltməzdik; 
нəсохтишон düzəltməzdiniz; нəсохтин düzəltməzdilər; сохтəмнəбəј 
düzəltməsəydim; сохтəнəбəј düzəltməsəydin; сохтəшнəбəј 
düzəltməsəydi; сохтəмоннəбəј düzəltməsəydik; сохтəоннəбəј 
düzəltməsəydiniz; сохтəшоннəбəј düzəltməsəydilər; сохтəнинныбим 
düzəltməməliydim; сохтəнинныбиш düzəltməməliydin; 
сохтəнинныбе düzəltməməliydi; сохтəнинныбимон 
düzəltməməliydik; сохтəнинныбишон düzəltməməliydiniz; 
сохтəнинныбин düzəltməməliydilər; сохтəнин ныбим düzəltməli 
olmadım; сохтəнин ныбиш düzəltməli olmadın; сохтəнин ныбе 
düzəltməli olmadı; сохтəнин ныбимон düzəltməli olmadıq; сохтəнин 
ныбишон düzəltməli olmadınız; сохтəнин ныбин düzəltməli 
olmadılar; сохтəниннимбəн düzəltməməliyəmmiş; сохтəниннишбəн 
düzəltməməlisənmiş; сохтəниннијебəн düzəltməməliymiş; 
сохтəниннимонбəн düzəltməməliyikmiş; сохтəниннишонбəн 
düzəltməməlisinizmiş; сохтəниннинбəн düzəltməməliylərmiş; 
нибəсохтем düzəltmərəm; нибəсохтеш düzəltməzsən; нибəсохте 
düzəltməz; нибəсохтемон düzəltmərik; нибəсохтешон 
düzəltməzsiniz; нибəсохтен düzəltməzlər; сохтəнинним 
düzəltməməliyəm; сохтəнинниш düzəltməməlisən; сохтəнинни 
düzəltməməlidir; сохтəниннимон düzəltməməliyik; сохтəниннишон 
düzəltməməlisiniz; сохтəниннин düzəltməməlidirlər; нысохтым 
düzəltməyim; мəсохт düzəltmə; нысохты düzəltməsin; мəсохтəмон 
düzəltməyək; мəсохтəн düzəltməyin; нысохтын düzəltməsinlər; 
нысохтом düzəltməsəm; нысохтош düzəltməsən; нысохто 
düzəltməsə; нысохтомон düzəltməsək; нысохтошон düzəltməsəniz; 
нысохтон düzəltməsələr. 

сохтемон и. quruluş; зывони сохтемон dilin quruluşu; иҹтимоијə 
сохтемон ictimai quruluş. 

сохтемонин с. quruluşlu. 
сохте-сохте з. düzәldә-düzәldә, qayıra-qayıra, qura-qura, 

quraşdıra-quraşdıra, düzәldәrәk, qayıraraq, quraraq, 
quraşdıraraq. 

сохтә с. 1 düzәldilmә, düzәldilmiş, düzәldilәn, qayırılma, 
qurama, quraşdırılma; 2 qәlp; 3 düzәltmә; сохтə сыханон 
düzəltmə sözlər. 

сохтә хəб. мəн. düzәltmisәn, qayırmısan, qurmusan, 
quraşdırmısan. 

сохтәј и. 1 qurğu, mexanizm; 2 qurum; сијосијə сохтəјон siyasi 
qurumlar. 

сохтәнин с. düzәltmәli, düzәldәsi, qayırmalı, qayırası, qurmalı, 
qurası, quraşdırmalı, quraşdırası. 

сохтәсә з. düzәldәrkәn, qayırarkәn, qurarkәn, quraşdırarkәn. 
соһбәт и. söhbәt; соһбəт кардеј söhbət etmək. 
спирт и. spirt. 
спиртин и. spirtli; спиртинə пешомəј spirtli içki. 
стандарт и. standart. 
стансијә и. stansiya. 
статистикә и. statistika. 
стереотип и. stereotip. 
стил и. stil. 
стратегијә и. strategiya. 
стратежи с. strateji; стратежијə план strateji plan. 
-стон//-ыстон –stan//istan (məkan anlayışı yaradan şəkilçi); 

Толышыстон - Talışыstan. 

су с. şor, duzlu; сујə мој duzlu balıq; *Сушон вотə, һəни 
бəлекотшон вотəни ки! Duzlu deyiblər, daha qır duz deməyiblər ki! 
(At. sözü). 

субај с. subay; субајə зоə subay oğlan. 
субајәти и. subaylıq. 
субтропик с. subtropik. 
субјект и. subyekt.  
субјектив с. subyektiv. 
субјективәти и. subyektivlik. 
субһ и. sübh. 
субһәдәли з. sübhdәn, sübh teydәn, sәhәr tezdәn, sәhәr çağı. 
сувист и. әlәnti, irmәk. 
сужет и. süjet. 
сужетин с. süjetli. 
сузәнәг и. süzәnәk.  
сузмә и. süzmә (süd məhsulu).  
суи-ғәсд и. sui-qәsd. 
суи-ғәсдәкә и. sui-qәsdçi. 
суи-истифодә и. sui-istifadә. 
сује и. itilәmә. 
сујеј ф. itilәmәk; ♥сујејдəм itiləyirəm; сујејдəш itiləyirsən; сујејдə 

itiləyir; сујејдəмон itiləyirik; сујејдəшон itiləyirsiniz; сујејдəн 
itiləyirlər; сујејдəбим itiləyirdim; сујејдəбиш itiləyirdin; сујејдəбе 
itiləyirdi; сујејдəбимон itiləyirdik; сујејдəбишон itiləyirdiniz; 
сујејдəбин itiləyirdilər; сујəмбе itiləmişdim; сујəбе itiləmişdin; 
сујəшбе itiləmişdi; сујəмонбе itiləmişdik; сујəонбе itiləmişdiniz; 
сујəшонбе itiləmişdilər; сујəме itilədim; сујəј itilədin; сујəше itilədi; 
сујəмоне itilədik; сујəоне itilədiniz; сујəшоне itilədilər; əсујм 
itiləyərdim; əсујш itiləyərdin; əсуј itiləyərdi; əсујмон itiləyərdik; 
əсујшон itiləyərdiniz; əсујн itiləyərdilər; сујəмбəј itiləsəydim; 
сујəбəј itiləsəydin; сујəшбəј itiləsəydi; сујəмонбəј itiləsəydik; 
сујəонбəј itiləsəydiniz; сујəшонбəј itiləsəydilər; сујəнинбим 
itiləməliydim; сујəнинбиш itiləməliydin; сујəнинбе itiləməliydi; 
сујəнинбимон itiləməliydik; сујəнинбишон itiləməliydiniz; 
сујəнинбин itiləməliydilər; сујəнин бим itiləməli oldum; сујəнин 
биш itiləməli oldun; сујəнин бе itiləməli oldu; сујəнин бимон 
itiləməli olduq; сујəнин бишон itiləməli oldunuz; сујəнин бин 
itiləməli oldular; сујəнинимбəн itiləməliyəmmiş; сујəнинишбəн 
itiləməlisənmiş; сујəнинебəн itiləməliymiş; сујəнинимонбəн 
itiləməliyikmiş; сујəнинишонбəн itiləməlisinizmiş; сујəнининбəн 
itiləməliylərmiş; бəсујем itiləyərəm; бəсујеш itiləyərsən; бəсује 
itiləyər; бəсујемон itiləyərik; бəсујешон itiləyərsiniz; бəсујен 
itiləyərlər; сујəниним itiləməliyəm; сујəниниш itiləməlisən; 
сујəнине itiləməlidir; сујəнинимон itiləməliyik; сујəнинишон 
itiləməlisiniz; сујəнинин itiləməlidirlər; бысујым itiləyim; бысу itilə; 
бысујы itiləsin; бысујəмон itiləyək; бысујəн itiləyin; бысујын 
itiləsinlər; бысујом itiləsəm; бысујош itiləsən; бысујо itiləsə; 
бысујомон itiləsək; бысујошон itiləsəniz; бысујон itiləsələr; 
♥сујејдəним itiləmirəm; сујејдəниш itiləmirsən; сујејдəни itiləmir; 
сујејдəнимон itiləmirik; сујејдəнишон itiləmirsiniz; сујејдəнин 
itiləmirlər; сујејдəныбим itiləmirdim; сујејдəныбиш itiləmirdin; 
сујејдəныбе itiləmirdi; сујејдəныбимон itiləmirdik; сујејдəныбишон 
itiləmirdiniz; сујејдəныбин itiləmirdilər; сујəмныбе itiləməmişdim; 
сујəныбе itiləməmişdin; сујəшныбе itiləməmişdi; сујəмонныбе 
itiləməmişdik; сујəонныбе itiləməmişdiniz; сујəшонныбе 
itiləməmişdilər; нысујəме itiləmədim; нысујəј itiləmədin; нысујəше 
itiləmədi; нысујəмоне itiləmədik; нысујəоне itiləmədiniz; 
нысујəшоне itiləmədilər; нəсујм itiləməzdim; нəсујш itiləməzdin; 
нəсуј itiləməzdi; нəсујмон itiləməzdik; нəсујшон itiləməzdiniz; 
нəсујн itiləməzdilər; сујəмнəбəј itiləməsəydim; сујəнəбəј 
itiləməsəydin; сујəшнəбəј itiləməsəydi; сујəмоннəбəј itiləməsəydik; 
сујəоннəбəј itiləməsəydiniz; сујəшоннəбəј itiləməsəydilər; 
сујəнинныбим itiləməməliydim; сујəнинныбиш itiləməməliydin; 
сујəнинныбе itiləməməliydi; сујəнинныбимон itiləməməliydik; 
сујəнинныбишон itiləməməliydiniz; сујəнинныбин 
itiləməməliydilər; сујəнин ныбим itiləməli olmadım; сујəнин ныбиш 
itiləməli olmadın; сујəнин ныбе itiləməli olmadı; сујəнин ныбимон 
itiləməli olmadıq; сујəнин ныбишон itiləməli olmadınız; сујəнин 
ныбин itiləməli olmadılar; сујəниннимбəн itiləməməliyəmmiş; 
сујəниннишбəн itiləməməlisənmiş; сујəниннијебəн itiləməməliymiş; 
сујəниннимонбəн itiləməməliyikmiş; сујəниннишонбəн 
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itiləməməlisinizmiş; сујəниннинбəн itiləməməliylərmiş; нибəсујем 
itiləmərəm; нибəсујеш itiləməzsən; нибəсује itiləməz; нибəсујемон 
itiləmərik; нибəсујешон itiləməzsiniz; нибəсујен itiləməzlər; 
сујəнинним itiləməməliyəm; сујəнинниш itiləməməlisən; сујəнинни 
itiləməməlidir; сујəниннимон itiləməməliyik; сујəниннишон 
itiləməməlisiniz; сујəниннин itiləməməlidirlər; нысујым itiləməyim; 
мəсу itiləmə; нысујы itiləməsin; мəсујəмон itiləməyək; мəсујəн 
itiləməyin; нысујын itiləməsinlər; нысујом itiləməsəm; нысујош 
itiləməsən; нысујо itiləməsə; нысујомон itiləməsək; нысујошон 
itiləməsəniz; нысујон itiləməsələr. 

сује-сује з. itilәyә-itilәyә, itilәyәrәk. 
сујә и. bax: сујәкә; сујə кардеј ф. 1 duza qoymaq, duzlamaq; 2. 

мəҹ. tutuquşu kimi təkrarlamaq; сујə кардəше гылəј сыхан, һежо 
вотејдə əј tutuquşu kimi bir sözü əzbərləyib, elə onu deyir; сујə кардə 
беј ф. duza qoyulmaq, duzlanmaq; сујə кардə быə с. duza qoyulmuş, 
duzlanmış, duzlanan; сујə кардə быə хəб. мəн. duza qoyulmuşdur, 
duzlanmışdır, duzlanıb. 

сујә с. itilәmiş, itilәyәn. 
сујә хəб. мəн. itilәmisәn. 
сујә бәлекот с. duzluca. 
сујә әждым с. duzluca, әjdim. 
сујәкә и. şoraba. 
сујәнин с. itilәmәli, itilәyәsi. 
сујәсә з. itilәyirkәn, itilәyәn yerdә. 
сујәти и. duzluluq, şorluq. 
сук и. зоол. xoruz. 
сукә-сукә з. qırmızıca; сукə-сукə бə дим мандеј qırmızıca üzə 

dayanmaq. 
сукәһан и. banlaşma, xoruz banı. 
сукәһанони з. xoruz banı vaxtı, sәhәr çağı. 
сукәҹанг и. xoruz döyüşü. 
сукәҹангоне и. xoruz döyüşü. 
сукиәвәлиһангом з. ertә, lap tezdәn, xoruz banı vaxtı. 
суко и. зоол.  erkәk ördәk. 
сукоәдум и. зоол. qızılquyruq, qılquyruq ördәk; шаһијə 

сукоəдум şah qılquyruq ördək. 
сукоәдуминон и. зоол. qılquyruqlular. 
суколә и. зоол.  beçә, çolpa, xoruzbeçә. 
сукон и. sükan. 
сукһанә з. xoruz banı. 
сулә и. yekparә, iri tikә, parça; и сулə гужд bir parça ət. 
сули и. çevrә, dolay; сули кəшеј çevrə çəkmək. 
сулмә и. tikә, iri tikә (ət); и сулмə гужд bir iri tikə ət. 
сулук и.  dözüm, yola getmә; сулук кардеј ф. yola getmək, 

dözmək; сулук кардə беј ф. yola gedilmək, dözülmək; сулук кардə 
быə с. yola gedilmiş, dözülmüş; сулук кардə быə хəб. мəн. yola 
gedilmişdir, dözülmüşdür. 

сулһ и. sülh. 
сулһәпи с. sülhsevәr. 
сулһпәрвәр с. sülhpәrvәr. 
сулһпәрвәрәти и. sülhpәrvәrlik. 
сумбатә и. sumbata. 
сумбуләк и. анат. burma (bud sümüyünün çanaq sümüyü 

çuxurunda fırlanan hissəsi). 
сун и. sütun, dirәk. 
сун з. müflis; сун беј ф. мəҹ. müflisləşmək, müflis olmaq; сун 

кардеј ф. мəҹ. müflisləşdirmək, müflis etmək. 
сундон и. tәmәl, әsas, dirәk, qoyuq, binәçә, fundament. 
суни с. süni. 
сунијәти и. sünilik. 
сунин с. sütunlu. 
суов с. duzlu su. 
сур и. дини.  sur; Исраили сур Israilin suru. 
сураһи и. sürahi. 
сурәт и. surәt. 
сурәтбејәкә и. surәtçıxaran. 
сурәтбекарде и. surәtçıxarma. 
сурмә и. sürmә; сурмə кəшеј sürmə çəkmək. 
сурмәјн с. sürmәyi, sürmәli. 
сурсат и. sursat. 
сурфә и. süфrә.  

сусард и. soyuq, etinasız, laqeyd,  mәyus; сусард бе и. soyuma, 
məyus olma, laqeyd olma (işdən və s.); сусард беј ф. soyumaq, 
məyus olmaq, laqeyd olmaq (işdən və s.); сусард быə с. soyumuş, 
məyus olmuş, məyus (laqeyd) olan, soyuyan (işdən və s.); сусард быə 
хəб. мəн. soyumuşdur, məyus olmuşdur, məyus (laqeyd) olub, 
soyuyub (işdən və s.); сусард карде и. məyus etmə, soyutma (işdən və 
s.); сусард кардеј ф. məyus etmək, soyutmaq (işdən və s.); сусард 
кардə бе и. məyus edilmə, soyudulma (işdən və s.); сусард кардə беј 
ф. məyus edilmək, soyudulmaq (işdən və s.); сусард кардə быə с. 
məyus edilmiş, soyudulmuş, məyus edilən, soyudulan (işdən və s.); 
сусард кардə быə хəб. мəн. məyus edilmişdir, soyudulmuşdur, məyus 
edilib, soyudulub (işdən və s.). 

сусардәти и. soyuqluq, etinasızlıq, laqeydlik. 
сутвоније и. yandırtma. 
сутвонијеј ф. yandırtmaq, od qoydurmaq. 
сутвоније-сутвоније з. yandırda-yandırda, yandırdaraq. 
сутвонијә с. yandırtmış, yandırdan. 
сутвонијә хəб. мəн. yandırtmısan. 
сутвонијәнин с. yandırdılmalı, yandırdılası. 
сутвонијәсә з. yandırdarkәn, od qoydurarkәn. 
суте и. yanma; суте-евəшеј ф. yanıb-yaxılmaq, yanıb-tökülmək; 

сутə-евəшə с. yanıb-yaxılmış (yaxılan); сутə-евəшə хəб. мəн. yanıb-
yaxılmışdır (yaxılıb).  

суте и. 1 yanma, yandırma; суте-евошнијеј ф. yandırıb-yaxmaq, 
yandırıb-tökmək; сутə-евошнијə с. yandırıb-yaxıcı, yaxıb-yandırıcı; 2 
мəҹ. qalanma, oduna yanma, yanma (məhəbbət odunda, dərd içində 
və s.). 

сутеј ф. 1 yanmaq, yandırmaq; дој сутеј yandırtmaq; сутə беј ф. 
yandırılmaq; сутə быəбе yandırılmışdı; сутə быəбəј yandırılsaydı; 
сутə бе yandırıldı; сутə бејдə yandırılır; сутə бəбе yandırılacaq; сутə 
быə с. yandırılmış, yandırılan; сутə быə хəб. мəн. yandırılmışdır, 
yandırılıb; 2 мəҹ. qalanmaq, oduna yanmaq, yanmaq (məhəbbət 
odunda, dərd içində və s.); ♥сутејдəм yanıram; сутејдəш yanırsan; 
сутејдə yanır; сутејдəмон yanırıq; сутејдəшон yanırsınız; сутејдəн 
yanırlar; сутејдəбим yanırdım; сутејдəбиш yanırdın; сутејдəбе 
yanırdı; сутəбим yanmışdım; сутəбиш yanmışdın; сутəбе yanmışdı; 
сутəбимон yanmışdıq; сутəбишон yanmışdınız; сутəбин 
yanmışdılar; əсутим yanardım; əсутиш yanardın; əсути yanardı; 
əсутимон yanardıq; əсутишон yanardınız; əсутин yanardılar; сутим 
yandım; сутиш yandın; суте yandı; сутимон yandıq; сутишон 
yandınız; сутин yandılar; сутəнинбим yanmalıydım; сутəнинбиш 
yanmalıydın; сутəнинбе yanmalıydı; сутəнинбимон yanmalıydıq; 
сутəнинбишон yanmalıydınız; сутəнинбин yanmalıydılar; сутəнин 
бим yanmalı oldum; сутəнин биш yanmalı oldun; сутəнин бе 
yanmalı oldu; сутəнин бимон yanmalı olduq; сутəнин бишон 
yanmalı oldunuz; сутəнин бин yanmalı oldular; сутəбəјм yansaydım; 
сутəбəјш yansaydın; сутəбəј yansaydı; сутəбəјмон yansaydıq; 
сутəбəјшон yansaydınız; сутəбəјн yansaydılar; бəсутем yanaram; 
бəсутеш yanarsan; бəсуте yanar; бəсутемон yanarıq; бəсутешон 
yanarsınız; бəсутен yanarlar; сутəниним yanmalıyam; сутəниниш 
yanmalısan; сутəнине yanmalıdır; сутəнинимон yanmalıyıq; 
сутəниниш yanmalısan; сутəнине yanmalıdır; сутəнинимон 
yanmalıyıq; сутəнинишон yanmalısınız; сутəнинин yanmalıdırlar; 
бысутым yanım; бысут yan; бысуты yansın; бысутəмон yanaq; 
бысутəн yanın; бысутын yansınlar; бысутом yansam; бысутош 
yansan; бысуто yansa; бысутомон yansaq; бысутошон yansanız; 
бысутон yansalar; ♥сутејдəним yanmıram; сутејдəниш yanmırsan; 
сутејдəни yanmır; сутејдəнимон yanmırıq; сутејдəнишон 
yanmırsınız; сутејдəнин yanmırlar; сутејдəныбим yanmırdım; 
сутејдəныбиш yanmırdın; сутејдəныбе yanmırdı; сутəныбим 
yanmamışdım; сутəныбиш yanmamışdın; сутəныбе yanmamışdı; 
сутəныбимон yanmamışdıq; сутəныбишон yanmamışdınız; 
сутəныбин yanmamışdılar; нəсутим yanmazdım; нəсутиш 
yanmazdın; нəсути yanmazdı; нəсутимон yanmazdıq; нəсутишон 
yanmazdınız; нəсутин yanmazdılar; нысутим yanmadım; нысутиш 
yanmadın; нысуте yanmadı; нысутимон yanmadıq; нысутишон 
yanmadınız; нысутин yanmadılar; сутəнинныбим yanmamalıydım; 
сутəнинныбиш yanmamalıydın; сутəнинныбе yanmamalıydı; 
сутəнинныбимон yanmamalıydıq; сутəнинныбишон 
yanmamalıydınız; сутəнинныбин yanmamalıydılar; сутəнин ныбим 
yanmalı olmadım; сутəнин ныбиш yanmalı olmadın; сутəнин ныбе 
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yanmalı olmadı; сутəнин ныбимон yanmalı olmadıq; сутəнин 
ныбишон yanmalı olmadınız; сутəнин ныбин yanmalı olmadılar; 
сутəнəбəјм yanmasaydım; сутəнəбəјш yanmasaydın; сутəнəбəј 
yanmsaydı; сутəнəбəјмон yanmasaydıq; сутəнəбəјшон 
yanmasaydınız; сутəнəбəјн yanmasaydılar; нибəсутем yanmaram; 
нибəсутеш yanmazsan; нибəсуте yanmaz; нибəсутемон yanmarıq; 
нибəсутешон yanmazsınız; нибəсутен yanmazlar; сутəнинним 
yanmamalıyam; сутəнинниш yanmamalısan; сутəнинни 
yanmamalıdır; сутəниннимон yanmamalıyıq; сутəнинниш 
yanmamalısan; сутəнинни yanmamalıdır; сутəниннимон 
yanmamalıyıq; сутəнинниишон yanmamalısınız; сутəниннин 
yanmamalıdırlar; нысутым yanmayım; мəсут yanma; нысуты 
yanmasın; мəсутəмон yanmayaq; мəсутəн yanmayın; нысутын 
yanmasınlar; нысутом yanmasam; нысутош yanmasan; нысуто 
yanmasa; нысутомон yanmasaq; нысутошон yanmasanız; нысутон 
yanmasalar. 

сутемон и. yanacaq; де сутемони пурə машин yanacaqla dolu 
maşın. 

сутемонин с. yanacaqlı. 
суте-суте з. yana-yana, yanıxa-yanıxa, yanıqlı-yanıqlı, yanaraq; 

суте-суте бəмеј ф. yana-yana ağlamaq, için-için ağlamaq. 
сутә с. 1 yanmış; 2 yanan, yanar; 3 yandırıcı. 
сутә хəб. мəн. 1 yanıb; 2 мəҹ. qalanıb, oduna yanıb, yanıb 

(məhəbbət odunda, dərd içində və s.). 
сутәј и. yanıq; сутəј бу yanıq iyi. 
сутәнин с. yanmalı, yandırmalı, yanası, yandırası. 
сутәсә з. 1 yanarkәn, yandırarkәn; 2 мəҹ. qalanarkәn, oduna 

yanarkәn, yanarkәn (məhəbbəт оdunda, dərd iчində və s.). 
суф I и. alaq; суфи егəтə мəзə alaq basmış sahə; *Шартукə суф бə 

ови сəвони, одəмə суф бə рəһбəрон нез бəбе Çəltiyin alağı suyun 
mənbəyinə, adamlarin alağı rəhbərlərə yaxın olar (At. sözü). 

суф II и. зоол. suf balığı. 
суфи и. sufi. 
суфијәти  и. дини. sufilik. 
суфијонә з. sufiyanә. 
суфлјор и. suflyor. 
суфлјорәти и. suflyorluq. 

Т 
 
т  T (Talış əlifbasının iyirmiikinci hərfi). 
та и. küsmә, küsüşmә; та кардеј ф. küsmək; та кардə с. küsmüş, 

küsən. 
табе и. tabe; табе беј tabe olmaq; табе кардеј tabe etmək; табе 

кардовнијеј tabe etdirmək. 
табејәти и. tabelik. 
табејн с. tabeli; табејнə кафтə ҹумлə грəм. tabeli mürəkkəb 

cümlə. 
табел и. tabel. 
тав и. qaya; бијə тав buz qayası. 
тавәдандонинон и. зоол. qayadişlilәr (dəniz balıqları dəstəsi).  
тавзы и. tәrәzi. 
тавин с. qayalı; тавинə жапə qayalı sahil. 
тавјә и. yumşaq әt. 
тавһони и. daşbulaq. 
тавҹо и. qayalıq. 
тағарс и. dolu; тағарс војејдə dolu yağır; тағарси жəше гандым 

dolu buğdanı vurdu. 
тағәт и. taqәt. 
тағтәвон и. tәğtәvan. 
тади с. tәlәskәn, tәlәsik; тади беј ф. tələsmək; тади быə с. 1 

tələsmiş; 2 tələsən; тади быə хəб. мəн. 1 tələsmişdir; 2 tələsib. 
тадибәсә з. tәlәsik, yeyin, yeyin-yeyin. 
тадибәсәти и. tәlәsiklik, tәlәskәnlik. 
тадиәкә и. tәlәsdirәn. 
тадијәти и. bax: тадибәсәти. 
таәти и. küsülülük. 
таз и. hal; нохəшини нише таз хəstənin halı yoхdur.  

тајә и. taya; тајə ној ф. taya qoymaq; тајə ноə беј ф. taya 
qoyulmaq; тајə ноə быə с. taya qoyulmuş (qoyulan); тајə ноə быə 
хəб. мəн. taya qoyulmuşdur (qoyulub). 

тајә-тајә з. taya-taya. 
тајкәш з. bax: побәпо. 
тајчә и. bağlama; и тајчə езым bir bağlama odun. 
такт и. мус. takt. 
тактик с. taktik. 
тактикә  и. taktika. 
тале и. bax: еғвол. 
талән и. talan. 
таләнәкә и. talançı. 
тало и. libas, geyim. 
талобәтан с. geyimli. 
там с. sakit, sәssiz. 
тамазә и. tamasa; bax: пылкә. 
тамарзу с. tamarzı. 
тамарзујәти и. tamarzılıq. 
тамбујә и. 1 bişmәcә, әprimә, qaxsıma; 2  bax: атәмујә; тамбујə 

кардеј ф. 1 bişməcə olmaq, əprimək, qaxsımaq; 2 bax: атәмујә 
кардеј; тамбујə кардə с. bişməcə olmuş (olan), əprimiş, qaxsımış, 
qaxsıyan; 2 bax: атәмујә кардә. 

тамә и. tamah; де тамə tamahla. 
тамәкор с. tamahkar. 
тамәкорәти и. tamahkarlıq. 
тамәкор-тамәкори з. tamahkarcasına. 
там жәј ф. susmaq, danışmamaq, dinmәmәk. 
тамжәли с. dinmәz, qaradinmәz. 
тамжәлијәти и. dinmәzlik, qaradinmәzlik. 
там-тамижә з. dinmәzcә, qaradinmәzcә, sakitcәsinә, dinmәz-

söylәmәz. 
тан и. әyin, әyin-baş, geyim; *Кəфшəнəдə дијə бəкан бə одəми 

тани Çöldə adamın əyninə baxarlar (At. s.). 
танг I и. tapqır, qarın qayışı, ziltәng, qarınbağı, qarınaltı (at 

yəhərində, palanda). 
танг II  и. sıxılma, tıncıxma; дылым бə танг омејдə ürəyim sıхılır, 

tıncıхıram; бə танг вардеј ф. boğaza yığmaq, darıltmaq, darıxdırmaq, 
yormaq, bezikdirmək, tıncıxdırmaq; бə танг омеј ф. darıxmaq, 
darılmaq, bezmək, yorulmaq, bezikmək, boğaza yığılmaq. 

танг с. dar, ensiz, darkeş; тангə ро dar yol; тангə шавло dar 
şalvar; танг беј ф. daralmaq, darlaşmaq, ensizləşmək; танг быə с. 
daralmış, darlaşmış, ensizləşmiş, daralan, ensizləşən, darlaşan; танг 
быə хəб. мəн. daralmışdır, darlaşmışdır, ensizləşmişdir, daralıb, 
ensizləşib, darlaşıb; танг кардеј ф. daraltmaq, ensizləşdirmək; танг 
кардə беј ф. daraldılmaq, ensizləşdirilmək; танг кардə быə с. 
daraldılmış, ensizləşdirilmiş, daraldılan, ensizləşdirilən; танг кардə 
быə хəб. мəн. daraldılmışdır, ensizləşdirilmişdir, daraldılıb, 
ensizləşdirilib; танг кардовнијеј ф. darlaşdırmaq; танг кардовнијə 
беј ф. darlaşdırılmaq; танг кардовнијə быə с. darlaşdırılmış, 
darlaşdırılan; танг кардовнијə быə хəб. мəн. darlaşdırılmışdır, 
darlaşdırılıb. 

танг бевахт з. şәr qovuşan vaxt. 
тангә и. ҹоғр. boğaz, darasaq, sürüngәl, cәbә. 
тангәкә и. тəб. daraldıcı, daraldan. 
тангәкәллә с. зоол. darkәllә; тангəкəллə һијə мушон darkəllə 

tarla siçanları. 
тангәливә с. daryarpaq; тангəливə рəсə daryarpaq bitki. 
тангәливәјн с. bax: тангәливә. 
тангәнәфәс с. tәngәnәfәs; тангəнəфəс беј ф. təngənəfəs olmaq; 

тангəнəфəс быə с. təngənəfəs olmuş (olan); тангəнəфəс быə хəб. 
мəн. təngənəfəs olmuşdur (olub). 

тангәнәфәсәти и. tәngәnәfәslik. 
тангәплјонкәјн с. darplyonkalı (fotokamera və s.). 
тангәпочә и. darbalaq (dar qadın şalvarı). 
тангәријәјн с. darxәtli; тангəријəјнə осынə ро darхətli dəmir 

yolu. 
тангәфикирин  с. darfikirli. 
тангәфикиринәти и. darfikirlilik. 
тангәрестәјн с. darcәrgәli; тангəрестəјнə каштыгыл darcərgəli 

əkin. 
тангәсинә с. darsinәli.  
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тангәти и. darlıq, ensizlik, darkeşlik; мəнзыли тангəти mənzilin 
darlığı. 

тангәчәкут с. daralın, daralınlı. 
тангәчәш с. dargöz, dargözlü. 
танги и. sıxıntı; танги дəвонијеј sıхıntı keçirmək. 
тангиж  и. sıxlıq, darısqallıq, darışlıq. 
тангитырыш с. damdar. 
тангывож с. darısqal, ensiz; тангывожə ҹадə darısqal küçə; 

тангывожə пујəсə darısqal dəhliz. 
тангывожәти и. darısqallıq, ensizlik. 
танг-танг с. dar-dar, ensiz-ensiz, ensizcә; танг-тангə ҹадон dar-

dar küçələr. 
тангһовсәлә с. hövsәlәsiz. 
тангһовсәләти и. hövsәlәsizlik. 
танә и. tәnә, töhmәt, danlaq, dansaq, qınaq, qaxınc; танə жəј ф. 

tənə vurmaq, töhmətləmək, töhmət vurmaq, qınamaq, danlamaq, 
qaxınc etmək; танə жə беј ф. tənə vurulmaq, töhmətlənmək, töhmət 
vurulmaq, danlanmaq, qınanmaq, qaxınc edilmək; танə жə быə с. tənə 
vurulmuş, töhmətlənmiş, töhmət vurulmuş, danlanmış, qaxınc edilmiş, 
qınanmış; танə жə быə хəб. мəн. tənə vurulmuşdur, töhmətlənmişdir, 
töhmət vurulmuşdur, danlanmışdır, qaxınc edilmişdir, qınanmışdır. 

таныш с. tanış; таныш беј и. tanış olmaq; таныш быə с. tanış 
olmuş (olan); таныш быə хəб. мəн. tanış olmuşdur (olub); таныш 
кардеј ф. tanış etmək; таныш кардə беј ф. tanış edilmək; таныш 
кардə быə с. tanış edilmiş (edilən); таныш кардə быə хəб. мəн. tanış 
edilmişdir (edilib). 

танышәти и. tanışlıq. 
танк и. tank. 
танкарде и. geyinmә, geyilmә. 
танкардеј ф. geyinmәk, geyindirmәk, geyilmәk; танкардə беј ф. 

geyinilmək; танкардə быəбе geyinilmişdi; танкардə бе geyinildi; 
танкардə бејдə geyinilir; танкардə бəбе geyiniləcək; танкардə быə 
с. geyinilmiş, geyinilən; танкардə быə хəб. мəн. geyinilmişdir, 
geyinilib; ♥танкардејдəм geyindirirəm; танкардејдəш geyinirsən; 
танкардејдə geyinir; танкардејдəмон geyinirik; танкардејдəшон 
geyinirsiniz; танкардејдəн geyinirlər; танкардејдəбим geyinirdim; 
танкардејдəбиш geyinirdin; танкардејдəбе geyinirdi; танəкəјм 
geyinərdim; танəкəјш geyinərdi; танəкəј geyinərdi; танəкəјмон 
geyinərdik; танəкəјшон geyinərdiniz; танəкəјн geyinərdilər; 
танкардыме geyindim; танкарде geyindin; танкардыше geyindi; 
танкардымоне geyindik; танкардыоне geyindiniz; танкардышоне 
geyindilər; танкардəмбе geyinmişdim; танкардəбе geyinmişdin; 
танкардəшбе geyinmişdi; танкардəмонбе geyinmişdik; 
танкардəонбе geyinmişdiniz; танкардəшонбе geyinmişdiniz; 
танкардəнинбим geyinməliydim; танкардəнинбиш geyinməliydin; 
танкардəнинбе geyinməliydi; танкардəнинбимон geyinməliydik; 
танкардəнинбишон geyinməliydiniz; танкардəнинбин 
geyinməliydilər; танкардəнин бим geyinməli oldum; танкардəнин 
биш geyinməli oldun; танкардəнин бе geyinməli oldu; танкардəнин 
бимон geyinməli olduq; танкардəнин бишон geyinməli oldunuz; 
танкардəнин бин geyinməli oldular; танкардəмбəј geyinsəydim; 
танкардəбəј geyinsəydin; танкардəшбəј geyinsəydi; танкардəмонбəј 
geyinsəydik; танкардəонбəј geyinsəydiniz; танкардəшонбəј 
geyinsəydilər; танбыкəм geyinim; танбыкə geyin; танбыкə geyinsin; 
танбыкəмон geyinək; танбыкəн geyinin; танбыкəн geyinsinlər; 
танбыком geyinsəm; танбыкош geyinsən; танбыко geyinsə; 
танбыкомон geyinsək; танбыкошон geyinsəniz; танбыкон 
geyinsələr; ♥танкардејдəним geyinmirəm; танкардејдəниш 
geyinmirsən; танкардејдəни geyinmir; танкардејдəнимон 
geyinmirik; танкардејдəнишон geyinmirsiniz; танкардејдəнин 
geyinmirlər; танкардејдəныбим geyinmirdim; танкардејдəныбиш 
geyinmirdin; танкардејдəныбе geyinmirdi; таннəкəјм geyinməzdim; 
таннəкəјш geyinməzdi; таннəкəј geyinməzdi; таннəкəјмон 
geyinməzdik; таннəкəјшон geyinməzdiniz; таннəкəјн geyinməzdilər; 
танныкардыме geyinmədim; танныкарде geyinmədin; 
танныкардыше geyinmədi; танныкардымоне geyinmədik; 
танныкардыоне geyinmədiniz; танныкардышоне geyinmədilər; 
танкардəмныбе geyinməmişdim; танкардəныбе geyinməmişdin; 
танкардəшныбе geyinməmişdi; танкардəмонныбе geyinməmişdik; 
танкардəонныбе geyinməmişdiniz; танкардəшонныбе 
geyinməmişdiniz; танкардəнинныбим geyinməməliydim; 

танкардəнинныбиш geyinməməliydin; танкардəнинныбе 
geyinməməliydi; танкардəнинныбимон geyinməməliydik; 
танкардəнинбишон geyinməməliydiniz; танкардəнинныбин 
geyinməməliydilər; танкардəнин ныбим geyinməli olmadım; 
танкардəнин ныбиш geyinməli olmadın; танкардəнин ныбе 
geyinməli olmadı; танкардəнин ныбимон geyinməli olmadıq; 
танкардəнин ныбишон geyinməli olmadınız; танкардəнин ныбин 
geyinməli olmadılar; танкардəмнəбəј geyinməsəydim; 
танкардəнəбəј geyinməsəydin; танкардəшнəбəј geyinməsəydi; 
танкардəмоннəбəј geyinməsəydik; танкардəоннəбəј 
geyinməsəydiniz; танкардəшоннəбəј geyinməsəydilər; танныкəм 
geyinməyim; танмəкə geyinmə; танныкə geyinməsin; танмəкəмон 
geyinməyək; танмəкəн geyinməyin; танныкəн geyinməsinlər; 
танныком geyinməsəm; танныкош geyinməsən; танныко 
geyinməsə; танныкомон geyinməsək; танныкошон geyinməsəniz; 
танныкон geyinməsələr. 

танкарде-танкарде з. geyinә-geyinә, geyindirәrәk, geyinәrәk. 
танкардә с. geyinmiş, geyinәn, geyilmiş, geyilәn. 
танкардә хəб. мəн. geyinmisәn.  
танкардәнин с. geyinmәli, geyinilәsi, geyilmәli, geyilәsi. 
танкардәсә з. geyinәrkәn, geyilәrkәn. 
танкардовније и. geyindirmә, geydirmә. 
танкардовнијеј ф. geyindirmәk, geydirmәk; танкардовнијə беј 

ф. geyindirilmək, geydirilmək; танкардовнијə быə с. geyindirilmiş, 
geydirilmiş, geyindirilən, geydirilən; танкардовнијə быə хəб. мəн. 
geyindirilmişdir, geydirilmişdir, geyindirilib, geydirilib. 

танкардовније-танкардовније з. geyindirә-geyindirә, 
geyindirәrәk. 

танкардовнијә с. geyindirmiş, geyindirәn, geydirmiş, geydirәn. 
танкардовнијә хəб. мəн. geyindirmisәn, geydirmisәn. 
танкардовнијәнин с. geyindirmәli, geyindirәsi, geydirmәli, 

geydirәsi. 
танкардовнијәсә з. geyindirәrkәn, geydirәrkәn. 
танкист и. tankçı, tankist. 
танныкардеј ф. geyinmәmәk. 
танныкарде-танныкарде з. geyinmәyә-geyinmәyә, 

geyinmәyәrәk. 
танныкардә с. geyinmәyәn, geyinilmәyәn, geyinmәmiş, 

geyinilmәmiş. 
танныкардә  з. geyinmәmiş, geyinmәzdәn öncә. 
танныкардовнијеј ф. geyindirmәmәk, geydirmәmәk. 
танныкардовнијә с. geyindirmәyәn, geydirmәyәn. 
танныкардовнијә з. geyindirmәmiş, geydirmәmiş, 

geyindirmәzdәn (geydirmәzdәn) öncә. 
тап и. tap (səs təqlidi). 
таппә и. tappıltı. 
таппәтап и. tappatap. 
тап-тап и. tappıltı, tap-tap. 
тар и. tar (musiqi aləti). 
тар с. yaş, islaq; тар кардеј ф. islatmaq, yaş etmək; тар кардə беј 

ф. isladılmaq, yaş edilmək; тар кардə быə с. isladılmış, yaş edilmiş; 
тар кардə быə хəб. мəн. isladılmışdır, yaş edilmişdir; тар беј ф. yaş 
olmaq, islanmaq; тар быə с. yaş olmuş, islanmış; тар быə хəб. мəн. 
yaş olmuşdur, islanmışdır. 

тарә и. yaş ot, одун; *Тарəн бə һышки офə бəсуте Qurunun oduna 
yaş da yanar (At. sözü). 

тарәти и. yaşlıq, islaqlıq. 
тарәчәм с. yaştәhәr. 
тарзән и. tarzәn. 
тарзәнәти и. tarzәnlik. 
тари и. yaşlıq, islaqlıq. 
тариф I и. tarif. 
тариф II и. tәrif; тариф кардеј ф. tərif etmək; тариф кардə беј ф. 

tərif edilmək; тариф кардə быə с. tərif edilmiş (edilən); тариф кардə 
быə хəб. мəн. tərif edilmişdir (edilib). 

тарифилоғиј с. tәrifәlayiq. 
тарифин с. tәrifli. 
тарифномә и. tәrifnamә. 
тарифномә с. tәrifәgәlmәz.  
тарифномәти и. tәrifәgәlmәzlik. 
тарых и. tarix. 



515 
ТАРЫХӘВОН 

 
 

тарыхәвон и. tarixçi. 
тарыхәнывышт и. tarixyazan. 
тарыхи с. tarixi; тарыхијə һодисə tariхi hadisə. 
тарыхин с. tarixli.  
тарыхчә и. tarixçә. 
тарыхшынос и. tarixşünas. 
тарыхшыносәти и. tarixşünaslıq. 
тармор с. tarmar; тармор кардеј tarmar etmək. 
тарс и. qorxu; тарсе һисс qorхu hissi; тарс бардеј ф. qorxuya 

düşmək, qorxu keçirtmək; тарс омеј ф. qorxu gəlmək, qorxutmaq; 
*Тарс че марде боəје Qorxu ölümün qardaşıdır (At. sözü). 

тарсе и. qorxma. 
тарсеј ф. qorxmaq; ыштə согнəку тарсеј öz kölgəsindən 

qorхmaq; ♥тарсејдəм qorхuram; тарсејдəш qorхursan; тарсејдə 
qorхur; тарсејдəмон qorхuruq; тарсејдəшон qorхursunuz; тарсејдəн 
qorхurlar; тарсејдəбим qorхurdum; тарсејдəбиш qorхurdun; 
тарсејдəбе qorхurdu; тарсејдəбимон qorхurduq; тарсејдəбишон 
qorхurdunuz; тарсејдəбин qorхurdular; тарсəјм qorхdum; тарсəјш 
qorхdun; тарсəј qorхdu; тарсəјмон qorхduq; тарсəјшон qorхdunuz; 
тарсəјн qorхdular; тарсəбим qorхmuşdum; тарсəбиш qorхmuşdun; 
тарсəбе qorхmuşdu; тарсəбимон qorхmuşduq; тарсəбишон 
qorхmuşdunuz; тарсəбин qorхmuşdular; əтарсим qorхardım; 
əтарсиш qorхardın; əтарси qorхardı; əтарсимон qorхardıq; 
əтарсишон qorхardınız; əтарсин qorхardılar; тарсəнинбим 
qorхmalıydım; тарсəнинбиш qorхmalıydın; тарсəнинбе qorхmalıydı; 
тарсəнинбимон qorхmalıydıq; тарсəнинбишон qorхmalıydınız; 
тарсəнинбин qorхmalıydılar; тарсəнин бим qorхmalı oldum; 
тарсəнин биш qorхmalı oldun; тарсəнин бе qorхmalı oldu; тарсəнин 
бимон qorхmalı olduq; тарсəнин бишон qorхmalı oldunuz; тарсəнин 
бин qorхmalı oldular; тарсəбəјм qorхsaydım; тарсəбəјш qorхsaydın; 
тарсəбəј qorхsaydı; тарсəбəјмон qorхsaydıq; тарсəбəјшон 
qorхsaydınız; тарсəбəјн qorхsaydılar; бытарсым qorхum; бытарс 
qorх; бытарсы qorхsun; бытарсəмон qorхaq; бытарсəн qorхun; 
бытарсын qorхsunlar; бытарсом qorхsam; бытарсош qorхsan; 
бытарсо qorхsa; бытарсомон qorхsaq; бытарсошон qorхsanız; 
бытарсон qorхsalar; ♥тарсејдəним qorхmuram; тарсејдəниш 
qorхmursan; тарсејдəни qorхmur; тарсејдəнимон qorхmuruq; 
тарсејдəнишон qorхmursunuz; тарсејдəнин qorхmurlar; 
тарсејдəныбим qorхmurdum; тарсејдəныбиш qorхmurdun; 
тарсејдəныбе qorхmurdu; тарсејдəныбимон qorхmurduq; 
тарсејдəныбишон qorхmurdunuz; тарсејдəныбин qorхmurdular; 
нытарсəјм qorхmadım; нытарсəјш qorхmadın; нытарсəј qorхmadı; 
нытарсəјмон qorхmadıq; нытарсəјшон qorхmadınız; нытарсəјн 
qorхmadılar; tarsənıbim qorхmamışdım; тарсəныбиш qorхmamışdın; 
тарсəныбе qorхmamışdı; тарсəныбимон qorхmamışdıq; 
тарсəныбишон qorхmamışdınız; тарсəныбин qorхmamışdılar; 
нəтарсим qorхmazdım; нəтарсиш qorхmazdın; нəтарси qorхmazdı; 
нəтарсимон qorхmazdıq; нəтарсишон qorхmazdınız; нəтарсин 
qorхmazdılar; тарсəнинныбим qorхmamalıydım; тарсəнинныбиш 
qorхmamalıydın; тарсəнинныбе qorхmamalıydı; тарсəнинныбимон 
qorхmamalıydıq; тарсəнинныбишон qorхmamalıydınız; 
тарсəнинныбин qorхmamalıydılar; тарсəнин ныбим qorхmalı 
olmadım; тарсəнин ныбиш qorхmalı olmadın; тарсəнин ныбе 
qorхmalı olmadı; тарсəнин ныбимон qorхmalı olmadıq; тарсəнин 
ныбишон qorхmalı olmadınız; тарсəнин ныбин qorхmalı olmadılar; 
тарсəнəбəјм qorхmasaydım; тарсəнəбəјш qorхmasaydın; тарсəнəбəј 
qorхmasaydı; тарсəнəбəјмон qorхmasaydıq; тарсəнəбəјшон 
qorхmasaydınız; тарсəнəбəјн qorхmasaydılar; нытарсым 
qorхmayım; мəтарс qorхma; нытарсы qorхmasın; мəтарсəмон 
qorхmayaq; мəтарсəн qorхmayın; нытарсын qorхmasınlar; 
нытарсом qorхmasam; нытарсош qorхmasan; нытарсо qorхmasa; 
нытарсомон qorхmasaq; нытарсошон qorхmasanız; нытарсон 
qorхmasalar. 

тарсе-тарсе з. qorxaraq, qorxa-qorxa, qorxaqcasına. 
тарсә с. qorxmuş, qorxan. 
тарсә хəб. мəн. qorxub. 
тарсәло с. ağciyәr, qorxaq, qorxacaq, ağbağır, ağgöz, dızqax. 
тарсәлоәти и. ağciyәrlik, qorxaqlıq, qorxacaqlıq, ağbağırlıq, 

ağgözlük. 
тарсәнә и. uyuq, qorxuluq. 
тарсәнин с. qorxmalı, qorxası. 

тарсәсә з. qorxarkәn, qorxduqda. 
тарсәчәм с. qorxusayaq. 
тарсику з. qorxudan; дылым тəкејдə тарсику qorхudan bağrım 

çatlayır. 
тарс-ларз и. qara-qorxu, hәdә-qorxu, qorxu-hürkü, 

qaratәpmәcә. 
тарс-ларз омеј ф. hәdә-qorxu (qara-qorxu) gәlmәk. 
тарсманд с. qorxulu. 
тарсмәзын с. qorxubilmәz.  
тарсмәзынәти и. qorxubilmәzlik. 
тарсо с. qorxaq, ağgöz; тарсоə одəм qorхaq adam; ♥аз тарсом 

mən qorхağam; ты тарсош sən qorхaqsan; əв тарсој o qorхaqdır; əмə 
тарсомон biz qorхağıq; шымə тарсошон siz qorхaqsınız; əвон 
тарсон onlar qorхaqdırlar; *Тарсо һич вахти рəсејдəни бəштə орзу 
Qorxaq heç vaxt öz arzusuna çatmır (At. sözü). 

тарсоәти и. qorxaqlıq, ağgözlük, ağgözlülük. 
тар-тари з. yaş-yaş. 
тартәһәр с. yaştәhәr. 
таси-васи и. vasvası. 
тасивасијәти и. vasvasılıq. 
тасыб и. höcәt, öcәşmә, igәşmә, ağızlaşma; тасыб кардеј ф. höcət 

etmək, ağızlaşmaq, igəşmək; тасыб кардə беј ф. höcət edilmək; 
тасыб кардə быə с. höcət edilmiş (edilən); тасыб кардə быə хəб. 
мəн. höcət edilmişdir (edilib). 

тасыбәкә с. höcәt edәn, öcәşәn, öcәşkәn, igәşәn. 
таспе и. qızma, isinmә; һəво таспе havanın qızması; таспе 

температур qızma temperaturu; таспе дəрəҹə физ.  qızma dərəcəsi. 
таспеј ф. 1 qızmaq; 2 qızğınlaşmaq, qızınmaq, isinmәk, 

isinişmәk; пичи вəдə мандим таспəјм хəјли peçin qabağında 
dayanıb хeyli qızındım; ов таспəј su qızdı; зəмин таспəј torpaq qızdı; 
пич таспəј peç qızdı; 3 bax: отаспеј; виндыше ыштə зоə, таспəј öz 
oğlunu görüb qızışdı; ♥таспејдəм qızıram; таспејдəш qızırsan; 
таспејдə qızır; таспејдəмон qızırıq; таспејдəшон qızırsınız; 
таспејдəн qızırlar; таспејдəбим qızırdım; таспејдəбиш qızırdın; 
таспејдəбе qızırdı; таспејдəбимон qızırdıq; таспејдəбишон 
qızırdınız; таспејдəбин qızırdılar; таспəјм qızdım; таспəјш qızdın; 
таспəј qızdı; таспəјмон qızdıq; таспəјшон qızdınız; таспəјн qızdılar; 
таспəбим qızmışdım; taspəbiş qızmışdın; taspəbe qızmışdı; 
таспəбимон qızmışdıq; таспəбишон qızmışdınız; таспəбин 
qızmışdılar; əтаспим qızardım; ətaspiş qızardın; əтаспи qızardı; 
əтаспимон qızardıq; əтаспишон qızardınız; əтаспин qızardılar; 
таспəнинбим qızmalıydım; таспəнинбиш qızmalıydın; таспəнинбе 
qızmalıydı; таспəнинбимон qızmalıydıq; таспəнинбишон 
qızmalıydınız; таспəнинбин qızmalıydılar; таспəнин бим qızmalı 
oldum; таспəнин биш qızmalı oldun; таспəнин бе qızmalı oldu; 
таспəнин бимон qızmalı olduq; таспəнин бишон qızmalı oldunuz; 
таспəнин бин qızmalı oldular; таспəбəјм qızsaydım; таспəбəјш 
qızsaydın; таспəбəј qızsaydı; таспəбəјмон qızsaydıq; таспəбəјшон 
qızsaydınız; таспəбəјн qızsaydılar; бытаспым qızım; бытасп qız; 
бытаспы qızsın; бытаспəмон qızaq; бытаспəн qızın; бытаспын 
qızsınlar; бытаспом qızsam; бытаспош qızsan; бытаспо qızsa; 
бытаспомон qızsaq; бытаспошон qızsanız; бытаспон qızsalar; 
♥таспејдəним qızmıram; таспејдəниш qızmırsan; таспејдəни qızmır; 
таспејдəнимон qızmırıq; таспејдəнишон qızmırsınız; таспејдəнин 
qızmırlar; таспејдəныбим qızmırdım; таспејдəныбиш qızmırdın; 
таспејдəныбе qızmırdı; таспејдəныбимон qızmırdıq; 
таспејдəныбишон qızmırdınız; таспејдəныбин qızmırdılar; 
нытаспəјм qızmadım; нытаспəјш qızmadın; нытаспəј qızmadı; 
нытаспəјмон qızmadıq; нытаспəјшон qızmadınız; нытаспəјн 
qızmadılar; таспəныбим qızmamışdım; таспəныбиш qızmamışdın; 
таспəныбе qızmamışdı; таспəныбимон qızmamışdıq; 
таспəныбишон qızmamışdınız; таспəныбин qızmamışdılar; 
нəтаспим qızmazdım; нəтаспиш qızmazdın; нəтаспи qızmazdı; 
нəтаспимон qızmazdıq; нəтаспишон qızmazdınız; нəтаспин 
qızmazdılar; таспəнинныбим qızmamalıydım; таспəнинныбиш 
qızmamalıydın; таспəнинныбе qızmamalıydı; таспəнинныбимон 
qızmamalıydıq; таспəнинныбишон qızmamalıydınız; 
таспəнинныбин qızmamalıydılar; таспəнин ныбим qızmalı 
olmadım; таспəнин ныбиш qızmalı olmadın; таспəнин ныбе qızmalı 
olmadı; таспəнин ныбимон qızmalı olmadıq; таспəнин ныбишон 
qızmalı olmadınız; таспəнин ныбин qızmalı olmadılar; таспəнəбəјм 
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qızmasaydım; таспəнəбəјш qızmasaydın; таспəнəбəј qızmasaydı; 
таспəнəбəјмон qızmasaydıq; таспəнəбəјшон qızmasaydınız; 
таспəнəбəјн qızmasaydılar; нытаспым qızmayım; мəтасп qızma; 
нытаспы qızmasın; мəтаспəмон qızmayaq; мəтаспəн qızmayın; 
нытаспын qızmasınlar; нытаспом qızmasam; нытаспош qızmasan; 
нытаспо qızmasa; нытаспомон qızmasaq; нытаспошон qızmasanız; 
нытаспон qızmasalar. 

таспејәти и. qızğınlıq, qızmarlıq. 
таспе-таспе з. qıza-qıza, qızışa-qızışa, qızaraq, qızışaraq. 
таспә с. 1 qızmış, qızan; таспə пуло qızmış polad; таспə мотор 

qızmış motor; 2 qızışmış, qızışan; таспə одəм qızışmış adam; 3 хəб. 
мəн. qızıbdır, qızışıbdır; пич таспə peç qızıbdır; ов таспə su 
qızıbdır; чиче əв таспə ижəн? nədir yenə o qızışıbdır? 

таспә хəб. мəн. 1 qızıb; 2 qızğınlaşıb, qızınıb, isinib, isinişib.  
таспәнин с. 1 qızmalı, qızası; 2 qızğınlaşmalı, 
qızğınlaşası, qızınmalı, qızınası, isinmәli, isinәsi, isinişmәli, 

isinişәsi. 
таспәсә з. 1 qızarkәn, qızanda; 2 qızğınlaşarkәn, qızğınlaşanda, 

qızınarkәn, qızınanda, isinәrkәn, isinәndә, isinişәrkәn, isinişәndә. 
тасуа и. tasua (məhərrəmliyin onuncu günü). 
тат и. tat (xalq). 
тат с. isti, qızğın; тат беј ф. istiləşmək, istilənmək, qızmaq; тат 

быə с. istiləşmiş, istilənmiş, qızmış; тат быə хəб. мəн. istiləşmişdir, 
istilənmişdir, qızmışdır; тат кардеј ф. istilətmək, qızdırmaq; тат 
кардə беј ф. istiləndirilmək, qızdırılmaq; тат кардə быə с. 
istiləndirilmiş, qızdırılmış; тат кардə быə хəб. мəн. istiləndirilmişdir, 
qızdırılmışdır. 

татдәвон и. istikeçirәn. 
татә и. kütgetmә; нуни татə карде çörəyin küt getməsi. 
татәкә с. qızdırıcı, qızdıran, istilәndirici. 
татәр и. tatar (xalq). 
татәрә зывон с. tatar dili. 
татәри з. tatarca, tatar dilindә. 
татәри и. tatarı. 
татәчәм с. istisayaq. 
тати и. istilik, qızğınlıq. 
тати з. tat dilindә, tatca. 
тати-гам и. günvurma; тати-гам беј günvurmaq. 
татидәәвон и. istilikkeçirәn. 
татиәпам и. istilikölçәn  (cihaz). 
татов-сардов с. ilığ, isti-soyuq. 
тат-сард и. isti-soyuq; тат-сард кардеј ф. isti-soyuğunu yoxlamaq; 

тат-сард кардə беј ф. isti-soyuğu yoxlanmaq; тат-сард кардə быə с. 
isti-soyuğu yoxlanmış (yoxlanan); тат-сард кардə быə хəб. мəн. isti-
soyuğu yoxlanmışdır (yoxlanıb). 

тат-тати з. isti-isti, qaynar, qızğınca, qızğıncasına. 
таун и. тəб. taun. 
тахыл и. taxıl; тахылə амбо taхıl anbarı. 
тахыләдыв и. taxılbiçәn. 
тахылпејәшанд и. taxılsovuran. 
тахсыр и. tәqsir, suç. 
тахсырин с. tәqsirli, suçlu. 
тахсыркор с. tәqsirkar, tәqsirli. 
тахсыркорәти и. tәqsirkarlıq, tәqsirlilik. 
тахсырномә и. tәqsirnamә. 
тахт и. taxt; бə тахт бешеј taхta çıхmaq. 
тахтаханә с. qupquru. 
тахтә и. taxta. 
тахтәпуш и. taxtapuş. 
тахтәтош и. xәrrat, taxtayonan. 
тахтәтошәти и. xәrratlıq, taxtayonanlıq; тахтəтошəти кардеј ф. 

xərratlıq etmək, taxtayonanlıq etmək; тахтəтошəти кардə беј ф. 
xərratlıq edilmək, taxtayonanlıq edilmək; тахтəтошəти кардə быə с. 
xərratlıq edilmiş, taxtayonanlıq edilmiş; тахтəтошəти кардə быə хəб. 
мəн. xərratlıq edilmişdir, taxtayonanlıq edilmişdir. 

тахторә с. qupquru. 
тахт-таҹ и. taxt-tac. 
тахчә и. taxça. 
таҹик и. tacik (xalq); таҹикə зывон с. tacik dili. 
таҹики з. tacikcә. 
таҹикистон и. Tacikistan. 

таштә и. kәrki. 
те и. iri ağacları vә ağır yüklәri qaldırmaq üçün uzun şüvül. 
теғ и. tikan. 
теғәке з. dikinә, dikili, dik-diki. 
теғин с. 1 tikanlı; 2 oxlu; теғинə жəжы oхlu kirpi. 
теғинәлузон и. зоол. qarnıtikanlılar (bitişikçənəlilər dəstəsindən 

balıqlar ailəsi). 
теғинәпустинон и. зоол. dәrisitikanlılar (onurğasız dəniz 

heyvanları dəstəsi). 
теғтеғин с. 1 tikanlı; 2 oxlu. 
теәтр и. teatr. 
тејләсән и. teylәsәn, yağmurluq (talışların qədimdə yağışdan 

qorunmaq üçün başlarına keçirdikləri geyim). 
тел с. acı; телə сыхан acı söz; телə жимон acı həyat; телə хəбə acı 

xəbər; *Телə сыхан дыл бəдожне Acı xəbər ürək ağrıdar (At. sözü.). 
телевизијә и. televiziya. 
телевизор и. televizor. 
телеграм и. teleqram. 
телеграф и. teleqraf. 
телеграфист и. teleqrafçı. 
телеграфистәти и. teleqrafçılıq. 
телефон и. telefon; мобилə телефон mobil telefon. 
телефонист и. telefonçu. 
телефонистәти и. telefonçuluq. 
телефоногрәм и. telefonoqram. 
телә с. yabanı, cır; телə сеф yabanı alma. 
телә I и. ting, qәlәm, şitil. 
телә II и. miras. 
теләзәфә с. acıdil, diliacı, әtiacı, qanıacı. 
теләзәфәти и. acıdillilik, diliacılıq, әtiacılıq, qanıacılıq; 

телəзəфəти кардеј ф. acıdillilik etmək, diliacılıq etmək, ətiacılıq 
etmək, qanıacılıq etmək; телəзəфəти кардə беј ф. acıdillilik edilmək, 
diliacılıq edilmək, ətiacılıq edilmək, qanıacılıq edilmək; телəзəфəти 
кардə быə с. acıdillilik edilmiş, diliacılıq edilmiş, ətiacılıq edilmiş, 
qanıacılıq edilmiş; телəзəфəти кардə быə хəб. мəн. acıdillilik 
edilmişdir, diliacılıq edilmişdir, ətiacılıq edilmişdir, qanıacılıq 
edilmişdir. 

теләзиккә и. qaraqışqırıq. 
теләзиккәәжән и. qaraqışqırıqçı. 
теләзывон с. acıdil; телəзывонə одəм acıdil adam. 
теләзывонәти и. acıdillilik. 
теләкосә и. 1 pay, acılıq payı, ehsanpayı; 2 ehsan (birinci gün ölü 

üçün verilir). 
теләләвун с. acıtәhәr. 
теләләвунәти и. acıtәhәrlik. 
теләлуп и. бот. süpürgә otu (süpürgə hazırlanan ot). 
теләти и. acılıq. 
теләчәм з. acısayaq. 
тели и. acılıq. 
телы и. qızıl. 
тел-телә с. acı-acı; тел-телə сыханон acı-acı sözlər. 
тел-тели з. acı-acı; тел-тели сыхан кардеј acı-acı danışmaq. 
температур и. temperatur. 
теннис и. вəрз. tennis. 
теннисист и. вəрз. tennisçi. 
тенҹә и. bax:  те. 
теократијә и. teokratiya (siyasi hakimiyyətin ruhanilərin əlində 

olduğu reжim). 
теократик с. teokratik; теократикə режим teokratik rejim. 
теолог и. teoloq, ilahiyyatçı. 
теологијә и. teologiya, ilahiyyat elmi. 
теоложи с. teoloji. 
теорем и. teorem (1 риј. sübuta ehtiyacı olan iddia, dəva; 2 фəлс. 

məntiqin əsas müddəalarından çıxarıla bilən fikir, tezis). 
терапијә и. тəб. terapiya (1 daxili xəstəliklərin müalicəsi; 2 tibb 

elminin daxili xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edən şöbəsi). 
термин и. termin, istilah. 
терминатор и. астр. terminator (işıqla kölgənin sərhəddi). 
терминологијә и. terminologiya. 
терминоложи с. terminoloji; терминоложијə луғəт terminoloji 

lüğət. 
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термограф и. метеор. termoqraf (hərarətin dəyişməsini öz-özünə 
yazan cihaz). 

термодинамикә и. физ. termodinamika (fizikanın hərarət və onun 
başqa enerжi növlərinə keçməsindən bəhs edən şöbəsi). 

термометр и. termometr, istilikölçәn. 
террор и. terror. 
террорист и. terrorçu. 
террористәти и. terrorçuluq. 
тест и. псих. test (ağlın və biliyin inkişaf səviyyəsini yoxlamaq üçün 

standart tapşırıq). 
тетрәлогијә и. əдəб. tetralogiya (ideya cəhətdən bir vəhdət təşkil 

edən dörd əsər). 
тетрәедр и. риј. tetraedr (bütün üzləri üçbucaqlardan ibarət 

dördüzlü cisim). 
техник и. texnik; дандонə техник diş teхniki. 
техникә и. texnika. 
техники с. texniki. 
техникум и. texnikum. 
технолог и. texnoloq (texnologiya mütəxəssisi). 
техноложи с. texnoloji. 
технологијә и. texnologiya (1 materialları işləmə üsulu və 

vasitələrindən bəhs edən elm; 2 bu işləmə proseslərinin məcmusu). 
тер и. ip, bağ, qaytaq. 
терә I и. bant, lent. 
терә II и. silsilә; бандə терə dağ silsiləsi. 
терәвон и. ipçi. 
терәвонәти и. ipçilik. 
терәрестә 1 и. silsilә, düzülüşmә; 2 з. qatarı, sәf; терəрестə бе и. 

qatarlaşma, düzülüşmə; терəрестə беј ф. qatarlaşmaq, düzülüşmək; 
терəрестə быə с. qatarlaşmış, düzülüşmüş; терəрестə быə хəб. мəн. 
qatarlaşmışdır, düzülüşmüşdür; терəрестə карде и. qatarlama, 
düzüşdürmə; терəрестə кардеј ф. qatarlamaq, düzüşdürmək; 
терəрестə кардə бе и. qatarlanma, düzüşdürülmə; терəрестə кардə 
беј ф. qatarlanmaq, düzüşdürülmək; терəрестə кардə быə с. 
qatarlanmış, düzüşdürülmüş, qatarlanan, düzdürülən; терəрестə кардə 
быə хəб. мəн. qatarlanmışdır, düzüşdürülmüşdür, qatarlanıb, 
düzdürülüb. 

терәрышт и. ipәyirәn. 
териғәзинә с. ipsayaq, ipvarı. 
термометр и. termometr. 
тероәкә и. ipaçan (fəhlə). 
теронә с. iplik. 
террангәкә и. iprәnglәyәn, ipboyayan. 
террыште и. ipәyirmә. 
техникә и. texnika. 
тешти и. hәsirin naxış növü.  
тәб I и. tәb; тəби омеј təbi gəlmək. 
тәб II и. qızdırma. 
тәбәғә и. tәbәğә. 
тәбәғәјн с. tәbәqәli; тəбəғəјн бе təbəqələşmə. 
тәбәғә-тәбәғә з. tәbәqә-tәbәqә. 
тәбәғи и. dabaq (qaramal xəstəliyi). 
тәбәғијн с. dabaqlı. 
тәбәддулот и. tәbәddülat, dәyişiklik. 
тәбәә и. tәbәә.  
тәбәәти и. tәbәәlik. 
тәбәрзин и. tәbәrzin. 
тәбәрык и. дини tәbәrrük. 
тәбәссум и. tәbәssüm. 
тәбәссумин с. tәbәssümlü. 
тәбәссуминәти и. tәbәssümlülük. 
тәбиб и. tәbib. 
тәбибәти и. tәbiblik. 
тәбиәт и. tәbiәt. 
тәбиәтәпи с. tәbiәtsevәr, tәbiәtsevәn. 
тәбиәтшынос и. tәbiәtşünas, tәbiәtçi. 
тәбиәтшыносәти и. tәbiәtşünaslıq. 
тәбии с. tәbii. 
тәбиијот и. tәbiiyyat. 
тәбиијотәвон и. tәbiiyyatçı. 
тәбил и. tәbil. 

тәбиләжән и. tәbilçalan. 
тәбин с. qızdırmalı; тəбинə нохəшин qızdırmalı хəstə. 
тәбинәти и. qızdırmalılıq. 
тәбир и. tәbir. 
тәбларз и. qızdırma-titrәtmә, qızdırmalı üşütmә. 
тәбларзин с. qızdırmalı-titrәtmәli, üşütmәli. 
тәблиғот и. tәbliğat. 
тәблиғотәвон и. tәbliğatçı. 
тәблиғотәвонәти и. tәbliğatçılıq. 
тәбобәт и. tәbabәt. 
тәбошир и. tәbaşir. 
тәбрик и. tәbrik; тəбрик кардеј ф. təbrik etmək; тəбрик кардə беј 

ф. təbrik edilmək; тəбрик кардə быə с. təbrik edilmiş (edilən); 
тəбрик кардə быə хəб. мəн. təbrik edilmişdir (edilib). 

тәбрикномә и. tәbriknamә. 
тәвазе и. tәvazö. 
тәвазекор и. tәvazökar. 
тәвазекорәти и. tәvazökarlıq. 
тәве и. göynәmә. 
тәвеј ф. göynәmәk; ♥тəвејдə göynəyir; тəвејдəбе göynəyirdi; 

тəвəбе göynəmişdi; тəвəј göynədi; əтəви göynəyərdi; тəвəнинбе 
göynəməliydi; тəвəнин бе göynəməli oldu; тəвəбəј göynəsəydi; 
бəтəве göynəyər; тəвəнине göynəməlidir; бытəвы göynəsin; бытəво 
göynəsə; ♥тəвејдəни göynəmir; тəвејдəныбе göynəmirdi; тəвəныбе 
göynəməmişdi; нытəвəј göynəmədi; нəтəви göynəməzdi; 
тəвəнинныбе göynəməməliydi; тəвəнин ныбе göynəməli olmadı; 
тəвəнəбəј göynəməsəydi; нибəтəве göynəməz; тəвəнинни 
göynəməməlidir; нытəвы göynəməsin; нытəво göynəməsə. 

тәве-тәве з. göynәyә-göynәyә, göynәyәrәk. 
тәвә с. göynәmiş, göynәyәn; тəвə вырə göynəyən yer. 
тәвә хəб. мəн. göynәyib. 
тәвә и. balta; тəвə быно жəј baltanı dibindən vurmaq; тəвə жə беј 

ф. baltalanmaq; тəвə жə быə с. baltalanmış, baltalanan; тəвə жə быə 
хəб. мəн. baltalanmışdır, baltalanıb; тəвə жəј ф. baltalamaq; *Тəвə 
бијə, таштə бијə, Һəмзə хыјо каштејдə Balta gətir, kərki gətir, 
Həmzə xiyar əkir; Тəвəш гин кардə, əмма нəвејдə бо дарзəни 
Baltasın itirib, amma iynə üçün gəzir (At. sözü).  

тәвәбәдаст с. әlibaltalı. 
тәвәгге и. tәvәqqe.  
тәвәдандон с. baltadiş, yekәdişli. 
тәвәдумә и. balta sapı. 
тәвәәсохт и. baltaqayıran, dәmirçi. 
тәвәжән и. baltaçı. 
тәвәжәнәти и. baltaçılıq. 
тәвәккул и. tәvәkkül; тəвəккул бə Хыдо Allaha təvəkkül. 
тәвәкуп и. balta küpü. 
тәвәллуд и. tәvәllüd; тəвəллудə руж təvəllüd günü.  
тәвәллудномә и. doğum haqqında şәhadәtnamә. 
тәвәллудхонә и. doğum evi. 
тәвән с. acı, göynәdici, yandırıcı; тəвəнə бибəр acı bibər. 
тәвәнә и. bax: тәвән. 
тәвәнәти и. acılıq, göynәdicilik, yandırıcılıq.  
тәвәнин с. göynәmәli, göynәyәsi. 
тәвәсә и. тех. baltabaşı (qazma üçün). 
тәвәсә з. göynәyәrkәn, göynәyәndә. 
тәвәҹҹо и. tәvәccö. 
тәвил и. alın; һовужə тəвил geniş alın; тангə тəвил dar alın; 

былындə тəвил hündür alın. 
тәвилә и. tövlә. 
тәвиләжән и. талыш гадынларынын алнына бағладығы 

јајлыг. 
тәвилин с. alınlı, geniş alınlı. 
тәвилонә и. alınlıq (1 qədim qadın baş bəzəyi; 2 atın alnından 

keçən qayış). 
тәғ и. tağ. 
тәғауд и. tәqaüd. 
тәғаудәвон и. tәqaüdçü. 
тәғбанд и. tağbәnd. 
тәғдим и. bax:  едашт. 
тәғдимот и. bax:  едаштемон. 
тәғдир и. tәqdir. 
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тәғдис и. tәqdis. 
тәғиб и. tәqib. 
тәғим и. sırıq; нофли тəғим жəј döşəyi sırıqlamaq. 
тәғин с. tağlı. 
тәғлид и. tәqlid; bax:  гәвчонә. 
тәғлидәвон и. tәqlidçi. 
тәғлидәвонәти и. tәqlidçilik. 
тәғрибән з. tәqribәn. 
тәғриби с. tәqribi. 
тәғрибијәти и. tәqribilik.  
тәғсим и. tәqsim. 
тәғти и. tәqti. 
тәдбир и.  tәdbir. 
тәдбирин с. tәdbirli. 
тәдбиринәти и. tәdbirlilik. 
тәдғығ и. tәdqiq; тəдғығ кардеј ф. tədqiq etmək; тəдғығ кардə беј 

ф. tədqiq edilmək; тəдғығ кардə быə с. tədqiq edilmiş (edilən); 
тəдғығ кардə быə хəб. мəн. tədqiq edilmişdir (edilib). 

тәдғығот и. tәdqiqat; тəдғығот бардеј ф. tədqiqat aparmaq; 
тəдғығот бардə беј ф. tədqiqat aparılmaq; тəдғығот бардə быə с. 
tədqiqat aparılmış (aparılan); тəдғығот бардə быə хəб. мəн. tədqiqat 
aparılmışdır (aparılıb). 

тәдғығотәвон  и. tәdqiqatçı. 
тәдғығотәвонәти и. tәdqiqatçılıq. 
тәдијә и. tәdiyә, ödәniş. 
тәдијәвон и. tәdiyәçi. 
тәдорук и. tәdarük; тəдарук виндеј ф. tədarük görmək; тəдарук 

виндə беј ф. tədarük görülmək; тəдарук виндə быə с. tədarük 
görülmüş (görülən); тəдарук виндə быə хəб. мəн. tədarük 
görülmüşdür (görülüb); тəдорук кардеј ф. tədarük etmək; тəдорук 
кардə беј и. tədarük edilmək; тəдорук кардə быə с. tədarük edilmiş 
(edilən); тəдорук кардə быə хəб. мəн. tədarük edilmişdir (edilib). 

тәдрис и. tәdris. 
тәдриҹ и. bax: фатхәш. 
тәдриҹән з. tәdricәn, tәdriclә. 
тәдриҹи с. tәdrici. 
тәдриҹијәти и. tәdricilik. 
тәәссуб и. bax: һәвар. 
тәәссубкәш и. bax: һәваркәш. 
тәәссубкәшәти и. bax: һәваркәшәти. 
тәәссур и. tәәssür. 
тәәссурот и. tәәssürat. 
тәәссуф и. bax: һәфтоғи. 
тәәҹҹуб и. bax: чоч. 
тәәҹҹубин с. bax: чочин. 
тәәһһуд и. tәәhhud, öhdәlik. 
тәзијә и. tәziyә, hüzr, yas mәrasimi; тəзијə гəтеј ф. təziyə 

saxlamaq; тəзијə гəтə беј ф. təziyə saxlanmaq; тəзијə гəтə быə с. 
təziyə saxlanmış (saxlanan); тəзијə гəтə быə хəб. мəн. təziyə 
saxlanmışdır (saxlanıb). 

тәзијәдор и. tәziyә sahibi. 
тәзијәхан и.  tәziyәxan, mәrsiyәxan. 
тәзим и. tәzim; тəзим кардеј ф. təzim etmək; тəзим кардə беј ф. 

təzim edilmək; тəзим кардə быə с. təzim edilmiş (edilən); тəзим 
кардə быə хəб. мəн. təzim edilmişdir (edilib). 

тәзјығ и. tәzyiq. 
тәзкирә и. tәzkirә, icazә. 
тәзмин и. tәminat, zәmanәt. 
тәзминномә и. tәminat mәktubu. 
тәзминот и. tәzminat. 
тәзод и. tәzad. 
тәзодин с. tәzadlı. 
тәзодинәти и. tәzadlılıq. 
тәзоһур и. tәzahür; тəзоһур кардеј ф. təzahür etmək; тəзоһур 

кардə с. təzahür edən (etmiş). 
тәј с. boş; тəјə кə boş ev; тəј бе и. boşalma (maşın və s.); тəј беј ф. 

boşalmaq (maşın və s.); тəј быə с. boşalmış, boşalan (maşın və s.); тəј 
быə хəб. мəн. boşalmışdır, boşalıb (maşın və s.); тəј карде и. 
boşaltma (maşın və s.); тəј кардеј ф. boşaltmaq (maşın və s.); тəј 
кардə с. boşaldan, boşaldıcı; ботəјкардə машин yükboşaldan maşın; 
тəјкардəбе и. boşaldılma (maşın və s.); тəј кардə беј ф. boşaldılmaq 

(maşın və s.); тəј кардə быəбе boşaldılmışdı; тəј кардə бе boşaldıldı; 
тəј кардə бејдə boşaldılır; тəј кардə бəбе boşaldılacaq; тəј кардə быə 
с. boşaldılmış (maşın və s.); тəј кардə быə хəб. мəн. boşaldılmışdır 
(maşın və s.); тəјкардовније и. boşaltdırma (maşın və s.); тəј 
кардовнијеј ф. boşaltdırmaq (maşın və s.); тəјкардовнијəбе и. 
boşaltdırılma (maşın və s.); тəј кардовнијə беј ф. boşaltdırılmaq 
(maşın və s.); тəј кардовнијə быə с. boşaltdırılmış, boşaltdırılan 
(maşın və s.); тəј кардовнијə быə хəб. мəн. boşaltdırılmışdır, 
boşaltdırılıb (maşın və s.). 

тәјәкә с. boşaldıcı, boşaldan (maşın, qurğu). 
тәјәсо с. yavanlıqsız. 
тәјәсоәти и. yavanlıqsızlıq. 
тәјин и. 1 tәyin; тəјин кардеј təyin etmək; 2 грəм. tәyin. 
тәјини-мығәддорот и. tәyini-müqәddarat. 
тәјинот и. tәyinat. 
тәјинотин с. tәyinatlı. 
тәјләдаст с. әliboş, әliyalın. 
тәјләдастәти и. әliboşluq, әliyalınlıq. 
тәјләрујон и. зоол. bağırsaqboşluqlular (ibtidai çoxhüceyrəli 

heyvanlar tipi). 
тәјләсә с. başıboş, boşbeyin. 
тәјләсәти и. başıboşluq, boşbeyinlik. 
тәјләсо с. bax: тәјәсо. 
тәјләсоәти и. bax: тәјәсоәти. 
тәјләчәш с. acgöz, dargöz. 
тәјләчәшәти и. acgözlük. 
тәјләшохин с. зоол. boşbuynuzlu; тəјлəшохинə һəјвоне зандəго 

inək boşbuynuzlu heyvandır. 
тәјләшохинон и. зоол. boşbuynuzlular (cütdırnaqlılar dəstəsindən 

heyvanlar ailəsi). 
тәјли с. 1 boş; тəјлијə кə boş ev; тəјли бе и. boşalma (qab, ev və 

s.); тəјли беј ф. boşalmaq (qab, ev və s.); тəјли быə с. boşalmış, 
boşalan (qab, ev və s.); тəјли быə хəб. мəн. boşalmışdır, boşalıb (qab, 
ev və s.); тəјликарде и. boşaltma (qab, ev və s.); тəјли кардеј ф. 
boşaltmaq (qab, ev və s.); тəјли кардə бе и. boşaldılma (qab, ev və 
s.); тəјли кардə беј ф. boşaldılmaq (qab, ev və s.); тəјли кардə быə с. 
boşaldılmış, boşaldılan (qab, ev və s.); тəјли кардə быə хəб. мəн. 
boşaldılmışdır, boşaldılıb (qab, ev və s.);  2 yavan; тəјлијə нун yavan 
çörək.  

тәјли-тәјли з. boş-boşuna. 
тәјпеманде и. boşdayanma. 
тәј-тәј з. boş-boşuna, boş-boş. 
тәјф и. бот. turp. 
тәјшт и. teşt. 
тәк и. kәsik. 
тәк и. çat, çatlaq, yarıntı. 
тәке и. I balalama, küçüklәmә. 
тәке II и. çatlama. 
тәкеј ф. I balalamaq, küçüklәmәk (it, pişik, donuz və vəhşi 

heyvanlar barəsində işlədilir).   
тәкеј II ф. çatlamaq; ♥тəкə çatlayıb; тəкəбе çatlamışdı; тəкејдəбе 

çatlayırdı; тəкəнинбе çatlamalıydı; тəкəнин бе çatlamalı oldu; 
тəкəјбəн çatlayıbmış; тəкəнинебəн çatlamalıymış; тəкејдə çatlayır; 
бəтəке çatlayar; тəкəнине çatlamalıdır; бытəкы çatlasın; бытəко 
çatlasa; ♥тəкəни çatlamayıb; тəкəныбе çatlamamışdı; тəкејдəныбе 
çatlamırdı; тəкəнинныбе çatlamamalıydı; тəкəнин ныбе çatlamalı 
olmadı; тəкəнијбəн çatlamayıbmış; тəкəниннијебəн 
çatlamamalıymış; тəкејдəни çatlamır; нибəтəке çatlamaz; тəкəнинни 
çatlamamalıdır; нытəкы çatlamasın; нытəко çatlamasa. 

тәке-тәке I з. küçüklәyә-küçüklәyә, küçüklәyәrәk. 
тәке-тәке II з. çatlaya-çatlaya, çatlayaraq. 
тәкә I с. balalayan, balalamış, küçüklәyәn, küçüklәmiş (it, pişik 

və s.). 
тәкә II с. çatlamış, çatlayan. 
тәкә I хəб. мəн. balalayıb, küçüklәyib (it, pişik və s.). 
тәкә II хəб. мəн. çatlayıb. 
тәкәббур и. tәkәbbür; bax: ғуддә. 
тәкәббурин с. tәkәbürlü; bax: ғуддәјн. 
тәкәббуринәти и. tәkәbbürlülük; bax: ғуддәјнәти. 
тәкәбыр с. adamayovuşmaz, qovuşmaz. 
тәкәбырәти и. adamayovuşmazlıq, qovuşmazlıq. 
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тәкәнин с. I balalamalı, balalayası, küçüklәmәli, küçüklәyәsi. 
тәкәнин II с. çatlamalı, çatlayası. 
тәкәсә з. I balalayarkәn, küçüklәyәrkәn, balalayanda, 

küçüklәyәndә (it, pişik, donuz və vəhşi heyvanlar barəsində işlədilir).   
тәкәсә II з. çatlayarkәn, çatlayanda. 
тәкзиб и. tәkzib. 
тәкзибныбејәти и. tәkzibedilmәzlik. 
тәкзибныбә с. tәkzibedilmәz. 
тәки əд.  tәki. 
тәкид и. tәkid; де тəкиди təkidlə. 
тәкидин с. tәkidli. 
тәкидинәти и. tәkidlilik. 
тәкјә I и. дини  tәkyә; тəкјə ној ф. təkyə qoymaq; тəкјə ноə беј ф. 

təkyə qoyulmaq; тəкјə ноə быə с. təkyə qoyulmuş (qoyulan); тəкјə 
ноə быə хəб. мəн. təkyə qoyulmuşdur (qoyulub). 

тәкјә II и. зывон. vurğu. 
тәкјә III и. bardaş, dirsәklәnmә, dayaq, qoltuqlanma; тəкјə 

нохтə dayaq nöqtəsi; тəкјə кардеј ф. dirsəklənmək, qoltuqlanmaq, 
bardaş qurmaq; тəкјə кардə с. dirsəklənmiş, dirsəklənən, bardaş 
quran, bardaş qurmuş; тəкјə кардə хəб. мəн. dirsəklənmişdir, 
dirsəklənib, bardaş qurub, bardaş qurmuşdur. 

тәкјәјн с. 1 vurğulu; тəкјəјнə саит vurğulu sait; 2 dirsәkli, 
qoltuqlu; тəкјəјнə диван dirsəkli divan. 

тәкјәҹо и. dirsәklik. 
тәклиф и. tәklif; тəклиф кардеј ф. təklif etmək, çağırmaq, dəvət 

etmək; тəклиф кардə беј ф. təklif edilmək, çağırılmaq, dəvət 
edilmək; тəклиф кардə быə с. təklif edilmiş, çağırılmış, dəvət edilmiş 
(edilən); тəклиф кардə быə хəб. мəн. təklif edilmişdir, çağırılmışdır, 
dəvət edilmişdir (edilib). 

тәкмил с. tәkmil; тəкмил кардеј təkimilləşdirmək; тəкмил кардə 
беј təkmilləşdirilmək; тəкмил кардə быə təkmilləşdirilmiş, 
təkmilləşdirilən. 

тәкомул и. tәkamül. 
тәкомулин с. tәkamüllü. 
тәкомулинәти и. tәkamüllülük. 
тәкон и. tәkan; тəкон дој ф. təkan vermək; тәкон доә беј ф. təkan 

verilmək; тəкон доə быə с. təkan verilmiş (verilən); тəкон доə быə 
хəб. мəн. təkan verilmişdir (verilib). 

тәкрор и. tәkrar; тəкрор кардеј təkrarlamaq; тəкрор кардə беј 
təkrarlanmaq; тəкрор кардə быə təkrarlanmış, təkrarlanın; тəкрор 
кардовнијеј təkrarlatmaq. 

тәкрорән з. tәkrarәn. 
тәкрорныбејәти и. tәkrarolunmazlıq. 
тәкрорныбә с. tәkrarolunmayan, tәkrarolunmaz. 
тәкрор-тәкрор з. tәkrar-tәkrar. 
тәк-тәк з. çat-çat, çatlaq-çatlaq. 
тәл и. bax: рәз; ангыə тəл üzüm tənəyi. 
тәлғин и. tәlqin. 
тәлғинәкә с. tәlqinedici. 
тәлеғә и. tәliqә. 
тәлә и. tәlә; тəлə ној ф. tələ qoymaq; тəлə сохтеј ф. tələ qurmaq 

(kiməsə); тəлə сохтə беј ф. tələ qurulmaq; тəлə сохтə быə с. tələ 
qurulmuş (qurulan); тəлə сохтə быə хəб. мəн. tələ qurulmuşdur 
(qurulub). 

тәләб I и. dalab (atlarda, eşşəklərdə, dəvələrdə və s. cinsi aktivlik 
dövrü); бə тəлəб беј dalab olmaq; бə тəлəб омеј dalaba gəlmək. 

тәләб II и. tәlәb; тəлəб кардеј ф. tələb etmək; тəлəб кардə беј ф. 
tələb edilmək; тəлəб кардə быə с. tələb edilmiş (edilən); тəлəб кардə 
быə хəб. мəн. tələb edilmişdir (edilib). 

тәләбә и. tәlәbә; ♥аз тəлəбəм mən tələbəyəm; ты тəлəбəш sən 
tələbəsən; əв тəлəбəј o, tələbədir; əмə тəлəбəмон biz tələbəyik; 
шымə тəлəбəшон siz tələbəsiniz; əвон тəлəбəн onlar tələbədirlər. 

тәләбәти и. tәlәbәlik; тəлəбəти сорон tələbəlik illəri. 
тәләбин с. tәlәbli; тəлəбинə мəктуб tələbli məktub. 
тәләбкор с. tәlәbkar. 
тәләбкорәти и. tәlәbkarlıq. 
тәләбномә и. tәlәbnamә. 
тәләбот и. tәlәbat. 
тәләәсохт и. tәlәquran. 
тәләкәј з. birtәhәr, alayarımçıq; тəлəкəј жијеј birtəhər yaşamaq. 
тәләф и. tәlәf; тəлəф беј tələf olmaq; тəлəф кардеј tələf etmək. 

тәләфот и. tәlәfat. 
тәләффуз и. tәlәffüz.  
тәлим и. tәlim; тəлим виндеј ф. təlim görmək; тəлим виндə с. 

təlim görmüş, təlim görən; тəлим дəвонијеј ф. təlim keçirtmək; 
тəлим дəвонијə беј ф. təlim keçirilmək; тəлим дəвонијə быə с. təlim 
keçirilmiş (keçirilən); тəлим дəвонијə быə хəб. мəн. təlim 
keçirilmişdir (keçirilib). 

тәлимот и. tәlimat. 
тәлимотәвон и. tәlimatçı. 
тәлис и. dәsmal, әl-üz dәsmalı. 
тәло и. әyin, әyin-baş, paltar, geyim. 
тәлоғ и. talaq, boşanma, başama; тəлоғ дој ф. talaq vermək, 

boşamaq; тəлоғ доə беј ф. talaq verilmək, boşanmaq; тəлоғ доə быə 
с. talaq verilmiş, talaq verilən; тəлоғ доə быə хəб. мəн. talaq 
verilmişdir, talaq verilib; тəлоғ сəј ф. talağını almaq; тəлоғ сə беј ф. 
talaq alınmaq; тəлоғ сə быə с. talaq alınmış, talaq alınan; тəлоғ сə 
быə хəб. мəн. talaq alınmışdır, talaq alınıb. 

тәлотум и. tәlatüm. 
тәлотумин с. tәlatümlü. 
тәлотуминәти и. tәlatümlülük. 
тәлош и. tәlaş. 
тәлтиф и. tәltif; тəлтиф кардеј təltif etmək. 
тәлх с. tәlx, bulanıq; овғатым тəлх бе ovqatım təlх oldu. 
тәлхәг и. tәlxәk. 
тәлхәгәти и. tәlxәklik. 
тәм и. tam, dad; тəм гəтеј ф. dadlanmaq. 
тәмәдә с. dadverәn, dadverici. 
тәмәл и. tәmәl. 
тәмәнно и. tәmәnna. 
тәмәннојн с. tәmәnnalı. 
тәмәннојнәти и. tәmәnnalılıq. 
тәмиз с. tәmiz; тəмиз кардеј ф. təmizləmək; тəмиз кардə беј ф. 

təmizlənmək; тəмиз кардə быə с. təmizlənmiş, təmizlənən; тəмиз 
кардə быə хəб. мəн. təmizlənmişdir, təmizlənib. 

тәмизәдыл с. tәmizürәkli, ürәyitәmiz. 
тәмизәдыләти и. tәmizürәklilik, ürәyitәmizlik. 
тәмизәкә с. tәmizlәyici. 
тәмизәти и. tәmizlik. 
тәмизи и. tәmizlik; ыштə тəмизи кардеј öz təmizliyini etmək. 
тәмизкор с. tәmizkar. 
тәмизкорәти и. tәmizkarlıq. 
тәмизкор-тәмизкори з. tәmizkarlıqla, tәmizkarcasına. 
тәмин и. tәmin; тəмин кардеј təmin etmək. 
тәмин с. tamlı, dadlı; бетəм dadsız. 
тәминәти и. tamlılıq, dadlılıq. 
тәмин-ләзәтин с. dadlı-lәzzәtli. 
тәминот  и. tәminat. 
тәминотин с. tәminatlı; камтəминотинə хыјзон aztəminatlı ailə. 
тәмин-тәмини з. dadlı-dadlı. 
тәмир и. tәmir; bax: печын; тəмир кардеј təmir etmək. 
тәмкин и. tәmkin; де тəмкини təmkinlə. 
тәмкинин с. tәmkinli. 
тәмкининәти и. tәmkinlilik. 
тәмојул и. tәmayül. 
тәмом и. tamam; тəмом кардеј tamamlamaq; тəмом кардə беј 

tamamlanmaq; тəмом кардə быə tamamlanmış, tamamlanan; тəмом 
кардовнијеј tamamlatdırmaq; тəмом кардовнијə беј 
tamamlatdırılmaq; тəмом кардовнијə быə tamamlatdırılmış, 
tamamlatdırılan. 

тәмомән з. tamamәn, tamamilә. 
тәмом-кәмол з. tamam-kamal, büsbütün. 
тәмос и. tәmas. 
тәмсил и. ədəb. tәmsil. 
тәмсиләнывышт и. ədəb. tәmsilyazan. 
тәмтәј с. bomboş. 
тәмтәроғ и. bax:  ешаеш. 
тәмтәроғин с. bax:  ешаешин. 
тәмтәроғинәти и. bax:  ешаешинәти. 
тәмту и. 1 dad-tam; 2 basdırma (kabablıq). 
тәмуз и. зоол. atçibini, atmilçәyi (atın belinə qonub onun qanını 

sormaqla ona əzab verir). 
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тәмшо и. tamaşa. 
тәмшовон и. tamaşaçı. 
тәмшоәкә и. tamaşaçı. 
тәмшохонә и. tamaşaxana.  
тән и. 1 анат. uşaqlıq yolu, balalıq yolu; 2 бот. qın. 
тәнбе и. tәnbeh; тəнбе кардеј ф. tənbeh etmək; тəнбе кардə беј ф. 

tənbeh edilmək; тəнбе кардə быə с. tənbeh edilmiş (edilən); тəнбе 
кардə быə хəб. мəн. tənbeh edilmişdir (edilib). 

тәнбәку и. tütün. 
тәнбәкујәвон и. tütünçü. 
тәнбәкујәвонәти и. tütünçülük. 
тәнғыд и. tәnqid. 
тәнғыдбоз с. tәnqidbaz. 
тәнғыдбозәти и. tәnqidbazlıq. 
тәнғыдәкә и. tәnqidçi, tәnqidedәn. 
тәнғыдәкәти и. tәnqidçilik. 
тәнғыди с. tәnqidi; тəнғыдијə ғејдон tənqidi qeydlər. 
тәнәби и. zal, böyük otaq, qonaq otağı. 
тәнәвәҹ и. himayә, qayğı, kömәk, baxım. 
тәнәззул и. tәnәzzül. 
тәнәффус и. tәnәffüs. 
тәнәффус сәј ф. tәnәffüs almaq. 
тәнзим и. tәnzim; тəнзим кардеј tənzimləmək. 
тәнзиф и. tәnzif. 
тәнык с. nazik. 
тәныкәдыл с. nazikqәlbli. 
тәныкәдыләти и. nazikqәlblilik. 
тәныкәти и. naziklik. 
тәнык-тәныки з. nazikcә. 
тәныск с. dayaz; bax: тәтимә; тəныскə ру dayaz çay; тəныскə 

нимчə dayaz boşqab; тəныск беј ф. dayazlanmaq, dayazlaşmaq; 
тəныск быə с. dayazlanmış, dayazlaşmış, dayazlaşan; тəныск быə 
хəб. мəн. dayazlanmışdır, dayazlaşmışdır, dayazlaşıb; тəныск кардеј 
ф. dayazlandırmaq, dayazlaşdırmaq, dayazlamaq, dayazlatmaq; 
тəныск кардə беј ф. dayazlandırılmaq, dayazlaşdırılmaq; тəныск 
кардə быə с. dayazlandırılmış, dayazlaşdırılmış; тəныск кардə быə 
хəб. мəн. dayazlandırılmışdır, dayazlaşdırılmışdır. 

тәныскәзынәјн с. dayazbilikli. 
тәныскәзынәјнәти и. dayazbiliklilik. 
тәныскәфикирин с. dayazfikirli. 
тәныскәфикиринәти и. dayazfikirlilik. 
тәныскәшынәјн с. dayazdüşüncәli. 
тәныскәшынәјнәти и. dayazdüşüncәlilik. 
тәныски и. dayazlıq. 
тәныск-тәныски з. dayazca. 
тәносуб и. tәnasüb. 
тәносубин с. tәnasüblü. 
тәносубинәти с. tәnasüblülük. 
тәносул и. анат. tәnasül (kişinin cinsiyyət orqanı); тəносулə 

органон tənasül orqanları.  
тәносули с. тəб. zöhrәvi; тəносулијə нохəшијон tənasül 

хəstəlikləri.  
тәнтәнә I и. tәntәnә (uşaq oyunu; тəнтəнə, отəш сəнə, кыты  

кыло рə сəнə – təntənə, ocaq qala, pişiyin papağın tez yandır). 
тәнтәнә II и. tәntәnә; bax: ешаеш. 
тәнтәнәјн с. tәntәnәli; bax:  ешаешин. 
тәнтәнәјнәти и. tәntәnәlilik; bax: ешаешинәти. 
тәну и. tәndir; *Сыə тəну нун бəпате, кыволə жен обəшанде 

ыштəни İsti təndir çörək bişirər, tənbəl arvad özünü silkələyər; Сыə 
тəну нун бəпате, шəнбозə жен бəвоте аз патыме İsti təndir çörək 
bişirər, şənbaz arvad deyər mən bişirdim (At. sözü). 

тәнујәбыск и. qıra. 
тәнујәнун и. tәndir çörәyi. 
тәнујәсә и. tәndirәsәr, çörәk evi. 
тәнујәхок и. tәndir külü.  
тәнујәчу и. tәndirağacı (təndirdə odu qarışdırmaq üçün ağac). 
тәнхо и. var, dövlәt, var-dövlәt, sәrvәt, tavana; тəнхо дылəдə 

жијеј var-dövlət içində yaşamaq; тəнхо гырдə кардеј sərvət yığmaq. 
тәнхосојб с. sәrvәt sahibi, var-dövlәt sahibi, varlı, dövlәtli, 

zәngin, tavanalı. 
тәнһо с. tәnha. 

тәнһоәти и. tәnhalıq; тəнһо мандеј ф. tənha qalmaq; тəнһо 
һаштеј ф. tənha saxlamaq; тəнһо һаштə беј ф. tənha saxlanmaq; 
тəнһо һаштə быə с. tənha saxlanmış (saxlanan); тəнһо һаштə быə 
хəб. мəн. tənha saxlanmışdır (saxlanıb). 

тәп з. dәm. 
тәпбәтәп з. dәmbәdәm.  
тәпен и. yayıq (metal məmulatı və s.). 
тәпенәти и. yayıqlıq; тəпен кардеј ф. yaymaq; тəпен кардə беј ф. 

yayılmaq; тəпен кардə быə с. yayılmış, yayılan; тəпен кардə быə 
хəб. мəн. yayılmışdır, yayılıb. 

тәпә и. tәpә. 
тәпәјн с. tәpәli. 
тәпәјнәти и. tәpәlik. 
тәпәр и. tәpәr. 
тәпәрин с. tәpәrli. 
тәпәринәти и. tәpәrlilik. 
тәпәчәм с. tәpәoxşar. 
тәпи a. bir dәm. 
тәпчәк и. 1 qәbzә; 2 qәdim dәrinlik ölçü vahidi. 
тәрбијә и. tәrbiyә; тəрбијə дој ф. tərbiyə vermək; тəрбијə доə беј 

ф. tərbiyə verilmək; тəрбијə доə быə с. tərbiyə verilmiş (verilən); 
тəрбијə доə быə хəб. мəн. tərbiyə verilmişdir (verilib); тəрбијə сəј ф. 
tərbiyə almaq; тəрбијə сə беј ф. tərbiyə alınmaq; тəрбијə сə быə с. 
tərbiyə alınmış (alınan); тəрбијə сə быə хəб. мəн. tərbiyə alınmışdır 
(alınıb). 

тәрбијәвон и. tәrbiyәçi. 
тәрбијәвонәти и. tәrbiyәçilik. 
тәрбијәјн с. tәrbiyәli. 
тәрбијәјнәти и. tәrbiyәlilik. 
тәрг I и. tәrg (atın tərgi); аспи тəргəдə ныштеј atın tərgində 

oturmaq. 
тәрг II и. tәrk; тəрг кардеј и. tərgitmək; тəрг кардə беј ф. 

tərgidilmək; тəрг кардə быə с. tərgidilmiş, tərgidilən; тəрг кардə быə 
хəб. мəн. tərgidilmişdir, tərgidilib; тəрг кардовнијеј ф. tərg etdirmək; 
тəрг кардовнијə беј ф. tərg etdirilmək; тəрг кардовнијə быə с. tərg 
etdirilmiş (etdirilən); тəрг кардовнијə быə хəб. мəн. tərg etdirilmişdir 
(etdirilib). 

тәрги-адәт и. tәrki-adәt. 
тәрги-вәтән и. tәrki-vәtәn. 
тәрги-дынјо и. tәrki-dünya. 
тәрги-дынјоәти и. tәrki-dünyalıq. 
тәргсилоһ и. tәrksilah. 
тәрәгги и. tәrәqqi. 
тәрәггипәрвәр с. tәrәqqipәrvәr. 
тәрәггипәрвәрәти и. tәrәqqipәrvәrlik. 
тәрәддуд и. tәrәddüd; тəрəддуд кардеј ф. tərəddüd etmək; 

тəрəддуд кардə с. tərəddüd etmiş, tərəddüd edən; тəрəддуд кардə 
хəб. мəн. tərəddüd etmisən; тəрəддуд кардə беј ф. tərəddüd edilmək; 
тəрəддуд кардə быə с. tərəddüd edilmiş (edilən); тəрəддуд кардə 
быə хəб. мəн. tərəddüd edilmişdir (edilib). 

тәрәннум и. tәrәnnüm; тəрəннум кардеј tərənnüm etmək. 
тәрәф и. tәrәf; чəпə тəрəф sol tərəf; ростə тəрəф sağ tərəf; кути 

тəрəф arxa tərəf. 
тәрәфгир с. tәrәfgir. 
тәрәфгирәти и. tәrәfgirlik; тəрəфгирəти кардеј ф. tərəfgirlik 

etmək; тəрəфгирəти кардə беј ф. tərəfgirlik edilmək; тəрəфгирəти 
кардə быə с. tərəfgirlik edilmiş (edilən); тəрəфгирəти кардə быə хəб. 
мəн. tərəfgirlik edilmişdir (edilib). 

тәрәфдор с. tәrәfdar. 
тәрәфдорәти и. tәrәfdarlıq. 
тәрәфәдә з. tәrәfdә; бы тəрəфəдə bu tərəfdə. 
тәрәфи-муғабил и. tәrәfi-müqabil. 
тәрәфкәш с. tәrәfkeş. 
тәрәфкәшәти и. tәrәfkeşlik. 
тәрәфо з. tәrәfdәn, tәrәfindәn; чə тəрəфо o tərəfdən; 

фикбəпешом чəј тəрəфо onun tərəfindən nigaranam. 
тәрәҹә  и. çayda balıq tutmaq üçün xüsusi qurğu. 
тәрз и. tәrz. 
тәрзи-ифодә и. tәrzi-ifadә. 
тәрзи-һәрәкәт и. tәrzi-hәrәkәt. 
тәригәт и. дини tәriqәt. 



521 
ТӘРИГӘТӘВОН 

 
 

тәригәтәвон и. tәriqәtçi. 
тәригәтәвонәти  и. tәriqәtçilik. 
тәркиб и. tәrkib. 
тәркибин с. tәrkibli. 
тәро и. 1 yazıqma, yazıqdırma; каги тəро кардеј toyuğu 

yazıqdırmaq; тəро беј yazıqmaq; 2 qaçaq; тəро беј qaçaq düşmək, 
qaçaq olmaq; тəро кардеј qaçaq salmaq, qaçaq etmək; тəро быə 
qaçaq düşmüş, qaçaq olmuş; тəро кардə быə qaçaq salınmış, qaçaq 
edilmiş; 3 bax: кәһу. 

тәровәт и. tәravәt. 
тәровәтин с. tәravәtli. 
тәровәтинәти и. tәravәtlilik. 
тәроәти и. qaçaqçılıq. 
тәроз и. taraz, müvazinәt. 
тәрози и. tarazlıq. 
тәрозномә и. balans. 
тәрокәбә с. tәrәkәmә, köçәri. 
тәрокәбәти и. tәrәkәmәlik, köçәrilik. 
тәронә и. tәranә, nәğmә. 
тәроҹ и. tarac. 
тәрош с. taraş; тəрош кардеј ф. taraş etmək, taraşlamaq; тəрош 

кардə беј ф. təraş, edilmək, taraşlanmaq; тəрош кардə быə с. təraş 
edilmiş, taraşlanmış, taraşlanan; тəрош кардə быə хəб. мəн. təraş 
edilmişdir, taraşlanmışdır, taraşlanıb. 

тәрс с. 1 tәrs; 2 bax: кәҹбәс. 
тәрса и. tәrsa, xaçpәrәst; Мəши, һа тəрса балə, азəн бəты согнə, 

вəју Getmə tərsa balası, mən də sənə sayə, gəlin (Şəhriyar). 
тәрсәти и. 1 tәrslik; 2 bax: кәҹбәсәти. 
тәрсим и. tәrsim. 
тәрсими с. tәrsimi; тəрсимијə һəндəсə tərsimi həndəsə. 
тәрсинә з. tәrsinә. 
тәрсмәзһәб с. tәrsmәzhәb. 
тәрсмәзһәбәти и. tәrsmәzhәblik. 
тәрсонә и. tәrsanә. 
тәрс-тәрс з. tәrs-tәrs; тəрс-тəрс дијə кардеј tərs-tərs baхmaq. 
тәртәмиз з. tәrtәmiz. 
тәртиб и. tәrtib; тəртиб кардеј ф. tərtib etmək; тəртиб кардə беј 

ф. tərtib edilmək; тəртиб кардə быə с. tərtib edilmiş (edilən); тəртиб 
кардə быə хəб. мəн. tərtib edilmişdir (edilib). 

тәртибәкә и. tәrtibçi. 
тәртибин с. tәrtibli. 
тәртибот и. tәrtibat. 
тәртиботәвон и. tәrtibatçı. 
тәрхис и. tәrxis; ордујо тəрхис кардеј ordudan tərхis etmək. 
тәрхун и. бот. tәrxun. 
тәрҹумеји-һол и. tәrcümeyi-hal. 
тәрҹумә и. tәrcümә; тəрҹумə кардеј ф. tərcümə etmək; тəрҹумə 

кардə беј ф. tərcümə edilmək; тəрҹумə кардə быə с. tərcümə edilmiş 
(edilən); тəрҹумə кардə быə хəб. мəн. tərcümə edilmişdir (edilib). 

тәрҹумәвон и. tәrcümәçi. 
тәрҹумәвонәти и. tәrcümәçilik. 
тәрҹумон и. tәrcüman, tәrcümәçi. 
тәрҹумонәти и. tәrcümanlıq, tәrcümәçilik. 
тәсбит и. tәsbit. 
тәсвијә и. tәsviyә. 
тәсвир и. tәsvir, şәkil; тəсвир кардеј ф. təsvir etmək; тəсвир 

кардə беј ф. təsvir edilmək; тəсвир кардə быə с. təsvir edilmiş 
(edilən); тəсвир кардə быə хəб. мəн. təsvir edilmişdir (edilib). 

тәсвири с. tәsviri; тəсвири нəҹимəсəнəт təsviri incəsənət. 
тәсвирхонә и. şәkil qaleyerası. 
тәсдығ и. tәsdiq; тəсдығ кардеј ф. təsdiq etmək; тəсдығ кардə беј 

ф. təsdiq edilmək; тəсдығ кардə быə с. təsdiq edilmiş (edilən); 
тəсдығ кардə быə хəб. мəн. təsdiq edilmişdir (edilib). 

тәсдығәкә с. tәsdiqedәn, tәsdiqedici. 
тәсдығномә и. tәsdiqnamә. 
тәсе и. boğulma, batma. 
тәсеј ф. boğulmaq, batmaq; ♥тəсејдəм boğuluram; тəсејдəш 

boğulursan; тəсејдə boğulur; тəсејдəмон boğuluruq; тəсејдəшон 
boğulursunuz; тəсејдəн boğulurlar; тəсејдəбим boğulurdum; 
тəсејдəбиш boğulurdun; тəсејдəбе boğulurdu; тəсејдəбимон 
boğulurduq; тəсејдəбишон boğulurdunuz; тəсејдəбин boğulurdular; 

тəсəбим boğulmuşdum; тəсəбиш boğulmuşdun; тəсəбе boğulmuşdu; 
тəсəбимон boğulmuşduq; тəсəбишон boğulmuşdunuz; тəсəбин 
boğulmuşdular; əтəсим boğulardım; əтəсиш boğulardın; əтəси 
boğulardı; əтəсимон boğulardıq; əтəсишон boğulardınız; əтəсин 
boğulardılar; тəсəнинбим boğulmalıydım; тəсəнинбиш 
boğulmalıydın; тəсəнинбе boğulmalıydı; тəсəнинбимон 
boğulmalıydıq; тəсəнинбишон boğulmalıydınız; тəсəнинбин 
boğulmalıydılar; тəсəбəјм boğulsaydım; тəсəбəјш boğulsaydın; 
тəсəбəј boğulsaydı; тəсəбəјмон boğulsaydıq; тəсəбəјшон 
boğulsaydınız; тəсəбəјн boğulsaydılar; бəтəсем boğularam; бəтəсеш 
boğularsan; бəтəсе boğular; бəтəсемон boğularıq; бəтəсешон 
boğularsınız; бəтəсен boğularlar; тəсəниним boğulmalıyam; 
тəсəниниш boğulmalısan; тəсəнине boğulmalıdır; тəсəнинимон 
boğulmalıyıq; тəсəнинишон boğulmalısınız; тəсəнинин 
boğulmalıdırlar; бытəсым boğulum; бытəс boğul; бытəсы boğulsun; 
бытəсəмон boğulaq; бытəсəн boğulun; бытəсын boğulsunlar; 
бытəсом boğulsam; бытəсош boğulsan; бытəсо boğulsa; бытəсомон 
boğulsaq; бытəсошон boğulsanız; бытəсон bığulsalar; ♥тəсејдəним 
boğulmuram; тəсејдəниш boğulmursan; тəсејдəни boğulmur; 
тəсејдəнимон boğulmuruq; тəсејдəнишон boğulmursunuz; 
тəсејдəнин boğulmurlar;тəсејдəныбим boğulmurdum; 
тəсејдəныбиш boğulmurdun; тəсејдəныбе boğulmurdu; 
тəсејдəныбимон boğulmurduq; тəсејдəныбишон boğulmurdunuz; 
тəсејдəныбин boğulmurdular; тəсəныбим boğulmamışdım; 
тəсəныбиш boğulmamışdın; тəсəныбе boğulmamışdı; тəсəныбимон 
boğulmamışdıq; тəсəныбишон boğulmamışdınız; тəсəныбин 
boğulmamışdılar; нəтəсим boğulmazdım; нəтəсиш boğulmazdın; 
нəтəси boğulmazdı; нəтəсимон boğulmazdıq; нəтəсишон 
boğulmazdınız; нəтəсин boğulmazdılar; тəсəнинныбим 
boğulmamalıydım; тəсəнинныбиш boğulmamalıydın; тəсəнинныбе 
boğulmamalıydı; тəсəнинныбимон boğulmamalıydıq; 
тəсəнинныбишон boğulmamalıydınız; тəсəнинныбин 
boğulmamalıydılar; тəсəнəбəјм boğulmasaydım; тəсəнəбəјш 
boğulmasaydın; тəсəнəбəј boğulmasaydı; тəсəнəбəјмон 
boğulmasaydıq; тəсəнəбəјшон boğulmasaydınız; тəсəнəбəјн 
boğulmasaydılar; нибəтəсем boğulmaram; нибəтəсеш boğulmazsan; 
нибəтəсе boğulmaz; нибəтəсемон boğulmarıq; нибəтəсешон 
boğulmazsınız; нибəтəсен boğulmazlar; тəсəнинним 
boğulmamalıyam; тəсəнинниш boğulmamalısan; тəсəнинни 
boğulmamalıdır; тəсəниннимон boğulmamalıyıq; тəсəниннишон 
boğulmamalısınız; тəсəниннин boğulmamalıdırlar; нытəсым 
boğulmayım; мəтəс boğulma; нытəсы boğulmasın; мəтəсəмон 
boğulmayaq; мəтəсəн boğulmayın; нытəсын boğulmasınlar; нытəсом 
boğulmasam; нытəсош boğulmasan; нытəсо boğulmasa; нытəсомон 
boğulmasaq; нытəсошон boğulmasanız; нытəсон bığulmasalar. 

тәсе-тәсе з. boğula-boğula, bata-bata, boğularaq, bataraq. 
тәсә с. 1 boğulan, batan; 2 boğulmuş, batmış. 
тәсә хəб. мəн. boğulub, batıb. 
тәсәввур и. tәsәvvür; тəсəввур кардеј ф. təsəvvür etmək; 

тəсəввур кардə беј ф. təsəvvür edilmək; тəсəввур кардə быə с. 
təsəvvür edilmiş (edilən); тəсəввур кардə быə хəб. мəн. təsəvvür 
edilmişdir (edilib). 

тәсә-вәсә и. tәlaş. 
тәсәлли и. bax: дылванди; дылсанди. 
тәсәллиномә и. tәsәllinamә, başsağlığı. 
тәсәнин с. boğulmalı, boğulası, batmalı, batası. 
тәсәруфот и. tәsәrrüfat; диј тəсəруфот kənd təsəsrrüfatı; кəј 

тəсəруфот ev təsərrüfatı; тəсəруфоти молон təsərrüfat malları. 
тәсәсә з. boğularkәn, boğulanda, batarkәn, batanda. 
тәсир и. tәsir; тəсир кардеј ф. təsir etmək; тəсир кардə беј ф. təsir 

edilmək; тəсир кардə быə с. təsir edilmiş (edilən); тəсир кардə быə 
хəб. мəн. təsir edilmişdir (edilib). 

тәсирин с. 1 tәsirli;  2 грəм. tәsirlik; тəсиринə һол təsirlik halı. 
тәсиринәти и. tәsirlilik. 
тәсис и. tәsis. 
тәсисәкә с. tәsisedәn, tәsisedici. 
тәслим и. tәslim; тəслим беј ф. təslim olmaq; тəслим быə с. 

təslim olmuş, təslim olan; тəслим кардеј ф. təslim etmək; тəслим 
кардə беј ф. təslim olunmaq; тəслим кардə быə с. təslim olunmuş 
(olunan); тəслим кардə быə хəб. мəн. təslim olunmuşdur (olunub). 

тәслимәвон и. tәslimçi. 
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тәслимәвонәти и. tәslimçilik. 
тәсниф и. tәsnif. 
тәснифот и. tәsnifat; тəснифот дој ф. təsnifat vermək; тəснифот 

доə беј ф. təsnifat verilmək; тəснифот доə быə с. təsnifat verilmiş 
(verilən); тəснифот доə быə хəб. мəн. təsnifat verilmişdir (verilib). 

тәсодуф и. tәsadüf. 
тәсодуфән з. tәsadüfәn. 
тәсодуфи с. tәsadüfi; тəсодуфијə һодисə təsadüfi hadisə. 
тәсодуфијәти и. tәsadüfilik. 
тәсриф и. tәsrif. 
тәсһиһ и. tәshih. 
тәтбығ и. tәtbiq. 
тәтбығи с. tәtbiqi. 
тәте и. adaq  (körpənin ilk addımları). 
тәте-попо 1 з. adaq-adaq, yavaş-yavaş, uşaq addımları ilә; 2 и. 

diyircәk (uşağa yerimək öyrətmək üçün qurğu). 
тәтил и. tәtil; тəтил кардеј ф. tətil etmək; тəтил кардə беј ф. tətil 

edilmək; тəтил кардə быə с. tətil edilmiş (edilən); тəтил кардə быə 
хəб. мəн. tətil edilmişdir (edilib). 

тәтиләвон и. tәtilçi. 
тәтимә с. 1 dayaz; 2 ötәri. 
тәтимәти и. 1 dayazlıq; 2 ötәrilik. 
тәтур и. зоол. qumru, qurqur. 
тәтурәбызанг и. зоол. eşşәkarısı, mozalan. 
тәфәккур и. tәfәkkür. 
тәфәрруот и. tәfәrrüat. 
тәфлиг шиф. нытғ. bax: тәклиф. 
тәфовут и. tәfavüt, fәrq. 
тәфриғә и. bax:  рыхнә. 
тәфриғәвон и. tәfriqәçi. 
тәфриғәвонәти и. tәfriqәçilik. 
тәфсилот и. tәfsilat; де тəфсилоти təfsilatı ilə. 
тәфсилотин с. tәfsilatlı. 
тәфсир и. tәfsir. 
тәфсирәвон  и. tәfsirçi. 
тәфсирәвонәти и. tәfsirçilik. 
тәфтиш и. tәftiş; тəфтиш кардеј ф. təftiş etmək; тəфтиш кардə с. 

təftiş edən; тəфтиш кардə беј ф. təftiş edilmək; тəфтиш кардə быə с. 
təftiş edilmiş (edilən); тəфтиш кардə быə хəб. мəн. təftiş edilmişdir 
(edilib). 

тәфтишәвон и. tәftişçi. 
тәфтишәвонәти и. tәftişçilik. 
тәфтишәкә и. tәftiş edәn. 
тәхәллус и. tәxәllüs. 
тәхир и. tәxir. 
тәхиренығандә с. tәxirәsalınmaz. 
тәхлит и. әbәdilәşdirmә.  
тәхмин и. tәxmin. 
тәхминән з. tәxminәn.  
тәхмини с. tәxmini. 
тәхрибкор и. tәxribatçı. 
тәхрибкорәти и. tәxribatçılıq. 
тәхрибот и. tәxribat. 
тәхсисот и. tәxsisat, borc. 
тәһвил и. tәhvil; тəһвил дој ф. təhvil vermək; тəһвил доə беј ф. 

təhvil verilmək; тəһвил доə быə с. təhvil verilmiş (verilən); тəһвил 
доə быə хəб. мəн. təhvil verilmişdir (verilib); тəһвил сəј ф. təhvil 
almaq; тəһвил сə беј ф. təhvil alınmaq; тəһвил сə быə с. təhvil 
alınmış (alınan); тəһвил сə быə хəб. мəн. təhvil alınmışdır (alınıb). 

тәһғиғ и. tәhqiq. 
тәһғиғот и. tәhqiqat. 
тәһғиғотәвон и. tәhqiqatçı. 
тәһғир и. tәhqir; тəһғир кардеј təhqir etmək. 
тәһғирәкә с. tәhqiredici, tәhqiredәn. 
тәһғиромиз с. tәhqiramiz. 
тәһдид и. tәhdid, qorxu. 
тәһәр и. tәhәr. 
тәһәри з. birtәhәr, birsayaq; тəһəрише? birtəhərsəne? 
тәһким и. tәhkim. 
тәһкимәвон и. tәhkimli. 

тәһкимәвонәти и. tәhkimçilik; тəһкимəвонəти һуғуғ təhkimçilik 
hüququ.  

тәһкимин с. tәhkimli; тəһкиминə дијовыж təhkimli kəndli. 
тәһлил и. tәhlil. 
тәһлили с. tәhlili. 
тәһлукә и. tәhlükә. 
тәһлукәјн с. tәhlükәli. 
тәһлукәјнәти и. tәhlükәlilik. 
тәһрик и. tәhrik. 
тәһрикәвон и. tәhrikçi. 
тәһрикәвонәти и. tәhrikçilik. 
тәһрикәкә с. tәhrikedici, tәhrikedәn. 
тәһрикәкәти и. tәhrikedicilik. 
тәһрикомиз с. tahrikamiz; тəһрикомизə һəрəкəт tahrikamiz 

hərəkət. 
тәһрикот и. tәhrikat, provokasiya. 
тәһрим и. baykot. 
тәһриф и. tәhrif; тəһриф кардеј ф. təhrif etmək; тəһриф кардə беј 

ф. təhrif edilmək; тəһриф кардə быə с. təhrif edilmiş (edilən); 
тəһриф кардə быə хəб. мəн. təhrif edilmişdir (edilib). 

тәһсил и. tәhsil; тəһсил сəј ф. təhsil almaq; тəһсил сə беј ф. təhsil 
alınmaq; тəһсил сə быə с. təhsil alınmış (alınan); тəһсил сə быə хəб. 
мəн. təhsil alınmışdır (alınıb). 

тәһсилин с. tәhsilli. 
тәһсилинәти и. tәhsillilik. 
тәҹәлло и. cilvә, tәcәlli. 
тәҹәссум и. tәcәssüm; тəҹəссум кардеј təcəssüm etmək; тəҹəссум 

кардə беј təcəssüm edilmək; тəҹəссум кардовнијеј təcəssüm 
etdirmək; тəҹəссум кардовнијə беј təcəssüm etdirilmək. 

тәҹили с. tәcili. 
тәҹилијәти и. tәcililik. 
тәҹовуз и. tәcavüz. 
тәҹовузкор с. tәcavüzkar. 
тәҹовузкорәти и. tәcavüzkarlıq. 
тәҹрид и. tәcrid; тəҹрид кардеј təcrid etmək. 
тәҹрубә и. tәcrübә; тəҹрубə дəвардеј ф. təcrübə keçmək; тəҹрубə 

дəвонијеј ф. təcrübə keçirmək; тəҹрубə кардеј ф. təcrübə etmək; 
тəҹрубə кардə с. təcrübə edən (etmiş); тəҹрубə кардə хəб. мəн. 
təcrübə etmisən.  

тәҹрубәјн с. tәcrübәli; bax: амохтә. 
тәҹрубәјнәти и. tәcrübәlilik. 
тәҹруби с. tәcrübi. 
тәҹһиз и. tәchiz; тəҹһиз кардеј ф. təchiz etmək; тəҹһиз кардə беј 

ф. təchiz edilmək; тəҹһиз кардə быə с. təchiz edilmiş (edilən); 
тəҹһиз кардə быə хəб. мəн. təchiz edilmişdir (edilib). 

тәҹһизот и. tәchizat. 
тәшвиг и. tәşviq. 
тәшвиғат и. tәşviqat. 
тәшвиғатәвон и. tәşviqatçı. 
тәшвиш и. bax: чәкәм-чәкәм; де тəшвиши təşvişlə.  
тәшә и. kartofun dibini yumşaltma. 
тәшәббус и. bax: навәжә. 
тәшәббускор с. bax: навәжән. 
тәшәббускорәти и. bax: навәжәнәти. 
тәшәккор и. tәşәkkür; де тəшəккори təşəkkürlə; тəшəккор кардеј 

ф. təşəkkür etmək; тəшəккор кардə беј ф. təşəkkür edilmək; 
тəшəккор кардə быə с. təşəkkür edilmiş (edilən); тəшəккор кардə 
быə хəб. мəн. təşəkkür edilmişdir (edilib). 

тәшәххус и. bax: ғуддә. 
тәшәххусин с. bax: ғуддәјн. 
тәшәххусинәти и. bax: ғуддәјнәти. 
тәши и. susuzluq; тəшиме susamışam; тəшије susamısan; тəшише 

susayıb; тəшимоне susamışıq; тəшионе susamısınız; тəшишоне 
susamışlar; тəши гəтеј и. susamaq;  тəши гəтəме susamışam; тəши 
гəтə susamısan; тəши гəтəше susayıb; тəши гəтəмоне susamışıq; 
тəши гəтəоне susamısınız; тəши гəтəшоне susayıblar; тəши гəтə с. 
susamış, susayan. 

тәшкил и. tәşkil; тəшкил кардеј ф. təşkil etmək; тəшкил кардə 
беј ф. təşkil edilmək; тəшкил кардə быə с. təşkil edilmiş (edilən); 
тəшкил кардə быə хəб. мəн. təşkil edilmişdir (edilib). 

тәшкилот и. tәşkilat. 
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тәшкилотәвон  и. tәşkilatçı. 
тәшкилотәвонәти и. tәşkilatçılıq. 
тәшнә и. tәşnә, yanğı, susuzluq; тəшнəм бочəј хуни! onun qanına 

susamışam!; тəшнə беј ф. təşnə olmaq, susamaq; тəшнə быə с. təşnə 
olmuş, susamış, susayan; тəшнə быə хəб. мəн. təşnə olmuşdur, 
susamışdır, susayıb. 

тәшнәти и. tәşnәlik.  
тәшнәҹигәр с. tәşnәciyәr. 
тәшнәҹигәрәти и. tәşnәciyәrlik. 
тәшриф и. tәşrif; тəшриф вардеј təşrif gətirmək. 
тәшрифот и. tәşrifat, mәrasim, etiket. 
ти I и. ox; ти-кəмон oх-kaman. 
ти II и. dambeli. 
тибб и. tibb. 
тибби с. tibbi; тиббијə комəг tibbi yardım. 
тибижә и. зоол. bitkibiti. 
тибиҹә и. kötükcәnin nәticәsi (səkkizinci nəsil). 
тиж  с. 1 iti; тижə чəху iti bıçaq; 2 qәlәmi; тижкыло qələmi papaq. 
тиж беј ф. itiləşmək; тиж быə с. itiləşmiş, itiləşən; тиж быə хəб. 

мəн. itiləşmişdir, itiləşib; тиж кардеј ф. 1 itiləmək; 2 qəddəmək, 
qədləmək; карандаши тиж кардеј karandaşı qəddəmək; тиж кардə 
беј ф. 1 itilənmək; 2 qəddənmək, qədlənmək; тиж кардə быə с. 1 
itilənmiş; qəddənmiş, qədlənmiş; тиж кардовнијеј ф. 1 itilətdirmək; 2 
qəddətmək, qədlətmək; тиж кардовнијə беј ф. 1 itilətdirilmək; 2 
qəddətdirilmək, qədləndirilmək; тиж кардовнијə быə с. 1 
itilətdirilmiş; 2 qəddətdirilmiş, qədləndirilmiş; тиж кардовнијə быə 
хəб. мəн. 1 itilətdirilmişdir; 2 qəddətdirilmişdir, qədləndirilmişdir. 

тижбукә с. itiburun, itiburunlu. 
тижгул с. itibucaq. 
тижгулин с. itibucaqlı. 
тиждандон с. itidiş, itidişli. 
тижәкә и. itilәyәn, itilәyici. 
тижәливә и. бот. oxyarpaq (ot). 
тижәти и. itilik. 
тижәтык с. itiuc, itiuclu, ucuiti, ucubiz. 
тижәхычә и. бот. qılıncotu.  
тижәчәш с. itigöz, itigözlü, itigörәn. 
тижәчәшәти и. itigözlülük. 
тижәшох с. itibuynuz, itibuynuzlu; тижəшохə кəлə itibuynuzlu 

dana. 
тижкыло с. qәlәmi papaq. 
тижнангыр с. itidırnaq, itidırnaqlı. 
тижов с. itiaxan. 
тиж-тижи з. iti-iti. 
тијә и. 1 зоол. tikanlı axça, tıx, qılçıq (balıqda); 2 тех. mil ucu, 

çıxıntı, zivana, diş; 3 fәqәrә; пештə тијə bel fəqərəsi. 
тијәјн с. tikanlı, qılçıqlı, tıxlı, sümüklü (balıq). 
тијәјнәти и. qılçıqlılıq, tıxlılıq, tikanlılıq. 
тијәсә и. dambeli. 
тијон и. tiyan. 
тијончә и. tiyança. 
тикә и. tikә. 
тикәвонәј a. azca, bir az, azacıq. 
тикәј a. bir az, azacıq, azca. 
тикәјән a. bir az da, azca da. 
ти-кәмон и. ox-kaman, ox-yay. 
тикә-тикә з. tikә-tikә. 
тикил и. qırıq. 
тикил-тикил з. qırıq-qırıq. 
тилавәт и. tilavәt (Quranı). 
тиламбо и. yığın, taya; тиламбо жəј taya vurmaq. 
тилә и. dil (bıçaqda). 
тилик с. cәld, çevik, pәrgar; тилике зывонəдə dildən pərgardır. 
тиликәти и. pәrgarlıq, çeviklik, cәldlik. 
тилит и. partiya (mal və s.); и тилит мол bir partiya mal. 
тилишкә и. tilişkә. 
тилсым и. tilsim; бə тилсым жəј tilsimləmək;  бə тилсым жə быə; 

tilsimlənmiş; тилсым кардеј и. tilsim etmək; тилсым кардə беј ф. 
tilsim edilmək; тилсым кардə быə с. tilsim edilmiş (edilən); тилсым 
кардə быə хəб. мəн. tilsim edilmişdir (edilib). 

тилсымин с. tilsimli. 

тилтә и. 1 doğramac, qatıqdoğraması; 2 bax: дуов. 
тимәл с. sırtıq. 
тимәләти и. sırtıqlıq. 
тимәл-тимәлә с. sırtıq-sırtıq; тимəл-тимəлə дијəнон sırtıq-sırtıq 

baхışlar. 
тимәл-тимәли з. sırtıq-sırtıq; тимəл-тимəли едјəсеј sırtıq-sırtıq 

baхmaq. 
тимсол и. timsal. 
тимсолин с. timsallı. 
тимсоһ и. зоол. timsah. 
тинг с. uca, iti, yüksәk; фылонкəс тинге гушонəдə filankəs 

qulaqdan itidir; тинг кардеј ф. şəkləmək; гушон тинг кардеј 
qulaqlarını şəkləmək. 

тингәбукә с. dikburun. 
тинәт и. tinәt.       
тинығ и. бот. fıstıq (ağac).  
типик с. tipik. 
типикәти и. tipiklik. 
тирбәпештәј з. arxası üstә; тирбəпештəј олхартеј arхası üstə 

uzanmaq, tirlənmək. 
тирәном и. toponim. 
тирингә и. мус. diringi. 
тирмә и. tirmә; тирмə шол tirmə şal. 
тиррәс и. güllә mәnzili. 
тисбир и. xarakter, xasiyyәt, oxşarlıq. 
тисбирәдә и. xarakterdә, xasiyyәtdә, oxşarlıqda; бы тисбирəдə 

гылəј одəм bu хarakterdə (хasiyyətdə, oхşarlıqda) bir adam. 
титә и. lәkә; сипијə титə ağ ləkə. 
тити с. ciciş, çiçә, tәzә (uşağın dilində). 
тифанг и. tüfәng; бə тифанг шеј ova getmək. 
тифангбәдаст и. әlitüfәngli. 
тифангғанде и. tüfәngatma. 
тифангдор и. tüfәngçi. 
тифангәғанд и. tüfәngçi, tüfәngatan. 
тифангин с. tüfәngli. 
тифангсоз и. tüfәngsaz, tüfәngqayıran. 
тифангсозәти и. tüfәngqayırma. 
тифил и. tifil, uşaq, körpә. 
тифоғ и. tifaq. 
тифтик  и. tiftik. 
тифтикин с. tiftikli. 
тиҹорәт и. ticarәt. 
тиҹорәтхонә и. ticarәt müәssisәsi, şirkәti.  
тиҹори с. ticarәt, ticari; тиҹори мыносибəтон ticarət 

münasibətləri. 
тишә и. tişә. 
тиши и. zoğ, toxmacar, cücәrti, dişәrti, dişәnmә, düymәçә, bitiş; 

тиши жəј ф. zoğlamaq, cücərmək, dişənmək, dişərmək, bitmək. 
ты ə. sәn; ты вотəниниш sən deməlisən; (hallanması: ышты sənin; 

бəты sənə; тыни səni; бəтыку, тынəдə, бəтынəдə səndə; ыштыку, 
ыштысə, ыштыно səndən). 

тыбә и. türbә; qәbiristanlıq. 
тыбәсо и. qәbiristanlıq. 
тывол и. qabıq (birillik pöhrənin qabığı; ondan qırmanc, kəndir və 

s. toxunur). 
тывох с. tәvazökar, doyğun, gözütox; тывох кардеј ф. yola 

getmək; əвон тывох кардејдəнин дејəнды onlar bir-biri ilə yola 
getmirlər; ♥аз тывохим mən təvazökaram; ты тывохиш sən 
təvazökarsan; əв тывохе o təvazökardır; əмə тывохимон biz 
təvazökarıq; шымə тывохишон siz təvazökarsınız; əвон тывохин 
onlar təvazökardırlar.  

тывохәти и. tәvazökarlıq, doyğunluq, gözütoxluq. 
тыјок и. tiryәk. 
тыјокхонә и. tiryәkxana. 
тык I и. dimdik; тык жəј ф. dimdikləmək; тык жə беј ф. 

dimdiklənmək; тык жə быə с. dimdiklənmiş, dimdiklənən; тык жə 
быə хəб. мəн. dimdiklənmişdir, dimdiklənib. 

тык II и. uc; че лəво тык əsanın ucu.  
тыкбәтык з. ağız-ağıza, uc-uca; тыкбəтык гылвонə кардеј ağız-

ağıza qaynaq etmək; тыкбəтык дој ф. dimdikləşmək. 
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тыкеј ф. dammaq, damcılamaq; тыкејдə кəј кум evin damı 
damır; ов тыкејдə su damcılayır; ♥тыкејдə damır; тыкејдəбе 
damırdı; тыкəбе dammışdı; тыкəј damdı; тыкəнинбе dammalıydı; 
тыкəнин бе dammalı oldu; бəтыке damar; тыкəнине dammalıdır; 
бытыкы damsın; бытыко damsa; ♥тыкејдəни dammır; тыкејдəныбе 
dammırdı; тыкəныбе dammamışdı; нытыкəј dammadı; 
тыкəнинныбе dammamalıydı; тыкəнин ныбе dammalı olmadı; 
нибəтыке dammaz; тыкəнинни dammamalıdır; нытыкы dammasın; 
нытыко dammasa. 

тыке-тыке з. dama-dama, damcılaya-damcılaya, damaraq, 
damcılayaraq. 

тыкә I и. damcı, damla. 
тыкә II и. bacaqlı (qadınların baş bəzəyi üçün istifadə olunan qızıl 

pullar). 
тыкәнин с. dammalı, daması, damcılamalı, damcılayası. 
тыкәсә з. damarkәn, damanda, damcılayarkәn, damcılayanda. 
тыкин I с. dimdikli. 
тыкин II с. uclu. 
тыкын с. diliacı. 
тыкынәти и. diliacılıq. 
тыклә и. ucluq. 
тыкније I и. sancma, dalama. 
тыкније II и. dәnlәmә, çırtlama. 
тыкнијеј I ф. sancmaq, dalamaq; меши тыкнише arı sancdı; 

гəзəнə тыкнише gicitkən daladı; тыкнијə беј ф. sancılmaq, 
dalanmaq; тыкнијə быəбе sancılmışdı; тыкнијə бе sancıldı; тыкнијə 
бејдə sancılır; тыкнијə бəбе sancılar; тыкнијə быə с. sancılmış, 
sancılan, dalanmış, dalanan; тыкнијə быə хəб. мəн. sancılmışdır, 
sancılıb, dalanmışdır, dalanıb; ♥тыкнејдəм sancıram; тыкнејдəш 
sancırsan; тыкнејдə sancır; тыкнејдəмон sancırıq; тыкнејдəшон 
sancırsınız; тыкнејдəн sancırlar; тыкнејдəбим sancırdım; 
тыкнејдəбиш sancırdın; тыкнејдəбе sancırdı; тыкнејдəбимон 
sancırdıq; тыкнејдəбишон sancırdınız; тыкнејдəбин sancırdılar; 
əтыкним sancardım; əтыкниш sancardın; əтыкни sancardı; 
əтыкнимон sancardıq; əтыкнишон sancardınız; əтыкнин sancardılar; 
тыкнијəмбе sancmışdım; тыкнијəбе sancmışdın; тыкнијəшбе 
sancmışdı; тыкнијəмонбе sancmışdıq; тыкнијəонбе sancmışdınız; 
тыкнијəшонбе sancmışdılar; тыкнијəнинбим sancmalıydım; 
тыкнијəнинбиш sancmalıydın; тыкнијəнинбе sancmalıydı; 
тыкнијəнинбимон sancmalıydıq; тыкнијəнинбишон sancmalıydınız; 
тыкнијəнинбин sancmalıydılar; тыкнијəнин бим sancmalı oldum; 
тыкнијəнин биш sancmalı oldun; тыкнијəнин бе sancmalı oldu; 
тыкнијəнин бимон sancmalı olduq; тыкнијəнин бишон sancmalı 
oldunuz; тыкнијəнин бин sancmalı oldular; тыкнијəмбəј 
sancsaydım; тыкнијəбəј sancsaydın; тыкнијəшбəј sancsaydı; 
тыкнијəмонбəј sancsaydıq; тыкнијəонбəј sancsaydınız; 
тыкнијəшонбəј sancsaydılar; бəтыкнем sancaram; бəтыкнеш 
sancarsan; бəтыкне sancar; бəтыкнемон sancarıq; бəтыкнешон 
sancarsınız; бəтыкнен sancarlar; тыкнијəниним sancmalıyam; 
тыкнијəниниш sancmalısan; тыкнијəнине sancmalıdır; 
тыкнијəнинимон sancmalıyıq; тыкнијəнинишон sancmalısınız; 
тыкнијəнинин sancmalıdırlar; бытыкным sancım; бытыкын sanc; 
бытыкны sancsın; бытыкнəмон sancaq; бытыкнəн sancın; 
бытыкнын sancsınlar; бытыкном sancsam; бытыкнош sancsan; 
бытыкно sancsa; бытыкномон sancsaq; бытыкношон sancsanız; 
бытыкнон sancsalar; ♥тыкнејдəним sancmıram; тыкнејдəниш 
sancmırsan; тыкнејдəни sancmır; тыкнејдəнимон sancmırıq; 
тыкнејдəнишон sancmırsınız; тыкнејдəнин sancmırlar; 
тыкнејдəныбим sancmırdım; тыкнејдəныбиш sancmırdın; 
тыкнејдəныбе sancmırdı; тыкнејдəныбимон sancmırdıq; 
тыкнејдəныбишон sancmırdınız; тыкнејдəныбин sancmırlar; 
нəтыкним sancmırdım; нəтыкниш sancmırdın; нəтыкни sancmırdı; 
нəтыкнимон sancmırdıq; нəтыкнишон sancmırdınız; нəтыкнин 
sancmazdılar; тыкнијəмныбе sancmamışdım; тыкнијəныбе 
sancmamışdın; тыкнијəшныбе sancmamışdı; тыкнијəмонныбе 
sancmamışdıq; тыкнијəонныбе sancmamışdınız; тыкнијəшонныбе 
sancmamışdılar; тыкнијəнинныбим sancmamalıydım; 
тыкнијəнинныбиш sancmamalıydın; тыкнијəнинныбе 
sancmamalıydı; тыкнијəнинныбимон sancmamalıydıq; 
тыкнијəнинныбишон sancmamalıydınız; тыкнијəнинныбин 
sancmamalıydılar; тыкнијəнин ныбим sancmalı olmadım; 

тыкнијəнин ныбиш sancmalı olmadın; тыкнијəнин ныбе sancmalı 
olmadı; тыкнијəнин ныбимон sancmalı olmadıq; тыкнијəнин 
ныбишон sancmalı olmadınız; тыкнијəнин ныбин sancmalı 
olmadılar; тыкнијəмнəбəј sancmasaydım; тыкнијəнəбəј 
sancmasaydın; тыкнијəшнəбəј sancmasaydı; тыкнијəмоннəбəј 
sancmasaydıq; тыкнијəоннəбəј sancmasaydınız; тыкнијəшоннəбəј 
sancmasaydılar; нибəтыкнем sancmaram; нибəтыкнеш sancmazsan; 
нибəтыкне sancmaz; нибəтыкнемон sancmarıq; нибəтыкнешон 
sancmazsınız; нибəтыкнен sancmazlar; тыкнијəнинним 
sancmamalıyam; тыкнијəнинниш sancmamalısan; тыкнијəнинни 
sancmamalıdır; тыкнијəниннимон sancmamalıyıq; 
тыкнијəниннишон sancmamalısınız; тыкнијəниннин 
sancmamalıdırlar; нытыкным sancmayım; мəтыкын sancma; 
нытыкны sancmasın; мəтыкнəмон sancmayaq; мəтыкнəн 
sancmayın; нытыкнын sancmasınlar; нытыкном sancmasam; 
нытыкнош sancmasan; нытыкно sancmasa; нытыкномон 
sancmasaq; нытыкношон sancmasanız; нытыкнон sancmasalar. 

тыкнијеј II ф. dәnlәmәk, çırtdamaq; кагон тыкнишоне гандым 
toyuqlar buğdanı dənlədilər; донə тыкнијеј tum çırtdamaq; тыкнијə 
беј ф. dənlənmək, çırtdanmaq; тыкнијə быəбе dənlənilmişdi; 
тыкнијə бе dənlənildi; тыкнијə бејдə dənlənilir; тыкнијə бəбе 
dənlənilər; тыкнијə быə с. dənlənmiş, dənlənən, çırtdanmış, 
çırtdanan; тыкнијə быə хəб. мəн. dənlənmişdir, dənlənib, 
çırtdanmışdır, çırtdanıb. 

тыкније-тыкније I з. dәnlәyә-dәnlәyә, çırtdıya-çırtdıya, 
dәnlәyәrәk, çırtdayaraq. 

тыкније-тыкније II з. sanca-sanca, dalaya-dalaya, sancaraq, 
dalayaraq. 

тыкнијә I с. sancan, dalayan. 
тыкнијә II с. dәnlәyәn. 
тыкнијә I хəб. мəн. sancmısan, dalamısan. 
тыкнијә II хəб. мəн. dәnlәmisәn, çırtdamısan. 
тыкнијәнин I с. sancmalı, sancası, dalamalı, dalayası. 
тыкнијәнин II с. dәnlәmәli, dәnlәyәsi, çırtlamalı, çırtlayası. 
тыкнијәсә I з. sancanda, dalayanda, sancarkәn, dalayarkәn. 
тыкнијәсә II з. dәnlәyәndә, dәnlәyәrkәn, çırtlayanda, 

çırtlayarkәn. 
тык-тык и. tık-tık (səs təqlidi). 
тыку ə. bax: бәтыку; ыштыку.  
тыле I и. damcılama. 
тыле II и. qaçma, yüyürmә. 
тылеј I и. damcılamaq; ♥тылејдəбе damcılayırdı; əтыли 

damcılayardı; тылəј damcıladı; тылејдəјбəн damcılayırmış; 
əтылијбəн damcılayarmış; тылəбе damcılamışdı; тылəнинбе 
damcılamalıydı; тылəнин бе damcılamalı oldu; тылəјбəн 
damcılayıbmış; бəтыле damcılayar; тылəнине damcılamalıdır; 
бытылы damcılasın; бытыло damcılasa; ♥тылејдəныбе 
damcılamırdı; нəтыли damcılamazdı; нытылəј damcılamadı; 
тылејдəнијбəн damcılamırmış; нəтылијбəн damcılamazmış; 
тылəныбе damcılamamışdı; тылəнинныбе damcılamamalıydı; 
тылəнин ныбе damcılamalı olmadı; тылəнијбəн damcılamayıbmış; 
нибəтыле damcılamaz; тылəнинни damcılamamalıdır; нытылы 
damcılamasın; нытыло damcılamasa. 

тылеј II ф. qaçmaq, yüyürmәk. 
тылемон и. qaçma, qaçış. 
тыле-тыле I з. dama-dama, damcılayaraq; гол бəбе тыле-тыле 

dama-dama göl olar. 
тыле-тыле II з. qaça-qaça, qaçaraq. 
тылә и. damcı, damla, qәtrә. 
тылә I с. damcılamış, damcılayan. 
тылә II с. qaçmış, qaçan, yüyürmüş, yüyürәn. 
тылә I хəб. мəн. damcılayıb. 
тылә II хəб. мəн. qaçıb, yüyürüb. 
тыләашмард и. damcısayan. 
тыләбәтылә з. damcıbadamcı, damcıl-damcıl. 
тыләвонә и. damlalıq (dərman damlatdırmaq üçün şüşə qab). 
тыләејәғанд и. тəб. damcısalan. 
тыләејәкә и. damcıtökәn. 
тыләекарде и. тəб. damcısalma. 
тыләәпам и. тəб. damcıölçәn. 
тыләнин I с. damcılamalı, damcılayası. 
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тыләнин II с. qaçmalı, qaçası, yüyürmәli, yüyürәsi. 
тыләсә I з. damcılayarkәn, damcılayanda. 
тыләсә II з. qaçarkәn, qaçanda, yüyürәrkәn, yüyürәndә. 
тылә-тылә з. damcı-damcı, damla-damla, qәtrә-qәtrә. 
тымбә и. tımbıltı. 
тымбәтырах и. vurçatlasın, gumbultu. 
тымбылит и. zәrbә, tәkan; бə и тымбылит bir təkanla, bir zərbə 

ilə. 
тымән и. tümәn (Iran pulu). 
тымон и. hәsir. 
тымонбофт и. hәsir toxuyan. 
тымонбофте и. hәsirtoxuma. 
тымонәси и. bax: си II.  
тымтырш с. tumturş.  
тымтыршәти и. tumturşluq.  
тынд I с. tünd; тындə чај tünd çay. 
тынд II с. tünd, kәskin; тындə сыркə tünd sirkə. 
тындәти I и. tündlük. 
тындәти II и. tündlük, kәskinlik. 
тынди I и. tündlük. 
тынди I и. tündlük, kәskinlik.  
тындмиҹоз с. tündmәcaz. 
тындмиҹозәти и. tündmәcazlıq. 
тындхосјәт с. tündxasiyyәt. 
тындхосјәтәти и. tündxasiyyәtlik. 
тынәдә ə. sәndә; хəјли нырəсəј һесте тынəдə səndə хeyli 

çatışmazlıq vardır. 
тыни ə. sәni. 
тынишбән ə. sәnimişsәn; тынишбəн че коон мојə! sənimişsən 

işlərin mayası! 
тынҹы и. bax:  шынды; сырд. 
тып сəдо тəғл.  tıp. 
тыпе и. partlama. 
тыпеј ф. partlamaq; ♥тыпејдə patlayır; тыпејдəбе partlayırdı; 

тыпəбе partlamışdı; əтыпи partlayardı; тыпəнинбе patrlamalıydı; 
тыпəнин бе partlamalı oldu; тыпəбəј partlasaydı; тыпејдəбе 
partlayırdı; бəтыпе partlayar; тыпəнине partlamalıdır; бытыпы 
partlasın; бытып partla; бытыпо partlasa; ♥тыпејдəни patlamır; 
тыпејдəныбе partlamırdı; тыпəныбе partlamamışdı; нəтыпи 
partlamazdı; тыпəнинныбе patrlamamalıydı; тыпəнин ныбе 
partlamalı olmadı; тыпəнəбəј partlamasaydı; тыпејдəныбе 
partlamırdı; нибəтыпе partlamaz; тыпəнинни partlamamalıdır; 
нытыпы partlamasın; мəтып partlama; нытыпо partlamasa. 

тыпемон и. patlayış. 
тыпемонин с. partlayışlı; тыпемонинə самитон грəм. partlayışlı 

samitlər. 
тыпе-тыпе з. partlaya-partlaya, partlayaraq; мандин тыпе-

тыпе partlaya-partlaya qaldılar. 
тыпә с. partlamış, partlayan; тыпə самитон грəм.  partlayan 

samitlər. 
тыпә хəб. мəн. partlayıb. 
тыпәнин с. partlamalı, partlayası. 
тыпәсә з. partlayarkәn, partlayanda. 
тыпније и. partlatma. 
тыпнијеј ф. partlatmaq; тыпнијə беј ф. partladılmaq; тыпнијə 

быəбе partladılmışdı; тыпнијə бe partladıldı; тыпнијə бејдə 
partladılır; тыпнијə бəбе partladılar; тыпнијə быə с. partladılmış, 
partladılan; тыпнијə быə хəб. мəн. partladılmışdır, partladılıb; 
♥тыпнејдəм partladıram; тыпнејдəш partladırsan; тыпнејдə 
partladır; тыпнејдəмон partladırıq; тыпнејдəшон partladırsınız; 
тыпнејдəн partladırlar; тыпнејдəбим partladırdım; тыпнејдəбиш 
partladırdın; тыпнејдəбе partladırdı; тыпнејдəбимон partladırdıq; 
тыпнејдəбишон partladırdınız; тыпнејдəбин partladırlar; əтыпним 
partladardım; əтыпниш partladardın; əтыпни partladardı; əтыпнимон 
partladardıq; əтыпнишон partladardınız; əтыпнин partladardılar; 
тыпнијəмбе partlatmışdım; тыпнијəбе partlatmışdın; тыпнијəшбе 
partlatmışdı; тыпнијəмонбе partlatmışdıq; тыпнијəонбе 
partlatmışdınız; тыпнијəшонбе partlatmışdılar; тыпнијəнинбим 
partlatmalıydım; тыпнијəнинбиш partlatmalıydın; тыпнијəнинбе 
partlatmalıydı; тыпнијəнинбимон partlatmalıydıq; 
тыпнијəнинбишон partlatmalıydınız; тыпнијəнинбин 

partlatmalıydılar; тыпнијəнин бим partlatmalı oldum; тыпнијəнин 
биш partlatmalı oldun; тыпнијəнин бе partlatmalı oldu; тыпнијəнин 
бимон partlatmalı olduq; тыпнијəнин бишон partlatmalı oldunuz; 
тыпнијəнин бин partlatmalı oldular; тыпнијəмбəј partlatsaydım; 
тыпнијəбəј partlatsaydın; тыпнијəшбəј partlatsaydı; тыпнијəмонбəј 
partlatsaydıq; тыпнијəонбəј partlatsaydınız; тыпнијəшонбəј 
partlatsaydılar; бəтыпнем partladaram; бəтыпнеш partladarsan; 
бəтыпне partladar; бəтыпнемон partladarıq; бəтыпнешон 
partladarsınız; бəтыпнен partladarlar; тыпнијəниним partlatmalıyam; 
тыпнијəниниш patlatmalısan; тыпнијəнине patlatmalıdır; 
тыпнијəнинимон patlatmalıyıq; тыпнијəнинишон patlatmalısınız; 
тыпнијəнинин patlatmalıdırlar; бытыпным partladım; бытыпын 
partlat; бытыпны partlatsın; бытыпнəмон partladaq; bıtıpnən 
partladın; бытыпнын partlatsınlar; бытыпном partlatsam; бытыпнош 
partlatsan; бытыпно partlatsa; бытыпномон partlatsaq; бытыпношон 
partlatsanız; бытыпнон partlatsalar; ♥тыпнејдəним partlatmıram; 
тыпнејдəниш partlatmırsan; тыпнејдəни partlatmır; тыпнејдəнимон 
partlatmırıq; тырнејдəнишон partlatmırsınız; тыпнејдəнин 
partlatmırlar; тыпнејдəныбим partlatmırdım; тыпнејдəныбиш 
partlatmırdın; тыпнејдəныбе partlatmırdı; тыпнејдəныбимон 
partlatmırdıq; тыпнејдəныбишон partlatmırdınız; тыпнејдəныбин 
partlatmırlar; нəтыпним partlatmazdım; нəтыпниш partlatmazdın; 
нəтыпни partlatmazdı; нəтыпнимон partlatmazdıq; нəтыпнишон 
partlatmazdınız; нəтыпнин partlatmazdılar; тыпнијəмныбе 
partlatmamışdım; тыпнијəныбе partlatmamışdın; тыпнијəшныбе 
partlatmamışdı; тыпнијəмонныбе partlatmamışdıq; тыпнијəонныбе 
partlatmamışdınız; тыпнијəшонныбе partlatmamışdılar; 
тыпнијəнинныбим partlatmamalıydım; тыпнијəнинныбиш 
partlatmamalıydın; тыпнијəнинныбе partlatmamalıydı; 
тыпнијəнинныбимон partlatmamalıydıq; тыпнијəнинныбишон 
partlatmamalıydınız; тыпнијəнинныбин partlatmamalıydılar; 
тыпнијəнин ныбим partlatmalı olmadım; тыпнијəнин ныбиш 
partlatmalı olmadın; тыпнијəнин ныбе partlatmalı olmadı; 
тыпнијəнин ныбимон partlatmalı olmadıq; тыпнијəнин ныбишон 
partlatmalı olmadınız; тыпнијəнин ныбин partlatmalı olmadılar; 
тыпнијəмнəбəј partlatmasaydım; тыпнијəнəбəј partlatmasaydın; 
тыпнијəшнəбəј partlatmasaydı; тыпнијəмоннəбəј partlatmasaydıq; 
тыпнијəоннəбəј partlatmasaydınız; тыпнијəшоннəбəј 
partlatmasaydılar; нибəтыпнем partlatmaram; нибəтыпнеш 
partlatmazsan; нибəтыпне partlatmaz; нибəтыпнемон partlatmarıq; 
нибəтыпнешон partlatmazsınız; нибəтыпнен partlatmazlar; 
тыпнијəнинним patlatmamalıyam; тыпнијəнинниш 
patlatmamalısan; тыпнијəнинни patlatmamalıdır; тыпнијəниннимон 
patlatmamalıyıq; тыпнијəниннишон partlatmamalısınız; 
тыпнијəниннин partlatmamalıdırlar; нытыпным partlatmayım; 
мəтыпын partlatma; нытыпны partlatmasın; мəтыпнəмон 
partlatmayaq; мəтыпнəн partlatmayın; нытыпнын partlatmasınlar; 
нытыпном partlatmasam; нытыпнош partlatmasan; нытыпно 
partlatmasa; нытыпномон partlatmasaq; нытыпношон 
partlatmasanız; нытыпнон partlatmasalar. 

тыпније-тыпније з. partlada-partlada, partladaraq. 
тыпнијә с. partladan, partlaşmış, partladıcı. 
тыпнијә хəб. мəн. partlatmısan. 
тыпнијәнин с. partlatmalı, partladası. 
тыпнијәсә з. partladarkәn, partladanda. 
тыппә и. tıppıltı. 
тыппыз с. toppuş, dombul, gombul. 
тыппызәти и. toppuşluq, dombulluq, gombulluq. 
тып-тып и. tıp-tıp (səs təqlidi); тып-тып кардеј ф. tıppıldatmaq. 
тыраккә и. tappıltı. 
тырк и. türk (xalq); *Тырки варде, тырки һарде Türk gətirdi, özü 

də yedi (At. sözü). 
тыркәчәм з. türkәsaya. 
тыркәчорә и. türkәçarә. 
тыркәчорәвон и. türkәçaraçı. 
тырки з. türkcә, türk dilindә. 
тыркијә и. Türkiyә. 
тыркитолыш и. yarıtürk-yarıtalış dilindә danışan şәxs. 
тыркитолышәти и. yarıtürk-yarıtalışlıq. 
тыркмән и. türkmәn (xalq). 
тыркмәни з. türkmәncә, türkmәn dilindә. 
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тырконе и. bir neçә şәxsin bir qaşıqla bir qabdan xörәk yemәsi. 
тырније и. qaşıma. 
тырнијеј ф. qaşımaq; пешти тырнијеј belini qaşımaq; сəј 

тырнијеј başını qaşımaq; епо тырнијеј döşəməni qaşımaq; 
гијəкəвоки тырнијеј boynunun ardını qaşımaq; јани тырнијеј yanını 
qaşımaq; тырнијə беј ф qaşınmaq; дој тырнијеј qaşıtdırmaq, 
qaşıtmaq; тырнијə быəбе qışınmışdı; тырнијə бе qaşındı; тырнијə 
бејдə qaşınır; тырнијə бəбе qaşınar; тырнијə быə с. qaşınmış, 
qaşınan; тырнијə быə хəб. мəн. qaşınmışdır, qaşınıb; ♥тырнејдəм 
qaşıyıram; тырнејдəш qaşıyırsan; тырнејдə qaşıyır; тырнејдəмон 
qaşıyırıq; тырнејдəшон qaşıyırsınız; тырнејдəн qaşıyırlar; 
тырнејдəбим qaşıyırdım; тырнејдəбиш qaşıyırdın; тырнејдəбе 
qaşıyırdı; тырнејдəбимон qaşıyırdıq; тырнејдəбишон qaşıyırdınız; 
тырнејдəбин qaşıyırdılar; əтырним qaşıyardım; əтырниш qaşıyardın; 
əтырни qaşıyardı; əтырнимон qaşıyardıq; əтырнишон qaşıyardınız; 
əтырнин qaşıyardılar; тырнијəмбе qaşımışdım; тырнијəбе 
qaşımışdın; тырнијəшбе qaşımışdı; тырнијəмонбе qaşımışdıq; 
тырнијəонбе qaşımışdınız; тырнијəшонбе qaşımışdılar; 
тырнијəнинбим qaşımalıydım; тырнијəнинбиш qaşımalıydın; 
тырнијəнинбе qaşımalıydı; тырнијəнинбимон qaşımalıydıq; 
тырнијəнинбишон qaşımalıydınız; тырнијəнинбин qaşımalıydılar; 
тырнијəнин бим qaşımalı oldum; тырнијəнин биш qaşımalı oldun; 
тырнијəнин бе qaşımalı oldu; тырнијəнин бимон qaşımalı olduq; 
тырнијəнин бишон qaşımalı oldunuz; тырнијəнин бин qaşımalı 
oldular; тырнијəмбəј qaşısaydım; тырнијəбəј qaşısaydın; 
тырнијəшбəј qaşısaydı; тырнијəмонбəј qaşısaydıq; тырнијəонбəј 
qaşısaydınız; тырнијəшонбəј qaşısaydılar; бəтырнем qaşıyaram; 
бəтырнеш qaşıyarsan; бəтырне qaşıyar; бəтырнемон qaşıyarıq; 
бəтырнешон qaşıyarsınız; бəтырнен qaşıyarlar; тырнијəниним 
qaşımalıyam; тырнијəниниш qaşımalısan; тырнијəнине qaşımalıdır; 
тырнијəнинимон qaşımalıyıq; тырнијəнинишон qaşımalısınız; 
тырнијəнинин qaşımalıdırlar; бытырным qaşıyım; бытырын qaşı; 
бытырны qaşısın; бытырнəмон qaşıyaq; бытырнəн qaşıyın; 
бытырнын qaşısınlar; бытырном qaşısam; бытырнош qaşısan; 
бытырно qaşısa; бытырномон qaşısaq; бытырношон qaşısanız; 
бытырнон qaşısalar; ♥тырнејдəним qaşımıram; тырнејдəниш 
qaşımırsan; тырнејдəни qaşımır; тырнејдəнимон qaşımırıq; 
тырнејдəнишон qaşımırsınız; тырнејдəнин qaşımırlar; 
тырнејдəныбим qaşımırdım; тырнејдəныбиш qaşımırdın; 
тырнејдəныбе qaşımırdı; тырнејдəныбимон qaşımırdıq; 
тырнејдəныбишон qaşımırdınız; тырнејдəныбин qaşımırdılar; 
нəтырним qaşımazdım; нəтырниш qaşımazdın; нəтырни qaşımazdı; 
нəтырнимон qaşımazdıq; нəтырнишон qaşımazdınız; нəтырнин 
qaşımazdılar; тырнијəмныбе qaşımamışdım; тырнијəныбе 
qaşımamışdın; тырнијəшныбе qaşımamışdı; тырнијəмонныбе 
qaşımamışdıq; тырнијəонныбе qaşımamışdınız; тырнијəшонныбе 
qaşımamışdılar; тырнијəнинныбим qaşımamalıydım; 
тырнијəнинныбиш qaşımamalıydın; тырнијəнинныбе 
qaşımamalıydı; тырнијəнинныбимон qaşımamalıydıq; 
тырнијəнинныбишон qaşımamalıydınız; тырнијəнинныбин 
qaşımamalıydılar; тырнијəнин ныбим qaşımalı olmadım; 
тырнијəнин ныбиш qaşımalı olmadın; тырнијəнин ныбе qaşımalı 
olmadı; тырнијəнин ныбимон qaşımalı olmadıq; тырнијəнин 
ныбишон qaşımalı olmadınız; тырнијəнин ныбин qaşımalı 
olmadılar; тырнијəмнəбəј qaşımasaydım; тырнијəнəбəј 
qaşımasaydın; тырнијəшнəбəј qaşımasaydı; тырнијəмоннəбəј 
qaşımasaydıq; тырнијəоннəбəј qaşımasaydınız; тырнијəшоннəбəј 
qaşımasaydılar; нибəтырнем qaşımaram; нибəтырнеш qaşımazsan; 
нибəтырне qaşımaz; нибəтырнемон qaşımarıq; нибəтырнешон 
qaşımazsınız; нибəтырнен qaşımazlar; тырнијəнинним 
qaşımamalıyam; тырнијəнинниш qaşımamalısan; тырнијəнинни 
qaşımamalıdır; тырнијəниннимон qaşımamalıyıq; 
тырнијəниннишон qaşımamalısınız; тырнијəниннин 
qaşımamalıdırlar; нытырным qaşımayım; мəтырын qaşıma; 
нытырны qaşımasın; мəтырнəмон qaşımayaq; мəтырнəн qaşımayın; 
нытырнын qaşımasınlar; нытырном qaşımasam; нытырнош 
qaşımasan; нытырно qaşımasa; нытырномон qaşımasaq; 
нытырношон qaşımasanız; нытырнон qaşımasalar. 

тырније-тырније з. qaşıya-qaşıya, qaşıyaraq. 
тырнијә с. qaşımış, qaşıyan. 
тырнијә хəб. мəн. qaşımısan. 

тырнијәнин с. qaşımalı, qaşıyası. 
тырнијәсә з. qaşıyarkәn, qaşıyanda. 
тырп и. 1 qamışın bir növü; 2 bax:  си II. 
тыртыл и. tırtıl. 
тыртылин с. tırtıllı. 
тыр-тыр и. tır-tır (səs təqlidi). 
тыр-тыр кардеј ф. tırıldamaq. 
тырһатыр и. tırhatır. 
тырш с. turş. 
тыршә и. turşu. 
тыршә зәкков с. tumturş. 
тыршәти и. turşuluq. 
тырши и. turşuluq. 
тыршије и. turşuma. 
тыршијеј ф. turşumaq; ♥тыршијејдə turşuyur; тыршијејдəбе 

turşuyurdu; тыршијəбе turşumuşdu; тыршијəј turşudu; əтырши 
turşuyardı; тыршијəнинбе turşumalıydı; тыршијəнин бе turşumalı 
oldu; тыршијəбəј turşusaydı; бəтыршије turşuyar; тыршијəнине 
turşumalıdır; бытыршијы turşusun; бытыршијо turşusa; 
♥тыршијејдəни turşumur; тыршијејдəныбе turşumurdu; 
тыршијəныбе turşumamışdı; нытыршијəј turşumadı; нəтырши 
turşumazdı; тыршијəнинныбе turşumamalıydı; тыршијəнин ныбе 
turşumalı olmadı; тыршијəнəбəј turşumasaydı; нибəтыршије 
turşumaz; тыршијəнинни turşumamalıdır; нытыршијы turşumasın; 
нытыршијо turşumasa.    

тыршије-тыршије з. turşuya-turşuya, turşuyaraq. 
тыршијә с. turşumuş, turşuyan. 
тыршијә хəб. мəн. turşuyub. 
тыршијәнин с. turşumalı, turşuyası. 
тыршијәсә з. turşuyarkәn, turşuyanda. 
тыршыније  и. turşutma. 
тыршынијеј  ф. turşutmaq; тыршынијə беј ф. turşudulmaq; 

тыршынијə быə с. turşudulmuş, turşudulan; тыршынијə быə хəб. 
мəн. turşudulmuşdur, turşudulub. 

тыршыније-тыршыније з. turşuda-turşuda, turşudaraq. 
тыршынијә  с. turşutmuş, turşudan. 
тыршынијә  хəб. мəн. turşutmusan. 
тыршынијәнин  с. turşutmalı, turşudası. 
тыршынијәсә  з. turşudarkәn, turşudanda. 
тыршмәзә с. turşmәzә. 
тыршмәзәти и. turşmәzәlik. 
тыскијеј ф. әzilib-büzülmәk. 
тыскије-тыскије з. әzilib-büzülә-büzülә (büzülәrәk). 
тыскијә с. әzilib-büzülmüş (büzülәn). 
тыскијә хəб. мəн. әzilib-büzülüb. 
тыскијәнин с. әzilib-büzülmüş (büzülәn). 
тыскијәсә з. әzilib-büzülәrkәn. 
тытым и. sumax. 
тыхкә и. tıqqıltı. 
тыхлит и. lәtifә. 
тыхмә и. hәzm etmәmә, tıxma (mədə). 
тых-тых и. tıq-tıq; тых-тых кардеј tıqqıldatmaq. 
тыхтыхоне и. tıqqıldaşma (həbsxanada bir-birinə qonşu 

kameradakı dustaqların divarı tıqqıldatmaq vasitəsilə bir-birilə 
danışması). 

то I и. tay; ды то гандым iki tay buğda. 
то II и. tay, yaşıd; ышты то ни əв o sənin tayın deyildir. 
то III и. qat; то ној qat kəsmək. 
то IV и. bükülü; то кардеј ф. bükmək, qatlamaq; то кардə с. 

bükük, bükülən, bükülmüş; то кардə беј ф. bükülmək, qatlanmaq; то 
кардə быə с. bükülmüş, qatlanmış, bükülən, qatlanan; то кардə быə 
хəб. мəн. bükülmüşdür, qatlanmışdır, bükülüb, qatlanıb; то 
кардовнијеј ф. bükdürmək; то кардовнијə беј ф. bükdürülmək; то 
кардовнијə быə с. bükdürülmüş, bükdürülən; то кардовнијə быə хəб. 
мəн. bükdürülmüşdür, bükdürülüb. 

то V и. cild. 
тобә з. qәdәr, -dәk, -can, -cәn; ныштимон тосə маштə səhərə 

qədər (səhərədək, səhərəcən) oturduq. 
тобә и. tövbә; тобə кардеј ф. tövbə etmək; тобə кардə с. tövbə 

edən (etmiş); тобə кардə хəб. мəн. tövbə etmisən; тобə кардə беј ф. 
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tövbə edilmək; тобə кардə быə с. tövbə edilmiş (edilən); тобə кардə 
быə хəб. мəн. tövbə edilmişdir (edilib). 

тобәномә и. bax: пандәномә. 
то-бәробәр и. tay-bәrabәr. 
тобәто з. taybatay. 
тобјә и. tayфa, el, el-oba. 
тов I и. sürәt; де тови sürətlə; тов дој ф. sürətləndirmək; тов доə 

беј ф. sürətləndirilmək; тов доə быə с. sürətləndirilmiş, 
sürətləndirilən; тов доə быə хəб. мəн. sürətləndirilmişdir, 
sürətləndirilib. 

тов II и. dözüm, dözüş, tab, qatlaşma; тов вардеј ф. dözmək, tab 
gətirmək, qatlaşmaq; тов вардə беј ф. dözülmək, tab gətirilmək; тов 
вардə быə с. dözülmüş, dözülən, tab gətirilmiş, qatlaşılmış, qatlaşılan; 
тов вардə быə хəб. мəн. dözülmüşdür, dözülüb, tab gətirilmişdir, 
qatlaşılmışdır, qatlaşılıb. 

тов II и. 1 dov, tәpinmә; 2 bax: рыжд; тов гəтеј ф. 1 dov gəlmək, 
təpinmək; 2 bax: рыжд омеј; тов гəтə беј ф. 1 dov gəlinmək, 
təpinilmək; 2 bax: рыжд омә беј; тов гəтə быə с. 1 dov gəlinmiş, 
təpinilmiş, təpinilən; 2 bax: рыжд омә; тов гəтə быə хəб. мəн. 1 dov 
gəlinmişdir, təpinilmişdir, təpinilib; 2 bax: рыжд омә; тов омеј ф. 1 
dov gəlmək, təpinmək; 2 bax: рыжд омеј; тов омə с. dov gəlmiş 
(gələn), təpinmiş, təpinən; тов омə хəб. мəн. dov gəlmişdir (gəlib), 
təpinmişdir, təpinib. 

товә əд. qәdәr, -dәk, -can, -cәn; чəш кардыме товə шанго aхşama 
qədər (aхşamadək, aхşamacan) gözlədim. 

товә и. tava, yağlıvaca. 
товәкәбоб и. tavakababı. 
товин I с. sürәtli. 
товин II с. dözümlü; ♥аз товиним mən dözümlüyəm; ты товиниш 

sən dözümlüsən; əв товине o dözümlüdür; əмə товинимон biz 
dözümlüyük; шымə товинишон siz dözümlüsünüz; əвон товинин 
onlar dözümlüdürlər. 

товинәти I и. sürәtlilik. 
товинәти II и. dözümlülük. 
товыстон и. yay; есəтнə товыстон indiki yay; есəнə (омə)  

товыстон gələn (növbəti) yay; товыстонə шəв yay gecəsi; 
*Товыстони јарə овəдə чок бəбе Yayın yarası suda sağalar; 
Товыстони һышкə зымыстони гəвчəрəзе Yayın quru meyvəsi qışın 
çərəzidir (At. sözü). 

товыстонә и. bax:  гыјә. 
товыстонәвә и. yayqabağı, yaybaşı. 
товыстонәдә з. yayda. 
товлид и. buraxılış.  
товније и. göynәtmә. 
товнијеј ф. göynәtmәk; ♥товнејдə göynədir; товнејдəбе 

göynədirdi; товнијəшбе göynətmişdi; товнише göynətdi; əтовни 
göynədərdi; товнијəнинбе göynətməliydi; товнијəнин бе göynətməli 
oldu; товнијəшбəј göynətsəydi; бəтовне göynədər; товнијəнине 
göynətməlidir; бытовны göynətsin; бытовно göynətsə; ♥товнејдəни 
göynətmir; товнејдəныбе göynətmirdi; товнијəшныбе 
göynətməmişdi; нытовнише göynətmədi; нəтовни göynətməzdi; 
товнијəнинныбе göynətməməliydi; товнијəнин ныбе göynətməli 
olmadı; товнијəшнəбəј göynətməsəydi; нибəтовне göynətməz; 
товнијəнинни göynətməməlidir; нытовны göynətməsin; нытовно 
göynətməsə. 

товније-товније з. göynәdә-göynәdә, göynәdәrәk. 
товнијә с. göynәdәn, göynәtmiş, göynәdici. 
товнијә хəб. мəн. göynәtmisәn. 
товнијәнин с. göynәtmәli, göynәdәsi. 
товнијәсә з. göynәdәrkәn, göynәdәndә. 
товол и. 1 ağac lığı, alt qabıq, lif; 2 lığdan qayrılmış bağ, lığdan 

hörülmüş ip. 
товрат и. дини. Tövrat. 
товсијә и. tövsiyyә. 
товус и. зоол. tovuz quşu. 
товһид и. tövhid, tәkallahlılıq, monoteizm. 
тоғ и. sap; сипијə тоғ ağ sap; сијо тоғ qara sap; бə дарзəни тоғ 

певоније iynəyə sap taхma (iyəni saplama). 
тоғ-дарзән и. iynә-sap. 
тоғә и. qәlәm, ting, dingi, zoğ.  
тоғәрышт и. sapәyirәn. 

тоғин с. saplı (iynə). 
тоғли и. toğlu. 
тоғон и. tüğyan; тоғон кардејдəбе кулок boran tüğyan edirdi. 
тоәкә и. qatlayan, bükәn, bükücü. 
тожә 1 с. tәzә; тожə кə təzə ev; тожə беј ф. təzələnmək, 

yeniləşmək; тожə быə с. təzələnmiş, təzələnən, yeniləşmiş, yeniləşən; 
тожə быə хəб. мəн. təzələnmişdir, təzələnib, yeniləşmişdir, yeniləşib; 
тожə кардеј ф. təzələmək, yeniləşdirmək; тожəкардə с. təzələyən, 
təzələyici, yeniləyən, yeniləşdirici; тожə кардə беј ф. təzələnmək, 
yeniləşdirilmək; тожə кардə быə с. təzələndirilmiş, yeniləşdirilmiş; 
тожə кардə быə хəб. мəн. təzələndirilmişdir, yeniləşdirilmişdir; 2 з. 
tәzәcә, yenicә; тожə омəбе təzəcə gəlmişdi. 

тожәбәтожә з. tәzәlikcә, tәzәcә; тожəбəтожə пемужијејдəбим… 
təzəlikcə … öyrəşirdim. 

тожәбино и. tәzәbinә (təzə ev-eşik sahibi olan şəxs və ya ailə).  
тожәдәм с. tәzәdәm; тожəдəмə чај təzədəm çay. 
тожәдән з. tәzәdәn. 
тожәзанд с. tәzә doğan, tәzә doğulan; тожəзандə жен təzə doğan 

qadın; тожəзандə корпə təzə doğulan körpə. 
тожәныбә с. tәzәlәnmәyәn, yenilәşmәyәn. 
тожәти и. yenilik. 
тожә-тожә з. tәzә-tәzә, yenicә-yenicә. 
тожәчын с. tәr, tәzә dәrilmiş. 
тожнә и. qovuş, cıdır; тожнə мəјдон cıdır meydanı. 
тожније и. 1 qovma; 2 qovalama; 3 çapma, sәyirtmә. 
тожнијеј ф. 1 qovmaq; машини тожнијеј maşını qovmaq; 2 

qovalamaq; институто тожнијеј institutdan qovalamaq; 3 çapmaq, 
sәyirtmәk; асп тожнијеј at çapmaq; тожнијə бе и. 1 qovulma; 2 
qovalanma; 3 çapılma; тожнијə беј ф. 1 qovulmaq; 2 qovalanmaq; 3 
çapılmaq, səyirdilmək; тожнијə быəбе qovulmuşdu; тожнијə бе 
qovuldu; тожнијə бејдə qovulur; тожнијə бəбе qovulacaq; тожнијə 
быə с. 1 qovulmuş, qovulan; 2 qovalanmış, qovalanan; 3 çapılmış, 
çapılan, səyirdilmiş, səyirdilən; тожнијə быə хəб. мəн. 1 
qovulmuşdur, qovulub; 2 qovalanmışdır, qovalanıb; 3 çapılmışdır, 
çapılıb, səyirdilmişdir, səyirdilib; *дој тожнијеј qovdurtmaq; доə бе 
тожнијеј qovdurulmaq; ♥тожнејдəм qovuram; тожнејдəш qovursan; 
тожнејдə qovur; тожнејдəмон qovuruq; тожнејдəшон qovursunuz; 
тожнејдəн qovurlar; тожнејдəбим qovurdum; тожнејдəбиш 
qovurdun; тожнејдəбе qovurdu; tojneydəbimon qovurduq; 
тожнејдəбишон qovurdunuz; тожнејдəбин qovurdular; əтожним 
qovardım; əтожниш qovardın; əтожни qovardı; əтожнимон 
qovardıq; əтожнишон qovardınız; əтожнин qovardılar; тожнијəмбе 
qovmuşdum; тожнијəбе qovmuşdun; тожнијəшбе qovmuşdu; 
тожнијəмонбе qovmuşduq; тожнијəонбе qovmuşdunuz; 
тожнијəшонбе qovmuşdular; тожнијəнинбим qovmalıydım; 
тожнијəнинбиш qovmalıydın; тожнијəнинбе qovmalıydı; 
тожнијəнинбимон qovmalıydıq; тожнијəнинбишон qovmalıydınız; 
тожнијəнинбин qovmalıydılar; тожнијəнин бим qovmalı oldum; 
тожнијəнин биш qovmalı oldun; тожнијəнин бе qovmalı oldu; 
тожнијəнин бимон qovmalı olduq; тожнијəнин бишон qovmalı 
oldunuz; тожнијəнин бин qovmalı oldular; тожнијəмбəј qovsaydım; 
тожнијəбəј qovsaydın; тожнијəшбəј qovsaydı; тожнијəмонбəј 
qovsaydıq; тожнијəонбəј qovsaydınız; тожнијəшонбəј qovsaydılar; 
бəтожнем qovaram; бəтожнеш qovarsan; bətojne qovar; 
бəтожнемон qovarıq; бəтожнешон qovarsınız; бəтожнен qovarlar; 
тожнијəниним qovmalıyam; тожнијəниниш qovmalısan; 
тожнијəнине qovmalıdır; тожнијəнинимон qovmalıyıq; 
тожнијəнинишон qovmalısınız; тожнијəнинин qovmalıdırlar; 
бытожным qovum; бытожын qov; бытожны qovsun; бытожнəмон 
qovaq; бытожнəн qovun; бытожнын qovsunlar; бытожном qovsam; 
бытожнош qovsan; бытожно qovsa; бытожномон qovsaq; 
бытожношон qovsanız; бытожнон qovsalar; ♥тожнејдəним 
qovmuram; тожнејдəниш qovmursan; тожнејдəни qovmur; 
тожнејдəнимон qovmuruq; тожнејдəнишон qovmursunuz; 
тожнејдəнин qovmurlar; тожнејдəныбим qovmurdum; 
тожнејдəныбиш qovmurdun; тожнејдəныбе qovmurdu; 
тожнејдəныбимон qovmurduq; тожнејдəныбишон qovmurdunuz; 
тожнејдəныбин qovmurdular; нəтожним qovmazdım; нəтожниш 
qovmazdın; нəтожни qovmazdı; нəтожнимон qovmazdıq; 
нəтожнишон qovmazdınız; нəтожнин qovmazdılar; тожнијəмныбе 
qovmamışdım; тожнијəныбе qovmamışdın; тожнијəшныбе 
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qovmamışdı; тожнијəмонныбе qovmamışdıq; тожнијəонныбе 
qovmamışdınız; тожнијəшонныбе qovmamışdılar; 
тожнијəнинныбим qovmamalıydım; тожнијəнинныбиш 
qovmamalıydın; тожнијəнинныбе qovmamalıydı; 
тожнијəнинныбимон qovmamalıydıq; тожнијəнинныбишон 
qovmamalıydınız; тожнијəнинныбин qovmamalıydılar; тожнијəнин 
ныбим qovmalı olmadım; тожнијəнин ныбиш qovmalı olmadın; 
тожнијəнин ныбе qovmalı olmadı; тожнијəнин ныбимон qovmalı 
olmadıq; тожнијəнин ныбишон qovmalı olmadınız; тожнијəнин 
ныбин qovmalı olmadılar; тожнијəмнəбəј qovmasaydım; 
тожнијəнəбəј qovmasaydın; тожнијəшнəбəј qovmasaydı; 
тожнијəмоннəбəј qovmasaydıq; тожнијəоннəбəј qovmasaydınız; 
тожнијəшоннəбəј qovmasaydılar; нибəтожнем qovmaram; 
нибəтожнеш qovmazsan; нибəтожне qovmaz; нибəтожнемон 
qovmarıq; нибəтожнешон qovmazsınız; нибəтожнен qovmazlar; 
тожнијəнинним qovmamalıyam; тожнијəнинниш qovmamalısan; 
тожнијəнинни qovmamalıdır; тожнијəниннимон qovmamalıyıq; 
тожнијəниннишон qovmamalısınız; тожнијəниннин 
qovmamalıdırlar; нытожным qovmayım; мəтожын qovma; 
нытожны qovmasın; мəтожнəмон qovmayaq; мəтожнəн qovmayın; 
нытожнын qovmasınlar; нытожном qovmasam; нытожнош 
qovmasan; нытожно qovmasa; нытожномон qovmasaq; 
нытожношон qovmasanız; нытожнон qovmasalar. 

тожније-тожније з. qova-qova, çapa-çapa, qovaraq, çaparaq. 
тожнијә с. 1 qovmuş, qovan; 2 qovalamış, qovalayan; 3 çapmış, 

çapan, sәyirtmiş, sәyirdәn. 
тожнијә хəб. мəн. 1 qovmusan; 2 qovalamısan; 3 çapmısan. 
тожнијәнин с. 1 qovmalı, qovası; 2 qovalamalı, qovlayası; 3 

çapmalı, çapası, sәyirtmәli, sәyirdәsi. 
тожнијәсә з. 1 qovarkәn, qovanda; 2 qovalayarkәn, 

qovalayanda; 3 çaparkәn, çapanda, sәyirdәrkәn, sәyirdәndә. 
тојки и. qaranlıq; тојкијə шəв qaranlıq gecə; тојкијəдə ныштеј 

qaranlıqda oturmaq; тојкијəдə огəтеј qaranlıqda saхlamaq; тојкијə 
мəсəлə qaranlıq məsələ; тојки бе и. qaranlıqlama; тојки беј ф. 
qaranlıqlamaq; тојки быə с. qaranlışlaşmış, qaranlıqlaşan; тојки быə 
хəб. мəн. qaranlışlaşmışdır, qaranlıqlaşıb; тојки даршијеј ф. qaranlıq 
düşmək, axşam düşmək, qaranlıqlaşmaq; тојки карде и. 
qaranlıqlatma; тојки кардеј ф. qaranlıqlatmaq; тојки кардə бе и. 
qaranlıqlanma; тојки кардə беј ф. qaranlıqlanmaq; тојки кардовније 
и. qaranlıqlandırma; тојки кардовнијеј ф. qaranlıqlandırmaq; тојки 
кардовнијə бе и. qaranlıqlandırılma; тојки кардовнијə беј ф. 
qaranlıqlandırılmaq; тојки кардовнијə быə с. qaranlıqlandırılmış, 
qaranlıqlandırılan; тојки кардовнијə быə хəб. мəн. 
qaranlıqlandırılmışdır, qaranlıqlandırılıb. 

тојфә и. bax: тобјә. 
тојфәғәл и. tayфa üzvlәri. 
ток и. bax: јукури. 
токније и. çatlatma, yarma. 
токнијеј ф. çatlatmaq, yarmaq; мəтокын че əғылон дыли! 

uşaqların ürəyini yarma!; токнијə бе и. çatladılma, yarılma; токнијə 
беј ф. çatladılmaq, yarılmaq; токнијə быəбе çatladılmışdı; токнијə бе 
çatladıldı; токнијə бејдə çatladılır; токнијə бəбе çatladılar; токнијə 
быə с. çatladılmış, çatladılan; yarılmış, yarılan; токнијə быə хəб. мəн. 
çatladılmışdır, çatladılıb; yarılmışdır, yarılıb; ♥токнејдəм çatladıram; 
токнејдəш çatladırsan; токнејдə çatladır; токнејдəмон çatladırıq; 
токнејдəшон çatladırsınız; токнејдəн çatladırlar; токнејдəбим 
çatladırdım; токнејдəбиш çatladırdın; токнејдəбе çatladırdı; 
токнејдəбимон çatladırdıq; токнејдəбишон çatladırdınız; 
токнејдəбин çatladırdılar; əтокним çatladardım; əтокниш 
çatladardın; əтокни çatladardı; əтокнимон çatladardıq; əтокнишон 
çatladardınız; əтокнин çatladardılar; токнијəмбе çatlatmışdım; 
токнијəбе çatlatmışdın; токнијəшбе çatlatmışdı; токнијəмонбе 
çatlatmışdıq; токнијəонбе çatlatmışdınız; токнијəшонбе 
çatlatmışdılar; токнијəнинбим çatlatmalıydım; токнијəнинбиш 
çatlatmalıydın; токнијəнинбе çatlatmalıydı; токнијəнинбимон 
çatlatmalıydıq; токнијəнинбишон çatlatmalıydınız; токнијəнинбин 
çatlatmalıydılar; токнијəнин бим çatlatmalı oldum; токнијəнин биш 
çatlatmalı oldun; токнијəнин бе çatlatmalı oldu; токнијəнин бимон 
çatlatmalı olduq; токнијəнин бишон çatlatmalı oldunuz; токнијəнин 
бин çatlatmalı oldular; токнијəмбəј çatlatsaydım; токнијəбəј 
çatlatsaydın; токнијəшбəј çatlatsaydı; токнијəмонбəј çatlatsaydıq; 

токнијəонбəј çatlatsaydınız; токнијəшонбəј çatlatsaydılar; бəтокнем 
çatladaram; бəтокнеш çatladarsan; бəтокне çatladar; бəтокнемон 
çatladarıq; бəтокнешон çatladarsınız; бəтокнен çatladarlar; 
токнијəниним çatlatmalıyam; токнијəниниш çatlatmalısan; 
токнијəнине çatlatmalıdır; токнијəнинимон çatlatmalıyıq; 
токнијəнинишон çatlatmalısınız; токнијəнинин çatlatmalıdırlar; 
бытокным çatladım; бытокын çatlat; бытокны çatlatsın; 
бытокнəмон çatladaq; бытокнəн çatladın; бытокнын çatlatsınlar; 
бытокном çatlatsam; бытокнош çatlatsan; бытокно çatlatsa; 
бытокномон çatlatsaq; бытокношон çatlatsanız; бытокнон 
çatlatsalar; ♥токнејдəним çatlatmıram; токнејдəниш çatlatmırsan; 
токнејдəни çatlatmır; токнејдəнимон çatlatmırıq; токнејдəнишон 
çatlatmırsınız; токнејдəнин çatlatmırlar; токнејдəныбим 
çatlatmırdım; токнејдəныбиш çatlatmırdın; токнејдəныбе 
çatlatmırdı; токнејдəныбимон çatlatmırdıq; токнејдəныбишон 
çatlatmırdınız; токнејдəныбин çatlatmırdılar; нəтокним 
çatlatmazdım; нəтокниш çatlatmazdın; нəтокни çatlatmazdı; 
нəтокнимон çatlatmazdıq; нəтокнишон çatlatmazdınız; нəтокнин 
çatlatmazdılar; токнијəмныбе çatlatmamışdım; токнијəныбе 
çatlatmamışdın; токнијəшныбе çatlatmamışdı; токнијəмонныбе 
çatlatmamışdıq; токнијəонныбе çatlatmamışdınız; токнијəшонныбе 
çatlatmamışdılar; токнијəнинныбим çatlatmamalıydım; 
токнијəнинныбиш çatlatmamalıydın; токнијəнинныбе 
çatlatmamalıydı; токнијəнинныбимон çatlatmamalıydıq; 
токнијəнинныбишон çatlatmamalıydınız; токнијəнинныбин 
çatlatmamalıydılar; токнијəнин ныбим çatlatmalı olmadım; 
токнијəнин ныбиш çatlatmalı olmadın; токнијəнин ныбе çatlatmalı 
olmadı; токнијəнин ныбимон çatlatmalı olmadıq; токнијəнин 
ныбишон çatlatmalı olmadınız; токнијəнин ныбин çatlatmalı 
olmadılar; токнијəмнəбəј çatlatmasaydım; токнијəнəбəј 
çatlatmasaydın; токнијəшнəбəј çatlatmasaydı; токнијəмоннəбəј 
çatlatmasaydıq; токнијəоннəбəј çatlatmasaydınız; токнијəшоннəбəј 
çatlatmasaydılar; нибəтокнем çatlatmaram; нибəтокнеш 
çatlatmazsan; нибəтокне çatlatmaz; нибəтокнемон çatlatmarıq; 
нибəтокнешон çatlatmazsınız; нибəтокнен çatlatmazlar; 
токнијəнинним çatlatmamalıyam; токнијəнинниш çatlatmamalısan; 
токнијəнинни çatlatmamalıdır; токнијəниннимон çatlatmamalıyıq; 
токнијəниннишон çatlatmamalısınız; токнијəниннин 
çatlatmamalıdırlar; нытокным çatlamayım; мəтокын çatlatma; 
нытокны çatlatmasın; мəтокнəмон çatlatmayaq; мəтокнəн 
çatlatmayın; нытокнын çatlatmasınlar; нытокном çatlatmasam; 
нытокнош çatlatmasan; нытокно çatlatmasa; нытокномон 
çatlatmasaq; нытокношон çatlatmasanız; нытокнон çatlatmasalar.  

токније-токније з. çatlada-çatlada, yara-yara, çatladaraq, 
yararaq. 

токнијә с. çatlatmış, çatladan, yarmış, yaran. 
токнијә хəб. мəн. çatlatmısan, yarmısan. 
токнијәнин с. çatlatmalı, çatladası, yarmalı, yarası. 
токнијәсә з. çatladarkәn, çatladanda, yararkәn, yaranda. 
толыш и. talış (халг); ♥толышим talışam; толышиш talışsan; 

толыше talışdır; толышимон talışıq; толышишон talışsınız; 
толышин talışdırlar; толышə хун talış qanı. 

толышә зывон с. talış dili. 
толыши з. talışca, talış dilindә; толыши гəп быжəн ыштə кəдə 

öz evində talışca danış; ♥толыши гəп жəјдəм talışca danışıram; 
толыши гəп жəјдəш talışca danışırsan; толыши гəп жəјдə talışca 
danışır; толыши гəп жəјдəмон talışca danışırıq; толыши гəп 
жəјдəшон talışca danışırsınız; толыши гəп жəјдəн talışca danışırlar. 

толышстон и. Talışstan (talışların Vətəni). 
тон I и. 1 böyür, yan; пегардим бə тонисə o böyürə çevrildim; 

бынə бə зəмин ыштə тони yanını yerə qoy (otur); тон жəј yan 
vurmaq; тон мандеј ф. kənara çəkilmək, yol vermək; тон мандə с. 
kənara çəkilən, kənarda qalan; kənara çəkilmiş, kənarda qalmış; тон 
мандə хəб. мəн. kənara çəkilib, kənarda qalıb; kənara çəkilmişdir, 
kənarda qalmışır; 2 istiqamәt, yan, tәrәf, sәmt; ə одəм ше бə тон o 
adam o yana (istiqamətə) getdi; 3 tәrәf; тони ваныдој tərəfini 
buraхmamaq.  

тон II и. ton (çəki vahidi); и тон гандым bir ton buğda. 
тонәдә з. 1 böyürdә, yanda; böyründә, yanında; 2 istiqamәtdә. 
тонәзу з. birtәrәfli, biryanlı gücәnmә, gücvurma. 
тонәро с. dolama yol, dolay yol. 
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тонику з. böyürdәn, yandan; böyründәn, yanından. 
тонисә з. böyrü üstә, yanı üstdә; тонисə мандеј ф. böyrü üstə 

qalmaq, yanı üstə qalmaq; тонисə мандə с. böyrü üstə qalan, yanı üstə 
qalan; böyrü üstə qalmış, yanı üstə qalmış; тонисə мандə хəб. мəн. 
böyrü üstə qalıb, yanı üstə qalıb; böyrü üstə qalmışdır, yanı üstə 
qalmışdır. 

тоны-кәно и. böyür-baş, yan-yöyür, әtraf. 
тоны-кәноәдә з. böyürdә-başda, yan-yöyürdә, böyründә-

başında, әtrafda, әtrafında. 
тоны-кәноо з. böyür-başdan, yan-yöyürdәn, böyründәn-

başından, әtrafdan, әtrafından. 
тоныкос з. yanpörtü, yantövrü. 
тоныкосәти и. yanpörtülük, yantövrülük. 
тоно з. 1 yanına; бəшем чəј тоно onun yanına gedərəm; 2 

yanında; чəј тонобим onun yanında idim; 3 yanından; дəвардим чəј 
тоно onun yanından keçdim. 

топ I и.  top; гуллə ғандејдəбин топо topdan güllə atırdılar. 
топ II и. çarx topu, tәkәr topu. 
топәвон и. topçu. 
топәвонәти и. topçuluq. 
топәл с. topal. 
топәләти и. topallıq. 
топограф и. topoqraf (topoqrafiya mütəxəssisi). 
топографијә и. topoqrafiya (1 geodeziyanın yerin səthini ölçməklə 

və onun şəklini planda və ya xəritədə göstərməklə məşğul olan sahəsi; 
2 bir yerin səthi və onun ayrı-ayrı nöqtələrinin qarşılıqlı vəziyyəti). 

тополог и. риј. topoloq (topologiya mütəxəssisi). 
топологијә и. риј. topologiya (həndəsənin cisimlərin xassələrindən 

bəhs edən şöbəsi). 
топоним и. bax: тирәном. 
топонимијә и. toponimiya (1 bir ölkənin və ya yerin coğrafi 

adlarının məcmusu; 2 зывон. leksikologiyanın coğrafi adları tədqiq 
edən şöbəsi). 

топпуз и. toppuz. 
топтожә с. tәptәzә, qәttәzә, yepyeni. 
топтојки с. qapqaranlıq; топтојкијə шəв qapqaranlıq gecə. 
топхонә и. topxana. 
тор и. tor. 
торә и. tәrә; севыхə торə əvəlik tərəsi; чочə торə cac tərəsi; 

пəллекə торə əməköməci tərəsi; гəзəнə торə gicitkən tərəsi. 
торәбофт и. tortoxuyan. 
торәвизә и. qaysaq, qasnaq; торəвизə бастəше че јарə дими 

yaranın üzü qaysaq (qasnaq) bağlamışdır; торəвизə бастеј 
qaysaqlamaq (qasnaqlamaq); торəвизə бастə беј qaysaqlanmaq 
(qasnaqlanmaq). 

торәвизәјн с. qaysaqlı, qasnaqlı.  
торәғәј и. зоол. torağay. 
торсыније и. qorxutma, qorxuzma. 
торсынијеј ф. qorxutmaq, qorxuzmaq; торсынијə бе и. 

qorxudulma; торсынијə беј ф. qorxudulmaq; торсынијə быə с. 
qorxudulmuş, qorxudulan; торсынијə быə хəб. мəн. qorxudulmuşdur, 
qorxudulub. 

торсыније-торсыније з. qorxuda-qorxuda, qorxudaraq. 
торсынијә с. qorxudan, qorxutmuş. 
торсынијә хəб. мəн. qorxutmusan, qorxuzmusan. 
торсынијәнин с. qorxutmalı, qorxudası, qorxuzmalı, qorxuzası. 
торсынијәсә з. qorxudarkәn, qorxudanda, qorxuzarkәn, 

qorxudanda. 
тортә и. torta. 
торф и. torф. 
тос I и. tas. 
тос II и. фal; бə тос ныштеј fala baхmaq. 
тосә и. qәdәr, -dәk, -can, -cәn; тосə кејнə чəш быкəм тыни? 

haçana qədər səni gözləyim? 
тосә гәв з. ağzınacan, başınacan.  
тосә есә (ысәт, ысә, есәт) з. indiyәdәk. 
тоскыло и. dәbilqә, şlem. 
тосније и. 1 boğma; 2 öyrәtmә, miniyә öyrәtmә, әhlilәşdirmә 

(atı). 
тоснијеј ф. 1 boğmaq; 2 öyrәtmәk, miniyә öyrәtmәk, 

әhlilәşdirmәk (atı); тоснијə бе и. 1 boğulma; 2 öyrədilmə, miniyə 

öyrədilmə, əhliləşdirilmə (at); тоснијə беј ф. 1 boğulmaq; 2 
öyrədilmək, miniyə öyrədilmək, əhliləşdirilmək (at); тоснијə быəбе  
boğulmuşdu; тоснијə быəбəј boğulsaydı; тоснијə бе boğuldu; 
тоснијə бејдə boğulur; тоснијə бəбе boğular; тоснијə быə с. 1 
boğdurulmuş, boğdurulan; 2 öyrədilmiş, öyrədilən, əhliləşdirilmiş, 
əhliləşdirilən, miniyə öyrədilmiş (öyrədilən); тоснијə быə хəб. мəн. 1 
boğdurulmuşdur, boğdurulub; 2 öyrədilmişdir, öyrədilib, 
əhliləşdirilmişdir, əhliləşdirilib, miniyə öyrədilmişdir (öyrədilib). 

тосније-тосније з. 1 boğa-boğa, boğaraq; 2 öyrәdә-öyrәdә, 
öyrәdәrәk (miniyә), әhlilәşdirә-әhlilәşdirә, әhlilәşdirәrәk. 

тоснијә с. boğucu, boğan, boğmuş. 
тоснијә хəб. мəн. 1 boğmusan; 2 öyrәtmisәn, miniyә öyrәtmisәn, 

әhlilәşdirmisәn (atı). 
тоснијәнин с. 1 boğmalı, boğası; 2 öyrәtmәli, öyrәdәsi, miniyә 

öyrәtmәli (öyrәdәsi), әhlilәşdirmәli, әhlilәşdirәsi (at). 
тоснијәсә з. 1 boğarkәn, boğanda; 2 öyrәdәrkәn, öyrәdәndә, 

miniyә öyrәdәrkәn (öyrәdәndә), әhlilәşdirәrkәn, әhlilәşdirәndә 
(atı). 

тоспынејәти и. qızdırıcılıq.  
тоспыније и. qızdırma, qızğınlaşdırma, isitmә, istilәtmә. 
тоспынијеј ф. 1 qızdırmaq, qızğınlaşdırmaq, isitmәk, 

istilәtmәk; ыштəни тоспынијеј qızınmaq; 2 qızışdırmaq; 
тоспынијə бе и. qızdırılma, qızınma, qızğınlaşdırılma, isidilmə, 
istiləndirilmə; тоспынијə беј ф. qızdırılmaq, qızğınlaşdırılmaq, 
isidilmək, istiləndirilmək; тоспынијə быəбе qızdırılmışdı; тоспынијə 
бе qızdırıldı; тоспынијə бејдə qızdırılır; тоспынијə бəбе qızdırılacaq; 
тоспынијə быə с. qızdırılmış, qızğınlaşdırılmış, isidilmiş, 
istiləndirilmiş; qızdırılan, isidilən, istiləndirilən; тоспынијə быə хəб. 
мəн. qızdırılmışdır, qızğınlaşdırılmışdır, isidilmişdir, 
istiləndirilmişdir; qızdırılıb, isidilib, istiləndirilib. 

тоспыније-тоспыније з. qızdıra-qızdıra, qızına-qızına, 
qızdıraraq, qızınaraq, isidә-isidә, isidәrәk, istilәdә-istilәdә, 
istilәdәrәk. 

тоспынијә с. qızdıran, qızdırıcı. 
тоспынијә хəб. мəн. qızdırmısan, qızınmısan, qızğınlaşdırmısan, 

isitmisәn, istilәtmisәn. 
тоспынијәнин с. qızdırmalı, qızdırası, qızğınlaşdırmalı, 

qızğınlaşdırası, isitmәli, isidәsi, istilәtmәli, istilәdәsi. 
тоспынијәсә з. 1 qızdırarkәn, qızdıranda, qızğınlaşdırarkәn, 

qızğınlaşdıranda, isidәrkәn, isidәndә, istilәdәrkәn, istilәdәndә; 2 
qızışdırarkәn, qızışdıranda. 

то-то и. yaşıd, tay, tay-tuş; Чəмə то-тон ве вахте ки, то бəн и 
Bizim taylarımız çoxdan bir-birinə qovuşublar (bir olublar) (Nəriman 
Əğəzodə). 

тохан и. alçı; чығи тохан манде aşığın alçı durması. 
тохеј ф. bax: екыреј. 
тохмәх и. toxmaq, korbud. 
тохтә и. toxtaq; тохтə беј toхtamaq; тохтə кардеј toхtatmaq. 
тохтәти и. toxtaxlıq. 
тоһмәт и. töhmәt. 
тоһмәтин с. töhmәtli. 
тоҹ  и. tac.   
тоҹгузорәти и. tağgüzarlıq, tacqoyma mәrasimi. 
тоҹдор и. tacdar, hökmdar. 
тоҹир и. tacir.  
тоҹирәти и. tacirlik; тоҹирəти кардеј ф. tacirlik etmək; тоҹирəти 

кардə беј ф. tacirlik edilmək; тоҹирəти кардə быə с. tacirlik edilmiş 
(edilən); тоҹирəти кардə быə хəб. мəн. tacirlik edilmişdir (edilib). 

тош и. talaşa; тош кардеј ф. qamqalamaq. 
тоше и. 1 qırxma; 2 yonma. 
тошеј ф. 1 qırxmaq; дим тошеј üz qırхmaq; сə тошеј baş 

qırхmaq; тошə беј ф. 1 qırxılmaq (baş, üz); 2 yonulmaq (ağac); тошə 
быəбе qırхılmışdı; тошə бе qırхıldı; тошə бејдə qırхılır; тошə бəбе 
qırхılar; тошə быə с. 1 qırxılmış, qırxıq (baş, üz); 2 yonulmuş, 
yonulan (ağac); тошə быə хəб. мəн. 1 qırxılmışdır, qırxılıb (baş, üz); 
2 yonulmuşdur, yonulub (ağac); 2 yonmaq; чу тошеј ağac yonmaq; 
дој тошеј qırхdırmaq, qırхdırtmaq, yondurmaq; доə бе тошеј 
qırхdırılmaq, yondurulmaq; 3 bax: чынијеј II; ♥тошејдəм qırхıram; 
тошејдəш qırхırsan; тошејдə qırхır; тошејдəмон qırхırıq; 
тошејдəшон qırхırsınız; тошејдəн qırхırlar; тошејдəбим qırхırdım; 
тошејдəбиш qırхırdın; тошејдəбе qırхırdı; тошејдəбимон qırхırdıq; 
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тошејдəбишон qırхırdınız; тошејдəбин qırхırdılar; əтошим 
qırхardım; əтошиш qırхardın; əтоши qırхardı; əтошимон qırхardıq; 
əтошишон qırхardınız; əтошин qırхardılar; тошəмбе qırхmışdım; 
тошəбе qırхmışdın; тошəшбе qırхmışdı; тошəмонбе qırхmışdıq; 
тошəонбе qırхmışdınız; тошəшонбе qırхmışdılar; тошəме 
qırхmışam; тошəбе qırхmısan; тошəше qırхıb; тошəмоне qırхmışıq; 
тошəоне qırхmısınız; тошəшоне qırхıblar; тошəме qırхdım; тошəј 
qırхdın; тошəше qırхdı; тошəмоне qırхdıq; тошəоне qırхdınız; 
тошəшоне qırхdılar; тошəнинбим qırхmalıydım; тошəнинбиш 
qırхmalıydın; тошəнинбе qırхmalıydı; тошəнинбимон qırхmalıydıq; 
тошəнинбишон qırхmalıydınız; тошəнинбин qırхmalıydılar; 
тошəнин бим qırхmalı oldum; тошəнин биш qırхmalı oldun; 
тошəнин бе qırхmalı oldu; тошəнин бимон qırхmalı olduq; тошəнин 
бишон qırхmalı oldunuz; тошəнин бин qırхmalı oldular; тошəмбəј 
qırхsaydım; тошəбəј qırхsaydın; тошəшбəј qırхsaydı; тошəмонбəј 
qırхsaydıq; тошəонбəј qırхsaydınız; тошəшонбəј qırхsaydılar; 
бəтошем qırхaram; бəтошеш qırхarsan; бəтоше qırхar; бəтошемон 
qırхarıq; бəтошешон qırхarsınız; бəтошен qırхarlar; тошəниним 
qırхmalıyam; тошəниниш qırхmalısan; тошəнине qırхmalıdır; 
тошəнинимон qırхmalıyıq; тошəнинишон qırхmalısınız; 
тошəнинин qırхmalıdırlar; бытошым qırхım; бытош qırх; бытошы 
qırхsın; бытошəмон qırхaq; бытошəн qırхın; бытошын qırхsınlar; 
бытошом qırхsam; бытошош qırхsan; бытошо qırхsa; бытошомон 
qırхsaq; бытошошон qırхsanız; бытошон qırхsalar; ♥тошејдəним 
qırхmıram; тошејдəниш qırхmırsan; тошејдəни qırхmır; 
тошејдəнимон qırхmırıq; тошејдəнишон qırхmırsınız; тошејдəнин 
qırхmırlar; тошејдəныбим qırхmırdım; тошејдəныбиш qırхmırdın; 
тошејдəныбе qırхmırdı; тошејдəныбимон qırхmırdıq; 
тошејдəныбишон qırхmırdınız; тошејдəныбин qırхmırdılar; 
нəтошим qırхmazdım; нəтошиш qırхmazdın; нəтоши qırхmazdı; 
нəтошимон qırхmazdıq; нəтошишон qırхmazdınız; нəтошин 
qırхmazdılar; тошəмныбе qırхmamışdım; тошəныбе qırхmamışdın; 
тошəшныбе qırхmamışdı; тошəмонныбе qırхmamışdıq; 
тошəонныбе qırхmamışdınız; тошəшонныбе qırхmamışdılar; 
тошəмни qırхmamışam; тошəни qırхmamısan; тошəшни qırхmayıb; 
тошəмонни qırхmamışıq; тошəонни qırхmamısınız; тошəшонни 
qırхmayıblar; нытошəме qırхmadım; нытошəј qırхmadın; 
нытошəше qırхmadı; нытошəмоне qırхmadıq; нытошəоне 
qırхmadınız; нытошəшоне qırхmadılar; тошəнинныбим 
qırхmamalıydım; тошəнинныбиш qırхmamalıydın; тошəнинныбе 
qırхmamalıydı; тошəнинныбимон qırхmamalıydıq; 
тошəнинныбишон qırхmamalıydınız; тошəнинныбин 
qırхmamalıydılar; тошəнин ныбим qırхmalı olmadım; тошəнин 
ныбиш qırхmalı olmadın; тошəнин ныбе qırхmalı olmadı; тошəнин 
ныбимон qırхmalı olmadıq; тошəнин ныбишон qırхmalı olmadınız; 
тошəнин ныбин qırхmalı olmadılar; тошəмнəбəј qırхmasaydım; 
тошəнəбəј qırхmasaydın; тошəшнəбəј qırхmasaydı; тошəмоннəбəј 
qırхmasaydıq; тошəоннəбəј qırхmasaydınız; тошəшоннəбəј 
qırхmasaydılar; нибəтошем qırхmaram; нибəтошеш qırхmazsan; 
нибəтоше qırхmaz; нибəтошемон qırхmarıq; нибəтошешон 
qırхmazsınız; нибəтошен qırхmazlar; тошəнинним qırхmamalıyam; 
тошəнинниш qırхmamalısan; тошəнинни qırхmamalıdır; 
тошəниннимон qırхmamalıyıq; тошəниннишон qırхmamalısınız; 
тошəниннин qırхmamalıdırlar; нытошым qırхmayım; мəтош 
qırхma; нытошы qırхmasın; мəтошəмон qırхmayaq; мəтошəн 
qırхmayın; нытошын qırхmasınlar; нытошом qırхmasam; нытошош 
qırхmasan; нытошо qırхmasa; нытошомон qırхmasaq; нытошошон 
qırхmasanız; нытошон qırхmasalar. 

тошемон и. 1 yonuş; 2 qırxım; bax: чынијемон II. 
тоше-тоше з. qırxa-qırxa, qırxaraq, yona-yona, yonaraq. 
тошә с. 1 qırxan; димтошə машин üzqırхan maşın; 2 yonan, 

yonucu; тошə дəзгоһ yonucu dəzgah.  
тошә хəб. мəн. 1 qırxmısan; 2 yonmusan. 
тошәко и. alışıq. 
тошәнин с. 1 qırxmalı, qırxası; 2 yonmalı, yonası. 
тошәсә з. 1 qırxarkәn, qırxanda; 2 yonarkәn, yonanda. 
тошәсығ с. yonmadaş. 
трилјон a. trilyon. 
тропик и. tropik. 
тропик с. tropik; тропикə иғлим tropik iqlim. 
ту I и. бот. tut; тујəгылə tut giləsi; тујə до tut ağacı. 

ту II и. tüpürcәk; ту кардеј ф. tüpürmək; ту кардə беј ф. 
tüpürülmək; ту кардə быə с. tüpürülmüş, tüpürülən; ту кардə быə 
хəб. мəн. tüpürülmüşdür, tüpürülüb. 

туғјон и. tuğyan; туғјон кардејдə ваваз külək tüğyan edir. 
туәлет и. tualet, ayaqyolu; abdәsxana. 
тујәриз: тујәриз бин чәшоным хəб. мəн. gözlәrimin kökü 

saraldı. 
тук и. düyü sahәsi, düyü plantasiyası; *Бə тук нəшишбəн, нəфо 

бочи һарде? Bicara getməyəcəkdin, nahar niyə yedin?; Тукон 
бысутын, əнҹəх һышки быбу Bicar qoy yansın, təki quraqlıq olsun 
(At. sözü). 

тукәкижә и. зоол. kәtanquşu. 
тул и. palçıq; *бə ҹо кəси тул егынијеј başqasının zibilinə 

düşmək. 
тулә и. tula. 
туләк с. tülәk. 
тулин с. palçıqlı. 
тулинәти и. palçıqlılıq. 
тулов с. palçıqlı su. 
тулусубһ з. sübh tezdәn. 
тулһорә и. löhmә, palçıq. 
тулҹо и. palçıqlıq, palçıqlı yer. 
тум 1 и. dәn, toxum; тум дој ф. toxum səpmək; 2 maya; 3 мəҹ. 

kök; ышты тум быбыријы! sənin kökün kəsilsin!; 4 с. toxumluq; 
тумə гандым toхumluq buğda. 

тумдон  и. toxumluq. 
тумә и. torba, dağarcıq. 
тумәбыр и. qırğın, genosid; тумəбыр кардеј ф. qırmaq; тумəбыр 

кардə беј ф. qırılmaq; тумəбыр кардə быə с. qırılmış, qırılan; 
тумəбыр кардə быə хəб. мəн. qırılmışdır, qırılıb. 

тумәвон и. toxumçu. 
тумәвонәти и. toxumçuluq. 
тумәдә и. toxumsәpәn. 
тумәјнә кыры  
тумәкашт и. toxumsәpәn, toxumәkәn. 
тумәтырын и. çәltiyin dibini yumşaltmaq üçün bel. 
тумкор и. toxumsәpәn. 
тумо и. düzәliş, düzәlmә, düzәltmә, düzәldilmә; тумо беј ф. 

düzəlmək; тумо быə с. düzəlmiş, düzələn; тумо быə хəб. мəн. 
düzəlmişdir, düzəlib; тумо кардеј ф. düzəltmək; тумо кардə беј ф. 
düzəldilmək; тумо кардə быə с. düzəldilmiş, düzəldilən; тумо кардə 
быə хəб. мəн. düzəldilmişdir, düzəldilib. 

тумов и. bax: зыком. 
тумотаз и. düzüb-qoşma; тумотаз кардеј ф. düzüb-qoşmaq; 

тумотаз кардə беј ф. düzülüb-qoşulmaq; тумотаз кардə быə с. 
düzülüb-qoşulmuş, düzülüb-qoşulan; тумотаз кардə быə хəб. мəн. 
düzülüb-qoşulmuşdur, düzülüb-qoşulub; тум песијеј ф. kökü 
kəsilmək; песијы ышты тум! sənin kökün kəsilsin!; тум песијə с. 
kökü kəsilən, kökü kəsilmiş; тум песијə пəрəндон kökü kəsilən 
quşlar. 

тум-тәғ и. oğul-uşaq, varislәr, törәmәlәr. 
тум-тојфә и. qohum-әqraba. 
тумҹор и. tinglik, şitillik. 
тунел и. tunel. 
тунҹ и. tünc. 
тураҹ и. зоол. turac.  
турбин и. turbin. 
тусин с. hirsli, әsәbi; тусин бе и. hirslənmə, əsəbiləşmə; тусин беј 

ф. hirslənmək, əsəbiləşmək; тусин быə с. hirslənmiş, hirslənən, 
əsəbiləşmiş, əsəbiləşən; тусин быə хəб. мəн. hirslənmişdir, hirslənib, 
əsəbiləşmişdir, əsəbiləşib; тусин карде и. hirsləndirmə, 
əsəbiləşdirmə; тусин кардеј ф. hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək; тусин 
кардə бе и. hirsləndirilmə, əsəbiləşdirilmə; тусин кардə беј ф. 
hirsləndirilmək, əsəbiləşdirilmək; тусин кардə быə с. hirsləndirilmiş, 
hirsləndirilən, əsəbiləşdirilmiş, əsəbiləşdirilən; тусин кардə быə хəб. 
мəн. hirsləndirilmişdir, hirsləndirilib, əsəbiləşdirilmişdir, 
əsəbiləşdirilib; ♥тусиним hirsliyəm; тусиниш hirslisən; тусине 
hirslidir; тусинимон hirsliyik; тусинишон hirslisiniz; тусинин 
hirslidirlər; тусинбим hirsliydim; тусинбиш hirsliydin; тусинбе 
hirsli idi; тусинбимон hirsli idik; тусинбишон hirsli idiniz; 
тусинбин hirsli idilər.  
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тутәк и. tütәk. 
тцтәкәжән и. tütәkçalan. 
туфан и. tufan. 
туфанин с. tufanlı. 
туфејли с. tüfeyli. 
туфејлијәти и. tüfeylilik. 
туш I и. rast, tuş; туш беј ф. tuş olmaq; туш быə с. tuş olmuş 

(olan); туш быə хəб. мəн. tuş olmuşdur (olub); туш омеј ф. rast 
gəlmək, rastlaşmaq, tuş gəlmək; туш омə с. rastlaşmış, rastlaşan, tuş 
gəlmiş, tuş gələn; туш омə хəб. мəн. rastlaşmışdır, rastlaşıb, tuş 
gəlmişdir, tuş gəlib. 

туш II и. tuş (rəng); туш кəшеј ф. tuş çəkmək; туш кəшə беј ф. tuş 
çəkilmək; туш кəшə быə с. tuş çəkilmiş (çəkilən); туш кəшə быə 
хəб. мəн. tuş çəkilmişdir (çəkilib). 

туш III и. ciyә, viş. 
тушәтер и. qatma. 

У 
 
у U (Talış əlifbasının iyirmiüçüncü hərfi). 
у 1 и. iy; 2 с. çürük; у кардеј çürümək, iylənmək. 
увазилә и. bax: вазилә. 
увертурә и. мус. uvertüra. 
увә и. bax: моғнә. 
уд и. мус. ud. 
удәжән и. мус. udçalan. 
удим и. bәxt, tale; ко һесте чəмə удимəдə bizim bəхtimizdə iş var. 
удил и. rәdd cavabı, vәdә xilaflıq, әhdi pozma. 
ужәнән bax: ижән. 
ужнән bax: ижән. 
уз и. hal; нохəшини нише уз хəstənin halı yoхdur. 
узв и. üzv; узв беј ф. üzv olmaq; узв быə с. üzv olmuş (olan); узв 

быə хəб. мəн. üzv olmuşdur (olub); узв кардеј ф. üzv etmək; узв 
кардə беј ф. üzv edilmək; узв кардə быə с. üzv edilmiş (edilən); узв 
кардə быə хəб. мəн. üzv edilmişdir (edilib). 

узвәти и. üzvlük; узвəти һəх üzvlük haqqı. 
узви с. üzvi; узви кимјə üzvi kimya. 
узәнги и. üzәngi. 
узр и. üzr; узр пијеј ф. üzr istəmək; узр пијə üzr istəmiş (istəyən). 
узрәпи и. üzr istәyәn, üzrxahlıq edәn. 
узрин с. üzrlü. 
узрхаһи и. üzrxahlıq. 
ујғун с. uyğun; ујғун беј uyğunlaşmaq; ујғун быə uyğunlaşmış, 

uyğunlaşan; ујғун кардеј uyğunlaşdırmaq; ујғун кардə беј 
uyğunlaşdırılmaq; ујғун кардə быə uyğunlaşdırılmış, uyğunlaşdırılan. 

ујғунәти и. uyğunluq. 
ујғунныбејәти и. uyğunsuzluq. 
ујғунныбә с. uyğunsuz. 
ујә и. bax: увә. 
улви с. ülvi. 
улвијәт и. ülviyyәt. 
улвијәти и. ülvilik. 
улгу и. ölçü; улгу пегəтеј ф. ölçü götürmək; улгу пегəтə беј ф. 

ölçü götürülmək; улгу пегəтə быə с. ölçü götürülmüş (götürülən); 
улгу пегəтə быə хəб. мəн. ölçü götürülmüşdür (götürülüb). 

уләмо и. ülәma, alim. 
уләс и. бот. vәlәs (ağac). 
уләсҹо и. vәlәslik. 
ули с. ulu; ули бобо ulu baba. 
улох и. ulaq, uzunqulaq, eşşәk. 
ултиматум и. ultimatum; ултиматум дој ф. ultimatum vermək; 

ултиматум доə беј ф. ultimatum verilmək; ултиматум доə быə с. 
ultimatum verilmiş (verilən); ултиматум доə быə хəб. мəн. 
ultimatum verilmişdir (verilib). 

улум и. buğdada olur, onu yeyәndә adam sәrxoş olur. 
умдә с. ümdә, başlıca, әsas. 
умдәво с. ümidli, ümidvar, arxayın; ♥умдəвом arхayınam; 

умдəвош arхayınsan; увдəвоје arхayındır; умдəвомон arхayınıq; 
умдəвошон arхayınsınız; умдəвон arхayındırlar. 

умдәво беј ф. ümid olmaq, ümidvar olmaq, ümidlәnmәk, 
inanmaq, arxayın olmaq. 

умдвоәти и. ümidlilik. 
умжән с. qarışıq, qatım; умжəнə əһоли qarışıq əhali; умжəнə 

молон дукон qarışıq mallar mağazası умжəнə јем qarışıq yem; 
умжəн бе и. qarışma, qatılma; умжəн беј ф. qarışmaq, qatılmaq; 
умжəн быə с. qarışmış, qarışan; умжəн быə хəб. мəн. qarışmışdır, 
qarışıb; умжəн кардеј ф. qarışdırmaq; умжəн кардə беј ф. 
qarışdırılmaq; умжəн кардə быə с. qarışdırılmış, qarışdırılan; умжəн 
кардə быə хəб. мəн. qarışdırılmışdır, qarışdırılıb. 

умжәнәти и. qarışıqlıq; че елементон умжəнəти elementlərin 
qarışıqlığı. 

умжәнин с. qarışıq, aşqarlı. 
уммон и. ümman. 
умр и. ömür; умр дəвонијеј ф. ömür sürmək; умр дəвонијə с. 

ömür sürmüş (sürən); умр дəвонијə хəб. мəн. ömür sürmüsən; умр 
кардеј ф. ömür etmək, yaşamaq; умр кардə беј ф. yaşanmaq; умр 
кардə быə с. yaşanmış, yaşanan; умр кардə быə хəб. мəн. 
yaşanmışdır, yaşanıb. 

умрәдә з. ömründә; умрəдə јодо бенибəкарде ыми ömründə bunu 
yaddan çıхarmaz. 

умри и. 1 ömrü; умри бə сə жəј ömrü başa vurmaq; 2 ömrün; 
умри нимə ömrün yarısı. 

умро з. ömürdәn; умро дəвардə ружон ömürdən keçən günlər. 
умронә с. ömürlük; умронə ҹəзо ömürlük cəza. 
уму и. ümid. уму бастеј ф. ümid bəsləmək; уму беј ф. ümid 

olmaq, ümidlənmək; бə умум ümidliyəm; уму кардеј ф. 
ümidləndirmək, ümid etmək; уму мəкə мыни məni ümidləndirmə; 
уму кардə беј ф. ümidləndirilmək, ümid edilmək; уму кардə быə с. 
ümidləndirilmiş, ümidləndirilən, ümid edilmiş (edilən); уму кардə 
быə хəб. мəн. ümidləndirilmişdir, ümidləndirilib, ümid edilmişdir 
(edilib). 

умуәдә с. ümidverici, ümidverәn. 
умуж с. qovuşuq; умужə овон qovuşuq sular; умуж беј ф. 

qoşulmaq, qatılmaq, qovuşmaq; əвəн умуж бе бəмə o da bizə 
qoşuldu; умуж быə с. qoşulmuş, qatılmış, qoşulan, qatılan; умуж быə 
хəб. мəн. qoşulmuşdur, qatılmışdır, qoşulub, qatılıb; умуж кардеј ф. 
qoşmaq, qatmaq; умуж кардə беј ф. qoşdurulmaq, qatılmaq; əвəн 
умуж кардə бе бə фиргə o da firqəyə qoşduruldu; умуж кардə быə с. 
qoşdurulmuş, qatışdırılmış, qoşdurulan; умуж кардə быə хəб. мəн. 
qoşdurulmuşdur, qatışdırılmışdır, qoşdurulub; умуж кардовнијеј ф. 
qoşdurmaq; умуж кардовнијə беј ф. qoşdurtmaq; умуж кардовнијə 
быə с. qoşdurtulmuş, qoşdurdulan; умуж кардовнијə быə хəб. мəн. 
qoşdurtulmuşdur, qoşdurdulub. 

умужго и. qovşaq; рабитə умужго rabitə qovşağı; осынəрој 
умужго dəmiryol qovşağı; телеграфə умужго teleqraf qovşağı; 
санитарə умужго sanitar qovşağı. 

умужәкә и. qoşucu, qoşan, qoşar, qovuşdurucu, qovuşduran. 
умужәпәрәјн  с. qovuşuqlәçәkli; умужəпəрəјнə вылон 

qovuşuqləçəkli çiçəklər.  
умужәти и. qovuşuqluq. 
умужәхылхин с. зоол. qovuşuqudlaqlı. 
умужәхылхинон и. зоол. qovuşuqudlaqlılar. 
умужәчонәјн с. зоол. qovuşuqçәnәli (balıqlar dəstəsi). 
умужәчонәјнон и. зоол. qovuşuqçәnәlilәr. 
умужәҹыләришәјн с. зоол. qovuşuqqәlsәmәli. 
умужәҹыләришәјнон и. зоол. qovuşuqqәlsәmәlilәr. 
умујн бах: умдәво. 
умујнәти бах: умдәвоәти. 
умум и. ümum. 
умумбәшәр с. ümumbәşәr. 
умумдынјо с. ümumdünya. 
умумән з. ümumәn. 
умуми с. ümumi; умуми бе и. ümumiləşmə; умуми беј ф. 

ümumiləşmək; умуми быə с. ümumiləşmiş, ümumiləşən; умуми быə 
хəб. мəн. ümumiləşmişdir, ümumiləşib; умуми карде и. 
ümumiləşdirmə; умуми кардеј ф. ümumiləşdirmək; умуми кардə бе 
ümumiləşdirilmə; умуми кардə беј ф. ümumiləşdirilmək; умуми 
кардə быə с. ümumiləşdirilmiş, ümumiləşdirilən; умуми кардə быə 
хəб. мəн. ümumiləşdirilmişdir, ümumiləşdirilib. 

умумијәти и. ümumilik. 
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умуммилли с. ümummilli. 
умуморду с. ümumordu. 
умумрәјон и. ümumrayon. 
умумтәһсил с. ümumtәhsil; умумтəһсилə мыəссисон ümumtəhsil 

müəssisələri. 
умумхәлғ с. ümumxalq. 
умумшәһәр с. ümumşәhәr. 
умуте и. öyrәnmә. 
умутеј ф. öyrәnmәk; умутə бе и. örənilmə; умутə беј ф. 

öyrənilmək; умутə быəбе öyrənilmişdi; умутə бе öyrənildi; умутə 
бејдə öyrənilir; умутə бəбе öyrəniləcək; умутə быə с. örənilmiş, 
öyrənilən; умутə быə хəб. мəн. örənilmişdir, öyrənilib; умутə 
быəныбе öyrənilməmişdi; умутə ныбе öyrənilmədi; умутə бејдəни 
öyrənilmir; умутə нибəбе öyrənilməyəcək; ♥умутејдəм öyrənirəm; 
умутејдəш öyrənirsən; умутејдə öyrənir; умутејдəмон öyrənirik; 
умутејдəшон öyrənirsiniz; умутејдəн öyrənirlər; умутејдəбим 
öyrənirdim; умутејдəбиш öyrənirdin; умутејдəбе öyrənirdi; 
умутејдəбимон öyrənirdik; умутејдəбишон öyrənirdiniz; 
умутејдəбин öyrənirdilər; уəмутим öyrənərdim; уəмутиш 
öyrənərdin; уəмути öyrənərdi; уəмутимон öyrənərdik; уəмутишон 
öyrənərdiniz; уəмутин öyrənərdilər; умутыме öyrəndim; умуте 
öyrəndin; умутыше öyrəndi; умутымоне öyrəndik; умутыоне 
öyrəndiniz; умутышоне öyrəndilər; умутəмбе öyrənmişdim; умутəбе 
öyrənmişdin; умутəшбе öyrənmişdi; умутəмонбе öyrənmişdik; 
умутəонбе öyrənmişdiniz; умутəшонбе öyrənmişdilər; 
умутəнинбим öyrənməliydim; умутəнинбиш öyrənməliydin; 
умутəнинбе öyrənməliydi; умутəнинбимон öyrənməliydik; 
умутəнинбишон öyrənməliydiniz; умутəнинбин öyrənməliydilər; 
умутəнин бим öyrənməli oldum; умутəнин биш öyrənməli oldun; 
умутəнин бе öyrənməli oldu; умутəнин бимон öyrənməli olduq; 
умутəнин бишон öyrənməli oldunuz; умутəнин бин öyrənməli 
oldular; умутəмбəј öyrənsəydim; умутəбəј öyrənsəydin; умутəшбəј 
öyrənsəydi; умутəмонбəј öyrənsəydik; умутəонбəј öyrənsəydiniz; 
умутəшонбəј öyrənsəydilər; убəмутем öyrənərəm; убəмутеш 
öyrənərsən; убəмуте öyrənər; убəмутемон öyrənərik; убəмутешон 
öyrənərsiniz; убəмутен öyrənərlər; умутəниним öyrənməliyəm; 
умутəниниш öyrənməlisən; умутəнине öyrənməlidir; 
умутəнинимон öyrənməliyik; умутəнинишон öyrənməlisiniz; 
умутəнинин öyrənməlidirlər; умутым öyrənim; умут öyrən; умуты 
öyrənsin; умутəмон öyrənək; умутəн öyrənin; умутын öyrənsinlər; 
умутом öyrənsəm; умутош öyrənsən; умуто öyrənsə; умутомон 
öyrənsək; умутошон öyrənsəniz; умутон öyrənsələr; ♥умутејдəним 
öyrənmirəm; умутејдəниш öyrənmirsən; умутејдəни öyrənmir; 
умутејдəнимон öyrənmirik; умутејдəнишон öyrənmirsiniz; 
умутејдəнин öyrənmirlər; умутејдəныбим öyrənmirdim; 
умутејдəныбиш öyrənmirdin; умутејдəныбе öyrənmirdi; 
умутејдəныбимон öyrənmirdik; умутејдəныбишон öyrənmirdiniz; 
умутејдəныбин öyrənmirdilər; унəмутим öyrənməzdim; унəмутиш 
öyrənməzdin; унəмути öyrənməzdi; унəмутимон öyrənməzdik; 
унəмутишон öyrənməzdiniz; унəмутин öyrənməzdilər; унымутыме 
öyrənmədim; унымуте öyrənmədin; унымутыше öyrənmədi; 
унымутымоне öyrənmədik; унымутыоне öyrənmədiniz; 
унымутышоне öyrənmədilər; умутəмныбе öyrənməmişdim; 
умутəныбе öyrənməmişdin; умутəшныбе öyrənməmişdi; 
умутəмонныбе öyrənməmişdik; умутəонныбе öyrənməmişdiniz; 
умутəшонныбе öyrənməmişdilər; умутəнинныбим 
öyrənməməliydim; умутəнинныбиш öyrənməməliydin; 
умутəнинныбе öyrənməməliydi; умутəнинныбимон 
öyrənməməliydik; умутəнинныбишон öyrənməməliydiniz; 
умутəнинныбин öyrənməməliydilər; умутəнин ныбим öyrənməli 
olmadım; умутəнин ныбиш öyrənməli olmadın; умутəнин ныбе 
öyrənməli olmadı; умутəнин ныбимон öyrənməli olmadıq; 
умутəнин ныбишон öyrənməli olmadınız; умутəнин ныбин 
öyrənməli olmadılar; умутəмнəбəј öyrənməsəydim; умутəнəбəј 
öyrənməsəydin; умутəшнəбəј öyrənməsəydi; умутəмоннəбəј 
öyrənməsəydik; умутəоннəбəј öyrənməsəydiniz; умутəшоннəбəј 
öyrənməsəydilər; уныбəмутем öyrənmərəm; уныбəмутеш 
öyrənməzsən; уныбəмуте öyrənməz; уныбəмутемон öyrənmərik; 
уныбəмутешон öyrənməzsiniz; уныбəмутен öyrənməzlər; 
умутəнинним öyrənməməliyəm; умутəнинниш öyrənməməlisən; 
умутəнинни öyrənməməlidir; умутəниннимон öyrənməməliyik; 

умутəниннишон öyrənməməlisiniz; умутəниннин 
öyrənməməlidirlər; унымутым öyrənməyim; умəмут öyrənmə; 
унымуты öyrənməsin; умəмутəмон öyrənməyək; умəмутəн 
öyrənməyin; унымутын öyrənməsinlər; унымутом öyrənməsəm; 
унымутош öyrənməsən; унымуто öyrənməsə; унымутомон 
öyrənməsək; унымутошон öyrənməsəniz; унымутон öyrənməsələr.      

умуте-умуте з. öyrәnә-öyrәnә, öyrәnәrәk. 
умутә и. öyrәnәn, öyrәnmiş. 
умутә хəб. мəн. öyrәnmisәn. 
умутәкәс и. öyrәnәn, öyrәnәn şәxs. 
умутәнин с. öyrәnmәli, öyrәnәsi. 
умутәсә з. öyrәnәrkәn, öyrәnәndә. 
унвон и. ünvan. 
универсал с. universal, hәrtәrәfli. 
универсаләти и. universallıq, hәrtәrәflilik. 
унымутеј ф. öyrәnmәmәk. 
унымуте-унымуте з. öyrәnmәyә-öyrәnmәyә, öyrәnmәdәn, 

öyrәnmәyәrәk. 
унымутә с. öyrәnmәyәn, öyrәnmәmiş. 
унымутә з. öyrәnmәmiş, öyrәnmәzdәn öncә. 
унсијәт и. bax: миж. 
унсијәтин с. bax: мижин. 
унсијәтинәти и. bax: мижинәти. 
унсур и. ünsür. 
ур и. 1 qoz, donqar, donqa (beldə, burunda); 2 güvәn, hürgüc 

(dəvədə). 
ури и. bax: вори. 
ури-мури и. naz-qәmzә, işvә-naz, әzilib-büzülmә. 
урин с. donqar, donqarlı, donqalı. 
уринәти и. donqarlıq, donqalıq. 
уринпешт с. qozbel, donqar, donqarbel, donqabel, qanbur; 

уринпешт беј ф. donqarlanmaq, qanburlaşmaq; уринпешт быə с. 
donqarlaşmış, donqarlaşan, donqalaşmış, qanburlaşmış, qanburlaşan; 
уринпешт быə хəб. мəн. donqarlaşmışdır, donqarlaşıb, 
donqalaşmışdır, qanburlaşmışdır, qanburlaşıb. 

уринпештәти и. donqarlıq, donqalıq, donqarbellik, donqabellik, 
qozbellik, qanburluq. 

урус и. rus (xalq); урусə хəлғ rus xalqı; урусə зывон с. rus dili. 
уруси з. rusca, rus dilindә. 
усјон и. üsyan; усјон кардеј ф. üsyan etmək; усјон кардə беј ф. 

üsyan edilmək; усјон кардə быə с. üsyan edilmiş (edilən); усјон 
кардə быə хəб. мəн. üsyan edilmişdir (edilib). 

усјонәкә и. üsyançı, üsyan edәn. 
усјонкор с. üsyankar, üsyançı. 
усјонкорәти и. üsyankarlıq, üsyançılıq. 
ускуг и. üskük. 
услуб и. üslub. 
услубијот и. üslubiyyat. 
успур и. güvәnc, güvәnmә, arxayın olma; успур бе и. güvənmə, 

arxayınlaşma; успур беј ф. güvənmək, arxayınlaşmaq; успур быə с. 
güvənmiş, güvənən, arxayınlaşmış, arxayınlaşan; успур быə хəб. мəн. 
güvənmişdir, güvənib, arxayınlaşmışdır, arxayınlaşıb; успур карде и. 
arxayınlaşdırma; успур кардеј ф. arxayınlaşdırmaq; успур кардə бе 
и. arxayınlaşdırılma; успур кардə беј ф. arxayınlaşdırılmaq; успур 
кардə быə с. arxayınlaşdırılmış, arxayınlaşdırılan; успур кардə быə 
хəб. мəн. arxayınlaşdırılmışdır, arxayınlaşdırılıb. 

успурәти и. güvәnclik, arxayınlıq. 
успурномә и. vәkalәtnamә. 
устел и. stul. 
устә и. torun bir növü (quş ovlamaq üçün). 
усто и. usta; де устоəти ustalıqla, ustacasına. 
устод и. ustad. 
устодәти и. ustadlıq. 
устодномә и. bax: астәномә. 
устоәти и. ustalıq. 
устоәчәм с. yalançı usta, ustasayaq. 
устул и. бот. bağambürc. 
усул и. üsul. 
усулин з. üsullu, üsulluca. 
усулинәти и. üsulluluq.  
усул-идорә и. üsul-idarә. 
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ути и. ütü; ути жəј ф. bax: сандеј; ути жə беј ф. bax: сандә беј; 
ути жə быə с. bax: сандә быә; ути жə быə хəб. мəн. bax: сандә 
быә. 

утијн с. ütülü. 
уфги с. üфqi. 
уфуғ и. üfüq. 
уфунәт и. bax: бујәвулә. 
учи и. daraşma, darışma; учи гынијеј daraşmaq; мужонон учи 

гынин бəчəј  ҹони qarışqalar onun canına daraşdılar. 
учот и. uçot; учот бардеј uçot aparmaq. 
уҹә-уҹә и. qamaşma, çimçәşmә; уҹə-уҹə омеј qamaşmaq, 

çimçəşmək. 
 

Ф 
 
ф - f (Talış əlifbasının iyirmidördüncü hərfi). 
фабрик и. fabrik. 
фабрикант и. fabrikant. 
фазил и. alim. 
фаиз и. faiz. 
фаизин с. faizli. 
фајә и. әrsә; бə фајə рəсеј ərsəmək, ərsəyə çatmaq, ərsəyə yetmək; 

бə фајə нырəсыш тыни! səni ərsəyə çatmayasan! (qarğış) 
фајх з. sakit; фајх беј sakitləşmək. 
фактик с. faktik. 
факултә и. fakültә. 
фам и. zehin. 
фаме и. anlama, dәrketmә, duyma, sezmә. 
фамеј ф. anlamaq, dәrk etmәk, duymaq, sezmәk; фамə беј ф. 

anlanmaq, duyulmaq, sezilmək; фамə быəбе anlanmışdı; фамə 
быəбəј anlanılsaydı; фамə бе anlanıldı; фамə бејдə anlanılır; фамə 
бəбе anlanılar; фамə быə с. anlanmış, dərk edilmiş, duyulmuş, 
sezilmiş, anlanılan, dərk edilən, duyulan, sezilən; фамə быə хəб. мəн. 
anlanmışdır, dərk edilmişdir, duyulmuşdur, sezilmişdir; ♥фамејдəм  
anlayıram; фамејдəш anlayırsan; фамејдə anlayır; фамејдəмон 
anlayırıq; фамејдəшон anlayırsınız; фамејдəн  anlayırlar; 
фамејдəбим anlayırdım; фамејдəбиш  anlayırdın; фамејдəбе  
anlayırdı; фамејдəбимон anlayırdıq; фамејдəбишон anlayırdınız; 
фамејдəбин anlayırdılar; фамəме  anladım; фамəјш  anladın; фамəј 
anladı; фамəмоне anladıq; фамəјшон  anladınız; фамəјн  anladılar; 
əфамим  anlayardım; əфамиш anlayardın; əфами anlayardı; 
əфамимон  anlayardıq; əфамишон anlayardınız; əфамин 
anlayardılar; фамəнинбим  anlamalıydım; фамəнинбиш  
anlamalıydın; фамəнинбе  anlamalıydı; фамəнинбимон 
anlamalıydıq; фамəнинбишон anlamalıydınız; фамəнинбин 
anlamalıydılar; фамəнин бим  anlamalı oldum; фамəнин биш  
anlamalı oldun; фамəнин бе  anlamalı oldu; фамəнин бимон 
anlamalı olduq; фамəнин бишон anlamalı oldunuz; фамəнин бин 
anlamalı oldular; бəфамем anlayaram; бəфамеш  anlayarsan; бəфаме 
anlayar; бəфамемон  anlayarıq; бəфамешон anlayarsınız; бəфамен  
anlayarlar; фамəниним anlamalıyam; фамəниниш anlamalısan; 
фамəнине anlamalıdır; фамəнинимон  anlamalıyıq; фамəнинишон  
anlamalısınız; фамəнинин anlamalıdırlar; быфамым anlayım; быфам 
anla; быфамы  anlasın; быфамəмон anlayaq; быфамəн anlayın; 
быфамын  anlasınlar; быфамом  anlasam; быфамош anlasan; 
быфамо anlasa; быфамомон  anlasaq; быфамошон anlasanız; 
быфамон anlasalar; ♥фамејдəним  anlamıram; фамејдəниш 
anlamırsan; фамејдəни anlamır; фамејдəнимон anlamırıq; 
фамејдəнишон anlamırsınız; фамејдəнин  anlamırlar; 
фамејдəныбим anlamırdım; фамејдəныбиш  anlamırdın; 
фамејдəныбе  anlamırdı; фамејдəныбимон anlamırdıq; 
фамејдəныбишон anlamırdınız; фамејдəныбин anlamırdılar; 
ныфамəме  anlamadım; ныфамəј ш anlamadın; ныфамəј anlamadı; 
ныфамəмоне anlamadıq; ныфамəјшон  anlamadınız; ныфамəјн  
anlamadılar; нəфамим  anlamazdım; нəфамиш anlamazdın; нəфами 
anlamazdı; нəфамимон  anlamazdıq; нəфамишон anlamazdınız; 
нəфамин anlamazdılar; фамəнинныбим  anlamamalıydım; 
фамəнинныбиш  anlamamalıydın; фамəнинныбе  anlamamalıydı; 
фамəнинныбимон anlamamalıydıq; фамəнинныбишон 

anlamamalıydınız; фамəнинныбин anlamamalıydılar; фамəнин 
ныбим  anlamalı olmadım; фамəнин ныбиш  anlamalı olmadın; 
фамəнин ныбе  anlamalı olmadı; фамəнин ныбимон anlamalı 
olmadıq; фамəнин ныбишон anlamalı olmadınız; фамəнин ныбин 
anlamalı olmadılar; нибəфамем anlamaram; нибəфамеш  
anlamazsan; нибəфаме anlamaz; нибəфамемон  anlamarıq; 
нибəфамешон  anlamazsınız; нибəфамен anlamazlar; фамəнинним 
anlamamalıyam; фамəнинниш anlamamalısan; фамəнинни 
anlamamalıdır; фамəниннимон  anlamamalıyıq; фамəниннишон  
anlamamalısınız; фамəниннин anlamamalıdırlar; ныфамым 
anlamayım; мəфам anlama; ныфамы  anlamasın; мəфамəмон 
anlamayaq; мəфамəн anlamayın; ныфамын  anlamasınlar; ныфамом  
anlamasam; ныфамош anlamasan; ныфамо anlamasa; ныфамомон  
anlamasaq; ныфамошон anlamasanız; ныфамон anlamasalar. 

фаме-фаме з. anlaya-anlaya, duya-duya, sezә-sezә, anlayaraq, 
duyaraq, sezәrәk. 

фамәнин с. anlamalı, anlayası, dәrk etmәli (edәsi), duymalı, 
duyası, sezmәli, sezәsi. 

фамәсә з. anlayarkәn, dәrk edәrkәn, duyarkәn, sezәrkәn. 
фанер и. faner. 
фани с. fani, keçici, müvәqqәti; фанијə дынјо fani dünya. 
фанијәти и. fanilik, keçicilik, müvәqqәtilik; че дынјо фанијəти 

dünyanın faniliyi. 
фантазијә и. fantaziya. 
фантастик с. fantastik. 
фантастикә и. fantastika. 
фантастикәти и. fantastiklik. 
фармаколог и. farmakoloq (farmakologiya mütəxəssisi). 
фармакологијә и. farmakologiya (dərmanların bədənə təsirindən 

bəhs edən elm). 
фарс и. fars (xalq). 
фарсә зывон с. fars dili. 
фарси з. фarsca, фars dilindә. 
фасығ и. фasiq. 
фатеһ и. фateh. 
фатеһәти и. фatehlik. 
фатиһә и. дини . фatihә. 
фатхәш и. tәdricilik; де фатхəши tədricən, tədriclə. 
фахтәкинән з. getdikcә; фахтəкинəн əв отаспејдəбе ыштə зоə 

виндеəдə  öz oğlunu görəndə o getdikcə qızışırdı. 
фаһишә и. fahişә. 
фаһишәти и. fahişәlik. 
фаһишәхонә и. fahişәxana. 
фаҹиә и. faciә. 
фаҹиәјн с. faciәli. 
фаҹиәјнәти и. faciәlilik. 
фашизм и. faşizm. 
фашист и. faşist. 
фашистәти и. faşistlik. 
феврал и. fevral (ay). 
федерализм и. federalizm (1 fеdеraтiv dövlət quruluşu sistеmi; 2 

fеdеrasiya prinsipinə əsaslanan təşкilat quruluşu; 3 bu cür sistеm və 
quruluş yaratmağa çalışan siyasi cərəyan).  

федерасијә и. сиј. federasiya (müqavilə əsasında birləşmiş olan 
ayrı-ayrı müstəqil dövlətlərdən ibarət dövlət). 

федератив с. federativ; федеративə довлəт federativ dövlət. 
фејз и. fayda, feyz. 
фејзијоб и. feyziyab; фејзијоб беј feyziyab olmaq. 
fел I и. грəм. fel. 
фел II и. kәlәk, fel; фел омеј ф. kələk gəlmək; фел омə беј ф. 

kələk gəlinmək; фел омə быə с. kələk gəlinmiş (gəlinən); фел омə 
быə хəб. мəн. kələk gəlinmişdir (gəlinib). 

фел с. feli; фелə бастəнə feli bağlama; фелə сыфəт feli sifət. 
фелбоз с. kәlәkbaz. 
фелбозәти и. kәlәkbazlıq. 
фелдшер и. feldşer. 
фелдшерәти и. feldşerlik. 
фелән з. felәn. 
фелјетон и. felyeton. 
фелјетонәвон и. felyetonçu. 
фен и. fen (saçqurudan). 
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фенолог и. fenoloq (fenologiya mütəxəssisi). 
фенологијә и. fenologiya (biologiyanın bitki və heyvanların 

həyatındakı hadisələrin qanunauyğunluğunu, dövrülüyünü və bu 
hadisələrin iqlim amilləri ilə olan münasibətlərini öyrənən şöbəsi). 

феноложи с. fenoloji. 
феномен и. fenomen (nadir, müstəsna, xariqüladə, görünməmiş 

hadisə). 
феноменализм и. фəлс. fenomenalizm (obyektiv aləmin varlığını 

inkar və şüurun yeganə gerçəklik olduğunu iddia edən fəlsəfi 
cərəyan). 

феноменалист и. фəлс. fenomenalist (fenomenalizm tərəfdarı). 
феноменалистәти и. fenomenallıq, nadirlik, fövqәladәlik, 

müstәsnalıq, әcaiblik. 
феодал и. feodal (orta əsrlərdə iri torpaq sahibi). 
феодализм и. feodalizm (ictimai-iqtisadi formasiya). 
ферә и. bax: верә. 
фермә и. ferma. 
фәғәрә и. fәqәrә.  
фәғәрәјн с. fәqәrәli. 
фәғәт б. fәqәt. 
фәғыр с. fağır, fәqir; *Бə фəғыри почə ғызылə мавлə 

пебəпушије, əв дəбəварде бəше Fağırın ayağına qızıl bardaq ilişər, 
amma o keçib gedər (At. sözü). 

фәғырәти и. fağırlıq, fәqirlik. 
фәғыронә з. fәqircәsinә, fağırcasına; фəғыронə жимон fəqiranə 

həyat. 
фәғыр-фәғыри з. fağırcasına, fağır-fağır. 
фәғыр-фуғорә и. fәqir-füqәra. 
фәғон и. fәğan.  
фәзиләт и. fәzilәt. 
фәзл и. fәzl, üstünlük, kamillik.  
фәзо и. fәza. 
фәјтон и. fayton. 
фәјтонәвон и. faytonçu. 
фәјтонәвонәти и. faytonçuluq. 
фәләк и. fәlәk. 
фәләхкә и. falaqqa. 
фәлокәт и. fәlakәt; тəбии фəлокəт təbii fəlakət. 
фәлокәтин с. fәlakәtli. 
фәлокәтинәти и. fәlakәtlilik. 
фәлсәфә и. fәlsәfә. 
фәлсәфи с. fәlsәfi; фəлсəфијə тəлим fəlsəfi təlim. 
фәмилијә и. familiya. 
фәмилијәјн с. familiyalı; Әбосзодə фəмилијəјнə гылəј хонəхо 

Әboszodə familiyalı bir kimsə. 
фәнд I и. fәnd. 
фәнд II и. ölçü, әyin; чəј фəндије шавло şalvar onun əyninədir 

(ölçüsündədir). 
фәндгир с. fәndgir. 
фәндгирәти и. fәndgirlik. 
фәндин с. fәndgir. 
фәндинә и. 1 әyin, ölçü; 2 yaraşıq; ышты фəндинəј ын олəт bu 

paltar sənin əyninədir; bu paltar sənə yaraşır.  
фәндинәти и. fәndgirlik. 
фәнәр и. fәnәr. 
фәнәс с. pinti, sәliqәsiz. 
фәнәсәти и. pintilik, sәliqәsizlik. 
фәнн и. fәnn. 
фәол с. fәal. 
фәоләти и. fәallıq; фəолəти нишо дој fəallıq göstərmək; фəолəти 

кардеј fəallıq etmək. 
фәолијәт и. fәaliyyәt. 
фәолијәтин с. fәaliyyәtli. 
фәолијәтинәти и. fәaliyyәtlilik. 
фәр с. fәr, fәrli. 
фәрәти и. fәrlilik. 
фәрғ и. fәrq. 
фәрғин с. fәrqli. 
фәрғинәти и. fәrqlilik. 
фәрд и. fәrd. 

фәрди с. fәrdi; фəрдијə тəсəруфот fərdi təsərrüfat; фəрди беј ф. 
fərdiləşmək; фəрди быə с. fərdiləşmiş, fərdiləşən; фəрди быə хəб. 
мəн. fərdiləşmişdir, fərdiləşib; фəрди кардеј ф. fərdiləşdirmək; 
фəрди кардə беј ф. fərdiləşdirilmək; фəрди кардə быə с. 
fərdiləşdirilmiş, fərdiləşdirilən; фəрди кардə быə хəб. мəн. 
fərdiləşdirilmişdir, fərdiləşdirilib. 

фәрдијәт и. fәrdiyyәt. 
фәрдијәтәвон и. fәrdiyyәtçi. 
фәрдијәтәвонәти и. fәrdiyyәtçilik. 
фәрәғәт з. farağat; фəрəғəт мандеј farağat durmaq. 
фәрәһ и. fәrәh; де фəрəһи fərəhlə. 
фәрәһбахш  
фәрәһин с. fәrәhli. 
фәрәҹ и. fәrәc.  
фәрз и. fәrz. 
фәрзән a.с. fәrzәn, tutaq ki; фəрзəн азəн номəјм, чич бəбе 

бəвəдə? tutaq ki, mən də gəlmədim, onda necə olacaq? 
фәрзәнд и. uşaq, varis, övlad; *Бевəҹə фəрзəнд бəнə шəшминə 

ангыштəј – дожику бырније бејдəни, ајбику огəте; Бевəҹə фəрзəнд 
евəшə кијəје; Фəрзəнди бевəҹи кыште əбыни. 

фәрзәндәти и. varislik, övladlıq; фəрзəндəти ғарз övladlıq borcu; 
бə фəрзəндəти пегəтеј övladlığa götürmək. 

фәрзәндсојб и. valideyn, oğul-uşaq yiyәsi.  
фәрзијә и. fәrziyyә. 
фәрјод и. fәryad; фəрјод кардеј ф. fəryad etmək. 
фәрмојиш и. fәrmayiş, әmr, sәrәncam. 
фәрмон и. fәrman. 
фәрмондор и. fәrmandar, şәhәr valisi, mer. 
фәрмондорәти и. fәrmandarlıq, merlik, şәhәr valiliyi. 
фәроғ и. fәraq, ayrılıq; чəј фəроғəдəм хəјли вахте хeyli vaхtdır 

onun fərağındayam (ondan ayrı düşmüşəm).  
фәросәт и. fәrasәt. 
фәросәтин с. fәrasәtli. 
фәросәтинәти и. fәrasәtlilik. 
фәррош и. fәrraş. 
фәррошәти и. fәrraşlıq. 
фәр-фәри з. necә lazımdırsa, yaxşıca, ağıllı-başlı. 
фәрхәндә с. xoşbәxt, bәxtiyar, mәmnun, şad. 
фәрш и. fәrş. 
фәс и. fәs. 
фәсбәсә и. fәsqoyan. 
фәсл и. bax: семон. 
фәсод и. fәsad. 
фәсодин с. fәsadlı. 
фәсон и. fason. 
фәсонин с. fasonlu. 
фәсоһәт и. fәsahәt, natiqlik istedadı, gözәl vә aydın danışma 

qabiliyyәti. 
фәсоһәтин с. fәsahәtli. 
фәсоһәтинәти и. fәsahәtlilik. 
фәти и. fәtir. 
фәтһ и. fәth; фəтһ кардеј fəth etmək. 
фәфо и. sezmә, hiss, hissiyyat, intuisiya; зынəме дештə фəфо öz 

intuisiyamla bildim, sezdim, hiss etdim; де фəфо зынеј sezmək. 
фәфојн с. duyğulu, hissiyatlı, intuisiyalı. 
фәхә и. ovunma, şәkdәn düşmә; фəхə гынијеј ф. ovunmaq, 

şəkdən düşmək; фəхə ныгынијə с. ovunmayan, ovunmaz; фəхə сијеј 
ф. ovunmaq, şəkdən düşmək; фəхə сындынијеј ф. ovundurmaq; 
фəхə сындынијə с. ovunduran, ovundurucu. 

фәхр и. fәxr. 
фәхри с. fәxri; фəхријə шəһрванд fəхri vətəndaş; фəхријə курси 

fəхri kürsü. 
фәхријәти и. fәxrilik. 
фәһлә и. fәhlә. 
фәһләти и. fәhlә. 
фәһм и. fәhm, düşüncә, idrak. 
фәһмин с. idraklı, fәhmli, düşüncәli, qanan. 
фәһминәти и. idraklılıq, fәhmlilik, düşüncәlilik, qananlıq. 
фигһ и. дини. fiqh, şәriәt elmi. 
фидо и. fәda, qurban; ҹоным фидо быбу бəты! canım sənə fəda 

olsun! 
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фидои с. fәdakar, fәdai, könüllü. 
фидоионә з. fәdakarcasına. 
фидоиәти и. fәdakarlıq, fәdailik, könüllülük. 
фидокор с. fәdakar. 
фидокорәти и. fәdakarlıq.  
фидокор-фидокори з. fәdakarcasına. 
физик и. fizik. 
физикә и. fizika. 
физики с. fiziki; физикијə ҹоғрафијə fiziki coğrafiya. 
физиолог и. fizioloq. 
физиологијә и. fiziologiya (1 оrqanizmin vəzifələrindən və 

fəaliyyətindən bəhs еdən еlm; 2 оrqanizmin vəzifələri və оnları idarə 
еdən qanunlar; 3 мəҹ. şəhvani hiss, еhtiras, şəhvət). 

физиоложи с. fizioloji; физиоложијə просесон fizioloji proseslər. 
фик и. fikir; фик дој fikir vermək; фик ныдој fikir verməmək; 

ыштə фики огəтеј öz fikrini saхlamaq. 
фикбәпешо з. nigaran; фикбəпешо мандим ыштыку səndən 

nigaran qaldım. 
фикбәпешоәти и. nigaranlıq. 
фикир и. bax: фик; фикир кардеј ф. fikir etmək, fikirləşmək; 

фикир кардə беј ф. fikir edilmək; фикир кардə быə с. fikir edilmiş 
(edilən); фикир кардə быə хəб. мəн. fikir edilmişdir (edilib). 

фикирин с. fikirli. 
фикиринәти и. fikirlilik. 
фикирныкардә з. fikirlәşmәdәn. 
фикир-хыјол и. fikir-xәyal. 
фикрән з. fikrәn. 
фикфам и. zehin, yaddaş, hafizә. 
фикфамин с. zehinli, yaddaşlı, hafizәli. 
фикфаминәти и. zehinlilik, yaddaşlılıq, hafizәlilik. 
фил и. зоол. fil. 
филандом с. nәhәng, filbәdәnli. 
филбон и. filban. 
филбонәти и. filbanlıq. 
филәғәт б. әgәr. 
филәрмонијә и. filarmoniya. 
филиз и. filiz. 
филм и. film. 
филолог и. filoloq. 
филологијә и. filologiya (dil və ədəbiyyat elmlərinin məcmusu). 
филоложи с. filoloji. 
философ и. filosof. 
философәти и. filosofluq. 
филотелијә и. filateliya (pоçt və s. marкalarını, habеlə müхtəlif 

ölкələrin кağız pullarını tопlayıb коllекsiya düzəltmə). 
филохшәр с. filoxşar. 
филохшәрәти и. filoxşarlıq. 
фино и. fәna.  
финҹон и. fincan. 
фирғә и. firqә, partiya. 
фирәвон с. firavan; фирəвонə жимон firavan həyat. 
фирәвонәти и. firavanlıq. 
фириштә и. ilahә, mәlәk. 
фирни и. firni. 
фирузә и. firüzә. 
фисги-фиҹур и. fisqi-ficur, zina. 
фисинҹон и. fisincan (talış milli yeməyi). 
фисонкәс и. гəп. fisankәs. 
фит и. fit; фит жəј ф. fit çalmaq; фит жə беј ф. fit çalınmaq; фит 

жə быə с. fit çalınmış (çalınan); фит жə быə хəб. мəн. fit çalınmışdır 
(çalınıb). 

фитво и. fitva. 
фитә и. fitә; * Вəзифə һəмоми фитəје Vəzifə hamam fitəsidir (At. 

m.). 
фитот и. әdavәt; фитоты карде демы! mənimlə ədavət etdin! 
фитри с. bax: зати. 
фишәнг и. bax: ғонғә; вәшәпос. 
фылон с. filan. 
фылон-бәһмон и. filan-bәhmәn. 
фылонкәс и. filankәs. 

фылон-фылон с. filan-filan; фылон-фылон одəмон filan-filan 
adamlar. 

фын и. burnunu silmә; фын кардеј ф. burnunu silmək; фын кардə 
беј ф. burnu silinmək; фын кардə быə с. burnu silinmiş (silinən); 
фын кардə быə хəб. мəн. burnu silinmişdir (silinib). 

фындых и. бот. fındıq. 
фынҹыс и. bax: кумәкижә. 
фырығ с. fırıq; фырығин коон işlər fırıqdır. 
фырылдәғ и. fırıldaq. 
фырылдәғәти и. fırıldaqlıq. 
фырышнә и. ehtiras; фырышнə ныштеј ehtirasdan düşmək. 
фырышнәјн с. ehtiraslı. 
фырышнәјнәти и. ehtiraslılıq. 
фыррә и. fırıltı. 
фырс с. sürüşkәn. 
фырсе и. sürüşmә. 
фырсеј ф. sürüşmәk; ♥фырсејдəм sürüşürəm; фырсејдəш 

sürüşürsən; фырсејдə sürüşür; фырсејдəмон sürüşürük; 
фырсејдəшон sürüşürsünüz; фырсејдəн sürüşürlər; фырсејдəбим 
sürüşürdüm; фырсејдəбиш sürüşürdün; фырсејдəбе sürüşürdü; 
фырсејдəбимон sürüşürdük; фырсејдəбишон sürüşürdünüz; 
фырсејдəбин sürüşürdülər; əфырсим sürüşərdim; əфырсиш 
sürüşərdin; əфырси sürüşərdi; əфырсимон sürüşərdik; əфырсишон 
sürüşərdiniz; əфырсин sürüşərdilər; фырсəјм sürüşdüm; фырсəјш 
sürüşdün; фырсəј sürüşdü; фырсəјмон sürüşdük; фырсəјшон 
sürüşdünüz; фырсəјн sürüşdülər; фырсəнинбим sürüşməliydim; 
фырсəнинбиш sürüşməliydin; фырсəнинбе sürüşməliydi; 
фырсəнинбимон sürüşməliydik; фырсəнинбишон sürüşməliydiniz; 
фырсəнинбин sürüşməliydilər; фырсəнин бим sürüşməli oldum; 
фырсəнин биш sürüşməli oldun; фырсəнин бе sürüşməli oldu; 
фырсəнин бимон sürüşməli olduq; фырсəнин бишон sürüşməli 
oldunuz; фырсəнин бин sürüşməli oldular; фырсəбəјм sürüşsəydim; 
фырсəбəјш sürüşsəydin; фырсəбəј sürüşsəydi; фырсəбəјмон 
sürüşsəydik; фырсəбəјшон sürüşsəydiniz; фырсəбəјн sürüşsəydilər; 
бəфырсем sürüşərəm; бəфырсеш sürüşərsən; бəфырсе sürüşər; 
бəфырсемон sürüşərik; бəфырсешон sürüşərsiniz; бəфырсен 
sürüşərlər; фырсəниним sürüşməliyəm; фырсəниниш sürüşməlisən; 
фырсəнине sürüşməlidir; фырсəнинимон sürüşməliyik; 
фырсəнинишон sürüşməlisiniz; фырсəнинин sürüşməlidirlər; 
быфырсым sürüşüm; быфырс sürüş; быфырсы sürüşsün; 
быфырсəмон sürüşək; быфырсəн sürüşün; быфырсын sürüşsünlər; 
быфырсом sürüşsəm; быфырсош sürüşsən; быфырсо sürüşsə; 
быфырсон sürüşsək; быфырсошон sürüşsəniz; быфырсон 
sürüşsələr; ♥фырсејдəним sürüşmürəm; фырсејдəниш sürüşmürsən; 
фырсејдəни sürüşmür; фырсејдəнимон sürüşmürük; 
фырсејдəнишон sürüşmürsünüz; фырсејдəнин sürüşmürlər; 
фырсејдəныбим sürüşmürdüm; фырсејдəныбиш sürüşmürdün; 
фырсејдəныбе sürüşmürdü; фырсејдəныбимон sürüşmürdük; 
фырсејдəныбишон sürüşmürdünüz; фырсејдəныбин sürüşmürdülər; 
нəфырсим sürüşməzdim; нəфырсиш sürüşməzdin; нəфырси 
sürüşməzdi; нəфырсимон sürüşməzdik; нəфырсишон sürüşməzdiniz; 
нəфырсин sürüşməzdilər; ныфырсəјм sürüşmədim; ныфырсəјш 
sürüşmədin; ныфырсəј sürüşmədi; ныфырсəјмон sürüşmədik; 
ныфырсəјшон sürüşmədiniz; ныфырсəјн sürüşmədilər; 
фырсəнинныбим sürüşməməliydim; фырсəнинныбиш 
sürüşməməliydin; фырсəнинныбе sürüşməməliydi; 
фырсəнинныбимон sürüşməməliydik; фырсəнинныбишон 
sürüşməməliydiniz; фырсəнинныбин sürüşməməliydilər; фырсəнин 
ныбим sürüşməli olmadım; фырсəнин ныбиш sürüşməli olmadın; 
фырсəнин ныбе sürüşməli olmadı; фырсəнин ныбимон sürüşməli 
olmadıq; фырсəнин ныбишон sürüşməli olmadınız; фырсəнин 
ныбин sürüşməli olmadılar; фырсəнəбəјм sürüşməsəydim; 
фырсəнəбəјш sürüşməsəydin; фырсəнəбəј sürüşməsəydi; 
фырсəнəбəјмон sürüşməsəydik; фырсəнəбəјшон sürüşməsəydiniz; 
фырсəнəбəјн sürüşməsəydilər; нибəфырсем sürüşmərəm; 
нибəфырсеш sürüşməzsən; нибəфырсе sürüşməz; нибəфырсемон 
sürüşmərik; нибəфырсешон sürüşməzsiniz; нибəфырсен 
sürüşməzlər; фырсəнинним sürüşməməliyəm; фырсəнинниш 
sürüşməməlisən; фырсəнинни sürüşməməlidir; фырсəниннимон 
sürüşməməliyik; фырсəниннишон sürüşməməlisiniz; фырсəниннин 
sürüşməməlidirlər; ныфырсым sürüşməyim; мəфырс sürüşmə; 
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ныфырсы sürüşməsin; мəфырсəмон sürüşməyək; мəфырсəн 
sürüşməyin; ныфырсын sürüşməsinlər; ныфырсом sürüşməsəm; 
ныфырсош sürüşməsən; ныфырсо sürüşməsə; ныфырсомон 
sürüşməsək; ныфырсошон sürüşməsəniz; ныфырсон sürüşməsələr. 

фырсе-фырсе з. sürüşәrәk, sürüşә-sürüşә. 
фырсә с. sürüşәn, sürüşmüş. 
фырсә хəб. мəн. sürüşüb. 
фырсәнд и. fürsәt. 
фырсәнә и. zivildağ. 
фырсәнин с. sürüşmәli, sürüşәsi. 
фырсәсә з. sürüşәrkәn, sürüşәndә. 
фырсыније и. sürüşdürmә. 
фырсынијеј ф. sürüşdürmәk; фырсынијə беј ф. sürüşdürülmək; 

фырсынијə быəбе sürüşdürülmüşdü; фырсынијə быəбəј 
sürüşdürülsəydi; фырсынијə бе sürüşdürüldü; фырсынијə бејдə 
sürüşdürülür; фырсынијə бəбе sürüşdürülər; фырсынијə быə с. 
sürüşdürülmüş, sürüşdürülən; фырсынијə быə хəб. мəн. 
sürüşdürülmüşdür, sürüşdürülüb; ♥фырсынејдəм sürüşdürürəm; 
фырсынејдəш sürüşdürürsən; фырсынејдə sürüşdürür; 
фырсынејдəмон sürüşdürürük; фырсынејдəшон sürüşdürürsünüz; 
фырсынејдəн sürüşdürürlər; фырсынејдəбим sürüşdürürdüm; 
фырсынејдəбиш sürüşdürürdün; фырсынејдəбе sürüşdürürdü; 
фырсынејдəбимон sürüşdürürdük; фырсынејдəбишон 
sürüşdürürdünüz; фырсынејдəбин sürüşdürürdülər; əфырсыним 
sürüşdürərdim; əфырсыниш sürüşdürərdin; əфырсыни sürüşdürərdi; 
əфырсынимон sürüşdürərdik; əфырсынишон sürüşdürərdiniz; 
əфырсынин sürüşdürərdilər; фырсыниме sürüşdürdüm; фырсыније 
sürüşdürdün; фырсынише sürüşdürdü; фырсынимоне sürüşdürdük; 
фырсынијоне sürüşdürdünüz; фырсынишоне sürüşdürdülər; 
фырсынијəнинбим sürüşdürməliydim; фырсынијəнинбиш 
sürüşdürməliydin; фырсынијəнинбе sürüşdürməliydi; 
фырсынијəнинбимон sürüşdürməliydik; фырсынијəнинбишон 
sürüşdürməliydiniz; фырсынијəнинбин sürüşdürməliydilər; 
фырсынијəнин бим sürüşdürməli oldum; фырсынијəнин биш 
sürüşdürməli oldun; фырсынијəнин бе sürüşdürməli oldu; 
фырсынијəнин бимон sürüşdürməli olduq; фырсынијəнин бишон 
sürüşdürməli oldunuz; фырсынијəнин бин sürüşdürməli oldular; 
фырсынијəмбəј sürüşdürsəydim; фырсынијəбəј sürüşdürsəydin; 
фырсынијəшбəј sürüşdürsəydi; фырсынијəмонбəј sürüşdürsəydik; 
фырсынијəонбəј sürüşdürsəydiniz; фырсынијəшонбəј 
sürüşdürsəydilər; бəфырсынем sürüşdürərəm; бəфырсынеш 
sürüşdürərsən; бəфырсыне sürüşdürər; бəфырсынемон sürüşdürərik; 
бəфырсынешон sürüşdürərsiniz; бəфырсынен sürüşdürərlər; 
фырсынијəниним sürüşdürməliyəm; фырсынијəниниш 
sürüşdürməlisən; фырсынијəнине sürüşdürməlidir; 
фырсынијəнинимон sürüşdürməliyik; фырсынијəнинишон 
sürüşdürməlisiniz; фырсынијəнинин sürüşdürməlidirlər; 
быфырсыным sürüşdürüm; быфырсын sürüşdür; быфырсыны 
sürüşdürsün; быфырсынəмон sürüşdürək; быфырсынəн sürüşdürün; 
быфырсынын sürüşdürsünlər; быфырсыном sürüşdürsəm; 
быфырсынош sürüşdürsən; быфырсыно sürüşdürsə; быфырсынон 
sürüşdürsək; быфырсыношон sürüşdürsəniz; быфырсынон 
sürüşdürsələr; ♥фырсынејдəним sürüşdürmürəm; фырсынејдəниш 
sürüşdürmürsən; фырсынејдəни sürüşdürmür; фырсынејдəнимон 
sürüşdürmürük; фырсынејдəнишон sürüşdürmürsünüz; 
фырсынејдəнин sürüşdürmürlər; фырсынејдəныбим 
sürüşdürmürdüm; фырсынејдəныбиш sürüşdürmürdün; 
фырсынејдəныбе sürüşdürmürdü; фырсынејдəныбимон 
sürüşdürmürdük; фырсынејдəныбишон sürüşdürmürdünüz; 
фырсынејдəныбин sürüşdürmürdülər; нəфырсыним 
sürüşdürməzdim; нəфырсыниш sürüşdürməzdin; нəфырсыни 
sürüşdürməzdi; нəфырсынимон sürüşdürməzdik; нəфырсынишон 
sürüşdürməzdiniz; нəфырсынин sürüşdürməzdilər; ныфырсыниме 
sürüşdürmədim; ныфырсыније sürüşdürmədin; ныфырсынише 
sürüşdürmədi; ныфырсынимоне sürüşdürmədik; ныфырсынијоне 
sürüşdürmədiniz; ныфырсынишоне sürüşdürmədilər; 
фырсынијəнинныбим sürüşdürməməliydim; фырсынијəнинныбиш 
sürüşdürməməliydin; фырсынијəнинныбе sürüşdürməməliydi; 
фырсынијəнинныбимон sürüşdürməməliydik; 
фырсынијəнинныбишон sürüşdürməməliydiniz; 
фырсынијəнинныбин sürüşdürməməliydilər; фырсынијəнин ныбим 

sürüşdürməli olmadım; фырсынијəнин ныбиш sürüşdürməli 
olmadın; фырсынијəнин ныбе sürüşdürməli olmadı; фырсынијəнин 
ныбимон sürüşdürməli olmadıq; фырсынијəнин ныбишон 
sürüşdürməli olmadınız; фырсынијəнин ныбин sürüşdürməli 
olmadılar; фырсынијəмнəбəј sürüşdürməsəydim; фырсынијəнəбəј 
sürüşdürməsəydin; фырсынијəшнəбəј sürüşdürməsəydi; 
фырсынијəмоннəбəј sürüşdürməsəydik; фырсынијəоннəбəј 
sürüşdürməsəydiniz; фырсынијəшоннəбəј sürüşdürməsəydilər; 
нибəфырсынем sürüşdürmərəm; нибəфырсынеш sürüşdürməzsən; 
нибəфырсыне sürüşdürməz; нибəфырсынемон sürüşdürmərik; 
нибəфырсынешон sürüşdürməzsiniz; нибəфырсынен 
sürüşdürməzlər; фырсынијəнинним sürüşdürməməliyəm; 
фырсынијəнинниш sürüşdürməməlisən; фырсынијəнинни 
sürüşdürməməlidir; фырсынијəниннимон sürüşdürməməliyik; 
фырсынијəниннишон sürüşdürməməlisiniz; фырсынијəниннин 
sürüşdürməməlidirlər; ныфырсыным sürüşdürməyim; мəфырсын 
sürüşdürmə; ныфырсыны sürüşdürməsin; мəфырсынəмон 
sürüşdürməyək; мəфырсынəн sürüşdürməyin; ныфырсынын 
sürüşdürməsinlər; ныфырсыном sürüşdürməsəm; ныфырсынош 
sürüşdürməsən; ныфырсыно sürüşdürməsə; ныфырсыномон 
sürüşdürməsək; ныфырсыношон sürüşdürməsəniz; ныфырсынон 
sürüşdürməsələr. 

фырсыније-фырсыније з. sürüşdürә-sürüşdürә, sürüşdürәrәk. 
фырсынијә с. sürüşdürmüş, sürüşdürәn. 
фырсынијә хəб. мəн. sürüşdürmüsәn. 
фырсынијәнин с. sürüşdürmәli, sürüşdürәsi. 
фырсынијәсә з. sürüşdürәrkәn, sürüşdürәndә. 
фыртынә и. fırtına. 
фыртынәјн с. fırtınalı. 
фыр-фыр и. fır-fır, fırıltı; фыр-фыр кардеј ф. fırıldamaq. 
фырч сəдо тəғл. fırç. 
фырчә и. fırça. 
фырч-фырч и. fırç-fırç, fırçıltı; фырч-фырч кардеј ф. 

fırçıldamaq. 
фыск с. sürüşkәn, sürüncәk. 
фыске и. sürüşmә. 
фыскеј ф. sürüşmәk; лынгым фыскəј гыним бə зəмин ayağım 

sürüşdü yerə dəydim. 
фыске-фыске з. sürüşә-sürüşә, sürüşәrәk. 
фыскә с. sürüşmüş, sürüşәn. 
фыскә хəб. мəн. sürüşüb. 
фыскәнин с. sürüşmәli, sürüşәsi. 
фыскәсә з. sürüşәrkәn, sürüşәndә. 
фыссә и. fısıltı. 
фысункор с. füsunkar. 
фысункорәти и. füsunkarlıq. 
фыс-фыс и. fıs-fıs, fısıltı; фыс-фыс кардеј ф. fıs-fıs etmək, 

fısıldamaq. 
фытнә и. fitnә. 
фытнәкор с. fitnәkar. 
фытнәкорәти и. fitnәkarlıq. 
фытнә-фәсод и. fitnә-fәsad. 
фытр и. fitr, orucluğun sonu. 
фытрә и. fitrә; фытрə-сəдəхə fitrə-sədəqə. 
фыхыл-фыхыл и. pıqqıltı, loqqultu; ғəзəн гылејдə де фыхыл-

фыхыли qazan pıqqıltı ilə qaynayır. 
фых-фых и. qah-qah, gülüş, gülüşmә; фых-фых кардеј 

gülüşmək, qaqqıldaşmaq. 
фышнә: вынијәфышнә и. fınxırtı, at fınxırtısı. 
фыштырығ и. fışqırıq; фыштырығ жəј ф. fışqırıq çalmaq. 
фыш-фыш и. fış-fış (səs təqlidi); фыш-фыш кардеј ф. fışıldamaq, 

fış-fış etmək. 
фышшә и. fışıltı. 
фышшәјн с. fışıltılı. 
флексијә и. зывон. fleksiya (sözlərin hallanma və ya təsrif zamanı 

dəyişən sonluğu); дылəтонə флексијə зывон. daхili fleksiya. 
флектив с. зывон. flektiv (söz formaları yalnız şəkilçilər vasitəsilə 

deyil, həmçinin fleksiyalar vasitəsilə düzələn dillər); флективə 
зывонон flektiv dillər (məс., talış dili). 

фовгәлбәшәр с. fövqәlbәşәr. 
фовгәлодә с. fövqәladә. 
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фовгәлодәти и. fövqәladәlik. 
фовгәлтәбии с. fövqәltәbii. 
фовгәлтәбиијәти и. fövqәltәbiilik. 
фоврән з. bax:  чәсбони. 
фоври и. fövri, әlüstü. 
фојдә и. fayda. 
фојдәјн с. faydalı. 
фојдәјнәти и. faydalılıq. 
фол I и. qıça, bölüm; и фол ку bir qıça balqabaq. 
фол II и. fal; фол окардеј и. fal açmaq; фол окардə беј ф. fal 

açılmaq; фол окардə быə с. fal açılmış (açılan); фол окардə быə хəб. 
мəн. fal açılmışdır (açılıb). 

фоләвон и. falçı. 
фоләвонәти и. falçılıq. 
фоләку и.  бот. yunan qabağı. 
фолклор и. folklor. 
фолклоршынос и. folklorçu, folklorşünas. 
фолклоршыносәти и. folklorşünaslıq. 
фонасијә и. зывон. fonasiya, tәlәffüz, tәlәffüz prosesi. 
фонастенијә и. тəб. fonasteniya (səs pozğunluğu). 
фонд и. fond; Умумдынјо Толышə Мəдəнијəти Ростбемонə 

Фонд Ümumdünya Talış Mədəniyyətinin Dirçəlişi Fondu. 
фонем и. зывон. fonem (dil sistemində: mənaayırıcı səs). 
фонематик с. fonematik; зывони фонематикə тəркиб dilin 

fonematik tərkibi. 
фонендоскоп и. тəб. fonendoskop (ürəyin və ciyərin işləməsinə 

qulaq asmaq üçün cihaz). 
фонетик  с. fonetik. 
фонетикә и. зывон. fonetika (dilçiliyin səs tərкibindən bəhs еdən 

hissəsi; 2 dilin səs tərкibi, səs cəhətdən quruluşu). 
фонетист и. зывон. fonetist (fonetika mütəxəssisi). 
фонизм и. псих. fonizm (опtiк və başqa qеyri-sövti təəssürat 

nəticəsində müəyyən səs təsəvvürlərinin əmələ gəlməsi). 
фонограммә и. fonoqramma (fonoqraf vasitəsilə səs yazılmış disk, 

lent, kaset, plastinka). 
фонограф и. fonoqraf (səsyazan və həmin səsləri yenidən hasil 

edən aparat). 
фонологијә и. зывон. fonologiya (dilçiliyin fonemlər bəhsi). 
фонометр и. физ.  fonometr (səsin gücünü ölçən cihaz). 
фоноскоп и. зывон. fonoskop (nitqin fonetik xüsusiyyətlərini və 

bununla əlaqədar olaraq dodaqların və üz əzələlərinin hərəkətlərini 
tədqiq etmək üçün cihaz). 

фонотекә и. fonoteka (fonoqramlar, səs yazıları arxivi). 
фонтан и. bax: пәвворә. 
форзас и. məтb. forzas (kitabın blokunu onun cilдини n üstü ilə 

birləşdirən vərəq). 
формал с. formal; формалə əломəт formal əlamət. 
формаләти и. formallıq. 
формалист с. formalist. 
формасијә и. formasiya. 
формә и. forma. 
формәјн с. formalı. 
формәјнәти и. formalılıq. 
форс и. fors; форс кардеј ф. fors etmək; форс кардə беј ф. fors 

edilmək; форс кардə быə с. fors edilmiş (edilən); форс кардə быə 
хəб. мəн. fors edilmişdir (edilib). 

форсин с. forslu. 
форсинәти и. forsluluq. 
фосилә и. fasilә. 
фосиләјн с. fasilәli. 
фосиләјнәти и. fasilәlilik.  
фот и. föt; бə фот дој ф. fötə vermək; бə фот доə беј ф. fötə 

verilmək; бə фот доə быə с. fötə verilmiş, fötə verilən; бə фот доə 
быə хəб. мəн. fötə verilmişdir, fötə verilib. 

фото и. foto. 
фотоапарат и. fotoaparat. 
фотогеник с. bax:  хошәкс. 
фотогеникәти и. bax:  хошәксәти. 
фотограф и. fotoqraf. 
фотографијә и. fotoqrafiya. 
фоҹиә и. faciә. 

фоҹиәјн и. faciәli. 
фоҹиәјнәти и. faciәlilik. 
фош и. faş; фош кардеј ф. faş etmək; фош кардə беј ф. faş 

edilmək; фош кардə быə с. faş edilmiş (edilən); фош кардə быə хəб. 
мəн. faş edilmişdir (edilib). 

фразеологијә и. зывон. frazeologiya (bir dilə məxsus olan sabit 
təbir və ifadələrin məcmusu). 

фразеоложи с. зывон. frazeoloji; фразеоложијə ифодə frazeoloji 
ifadə. 

фраксијә и. fraksiya (parlament və ya ictimai təşkilatda hər hansı 
bir partiya üzvlərinin mütəşəkkil qrupu). 

фуникулјор и. funikulyor. 
футбол и. вəрз. futbol. 
футболәвон и. вəрз. futbolçu. 
 

Х 
 
х  - x (Talış əlifbasının iyirmibeşinci hərfi). 
хавзә и. yemiş. 
хавло и. halva; хавло жəј halva çalmaq; *Бəјжијə одəмон жыго 

зынејдəн, мардон хавло һардејдəн Diriər elə bilirlər, ölülər halva 
yeyirlər (At. məs.). 

хавлоәжән и. halvaçalan, halvaçı. 
хаки с. xaki; хакијə ранг хaki rəng. 
халә и. xala. 
халәзоә и. xalaoğlu. 
халәкинә и. xalaqızı. 
халәнәвә и. xalanәvәsi. 
халәшујә и. xalanın әri. 
хали и. xalı. 
хали с. xali; дынјо хали ни чокə одəмонку dünya yaхşı 

insanlardan хali deyildir. 
халис и. xalis. 
хан и. xan. 
ханбоз с. şәrik, yardar. 
ханбозәти и. şәriklik, yardarlıq; *Ханбозəти чок бəбəј, Хыдоəн 

боштə ханбоз пеəгəти. 
ханбозин с. şәrikli. 
хандәх и. xәndәk. 
ханди и. bax: хыванди. 
ханәзил и. анат. badamcıq. 
ханәндә и. xanәndә. 
ханәндәти и. xanәndәlik. 
ханәти и. xanlıq. 
ханзодә и. xanzadә. 
ханихәроб с. adıbatmış, eviyıxılan. 
ханихәробәти и. adıbatmışlıq, eviyıxılanlıq. 
ханым и. xanım. 
ханымәти и. xanımlıq. 
хар с. xar; хар беј ф. xar olmaq; хар быə с. xar olmuş, xar olan; 

хар быə хəб. мəн. xar olmuşdur, xar olub; хар кардеј ф. xar etmək; 
хар кардə беј ф. xar edilmək; хар кардə быə с. xar edilmiş (edilən);  
хар кардə быə хəб. мəн. xar edilmişdir (edilib). 

характер и. xarakter. 
характеризә и. xarakterizә. 
характерик с. xarakterik. 
харигә и. xariqә. 
харигуладә с. xariqülәdә. 
харигуладәти и. xariqülәdәlik. 
хариҹ и. xaric; бə хариҹ хaricə. 
хариҹәдә з. xaricdә, xaricindә. 
хариҹи и. xarici. 
хариҹо з. xaricdәn. 
харҹ и. xәrc; ҹифəхарҹ cibхərci. 
харҹ-хәсорәт и. xәrc-xәsarәt. 
хас с. xas. 
хаспуш с. xәspuş, fırıldaqçı. 
хәспушәти и. xәspuşluq, fırıldaqçılıq. 
хассә  и. xassә. 
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хассәјн с. xassәli. 
хатыр и. xәtir. 
хатун и. xatun, xanım. 
хаһиш и. xahiş; хаһиш кардеј ф. xahiş etmək; хаһиш кардə беј ф. 

xahiş edilmək; хаһиш кардə быə с. xahiş edilmiş (edilən); хаһиш 
кардə быə хəб. мəн. xahiş edilmişdir (edilib). 

хаһишномә и. xahişnamә, yazılı xahiş. 
хач I и. tel, xaç. 
хач II и. xaç. 
хачәчәм с. xaçvarı, xaçabәnzәr, xaçaoxşar. 
хачпәрәст и. xaçpәrәst. 
хачпәрәстәти и. xaçpәrәstlik. 
хәбә и. xәbәr; дујə хəбə yalan хəbər; чымы хəбə ныбə mənim 

хəbərim olmadan. 
хәбәдо с. xәbәrdar, agah. 
хәбәдоәти и. 1 xәbәrdarlıq; 2 bax:  чәшнави. 
хәбәрчин и. xәbәrçi. 
хәбәрчинәти и. xәbәrçilik; хəбəрчинəти кардеј хəbərçilik etmək. 
хәбә-әтә и. xәbәr-әtәr. 
хәбә-хубә и. xәbәr-әtәr. 
хәбәсә и. sorğu. 
хәбәсәвон и. sorğuçu. 
хәбәһол и. hal-әhval; хəбəһол гəтеј hal-əhval soruşmaq. 
хәбис с. xәbis. 
хәбисәти и. xәbislik. 
хәвје и. qövretmә. 
хәвјеј ф. qövr etmәk, tәzәlәnmәk (yara, dərd); ♥хəвјəбе 

təzələnmişdi; хəвјејдəбе təzələnirdi; хəвјејдəјбəн təzələnirmiş; хəвəј 
təzələndi; əхəви təzələnərdi ; хəвəнинбе təzələnməliydi; хəвјəнин бе 
təzələnməli oldu; хəвјејдə təzələnir; бəхəвје təzələnər; хəвјəнине 
təzələnməlidir; быхəвјы təzələnsin; быхəвјо təzələnsə; ♥хəвјəныбе 
təzələnməmişdi; хəвјејдəныбе təzələnmirdi; хəвјејдəнијбəн 
təzələnmirmiş; ныхəвјəј təzələnmədi; нəхəвји təzələnməzdi ; 
хəвјəнинныбе təzələnməməliydi; хəвјəнин ныбе təzələnməli olmadı; 
хəвјејдəни təzələnmir; нибəхəвје təzələnməz; хəвəнинни 
təzələnməməlidir; ныхəвјы təzələnməsin; ныхəвјо təzələnməsə. 

хәвје-хәвје з. qövr edә-edә, tәzәlәnә-tәzәlәnә (yara). 
хәвјә с. qövr etmiş (edәn), tәzәlәnmiş, tәzәlәnәn (yara). 
хәвјә хəб. мəн. qövr edib, tәzәlәnib (yara). 
хәвјәнин с. qövr etmәli (edәsi), tәzәlәnmәli, tәzәlәnәsi (yara, 

dərd). 
хәвјәсә з. qövr edәrkәn (edәndә), tәzәlәnәrkәn, tәzәlәnәndә 

(yara, dərd). 
хәдим с. xәdim, qızlarağası. 
хәдимәти и. xәdimlik. 
хәзинә и. xәzinә. 
хәзинәдор и. xәzinәdar. 
хәзинәдорәти и. xәzinәdarlıq. 
хәзри и. xәzri; хəзри гынејдə хəzri əsir. 
хәин с. xain. 
хәинәти и. xainlik. 
хәин-хәини з. xaincәsinә, xainliklә. 
хәј и. 1 xeyir; хəјə хəбə хeyir хəbər; 2 bәhrә; *Бə хəјə кој Хыдо 

хəј быдə бəвотен Xeyir işə Allah xeyir versin deyərlər (At. məs.). 
хәј-дыво и. xeyir-dua; хəј-дыво дој ф. xeyir-dua vermək; хəј-

дыво доə беј ф. xeyir-dua verilmək; хəј-дыво доə быə с. xeyir-dua 
verilmiş (verilən); хəј-дыво доə быə хəб. мəн. xeyir-dua verilmişdir 
(verilib). 

хәјәво и. xeyriyyә. 
хәјәвон и. xeyriyyәçi. 
хәјәвонәти и. xeyriyyәçilik. 
хәјәвот с. xeyirxәbәr. 
хәјәко и. xeyir iş, toy, şәnlik. 
хәјләки a. xeyli, әhәmiyyәtli dәrәcәdә. 
хәјли a.  xeyli. 
хәјманд с. xeyirxah; хəјмандə одəм хeyirхah adam; *Чанə де 

хəјмандə одəми нышт-əшт быкош, анə хəј бəвиндеш Nə qədər 
xeyirxah adamla oturub-dursan, o qədər xeyir görərsən (At. sözü). 

хәјмандәти и. xeyirxahlıq. 

хәјонәт и. xәyanәt; хəјонəт кардеј ф. xəyanət etmək; хəјонəт 
кардə беј ф. xəyanət edilmək; хəјонəт кардə быə с. xəyanət edilmiş 
(edilən); хəјонəт кардə быə хəб. мəн. xəyanət edilmişdir (edilib). 

хәјонәткор с. xәyanәtkar. 
хәјонәткорәти и. xәyanәtkarlıq. 
хәјотә и. iplik. 
хәјр и. xeyr. 
хәјрин с. xeyirli. 
хәјринәти и. xeyirlilik. 
хәјрот и. xeyrat. 
хәј-шәр и. xeyir-şәr. 
хәјшәрмәзын с. xeyir-şәr bilmәz, öz xeyrini vә şәrini bilmәyәn 

adam. 
хәлвәт с. xәlvәt. 
хәлвәти 1 з. xәlvәti, xәlvәtcә; 2 и. xәlvәtlik; бə хəлвəти дəғандеј 

хəlvətliyə salmaq. 
хәлвор и. xalvar (400 kq-a bərabər çəki vahidi). 
хәлғ и. xalq; *Хəлғи мол мојə тијəј Xalqın malı ilan tikanıdır; 

Хəлғи гəви гəте əбыни Xalqın ağzını yummaq olmaz (At. sözü). 
хәләл и. xәlәl. 
хәләт и. xәlәt. 
хәләтонә с. xәlәtlik. 
хәләф и. xәlәf. 
хәләҹ и. ҹоғр. körfәz.  
хәләҹә одәм с. nadürüst adam. 
хәләҹәти и. nadürüstlük. 
хәлитә и. xәlitә. 
хәлифә и. xәlifә. 
хәмән и. xırman; хəмəн кардеј ф. xırman etmək; хəмəн кардə беј 

ф. xırman edilmək; хəмəн кардə быə с. xırman edilmiş (edilən); 
хəмəн кардə быə хəб. мəн. xırman edilmişdir (edilib). 

хәмәнәбын и. xırmanaltı. 
хәмәнҹо и. xırman yeri. 
хәннос с. xәnnas. 
хәнносәти и. xәnnaslıq. 
хәнҹәр и. xәncәr. 
хәнҹәрбәдаст и. әlixәncәrli. 
хәпо и. çatı, mil, xarapa. 
хәпонә с. çatılıq, millik, xarapalıq. 
хәрал и. xaral. 
хәрә и. xara. 
хәрәк и. xәrәk. 
хәритә и. xәritә. 
хәриф с. xәrif. 
хәрифәти и. xәriflik. 
хәроб с. xarab. 
хәробә с. xaraba. 
хәробәзор с. xarabazar. 
хәробәзорәти и. xarabazarlıq. 
хәробәти I и. xarablıq. 
хәробәти II и. xarabalıq. 
хәроби и. xarablıq. 
хәроҹ и. xәrac; баҹ-хəроҹ bac-хəraj. 
хәрчу и. bax: тајчә. 
хәс и. qazon, çim. 
хәсил и. çim. 
хәсорәт и. xәsarәt; хəсорəт роснијеј хəsarət yetirmək. 
хәтәр и. xәtәr. 
хәтәрин с. xәtәrli. 
хәтифә и. qәtfә. 
хәткәш и. xәtkeş. 
хәтм и. xitam; хəтм кардеј хitam vermək. 
хәтмивыл и. бот. xәtmigül. 
хәто и. xәta; сəфə бехəто! səfərin хətərsiz! 
хәто-бәло и. xәta-bәla. 
хәтојн с. xәtalı. 
хәтокор с. xәtakar. 
хәтокорәти и. xәtakarlıq. 
хәтоманд с. xәtakar, xәtalı, qorxulu. 
хәтомандәти и. xәtakarlıq, xәtalılıq, qorxululuq. 
хәтт и. xәtt. 
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хәттот и. xәttat. 
хәттотәти и. xәttatlıq. 
хәтчу и. bilgәc, göstәrici (ağac). 
хәфә и. xәfә. 
хәфәнг и. xәfәng, vitrin. 
хәфијјә и. xәfiyyә. 
хәфиф с. xәfif; хəфифə во хəfif yel. 
хәҹил с. xәcil, xәcalәtli. 
хәҹиләти и. xәcillik, xәcalәtlilik. 
хәҹоләт и. xәcalәt; хəҹолəт кəшеј ф. xəcalət çəkmək; хəҹолəт дој 

ф. xəcalət vermək; хəҹолəт доə беј ф. xəcalət verilmək; хəҹолəт доə 
быə с. xəcalət verilmiş (verilən); хəҹолəт доə быə хəб. мəн. xəcalət 
verilmişdir (verilib); хəҹолəтəжə беј ф. xəcalətli olmaq; хəҹолəтəжə 
быə с. xəcalətli olmuş, xəcalətli olan; хəҹолəтəжə быə хəб. мəн. 
xəcalətli olmuşdur, xəcalətli olub. 

хәҹоләтәжә с. xәcalәtli. 
хәҹоләтәжәти и. xәcalәtlilik. 
хәҹоләтин с. bax: хәҹил. 
хәш з. xoş; хəш омəјшон! хoş gəldiniz! хəш омəмон! хoş 

gəlmişik! хəш омəшон хoş gəlmişsiniz! хəш омə! хoş gəlibdir! хəш 
омəн! хoş gəliblər!  

хәш с. sağlam, sağ; хəшə одəм sağlam adam; хəш беј sağalmaq; 
хəш быə sağalmış, sağalan; хəш кардеј sağaltmaq; хəш кардə беј 
sağaldılmaq; хəш кардə быə sağaldılmış, sağaldılan. 

хәшә и. бот.  xaşa. 
хәшәкә с. sağaldan, sağaldıcı. 
хәшәл и. 1 xәzәl; 2 zibil. 
хәшәм и. зоол. xәşәm (balıq). 
хәшәмбу и. бот. ballı yonca, barıncı. 
хәшәти и. sağlamlıq. 
хәшәфикрин с. sağlamfikirli. 
хәшәфикринәти и. sağlamfikirlilik. 
хәшәҹон с. sağlam. 
хәшәҹонәти и. sağlamlıq, sağlam bәdәnlilik. 
хәшәҹони и. sağlamlıq, cansağlığı. 
хәши и. sağlamlıq, sağlıq; ҹони хəши canın sağlığı, cansağlığı. 
хәшныбә с. sağalmaz, sağalmayan. 
хәшомә и. salamlaşma, xoşgәldin demә; хəшомə дој хoşgəldin 

demək, qarşılamaq.  
хәшхәш и. xaşxaş. 
хијобон и. xiyaban. 
хингәл и. xingal. 
хыванд и. 1 sahib, yiyә; хыванд беј sahib olmaq, sahib çıхmaq; 2 

mühafiz. 
хыванди и. mühafizә, hifz; хыванди кардеј ф. mühafizə etmək, 

hifz etmək; хыванди кардə беј ф. mühafizə edilmək; хыванди кардə 
быə с. mühafizə edilmiş (edilən); хыванди кардə быə хəб. мəн. 
mühafizə edilmişdir (edilib). 

хывәт и. xiffәt, darıxma; хывəт кардеј ф. xiffət eləmək, darıxmaq; 
хывəт мəкə! darıхma! 

хывәтәжә с. xiffәtli, darıxan, darıxmaqdan zara gәlәn (adam). 
хыдмәт и. xidmәt; хыдмəт кардеј ф. xidmət etmək; хыдмəт крадə 

беј ф. xidmət edilmək; хыдмəт кардə быə с. xidmət edilmiş (edilən); 
хыдмəт кардə быə хəб. мəн. xidmət edilmişdir (edilib). 

хыдмәтәвон и. xidmәtçi. 
хыдмәтәкә и. xidmәtçi, xidmәt edәn. 
хыдмәти с. xidmәti; хыдмəтијə автомобил хidməti avtomobil. 
хыдмәткор с. xidmәtkar. 
хыдмәткорәти и. xidmәtkarlıq. 
хыдмәтманд с.  
хыдо и. Allah, Xuda; *Бə чокə кој Хыдо зомине Yaxşı işə Allah 

zamindir; Хыдо бəштə бəндə иглə быдə, фəр быдə Allah öz 
bəndəsinə bir dənə versin, fərlisini versin; Хыдо һəхе, номышəн һəхе 
Allah haqdır, adı da haqdır; Хыдо бо фəғыри бырнијə Allah fağır 
üçün kəsib; Хыдо мерди мыһтоҹ ныкə бə номерди Allah mərdi 
namərdə möhtac etməsin (At. sözü). 

хыдованди з. Allah qoysa, inşallah. 
хыдодоәј и. 1 Allah vergisi; 2 Allahverәn. 
хыдоәзын с. Allahpәrәst, tәk Allaha sitayiş edәn. 
хыдоәнәв и. allaharayıcı, allahaxtaran. 

хыдоәти и. allahlıq; хыдоəти иддоəдə беј allahlıq iddiasında 
olmaq. 

хыдозыне и. Allahpәrәstlik, Allahı tanıma, tәk Allaha sitayiş 
etmә. 

хыдонәвејәти и. allaharayıcılıq. 
хыдонызын с. allahsız, Allahı tanımayan, ateist. 
Хыдонызне и. allahsızlıq, ateistlik, Allahı tanımama. 
хыдоныкардә əд. Allah etmәmiş, Allah göstәrmәmiş. 
хыдопәрәст с. Allahpәrәst. 
хыдопәрәстәти и. Allahpәrәstlik. 
хыдороснәј с. bacadandüşmә. 
хыдоһафиз n. Xudahafiz. 
хыјә и. susma, kirimә; хыјə кардеј ф. susmaq, kirimək; хыјə 

кардə с. susmuş, kirimiş, kiriyən, susan; хыјə кардə хəб. мəн. 
kirimisən, susmusan; хыјə кардə беј ф. susulmaq; хыјə кардə быə с. 
susulmuş, susulan; хыјə кардовнијеј ф. susdurtmaq, kiritmək; хыјə 
кардовнијə беј ф. susdurulmaq, kiridilmək; хыјə кардовнијə быə с. 
susdurulmuş, kiridilmiş; хыјə кардовнијə быə хəб. мəн. 
susdurulmuşdur, kiridilmişdir. 

хыјәти и. dinmәzlik.  
хыјзон и. ailә; Мирсалајевон хыјзон Mirsalayevlər ailəsi. 
хыјзонбоз с. ailәbaz. 
хыјзонбозәти с. ailәbazlıq. 
хыјзондор с. 1 ailәdar; 2 ailәli, ailә sahibi. 
хыјзондорәти и. ailәdarlıq; хыјзондорə одəме əв o, ailədar 

adamdır. 
хыјзонә и. ailә; һынд-Авропə зывонон хыјзонə hind-Avropa 

dilləri ailəsi. 
хыјзонәти и. ailәçilik. 
хыјзон-мәишәт и. ailә-mәişәt. 
хыјзонпәрәст с. ailәpәrәst. 
хыјзонпәрәстәти с. ailәpәrәstlik. 
хыјзонсојб и. 1 ailә başçısı; 2 evli, ailәli. 
хыјзонумжән с. ailәvi, ailә üzvlәri ilә birlikdә. 
хыјзонҹон с. ailәcanlı. 
хыјзонҹонәти с. ailәcanlılıq. 
хыјмә и. xeymә. 
хыјнә и. xına; хыјнə ној ф. xına qoymaq; хыјнə ноə беј ф. xına 

qoyulmaq; хыјнə ноə быə с. xına qoyulmuş (qoyulan); хыјнə ноə 
быə хəб. мəн. xına qoyulmuşdur (qoyulub). 

хыјнәјн с. xınalı. 
хыјнәражон и. xınayaxdı. 
хыјо и. бот. xiyar. 
хыјол и. xәyal. 
хыјолән з. xәyalәn. 
хыјоли с. xәyali. 
хыјолпәрәст с. xәyalpәrәst. 
хыјолпәрәстәти и. xәyalpәrәstlik. 
хыјолот и. xәyalәt, xәyallar alәmi. 
хыјолпыло и. xәyalplov. 
хыјол-хыјол и. xәyalagetmә. 
хыл и. nohur, subasar. 
хыларт и. ağnama; хыларт һардеј ф. ağnamaq; *Бə һəјшон воте, 

ыштə аннəғи нишо быдə, дəманде бо хыларт һарде Eşşəyə dedilər, 
qanacağını göstər, başladı ağnamağa (At. məs.). 

хылел и. qurdalama; дандонəхылел diş qurdalama. 
хылел кардеј ф. qurdalamaq; дандонəхылел кардеј diş 

qurdalamaq. 
хылә с. qonur, kürәn (rəng). 
хыләти и. qonurluq, kürәnlik (rəng). 
хыләһони и. bax:  овһард. 
хылик и. bel (düyü sahəsini hamarlamaq üçün istifadə olunur). 
хылил и. düyü sahәsindә cәrgәlәrin arasını işlәmәk üçün çanaq 

formasında bel. 
хылос и. xilas. 
хылосә и. xülasә. 
хылосәкә и. xilasedәn, xilasedici. 
хылос кардеј ф. xilas etmək; хылос кардə беј ф. xilas edilmək; 

хылос кардə быə с. xilas edilmiş (edilən); хылос кардə быə хəб. 
мəн. xilas edilmişdir (edilib). 

хылоскор с. xilaskar. 
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хылоскорәти и. xilaskarlıq. 
хылоф с. xilaf; бəштə əһди хылоф бешеј öz əhdinə хilaf çıхmaq. 
хылофәт и. xilafәt. 
хылх и. анат. тəб. hulqum, qırtlaq; хылхи пујəсə qırtlaq dəhlizi; 

хылхи хыртəнə qırtlaq qığırdağı; хылхə сəдон qırtlaq səsləri; *Һар 
сыхани мəвот бə жени, жени хылх əбыни. 

хылхисәпе и. анат. qırtlaqüstü. 
хымбә и. küp (balıq və s. duza qoymaq üçün); küp, güvәc, bardaq; 

Хымбəлони Küp qəbiristanlığı (Lankon rayonu ərazisindəki qədim 
küp qəbiristanlığı; hazırda adı dəyişdirilərək «Xanbulan» edilmişdir). 

хымет с. bәnövşәyi (rəng). 
хымыр-хымыр з. xımır-xımır. 
хымо и. xurma. 
хынг и. tuluq (yağ və s. saxlamaq üçün). 
хынгәваж и. tuluqluq (qоyunun dərisini тuluq məqsədilə sоymaq). 
хынгәзырно и. мус. tuluqzurnası. 
хындә и. qıqqıltı. 
хындә жәј ф. qıqqıldamaq, gülmәk. 
хындһахынд и. qıqqıldaşma; хындһахынд жəј qaqqıldaşmaq. 
хынзыр с. xәsis, simic. 
хынзырәти s. xәsislik, simiclik. 
хыр I и. vint. 
хыр II и. qәzәb, hirs; хыр кардеј hirslənmək, qəzəblənmək. 
хырвоније и. yedirtmә. 
хырвонијеј ф. yedirtmәk; хырвонијə беј ф. yedirdilmək; 

хырвонијə быəбе yedirdilmişdi; хырвонијə быəбəј yedirdilsəydi; 
хырвонијə бе yedirdildi; хырвонијə бејдə yedirdilir; хырвонијə бəбе 
yedirdilər; хырвонијə быə с. yedirdilmiş, yedirdilən; хырвонијə быə 
хəб. мəн. yedirdilmişdir, yedirdilib; ♥хырвонејдəм yedirdirəm; 
хырвонејдəш yedirdirsən; хырвонејдə yedirdir; хырвонејдəмон 
yedirdirik; хырвонејдəшон yedirdirsiniz; хырвонејдəн yedirdirlər; 
хырвонејдəбим yedirdirdim; хырвонејдəбиш yedirdirdin; 
хырвонејдəбе yedirdirdi; хырвонејдəбимон yedirdirdik; 
хырвонејдəбишон yedirdirdiniz; хырвонејдəбин yedirdirdilər; 
əхырвоним yedirdərdim; əхырвониш yedirdərdin; əхырвони 
yedirdərdi; əхырвонимон yedirdərdik; əхырвонишон yedirdərdiniz; 
əхырвонин yedirdərdilər; хырвониме yedirtdim; хырвоније 
yedirtdin; хырвонише yedirtdi; хырвонимоне yedirtdik; 
хырвонијоне yedirtdiniz; хырвонишоне yedirtdilər; 
хырвонијəнинбим yedirtməliydim; хырвонијəнинбиш 
yedirtməliydin; хырвонијəнинбе yedirtməliydi; хырвонијəнинбимон 
yedirtməliydik; хырвонијəнинбишон yedirtməliydiniz; 
хырвонијəнинбин yedirtməliydilər; хырвонијəнин бим yedirtməli 
oldum; хырвонијəнин биш yedirtməli oldun; хырвонијəнин бе 
yedirtməli oldu; хырвонијəнин бимон yedirtməli olduq; 
хырвонијəнин бишон yedirtməli oldunuz; хырвонијəнин бин 
yedirtməli oldular; хырвонијəмбəј yedirtsəydim; хырвонијəбəј 
yedirtsəydin; хырвонијəшбəј yedirtsəydi; хырвонијəмонбəј 
yedirtsəydik; хырвонијəонбəј yedirtsəydiniz; хырвонијəшонбəј 
yedirtsəydilər; бəхырвонем yedirdərəm; бəхырвонеш yedirdərsən; 
бəхырвоне yedirdər; бəхырвонемон yedirdərik; бəхырвонешон 
yedirdərsiniz; бəхырвонен yedirdərlər; хырвонијəниним 
yedirtməliyəm; хырвонијəниниш yedirtməlisən; хырвонијəнине 
yedirtməlidir; хырвонијəнинимон yedirtməliyik; 
хырвонијəнинишон yedirtməlisiniz; хырвонијəнинин 
yedirtməlidirlər; быхырвоным yedirdim; быхырвон yedirt; 
быхырвоны yedirtsin; быхырвонəмон yedirdək; быхырвонəн 
yedirdin; быхырвонын yedirtsinlər; быхырвоном yedirtsəm; 
быхырвонош yedirtsən; быхырвоно yedirtsə; быхырвонон 
yedirtsək; быхырвоношон yedirtsəniz; быхырвонон yedirtsələr; 
♥хырвонејдəним yedirtmirəm; хырвонејдəниш yedirtmirsən; 
хырвонејдəни yedirtmir; хырвонејдəнимон yedirtmirik; 
хырвонејдəнишон yedirtmirsiniz; хырвонејдəнин yedirtmirlər; 
хырвонејдəныбим yedirtmirdim; хырвонејдəныбиш yedirtmirdin; 
хырвонејдəныбе yedirtmirdi; хырвонејдəныбимон yedirtmirdik; 
хырвонејдəныбишон yedirtmirdiniz; хырвонејдəныбин 
yedirtmirdilər; нəхырвоним yedirtməzdim; нəхырвониш 
yedirtməzdin; нəхырвони yedirtməzdi; нəхырвонимон yedirtməzdik; 
нəхырвонишон yedirtməzdiniz; нəхырвонин yedirtməzdilər; 
ныхырвониме yedirtmədim; ныхырвоније yedirtmədin; 
ныхырвонише yedirtmədi; ныхырвонимоне yedirtmədik; 

ныхырвонијоне yedirtmədiniz; ныхырвонишоне yedirtmədilər; 
хырвонијəнинныбим yedirtməməliydim; хырвонијəнинныбиш 
yedirtməməliydin; хырвонијəнинныбе yedirtməməliydi; 
хырвонијəнинныбимон yedirtməməliydik; хырвонијəнинныбишон 
yedirtməməliydiniz; хырвонијəнинныбин yedirtməməliydilər; 
хырвонијəнин ныбим yedirtməli olmadım; хырвонијəнин ныбиш 
yedirtməli olmadın; хырвонијəнин ныбе yedirtməli olmadı; 
хырвонијəнин ныбимон yedirtməli olmadıq; хырвонијəнин 
ныбишон yedirtməli olmadınız; хырвонијəнин ныбин yedirtməli 
olmadılar; хырвонијəмнəбəј yedirtməsəydim; хырвонијəнəбəј 
yedirtməsəydin; хырвонијəшнəбəј yedirtməsəydi; 
хырвонијəмоннəбəј yedirtməsəydik; хырвонијəоннəбəј 
yedirtməsəydiniz; хырвонијəшоннəбəј yedirtməsəydilər; 
нибəхырвонем yedirtmərəm; нибəхырвонеш yedirtməzsən; 
нибəхырвоне yedirtməz; нибəхырвонемон yedirtmərik; 
нибəхырвонешон yedirtməzsiniz; нибəхырвонен yedirtməzlər; 
хырвонијəнинним yedirtməməliyəm; хырвонијəнинниш 
yedirtməməlisən; хырвонијəнинни yedirtməməlidir; 
хырвонијəниннимон yedirtməməliyik; хырвонијəниннишон 
yedirtməməlisiniz; хырвонијəниннин yedirtməməlidirlər; 
ныхырвоным yedirtməyim; мəхырвон yedirtmə; ныхырвоны 
yedirtməsin; мəхырвонəмон yedirtməyək; мəхырвонəн yedirtməyin; 
ныхырвонын yedirtməsinlər; ныхырвоном yedirtməsəm; 
ныхырвонош yedirtməsən; ныхырвоно yedirtməsə; ныхырвономон 
yedirtməsək; ныхырвоношон yedirtməsəniz; ныхырвонон 
yedirtməsələr. 

хырвоније-хырвоније з. yedirdә-yedirdә, yedirdәrәk. 
хырвонијә с. yedirtmiş, yedirdәn. 
хырвонијә хəб. мəн. yedirtmisәn. 
хырвонијәнин с. yedirtmәli, yedirdәsi. 
хырвонијәсә з. yedirdәrkәn, yedirdәndә. 
хырә и. yığımdan sonra bostanda qalmış qarpız vә qovunlar. 
хырид и. xirid. 
хыридор и. xiridar. 
хырин с. hirsli, qәzәbli. 
хыринәти и. hirslilik, qәzәblilik. 
хырыш и. çınqıl. 
хырышин с. çınqıllı. 
хырп з. xırp; хырп бырнише ыштə сəдо хırp öz səsini kəsdi. 
хыррә и. xırıltı. 
хыррәјн с. xırıltılı; и хыррə кардеј ф. keçinmək. 
хырт и. xırt. 
хыртә и. boğaz; хыртə дож boğaz ağrısı; хыртəдə мандеј boğazda 

qalmaq; пехыртə сыхан кардеј boğazdan yuхarı danışmaq; хыртə 
пекырнијеј boğazını arıtlamaq; хыртə дəчыкеј ф. boğazlamaq, 
boğazından yapışmaq. 

хыртәнә и. qığırdaq, gәmircәk, ximircәk. 
хыртәнәјн с. qığırdaqlı, gәmircәkli, ximircәkli. 
хыртәнәјнәти и. qığırdaqlılıq, gәmircәklilik, ximircәklilik. 
хыртәнәсәпе и. тəб. qığırdaqüstlüyü. 
хыртәнәчәм с. qığırdaqşәkilli. 
хыртәчолә и. boğaz. 
хырт-хырт и. xırt-xırt, xırtıltı, xartıltı (səs təqlidi); де хырт-

хырти һардыше хırt-хırtla yedi. 
хыртһахырт и. xırthaxırt; де хыртһахырти хırthaхırtla.   
хырхә с. qaltağ, köhnә, qırıq-salxaq, qırıq-sökük, tökülmüş 

(maşın və s.). 
хыр-хыр и. xır-xır, xırıltı (səs təqlidi). 
хырч з. 1 aşqın-daşqın, xıncaxınc, zığbazığ, tamam; 2 гəп. 

ağzınadәk, başınacan; хырч пур с. 1 tamam (zığbazığ) dolu, 
xıncaxınc dolu, dopdolu; 2 гəп. ağzınadək dolu, başınacan dolu; хырч 
пур кардеј ф. 1 tamam (zığbazığ) doldurmaq, xıncaxınc doldurmaq, 
dopdolu etmək; 2 гəп. ağzınadək doldurmaq, başınacan doldurmaq; 
хырч пур кардə беј ф. 1 tamam (zığbazığ) doldurulmaq, xıncaxınc 
doldurulmaq, dopdolu edilmək; 2 гəп. ağzınadək doldurulmaq; хырч 
пур кардə быə с. 1 tamam (zığbazığ) doldurulmuş, xıncaxınc 
doldurulmuş, dopdolu edilmiş; 2 гəп. ağzınadək doldurulmuş 
(doldurulan); хырч пур кардə быə хəб. мəн. 1 tamam (zığbazığ) 
doldurulmuşdur, xıncaxınc doldurulmuşdur, dopdolu edilmişdir; 2 
гəп. ağzınadək doldurulmuşdur (doldurulub). 

хырч-хырч сəдо тəғл. qırç-qırç. 
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хырҹин и.  xurcun. 
хырҹинә с. pat, pat vәziyyәti. 
хыс и. qәm, kәdәr. 
хыс с. yaş, islaq. 
хысын-хысын з. xısın-xısın. 
хысос и. qisas, әvәz; хысос сəј ф. qisas almaq, əvəz almaq; хысос 

сə беј ф. qisas alınmaq, əvəz alınmaq; хысос сə быə с. qisas alınmış, 
əvəz alınmış (alınan); хысос сə быə хəб. мəн. qisas alınmışdır, əvəz 
alınmışdır (alınıb). 

хысосәстән и. qisasçı. 
хысосәстәнәти и. qisasçılıq. 
хысус и. xüsus. 
хысусәдә и. xüsusda, xüsusunda; бы хысусəдə bu хüsusda, bu 

barədə. 
хысусән з. xüsusәn, xüsusilә. 
хысуси с. xüsusi; хысусијə исм хüsusi isim. 
хысусијәт и. xüsusiyyәt. 
хысхывәт и.  darıxma; хысхывəт кардеј ф. darıxmaq; хысхывəт 

кардə с. darıxan, darıxmış; хысхывəт кардə хəб. мəн. darıxmısan.  
хытоб и.  xitab, müraciәt. 
хых и. xıx; хых кардеј хıх eləmək (uşağın dilində başını kəsmək). 
хыхә с. murdar (uşağın dilində). 
хыч и. inәyin süd gәlmәyәn bir cüt mәmәsi; ихыче фылонкəси 

зандəго filankəsin inəyinin bir cüt məməsi süd verir. 
хыч: хычә һулә и. payızın sonunda dәyәn, adәtәn duza qoyulan 

armud növü. 
хычә и. budaq, şax, qıça; һышкə хычə quru budaq; дој хычон 

ağac qıçaları; bax: хол. 
хычәјн с. budaqlı, qolu, şaxlı. 
хышәванд и. quad; хышəванд беј ф. quda olmaq, qudalaşmaq; 

хышəванд быə с. quda olmuş, quda olan; хышəванд быə хəб. мəн. 
quda olmuşdur, quda olub. 

хышәвандәти и. qudalıq; хышəвандəти кардеј ф. qudalıq etmək. 
хышм и. coşqunluq, azart, ehtiras. 
хышмәт и. zövq; бə хышмəт омеј/хышмəти омеј ф. zövqlənmək, 

zövq almaq. 
хышмәтин с. zövqlü. 
хышмирәвон и. xışmirәvan.  
хышмин с. coşqun, azartlı, ehtraslı. 
хышминәти и. coşqunluq, azartlılıq, ehtiraslılıq. 
хыш-хыш и. xış-xış, xışıltı. 
-хо əд. 1 axı; аз чич вотејдəмхо? mən nə deyirəm aхı?; 2 bax: охо.  
хо и. xaraba; хо беј ф. dağılmaq, yıxılmaq, xaraba qalmaq; ыштə 

кə хо быбу! sənin evin хaraba qalsın! 
ховније и. tәzәlәmә, qaysağını qopartma (yaranı, dərdi). 
ховнијеј ф. tәzәlәmәk, qaysağını qopartmaq (yaranı, dərdi); 

ховнијə беј ф. təzələnmək, qaysağı qoparılmaq (yara, dərd); ховнијə 
быəбе təzələnmişdi; ховнијə быəбəј təzələnsəydi; ховнијə бе 
təzələndi; ховнијə бејдə təzələnir; ховнијə бəбе təzələnər; ховнијə 
быə с. təzələnmiş, təzələnən, qaysağı qoparılmış (qoparılan); ховнијə 
быə хəб. мəн. təzələnmişdir, təzələnib, qaysağı qoparılmışdır 
(qoparılıb); ♥ховнијејдəм təzələyirəm; ховнијејдəш təzələyirsən; 
ховнијејдə təzələyir; ховнијејдəмон təzələyirik; ховнијејдəшон 
təzələyirsiniz; ховнијејдəн təzələyirlər; ховнијејдəбим təzələyirdim; 
ховнијејдəбиш təzələyirdin; ховнијејдəбе təzələyirdi; 
ховнијејдəбимон təzələyirdik; ховнијејдəбишон təzələyirdiniz; 
ховнијејдəбин təzələyirdilər; əховним təzələyərdim; əховниш 
təzələyərdin; əховни təzələyərdi; əховнимон təzələyərdik; 
əховнишон təzələyərdiniz; əховнин təzələyərdilər; ховниме 
təzələdim; ховније təzələdin; ховнише təzələdi; ховнимоне 
təzələdik; ховнијоне təzələdiniz; ховнишоне təzələdilər; 
ховнијəнинбим təzələməliydim; ховнијəнинбиш təzələməliydin; 
ховнијəнинбе təzələməliydi; ховнијəнинбимон təzələməliydik; 
ховнијəнинбишон təzələməliydiniz; ховнијəнинбин 
təzələməliydilər; ховнијəнин бим təzələməli oldum; ховнијəнин 
биш təzələməli oldun; ховнијəнин бе təzələməli oldu; ховнијəнин 
бимон təzələməli olduq; ховнијəнин бишон təzələməli oldunuz; 
ховнијəнин бин təzələməli oldular; ховнијəмбəј təzələsəydim; 
ховнијəбəј təzələsəydin; ховнијəшбəј təzələsəydi; ховнијəмонбəј 
təzələsəydik; ховнијəонбəј təzələsəydiniz; ховнијəшонбəј 
təzələsəydilər; бəховнем təzələyərəm; бəховнеш təzələyərsən; 

бəховне təzələyər; бəховнемон təzələyərik; бəховнешон 
təzələyərsiniz; бəховнен təzələyərlər; ховнијəниним təzələməliyəm; 
ховнијəниниш təzələməlisən; ховнијəнине təzələməlidir; 
ховнијəнинимон təzələməliyik; ховнијəнинишон təzələməlisiniz; 
ховнијəнинин təzələməlidirlər; быховным təzələyim; быховын 
təzələ; быховны təzələsin; быховнəмон təzələyək; быховнəн 
təzələyin; быховнын təzələsinlər; быховном təzələsəm; быховнош 
təzələsən; быховно təzələsə; быховнон təzələsək; быховношон 
təzələsəniz; быховнон təzələsələr; ♥ховнејдəним təzələmirəm; 
ховнејдəниш təzələmirsən; ховнејдəни təzələmir; ховнејдəнимон 
təzələmirik; ховнејдəнишон təzələmirsiniz; ховнејдəнин 
təzələmirlər; ховнејдəныбим təzələmirdim; ховнејдəныбиш 
təzələmirdin; ховнејдəныбе təzələmirdi; ховнејдəныбимон 
təzələmirdik; ховнејдəныбишон təzələmirdiniz; ховнејдəныбин 
təzələmirdilər; нəховним təzələməzdim; нəховниш təzələməzdin; 
нəховни təzələməzdi; нəховнимон təzələməzdik; нəховнишон 
təzələməzdiniz; нəховнин təzələməzdilər; ныховниме təzələmədim; 
ныховније təzələmədin; ныховнише təzələmədi; ныховнимоне 
təzələmədik; ныховнијоне təzələmədiniz; ныховнишоне 
təzələmədilər; ховнијəнинныбим təzələməməliydim; 
ховнијəнинныбиш təzələməməliydin; ховнијəнинныбе 
təzələməməliydi; ховнијəнинныбимон təzələməməliydik; 
ховнијəнинныбишон təzələməməliydiniz; ховнијəнинныбин 
təzələməməliydilər; ховнијəнин ныбим təzələməli olmadım; 
ховнијəнин ныбиш təzələməli olmadın; ховнијəнин ныбе təzələməli 
olmadı; ховнијəнин ныбимон təzələməli olmadıq; ховнијəнин 
ныбишон təzələməli olmadınız; ховнијəнин ныбин təzələməli 
olmadılar; ховнијəмнəбəј təzələməsəydim; ховнијəнəбəј 
təzələməsəydin; ховнијəшнəбəј təzələməsəydi; ховнијəмоннəбəј 
təzələməsəydik; ховнијəоннəбəј təzələməsəydiniz; ховнијəшоннəбəј 
təzələməsəydilər; нибəховнем təzələmərəm; нибəховнеш 
təzələməzsən; нибəховне təzələməz; нибəховнемон təzələmərik; 
нибəховнешон təzələməzsiniz; нибəховнен təzələməzlər; 
ховнијəнинним təzələməməliyəm; ховнијəнинниш təzələməməlisən; 
ховнијəнинни təzələməməlidir; ховнијəниннимон təzələməməliyik; 
ховнијəниннишон təzələməməlisiniz; ховнијəниннин 
təzələməməlidirlər; ныховным təzələməyim; мəховын təzələmə; 
ныховны təzələməsin; мəховнəмон təzələməyək; мəховнəн 
təzələməyin; ныховнын təzələməsinlər; ныховном təzələməsəm; 
ныховнош təzələməsən; ныховно təzələməsə; ныховномон 
təzələməsək; ныховношон təzələməsəniz; ныховнон təzələməsələr. 

ховније-ховније з. tәzәlәyә-tәzәlәyә, tәzәlәyәrәk (yaranı, dərdi və 
s.). 

ховнијә с. tәzәlәmiş, tәzәlәyәn, qaysağını qopartmış, qopardan 
(yaranı, dərdi). 

ховнијә хəб. мəн. tәzәlәmisәn, qaysağını qopartmısan (yaranı). 
ховнијәнин с. tәzәlәmәli, tәzәlәyәsi, qaysağını qopartmalı 

(qopardası) (yaranın, dərdin). 
ховнијәсә з. tәzәlәyәrkәn, tәzәlәyәndә, qaysağını qopardarkәn 

(qopardanda) (yaranın, dərdin). 
ходим и. xadim. 
хојә и. анат. xaya. 
хок I и. torpaq; зијодə хок екардеј artıq torpaq tökmək.  
хок II и. kül; хок бəшты сə! kül sənin başına!  
хокбәсә с külbaş, başıküllü, başıbәlalı, adıbatmış; *хокбəсə 

кардеј torpaqlamaq. 
хокбәсәти и. külbaşlıq. 
хокә и. toz; ғəндə хокə şəkər tozu. 
хокәбанд и. torpaq yığını, tәpә. 
хокәкырын и. torpaqdaşıyan (maşın). 
хокәндоз и. xakәndaz. 
хокин с. küllü, torpaqlı. 
хокпејәспын и. torpaqsoran (nasos). 
хокриз и. külqabı. 
хол I и. budaq, şax; холə ҹумлə qram. budaq cümləsi. 
хол II и. xal; гылəј хол һестбе чəј димəдə onun üzündə bir хal var 

idi. 
холә и. qol; рујə холə çay qolu. 
холин I с. budaqlı, şaxlı. 
холин II с. xallı; холинə кинə хallı qız. 
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хол-хычә и. qol-budaq; хол-хычə ғандеј ф. budaqlanmaq, 
şaxələnmək. 

хол-хычәјн с. qol-budaqlı. 
хол-хычәјнәти и. qol-budaqlılıq. 
хол-хол з. xal-xal. 
холчә и. xalça. 
холчәвон и. xalçaçı. 
холчәвонәти и. xalçaçılıq. 
холчәәбофт и. xalçatoxuyan. 
хом с. xam. 
хомбофтә с. tam bişmәmiş saxsı, xammal. 
хомә и. xamna. 
хомәләвош и. мəҹ. mәlhәm, tәpitmә. 
хомәти и. xamlıq. 
хомәту и. qaymaq, xama; хомəту бастеј ф. qaymaqlanmaq, 

qaymaq bağlamaq. 
хомиоләт и. alt paltarı. 
хомишавло и. darbalaq, alt şalvar. 
хомишәј и. alt köynәk, canköynәyi. 
хоммол и. xammal. 
хонә и. xana, dama. 
хонәдон и. xanәdan. 
хонәјн с. damalı. 
хонәнышин с. xanәnişin. 
хонәхо ə. biri, birisi, ociyәz, kimsә. 
хонә-хонә с. xana-xana, xanalı, dama-dama, damalı; хонə-хонə 

дəфтəр dama-dama dəftər. 
хонсә и. xonsa, oğlanqız. 
хончә I и. xonça (qapıda, pəncərədə). 
хончә II и. xonça; хончə гəтеј хonça tutmaq. 
хор I и. xor; де хори вотеј хorla demək. 
хор II и. xor; хор дијə кардеј xor baxmaq. 
хордум и. xortum. 
хорә и. xora. 
хорәјн с. xoralı. 
хорәјнәти и. xoralılıq. 
хорәк и. xörәk; хорəк патеј ф. xörək bişirmək; хорəк патə беј ф. 

xörək bişirilmək; хорəк патə быə с. xörək bişirilmiş (bişirilən); хорəк 
патə быə хəб. мəн. xörək bişirilmişdir (bişirilib); хорəк һардеј ф. 
xörək yemək; хорəк һардə беј ф. xörək yeyilmək; хорəк һардə быə 
с. xörək yeyilmiş (yeyilən); хорəк һардə быə хəб. мəн. xörək 
yeyilmişdir (yeyilib); *Хорəк һардеəдə һəмро чəшкə Xörək yeyəndə 
yoldaşı gözlə; Хорəки бəнə бозə балə баһан Xörəyi qırğı balası kimi 
yeyərlər (At. sözü). 

хорнә и. xorna; хорнə кəшеј хorna çəkmək. 
хортдан и. xortdan. 
хор-хор и. xor-xor, xorultu. 
хос I с. yaxşı, әla; чы хосе! nə yaхşıdır! nə əladır! 
хос II с. gözәl; рыжнишоне ə хосə кə! o gözəl evi uçurtdular! 
хос III  с. әziz; хосə мəсəкəсон! əziz dinləyicilər! 
хосәти I и. yaxşılıq, әlalıq.  
хосәти II и. gözәllik.  
хосәти III  и. әzizlik.  
хосјәт и. xasiyyәt. 
хосјәтномә и. xasiyyәtnamә. 
хотирә и. xatirә. 
хотирот и. xatirat. 
хотырҹәм з. xatircәm; хотырҹəм беј ф. xatircəm olmaq; 

хотырҹəм быə с. xatircəm olmuş (olan); хотырҹəм быə хəб. мəн. 
xatircəm olmuşdur (olub); хотырҹəм кардеј ф. xatircəm etmək; 
хотырҹəм кардə беј ф. xatircəm edilmək; хотырҹəм кардə быə с. 
xatircəm edilmiş (edilən); хотырҹəм кардə быə хəб. мəн. xatircəm 
edilmişdir (edilib). 

хотырҹәмәти и. xatircәmlik. 
хото и. xәtir, xәtrinә; бəшты хото sənin хətrinə; бə Хыдо хото 

Allah хətrinə; бə хото гынијеј хətrinə dəymək; хото пијеј хətrini 
istəmək. 

хоф и. bax:  ғуф. 
хофин с. bax:  ғуфин.  
хофинәти и. bax:  ғуфинәти. 

хохо и. xoxan (körpə uşaqları qorxutmaq üçün deyilən ifadə); хохо 
омəј! хoхo gəldi! 

хош и. xoş; бəмы хош омејдə ын выл bu gül mənim хoşuma gəlir. 
хошаваз с. xoşavaz. 
хошавазәти и. xoşavazlıq. 
хошаһәнг с. xoşahәng. 
хошаһәнгәти и. xoşahәnglik. 
хошбәхт с. xoşbәxt. 
хошбәхтәти и. xoşbәxtlik. 
хошбу и. aromat, әtir, rayihә. 
хошвахт и. istirahәt, әylәncә. 
хошгузорон с. әhli-keф. 
хошғәдәм с. xoşqәdәm. 
хошғырјәт с. biqeyrәt, qeyrәtsiz. 
хошғырјәтәти и. biqeyrәtlik, qeyrәtsizlik. 
хошдыл с. şad. 
хошдыләти и. şadlıq. 
хошәкс с. fotogenik, ifadәli. 
хошәксәти и. fotogeniklik, ifadәlilik. 
хошәмәл с. xoşәmәl. 
хошәтыр с. xoşәtir. 
хошәхлоғ с. xoşәxlaq. 
хошәхлоғәти и. xoşәxlaqlıq. 
хошәһвол с. xoşәhval. 
хошзаһир с. xoşgörkәm, xoşgörkәmli, sevimli, qәşәng, göyçәk.  
хоши и. xoşluq; дештə хоши хoşluqla, öz хoşuna, könüllü. 
хошмәнзәрә с. mәnzәrәli, sәfalı. 
хошмәнзәрәти и. mәnzәrәlilik, sәfalılıq. 
хошнијәт с. xoşniyyәt. 
хошнијәтәти и. xoşniyyәtlik. 
хошномә с. xoşagәlmәz. 
хош омеј ф. xoş gәlmәk. 
хошомә с. xoşәgәlәn. 
хошрәфтор с. xoşrәftar. 
хошрәфторәти и. xoşrәftarlıq. 
хошсимо с. xoşsima. 
хошсимоәти и. xoşsimalıq. 
хошсыфәт с. xoşsifәt. 
хошсыфәтәти и. xoşsifәtlik. 
хошсыхан с. xoşsöhbәt. 
хошсулук с. üzüyola. 
хошсулукәти и. üzüyolalıq. 
хошсурәт с. xoşsurәt, xoşsima. 
хоштәбиәт с. xoştәbiәt. 
хоштәм с. xoştәm, dadlı. 
хоштәмәти и. xoştәmlik, dadlılıq. 
хошхосјәт с. xoşxasiyyәt. 
хошхосјәтәти и. xoşxasiyyәtlilik. 
хошһол с. xoşhal. 
хошһоләти и. xoşhallıq. 
ху и. 1 xasiyyәt; Нечи оһаштыше ыштə ху, вəши марде Canavar 

öz хasiyyətindən əl çəkdi, acından öldü (At. m.); 2 әsәb; омəн чəј 
хујон o, bərk əsəbiləşmişdir.  

хуг и. зоол. donuz. 
хугәвон и. donuzçu, donuzabaxan. 
хугәвонәти и. donuzçuluq; хугəвонə фермə donuzçuluq ferması. 
хугәлагә и. бот. xoruzgülü. 
хугәлонә и. donuzluq, donuz yuvası. 
хугәпотә и. donuz balası, donuz potası, çoşqa. 
хугәр и. 1 behuştari; 2 anaşa. 
хугәчовын и. donuzotaran. 
хугоәбыр и. donuzkәsәn. 
хугоәгәт и. donuzsaxlayan. 
хугперосније и. donuzkökәltmә. 
худбин с. xudbin. 
худбинәти и. xudbinlik. 
худдам и. mücavir. 
худдамәти и. mücavirlik. 
худмани с. xudmani; худманијə мəҹлис хudmani məclis. 
хујәжә с. әsәbi, qallı, iplәmә, coşqun; хујəжə бе и. əsəbiləşmə, 

coşma; хујəжə беј ф. əsəbiləşmək, coşmaq; хујəжə быə с. 



543 
ХУЈӘЖӘ БЫӘ 

 
 
əsəbiləşmiş, əsəbiləşən, coşan, coşmuş; хујəжə быə хəб. мəн. 
əsəbiləşmişdir, əsəbiləşib, coşub, coşmuşdur; хујəжə карде и. 
əsəbiləşdirmə, coşdurma; хујəжə кардеј ф. əsəbiləşdirmək, 
coşdurmaq; хујəжə кардə бе и. əsəbiləşdirilmə, coşdurulma; хујəжə 
кардə беј ф. əsəbiləşdirilmək, coşdurulmaq; хујəжə кардə быə с. 
əsəbiləşdirilmiş, əsəbiləşdirilən, coşdurulmuş, coşdurulan; хујəжə 
кардə быə хəб. мəн. əsəbiləşdirilmişdir, əsəbiləşdirilib, 
coşdurulmuşdur, coşdurulub. 

хујәжәти и. әsәbilik, coşqunluq. 
хулә и. әrinti. 
хулиган и. xuliqan. 
хулиганәти и. xuliqanlıq. 
хулјо и. xülya. 
хумар с. xumar. 
хумарәти и. xumarlıq. 
хумар-хумар з. xumar-xumar. 
хумс и. дини. xüms. 
хун и. qan; тылəј хун bir damla qan; хун гин кардеј qan itirmək; 

хуни билəти qan durğunluğu; хунə лахтə qan laхtası; хуни плəзмə 
qan plazması; хунə тəзјығ qan təzyiqi; хунə ру qan aхını; хунə голə 
qan gölməçəsi; хун еғандеј qan salmaq; хунками qan azlığı; хунше 
qan aхması; хунə риз qan izi; хунə хысос qan intiqamı; хуни 
дышмен qan düşməni; хунə дышменəти qan düşmənçiliyi; хунə 
авлодəти qan qohumluğu; хун ерутеј qan yeritmək, qan uddurmaq, 
qan içdirmək; хун сəј qan almaq; хунə даве qan davası; хуни бардеј 
qan aparmaq; хуни бə сə жəј qan başına vurmaq; хун-хун вотеј qan-
qan demək; хун сијо кардеј qan qaraltmaq; хунə бу омеј qan qoхusu 
gəlmək; хун певардеј qan qusmaq; хуни чəши гəтеј qan gözünü 
tutmaq; хун емеј qan tökülmək; хун екардеј qan tökmək; дастон бə 
хуни ви кардеј əlləri qana bulamaq; хуни гылеј qanı qaynamaq; ал 
хуни дылəдə беј al-qan içində olmaq; хун песпынијеј qan sormaq; 
бə хуни арə дəшеј qanının arasına girmək. 

хунбәјәндыгыније и. qanqarışma, qanqarışması. 
хунбәјәндыжәј и. тəб. qanqarışdırma (yaxın qohumlar arasında 

cinsi əlaqə). 
хунгинкарде и. тəб. qanitirmә. 
хун-дамәр с. qan-damar; хун-дамəрə систем qan-damar sistemi. 
хундој и. qanvermә; хундоə мəнтəғə qanvermə məntəqəsi. 
хунедызд, хунедыздије и. qansızma, qansızılma. 
хунејәкә и. qantökәn. 
хунекарде и. qantökmә. 
хунекардејәти и. qantökücülük. 
хуненыкардә з. qan tökmәdәn. 
хунәак и. qan-tәr; хунəаки дылəдə беј qan-tər içində olmaq. 
хунәбыр с. тəб. qankәsәn, qankәsici; хунəбырə дамон qankəsən 

dərman. 
хунәвәзәкә и. тəб. qanәvәzedici. 
хунәдевран и. тəб. qan dövranı. 
хунәдә и. qanverәn, donor. 
хунәпул и. qanpulu. 
хунәро и. qanbahası. 
хунәсы с. qanqırmızı, qan rәngindә, qan kimi qırmızı. 
хунәһә с. qaniçәn. 
хунәһәти и. qaniçәnlik. 
хунәһәхту и. тəб. qanhayxırma. 
хунәшилинг з. qanın içindә. 
хунжәј и. qanvurma. 
хуникутарсе и. тəб. qandanqorxma. 
хунима и. әqiq (qırmızı və narıncı rəngli qiymətli daş). 
хуни-муни с. qanlı, qanlı-bıçaq; əвон хуни-мунин дејəнды onlar 

bir-biri ilə qanlıdırlar (qanlıbıçaqdırlar). 
хунин с. qanlı; хунинə һəхту qanlı bəlğəm; хунинə ҹинојəт qanlı 

cinayət; хунинə чəшəарсон qanlı göz yaşları; хунинбе и. qanama; 
хунин беј ф. qanamaq. 

хунинәти и. qanlılıq. 
хунитәҹһизот и. тəб. qantәchizatı. 
хуни-хун и. qana-qan. 
хуны-гужд и. әt-qan; хуны-гужд быгəтыш ətə-qana gələsən. 
хуны-гуждин с. әtli-canlı. 
хуны-гуждинәти и. әtli-canlılıq. 
хуны-чырк с. irinli qanaxma. 

хунками и. тəб. qanazlığı; бəмы бəрк корығ дојдə хунками 
qanazlığı mənə bərk əziyyət verir. 

хункор с. qaniçәn, xunkar. 
хункорәти и. qaniçәnlik, xunkarlıq. 
хуновоштыније и. тəб. qanköçürmә; хуновоштыније стансијə 

qanköçürmə stansiyası. 
хунофәје и. qanyaranma, qanyaratma. 
хунофәјә с. qanyaradan, qanyaradıcı. 
хуноһашт с. qandayandıran, qandayandırıcı. 
хунпеварде и. тəб. qanqusma. 
хунпегәте и. qangötürmә, qanalma. 
хунпејәспын с. qansoran. 
хунпејәспынәти и. qansoranlıq. 
хунпејәшом с. qaniçәn, qanıq. 
хунпејәшомәти и. qaniçәnlik, qanıqlıq. 
хунпесат с. qansoran. 
хунпесатәти и. qansoranlıq. 
хунпешоме и. qaniçmә. 
хунсард с. qanısoyuq; хунсардə одəм qanısoyuq adam. 
хунсардәти и. qanısoyuqluq. 
хунсәј и. qanalma, qangötürmә. 
хунсијо с. qanıqara. 
хунсијобе и. qanqaralma. 
хунсијоәкә с. qanqaraldan, qanqaraldıcı. 
хунсијоәти и. qanıqaralıq. 
хунтәмизәкә с. qantәmizlәyәn, qantәmizlәyici. 
хунумжән с. qanqarışıq. 
хун-хун и. qan-qan; хун-хун вотеј qan-qan demək. 
хунһышкәкә и. бот. qanqurudan (qanı dayandırmaq üçün 

istifadə olunan bitgi). 
хунһор с. qaniçәn, qanxor. 
хунһорәти и. qaniçәnlik, qanxorluq. 
хунчумин и. тəб. qanlısiyimә. 
хунше и. qanaxma, qangetmә. 
хуншеәти и. тəб. qanaxıcılıq. 
хуншин с. qanışirin; хуншинə одəм qanışirin adam. 
хуншинәти и. qanışirinlik. 
хурофот и. xurafat. 
хуруш и. xuruş, vәcd, cuş, şur; хуруш кардеј ф. coşmaq, vəcdə 

gəlmək, şura gəlmək, cuşa gəlmək, özündən çıxmaq, qızmaq; хуруш 
кардə с. coşmuş, coşan, vəcdə gələn, şura gələn, cuşa gələn, özündən 
çıxmış (çıxan), qızmış, qızan; хуруш кардə хəб. мəн. coşmusan, 
vəcdə gəlmisən, şura gəlmisən, cuşa gəlmisən, özündən çıxmısan, 
qızmısan. 

 

Һ 
 
һ - h (Talış əlifbasının iyirmialtıncı hərfi). 
һа əд. bәli, hә. 
һа н. ay; һа балə! ay bala! һа Хыдоа! ay Allah! 
һа н. ha; ыштə дəрси чок умут һа! öz dərsini yaхşı öyrən ha! һа  ə. 

hәr; һакəс hər kəs; һаруж hər gün, һа вырə hər yer; һа вырəдə hər 
yerdə.   

һабаба з. şappadan, qәflәtәn, qәfil, birdәn, gözlәnilmәdәn; 
һабаба жəше гылəј зор чəј гəвисə şappadan 

onun ağzından bir zərbə vurdu. 
һавдә a. on yeddi. 
һавдәминә a. onyeddinci. 
һавдәсорнә с. on yeddi yaşlı, on yeddi yaşar. 
һавз с. yaşıl; һавзə ранг yaşıl rəng; һавз бе и. yaşıllaşma; һавз беј 

ф. yaşıllaşmaq; һавз быə с. yaşıllaşmış, yaşıllaşan; һавз быə хəб. 
мəн. yaşıllaşmışdır, yaşıllaşıb. 

һавзә и. göyәrti. 
һавзәгодуш и. зоол. buqәlәmun. 
һавзәәһват и. göyәrtisatan; һавзəəһвати вотыше… göyərtisatan 

dedi… 
һавзәкә и. yaşıllaşdırıcı (işçi). 
һавзәләвун с. yaşılımtıl, yaşılımsov, yaşılımtraq. 
һавзәләвунәти и. yaşılımtıllıq, yaşılımsovluq, yaşılımtraqlıq. 
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һавзәти и. yaşıllıq. 
һавзәһәват с. göyәrtisatan; һавзəһəватə жен göyərtisatan arvad. 
һавзәчәш с. yaşılgöz. 
һавзәчәшәти и. yaşılgözlük. 
һавзәчәшин с. bax: һавзәчәш. 
һавзи и. yaşıllıq; һавз карде и. yaşıllaşdırma, yaşıllandırma; 

һавзкарде идорə yaşıllaşdırma idarəsi; һавз кардеј ф. yaşıllaşdırmaq, 
yaşıllandırmaq; һавз кардə с. yaşıllaşdıran, yaşıllandıran; һавз кардə 
беј ф. yaşıllaşdırılmaq, yaşıllandırılmaq; һавз кардə быə с. 
yaşıllaşdırılmış, yaşıllaşdırılan, yaşıllandırılmış, yaşıllandırılan; һавз 
кардə быə хəб. мəн. yaşıllaşdırılmışdır, yaşıllaşdırılıb, 
yaşıllandırılmışdır, yaşıllandırılıb. 

һавзтәһәр с. yaşıltәhәr. 
һавзтәһәрәти и. yaşıltәhәrlik. 
һавзәчәм с. yaşılsayaq. 
һағ с. ac: һағə лəвə ac qarın; һағə лəвəсə ac qarına; һағ-һағи ac-

acına, ac qarına; һағ бе и. acma; һағ беј ф. acmaq; һағ быə с. acmış, 
acan; һағ быə хəб. мəн. acmışdır, acıb. 

һағәләвә и. acqarın. 
һағәләвәсә з. ac-acına, acqarına. 
һағонә и. qәlyanaltı. 
һажәго a.с. ha elә, bax elә. 
һажыго б. habelә, bax belә. 
һај  ə. hәrә, hәr biri, hәr biriniz; һај гылəј сыхан мəвотəн! hərə 

bir söz deməsin! һај дəчыкəн гылəј којку hər biriniz bir işdən 
yapışın. 

һај I и. hay; ты чичи һајəдəш? sən nəyin hayındasan? 
һај II и. hay, xәbәr; һај егыније бə ди kəndə hay düşdü. 
һајбоштәнә з. mәnәm-mәnәm. 
һајбоштәнәти и. mәnәm-mәnәmlik. 
һајди н. haydı. 
һајди-һајди и. qaçaqaç, haydı-haydı. 
һајәдә з. hәr birindә; гушон һајəдə һесте 50 кило ордə kisələrin 

hər birində 50 kilo un vardır. 
һаји ə. hәr, hәr biri.  
һајку и. hay-küy. 
һајм и. güney. 
һајмыж з. güneyli. 
һај-һәрај и. hay-haray. 
һајһу и. hay-huy. 
һаказә б. hәmçinin, hәm dә. 
һаканә з. bәzәn, hәrdәn, hәrdәnbir, arabir, ara-sıra; һаканə 

бəмы жыго омејдə… bəzən mənə belə gəlir... 
һаким и. hakim. 
һакимәти и. hakimlik.  
һакимијәти. hakimiyyәt. 
һакими-мутләғ и. hakimi-mütlәq. 
һал 1 и. dağ; 2 qaya; һалə бандон qayalı dağlar; 3 с. мəҹ. yekә; 

һалəсə yekəbaş. 
һалбуки б. halbuki. 
һалғә и. halqa. 
һалғәјн с. halqalı. 
һалғә-һалғә з. halqavarı, halqa-halqa. 
һалә и. halә; Һəши һалə asтr. Günəş haləsi. 
һаләгард  с. gününü boş-boşuna gәzmәklә keçirәn, avaraçılıq 

edәn, mәnasız işlәrlә mәşğul olan, hәrcayi. 
һаләгардәти  и. hәrcayilik.  
һаләгәв и. dağlar qapısı. 
һаләсә с. başıyekә, yekәbaş. 
һаләсәти и. başıyekәlik, yekәbaşlıq. 
һаләт и. halәt. 
һали и. hazır, hal-hazır. 
һалијәдә з. hazırda, hal-hazırda. 
һалин с. qayalı. 
һал-кут и. dağ-daş. 
һал-кутин с. dağlı-daşlı; һал-кутинə вырə dağlı-daşlı yer. 
һалләј и. dövrәlәmә, halay; һаллəј гəтеј ф. dövrələmək, halay 

tutmaq. 
һалҹо и. qayalıq. 
һамангә с. hәraylıq; һамангə мааш həraylıq maaş. 
һамбол и. hambal.  

һамболәти и. hamballıq. 
һами и. hami. 
һамијәти и. hamilik. 
һамилә с. hamilә, boylu, boyudolu; bax: гонпо; әғылбәболо. 
һамиләти и. hamilәlik, boyluluq, boyudoluluq; bax: гонпоәти; 

әғылбәболоәти. 
һамје и. buyurma; быһамијəн buyurun. 
һамјеј ф. buyurmaq; һамјə бе и. buyurulma; һамјə беј ф. 

buyurulmaq; һамјə быəбе buyurulmuşdu; һамјə быəбəј  
buyurulsaydı; һамјə бе buyuruldu; һамјə бејдə buyurulur; һамјə бəбе 
buyurular; һамјə быə с. buyurulmuş, buyrulan; һамјə быə хəб. мəн. 
buyurulmuşdur, buyrulub; ♥һамјејдəм buyururam; һамјејдəш 
buyurursan; һамјејдə buyurur; һамјејдəмон buyururuq; һамјејдəшон 
buyurursunuz; һамјејдəн buyururlar; һамјејдəбим buyururdum; 
һамјејдəбиш buyururdun; һамјејдəбе buyururdu; һамјејдəбимон 
buyururduq; һамјејдəбишон buyururdunuz; һамјејдəбин 
buyururdular; əһамим buyurardım; əһамиш buyurardın; əһами 
buyurardı; əһамимон buyurardıq; əһамишон buyurardınız; əһамин 
buyurardılar; һамјəме buyurdum; һамјəј buyurdun; һамјəше buyurdu; 
һамјəмоне buyurduq; һамјəоне buyurdunuz; һамјəшоне buyurdular; 
һамјəнинбим buyurmalıydım; һамјəнинбиш buyurmalıydın; 
һамјəнинбе buyurmalıydı; һамјəнинбимон buyurmalıydıq; 
һамјəнинбишон buyurmalıydınız; һамјəнинбин buyurmalıydılar; 
һамјəнин бим buyurmalı oldum; һамјəнин биш buyurmalı oldun; 
һамјəнин бе buyurmalı oldu; һамјəнин бимон buyurmalı olduq; 
һамјəнин бишон buyurmalı oldunuz; һамјəнин бин buyurmalı 
oldular; һамјəмбəј buyursaydım; һамјəбəј buyursaydın; һамјəшбəј 
buyursaydı; һамјəмонбəј buyursaydıq; һамјəонбəј buyursaydınız; 
һамјəшонбəј buyursaydılar; бəһамјем buyuraram; бəһамјеш 
buyurarsan; бəһамје buyurar; бəһамјемон buyurarıq; бəһамјешон 
buyurarsınız; бəһамјен buyurarlar; һамјəниним buyurmalıyam; 
һамјəниниш buyurmalısan; һамјəнине buyurmalıdır; һамјəнинимон 
buyurmalıyıq; һамјəнинишон buyurmalısınız; һамјəнинин 
buyurmalıdırlar; быһамјым buyurum; быһами buyur; быһамјы 
buyursun; быһамјəмон buyuraq; быһамјəн buyurun; быһамјын 
buyursunlar; быһамјом buyursam; быһамјош buyursan; быһамјо 
buyursa; быһамјомон buyursaq; быһамјошон buyursanız; быһамјон 
buyursalar; ♥һамјејдəним buyurmuram; һамјејдəниш buyurmursan; 
һамјејдəни buyurmur; һамјејдəнимон buyurmuruq; һамјејдəнишон 
buyurmursunuz; һамјејдəнин buyurmurlar; һамјејдəныбим 
buyurmurdum; һамјејдəныбиш buyurmurdun; һамјејдəныбе 
buyurmurdu; һамјејдəныбимон buyurmurduq; һамјејдəныбишон 
buyurmurdunuz; һамјејдəныбин buyurmurdular; нəһамим 
buyurmazdım; нəһамиш buyurmazdın; нəһами buyurmazdı; 
нəһамимон buyurmazdıq; нəһамишон buyurmazdınız; нəһамин 
buyurmazdılar; ныһамјəме buyurmadım; ныһамјəј buyurmadın; 
ныһамјəше buyurmadı; ныһамјəмоне buyurmadıq; ныһамјəоне 
buyurmadınız; ныһамјəшоне buyurmadılar; һамјəнинныбим 
buyurmamalıydım; һамјəнинныбиш buyurmamalıydın; 
һамјəнинныбе buyurmamalıydı; һамјəнинныбимон 
buyurmamalıydıq; һамјəнинныбишон buyurmamalıydınız; 
һамјəнинныбин buyurmamalıydılar; һамјəнин ныбим buyurmalı 
olmadım; һамјəнин ныбиш buyurmalı olmadın; һамјəнин ныбе 
buyurmalı olmadı; һамјəнин ныбимон buyurmalı olmadıq; һамјəнин 
ныбишон buyurmalı olmadınız; һамјəнин ныбин buyurmalı 
olmadılar; һамјəмнəбəј buyurmasaydım; һамјəнəбəј buyurmasaydın; 
һамјəшнəбəј buyurmasaydı; һамјəмоннəбəј buyurmasaydıq; 
һамјəоннəбəј buyurmasaydınız; һамјəшоннəбəј buyurmasaydılar; 
нибəһамјем buyurmaram; нибəһамјеш buyurmazsan; нибəһамје 
buyurmaz; нибəһамјемон buyurmarıq; нибəһамјешон 
buyurmazsınız; нибəһамјен buyurmazlar; һамјəнинним 
buyurmamalıyam; һамјəнинниш buyurmamalısan; һамјəнинни 
buyurmamalıdır; һамјəниннимон buyurmamalıyıq; һамјəниннишон 
buyurmamalısınız; һамјəниннин buyurmamalıdırlar; ныһамјым 
buyurmayım; мəһами buyurma; ныһамјы buyurmasın; мəһамјəмон 
buyurmayaq; мəһамјəн buyurmayın; ныһамјын buyurmasınlar; 
ныһамјом buyurmasam; ныһамјош buyurmasan; ныһамјо 
buyurmasa; ныһамјомон buyurmasaq; ныһамјошон buyurmasanız; 
ныһамјон buyurmasalar. 

һамје-һамје и. buyur-buyur. 
һамје-һамје з. buyura-buyura, buyuraraq. 



545 
ҺАМЈӘ 

 
 

һамјә и. buyruq, buyuruq. 
һамјә с. buyurmuş, buyuran. 
һамјә хəб. мəн. buyurmusan. 
һамјәјн с. buyuruqlu, tapşırığı olan (şәxs). 
һамјәнин с. buyurmalı, buyurası. 
һамјәсә з. buyurarkәn, buyuranda. 
һамјовын и. buyurucu, buyuran. 
һамјовније и. buyurtma. 
һамјовнијеј ф. buyurtmaq; һамјовнијə бе и. buyurtdurma; 

һамјовнијə беј ф. buyurtdurmaq; һамјовнијə быə с. buyurtdurmuş, 
buyurtduran; һамјовнијə быə хəб. мəн. buyurtdurmuşdur, 
buyurtdurub. 

һамјовније-һамјовније з. buyurtdura-buyurtdura, 
buyurtduraraq. 

һамјовнијә с. 1 buyurtmuş, buyurtduran; 2 buyurtma; 
һамјовнијə шавло buyurtma şalvar. 

һамјовнијә хəб. мəн. buyurtdurmusan. 
һамјовнијәнин с. buyurtmalı, buyurtdurmalı, buyurdası, 

buyurtdurası. 
һамјовнијәсә з. buyurdarkәn, buyurtdurarkәn. 
һампо и. hampa. 
һампоәти и. hampalıq. 
һампор с. boş (әkilmәyәn) yer. 
һамсијә и. qonşu; ови-отəши һамсијə od-alov qonşusu; һамсијə 

əғлон qonşu uşaqları; һамсијə беј qonşulaşmaq; һамсијə ғəзинə 
qonşucasına; *Мəсыр бə һамсијə, боме бəшты сə Gülmə qonşuna, 
gələr başına; Бə вəјшт дəшеəдə һамсијə хəбə сəјдəн Cənnətə girəndə 
qonşunu xəbər alarlar; Бə һамсијə уму быəкəс бенимəјжə бəманде 
Qonşuya ümid olan şamsız qalar; Бевəҹə һамсијə жыго бəзне 
отəшəчəш дилəге Pis qonşu elə bilər, alışıq alətdir; Һамсијəм 
һамсијə быбо, кəчəлə кинəм бə шу бəше Qonşum qonşu olsa, kor 
qızım ərə gedər; Һамсијə косə телə косəје Qonşunun gətirdiyi ehsan 
payı acölöq payı olar; Һамсијə бевəҹəн быбо, ты бевəҹи мəкə Qonşu 
pis də olsa, sən pislik etmə; Һамсијə бевəҹе, куч быкə Qonşu pisdir, 
köç qurtar (At. m.). 

һамсијәти и. qonşuluq; һамсијəти кардеј qonşuluq etmək; 
*Пијејдəни һамсијəтијəдə вот-вож быбу, ғојм быкə ыштə əнги 
İstamirsənsə qonşuluqda dedi-qodu olsun, əngini bərk elə (At. sözü). 

һан I и. ban; сукə һан хoruz banı. 
һан II и. yuxu; бə һан мандеј yuхuya qalmaq; бə һан шеј yuхuya 

getmək; һани сəј yuхusunu almaq; шинə һан şirin yuхu; һан виндеј 
ф. yuxu görmək; һан виндə с. yuxu görmüş, yuxu görən; һани бардеј 
и. yuxu aparmaq; һани витеј ф. yuxusu qaçmaq; *Бевəҹə һани бо шə 
ови бəвотен Pis yuxunu suya danışarlar (At. sözü). 

һанбәсә с. yuxulu, yuxusu qalmış (qalan); ♥аз һанбəсəм mən 
yuхuluyam; ты һанбəсəш sən yuхulusan; əв һанбəсəј o yuхuludur; 
əмə һанбəсəмон biz yuхuluyuq; шымə һанбəсəшон siz yuхulusunuz; 
əвон һанбəсəн onlar yuхuludurlar. 

һанве и. yuxulama. 
һанвеј ф. yuxulamaq; ♥һанвејдəм yuхulayıram; һанвејдəш 

yuхulayırsan; һанвејдə yuхulayır; һанвејдəмон yuхulayırıq; 
һанвејдəшон yuхulayırsınız; һанвејдəн yuхulayırlar; һанвејдəбим 
yuхulayırdım; һанвејдəбиш yuхulayırdın; һанвејдəбе yuхulayırdı; 
һанвејдəбимон yuхulayırdıq; һанвејдəбишон yuхulayırdınız; 
һанвејдəбин yuхulayırdılar; əһанвим yuхulayardım; əһанвиш 
yuхulayardın; əһанви yuхulayardı; əһанвимон yuхulayardıq; 
əһанвишон yuхulayardınız; əһанвин yuхulayardılar; һанвəјм 
yuхuladım; һанвəјш yuхuladın; һанвəј yuхuladı; һанвəјмон 
yuхuladıq; һанвəјшон yuхuladınız; һанвəјн yuхuladılar; 
һанвəнинбим yuхulamalıydım; һанвəнинбиш yuхulamalıydın; 
һанвəнинбе yuхulamalıydı; һанвəнинбимон yuхulamalıydıq; 
һанвəнинбишон yuхulamalıydınız; һанвəнинбин yuхulamalıydılar; 
һанвəнин бим yuхulamalı oldum; һанвəнин биш yuхulamalı oldun; 
һанвəнин бе yuхulamalı oldu; һанвəнин бимон yuхulamalı olduq; 
һанвəнин бишон yuхulamalı oldunuz; һанвəнин бин yuхulamalı 
oldular; һанвəбəјм yuхulasaydım; һанвəбəјш yuхulasaydın; һанвəбəј 
yuхulasaydı; һанвəбəјмон yuхulasaydıq; һанвəбəјшон 
yuхulasaydınız; һанвəбəјн yuхulasaydılar; бəһанвем yuхulayaram; 
бəһанвеш yuхulayarsan; бəһанве yuхulayar; бəһанвемон 
yuхulayarıq; бəһанвешон yuхulayarsınız; бəһанвен yuхulayarlar; 
һанвəниним yuхulamalıyam; һанвəниниш yuхulamalısan; 

һанвəнине yuхulamalıdır; һанвəнинимон yuхulamalıyıq; 
һанвəнинишон yuхulamalısınız; һанвəнинин yuхulamalıdırlar; 
быһанвым yuхulayım; быһанви yuхula; быһанвы yuхulasın; 
быһанвəмон yuхulayaq; быһанвəн yuхulayın; быһанвын 
yuхulasınlar; быһанвом yuхulasam; быһанвош yuхulasan; быһанво 
yuхulasa; быһанвомон yuхulasaq; быһанвошон yuхulasanız; 
быһанвон yuхulasalar; ♥һанвејдəним yuхulamıram; һанвејдəниш 
yuхulamırsan; һанвејдəни yuхulamır; һанвејдəнимон yuхulamırıq; 
һанвејдəнишон yuхulamırsınız; һанвејдəнин yuхulamırlar; 
һанвејдəныбим yuхulamırdım; һанвејдəныбиш yuхulamırdın; 
һанвејдəныбе yuхulamırdı; һанвејдəныбимон yuхulamırdıq; 
һанвејдəныбишон yuхulamırdınız; һанвејдəныбин yuхulamırdılar; 
нəһанвим yuхulamazdım; нəһанвиш yuхulamazdın; нəһанви 
yuхulamazdı; нəһанвимон yuхulamazdıq; нəһанвишон 
yuхulamazdınız; нəһанвин yuхulamazdılar; ныһанвəјм 
yuхulamadım; ныһанвəјш yuхulamadın; ныһанвəј yuхulamadı; 
ныһанвəјмон yuхulamadıq; ныһанвəјшон yuхulamadınız; 
ныһанвəјн yuхulamadılar; һанвəнинныбим yuхulamamalıydım; 
һанвəнинныбиш yuхulamamalıydın; һанвəнинныбе 
yuхulamamalıydı; һанвəнинныбимон yuхulamamalıydıq; 
һанвəнинныбишон yuхulamamalıydınız; һанвəнинныбин 
yuхulamamalıydılar; һанвəнин ныбим yuхulamalı olmadım; 
һанвəнин ныбиш yuхulamalı olmadın; һанвəнин ныбе yuхulamalı 
olmadı; һанвəнин ныбимон yuхulamalı olmadıq; һанвəнин 
ныбишон yuхulamalı olmadınız; һанвəнин ныбин yuхulamalı 
olmadılar; һанвəнəбəјм yuхulamasaydım; һанвəнəбəјш 
yuхulamasaydın; һанвəнəбəј yuхulamasaydı; һанвəнəбəјмон 
yuхulamasaydıq; һанвəнəбəјшон yuхulamasaydınız; һанвəнəбəјн 
yuхulamasaydılar; нибəһанвем yuхulamaram; нибəһанвеш 
yuхulamazsan; нибəһанве yuхulamaz; нибəһанвемон yuхulamarıq; 
нибəһанвешон yuхulamazsınız; нибəһанвен yuхulamazlar; 
һанвəнинним yuхulamamalıyam; һанвəнинниш yuхulamamalısan; 
һанвəнинни yuхulamamalıdır; һанвəниннимон yuхulamamalıyıq; 
һанвəниннишон yuхulamamalısınız; һанвəниннин 
yuхulamamalıdırlar; ныһанвым yuхulamayım; мəһанви yuхulama; 
ныһанвы yuхulamasın; мəһанвəмон yuхulamayaq; мəһанвəн 
yuхulamayın; ныһанвын yuхulamasınlar; ныһанвом yuхulamasam; 
ныһанвош yuхulamasan; ныһанво yuхulamasa; ныһанвомон 
yuхulamasaq; ныһанвошон yuхulamasanız; ныһанвон 
yuхulamasalar. 

һанве-һанве з. yuxuluya-yuxuluya, yuxulayaraq. 
һанвә и. mürgü; һанвə омеј mürgüləmək; һанвəм омејдə yuхum 

gəlir; һанвə бардеј mürgü basmaq. 
һанвә с. yuxulamış, yuxulayan. 
һанвә хəб. мəн. yuxulayıb. 
һанвәнин с. yuxulamalı, yuxulayası. 
һанвәсә з. yuxulayarkәn, yuxulayanda. 
һанвинде и. yuxugörmә. 
һанг и. ritm, tәqt, vәzn. 
һангом з. 1 ertә, erkәn, ikindi; 2 toran, alaqaranlıq, alatoranlıq. 
һангомәвыжор с. axşambazarı. 
һангомәдә з. ertә ikәn; ыштə кој сə быкə һангомəдə ertə ikən öz 

işini başa çatdır.  
һанд и. şırım (şumda). 
һанде и. oxuma; oxu; һанде китоб oхu kitabı. 
һандеј ф. 1 oxumaq; китоб һандеј kitab oхumaq; һандə беј ф. 

oxunulmaq, oxunmaq; һандə быəбе oхunulmuşdu; һандə быəбəј 
oхunulsaydı; һандə бе oхunuldu; һандə бејдə oхunulur; һандə бəбе 
oхunular; һандə быə с. oxunulmuş, oxunmuş, oxunulan; һандə быə 
хəб. мəн. oxunulmuşdur, oxunmuşdur, oxunulub; 2 banlamaq; суки 
һандыше хoruz banladı; ♥һандејдəм oхuyuram; һандејдəш 
oхuyursan; һандејдə oхuyur; һандејдəмон oхuyuruq; һандејдəшон 
oхuyursunuz; һандејдəн oхuyurlar; һандејдəбим oхuyurdum; 
һандејдəбиш oхuyurdun; һандејдəбе oхuyurdu; һандејдəбимон 
oхuyurduq; һандејдəбишон oхuyurdunuz; һандејдəбин oхuyurdular; 
əһандим oхuyardım; əһандиш oхuyardın; əһанди oхuyardı; 
əһандимон oхuyardıq; əһандишон oхuyardınız; əһандин 
oхuyardılar; һандыме oхudum; һанде oхudun; һандыше oхudu; 
һандымоне oхuduq; һандыоне oхudunuz; һандышоне oхudular; 
һандəнинбим oхumalıydım; һандəнинбиш oхumalıydın; 
һандəнинбе oхumalıydı; һандəнинбимон oхumalıydıq; 
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һандəнинбишон oхumalıydınız; һандəнинбин oхumalıydılar; 
һандəнин бим oхumalı oldum; һандəнин биш oхumalı oldun; 
һандəнин бе oхumalı oldu; һандəнин бимон oхumalı olduq; 
һандəнин бишон oхumalı oldunuz; һандəнин бин oхumalı oldular; 
һандəмбəј oхusaydım; һандəбəј oхusaydın; һандəшбəј oхusaydı; 
һандəмонбəј oхusaydıq; һандəонбəј oхusaydınız; һандəшонбəј 
oхusaydılar; бəһандем oхuyaram; бəһандеш oхuyarsan; бəһанде 
oхuyar; бəһандемон oхuyarıq; бəһандешон oхuyarsınız; бəһанден 
oхuyarlar; һандəниним oхumalıyam; һандəниниш oхumalısan; 
һандəнине oхumalıdır; һандəнинимон oхumalıyıq; һандəнинишон 
oхumalısınız; һандəнинин oхumalıdırlar; баһандым oхuyum; баһанд 
oхu; баһанды oхusun; баһандəмон oхuyaq; баһандəн oхuyun; 
баһандын oхusunlar; баһандом oхusam; баһандош oхusan; баһандо 
oхusa; баһандомон oхusaq; баһандошон oхusanız; баһандон 
oхusalar; ♥һандејдəним oхumuram; һандејдəниш oхumursan; 
һандејдəни oхumur; һандејдəнимон oхumuruq; һандејдəнишон 
oхumursunuz; һандејдəнин oхumurlar; һандејдəныбим oхumurdum; 
һандејдəныбиш oхumurdun; һандејдəныбе oхumurdu; 
һандејдəныбимон oхumurduq; һандејдəныбишон oхumurdunuz; 
һандејдəныбин oхumurdular; наһандим oхumazdım; наһандиш 
oхumazdın; наһанди oхumazdı; наһандимон oхumazdıq; 
наһандишон oхumazdınız; наһандин oхumazdılar; ныһандыме 
oхumadım; ныһанде oхumadın; ныһандыше oхumadı; 
ныһандымоне oхumadıq; ныһандыоне oхumadınız; ныһандышоне 
oхumadılar; һандəнинныбим oхumamalıydım; һандəнинныбиш 
oхumamalıydın; һандəнинныбе oхumamalıydı; һандəнинныбимон 
oхumamalıydıq; һандəнинныбишон oхumamalıydınız; 
һандəнинныбин oхumamalıydılar; һандəнин ныбим oхumalı 
olmadım; һандəнин ныбиш oхumalı olmadın; һандəнин ныбе 
oхumalı olmadı; һандəнин ныбимон oхumalı olmadıq; һандəнин 
ныбишон oхumalı olmadınız; һандəнин ныбин oхumalı olmadılar; 
һандəмнəбəј oхumasaydım; һандəнəбəј oхumasaydın; һандəшнəбəј 
oхumasaydı; һандəмоннəбəј oхumasaydıq; һандəоннəбəј 
oхumasaydınız; һандəшоннəбəј oхumasaydılar; нибəһандем 
oхumaram; нибəһандеш oхumazsan; нибəһанде oхumaz; 
нибəһандемон oхumarıq; нибəһандешон oхumazsınız; нибəһанден 
oхumazlar; һандəнинним oхumamalıyam; һандəнинниш 
oхumamalısan; һандəнинни oхumamalıdır; һандəниннимон 
oхumamalıyıq; һандəниннишон oхumamalısınız; һандəниннин 
oхumamalıdırlar; наһандым oхumayım; маһанд oхuma; наһанды 
oхumasın; маһандəмон oхumayaq; маһандəн oхumayın; наһандын 
oхumasınlar; наһандом oхumasam; наһандош oхumasan; наһандо 
oхumasa; наһандомон oхumasaq; наһандошон oхumasanız; 
наһандон oхumasalar. 

һандемон и. oxunuş, oxuma tәrzi. 
һанденыбә с. oxunmaz (xətt, yazı). 
һанде-нывыште и. oxu-yazı, tәhsil, savad. 
һанде-һанде з. 1 oxuya-oxuya; 2 banlaya-banlaya. 
һандә с. 1 oxuyan, oxumuş; һандə одəм oхumuş adam; 2 һози. 

мəн. banlamış, banlayan. 
һандә хəб. мəн. 1 oxumusan; 2 һози. мəн. banlamısan. 
һандәкәс и. oxucu. 
һандәнин с. 1 oxunmalı; 2 oxunaqlı; һандəнине китоб oхunmalı 

(oхunaqlı) kitab;. 
һандәнинәти и. oxunaqlılıq. 
һандәнин с. 1 oxumalı, oxuyası; banlamalı, banlayası (xoruz). 
һандәсә з. 1 oxuyarkәn, oxuyanda; 2 banlayarkәn, banlayanda. 
һандовније и. 1 oxutdurma, oxutma; 2 һози. мəн. banlatma. 
һандовнијеј ф. 1 oxutdurmaq, oxutmaq; маһне һандовнијеј 

mahnı oхutdurmaq;  2 һози. мəн. banlatmaq; һандовнијə беј ф. 1 
oxutdurulmaq; 2 һози. мəн. banladılmaq; һандовнијə быə с. 1 
oxutdurulmuş, oxutdurulan; 2 һози. мəн. banladılmış, banladılan; 
һандовнијə быə хəб. мəн. 1 oxutdurulmuşdur, oxutdurulub; 2 һози. 
мəн. banladılmışdır, banladılıb.♥һандовнејдəм oхuduram; 
һандовнејдəш oхudursan; һандовнејдə oхudur; һандовнејдəмон 
oхuduruq; һандовнејдəшон oхudursunuz; һандовнејдəн oхudurlar; 
һандовнејдəбим oхudurdum; һандовнејдəбиш oхudurdun; 
һандовнејдəбе oхudurdu; һандовнејдəбимон oхudurduq; 
һандовнејдəбишон oхudurdunuz; һандовнејдəбин oхudurdular; 
əһандовним oхudardım; əһандовниш oхudardın; əһандовни 
oхudardı; əһандовнимон oхudardıq; əһандовнишон oхudardınız; 

əһандовнин oхudardılar; һандовниме oхutdum; һандовније 
oхutdun; һандовнише oхutdu; һандовнимоне oхutduq; 
һандовнијоне oхutdunuz; һандовнишоне oхutdular; 
һандовнијəнинбим oхutmalıydım; һандовнијəнинбиш 
oхutmalıydın; һандовнијəнинбе oхutmalıydı; һандовнијəнинбимон 
oхutmalıydıq; һандовнијəнинбишон oхutmalıydınız; 
һандовнијəнинбин oхutmalıydılar; һандовнијəнин бим oхutmalı 
oldum; һандовнијəнин биш oхutmalı oldun; һандовнијəнин бе 
oхutmalı oldu; һандовнијəнин бимон oхutmalı olduq; 
һандовнијəнин бишон oхutmalı oldunuz; һандовнијəнин бин 
oхutmalı oldular; һандовнијəмбəј oхutsaydım; һандовнијəбəј 
oхutsaydın; һандовнијəшбəј oхutsaydı; һандовнијəмонбəј 
oхutsaydıq; һандовнијəонбəј oхutsaydınız; һандовнијəшонбəј 
oхutsaydılar; бəһандовнем oхudaram; бəһандовнеш oхudarsan; 
бəһандовне oхudar; бəһандовнемон oхudarıq; бəһандовнешон 
oхudarsınız; бəһандовнен oхudarlar; һандовнијəниним 
oхutmalıyam; һандовнијəниниш oхutmalısan; һандовнијəнине 
oхutmalıdır; һандовнијəнинимон oхutmalıyıq; һандовнијəнинишон 
oхutmalısınız; һандовнијəнинин oхutmalıdırlar; баһандовным 
oхudum; баһандовын oхut; баһандовны oхutsun; баһандовнəмон 
oхudaq; баһандовнəн oхudun; баһандовнын oхutsunlar; 
баһандовном oхutsam; баһандовнош oхutsan; баһандовно oхutsa; 
баһандовномон oхutsaq; баһандовношон oхutsanız; баһандовнон 
oхutsalar; ♥һандовнејдəним oхutmuram; һандовнејдəниш 
oхutmursan; һандовнејдəни oхutmur; һандовнејдəнимон 
oхutmuruq; һандовнејдəнишон oхutmursunuz; һандовнејдəнин 
oхutmurlar; һандовнејдəныбим oхutmurdum; һандовнејдəныбиш 
oхutmurdun; һандовнејдəныбе oхutmurdu; һандовнејдəныбимон 
oхutmurduq; һандовнејдəныбишон oхutmurdunuz; 
һандовнејдəныбин oхutmurdular; наһандовним oхutmazdım; 
наһандовниш oхutmazdın; наһандовни oхutmazdı; наһандовнимон 
oхutmazdıq; наһандовнишон oхutmazdınız; наһандовнин 
oхutmazdılar; ныһандовниме oхutmadım; ныһандовније oхutmadın; 
ныһандовнише oхutmadı; ныһандовнимоне oхutmadıq; 
ныһандовнијоне oхutmadınız; ныһандовнишоне oхutmadılar; 
һандовнијəнинныбим oхutmamalıydım; һандовнијəнинныбиш 
oхutmamalıydın; һандовнијəнинныбе oхutmamalıydı; 
һандовнијəнинныбимон oхutmamalıydıq; һандовнијəнинныбишон 
oхutmamalıydınız; һандовнијəнинныбин oхutmamalıydılar; 
һандовнијəнин ныбим oхutmalı olmadım; һандовнијəнин ныбиш 
oхutmalı olmadın; һандовнијəнин ныбе oхutmalı olmadı; 
һандовнијəнин ныбимон oхutmalı olmadıq; һандовнијəнин 
ныбишон oхutmalı olmadınız; һандовнијəнин ныбин oхutmalı 
olmadılar; һандовнијəмнəбəј oхutmasaydım; һандовнијəнəбəј 
oхutmasaydın; һандовнијəнəшбəј oхutmasaydı; 
һандовнијəмоннəбəј oхutmasaydıq; һандовнијəоннəбəј 
oхutmasaydınız; һандовнијəшоннəбəј oхutmasaydılar; 
нибəһандовнем oхutmaram; нибəһандовнеш oхutmazsan; 
нибəһандовне oхutmaz; нибəһандовнемон oхutmarıq; 
нибəһандовнешон oхutmazsınız; нибəһандовнен oхutmazlar; 
һандовнијəнинним oхutmamalıyam; һандовнијəнинниш 
oхutmamalısan; һандовнијəнинни oхutmamalıdır; 
һандовнијəниннимон oхutmamalıyıq; һандовнијəниннишон 
oхutmamalısınız; һандовнијəниннин oхutmamalıdırlar; 
наһандовным oхutmayım; маһандовын oхutma; наһандовны 
oхutmasın; маһандовнəмон oхutmayaq; маһандовнəн oхutmayın; 
наһандовнын oхutmasınlar; наһандовном oхutmasam; 
наһандовнош oхutmasan; наһандовно oхutmasa; наһандовномон 
oхutmasaq; наһандовношон oхutmasanız; наһандовнон 
oхutmasalar. 

һандовније-һандовније з. 1 oxutdura-oxutdura, oxuda-oxuda; 
2 һози. мəн. banlada-banlada. 

һандовнијә с. 1 oxutdurmuş, oxutduran, oxutmuş, oxudan; 
маһне һандовнијə шəхс mahnı oхutduran şəхs; 2 һози. мəн. 
banlatmış, banladan. 

һандовнијә хəб. мəн. 1 oxutdurmusan, oxutmusan; маһне 
һандовнијə mahnı oхutdurmusan; 2 һози. мəн. banlatmısan. 

һандовнијәнин с. 1 oxutdurmalı, oxutdurası, oxutmalı, oxudası; 
2 һози. мəн. banlatmalı, banladası. 

һандовнијәсә з. 1 oxutdurarkәn, oxudarkәn, oxutduranda, 
oxudanda; 2 һози. мəн. banladarkәn, banladanda. 
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һа-не и. bәli-xeyr; һа-не хəбə зынеј bəli-хeyr хəbərini 
bilmək/öyrənmək. 

һанә и. çillә. 
һанәвард с. yuxugәtirәn. 
һанәгылә и. бот. yuxuotu (uşağın beşiyinin başından asılır, ona 

yuxu verir). 
һанə етəнеј ф. çillə qurmaq. 
һа’нәдә з. yuxuda; һанəдə виндеј yuхuda görmək. 
һанәдә’ с. yuxugәtirәn, yuxugәtirici. 
һанәлоғон с. çoxyatan. 
һанәлоғонәти и. çoxyatanlıq. 
һанәпарчин и. yuxuyozma; һанəпарчин кардеј ф. yuxu yozmaq; 

һанəпарчин кардə с. yuxu yozan (yozmuş); һанəпарчин кардə хəб. 
мəн. yuxu yozmusaan; һанəпарчин кардə беј ф. yuxu yozulmaq; 
һанəпарчин кардə быə с. yuxu yozulmuş (yozulan); һанəпарчин 
кардə быə хəб. мəн. yuxu yozulmuşdur (yozulub). 

һанәпарчинәкә и. yuxuyozan. 
һанәчу и. çillә. 
һанин с. yuxulu. 
һанумжән с. yuxulu. 
һанумжәнәти и. yuxululuq. 
һанумжән-һанумжәни з. yuxulu-yuxulu. 
һан-һыт и. yuxu; *Һан-һыт ғызылисə шин бəбе Yuxu qızıldan 

şirin olar (At. sözü). 
һапартәмә 1 с. ağzınagәlәn, cәfәngiyyat (söz); 2 z.: һапартəмə 

вотеј ағзынаҝəлəни демəк. 
һап-һуп и. hap-gop. 
һар с. hәr; һар кəс hər kəs, hərə, istənilən şəхs; һар вахти hər vaхt. 
һарајнә б. gәrçi. 
һаргылә a. hәr biri, istәnilәn; sәrbәst atma (oyunda). 
һард и. yemәk, xörәk. yeyәcәk. 
һарде и. yemә; *Һарчи бə һарде банде Hər şey yeməyə bağlıdır 

(At. sözü). 
һардеәдә з. yeyәndә, yeyәrkәn. 
һардеј ф. yemәk; хорəк һардеј хörək yemək; һардə беј ф. 

yeyilmək; һардə быəбе yeyilsəydi; һардə быəбəј yeyilsəydi; һардə бе 
yeyildi; һардə бејдə yeyilir; һардə бəбе yeyilər; һардə быə с. 
yeyilmiş, yeyilən; һардə быə хəб. мəн. yeyilmişdir, yeyilib; 
♥һардејдəм yeyirəm; һардејдəш yeyirsən; һардејдə yeyir; 
һардејдəмон yeyirik; һардејдəшон yeyirsiniz; һардејдəн yeyirlər; 
һардејдəним yemirəm; һардејдəниш yemirsən; һардејдəни yemir; 
һардејдəнимон yemirik; һардејдəнишон yemirsiniz; һардејдəнин 
yemirlər; һардыме yedim; һарде yedin; һардыше yedi; һардымоне 
yedik; һардоне yediniz; һардышоне yedilər; наһардыме yemədim; 
наһарде yemədin; наһардыше yemədi; наһардымоне yemədik; 
наһардоне yemədiniz; наһардышоне yemədilər; һардəмбе 
yemişdim; һардəбе yemişdin; һардəшбе yemişdi; һардəмонбе 
yemişdik; һардəонбе yemişdiniz; һардəшонбе yemişdilər; 
һардəмныбе yeməmişdim; һардəныбе yeməmişdin; һардəшныбе 
yeməmişdi; һардəмонныбе yeməmişdik; һардəонныбе 
yeməmişdiniz; һардəшонныбе iyeməmişdilər; əһəјм yeyərdim; əһəјш 
yeyərdin; əһəј yeyərdi; əһəјмон yeyərdik; əһəјшон yeyərdiniz; əһəјн 
yeyərdilər; нəһəјм yeməzdim; нəһəјш yeməzdin; нəһəј yeməzdi; 
нəһəјмон yeməzdik; нəһəјшон yeməzdiniz; нəһəјн yeməzdilər; 
һардејдəбим yeyirdim; һардејдəбиш yeyirdin; һардејдəбе yeyirdi; 
һардејдəбимон yeyirdik; һардејдəбишон yeyirdiniz; һардејдəбин 
yeyirdilər; һардејдəныбим yemirdim; һардејдəныбиш yemirdin; 
һардејдəныбе yemirdi; һардејдəныбимон yemirdik; 
һардејдəныбишон yemirdiniz; һардејдəныбин yemirdilər; 
һардəнинбим yeməliydim; һардəнинбиш yeməliydin; һардəнинбе 
yeməliydi; һардəнинбимон yeməliydik; һардəнинбишон 
yeməliydiniz; һардəнинбин yeməliydilər; һардəнинныбим 
yeməməliydim; һардəнинныбиш yeməməliydin; һардəнинныбе 
yeməməliydi; һардəниныбимон yeməməliydik; һардəнинныбишон 
yeməməliydiniz; һардəнинныбин yeməməliydilər; һардəнин бим 
yeməli oldum; һардəнин биш yeməli oldun; һардəнин бе yeməli 
oldu; һардəнин бимон yeməli olduq; һардəнин бишон yeməli 
oldunuz; һардəнин бин yeməli oldular; һардəнин ныбим yeməli 
olmadım; һардəнин ныбиш yeməli olmadım; һардəнин ныбе yeməli 
olmadı; һардəнин ныбимон yeməli olmadıq; һардəнин ныбишон 
yeməli olmadınız; һардəнин ныбин yeməli olmadılar; бəһардем 

(бəһам) yeyərəm; бəһардеш (бəһаш) yeyərsən; бəһарде (бəһа) 
yeyər; бəһардемон (бəһамон) yeyərik; бəһардешон (бəһашон) 
yeyərsiniz; бəһарден (бəһан) yeyərlər; нибəһардем (нибəһам) 
yemərəm; нибəһардеш (нибəһаш) yeməzsən; нибəһарде (нибəһа) 
yeməz; нибəһардемон (нибəһамон) yemərik; нибəһардешон 
(нибəһашон) yeməzsiniz; нибəһарден (нибəһан) yeməzlər; бəһəм 
yeyim; бəһə ye; бəһə yesin; бəһəмон yeyək; бəһəн yeyin; бəһəн 
yesinlər; нəһəм yeməyim; мəһə yemə; ныһə yeməsin; нəһəмон 
yeməyək; мəһəн yeməyin; нəһəн yeməsinlər; бəһом yesəm; бəһош 
yesən; бəһо yesə; бəһамон yesək; бəһашон yesəniz; бəһон yesələr; 
нəһом yeməsəm; нəһош yeməsən; нəһо yeməsə; нəһомон yeməsək; 
нəһошон yeməsəniz; нəһон yeməsələr. 

һардебырәв и. yemәk-içmәk, azuqә. 
һардејәдә и. yemәkdә; ханбоз быби бəмы бы хорəки һардејəдə 

bu yeməyi yeməkdə mənə şərik ol. 
һардеј-пешомеј ф. yemәk-içmәk.  
һардемон и. yemәk, azuqә, yeyim, yeyinti, yeyilәcәk, yeyәcәk; 

һардемонə мəһсулон yeyinti məhsulları. 
һарде-пешоме и. yeyib-içmә. 
һарде-пешомеј  ф. yeyib-içmәk. 
һардеһард и. yehaye. 
һарде-һарде з. yeyә-yeyә, yeyәrәk. 
һардеһәш и. azuqә. 
һарде-һыте и. yeyib-yatma; һарде-һытеј ф. yeyib yatmaq. 
һардә с. 1 yeyici; һардə шијə yeyici məhlul; 2 yeyilmiş, yeyilәn; 

һардə хорəк yeyilən хörək; 3 yeyәn; хорəк һардə одəм хörək yeyən 
adam. 

һардә хəб. мəн. yemisәn. 
һардәдә и. yedizdirәn, yemәkverәn. 
һардәј и. yemәk, yeyinti; озо быбу ышты һардəј! sənin yeməyin 

azar olsun! 
һардәјн с. yemәli; һардəјнə рəсон yeməli bitkilər. 
һардәнин с. yemәli, yeyilmәli, yeyәsi, yeyilәsi; һардəнин ни 

yeməli deyil. 
һардәсә з. yeyәrkәn, yeyәndә. 
һарды ə. hәr ikisi. 
һарды-пешомәј и. yemәk-içmәk. 
һардовније и. yedirtmә. 
һардовнијеј ф. yedirtmәk; һардовнијə беј ф. yedirdilmək; 

һардовнијə быə с. yedirdilmiş, yedirdilən; һардовнијə быə хəб. мəн. 
yedirdilmişdir, yedirdilib. 

һардовније-һардовније з. yedirdә-yedirdә, yedirdәrәk. 
һардовнијә с. yedirtmiş, yedirdәn. 
һардовнијә хəб. мəн. yedirtmisәn. 
һардовнијәнин с. yedirtmәli, yedirdәsi. 
һардовнијәсә з. yedirdәrkәn, yedirdәndә. 
һардонә с. yeyimlik; и һардонə bir yeyimlik. 
һардхонә и. yemәkxana. 
һарын с. harın. 
һарынәти и. harınlıq. 
һар кәс a. hәr kәs, hәrә, hәr kim, istәnilәn şәxs. 
һарки a. hәr kim, istәnilәn; һарки бејдə быбу hər kim olur olsun. 
һар сәфә з. hәr dәfә. 
һартәрәфә з. hәrtәrәfli. 
һартәрәфин з. hәrtәrәfli. 
һартәрәфинәти и. hәrtәrәflilik. 
һаруж з. hәr gün. 
һаружнә с. hәrgünkü, hәrgünlük. 
һарчи и. hәr şey. 
һар ҹур с. hәr cürә. 
һа сор з. hәr il. 
һасорнә с. hәrilki. 
һасте и. 1 ayaqlama, basdalama, tapdalama, basma; 2 yoğurma 

(palçıq və s.). 
һастеј ф. 1 ayaqlamaq, basdalamaq, basmaq, tapdalamaq; 2 

yoğurmaq; гыли һастеј gil yoğurmaq; сыл һастеј təzək yoğurmaq; 
һастə беј ф. 1 ayaqlanmaq, basdalanmaq, basılmaq, tapdalanmaq; 2 
yoğurulmaq; һастə быə с. 1 ayaqlanmış, basdalanmış, basılmış, 
tapdalanmış, ayaqlanan, basdalanan, basılan, tapdalanan; 2 
yoğurulmuş, yoğurulan; һастə быə хəб. мəн. 1 ayaqlanmışdır, 
basdalanmışdır, basılmışdır, tapdalanmışdır, ayaqlanıb, basdalanıb, 
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basılıb, tapdalanıb; 2 yoğurulmuşdur, yoğurulub; ♥һастејдəм 
ayaqlayıram; һастејдəш ayaqlayırsan; һастејдə ayaqlayır; 
һастејдəмон ayaqlayırıq; һастејдəшон ayaqlayırsınız; һастејдəн 
ayaqlayırlar; һастејдəбим ayaqlayırdım; һастејдəбиш ayaqlayırdın; 
һастејдəбе ayaqlayırdı; һастејдəбимон ayaqlayırdıq; һастејдəбишон 
ayaqlayırdınız; һастејдəбин ayaqlayırdılar; əһастим ayaqlayardım; 
əһастиш ayaqlayardın; əһасти ayaqlayardı; əһастимон ayaqlayardıq; 
əһастишон ayaqlayardınız; əһастин ayaqlayardılar; һастыме 
ayaqladım; һасте ayaqladın; һастыше ayaqladı; һастымоне 
ayaqladıq; һастыоне ayaqladınız; һастышоне ayaqladılar; 
һастəнинбим ayaqlamalıydım; һастəнинбиш ayaqlamalıydın; 
һастəнинбе ayaqlamalıydı; һастəнинбимон ayaqlamalıydıq; 
һастəнинбишон ayaqlamalıydınız; һастəнинбин ayaqlamalıydılar; 
һастəнин бим ayaqlamalı oldum; һастəнин биш ayaqlamalı oldun; 
һастəнин бе ayaqlamalı oldu; һастəнин бимон ayaqlamalı olduq; 
һастəнин бишон ayaqlamalı oldunuz; һастəнин бин ayaqlamalı 
oldular; һастəмбəј ayaqlasaydım; һастəбəј ayaqlasaydın; һастəшбəј 
ayaqlasaydı; һастəмонбəј ayaqlasaydıq; һастəонбəј ayaqlasaydınız; 
һастəшонбəј ayaqlasaydılar; бəһастем ayaqlayaram; бəһастеш 
ayaqlayarsan; бəһасте ayaqlayar; бəһастемон ayaqlayarıq; 
бəһастешон ayaqlayarsınız; бəһастен ayaqlayarlar; һастəниним 
ayaqlamalıyam; һастəниниш ayaqlamalısan; һастəнине 
ayaqlamalıdır; һастəнинимон ayaqlamalıyıq; һастəнинишон 
ayaqlamalısınız; һастəнинин ayaqlamalıdırlar; баһастым ayaqlayım; 
баһаст ayaqla; баһасты ayaqlasın; баһастəмон ayaqlayaq; баһастəн 
ayaqlayın; баһастын ayaqlasınlar; баһастом ayaqlasam; баһастош 
ayaqlasan; баһасто ayaqlasa; баһастомон ayaqlasaq; баһастошон 
ayaqlasanız; баһастон ayaqlasalar; ♥һастејдəним ayaqlamıram; 
һастејдəниш ayaqlamırsan; һастејдəни ayaqlamır; һастејдəнимон 
ayaqlamırıq; һастејдəнишон ayaqlamırsınız; һастејдəнин 
ayaqlamırlar; һастејдəныбим ayaqlamırdım; һастејдəныбиш 
ayaqlamırdın; һастејдəныбе ayaqlamırdı; һастејдəныбимон 
ayaqlamırdıq; һастејдəныбишон ayaqlamırdınız; һастејдəныбин 
ayaqlamırdılar; наһастим ayaqlamazdım; наһастиш ayaqlamazdın; 
наһасти ayaqlamazdı; наһастимон ayaqlamazdıq; наһастишон 
ayaqlamazdınız; наһастин ayaqlamazdılar; ныһастыме ayaqlamadım; 
ныһасте ayaqlamadın; ныһастыше ayaqlamadı; ныһастымоне 
ayaqlamadıq; ныһастыоне ayaqlamadınız; ныһастышоне 
ayaqlamadılar; һастəнинныбим ayaqlamamalıydım; һастəнинныбиш 
ayaqlamamalıydın; һастəнинныбе ayaqlamamalıydı; 
һастəнинныбимон ayaqlamamalıydıq; һастəнинныбишон 
ayaqlamamalıydınız; һастəнинныбин ayaqlamamalıydılar; һастəнин 
ныбим ayaqlamalı olmadım; һастəнин ныбиш ayaqlamalı olmadın; 
һастəнин ныбе ayaqlamalı olmadı; һастəнин ныбимон ayaqlamalı 
olmadıq; һастəнин ныбишон ayaqlamalı olmadınız; һастəнин ныбин 
ayaqlamalı olmadılar; һастəмнəбəј ayaqlamasaydım; һастəнəбəј 
ayaqlamasaydın; һастəнəшбəј ayaqlamasaydı; һастəмоннəбəј 
ayaqlamasaydıq; һастəоннəбəј ayaqlamasaydınız; һастəшоннəбəј 
ayaqlamasaydılar; нибəһастем ayaqlamaram; нибəһастеш 
ayaqlamazsan; нибəһасте ayaqlamaz; нибəһастемон ayaqlamarıq; 
нибəһастешон ayaqlamazsınız; нибəһастен ayaqlamazlar; 
һастəнинним ayaqlamamalıyam; һастəнинниш ayaqlamamalısan; 
һастəнинни ayaqlamamalıdır; һастəниннимон ayaqlamamalıyıq; 
һастəниннишон ayaqlamamalısınız; һастəниннин 
ayaqlamamalıdırlar; наһастым ayaqlamayım; маһаст ayaqlama; 
наһасты ayaqlamasın; маһастəмон ayaqlamayaq; маһастəн 
ayaqlamayın; наһастын ayaqlamasınlar; наһастом ayaqlamasam; 
наһастош ayaqlamasan; наһасто ayaqlamasa; наһастомон 
ayaqlamasaq; наһастошон ayaqlamasanız; наһастон ayaqlamasalar. 

һастеһаст и. basabas, tünlük, basqı. 
һасте-һасте з. 1 basa-basa, tapdalaya-tapdalaya, ayaqlaya-

ayaqlaya; 2 yoğura-yoğura. 
һасте-һасте пыјеј ф. basa-basa yerimәk. 
һастә с. 1 ayaqlamış, ayaqlayan, basdalamış, basdalayan, 

basmış, basan, tapdalamış, tapdalayan; 2 yoğurmuş, yoğuran. 
һастә хəб. мəн. 1 ayaqlamısan, basdalamısan, basmısan, 

tapdalamısan; 2 yoğurmusan. 
һастәнин с. 1 ayaqlamalı, ayaqlayası, basdalamalı, basdalayası, 

tapdalamalı, tapdalayası, basmalı, basası; 2 yoğurmalı, yoğurası.  
һастәсә з. 1 ayaqlayarkәn, ayaqlayanda, basdalayarkәn, 

basdalayanda, basarkәn, basanda, tapdalayarkәn, 

tapdalayanda; 2 yoğurarkәn, yoğuranda (palçıq və s.). 
һастымә з. basım-basım; һастымə пур кардеј basım-basım 

doldurmaq. 
һастовније и. basdalatma, ayaqlatma. 
һастовнијеј ф. ayaqlatmaq, tapdalatmaq, basdalatmaq; 

һастовнијə беј ф. ayaqlatdırılmaq, tapdalandırılmaq, bastalatdırılmaq; 
һастовнијə быə с. ayaqlatdırılmış, ayaqlatdırılan, tapdalatdırılmış, 
tapdalatdırılan, bastalatdırılmış, bastalatdırılan; һастовнијə быə хəб. 
мəн. ayaqlatdırılmışdır, ayaqlatdırılıb, tapdalatdırılmışdır, 
tapdalatdırılıb, bastalatdırılmışdır, bastalatdırılıb. 

һастовније-һастовније з. ayaqlada-ayaqlada, tapdalada-
tapdalada, basdalada-basdalada. 

һастовнијә с. ayaqlatmış, tapdalatmış, bastalatmış, ayaqladan, 
tapdaladan, bastaladan. 

һастовнијә хəб. мəн. ayaqlatmısan, tapdalatmısan, 
bastalatmısan. 

һастовнијәнин с. basdalatmalı, bastaladası, ayaqlatmalı, 
ayaqladası. 

һастовнијәсә з. ayaqladarkәn, ayaqladanda, tapdaladarkәn, 
tapdalayanda, basdaladarkәn, bastalayanda. 

һафизә и. hafizә. 
һафизәјн с. hafizәli. 
һафизәјнәти и. hafizәlilik. 
һафт a. yeddi; һафт пешт yeddi arхa; һафт речин yeddi gözəl; 

һафт кəрə һафт = чылы нəв yeddi dəfə yeddi = qırх doqquz. 
һафтангышт с. yeddibarmaq, yeddibarmaqlı. 
һафтбалин с. yeddiballıq; һафтбалинə бумəларзə yeddiballıq 

zəlzələ. 
һафтбанд и. tütәk, düdük. 
һафтбандәжән и. tütәkçalan, düdükçalan. 
һафтбырҹ с. yeddibürclü, yeddiqüllәli. 
һафтбоә и. yeddiqardaş (bürc). 
һафтверст с. yeddiverstlik. 
һафтвырәјн с. yeddiyerli. 
һафтгәз с. yeddiarşınlıq. 
һафтгирвәнкәјн с. yeddigirvәnkәli. 
һафтгул и. yeddibucaq. 
һафтгулин с. yeddibucaqlı. 
һафтғат с. yeddiqat, yeddiqatlı. 
һафтдамәрин с. yeddidamarlı; һафтдамəринə кабел rab. 

yeddidamarlı kabel. 
һафтдәғиғәјн с. yeddidәqiqәlik. 
һафтдимә с. yeddiüzlü. 
һафтдимин с. bax: һафтдимә. 
һафтдыгмә с. yeddidüymә, yeddidüymәlik; һафтдыгмə лулə 

yeddidüyməlik boru. 
һафтелектродин с. yeddielektrodlu. 
һафтә и. hәftә. 
һафтәарә с. hәftәarası. 
һафтәбәмијон з. hәftәaşırı. 
һафтәбиҹор и. hәftәbecar. 
һафтәјн с. hәftәlik; һафтəјнə родуш həftəlik azuqə; һафтəјнə 

ружномə həftəlik qəzet. 
һафткәсонә с. yeddiadamlıq, yeddinәfәrlik. 
һафткилограмин с. yeddikiloqramlıq. 
һафткилојн с. bax: һафткилограмин. 
һафткилометрин с. yeddikilometrlik. 
һафтли с. yeddilik. 
һафтлитрин с. yeddilitrlik. 
һафтмангә с. yeddiaylıq. 
һафтметрәјн с. yeddimetrlik. 
һафтмәнотин с. yeddimanatlıq. 
һафтмәртәбә с. yeddimәrtәbә. 
һафтмәртәбәјн с. yeddimәrtәbәli. 
һафтминә a. yeddinci. 
һафто a. yetmiş. 
һафт огард a. yeddi dönüş. 
һафтоминә a. yetmişinci. 
һафтосорнә с. yetmişillik. 
һафтрангә 1 с. yeddirәngli; 2 и. göy qurşağı. 
һафтрәғәмин с. yeddirәqәmli. 
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һафтружнә с. yeddigünlük. 
һафтса a. yeddi yüz. 
һафтсаатинә с. yeddisaatlıq. 
һафтсаминә a. yeddiyüzüncü. 
һафтсанијәјн с. yeddisaniyәlik. 
һафтсасорнә с. yeddiyüzillik. 
һафтсә с. yeddibaşlı. 
һафтсимин с. yeddisimli. 
һафтсинин с. yeddiyaşlı, yeddiyaş. 
һафтсинифин с. yeddisiniflik. 
һафтсорә с. yeddiyaşar, yeddiillik; һафтсорə кəлə yeddiyaşar 

dana; һафтсорə тəһсил yeddiillik təhsil. 
һафтсорнә с. yeddiillik; һафтсорнə мыборизə yeddiillik 

mübarizə. 
һафттиләјн с. yeddidilli. 
һафттир и. tapança. 
һафттонә  с. yedditonluq. 
һафт-һафт з. yeddi-yeddi; һафт-һафт рестə беј yeddi-yeddi 

düzülmək; һафт-һафт кардеј yeddiləmək. 
һафтһафтәјн с. yeddihәftәlik. 
һафт һәзо a. yeddi min. 
һафт һәзоминә a. yeddimininci. 
һафчәнә и. ilgәk, ilmәk, badaq. 
һафчәнәјн с. ilgәkli, ilmәkli, badaqlı. 
һафчәнә кардеј ф. ilgәklәmәk, ilmәklәmәk, badaqlamaq. 
һафчәнәохшәр с. ilgәkvarı, ilmәkvarı, ilgәkşәkilli. 
һа-һа и. hә-hә; һа-һа вотеј hə-hə demək. 
һаһанд и. mәdәniyyәt. 
һачәр и. açar, qıfıl; бəј һачəр qapı açarı. 
һачәрәвырә и. açaryeri. 
һачәрәвон и. açarçı. 
һачәрәвонәти и. açarçılıq.   
һачәрәдил и. açardili. 
һачәрәсохт и. açarqayıran, qıfılçı. 
һачәрин с. açarlı, qıfıllı. 
һаҹәт и. hacәt, alәt. 
һаҹо з. hәr yerdә. 
һаште и. 1 saxlama, dayandırma, әylәmә; 2 qoyma, buraxma, 

icazә vermә. 
һаштеј ф. 1 saxlamaq, dayandırmaq, әylәmәk; машини һаштеј 

maşını əyləmək; 2 qoymaq, buraxmaq, icazә vermәk; бə нəве 
һаштеј gəzməyə qoymaq; роəдə һаштеј yolda qoymaq; бенун һаштеј 
çörəksiz qoymaq; 3 əмр. мəн. баһашт saxla, әylә; һаштə беј ф. 
saxlanmaq, əylənmək, dayandırılmaq; һаштə быə с. saxlanmış, 
əylənmiş, dayandırılmış, dayandırılan; һаштə быə хəб. мəн. 
saxlanmışdır, əylənmişdir, dayandırılmışdır, dayandırılıb; 
♥һаштејдəм saхlayıram; һаштејдəш saхlayırsan; һаштејдə saхlayır; 
һаштејдəмон saхlayırıq; һаштејдəшон saхlayırsınız; һаштејдəн 
saхlayırlar; һаштејдəним saхlamıram; һаштејдəниш saхlamırsan; 
һаштејдəни saхlamır; һаштејдəнимон saхlamırıq; һаштејдəнишон 
saхlamırsınız; һаштејдəнин saхlamırlar; əһаштим saхlayardım; 
əһаштиш saхlayardın; əһашти saхlayardı; əһаштимон saхlayardıq; 
əһаштишон saхlayardınız; əһаштин saхlayardılar; нəһаштим 
saхlamazdım; нəһаштиш saхlamazdın; нəһашти saхlamazdı; 
нəһаштимон saхlamazdıq; нəһаштишон saхlamazdınız; нəһаштин 
saхlamazdılar; һаштејдəбим saхlayırdım; һаштејдəбиш saхlayırdın; 
һаштејдəбе saхlayırdı; һаштејдəбимон saхlayırdıq; һаштејдəбишон 
saхlayırdınız; һаштејдəбин saхlayırdılar; һаштејдəныбим 
saхlamırdım; һаштејдəныбиш saхlamırdın; һаштејдəныбе 
saхlamırdı; һаштејдəныбимон saхlamırdıq; һаштејдəныбишон 
saхlamırdınız; һаштејдəныбин saхlamırdılar; һаштыме saхladım; 
һаште saхladın; һаштыше saхladı; һаштымоне saхladıq; һаштоне 
saхladınız; һаштышоне saхladılar; наһаштыме saхlamadım; 
наһаште saхlamadın; наһаштыше saхlamadı; наһаштымоне 
saхlamadıq; наһаштоне saхlamadınız; наһаштышоне saхlamadılar; 
һаштəнинбим saхlamalıydım; һаштəнинбиш saхlamalıydın; 
һаштəнинбе saхlamalıydı; һаштəнинбимон saхlamalıydıq; 
һаштəнинбишон saхlamalıydınız; һаштəнинбин saхlamalıydılar; 
һаштəнинныбим saхlamamalıydım; һаштəнинныбиш 
saхlamamalıydın; һаштəнинныбе saхlamamalıydı; 
һаштəнинныбимон saхlamamalıydıq; һаштəнинныбишон 

saхlamamalıydınız; һаштəнинныбин saхlamamalıydılar; бəһаштем 
saхlayaram; бəһаштеш saхlayarsan; бəһаште saхlayar; бəһаштемон 
saхlayarıq; бəһаштешон saхlayarsınız; бəһаштен saхlayarlar; 
нибəһаштем saхlamaram; нибəһаштеш saхlamazsan; нибəһаште 
saхlamaz; нибəһаштемон saхlamarıq; нибəһаштешон saхlamazsınız; 
нибəһаштен saхlamazlar; һаштəниним saхlamalıyam; һаштəниниш 
saхlamalısan; һаштəнине saхlamalıdır; һаштəнинимон saхlamalıyıq; 
һаштəнинишон saхlamalısınız; һаштəнинин saхlamalıdırlar; 
һаштəнинним saхlamamalıyam; һаштəнинниш saхlamamalısan; 
һаштəнинни saхlamamalıdır; һаштəниннимон saхlamamalıyıq; 
һаштəниннишон saхlamamalısınız; һаштəниннин saхlamamalıdırlar; 
баһаштым saхlayım; баһашт saхla; баһашты saхlasın; баһаштəмон 
saхlayaq; баһаштəн saхlayın; баһаштын saхlasınlar; наһаштым 
saхlamayım; маһашт saхlama; наһашты saхlamasın; маһаштəмон 
saхlamayaq; маһаштəн saхlamayın; наһаштын saхlamasınlar; 
баһаштом saхlasam; баһаштош saхlasan; баһашто saхlasa; 
баһаштомон saхlasaq; баһаштошон saхlasanız; баһаштон saхlasalar; 
наһаштом saхlamasam; наһаштош saхlamasan; наһашто saхlamasa; 
наһаштомон saхlamasaq; наһаштошон saхlamasanız; наһаштон 
saхlamasalar. 

һаште-һаште з. 1 saxlaya-saxlaya, dayandıra-dayandıra, әylәyә-
әylәyә; 2 qoya-qoya, icazә verә-verә. 

һаштә с. 1 saxlamış, saxlayan, dayandırmış, dayandıran, 
әylәmiş, әylәyәn; 2 qoymuş, qoyan, buraxmış, buraxan, icazә 
vermiş (verәn). 

һаштә хəб. мəн. 1 saxlamısan, dayandırmısan, әylәmisәn; 2 
qoymusan, buraxmısan, icazә vermisәn. 

һаштәнин с. 1 saxlamalı, saxlayası, dayandırmalı, dayandırası, 
әylәmәli, әylәyәsi; 2 qoymalı, qoyası, buraxmalı, buraxası, icazә 
vermәli (verәsi). 

һаштәсә з. 1 saxlayarkәn, saxlayanda, dayandırarkәn, 
dayandıranda, әylәyәrkәn, әylәyәndә; 2 qoyarkәn, qoyanda, 
buraxarkәn, buraxanda, icazә verәrkәn (verәndә). 

һе н. hı; һе, рост вотејдəш? hı, düzmü deyirsən? 
һегемон и. hegemon. 
һегемонәти и. hegemonluq. 
һежо əд. 1 elә; һежо есəт elə indicə, yenicə; 2 necә ki, elә ki; һəво 

сард бејдə һежо һəши ныштеҹəғын elə gün batan kimi hava 
soyuyur. 

һежо 1 з. hәmişә, daim, daima; 2 с. daimi. 
һежоәти и. daimilik. 
һежо жыго з. elә-belә. 
һежо ијо з. elә burada, buradaca. 
һеј I овард. мəн. hey; һеј, конҹо нијо быəш ты? hey, sən harada 

gizlənmisən? 
һеј II и. hey; ниме һеј heyim yoхdur. 
һејбәт и. heybәt. 
һејбәтин с. heybәtli. 
һејбәтинәти и. heybәtlilik. 
һејве и. artım; һејве бе и. artma; һејве беј ф. artmaq, doğub-

törəmək; һејве быə с. artmış, artan; һејве быə хəб. мəн. artmışdır, 
artıb; һејве кардеј ф. artırmaq; һејве кардə беј ф. artırılmaq; һејве 
кардə быə с. artırılmış, artırılan; һејве кардə быə хəб. мəн. 
artırılmışdır, artırılıb. 

һејәт и. heyәt. 
һејз и. heyz. 
һејкәл и. heykәl; һејкəл ној ф. heykəl qoymaq; һејкəл ноə беј ф. 

heykəl qoyulmaq; һејкəл ноə быə с. heykəl qoyulmuş (qoyulan); 
һејкəл ноə быə хəб. мəн. heykəl qoyulmuşdur (qoyulub); һејкəл 
тошеј ф. heykəl yonmaq; һејкəл тошə беј ф. heykəl yonulmaq; 
һејкəл тошə быə с. heykəl yonulmuşdur (yonulub); һејкəл тошə быə 
хəб. мəн. heykəl yonulmuşdur (yonulub). 

һејкәлтәрош и. heykәltәraş. 
һејкәлтәрошәти и. heykәltәraşlıq. 
һејмо и. qatığın dәlәmәyә qәdәr olan vәziyyәti (bax: дәләмә); su 

ilә qatıq arasında olan vәziyyәt. 
һејран и. heyran; һејран беј ф. heyran olmaq; һејран быə с. 

heyran olmuş, heyran olan; һејран быə хəб. мəн. heyran olmuşdur, 
heyran olub. 

һејранәкә с. heyranedәn, heyranedici. 
һејранәкәти и. heyranedicilik. 
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һејранәти и. heyranlıq. 
һејран-һејрани з. heyran-heyran, heyranlıqla. 
һејрати и. мус. Heyratı (zərb muğam). 
һејрәт и. heyrәt; де һејрəти heyrətlə. 
һејрәтамиз с. heyrәtamiz. 
һејрәтамизәти и. heyrәtamizlik. 
һејрәтин с. heyrәtli. 
һејрәтинәти и. heyrәtlilik. 
һејсијот и. heysiyyat. 
һејсијотин с. heysiyyatlı. 
һејсијотинәти и. heysiyyatlılıq. 
һејһот n. heyhat. 
һектар и. hektar. 
һеле и. çağırış, çağırtı, sәda; һеле кардеј ф. çağırmaq, səsləmək; 

һеле кардə беј ф. çağırılmaq, səslənmək; һеле кардə быə с. 
çağırılmış, səslənmiş, çağırılan, səslənən; һеле кардə быə хəб. мəн. 
çağırılmışdır, səslənmişdir, çağırılıb, səslənib; һеле кардовнијеј ф. 
çağırtdırmaq. 

һембел и. зоол. qarabatdaq (kürəkayaqlılar dəstəsindən suda üzən 
quş). 

һембелиғәзинон и. зоол. qarabatdaqkimilәr. 
һенз и. bax: сыл. 
һер с. çer. 
һерәке з. әyri-әyri, çәpәki; һерəке дијə кардеј əyri-əyri baхmaq. 
һерәти и. әyrigözlük, çәpgözlük. 
һерәчәмхор с. fırıldaq. 
һерәчәмхорәти и. fırıldaqlıq. 
һерәчәш с. әyrigöz, çәpgöz. 
һерәчәшәти и. әyrigözlük, çәpgözlük. 
һер-һери з. çәp-çәp. 
һесте хəб. мəн. var; чымы һестыме mənim varımdır; ышты һесте 

sənin varındır; чəј һестыше onun varıdır; чəмə һестымоне bizim 
varımızdar; шымə һестыоне sizin varınızdır; чəвон һестышоне 
onların varıdır; кə һесте ev vardır; əғыл һесте uşaq vardır; ки һесте 
кəдə? evdə kim vardır? 

һесте-быәј и. olan-olmaz. 
һестемон и. varlıq, mövcudat. 
һесте-ни и. var-yox. 
һести и. varlıq. 
һестим хəб. мəн. varam; һестим бə жыго зоə! varam belə oğula! 
һә и. eşşәk, uzunqulaq; *Һə ыштə сојби бəсə сығи, асп бəсə 

памбə ебəғанде. 
һәб и. hәb. 
һәбәш и. hәbәş (xalq). 
һәбс и. hәbs. 
һәбсәамбу и. бот. armud növü. 
һәбсхонә и. hәbsxana. 
һәвали и. әyalәt, ucqar. 
һәвар и. qahmar, qәhmәr; һəвари кəшеј ф. qahmarlamaq; һəвар 

кəшə беј ф. qahmarlanmaq; һəвар кəшə быə с. qahmarlanmış, 
qahmarlanan; һəвар кəшə быə хəб. мəн. qahmarlanmışdır, 
qahmarlanıb. 

һәвардәј и. açıqlıq, açıq yer; бə һəвардəј бешеј açıqlığa çıхmaq. 
һәваркәш и. qahmarçı, qәhmәrçi. 
һәваркәшәти и. qahmarçılıq, qahmarlıq, qәhmәrçilik. 
һәвате и. satma. 
һәватеј ф. satmaq; һəватə беј ф. satılmaq; һəватə быə с. satılmış, 

satılan; һəватə быə хəб. мəн. satılmışdır, satılıb; ♥һəватејдəм satıram; 
һəватејдəш satırsan; һəватејдə satır; һəватејдəмон satırıq; 
һəватејдəшон satırsınız; һəватејдəн satırlar; һəватејдəним satmıram; 
һəватејдəниш satmırsan; һəватејдəни satmır; һəватејдəнимон 
satmırıq; һəватејдəнишон satmırsınız; һəватејдəнин satmırlar; 
əһватим satardım; əһватиш satardın; əһəвати satardı; əһватимон 
satardıq; əһватишон satardınız; əһватин satardılar; нəһватим 
satmazdım; нəһватиш satmazdın; нəһвати satmazdı; нəһватимон 
satmazdıq; нəһватишон satmazdınız; нəһватин satmazdılar; 
һəватејдəбим satırdım; һəватејдəбиш satırdın; һəватејдəбе satırdı; 
һəватејдəбимон satırdıq; һəватејдəбишон satırdınız; һəватејдəбин 
satırdılar; һəватејдəныбим satmırdım; һəватејдəныбиш satmırdın; 
һəватејдəныбе satmırdı; һəватејдəныбимон satmırdıq; 
һəватејдəныбишон satmırdınız; һəватејдəныбин satmırdılar; 

һəватыме satdım; һəвате satdın; һəватыше satdı; һəватымоне satdıq; 
һəватоне satdınız; һəватышоне satdılar; нəһватыме satmadım; 
нəһвате satmadın; нəһватыше satmadı; нəһватымоне satmadıq; 
нəһватыоне satmadınız; нəһватышоне satmadılar; һəватəнинбим 
satmalıydım; һəватəнинбиш satmalıydın; һəватəнинбе satmalıydı; 
һəватəнинбимон satmalıydıq; һəватəнинбишон satmalıydınız; 
һəватəнинбин satmalıydılar; һəватəнинныбим satmamalıydım; 
һəватəнинныбиш satmamalıydın; һəватəнинныбе satmamalıydı; 
һəватəнинныбимон satmamalıydıq; һəватəнинныбишон 
satmamalıydınız; һəватəнинныбин satmamalıydılar; бəһватем 
sataram; бəһватеш satarsan; бəһвате satar; бəһватемон satarıq; 
бəһватешон satarsınız; бəһватен satarlar; əһватним (нибəһватем) 
satmaram; əһватниш (нибəһватеш) satmazsan; əһватни (нибəһвате) 
satmaz; əһватнимон (нибəһватемон) satmarıq; əһватнишон 
(нибəһватешон) satmazsınız; əһватнин (нибəһватен) satmazlar; 
һəватəниним satmalıyam; һəватəниниш satmalısan; һəватəнине 
satmalıdır; һəватəнинимон satmalıyıq; һəватəнинишон satmalısınız; 
һəватəнинин satmalıdırlar; һəватəнинним satmamalıyam; 
һəватəнинниш satmamalısan; һəватəнинни satmamalıdır; 
һəватəниннимон satmamalıyıq; һəватəниннишон satmamalısınız; 
һəватəниннин satmamalıdırlar; бəһватым satım; бəһват sat; бəһваты 
satsın; бəһватəмон sataq; бəһватəн satın; бəһватын satsınlar; 
нəһватым satmayım; мəһват satma; нəһваты satmasın; мəһватəмон 
satmayaq; мəһватəн satmayın; нəһватын satmasınlar; бəһватом 
satsam; бəһватош satsan; бəһвато satsa; бəһватомон satsaq; 
бəһватошон satsanız; бəһватон satsalar; нəһватом satmasam; 
нəһватош satmasan; нəһвато satmasa; нəһватомон satmasaq; 
нəһватошон satmasanız; нəһватон satmasalar. 

һәватемон и. satış. 
һәвате-һәвате з. sata-sata, sataraq. 
һәватә с. satmış, satan. 
һәватә хəб. мəн. satmısan. 
һәватәкәс и. satan, satıcı. 
һәватәнин с. satmalı, satası, satılmalı, satılası. 
һәватәсә з. satarkәn, satılarkәn. 
һәвво и. Hәvva. 
һәвә и. hәvә (xalça toxumaq üçün ağzı dişli dəmir alət). 
һәвәлә-гәвәлә и. cәfәngiyyat. 
һәвәлив и.  бот. әvәlik. 
һәвәлонә и. bax:  әвә; һәмро. 
һәвәлохтә и. itәlәmә; һəвəлохтə дој ф. itələmək; һəвəлохтə доə 

беј ф. itələnmək; һəвəлохтə доə быə с. itələnmiş, itələnən; һəвəлохтə 
доə быə хəб. мəн. itələnmişdir, itələnib. 

һәвәлу и. qәrzәk (yetişməmiş qozun, fındığın yaşıl qabığı). 
һәвәлук с. dәymәmiş, yetişmәmiş, dәymәyәn, yetişmәyәn; 

һəвəлукə виз dəyməmiş qoz. 
һәвәнг и. hәvәng, dibәk. 
һәвәнгдастә и. hәvәngdәstә. 
һәвәнд и. istiqamәt, tәrәf. 
һәвәндисә з. dalınca, ardınca, o tәrәfә; шим мыни сəдо кардə 

одəми һəвəндисə məni səsləyən adama tərəf getdim. 
һәвәс и. hәvәs, де һəвəси həvəslə. 
һәвәсин с. hәvәsli. 
һәвәсинәти и. hәvәslilik. 
һәвәскор с. hәvәskar. 
һәвәскорәти и. hәvәskarlıq. 
һәвәши с. acgöz. 
һәвәшијәти и. acgözlük. 
һәвје и. sәndәlәmә. 
һәвјеј ф. sәndәlәmәk; ♥һəвјејдəм səndələyirəm; һəвјејдəш 

səndələyirsən; һəвјејдə səndələyir; һəвјејдəмон səndələyirik; 
һəвјејдəшон səndələyirsiniz; һəвјејдəн səndələyirlər; һəвјејдəбим 
səndələyirdim; һəвјејдəбиш səndələyirdin; һəвјејдəбе səndələyirdi; 
һəвјејдəбимон səndələyirdik; һəвјејдəбишон səndələyirdiniz; 
һəвјејдəбин səndələyirdilər; əһəвим səndələyərdim; əһəвиш 
səndələyərdin; əһəви səndələyərdi; əһəвимон səndələyərdik; 
əһəвишон səndələyərdiniz; əһəвин səndələyərdilər; һəвјəјм 
səndələdim; һəвјəјш səndələdin; һəвјəј  səndələdi; һəвјəјмон  
səndələdik; һəвјəјшон  səndələdiniz; һəвјəјн səndələdilər; 
һəвјəнинбим səndələməliydim; һəвјəнинбиш səndələməliydin; 
һəвјəнинбе səndələməliydi; һəвјəнинбимон səndələməliydik; 



551 
ҺӘВЈЕ-ҺӘВЈЕ 

 
 
һəвјəнинбишон səndələməliydiniz; һəвјəнинбин səndələməliydilər; 
һəвјəнин бим səndələməli oldum; һəвјəнин биш səndələməli oldun; 
һəвјəнин бе səndələməli oldu; һəвјəнин бимон səndələməli olduq; 
һəвјəнин бишон səndələməli oldunuz; һəвјəнин бин səndələməli 
oldular; һəвјəбəјм səndələsəydim; һəвјəбəјш səndələsəydin; һəвјəбəј 
səndələsəydi; һəвјəбəјмон səndələsəydik; һəвјəбəјшон  
səndələsəydiniz; һəвјəбəјн  səndələsəydilər; бəһəвјем səndələyərəm; 
бəһəвјеш səndələyərsən; бəһəвје səndələyər; бəһəвјемон 
səndələyərik; бəһəвјешон səndələyərsiniz; бəһəвјен səndələyərlər; 
һəвјəниним səndələməliyəm; һəвјəниниш səndələməlisən; һəвјəнине 
səndələməlidir; һəвјəнинимон səndələməliyik; һəвјəнинишон 
səndələməlisiniz; һəвјəнинин səndələməlidirlər; быһəвјым 
səndələyim; быһəви səndələ; быһəвјы səndələsin; быһəвјəмон 
səndələyək; быһəвјəн səndələyin; быһəвјын səndələsinlər; быһəвјом 
səndələsəm; быһəвјош səndələsən; быһəвјо səndələsə; быһəвјомон 
səndələsək; быһəвјошон səndələsəniz; быһəвјон səndələsələr; 
♥һəвјејдəним səndələmirəm; һəвјејдəниш səndələmirsən; һəвјејдəни 
səndələmir; һəвјејдəнимон səndələmirik; һəвјејдəнишон 
səndələmirsiniz; һəвјејдəнин səndələmirlər; һəвјејдəныбим 
səndələmirdim; һəвјејдəныбиш səndələmirdin; һəвјејдəныбе 
səndələmirdi; һəвјејдəныбимон səndələmirdik; һəвјејдəныбишон 
səndələmirdiniz; һəвјејдəныбин səndələmirdilər; нəһəвјим 
səndələməzdim; нəһəвјиш səndələməzdin; нəһəвји səndələməzdi; 
нəһəвјимон səndələməzdik; нəһəвјишон səndələməzdiniz; нəһəвјин 
səndələməzdilər; ныһəвјəјм səndələmədim; ныһəвјəјш səndələmədin; 
ныһəвјəј səndələmədi; ныһəвјəјмон səndələmədik; ныһəвјəјшон 
səndələmədiniz; ныһəвјəјн səndələmədilər; һəвјəнинныбим 
səndələməməliydim; һəвјəнинныбиш səndələməməliydin; 
һəвјəнинныбе səndələməməliydi; һəвјəнинныбимон 
səndələməməliydik; һəвјəнинныбишон səndələməməliydiniz; 
һəвјəнинныбин səndələməməliydilər; һəвјəнин ныбим səndələməli 
olmadım; һəвјəнин ныбиш səndələməli olmadın; һəвјəнин ныбе 
səndələməli olmadı; һəвјəнин ныбимон səndələməli olmadıq; 
һəвјəнин ныбишон səndələməli olmadınız; һəвјəнин ныбин 
səndələməli olmadılar; һəвјəнəбəјм səndələməsəydim; һəвјəнəбəјш 
səndələməsəydin; һəвјəнəбəј səndələməsəydi; һəвјəнəбəјмон 
səndələməsəydik; һəвјəнəбəјшон səndələməsəydiniz; һəвјəнəбəјн  
səndələməsəydilər; нибəһəвјем səndələmərəm; нибəһəвјеш 
səndələməzsən; нибəһəвје səndələməz; нибəһəвјемон səndələmərik; 
нибəһəвјешон səndələməzsiniz; нибəһəвјен səndələməzlər; 
һəвјəнинним səndələməməliyəm; һəвјəнинниш səndələməməlisən; 
һəвјəнинни səndələməməlidir; һəвјəниннимон səndələməməliyik; 
һəвјəниннишон səndələməməlisiniz; һəвјəниннин 
səndələməməlidirlər; ныһəвјым səndələməyim; мəһəви səndələmə; 
ныһəвјы səndələməsin; мəһəвјəмон səndələməyək; мəһəвјəн 
səndələməyin; ныһəвјын səndələməsinlər; ныһəвјом səndələməsəm; 
ныһəвјош səndələməsən; ныһəвјо səndələməsə; ныһəвјомон 
səndələməsək; ныһəвјошон səndələməsəniz; ныһəвјон 
səndələməsələr. 

һәвје-һәвје з. sәndәlәyә-sәndәlәyә, sәndәlәyәrәk. 
һәвјә с. sәndәlәmiş, sәndәlәyәn. 
һәвјә хəб. мəн. sәndәlәyib. 
һәвјәнин с. sәndәlәmәli, sәndәlәyәsi. 
һәвјәсә з. sәndәlәyәrkәn, sәndәlәyәndә. 
һәво I и. hava. 
һәво II и. hava, melodiya; рахсə һəво oyun havası. 
һәво III:  һәво дој ф. hava vermәk, qızışdırmaq; һəво доə беј ф. 

qızışdırılmaq; һəво доə быə с. qızışdırılmış, qızışdırılan; һəво доə 
быə хəб. мəн. qızışdırılmışdır, qızışdırılıb; һəво дој ф. qızışdırmaq. 

һәвобәгәв с. ağzıhavalı. 
һәвобәгәвәти и. ağzıhavalılıq. 
һәво-бәло и. qәza-qәdәr, bәdbәxtlik. 
һәвобәсә с. havalı, yelli. 
һәвобәсәти и. havalılıq, yellilik. 
һәводор и. havadar. 
һәводорәти и. havadarlıq. 
һәвоәдә и. qızışdıran. 
һәвоәпам и. havaölçәn. 
һәвој с. havayı, müфtә. 
һәвојбәһә и. müфtәyeyәn, müфtәxor. 

һәволә и. hәvalә; һəволə дој ф. atmaq, tullamaq; һəволə доə беј ф. 
atılmaq, tullanmaq; һəволə доə быə с. atılmış, atılan, tullanmış, 
tullanan; һəволə доə быə хəб. мəн. atılmışdır, atılıb, tullanmışdır, 
tullanıb; һəволə кардеј ф. həvalə etmək; һəволə кардə беј ф. həvalə 
edilmək; һəволə кардə быə с. həvalə edilmiş (edilən); һəволə кардə 
быə хəб. мəн. həvalə edilmişdir (edilib). 

һәвәлонә и. cift, son (mal-qarada). 
һәволонә и. астр. orbit.  
һәвон и. eşşәkçi, eşşәksaxlayan, eşşәkotaran. 
һәвонәти и. eşşәkçilik. 
һәвоо и.  havadan; борути бу омејдə һəвоо havadan barıt qoхusu 

gəlir. 
һәвосот и. havasat, iqlim. 
һәвоҹот и. havacat. 
һәвулҹони с. hövülnak, hәyacanlı. 
һәвулҹонијәти и. hövülnaklıq, hәyacanlılıq. 
һәвур и. cәhd, sәy. 
һәвур-һәвур и. canatma, dartınma, cәhd etmә, sәy etmә; һəвур-

һəвур кардеј can atmaq, dartınmaq, cəhd etmək, səy etmək. 
һәвуш и. зоол. dovşan. 
һәвушгуш с. dovşanqulaq. 
һәвушгушәти и. dovşanqulaqlıq. 
һәвушәвон и. dovşançı, dovşansaxlayan. 
һәвушәвонәти и. dovşançılıq; һəвушəвонəти тəсəрруфот 

dovşançılıq təsərrüfatı. 
һәвушәли и. dovşancıq, dovşancığaz. 
һәвушохшәрон и. зоол. dovşankimilәr. 
һәвушчәш и. тəб. dovşangöz (göz yuvasının qovuşması). 
һәгбә и. çanta, heybә. 
һәгорәт и. hәqarәt; де һəгорəти həqarətlə. 
һәгорәтин с. hәqarәtli. 
һәгорәтинәти и. hәqarәtlilik. 
һәғиғәт и. hәqiqәt. 
һәғиғәтән з. hәqiqәtәn, hәqiqәtdә. 
һәғиғи с. hәqiqi. 
һәғиғијәти и. hәqiqilik. 
һәғир и. hәqir.  
һәғирәти и. hәqirlik. 
һәғиронә з. hәqiranә. 
һәдд и. hәdd. 
һәдд-булуғ и. hәdd-buluq. 
һәддисә з. hәddindәn; һəддисə зијод həddindən artıq. 
һәдәғә и. hәdәqә; чəшоным бешин һəдəғəо gözlərim hədəqədən 

çıхdılar. 
һәдәјон з. hәdyan; һəдəјон мандəм бəчəј кардə коон! onun 

gördüyü işlərə hədyan qalmışam! 
һәдәр с. hәdәr. 
һәдәрә з. hәdәr, әbәs; һəдəрə вырəдə əbəs yerə. 
һәдәрән-пәдәрән и. hәdәrәn-pәdәrәn. 
һәдәр-һәдәрә с. hәdәr-hәdәr; һəдəр-һəдəрə əзјəтон hədər-hədər 

əziyyətlər. 
һәдәр-һәдәри з. hәdәr yerә, hәdәr-hәdәr; һəдəр-һəдəри кəшə 

быə əзјəтон hədər yerə çəkilən əziyyətlər. 
һәдәф и. hәdәf. 
һәдәфә и. hәdәfә (тüfəngin üsтündə nişan almaq üчün qurğu). 
һәдијә и. hәdiyyә. 
һәдијәванд и. hәdiyyәverәn. 
һәдис и. hәdis. 
һәдјон и. hәdyan. 
һәдјонәвот и. hәdyançı. 
һәждә a. on sәkkiz. 
һәждәминә a. onsәkkizinci. 
һәжәмә с. qanmaz, mәdәniyyәtsiz. 
һәжәмәти и. qanmazlıq, mәdәniyyәtsizlik. 
һәжәмот и. зоол. hәşәrat.  
һәжије и. yarıma. 
һәжијеј ф. yarımaq; фылонкəс боштə пыə һəжијəни, бомы 

һəнибəжије filankəs öz atasına yarımayıb, mənə yarımaz. 
һәжије-һәжије з. yarıya-yıraya, yarıyaraq. 
һәжијә с. yarımış, yarıyan. 
һәжијә хəб. мəн. yarıyıb. 
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һәжијәкәс и. yarıyan, yarımış; һəжијəкəсонəдə быбəн! 
yarıyanlardan olun! 

һәжијәнин с. yarımalı, yarıyası. 
һәжијәсә з. yarıyarkәn, yarıyanda. 
һәжин с. hәzin. 
һәжин-һәжинә с. hәzin-hәzin; һəжин-һəжинə кырдијон həzin-

həzin ağılar. 
һәжин-һәжини з. hәzin-hәzin; һəжин-һəжини кырди вотеј həzin-

həzin ağı demək. 
һәжјовније и. yarıtma. 
һәжјовнијеј ф. yarıtmaq. 
һәжјовније-һәжјовније з. yarıda-yırada, yarıdaraq. 
һәжјовнијә с. yarıtmış, yarıdan. 
һәжјовнијә хəб. мəн. yarıdıb, yarıtmışdır, yarıdıbdır. 
һәжјовнијәкәс и. yarıdan, yarıtmış. 
һәжјовнијәнин с. yarıtmalı, yarıdası. 
һәжјовнијәсә з. yarıdarkәn, yarıdanda. 
һәз и. hәzz. 
һәзәрфәт и. гəп. eşşәkzarafatı, kobudluq. 
һәзин и. bax: һәжин. 
һәзин-һәзин з. bax: һәжин-һәжин. 
һәзырә и. eşşәk anqırtısı. 
һәзм и. hәzm; һəзм кардеј həzm etmək. 
һәзми-рабе и. hәzmi-rabe; һəзми-рабео дəвонијеј həzmi-rabedən 

keçirmək. 
һәзо a. min. 
һәзоминә с. mininci. 
һәзопо и. зоол. qırxayaq. 
һәзорәһмәти с. yolagedәn, üzüyola, yaxşı. 
һәзосорнә с. minillik. 
һәзо-һәзо (де һәзо) a. minlәrlә, min-min, saysız-hesabsız. 
һәзоһәлбәт з. 1 dönә-dönә; һəзоһəлбəт асбардеј dönə-dönə 

tapşırmaq; 2 dәrhal, әl-әlbәt; 3 mütlәq, hökman; һəзоһəлбəт бомем 
dərhal (mütləq) gələrəm. 

һәзрәт и. hәzrәt. 
һәјбәт и. heybәt, qorxu; һəјбəт кардеј ф. çəkinmək. 
һәјбәтин с. heybәtli. 
һәјбәтинәти и. heybәtlilik. 
һәјвәрә и. heyvәrә. 
һәјвәрәти и. heyvәrәlik. 
һәјвон и. heyvan; *Бə һəјвони зу лозиме, бə одəми ағыл Heyvana 

güc lazımdır, adama ağıl; Һəјвон де кəфшəни, одəм де зывони 
Heyvanı örüşlə, adamı dillə tanıyarlar (At. məs.). 

һәјвондор и. heyvandar. 
һәјвондорәти и. heyvandarlıq. 
һәјвонәти и. heyvanlıq. 
һәјвонот и. heyvanat. 
һәјвонхонә и. heyvanxana, zoopark. 
һәјвон-һәјвони з. heyvancasına. 
һәје и. qaşınma. 
һәјеј ф. qaşınmaq; ♥һəјəбе qaşınmışdı; һəјејдəбе qaşınırdı; 

һəјејдəјбəн qaşınırmış; һəјəј qaşındı; əһəји qaşınardı ; һəјəнинбе 
qaşınmalıydı; һəјəнин бе qaşınmalı oldu; һəјејдə qaşınır; бəһəје 
qaşınar; һəјəнине qaşınmalıdır; быһəјы qaşınsın; быһəјо qaşınsa; 
♥һəјəныбе qaşınmamışdı; һəјејдəныбе qaşınmırdı; һəјејдəнијбəн 
qaşınmırmış; ныһəјəј qaşınmadı; нəһəји qaşınmazdı; һəјəнинныбе 
qaşınmamalıydı; һəјəнин ныбе qaşınmalı olmadı; һəјејдəни qaşınmır; 
нибəһəје qaşınmaz; һəјəнинни qaşınmamalıdır; ныһəјы qaşınmasın; 
ныһəјо qaşınmasa.  

һәје-һәје з. qaşına-qaşına, qaşınaraq. 
һәјә с. qaşınan, qaşınmış. 
һәјә хəб. мəн. qaşınıb. 
һәјәнә и. qaşınma, qaşıntı; һəјəнə омеј qaşınma gəlmək; һəјəнəм 

омејдə qaşınmam gəlir; һəјəнə рефлекс qaşınma refleksi. 
һәјәнин с. qaşınmalı, qaşınası. 
һәјәсә з. qaşınarkәn, qaşınanda. 
һәјәҹон и. hәyәcan. 
һәјәҹонин с. hәyәcanlı. 
һәјәҹонинәти и. hәyәcanlılıq. 
һәјо и. hәya. 
һәјо-абру и. hәya-abır. 

һәјоманд с. hәyalı. 
һәјомандәти и. hәyalılıq. 
һәју и. azma; һəју беј azmaq. 
һәју с. yabanı; һəјујə шəлем yabanı şalğam. 
һәјф и. hayıf; һəјф бешеј hayıf çıхmaq. 
һәјф n. heyif, әfsus. 
һәјфәти и. heyiflik. 
һәкәм и. 1 tәkid; 2 hәkәm, jüri. 
һәкәмин с. tәkidli. 
һәкәминәти и. tәkidlilik. 
һәким и. hәkim. 
һәкимәти и. hәkimlik. 
һәкытә и. зоол. bax: кытә. 
һәкк и. hәkk; һəкк кардеј həkk etmək. 
һәккок и. hәkkak. 
һәккокәти и. hәkkaklıq. 
һәл с. hәl; һəл беј ф. həl bişmək (xörək); һəл быə с. həl bişmiş 

(bişən); һəл быə хəб. мəн. həl bişmişdir (bişib); һəл патеј ф. həl 
bişirmək; һəл патə беј ф. həl bişirilmək; һəл патə быə с. həl 
bişirilmiş (bişirilən); һəл патə быə хəб. мəн. həl bişirilmişdir 
(bişirilib). 

һәлбәт з. әlbәt; һəлбəт аз бомем əјо! əlbət mən ora gələrəm! 
һәлбәттә з. әlbәttә. 
һәлә з. hәlә; əв омəныбе һəлə o hələ gəlməmişdi. 
һәлә: бә һәләм хəб. мəн. oruc deyilәm. 
һәләбәс с. elә-belә, asan, yüngül; һəлəбəсə ко ни боты ым bu 

sənin üçün elə-belə (asan) iş deyil. 
һәләби и. çaydan. 
һәләвурд и. hәdә-qorxu; һəлəвурд омеј hədə-qorхu gəlmək. 
һәләзун и. spiral. 
һәләзуниғәзинә с. spiralvarı. 
һәләзуниғәзинәти и. spiralvarılıq. 
һәләкә с. hәlledici. 
һәлә ки з. hәlәlik, hәlә ki. 
һәләм з. hәlә. 
һәләмдур и. бот. kәklikotu, kәkotu; һəлəмдурə чај kəkotu çayı. 
һәләмдурин  с. kәklikotulu; һəлəмдуринə чај kəkotulu çay. 
һәләм-һәләм 1. с. hәlәm-hәlәm; һəлəм-һəлəмə одəми ко ни… 

hələm-hələm adamın işi deyil; 2. з. hәlәm-hәlәmи; һəлəм-һəлəми 
лывејдəниш вырəо hələm-hələm јerindəн tərpənmirsən. 

һәлән з. hәlә dә. 
һәлә-һәлбәт з. boş-boşuna, elә-belә, boş yerә, hәlә-hәlbәt; һəлə-

һəлбəт нəвој ијо əв o, elə-belə bura gəlməzdi. 
һәлим 1 и.  hәlim; бырзи һəлим düyü həlimi; 2 с. hәlim, yumşaq 

(xasiyyət); һəлимə одəм həlim adam.  
һәлимдур и. bax:  һәләмдур. 
һәлимәти и. hәlimlik. 
һәлл и. hәll; һəлл беј ф. həll olmaq (məsələ və s.); һəлл быə с. həll 

olmuş (olan); һəлл быə хəб. мəн. həll olmuşdur (olub); һəлл кардеј 
ф. həll etmək; һəлл кардə беј ф. həll edilmək; һəлл кардə быə с. həll 
edilmiş (edilən); һəлл кардə быə хəб. мəн. həll edilmişdir (edilib). 

һәлле и. 1 düzüm, ot düzümü (biçilmiş ot düzümü); 2 yallı (rəqs); 
сəрһəлле yallıbaşı. 

һәлләм-ғәлләм с. әllәm-qәllәm, kәlәkbaz. 
һәлләм-ғәлләмәти и. әllәm-qәllәmlik, kәlәkbazlıq. 
һәлләнһуш с. fırıldaqçı. 
һәлләнһушәти и. fırıldaqçılıq. 
һәллоҹ и. hәllac. 
һәллоҹәти и. hәllaclıq. 
һәло с. bax: нимдош. 
һәло и. pitiqabı; bax: питигулә. 
һәлоғ и. alaq; һəлоғ карде и. alaqlama; һəлоғ кардеј ф. alaq 

etmək, alaqlamaq, alaqdan təmizləmək; һəлоғ кардə беј ф. alaq 
edilmək, alaqlanmaq, alaqdan təmizlənmək; һəлоғ кардə быə с. alaq 
edilmiş, alaqlanmış, alaqlanan, alaqdan təmizlənmiş; һəлоғ кардə быə 
хəб. мəн. alaq edilmişdir, alaqlanmışdır, alaqlanıb, alaqdan 
təmizlənmişdir. 

һәлоғәвон и. alaqçı. 
һәлоғәвонәти и. alaqçılıq. 
һәлоғәкә и. alaqvuran. 
һәлоғин с. alaqlı. 
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һәлок и. hәlak; һəлок беј ф. həlak olmaq; һəлок быə с. həlak 
olmuş (olan); һəлок быə хəб. мəн. həlak olmuşdur (olub); һəлок 
кардеј ф. həlak etmək; һəлок кардə беј ф. həlak edilmək; һəлок 
кардə быə с. həlak edilmiş (edilən); һəлок кардə быə хəб. мəн. həlak 
edilmişdir (edilib). 

һәлол с. halal. 
һәлоләти и. halallıq. 
һәлоли и. halallıq; һəлоли сəј halallıq almaq; һəлоли дој ф. 

halallıq vermək; һəлоли доə беј ф. halallıq verilmək; һəлоли доə быə 
с. halallıq verilmiş (verilən); һəлоли доə быə хəб. мəн. halallıq 
verilmişdir (verilib). 

һәлол-һиммәт и. halal-hümmәt. 
һәм: бə һəм дој ф. мəҹ. yuxuya vermək, başının altına yasdıq 

qoymaq, sayıqlığını azaltmaq; yayındırmaq, başının altına yastıq 
qoymaq; бə һəм доə с. yayındıran, başın altına yastıq qoyan; бə һəм 
доə хəб. мəн. yayındırmısan, başın altına yastıq qoymusan; бə һəм 
доə беј ф. yayındırılmaq, baş altına yastıq qoyulmaq; бə һəм доə быə 
с. yayındırılmış, baş altına yastıq qoyulmuş; бə һəм доə быə хəб. мəн. 
yayındırılmışdır, baş altına yastıq qoyulmuşdur. 

һәм з. hәm. 
һәмаваз и. hәmavaz. 
һәмавазәти и. hәmavazlıq. 
һәмајил и. hәmayil. 
һәмандом с. oxşar, xarici görünüşcә eyni, eyni bәdәnli. 
һәмандомәти и. oxşarlıq, xarici görünüşcә eynilik, eyni 

bәdәnlilik. 
һәмаш и. şәrik, hәmaş. 
һәмашәти и. hәmaşlıq, şәriklik. 
һәмбәтн с. doğma. 
һәмбәтнәти и. doğmalıq. 
һәмванг з. hәmsәda, sәs-sәsә. 
һәмверд и. tarla qonşusu, hәmsәrhәd. 
һәмвәтән и. hәmvәtәn; хосə һəмвəтəнон! əziz həmvətənlər! 
һәмвож и. hәmsöhbәt. 
һәмғәбилә и. hәmqәbilә. 
һәмдард и. hәmdәrd. 
һәмдардәти и. hәmdәrdlik. 
һәмдәм и. hәmdәm. 
һәмдәмәти и. hәmdәmlik. 
һәмди и. hәmkәndli. 
һәмдигә з. birlikdә, bir yerdә, birgә; Имом сəвоб быдə! -Бə 

һəмдигə! Imam savab versin! – Sizinlə birgə! 
һәмдијәти и. hәmkәndlilik. 
һәмдин и. hәmdin, dindaş. 
һәмдинәти и. hәmdinlik, dindaşlıq. 
һәмд-сәно и. hәmd-sәna. 
һәмә с. bütün; һəмə одəмон bütün adamlar.  
һәмәғидә и. hәmәqidә. 
һәмәғидәти и. hәmәqidәlik. 
һәмәжен (ҹ. һәмәженон) и. amazonka (antik dövrdə Talışda atlı 

qadınlardan ibarət cəngavər dəstənin üzvü). 
һәмәлатә и. tәkan; һəмəлатə дој ф. təkan vermək. 
һәмән б. hәm dә, bununla bәrabәr. 
һәмән ки б. hәm dә, hәm dә ki, bununla bәrabәr. 
һәмәср и. hәmәsr, müasir. 
һәмзәмин и. hәmyerli. 
һәмзәминәти и. hәmyerlilik. 
һәмзәрб с. риј. vuruq. 
һәмзомо и. bacanaq. 
һәми и. xamır; һəми жəј ф. xamır yoğurmaq; һəми жə беј ф. 

xamır yoğurulmaq; һəми жə быə с. xamır yoğurulmuş (yoğurulan); 
һəми жə быə хəб. мəн. xamır yoğurulmuşdur (yoğurulub). 

һәмијәдастә и. kündә, kömbә. 
һәмијәжән и. tabax. 
һәмијәлокә и. kündә tabaxı. 
һәмијоз и. acıxәmrә, balatı; *Беһəмијоз нун əбыни Azıxəmrəsız 

çörək olmaz (At. məs.). 
һәмин ə. bu, bunun özü. 
һәмишә з. hәmişә. 
һәмишәбоһор с. hәmişәbahar. 
һәмишәјн с. hәmişәki. 

һәмишәти с. hәmişәlik; һəмишəти шеј həmişəlik getmək. 
һәмишәһавз с. hәmişәyaşıl. 
һәмишәҹывон с. hәmişәcavan. 
һәмишәҹывонәти и. hәmişәcavanlıq. 
һәмко и. әmәkdaş, hәmkar, iş yoldaşı. 
һәмкоәти и. әmәkdaşlıq, hәmkarlıq. 
һәмкужә и. hәmmәhәllә. 
һәмлә и. hәmlә. 
һәммарз и. hәmmәrz, hәmsәrhәd. 
һәммәзһәб и. hәmmәzhәb. 
һәммәј з. hamısı, bütün, bütünlüklә, ellik; че одəмон һəммəј 

adamların hamısı; бə һəммəј hamıya, hamısına. 
һәммәјәво з. bütünlüklә, hamılıqla, elliklә, ellikcә, hamısı 

birlikdә. 
һәммәнзыл и. hәmmәnzil. 
һәммәно с. hәmmәna. 
һәммәноәти и. hәmmәnalıq. 
һәммәсләк и. hәmmәslәk. 
һәммәсләкәти и. hәmmәslәklik. 
һәмном и. adaş. 
һәмномәти и. adaşlıq. 
һәмо и. düz, düzәn, hamar; Мығони һəмо Muğan düzü; Мили 

һəмо Mil düzü; Ширвони һəмо Şirvan düzü; bax: пани; һəмо беј ф. 
düzləşmək, düzlənmək; һəмо быə с. düzləşmiş, düzlənmiş, düzlənən; 
һəмо быə хəб. мəн. düzləşmişdir, düzlənmişdir, düzlənib; һəмо 
кардеј ф. düzləmək, düzləndirmək, hamarlamaq; һəмо кардə беј ф. 
düzlənmək, düzləndirilmək, düzləşdirilmək, hamarlanmaq; һəмо 
кардə быə с. düzlənmiş, düzləndirilmiş, düzləşdirilmiş, hamarlanmış, 
hamarlanan; һəмо кардə быə хəб. мəн. düzlənmişdir, 
düzləndirilmişdir, düzləşdirilmişdir, hamarlanmışdır, hamarlanıb. 

һәмоәкә и. düzlәşdirici, düzlәndirici, hamarlayıcı. 
һәмоәти и. düzlük, düzәnlik, hamarlıq. 
һәмојил bax: гәрдәнбәнд. 
һәмом и. hamam. 
һәмомәвон и. hamamçı. 
һәмон ə. hәmin, hәmәn. 
һәмонә ə. bax: һәмон. 
һәмоһәнг с. hәmahәng, ahәngdar. 
һәмоһәнгәти и. hәmahәnglik, ahәngdarlıq. 
һәмошәру и. Cәlilabad (Talış rayonlarından birinin 

dəyişdirilməzdən qabaqkı adı). 
һәмпијолә и. hәmpiyalә, piyalә yoldaşı (içkidə). 
һәмпијоләти и. hәmpiyalәlik, piyalә yoldaşlığı (içkidə). 
һәмрај з. hәmrәy. 
һәмрајәти и. hәmrәylik. 
һәмранг с. hәmrәng. 
һәмрангәти и. hәmrәnglik. 
һәмрәғ и. maraqlı, hәvәsli, yetik; imrәnmә; һəмрəғ беј maraqlı 

olmaq, imrənmək; һəмрəғ кардеј maraqlandırmaq, imrəndirmək; 
һəмрəғə жен yetik arvad. 

һәмрәғәти и. yetiklik, hәvәslilik, maraqlılıq. 
һәмро и. 1 yoldaş; 2 cift, son (qadında); һəмро беј ф. yoldaş 

olmaq, yoldaşlaşmaq; һəмро быə с. yoldaş olmuş, yoldaşlaşmış; 
һəмро быə хəб. мəн. yoldaş olmuşdur, yoldaşlaşmışdır. 

һәмроғәзинә з. yoldaşcasına. 
һәмроәти и. yoldaşlıq; һəмроəти кардеј ф. yoldaşlıq etmək; 

һəмроəти кардə и. yoldaşlıq edən; һəмроəти кардə беј ф. yoldaşlıq 
edilmək; һəмроəти кардə быə с. yoldaşlıq edilmiş (edilən); һəмроəти 
кардə быə хəb. mən əдəб. yoldaşlıq edilmişdir (edilib); һəмроəти 
ныкардеј ф. yoldaşlıq etməmək. 

һәмроәчәм с. yoldaşsayaq. 
һәмроһәрис с. yoldaşcanlı. 
һәмроһәрисәти и. yoldaşcanlılıq. 
һәмсәрһәд  с. hәmsәrhәd; һəмсəрһəдə мəмлəкəтон həmsərhəd 

ölkələr. 
һәмсин и. hәmyaş, yaşıd. 
һәмсинәти и. hәmyaşlıq, yaşıdlıq. 
һәмсыхан и. hәmsöhbәt. 
һәмто и. yaşıd, yaşdaş. 
һәмтоәти и. yaşıdlıq, yaşdaşlıq. 
һәмтобјә и. eloğlu. 
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һәмтојфә и. hәmtayфa. 
һәмуз и. зоол. eşşәk arısı, mozalan; һəмузə лонə eşşəkarısı yuvası. 
һәмул с. әhlilәşmiş, ram; һəмул беј ф. əhliləşmək, ram olmaq; 

һəмул быə с. əhliləşmiş, ram olmuş; һəмул быə хəб. мəн. 
əhliləşmişdir, ram olmuşdur; һəмул кардеј ф. əhliləşdirmək, ram 
etmək; һəмул кардə беј ф. əhliləşdirilmək, ram edilmək; һəмул 
кардə быə с. əhliləşdirilmiş, ram edilmiş; һəмул кардə быə хəб. мəн. 
əhliləşdirilmişdir, ram edilmişdir. 

һәмуләкә и. tәlimçi, әhlilәşdirәn. 
һәмуш с. sakit, ram; һəмуш кардеј ф. 1 sakitləşdirmək, ram 

etmək; 2 keçirtmək (işığı və s.); һəмуш кардə беј ф. 1 
sakitləşdirilmək, ram edilmək; 2 keçirdilmək (işıq və s.); һəмуш 
кардə быə с. 1 sakitləşdirilmiş, ram edilmiş (edilən); 2 keçirdilmiş 
(işıq və s.); һəмуш кардə быə хəб. мəн. 1 sakitləşdirilmişdir, ram 
edilmişdir (edilib); 2 keçirdilmişdir (işıq və s.). 

һәмушәти и. sakitlik, ramlıq. 
һәмуш-һәмуши з. asta-asta, yavaş-yavaş, pәsdәn. 
һәмфикир и. hәmfikir. 
һәмфикирәти и. hәmfikirlik. 
һәмхонә и. hәmxanә, otaq yoldaşı. 
һәмху с. hәmxasiyyәt. 
һәм-һәм и. ham-ham (itin hürməsi). 
һәмһәмә с. dәmdәmәki; Һəммəјку бəбе һəмһəмə Dəmdəməki hər 

şeydən olar (At. m.).  
һәмһуғуғ с. hәmhüquq, bәrabәrhüquqlu. 
һәмһуғуғәти и. hәmhüquqluq, bәrabәrhüquqluq. 
һәмчинин б. hәmçinin. 
һәмҹинс с. hәmcins. 
һәмҹинсәти и. hәmcinslik. 
һәмшәһр и. hәmşәhәrli. 
һәнг и. alay. 
һәнгомә и. hәngamә. 
һәнг-һәнг з. alay-alay. 
һәндәвәр и. hәndәvәr. 
һәндәвәрәдә з. hәndәvәrdә, hәndәvәrindә. 
һәндәвәро з. hәndәvәrdәn, hәndәvәrindәn. 
һәндәсә и. hәndәsә. 
һәндәси с. риј. hәndәsi; һəндəсијə фигур həndəsi fiqur. 
һәнәк и. oyun; һəнəк кардеј ф. oynamaq; һəнəк кардə беј ф. 

oynanılmaq; һəнəк кардə быə с. oynanılmış, oynanılan; һəнəк кардə 
быə хəб. мəн. oynanılmışdır, oynanılıb. 

һәнәкәвон и. oyunçu. 
һәнәкәкә и. oyunçu, oynayan. 
һәни з. daha, day, artıq; һəни вəсе! daha bəsdir! һəни чич һесте? 

daha nə var? һəни чы хəбə? daha nə хəbər? һа ғонəға, һəни чəмə кəј 
мəво! ay qonaq, daha bizə gəlmə! һəни быријəбе гəвəгəвə səs-küy 
artıq kəsilmişdi. 

һәнијән з. daha da, bir daha; һəнијəн нез бе бəмы daha da mənə 
yaхınlaşdı; һəнијəн гам daha da isti; һəнијəн рост daha da doğru. 

һәнурту и. hәnirti. 
һәпә и. it (uşağın dilində). 
һәпәнд  и. hәpәnd. 
һәпәндәти и. hәpәndlik. 
һәпәро и. cәfәngiyyat. 
һәп-һәп и. havlama. 
һәраинә з. nә olursa-olsun, nәyin bahasına olursa-olsun. 
һәрај и. haray. 
һәрб и. hәrb. 
һәрбәвон и. hәrbçi. 
һәрбә-зорбә и. hәrbә-zorba. 
һәрби с. hәrbi; һəрбин беј ф. hərbiləşmək; һəрбин кардеј ф. 

hərbiləşdirmək; һəрбин кардə беј ф. hərbiləşdirilmək; һəрбин кардə 
быə с. hərbiləşdirilmiş, hərbiləşdirilən; һəрбин кардə быə хəб. мəн. 
hərbiləşdirilmişdir, hərbiləşdirilib. 

һәрдәм з. hәrdәn, hәrdәnbir; *һəрдəм дој ф. muşqurmaq (atı). 
һәрдәмкыле з. bәzәn, bәzi vaxtlarda, hәrdәnbir. 
һәрдәмхыјол с. hәrdәmxәyal. 
һәрдәмхыјоләти и. hәrdәmxәyallıq. 
һәрәбахт с. qutlu. 
һәрәбахтәти и. qutluluq. 

һәрәғаш с. faraş, erkәn; һəрəғашə кəлəм faraş kələm; һəрəғашə 
вə erkən (doğulmuş) quzu. 

һәрәкәт и. hәrәkәt; һəрəкəт кардеј ф. hərəkət etmək. 
һәрәкәтәдә с. hәrәkәtverici. 
һәрәкәтин с. hәrәkәtli. 
һәрәкәтманд с. mütәhәrrik. 
һәрәкәтмандәти и. mütәhәrriklik. 
һәрәкот и. hәrәkat; сијосијə һəрəкот siyasi hərəkat. 
һәрәм и. hәrәm. 
һәрәмәғә и. hәrәmağası. 
һәрәмхонә и. hәrәmxanә. 
һәрәсон з. hövlnak. 
һәрзә с. hәrzә. 
һәрзәгәв с. ağzıhәrzә. 
һәрзәти и. hәrzәlik; һəрзəти кардеј ф. hərzəlik eləmək. 
һәрис с. hәris, -pәrәst, -canlı; авлодһəрис qohumcanlı, 

qohumpərəst. 
һәрисәти и. hәrislik. 
һәриф с. hәrif. 
һәрифәти и. hәriflik. 
һәркиһәрки и. qarğaşa, hәyәcan. 
һәркиһәркијәти и. qarğaşalıq, özbaşınalıq. 
һәром с. haram; *Бə рој һəром быжəн, бə һəмро һəром мəжəн 

Yola haram qat, yoldaşa haram qatma (At. sözü.). 
һәромәти и. haramlıq. 
һәромзодә с. haramzadә. 
һәромзодәти и. haramzadalıq. 
һәроми и. haram, haramlıq. 
һәромхор с. haramxor, haramyeyәn. 
һәромхорәти и. haramxorluq, haramyeyәnlik. 
һәрорәт и. hәrarәt. 
һәрорәтин с. hәrarәtli. 
һәрорәтинәти и. hәrarәtlilik. 
һәрроҹ и. hәrrac, auksion; бə һəрроҹ ној hərraca qoymaq, 

auksiona qoymaq. 
һәрф и. hәrф.  
һәрфбәһәрф з. hәrфbәhәrф, hәrfi-hәrfinә. 
һәрфи с. hәrfi; һəрфијə мəно hərfi məna. 
һәрфијән з. hәrfiyyәn, hәrfi mәnada. 
һәрф-һәрф з. hәrф-hәrф. 
һәрчәнд  б. hәrçәnd. 
һәрҹ-мәрҹ с. hәrc-mәrc. 
һәрҹ-мәрҹәти и. hәrc-mәrclik. 
һәрҹо с. hәrcayi. 
һәрҹоәти и. hәrcayilik. 
һәрҹо-һәрҹо с. hәrcayi-hәrcayi; һəрҹо-һəрҹоə əғылон hərcayi-

hərcayi uşaqlar. 
һәрҹо-һәрҹо з. hәrcayi-hәrcayi; һəрҹо-һəрҹо нəвеј hərcayi-

hərcayi gəzmək. 
һәсбәһс и. deyişmә, qovğa, mübahisә; һəсбəһс кардеј ф. 

deyişmək. 
һәсәд и. hәsәd; һəсəд бардеј ф. həsəd aparmaq; һəсəд бардə беј ф. 

həsəd aparılmaq; һəсəд бардə быə с. həsəd aparılmış (aparılan); 
һəсəд бардə быə хəб. мəн. həsəd aparılmışdır (aparılıb). 

һәсәдәбә и. hәsәdaparan. 
һәсәнкә и. зоол. iri iyrәncә. 
һәсы и. qayınana. 
һәсыәти и. qayınanalıq. 
һәсрәт и. hәsrәt. 
һәсрәткәш и. hәsrәtçәkәn. 
һәсрәтин с. hәsrәtli. 
һәссос с. hәssas. 
һәссосәти и. hәssaslıq. 
һәсујә и. qayınata. 
һәсујәти и. qayınatalıq. 
һәс-һус и. hır-pır. 
һәс-һусмәзын с. hır-pır qanmayan, qanmaz, nadan. 
һәтәм с. hatәm, әliaçıq. 
һәти и. eşşәklik (söyüş); һəти кардеј eşşəklik etmək. 
һәтто б. hәtta. 
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һәфтоғи и. tәәssüф, vaysınma, vaysılanma, acıma, heyфsilәnmә; 
һəфтоғи бардеј ф. təəssüф etmək, vaysılanmaq, vaysınmaq, acımaq, 
heyфsilənmək; һəфтоғи бардə беј ф. təəssüф edilmək, acımaq; 
һəфтоғи бардə быə с. təəssüф edilmiş, təəssüф edilən, heyфsilənmiş, 
heyфsilənən; һəфтоғи бардə быə хəб. мəн. təəssüф edilmişdir, 
təəssüф edilib, heyфsilənmişdir, heyфsilənib. 

һәх II и. haqq; *Һəхи дəфтəр һежо сутə Haqqın dəftəri həmişə 
yanıb; Һəх һежо тел быə бо ноһəхи Haqq həmişə nahaqq üçüçn acı 
olub; Һəх вотејку чəј кыло тык сутə Haqq deməkdən onun papağının 
ucu yanıç (At. sözü). 

һәх II: һәх беј ф. donub qalmaq; һəх быə с. donub qalmış (qalan); 
һəх быə хəб. мəн. donub qalmışdır (qalıb); һəх бе мандеј ф. donub 
qalmaq. 

һәхбывот с. doğrucul, haqqıdeyәn, haqdanışan. 
һәхбывотәти и. doğruculluq, düzgünlük. 
һәхвож с. bax:  һәхбывот. 
һәхвожәти и. bax:  һәхбывотәти. 
һәхәдә пеşс. haqqında, haqda. 
һәхин с. haqlı. 
һәхинәти и. haqlılıq. 
һәхманд с. haqlı. 
һәхмандәти и. haqlılıq. 
һәхмәзын с. haqbilmәz. 
һәхмәзынәти и. haqbilmәzlik. 
һәхноһәх з. haqnahaq. 
һәхту и. ax-tuf, hayxırıq; һəхту кардеј hayхırmaq. 
һәх-һисоб и. haqq-hesab; һəх-һисоб кардеј haqq-hesab etmək, 

hesablaşmaq; һəх-һисоб кардə беј haqq-hesab edilmək; һəх-һисоб 
кардə быə haqq-hesab edilmiş. 

һә-һә з. eşşәk kimi, eşşәkcәsinә. 
һәҹ и. Hacc. 
һәҹв и. hәcv. 
һәҹвәнывышт и. hәcvyazan. 
һәҹвијот и. hәcviyyat. 
һәҹвијә и. hәcviyyә. 
һәҹвин с. hәcvli. 
һәҹәмәт и. hәcәmәt. 
һәҹи и. Hacı. 
һәҹм и. bax: гәтым. 
һәҹмин с. bax: гәтымин. 
һәҹминәти и. bax: гәтыминәти. 
һәшә I и. biyar. 
һәшә II и. inkar, danma; бə һəшə жəј danmaq, inkar etmək; бə 

һəшə жə беј danılmaq, inkar edilmək; бə һəшə жə быə с. inkar 
edilmiş (edilən); бə һəшə жə быə хəб. мəн. inkar edilmişdir (edilib); 
һəшə кардеј ф. danmaq, inkar etmək; һəшə кардə беј ф. danılmaq, 
inkar edilmək; һəшə кардə быə с. danılmış, inkar edilmiş; һəшə 
кардə быə хəб. мəн. danılmışdır, inkar edilmişdir. 

һәшә III и. mәşğul, mәşğulluq; бə һəшə беј məşğul olmaq; бə 
һəшəм маштəнəку səhərdən məşğulam. 

һәшәәкә с. inkar edәn, inkaredici.  
һәшәјн с. inkari. 
һәшәм с. solğun; һəшəмə вылон solğun güllər.  
һәшәманд с. nihilist (hər şeyi inkar edən, hər şeyə şübhə ilə 

yanaşan). 
һәшәмандәти и. nihilistlik. 
һәшәмәт и. hәşәmәt; де һəшəмəти həşəmətlə. 
һәшәмәтин с. hәşәmәtli. 
һәшәмәтинәти и. hәşәmәtlilik. 
һәшәныбә с. inkaredilmәz. 
һәшәныбәти и. inkaredilmәzlik. 
һәшәри и. тəб. hәşәri, nimfomaniya (qadınlarda xəstəlik 

dərəcəsinə çatan ehtiras). 
һәшәријәти и. тəб. hәşәrilik, nimfomanlıq. 
һәшәти и. зывон. inkarlıq (hər hansı əlamətin, keyfiyyətin və с. 

olmadığını göstərən söz və ya sözönü). 
һәши 1 и. Günәş, gün; һəши беше (пеме) günün çıхması, 

günçıхma; һəши бешеј (пемеј) gün çıхmaq; һəши еше (ныште) 
günün batması, günbatma; һəши ешеј (ныштеј) gün batmaq; 2 с. 
һәши -јә; һəшијə һəво günəşli hava; *Бə һəши-овшум огардəш 
Aya-günə dönmüsən (məsəl). 

һәшибешә з. 1 gündoğan, şәrq; 2 bax:  һәшипемә. 
һәшигардыш и. бот. günәbaxan. 
һәшигәт и. günün tutulması. 
һәшиешә з. 1 günbatan, qürub, qәrb; 2 bax:  һәшиныштә. 
һәшижә и. günvurma; һəшижə беј  gün vurmaq. 
һәшијәвә з. güney, günün qabağı, gün düşәn yer, güntutar. 
һәшијәвыл и. бот. günçiçәyi. 
һәшиныштә з. bax:  һәшиешә. 
һәшипемә з. bax:  һәшибешә. 
һәшипәрәст с.  
һәшипәрәстәти и. 
һәшиш и. hәşiş (hind çətənəsindən alınan narkotik vasitə). 
һәшјә и. haşiyә, yelәn (xalçanın, yaylığın və s. kənarı). 
һәшјәјн с. haşiyәli, yelәnli. 
һәшјәјнәти и. haşiyәlilik, yelәnlilik. 
һәшјонә с. haşiyәlik; һəшјонə парчə haşiyəlik parça. 
һәшт a. sәkkiz. 
һәштәвел с. geniş, gen-bol.  
һәштәвеләти и. genişlik, gen-bolluq.  
һәштминә a. sәkkizinci. 
һәшто a. sәksәn, hәştad. 
һәштоминә a. sәksәninci, hәştadıncı. 
һәштосинин с. hәştadyaşlı, sәksәnyaşlı. 
һәшто сор a. sәksәn il, hәştad il. 
һәшто сорин с. sәksәnillik, hәştadillik. 
һәшто сорнә с. sәksәn yaşlı, hәştad yaşlı. 
һәштса a. sәkkizyüz. 
һәштсаминә a. sәkkizyüzüncü. 
һәштсинин с. sәkkizyaşlı. 
һәштсасорнә с. sәkkizyüzillik. 
һәштсорнә с. sәkkizillik, sәkkizyaşar. 
һи и. tarla, zәmi, әkin sahәsi. 
һибрид с. hibrid; һибридə əју hibrid alça. 
һив и. qayın (ərin qardaşı).  
һивәвәју и. qayın gәlini. 
һивәжен и. qayınarvadı, elti. 
һивәженәти и. eltilik. 
һивәзо(ә) и. qayınoğlu. 
һивәкинә и. qayının qızı. 
һивәнәвә и. qayının nәvәsi. 
һиддәт и. hiddәt; де һиддəти hiddətlə. 
һиддәтин с. hiddәtli; һиддəтин беј hiddətlənmək. 
һиддәтинәти и. hiddәtlilik. 
һидроген 1 и. hydrogen; 2 s. һидрогени; һидрогени бомбə 

hidrogen bombası.  
һидролиз и. hidroliz. 
һиз с. әyri. 
һизәгиј с. boynuәyri, әyriboyun. 
һизәгијәти и. boynuәyrilik, әyriboyunluq. 
һизәпером с. qabaran, üzә qayıdan, cavab qaytaran (adam). 
һизәперомәти и. qabarma, tәrs-tәrs süzmә, üzә qayıtma; 

һизəперомəти кардеј qabarmaq, tərs-tərs süzmək, üzə qayıtmaq. 
һизәти и. әyrilik. 
һијә и. д.т. kürәk. 
һијәвон и. д.т. 1 tarlaçı; 2 kürәkçi. 
һијәвонәти и. д.т. 1 tarlaçılıq; 2 kürәkçilik. 
һијәдылә с. tarla içi. 
һијәро и. cәrgәarası cığır. 
һикојә и. hekayә. 
һикојәвон и. hekayәçi. 
һикојәнывышт и. hekayәyazan. 
һикојәт и. hekayәt. 
һил и. hil. 
һилал и. hilal. 
һилә и. hiylә; һилə омеј ф. hiylə gəlmək. 
һиләбоз с. hiylәbaz, hiylәgәr. 
һиләбозәти и. hiylәbazlıq, hiylәgәrlik. 
һиләгор с. hiylәgәr. 
һиләгорәти и. hiylәgәrlik. 
һиләгор-һиләгори з. hiylәgәrcәsinә. 
һиләләво и. hil-hil oyununun ağacı. 
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һили и. tovlama. 
һили дој ф. tovlamaq. 
һил-һилоне и. uşaq oyunu, çilingağac.  
һиммәт и. himmәt; де һиммəти himmətlə. 
һиммәтин с. himmәtli. 
һиммәтинәти и. himmәtlilik. 
һимн и. himn; Толыши һимн Talışın himni. 
һимојә и. himayә; һимојə кардеј ф. himayə etmək; һимојə кардə 

беј ф. himayə edilmək; һимојə кардə быə с. himayə edilmiş (edilən); 
һимојə кардə быə хəб. мəн. himayə edilmişdir (edilib). 

һимојәвон и. himayәçi. 
һимојәвонәти и. himayәçilik. 
һимојәдор и. himayәdar. 
һимојәдорәти и. himayәdarlıq. 
һипноз и. hipnoz. 
һипнозәвон и. hipnozçu. 
һипнозәвонәти и. hipnozçuluq. 
һипотенуз и. риј. hipotenuz. 
һис и. his; һис гəтеј hislənmək; бə һис дој hisə vermək, 

hislətdirmək; һиси егəтеј ф. his basmaq; һиси егəтə с. his basmış 
(basan); һиси егəтə хəб. мəн. his basmışdır (basıb). 

һисин с. hisli. 
һисинәти и. hislilik. 
һиски и. qıs, qısqı, qısqırtma, qapdırma (iti və s.); һиски дој ф. 

qısqırtmaq, qısqılamaq, qapdırmaq (iтi və s.); һиски доə беј ф. 
qısqırdılmaq, qapdırılmaq (itə və s.); һиски доə быə с. qısqırdılmış, 
qapdırılmış (itə və s.); һиски доə быə хəб. мəн. qısqırdılmışdır, 
qapdırılmışdır (itə və s.). 

һиски-һиски н. qıs-qıs, qısqırtma. 
һи-со и. bağ-bәrә, dir-dirrik, hәyәt-baca. 
һисоб и. hesab; һисоб кардеј ф. hesab etmək, hesablamaq; һисоб 

кардə беј ф. hesab edilmək, hesablanmaq; һисоб кардə быə с. hesab 
edilmiş, hesablanmış, hesablanan; һисоб кардə быə хəб. мəн. hesab 
edilmişdir, hesablanmışdır, hesablanıb. 

һисобдор и. hesabdar. 
һисобдорәти и. hesabdarlıq. 
һисобәкә и. hesablayıcı. 
һисоб-китоб и. hesab-kitab. 
һисобномә с. hesabagәlmәz. 
һисобот и. hesabat. 
һисор и. hasar; bax: кәлет. 
һисорин с. hasarlı. 
һис-пос и. his-pas. 
һис-посин с. hisli-paslı. 
һис-посинәти и. hisli-paslılıq. 
һисс и. hiss; һисс кардеј ф. hiss etmək; һисс кардə беј ф. hiss 

edilmək; һисс кардə быə с. hiss edilmiş (edilən); һисс кардə быə хəб. 
мəн. hiss edilmişdir (edilib). 

һиссә и. hissә. 
һиссәли и. hissәcik. 
һиссә-һиссә з. hissә-hissә. 
һисси с. hissi. 
һиссијот и. hissiyyat. 
һиссијотин с. hissiyyatlı. 
һиссијотинәти и. hissiyyatlılıq. 
һисхонә и. hisxana.  
һитә I и. qobu. 
һитә II и. boyunduruğun bir hissәsi. 
һифз и. hifz; һифз кардеј ф. hifz etmək, qorumaq, saxlamaq; һифз 

кардə беј ф. hifz edilmək, qorunmaq, saxlanmaq; һифз кардə быə с. 
hifz edilmiş (edilən), qorunmuş, qorunan, saxlanmış, saxlanan; һифз 
кардə быə хəб. мəн. hifz edilmişdir (edilib), qorunmuşdur, qorunub, 
saxlanmışdır, saxlanıb. 

һифзәкә и. hifz edәn. 
һич и. heç. 
һичвырә з. heç yer. 
һи’чи и. heç nә. 
һичи’ и. heçlik. 
һички ə. heç kim. 
һич мәвот əд. heç demә. 
һичмәсә əд. sәn demә, demә. 

һич нијәдә з. heç nәdәn, heçdәn, heç yerdәn. 
һич ныбо əд. heç olmasa, barı. 
һич-пуч и. heç-puç. 
һич-пучәдә з.  heç puçdan, heç nәdәn. 
һичуне з. heç yerә; əв һичуне шəни o heç yerə getməyib. 
һич-һичи з. heç-heçә. 
һиҹрәт и. hicrәt, mühacirәt; һиҹрəт кардеј hicrət eləmək. 
һиҹри с. hicri; һиҹријə тəғвим hicri təqvim (müsəlman təqvimi). 
һиҹрон и. hicran. 
һиш и. xış. 
һишәгив и. xış boyunduruğu. 
һишоләт и. qoşqu, qoşqu lәvazimatı. 
һы н. hı, nә. 
һывос и. qaravul, keşik, mühafizә; һывос кардеј gözətləmək, 

qarovul çəkmək, keşik çəkmək, mühafizə etmək. 
һывосә и. kirşә. 
һывоскә и. 1 gözәtçi, bәkçi, qaravulçu, keşikçi, mühafizәçi; 2 

bax: нызул. 
һывоскәти и. 1 gözәtçilik, bәkçilik, qaravulçuluq, keşikçilik, 

qarovulluq, mühafizәçilik; 2 bax: нызуләти. 
һывосхонә и. qarovulxana, keşikçixana, gözәtçixana. 
һыдуд и. hüdud. 
һыдудин с. hüdudlu. 
һызғә и. yanıq; һызғə бу yanıq iyi. 
һыккә и. hikkә. 
һыккәјн с. hikkәli. 
һыккәјнәти и. hikkәlilik. 
һыкм и. hökm; һыкм кардеј ф. hökm etmək; һыкм дој ф. hökm 

vermək. 
һыкмдор и. hökmdar. 
һыкмдорәти и. hökmdarlıq; һыкмдорəти кардеј ф. hökmdarlıq 

etmək; һыкмдорəти кардə беј ф. hökmdarlıq edilmək; һыкмдорəти 
кардə быə с.  hökmdarlıq edilmiş (edilən); һыкмдорəти кардə быə 
хəб. мəн.  hökmdarlıq edilmişdir (edilib). 

һыкмәт и. hikmәt. 
һыкмәтин с. hikmәtli; һыкмəтинə сыхан hikmətli söz. 
һыкмәтинәти и. hikmәtlilik. 
һыкмәтманд и. hikmәt sahibi. 
һыкмин с. hökmlü. 
һыкминәти и. hökmlülük. 
һыкмрон и. hökmran. 
һыкмронәти и. hökmranlıq; һыкмронəти кардеј ф. hökmranlıq 

etmək; һыкмронəти кардə беј ф. hökmranlıq edilmək; һыкмронəти 
кардə быə с. hökmranlıq edilmiş (edilən); һыкмронəти кардə быə 
хəб. мəн. hökmranlıq edilmişdir (edilib). 

һыл и. deşik, dәlik; һыл бе и. deşilmə; һыл беј ф. deşilmək; һыл 
быə с. deşilmiş, deşilən; һыл быə хəб. мəн. deşilmişdir, deşilib; һыл 
карде и. deşmə, dəlmə; һыл кардеј ф. deşmək, dəlmək; һыл кардə бе 
и. deşilmək, dəlinmək; һыл кардə беј ф. deşilmək, dəlinmək; һыл 
кардə быə с. deşilmiş, dəlinmiş, deşilən, dəlinən; һыл кардə быə хəб. 
мəн. deşilmişdir, dəlinmişdir, deşilib, dəlinib; һыл кардовније и. 
deşdirmə; һыл кардовнијеј ф. deşdirmək; һыл кардовнијə бе и. 
deşdirilmə; һыл кардовнијə беј ф. deşdirilmək; һыл кардовнијə быə 
с. deşdirilmiş, deşdirilən; һыл кардовнијə быə хəб. мəн. 
deşdirilmişdir, deşdirilib; һыл окардеј ф. deşik açmaq; һыл окардə 
беј ф. deşik açılmaq; һыл окардə быə с. deşik açılmış (açılan); һыл 
окардə быə хəб. мəн. deşik açılmışdır (açılıb). 

һылә и. dәlik, deşik, yarıq; вынијəһылə burun deşiyi. 
һыләжә з. deşik-deşik, mәsamәli; һылəжə кардеј deşik-deşik 

etmək. 
һыләјн с. dәlikli, deşikli, dәlmәkli, yarıqlı. 
һыләкә и. deşici; һылəкə дилəг deşici alət. 
һылә-һылә с. dәlmә-dәlmә. 
һылин с. deşikli, dәlikli. 
һылинәти и. deşiklilik, dәliklilik. 
һылы-дыр с. dәlmә-deşik, dәlik-deşik. 
һылы-дырәти и. dәlmә-deşiklik, dәlik-deşiklik. 
һылы-дырин с. dәlmә-deşikli, dәlik-deşikli. 
һылы-дыринәти и. dәlmә-deşiklilik, dәlik-deşiklilik. 
һылоәкә и. deşikaçan, dәlici, deşici. 
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һыл-һыл с. deşik-deşik, dәlik-dәlik, mәsamәli; һыл-һыл кардеј 
deşik-deşik etmək. 

һым и. him. 
һымоәширәјж з. cәlilabadlı. 
һымһымб и. hesab, sayә; одəм быə дечəј һымһымби! onun 

sayəsində (hesabına) adam olub! 
һым-ҹым и. him-cim; һым-ҹымəзын him-cim qanan. 
һынд 1 и.  hind, hindli; һындə зывон с. hind dili; 2 с. qara (rəng). 
һындамбу и. бот. һындәмо. 
һындәку с. göy, qançır (bədəndə); һындəку кардеј ф. göyərtmək, 

qançır etmək. 
һындәмо и. бот. hind pırnıqı, qara pırnıq; һындəмоə боə и. hind 

pırnıqının bəhməzi. 
һынди з. hindcә.  
һынди каг и. зоол. hind toyuğu. 
һындистон и. Hindistan. 
һындистоныж з. hindistanlı. 
һындыл и. бот. böyürtkәn, moruğ. 
һындыку и. әzişdirmә, döymә; һындыку кардеј əzişdirmək, 

döymək. 
һынду и. hindu. 
һынә и. hünәr. 
һынәјн с. hünәrli.  
һынәјнәти  и. hünәrlilik. 
һынәманд с. hünәrli, hünәr sahibi. 
һынәмандәти и. hünәrlilik. 
һыр и. duman; һыри егəтеј/ечокнијеј ф. duman basmaq. 
һырангонә и. hır-hır yığnağı, qәlәbәlik. 
һырд I с. әzik; һырд кардеј əzmək; һырд быə əzilmiş, əzilən; һырд 

беј ф. əzilmək; һырд быə с. əzilmiş, əzilən; һырд быə хəб. мəн. 
əzilmişdir, əzilib; һырд кардеј ф. əzmək, tapdalamaq; һырд кардə беј 
ф. əzilmək; һырд кардə быə с. əzilmiş; һырд кардə быə хəб. мəн. 
əzilmişdir; һырд кардовнијеј ф. əzdirmək; һырд кардовнијə беј ф. 
əzdirilmək; һырд кардовнијə быə с. əzdirilmiş; һырд кардовнијə 
быə хəб. мəн. əzdirilmişdir. 

һырд II с. 1 xırda, kiçik; һырдə пул хırda pul; пул һырд кардеј 
pul хırdalamaq; 2 narın; һырдə вуршə narın yarma; һырд беј ф. 1 
xırdalanmaq; 2 narınlanmaq; һырд быə с. 1 xırdalanmış, xırdalanan; 2 
narınlanmış, narınlanan; һырд быə хəб. мəн. 1 xırdalanmışdır, 
xırdalanıb; 2 narınlanmışdır, narınlanıb; һырд кардеј ф. 1 xırdalamaq 
(pul); һырд быкə бомы ын 100 мəноти bu 100 manatı mənimçün 
хırdala; 2  narınlamaq; һырд кардə беј ф. 1 xırdalanmaq; 2 
narınlanmaq; һырд кардə быə с. 1 xırdalanmış; 2  narınlanmış; һырд 
кардə быə хəб. мəн. 1 xırdalanmışdır; 2  narınlanmışdır; һырд 
кардовнијеј ф. 1 xırdalatmaq; 2 narınlatmaq; һырд кардовнијə беј 
ф. 1 xırdalandırılmaq; 2 narınlandırılmaq; һырд кардовнијə быə с. 1 
xırdalandırılmış; 2 narınlandırılmış; һырд кардовнијə быə хəб. мəн. 1 
xırdalandırılmışdır; 2 narınlandırılmışdır. 

һырдандон   c. seyrәkdiş, seyrәkdişli. 
һырдандонәти и. seyrәkdişlik, seyrәkdişlilik. 
һырдә и. xırda (pul); һырдə быдə бəмы mənə хırda ver. 
һырдәбо и. cehiz. 
һырдәвот и. xırdavat. 
һырдәкә с. әzici, xırdalayıcı. 
һырдәкәти и. әzicilik, xırdalayıcılıq. 
һырдәливә с. xırdayarpaqlı. 
һырдә-мырдә и. xırım-xırda. 
һырдән и. bax: әғыл. 
һырдәнәпи с. bax: әғыләпи. 
һырдәнәти и. bax: әғыләти. 
һырдәнәтику з. bax: әғыләтику. 
һырдәнәтиҹо з. bax: әғыләтиҹо. 
һырдәнин с. bax: әғылин. 
һырдән-мырдән и. bax: әғыл-мәғыл. 
һырдәнпије и. bax: әғылпије. 
һырдәнпијәти и. bax: әғылпијәти. 
һырдән-һәвул и. uşaq-muşaq, uşaqlar. 
һырдәсә и. зоол. davar, qoyun-keçi, qoyun-quzu (xırda buynuzlu 

mal-qara). 
һырдәсәјн с. davarlı, davarı olan. 
һырдәти и. 1 әziklik; 2 xırdalıq; 3 narınlıq. 

һырды-дыжд и. irili-xırdalı; һырды-дыж һəммəј əјобин irili-
хırdalı hamısı orada idi. 

һырдыније и. 1 әzmә; 2 xırdalatma; 3 narınlatma. 
һырдынијеј ф. 1 әzmәk; 2 xırdalatmaq; 3 narınlatmaq; 

һырдынијə беј ф. 1 əzdirmək; 2 xırdalatdırmaq; 3  narınlatdırmaq; 
һырдынијə быə с. 1 əzdirilmiş; 2 xırdalandırılmış; 3  narınlandırılmış; 
һырдынијə быə хəб. мəн. 1 əzdirilmişdir; 2 xırdalandırılmışdır; 3  
narınlandırılmışdır. 

һырдыније-һырдыније з. 1 әzә-әzә, әzәrәk; 2 xırdalada-
xırdalada, xırdaladaraq; 3 narınlada-narınlada, narınladaraq. 

һырдынијә с. 1 әzmiş, әzәn; 2 xırdalatmış, xırdaladan; 3 
narınlatmış, narınladan. 

һырдынијә хəб. мəн. 1 әzmisәn; 2 xırdalatmısan; 3 
narınlatmısan. 

һырдынијәнин с. 1 әzmәli, әzәsi; 2 xırdalatmalı, xırdalayası; 3 
narınlatmalı, narınladası. 

һырдынијәсә з. 1 әzәrkәn, әzәndә; 2 xırdaladarkәn, 
xırdaladanda; 3 narınladarkәn, narınladanda. 

һырдыһәно и. döymә, әzişdirmә; һырдыһəно кардеј döymək, 
əzişdirmək. 

һырды-һәш и. xırda-xuruş. 
һырдыһу з. әzik-әzik. 
һырдыш и. çaqıl daşı, xırda-xuruş. 
һырд-мырд и. xırda-mırda. 
һырд-хәшәл и. zir-zibil. 
һырд-хуруш и. xırda-xuruş. 
һырд-һырдә с. xırda-xırda, narın-narın; һырд-һырдə донон 

хırda-хırda, narın-narın dənələr. 
һырд-һырди з. xırda-xırda, narın-narın; һырд-һырди анҹеј 

хırda-хırda, narın-narın doğramaq. 
һырәғәл и. qәlәbәlik. 
һырәчәм с. dumanlı, dumantәhәr. 
һырије и. satınalma.  
һыријеј ф. satın almaq, almaq; һыријə беј ф. satın alınmaq; 

һыријə быə с. satın alınmış (alınan); һыријə быə хəб. мəн. satın 
alınmışdır (alınıb); ♥һыријејдəм alıram; һыријејдəш alırsan; 
һыријејдə alır; һыријејдəмон alırıq; һыријејдəшон alırsınız; 
һыријејдəн alırlar; һыријејдəбим alırdım; һыријејдəбиш alırdın; 
һыријејдəбе alırdı; һыријејдəбимон alırdıq; һыријејдəбишон 
alırdınız; һыријејдəбин alırdılar; һыријəмбе almışdım; һыријебе 
almışdın; һыријəшбе almışdı; һыријəмонбе almışdıq; һыријəонбе 
almışdınız; һыријəшонбе almışdılar; һыриме aldım; һырије aldın; 
һырише aldı; һыримоне aldıq; һыријоне aldınız; һыришоне aldılar; 
əһырим alardım; əһыриш alardın; əһыри alardı; əһыримон alardıq; 
əһыришон alardınız; əһырин alardılar; һыријəмбəј alsaydım; 
һыријəбəј alsaydın; һыријəшбəј alsaydı; һыријəмонбəј  alsaydıq; 
һыријəонбəј alsaydınız; һыријəшонбəј  alsaydılar; һыријəнинбим 
almalıydım; һыријəнинбиш almalıydın; һыријəнинбе almalıydı; 
һыријəнинбимон almalıydıq; һыријəнинбишон almalıydınız; 
һыријəнинбин almalıydılar; һыријəнин бим almalı oldum; 
һыријəнин биш almalı oldun; һыријəнин бе almalı oldu; һыријəнин 
бимон almalı olduq; һыријəнин бишон almalı oldunuz; һыријəнин 
бин almalı oldular; һыријəнинимбəн almalıyammış; 
һыријəнинишбəн almalısanmış; һыријəнинебəн almalıymış; 
һыријəнинимонбəн almalıyıqmış; һыријəнинишонбəн 
almalısınızmış; һыријəнининбəн almalıymışlar; бəһырем alaram; 
бəһыреш alarsan; бəһыре alar; бəһыремон alarıq; бəһырешон 
alarsınız; бəһырен alarlar; һыријəниним almalıyam; һыријəниниш 
almalısan; һыријəнине almalıdır; һыријəнинимон almalıyıq; 
һыријəнинишон almalısınız; һыријəнинин almalıdırlar; быһырым 
alım; быһыр al; быһыры alsın; быһырəмон alaq; быһырəн alın; 
быһырын alsınlar; быһыром alsam; быһырош alsan; быһыро alsa; 
быһыромон alsaq; быһырошон alsanız; быһырон alsalar; 
♥һыријəјдəним almıram; һыријəјдəниш almırsan; һыријəјдəни 
almır; һыријəјдəнимон almırıq; һыријəјдəнишон almırsınız; 
һыријəјдəнин almırlar; һыријəјдəныбим almırdım; 
һыријəјдəныбиш almırdın; һыријəјдəныбе almırdı; 
һыријəјдəныбимон almırdıq; һыријəјдəныбишон almırdınız; 
һыријəјдəныбин almırdılar; һыријəмныбе almamışdım; һыријəныбе 
almamışdın; һыријəшныбе almamışdı; һыријəмонныбе almamışdıq; 
һыријəонныбе almamışdınız; һыријəшонныбе almamışdılar; 
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ныһыриме almadım; ныһырије almadın; ныһырише almadı; 
ныһыримоне almadıq; ныһыријоне almadınız; ныһыришоне 
almadılar; нəһырим almazdım; нəһыриш almazdın; нəһыри almazdı; 
нəһыримон almazdıq; нəһыришон almazdınız; нəһырин almazdılar; 
һыријəмнəбəј almasaydım; һыријəнəбəј almasaydın; һыријəшнəбəј 
almasaydı; һыријəмоннəбəј almasaydıq; һыријəоннəбəј 
almasaydınız; һыријəшоннəбəј almasaydılar; һыријəнинныбим 
almamalıydım; һыријəнинныбиш almamalıydın; һыријəнинныбе 
almamalıydı; һыријəнинныбимон almamalıydıq; 
һыријəнинныбишон almamalıydınız; һыријəнинныбин 
almamalıydılar; һыријəнин ныбим almalı olmadım; һыријəнин 
ныбиш almalı olmadın; һыријəнин ныбе almalı olmadı; һыријəнин 
ныбимон almalı olmadıq; һыријəнин ныбишон almalı olmadınız; 
һыријəнин ныбин almalı olmadılar; һыријəниннимбəн 
almamalıyammış; һыријəниннишбəн almamalısanmış; 
һыријəниннијебəн almamalıymış; һыријəниннимонбəн 
almamalıyıqmış; һыријəниннишонбəн almamalısınızmış; 
һыријəниннинбəн almamalıymışlar; нибəһыријем almaram; 
нибəһыријеш almazsan; нибəһырије almaz; нибəһыријемон  
almarıq; нибəһыријешон almazsınız; нибəһыријен  almazlar; 
һыријəнинним almamalıyam; һыријəнинниш almamalısan; 
һыријəнинни almamalıdır; һыријəниннимон almamalıyıq; 
һыријəниннишон almamalısınız; һыријəниннин almamalıdırlar; 
һыријəнин ним almalı deyiləm; һыријəнин ниш almalı deilsən; 
һыријəнин ни almalı deyil; һыријəнин нимон almalı deyilik; 
һыријəнин нишон almalı deyilsiniz; һыријəнин нин almalı 
deyildirlər; ныһырым almayım; мəһыр alma; ныһыры almasın; 
мəһырəмон almayaq; мəһырəн almayın; ныһырын almasınlar; 
ныһыром almasam; ныһырош almasan; ныһыро almasa; 
ныһыромон almasaq; ныһырошон almasanız; ныһырон almasalar. 

һыријемон с. alıcılıq; əһали һыријемонə ғабилјəт əhalinin alıcılıq 
qabiliyyəti. 

һырије-һәвате и. alqı-satqı; һырије-һəватеј alıb-satmaq. 
һырије-һырије з. satın ala-ala (alaraq). 
һыријә с. alınma; һыријə мол alınma mal; һыријə ғыјмəт alınma 

qiymət. 
һыријә хəб. мəн. satın almısan, almısan. 
һыријәнин с. satın almalı (alası), almalı, alası.  
һыријәсә з. satın alarkәn (alanda), alarkәn, alanda. 
һыримон и. alış; һыримонə ғыјмəт alış qiyməti. 
һырин с. dumanlı. 
һыринәти и. dumanlıq, dumanlılıq. 
һыры-шығ и. yağmur, duman-çiskin. 
һыры-шығин с. yağmurlu, dumanlı-çiskinli. 
һыры-шығинәти и. yağmurluluq, dumanlı-çiskinlilik. 
һырышымбыр и. tüstü-duman. 
һырс I и. зоол. ayı. 
һырс II и. hirs. 
һырсәлонә и. ayılıq, ayı yuvası. 
һырсин с. hirsli; һырсин беј ф. hirslənmək; һырсин быə с. 

hirslənmiş, hirslənən; һырсин быə хəб. мəн. hirslənmişdir, hirslənib; 
һырсин кардеј ф. hirsləndirmək; һырсин кардə беј ф. 
hirsləndirilmək; һырсин кардə быə с. hirsləndirilmiş, hirsləndirilən; 
һырсин кардə быə хəб. мəн. hirsləndirilmişdir, hirsləndirilib. 

һырсинәти  и. hirslilik. 
һырсин-һырсинә с. hirsli-hirsli; һырсин-һырсинə сыханон 

hirsli-hirsli sözlər. 
һырсин-һырсини з. hirsli-hirsli; һырсин-һырсини гəп жəј hirsli-

hirsli danışmaq. 
һыртулә и. püre, әzik. 
һыр-һыр и. hır-hır. 
һыр-һырхонә и. hır-hırxana. 
һырһовуж с. gen-bol, geniş, enlicә. 
һырһовужәти и. gen-bolluq, genişlik.  
һыс и. tәkan, itәlәmә, hәslәmә; һыс доə с. itələyən, itləyici, 

həsləyici, həsləyən; һыс доə беј ф. itələnmək, həslənmək; һыс доə 
быə с. itələnmiş, itələnən, həslənmiş, həslənən; һыс доə быə хəб. мəн. 
itələnmişdir, itələnib, həslənmişdir, həslənib; һыс дој ф. itələmək, 
həsləmək (adətən geriyə, arxaya). 

һыте и. yatma, yatmışlıq; ыштəни бə һыте жəј özünü yatmışlığa 
vurmaq. 

һытеј ф. yatmaq; ♥һытејдəм yatıram; һытејдəш yatırsan; һытејдə 
yatır; һытејдəмон yatırıq; һытејдəшон yatırsınız; һытејдəн yatırlar; 
һытејдəбим yatırdım; һытејдəбиш yatırdın; һытејдəбе yatırdı; 
һытејдəбимон yatırdıq; һытејдəбишон yatırdınız; һытејдəбин 
yatırdılar; һытəбим yatmışdım; һытəбиш  yatmışdın; һытəбе 
yatmışdı; һытəбимон yatmışdıq; һытəбишон yatmışdınız; һытəбин 
yatmışdılar; һытим yatdım; һытиш yatdın; һыте yatdı; һытимон 
yatdıq; һытишон yatdınız; һытин yatdılar; əһытим yatardım; 
əһытиш yatardın; əһыти yatardı; əһытимон yatardıq; əһытишон 
yatardınız; əһытин yatardılar; һытəбəјм yatsaydım; һытəбəјш 
yatsaydın; һытəбəј yatsaydı; һытəбəјмон  yatsaydıq; һытəбəјшон 
yatsaydınız; һытəбəјн  yatsaydılar; һытəнинбим yatmalıydım; 
һытəнинбиш yatmalıydın; һытəнинбе yatmalıydı; һытəнинбимон 
yatmalıydıq; һытəнинбишон yatmalıydınız; һытəнинбин 
yatmalıydılar; һытəнин бим yatmalı oldum; һытəнин биш yatmalı 
oldun; һытəнин бе yatmalı oldu; һытəнин бимон yatmalı olduq; 
һытəнин бишон yatmalı oldunuz; һытəнин бин yatmalı oldular; 
һытəнинимбəн yatmalıyammış; һытəнинишбəн yatmalısanmış; 
һытəнинебəн yatmalıymış; һытəнинимонбəн yatmalıyıqmış; 
һытəнинишонбəн yatmalısınızmış; һытəнининбəн yatmalıymışlar; 
бəһытем yataram; бəһытеш yatarsan; бəһыте yatar; бəһытемон 
yatarıq; бəһытешон yatarsınız; бəһытен yatarlar; һытəниним 
yatmalıyam; һытəниниш yatmalısan; һытəнине yatmalıdır; 
һытəнинимон yatmalıyıq; һытəнинишон yatmalısınız; һытəнинин 
yatmalıdırlar; быһытым yatırdım; быһыт yat; быһыты yatsın; 
быһытəмон yatırdaq; быһытəн yatırdın; быһытын yatsınlar; 
быһытом yatsam; быһытош yatsan; быһыто yatsa; быһытомон 
yatsaq; быһытошон yatsanız; быһытон yatsalar; ♥һытејдəним 
yatmıram; һытејдəниш yatmırsan; һытејдəни yatmır; һытејдəнимон 
yatmırıq; һытејдəнишон yatmırsınız; һытејдəнин yatmırlar; 
һытејдəныбим yatmırdım; һытејдəныбиш yatmırdın; һытејдəныбе 
yatmırdı; һытејдəныбимон yatmırdıq; һытејдəныбишон yatmırdınız; 
һытејдəныбин yatmırdılar; һытəныбим yatmamışdım; һытəныбиш  
yatmamışdın; һытəныбе yatmamışdı; һытəныбимон yatmamışdıq; 
һытəныбишон yatmamışdınız; һытəныбин yatmamışdılar; ныһытим 
yatmadım; ныһытиш yatmadın; ныһыте yatmadı; ныһытимон 
yatmadıq; ныһытишон yatmadınız; ныһытин yatmadılar; нəһытим 
yatmazdım; нəһытиш yatmazdın; нəһыти yatmazdı; нəһытимон 
yatmazdıq; нəһытишон yatmazdınız; нəһытин yatmazdılar; 
һытəнəбəјм yatmasaydım; һытəнəбəјш yatmasaydın; һытəнəбəј 
yatmasaydı; һытəнəбəјмон yatmasaydıq; һытəнəбəјшон 
yatmasaydınız; һытəнəбəјн yatmasaydılar; һытəнинныбим 
yatmamalıydım; һытəнинныбиш yatmamalıydın; һытəнинныбе 
yatmamalıydı; һытəнинныбимон yatmamalıydıq; һытəнинныбишон 
yatmamalıydınız; һытəнинныбин yatmamalıydılar; һытəнин ныбим 
yatmalı olmadım; һытəнин ныбиш yatmalı olmadın; һытəнин ныбе 
yatmalı olmadı; һытəнин ныбимон yatmalı olmadıq; һытəнин 
ныбишон yatmalı olmadınız; һытəнин ныбин yatmalı olmadılar; 
һытəниннимбəн yatmamalıyammış; һытəниннишбəн 
yatmamalısanmış; һытəниннијебəн yatmamalıymış; 
һытəниннимонбəн yatmamalıyıqmış; һытəниннишонбəн 
yatmamalısınızmış; һытəниннинбəн yatmamalıymışlar; нибəһытем 
yatmaram; нибəһытеш yatmazsan; нибəһыте yatmaz; нибəһытемон  
yatmarıq; нибəһытешон yatmazsınız; нибəһытен  yatmazlar; 
һытəнинним yatmamalıyam; һытəнинниш yatmamalısan; 
һытəнинни yatmamalıdır; һытəниннимон yatmamalıyıq; 
һытəниннишон yatmamalısınız; һытəниннин yatmamalıdırlar; 
һытəнин ним yatmalı deyiləm; һытəнин ниш yatmalı deilsən; 
һытəнин ни yatmalı deyil; һытəнин нимон yatmalı deyilik; һытəнин 
нишон yatmalı deyilsiniz; һытəнин нин yatmalı deyildirlər; 
ныһытым yatmayım; мəһыт yatma; ныһыты yatmasın; мəһытəмон 
yatmayaq; мəһытəн yatmayın; ныһытын yatmasınlar; ныһытом 
yatmasam; ныһытош yatmasan; ныһыто yatmasa; ныһытомон 
yatmasaq; ныһытошон yatmasanız; ныһытон yatmasalar; *Һыте 
мардеје Yatmaq ölmək kimi bir şeydir (At. sözü). 

һытемон и. yuxu, yatış. 
һыте-һыте з. yata-yata, yataraq. 
һытә с. 1 yatmış, yatan; һытə одəм yatmış adam; 2 yatar; һытə 

лəвəсə yatar qarına. 
һытә хəб. мəн. yatıb. 
һытәнин с. yatmalı, yatası; һытəнинə вахт yatmalı vaхt. 
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һытәсә з. yatarkәn, yatanda, yuxuda olarkәn (olanda). 
һытовније и. yatırtma. 
һытовнијеј ф. yatırtmaq, yuxuya vermәk; һытовнијə беј ф. 

yatırılmaq; һытовнијə быəбе yatırılmışdı; һытовнијə быəбəј 
yatırılsaydı; һытовнијə бејдə yatırılır; һытовнијə бəбе yatırılar, 
yatırılacaqdır; һытовнијə быə с. yatırılmış, yatırılan, yuxuya verilmiş 
(verilən); һытовнијə быə хəб. мəн. yatırılmışdır, yatırılıb, yuxuya 
verilmişdir (verilib); ♥һытовнејдəм yatırdıram; һытовнејдəш 
yatırdırsan; һытовнејдə yatırdır; һытовнејдəмон yatırdırıq; 
һытовнејдəшон yatırdırsınız; һытовнејдəн yatırdırlar; 
һытовнејдəбим yatırdırdım; һытовнејдəбиш yatırdırdın; 
һытовнејдəбе yatırdırdı; һытовнејдəбимон yatırdırdıq; 
һытовнејдəбишон yatırdırdınız; һытовнејдəбин yatırdırdılar; 
һытовнијəмбе yatırtmışdım; һытовнијебе yatırtmışdın; 
һытовнијəшбе yatırtmışdı; һытовнијəмонбе yatırtmışdıq; 
һытовнијəонбе yatırtmışdınız; һытовнијəшонбе yatırtmışdılar; 
һытовниме yatırtdım; һытовније yatırtdın; һытовнише yatırtdı; 
һытовнимоне yatırtdıq; һытовнијоне yatırtdınız; һытовнишоне 
yatırtdılar; əһытовним yatırdardım; əһытовниш yatırdardın; 
əһытовни yatırdardı; əһытовнимон yatırdardıq; əһытовнишон 
yatırdardınız; əһытовнин yatırdardılar; һытовнијəмбəј yatırtsaydım; 
һытовнијəбəј yatırtsaydın; һытовнијəшбəј yatırtsaydı; 
һытовнијəмонбəј  yatırtsaydıq; һытовнијəонбəј yatırtsaydınız; 
һытовнијəшонбəј  yatırtsaydılar; һытовнијəнинбим yatırtmalıydım; 
һытовнијəнинбиш yatırtmalıydın; һытовнијəнинбе yatırtmalıydı; 
һытовнијəнинбимон yatırtmalıydıq; һытовнијəнинбишон 
yatırtmalıydınız; һытовнијəнинбин yatırtmalıydılar; һытовнијəнин 
бим yatırtmalı oldum; һытовнијəнин биш yatırtmalı oldun; 
һытовнијəнин бе yatırtmalı oldu; һытовнијəнин бимон yatırtmalı 
olduq; һытовнијəнин бишон yatırtmalı oldunuz; һытовнијəнин бин 
yatırtmalı oldular; һытовнијəнинимбəн yatırtmalıyammış; 
һытовнијəнинишбəн yatırtmalısanmış; һытовнијəнинебəн 
yatırtmalıymış; һытовнијəнинимонбəн yatırtmalıyıqmış; 
һытовнијəнинишонбəн yatırtmalısınızmış; һытовнијəнининбəн 
yatırtmalıymışlar; бəһытвонем yatırdaram; бəһытвонеш yatırdarsan; 
бəһытвоне yatırdar; бəһытвонемон yatırdarıq; бəһытвонешон 
yatırdarsınız; бəһытвонен yatırdarlar; һытовнијəниним 
yatırtmalıyam; һытовнијəниниш yatırtmalısan; һытовнијəнине 
yatırtmalıdır; һытовнијəнинимон yatırtmalıyıq; һытовнијəнинишон 
yatırtmalısınız; һытовнијəнинин yatırtmalıdırlar; быһытвоным 
yatırdım; быһытвон yatırt; быһытвоны yatırtsın; быһытвонəмон 
yatırdaq; быһытвонəн yatırdın; быһытвонын yatırtsınlar; 
быһытвоном yatırtsam; быһытвонош yatırtsan; быһытвоно yatırtsa; 
быһытвономон yatırtsaq; быһытвоношон yatırtsanız; быһытвонон 
yatırtsalar; ♥һытовнејдəним yatırtmıram; һытовнејдəниш 
yatırtmırsan; һытовнејдəни yatırtmır; һытовнејдəнимон yatırtmırıq; 
һытовнејдəнишон yatırtmırsınız; һытовнејдəнин yatırtmırlar; 
һытовнејдəныбим yatırtmırdım; һытовнејдəныбиш yatırtmırdın; 
һытовнејдəныбе yatırtmırdı; һытовнејдəныбимон yatırtmırdıq; 
һытовнејдəныбишон yatırtmırdınız; һытовнејдəныбин 
yatırtmırdılar; һытовнијəмныбе yatırtmamışdım; һытовнијəныбе 
yatırtmamışdın; һытовнијəшныбе yatırtmamışdı; 
һытовнијəмонныбе yatırtmamışdıq; һытовнијəонныбе 
yatırtmamışdınız; һытовнијəшонныбе yatırtmamışdılar; 
ныһытвониме yatırtmadım; ныһытвоније yatırtmadın; 
ныһытвонише yatırtmadı; ныһытвонимоне yatırtmadıq; 
ныһытвонијоне yatırtmadınız; ныһытвонишоне yatırtmadılar; 
нəһытвоним yatırtmazdım; нəһытвониш yatırtmazdın; нəһытвони 
yatırtmazdı; нəһытвонимон yatırtmazdıq; нəһытвонишон 
yatırtmazdınız; нəһытвонин yatırtmazdılar; һытовнијəмнəбəј 
yatırtmasaydım; һытовнијəнəбəј yatırtmasaydın; һытовнијəшнəбəј 
yatırtmasaydı; һытовнијəмоннəбəј yatırtmasaydıq; 
һытовнијəоннəбəј yatırtmasaydınız; һытовнијəшоннəбəј 
yatırtmasaydılar; һытовнијəнинныбим yatırtmamalıydım; 
һытовнијəнинныбиш yatırtmamalıydın; һытовнијəнинныбе 
yatırtmamalıydı; һытовнијəнинныбимон yatırtmamalıydıq; 
һытовнијəнинныбишон yatırtmamalıydınız; һытовнијəнинныбин 
yatırtmamalıydılar; һытовнијəнин ныбим yatırtmalı olmadım; 
һытовнијəнин ныбиш yatırtmalı olmadın; һытовнијəнин ныбе 
yatırtmalı olmadı; һытовнијəнин ныбимон yatırtmalı olmadıq; 
һытовнијəнин ныбишон yatırtmalı olmadınız; һытовнијəнин ныбин 

yatırtmalı olmadılar; һытовнијəниннимбəн yatırtmamalıyammış; 
һытовнијəниннишбəн yatırtmamalısanmış; һытовнијəниннијебəн 
yatırtmamalıymış; һытовнијəниннимонбəн yatırtmamalıyıqmış; 
һытовнијəниннишонбəн yatırtmamalısınızmış; 
һытовнијəниннинбəн yatırtmamalıymışlar; нибəһытовнем 
yatırtmaram; нибəһытовнеш yatırtmazsan; нибəһытовне yatırtmaz; 
нибəһытовнемон  yatırtmarıq; нибəһытовнешон yatırtmazsınız; 
нибəһытовнен  yatırtmazlar; һытовнијəнинним yatırtmamalıyam; 
һытовнијəнинниш yatırtmamalısan; һытовнијəнинни 
yatırtmamalıdır; һытовнијəниннимон yatırtmamalıyıq; 
һытовнијəниннишон yatırtmamalısınız; һытовнијəниннин 
yatırtmamalıdırlar; һытовнијəнин ним yatırtmalı deyiləm; 
һытовнијəнин ниш yatırtmalı deilsən; һытовнијəнин ни yatırtmalı 
deyil; һытовнијəнин нимон yatırtmalı deyilik; һытовнијəнин нишон 
yatırtmalı deyilsiniz; һытовнијəнин нин yatırtmalı deyildirlər; 
ныһытвоным yatırtmayım; мəһытвон yatırtma; ныһытвоны 
yatırtmasın; мəһытвонəмон yatırtmayaq; мəһытвонəн yatırtmayın; 
ныһытвонын yatırtmasınlar; ныһытвоном yatırtmasam; 
ныһытвонош yatırtmasan; ныһытвоно yatırtmasa; ныһытвономон 
yatırtmasaq; ныһытвоношон yatırtmasanız; ныһытвонон 
yatırtmasalar. 

һытовније-һытовније з. yatırda-yatırda, yatırdaraq, yuxuya 
verә-verә (verәrәk). 

һытовнијә с. yatırdan, yatırtmış, yuxuya verәn (vermiş). 
һытовнијә хəб. мəн. yatırtmısan, yuxuya vermisәn. 
һытовнијәнин с. yatırtmalı, yuxuya verilmәli. 
һытовнијәнин с. yatırtmalı, yatırdası, yuxuya vermәli (verәsi). 
һытовнијәсә з. yatırdarkәn, yatırdanda, yuxuya verәrkәn 

(verәndә). 
һычә и. alaqotu (düyü zəmisində). 
һыҹә и. heca. 
һыҹәјн с. hecalı; ды һыҹəјн iki hecalı. 
һыҹәјнәти и. hecalılıq.  
һыҹәт с. höcәt, öcәşkәn; һыҹəт кардеј ф. höcət etmək, öcəşmək; 

һыҹəт кардə беј ф. höcət edilmək, mübahisə edilmək; һыҹəт кардə 
быə с. höcət edilmiş, mübahisə edilmiş (edilən); һыҹəт кардə быə 
хəб. мəн. höcət edilmişdir, mübahisə edilmişdir (edilib). 

һыҹәтәти и. höcәtlik. 
һыҹубәт и. ucbat. 
һыҹубәтәдә з. ucbatından, üzündәn; ышты һыҹубəтəдə sənin 

ucbatından (üzündən). 
һыҹум и. hücum. 
һыҹум кардеј ф. hücum etmәk. 
һыҹум кардә беј ф. hücum edilmәk. 
һыҹум кардә быә с. hücum edilmiş (edilәn). 
һыҹум кардә быә хəб. мəн. hücum edilmişdir (edilib). 
һыҹә-һыҹә з. heca-heca. 
һыш и. ağuz. 
һышк с. quru; һышк бе и. quruma; һышк беј ф. qurumaq; һышк 

быə с. qurumuş, quruyan; һышк быə хəб. мəн. qurumuşdur, quruyub; 
һышк кардеј ф. qurutmaq; ыштəни һышк кардеј qurulanmaq; һышк 
кардə беј ф. qurudulmaq; һышк кардə быə с. qurudulmuş, 
qurudulan; һышк кардə быə хəб. мəн. qurudulmuşdur, qurudulub; 
һышк кардовнијеј ф. qurutdurmaq; һышк кардовнијə беј ф. 
qurutdurulmaq; һышк кардовнијə быə с. qurutdurulmuş, 
qurutdurulan; һышк кардовнијə быə хəб. мəн. qurutdurulmuşdur, 
qurutdurulub. 

һышкә с. 1 quru ot; 2 quru odun, quru yanacaq; 3 nağd pul. 
һышкәгиј с. quru, adamauyuşmaz (insan haqqında). 
һышкәгијәти и. quruluq, adamauyuşmazlıq (insan haqqında). 
һышкәдуш с. anasız böyüdülәn heyvan. 
һышкәкә и. quruducu, qurudan, qurulayan. 
һышкәкәти и. quruduculuq. 
һышкәмивәјнон и.  бот. qurumeyvәlilәr. 
һышкәмол и. bәdәni quru dәsmalla qurutma, dәsmallanma; 

һышкəмол кардеј ф. bədəni quru dəsmalla qurutmaq, dəsmallanmaq; 
һышкəмол кардовнијеј ф. dəsmallatmaq. 

һышкәрингә и. gözlәmәkdәn quruyub qalma. 
һышкәрујә и. тəб. qәbiz. 
һышкәрујәти и. тəб. qәbizlik. 
һышкәсә с. başıbәrk. 
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һышкәсәти и. başıbәrklik. 
һышкәти и. quruluq. 
һышкәһушәнә с. qupquru. 
һышкәчәкчәку с. qupquru. 
һышкәчығ с. uğursuz, bәxti gәtirmәyәn. 
һышкәчығәти и. uğursuzluq, bәxtsizlik. 
һышки и. 1 quru, quruluq; бешимон бə һышки quruya çıхdıq; 

нуни һышки çörəyin quruluğu; 2 quraq, quraqlıq (torpaq, yer); 
һышки егыније quraqlıq düşdü. 

һышкиәпи и. quraqsevәn (bitki). 
һышкиһәно и. quraqlıq. 
һышк-һышки з. quru-quru, quruca. 
һм н. hm!  
һо I с.  lalıq; һо беј ф. lalıqlamaq; һо быə с. lalıqlamış, lalıqlayan; 

һо быə хəб. мəн. lalıqlamışdır lalıqlayıb. 
һо: һо-һо, һо-һә n. ho-ho (mal-heyvanı muşqurlama);  һо кардеј 

ф. muşqurtmaq (qoşquda olan heyvanı); һо кардə беј ф. 
muşqurdulmaq; һо кардə быə с. muşqurdulmuş, muşqurdulan; һо 
кардə быə хəб. мəн. muşqurdulmuşdur, muşqurdulub. 

һобә и. д. т. kәnaf (bitki). 
һов и. hov; һови окыријеј hovu çəkilmək. 
һовә и. bacı; *Хыдо һич һовə бебоə ныкə Allah heç bacını 

qardaşsız etməsin; Һовəм быбу боə ғырјəтəдə Bacım olsun qardaş 
qeyrətində; Һовə бо боə сутə кəбобе Bacı qardaş üçün yanar kababdır 
(At. sözü). 

һовәзо и. bacıoğlu. 
һовәкинә и. bacıqızı.  
һовәли и. 1 bacılıq, ögey bacı; 2 bacıcan, bacılıq, 
bacıcığaz, bacıcıq (müraciət); 3 bax: пыәкинә; женкинә; 

шујәкинә. 
һовәма и. bacıcan (müraciət). 
һовәнәвә и. bacınәvәsi. 
һовәти и. bacılıq; һовəти кардеј bacılıq etmək. 
һовзә и. ҹоғр. hövzә, körfәz. 
һовы-бо и. bacı-qardaş. 
һовы-боәти и. bacı-qardaşlıq. 
һов кардеј ф. hov çәkmәk. 
һовсәлә и. hövsәlә. 
һовсәләјн с. hövsәlәli. 
һовсәләјнәти и. hövsәlәlilik. 
һовтәливә и. бот. hovotu (bədənin bir yeri hov çəkəndə bu otun 

uzunsov yarpağı həmin yerə qoyulur ki, hovu çəkilsin). 
һовуж с. geniş, enli; һовужə кə geniş ev; һовужə олəт enli paltar; 

bax: геш, гышот. 
һовужәгәв с. ağzıgen.  
һовужәливә с. enliyarpaq. 
һовужәти и. enlilik, enlik, genişlik; bax: гешәти. 
һовужи и. en, genişlik; кəј һовужи evin eni; бə һовужи eninə; бə 

һовужи-бə дырози eninə-uzununa; һовуж беј enlənmək, 
genişlənmək; һовуж кардеј enləndirmək, enlətmək, enləşdirmək, 
genişləndirmək; һовуж кардə беј enləndirilmək, enlədilmək, 
enləşdirilmək, genişləndirilmək; һовуж кардə быə enləndirilmiş, 
enlədilmiş; һовуж кардовнијеј enlətdirmək; һовуж кардовнијə беј 
enlətdirilmək; һовуж кардовнијə быə enlətdirilmiş; bax: геши; 
гышоти. 

һовуз и. hovuz.  
һоггә и. hoqqa. 
һоггәбоз с. hoqqabaz. 
һоггәбозәти и. hoqqabazlıq. 
һоғо bax: һежо.  
һоди с. 1 ehtiyatlı; һоди беј ф. ehtiyatlı olmaq, ehtiyatlanmaq; 2 

asta. 
һодијәти и. 1 ehtiyatlılıq; 2 astalıq. 
һодисә и. hadisә. 
һоәти и. lalıqlıq. 
һозә и. bax: те. 
һози с. 1 qaba, kobud, köntöy, ağzıpәrtöv; 2 zorakı. 
һозијәти и. 1 qabalıq, kobudluq, köntöylük, ağzıpәrtövlük; 2  

zoakılıq. 
һозијәчәм з. kobudsayaq, zorakısayaq. 
һози-һози з. kobudcasına, kobudluqla, zorakılıqla. 

һозы с. hazır. 
һозыәти и. hazırlıq. 
һозыҹәвоб с. hazırcavab. 
һозыҹәвобәти и. hazırcavablıq. 
һокол и. qazança. 
һојди-һојди и. hoydu-hoydu; бə һојди-һојди пегəтеј hoydu-

hoyduya götürmək. 
һол и. hal. 
һол-әһвол и. hal-әhval; һол-əһвол хəбə сəј hal-əhval хəbər almaq. 
һол-ғәзијә и. hal-qәziyә. 
һоләт и. halәt. 
һоләшгә и. bax:  куп. 
һолин с. hallı, şәn. 
һолинбе и. hallanma; исми һолин бе грəм. ismin hallanması; 

һолин беј ф. hallanmaq; һолин быə с. hallanmış, hallanan; һолин 
быə хəб. мəн. hallanmışdır, hallanıb; һолин кардеј ф. hallandırmaq; 
һолин кардə беј ф. hallandırılmaq; һолин кардə быə с. 
hallandırılmış, hallandırılan; һолин кардə быə хəб. мəн. 
hallandırılmışdır, hallandırılıb. 

һолинәти и. hallılıq, şәnlik. 
һолинныбә с. hallanmayan, hallanmaz. 
һолјәт и. ürәkgetmә; һолјəт кардеј ürəyi getmək. 
һоло з. haldan; һоло бешеј haldan çıхmaq; һоло бекардеј haldan 

çıхarmaq. 
һомә и. bax:  әвәндә. 
һонә и. öhdә. 
һонәку омеј ф. öhdәsindәn gәlmәk. 
һонәку омә с. öhdәsindәn gәlәn; ни чəј һонəку омəкəс onun 

öhdəsindən gələn yoхdur. 
һони и. bulaq. 
һонијәсә и. bulaq başı. 
һор и. axur; автоматикə һор avtomatik aхur; Һор жəјдə аспи 

ныстəнə Atı almamış aхur tikir (At. m.). 
һоравена и. бот. armud növü. 
һоре и. üyütmә. 
һореј ф. üyütmәk; һорə беј ф. üyüdülmək; һорə быə с. 

üyüdülmüş, üyüdülən; һорə быə хəб. мəн. üyüdülmüşdür, üyüdülüb; 
♥һорејдəм üyüdürəm; һорејдəш üyüdürsən; һорејдə üyüdür; 
һорејдəмон üyüdürük; һорејдəшон üyüdürsünüz; һорејдəн 
üyüdürlər; һорејдəбим üyüdürdüm; һорејдəбиш üyüdürdün; 
һорејдəбе üyüdürdü; һорејдəбимон üyüdürdük; һорејдəбишон 
üyüdürdünüz; һорејдəбин üyüdürdülər; əһорим üyüdərdim; əһориш 
üyüdərdin; əһори üyüdərdi; əһоримон üyüdərdik; əһоришон 
üyüdərdiniz; əһорин üyüdərdilər; һорəме üyütdüm; һорəј üyütdün; 
һорəше  üyütdü; һорəмоне  üyütdük; һорəоне  üyütdünüz; һорəшоне 
üyütdülər; һорəнинбим üyütməliydim; һорəнинбиш üyütməliydin; 
һорəнинбе üyütməliydi; һорəнинбимон üyütməliydik; 
һорəнинбишон üyütməliydiniz; һорəнинбин üyütməliydilər; 
һорəнин бим üyütməli oldum; һорəнин биш üyütməli oldun; 
һорəнин бе üyütməli oldu; һорəнин бимон üyütməli olduq; һорəнин 
бишон üyütməli oldunuz; һорəнин бин üyütməli oldular; һорəмбəј 
üyütsəydim; һорəбəј üyütsəydin; һорəшбəј üyütsəydi; һорəмонбəј 
üyütsəydik; һорəонбəј  üyütsəydiniz; һорəшонбəј  üyütsəydilər; 
бəһорем üyüdərəm; бəһореш üyüdərsən; бəһоре üyüdər; бəһоремон 
üyüdərik; бəһорешон üyüdərsiniz; бəһорен üyüdərlər; һорəниним 
üyütməliyəm; һорəниниш üyütməlisən; һорəнине üyütməlidir; 
һорəнинимон üyütməliyik; һорəнинишон üyütməlisiniz; һорəнинин 
üyütməlidirlər; быһорым üyüdüm; быһор üyüt; быһоры üyütsin; 
быһорəмон üyüdək; быһорəн üyüdün; быһорын üyütsinlər; 
быһором üyütsəm; быһорош üyütsən; быһоро üyütsə; быһоромон 
üyütsək; быһорошон üyütsəniz; быһорон üyütsələr; ♥һорејдəним 
üyütmürəm; һорејдəниш üyütmürsən; һорејдəни üyütmür; 
һорејдəнимон üyütmürük; һорејдəнишон üyütmürsünüz; 
һорејдəнин üyütmürlər; һорејдəныбим üyütmürdüm; һорејдəныбиш 
üyütmürdün; һорејдəныбе üyütmürdü; һорејдəныбимон 
üyütmürdük; һорејдəныбишон üyütmürdünüz; һорејдəныбин 
üyütmürdülər; нəһорим üyütməzdim; нəһориш üyütməzdin; нəһори 
üyütməzdi; нəһоримон üyütməzdik; нəһоришон üyütməzdiniz; 
нəһорин üyütməzdilər; ныһорəме üyütmədim; ныһорəј üyütmədin; 
ныһорəше üyütmədi; ныһорəмоне üyütmədik; ныһорəоне 
üyütmədiniz; ныһорəшоне üyütmədilər; һорəнинныбим 
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üyütməməliydim; һорəнинныбиш üyütməməliydin; һорəнинныбе 
üyütməməliydi; һорəнинныбимон üyütməməliydik; 
һорəнинныбишон üyütməməliydiniz; һорəнинныбин 
üyütməməliydilər; һорəнин ныбим üyütməli olmadım; һорəнин 
ныбиш üyütməli olmadın; һорəнин ныбе üyütməli olmadı; һорəнин 
ныбимон üyütməli olmadıq; һорəнин ныбишон üyütməli olmadınız; 
һорəнин ныбин üyütməli olmadılar; һорəмнəбəј üyütməsəydim; 
һорəнəбəј üyütməsəydin; һорəшнəбəј üyütməsəydi; һорəмоннəбəј 
üyütməsəydik; һорəоннəбəј üyütməsəydiniz; һорəшоннəбəј  
üyütməsəydilər; нибəһорем üyütmərəm; нибəһореш üyütməzsən; 
нибəһоре üyütməz; нибəһоремон üyütmərik; нибəһорешон 
üyütməzsiniz; нибəһорен üyütməzlər; һорəнинним üyütməməliyəm; 
һорəнинниш üyütməməlisən; һорəнинни üyütməməlidir; 
һорəниннимон üyütməməliyik; һорəниннишон üyütməməlisiniz; 
һорəниннин üyütməməlidirlər; ныһорым üyütməyim; мəһор üyütmə; 
ныһоры üyütməsin; мəһорəмон üyütməyək; мəһорəн üyütməyin; 
ныһорын üyütməsinlər; ныһором üyütməsəm; ныһорош üyütməsən; 
ныһоро üyütməsə; ныһоромон üyütməsək; ныһорошон 
üyütməsəniz; ныһорон üyütməsələr. 

һоре-һоре з. üyüdә-üyüdә, üyüdәrәk. 
һорә с. üyütmüş, üyüdәn. 
һорә хəб. мəн. üyütmüsәn. 
һорәнин с. üyütmәli, üyüdәsi. 
һорәсә з. üyüdәrkәn, üyüdәndә. 
һорин с. axurlu; һоринə тəвилə aхurlu tövlə. 
һоруг и. hörük; һоруг кардеј hörükləmək. 
һоррә и. horra. 
һоруллә и. horra; *Чај че вəшјəнə сори һоруллəје Çay aclıq 

illərinin horrasıdır (At. sözü). 
һосә с. asta, yavaş; һосə бе и. astalaşma; һосə беј ф. astalaşmaq; 

һосə быə с. astalaşan, astalaşmış; һосə быə хəб. мəн. astalaşıb, 
astalaşmışdır; һосə карде и. astalaşdırma; һосə кардеј ф. 
astalaşdırmaq; һосə кардə бе и. astalaşdırılma; һосə кардə беј ф. 
astalaşdırılmaq; һосə кардə быə с. astalaşdırılmış, astalaşdırılan; һосə 
кардə быə хəб. мəн. astalaşdırılmışdır, astalaşdırılıb. 

һосәбәһосә з. astabaasta. 
һосәти и. astalıq, yavaşlıq; *де һосəти astalıqla, astalıqca. 
һосәһос з. әlbәyaxa; һосəһос беј əlbəyaхa olmaq. 
һосә-һосә з. asta-asta, yavaş-yavaş, yavaşdan, yavaşca, 

yavaşcadan. 
һосил и. hasil; һосил кардеј ф. hasil etmək; һосил кардə беј ф. 

hasil edilmək; һосил кардə быə с. hasil edilmiş, hasil edilən; һосил 
кардə быə хəб. мəн. hasil edilmişdir, hasil edilib. 

һосилот и. hasilat. 
һоспитал и. hospital. 
һостон с. 1 asan; 2 bax: сәл; һостон бе и. asanlaşma; һостон беј 

ф. asanlaşmaq; һостон быə с. asanlaşmış, asanlaşan; һостон быə хəб. 
мəн. asanlaşmışdır, asanlaşıb; һостон карде и. asanlaşdırma; һостон 
кардеј ф. asanlaşdırmaq; һостон кардə с. asanlaşdıran, asanlaşdırmış; 
һостон кардə хəб. мəн. asanlaşdırmısan; һостон кардə бе и. 
asanlaşdırılma; һостон кардə беј ф. asanlaşdırılmaq; һостон кардə 
быə с. asanlaşdırılmış, asanlaşdırılan; һостон кардə быə хəб. мəн. 
asanlaşdırılmışdır, asanlaşdırılıb. 

һостонәпәр с. ким. asanuçan. 
һостонәти и. asanlıq.  
һостони и. asanlıq; *де һостони asanlıqla. 
һостоновбыә с. тех. asanәriyәn. 
һостонтәһәр с. asantәhәr. 
һостонһәлбыә с. asanhәllolan. 
һостон-һостони з. asanlıqla, asancasına, asanca. 
һоттентотон и. hottentotlar (Cənubi Afrikada yaşayan xalq). 
һоуш н. toqquş (uzunqulağı saxlamaq üçün çıxarılan səs). 
һо-һә н. ho-ha (mal-qaranı muşqurtmaq üçün səda). 
һочбәһоч з. kәllәbәkәllә; һочбəһоч беј kəlləbəkəllə olmaq. 
һоҹи и. hacı. 
һоште и. adax, adaxlama; һоште руж adaх günü. 
һоштеј ф. adaxlamaq, hәrisini almaq; һоштə беј ф. adaxlanmaq, 

hərisi alınmaq; һоштə быə с. adaxlanmış, hərisi alınmış (alınan); 
һоштə быə хəб. мəн. adaxlanmışdır, hərisi alınmışdır (alınıb); 
♥һоштејдəм adaхlayıram; һоштејдəш adaхlayırsan; һоштејдə 
adaхlayır; һоштејдəмон adaхlayırıq; һоштејдəшон adaхlayırsınız; 

һоштејдəн adaхlayırlar; һоштејдəбим adaхlayırdım; һоштејдəбиш 
adaхlayırdın; һоштејдəбе adaхlayırdı; һоштејдəбимон adaхlayırdıq; 
һоштејдəбишон adaхlayırdınız; һоштејдəбин adaхlayırdılar; 
һоштəмбе adaхlamışdım; һоштебе adaхlamışdın; һоштəшбе 
adaхlamışdı; һоштəмонбе adaхlamışdıq; һоштəонбе adaхlamışdınız; 
һоштəшонбе adaхlamışdılar; һоштыме adaхladım; һоште adaхladın; 
һоштыше adaхladı; һоштымоне adaхladıq; һоштыоне adaхladınız; 
һоштышоне adaхladılar; əһоштим adaхlayardım; əһоштиш 
adaхlayardın; əһошти adaхlayardı; əһоштимон adaхlayardıq; 
əһоштишон adaхlayardınız; əһоштин adaхlayardılar; һоштəмбəј 
adaхlasaydım; һоштəбəј adaхlasaydın; һоштəшбəј adaхlasaydı; 
һоштəмонбəј  adaхlasaydıq; һоштəонбəј adaхlasaydınız; 
һоштəшонбəј  adaхlasaydılar; һоштəнинбим adaхlamalıydım; 
һоштəнинбиш adaхlamalıydın; һоштəнинбе adaхlamalıydı; 
һоштəнинбимон adaхlamalıydıq; һоштəнинбишон 
adaхlamalıydınız; һоштəнинбин adaхlamalıydılar; һоштəнин бим 
adaхlamalı oldum; һоштəнин биш adaхlamalı oldun; һоштəнин бе 
adaхlamalı oldu; һоштəнин бимон adaхlamalı olduq; һоштəнин 
бишон adaхlamalı oldunuz; һоштəнин бин adaхlamalı oldular; 
һоштəнинимбəн adaхlamalıyammış; һоштəнинишбəн 
adaхlamalısanmış; һоштəнинебəн adaхlamalıymış; 
һоштəнинимонбəн adaхlamalıyıqmış; һоштəнинишонбəн 
adaхlamalısınızmış; һоштəнининбəн adaхlamalıymışlar; бəһоштем 
adaхlayaram; бəһоштеш adaхlayarsan; бəһоште adaхlayar; 
бəһоштемон adaхlayarıq; бəһоштешон adaхlayarsınız; бəһоштен 
adaхlayarlar; һоштəниним adaхlamalıyam; һоштəниниш 
adaхlamalısan; һоштəнине adaхlamalıdır; һоштəнинимон 
adaхlamalıyıq; һоштəнинишон adaхlamalısınız; һоштəнинин 
adaхlamalıdırlar; быһоштым adaхlayım; быһошт adaхla; быһошты 
adaхlasın; быһоштəмон adaхlayaq; быһоштəн adaхlayın; быһоштын 
adaхlasınlar; быһоштом adaхlasam; быһоштош adaхlasan; быһошто 
adaхlasa; быһоштомон adaхlasaq; быһоштошон adaхlasanız; 
быһоштон adaхlasalar; ♥һоштејдəним adaхlamıram; һоштејдəниш 
adaхlamırsan; һоштејдəни adaхlamır; һоштејдəнимон adaхlamırıq; 
һоштејдəнишон adaхlamırsınız; һоштејдəнин adaхlamırlar; 
һоштејдəныбим adaхlamırdım; һоштејдəныбиш adaхlamırdın; 
һоштејдəныбе adaхlamırdı; һоштејдəныбимон adaхlamırdıq; 
һоштејдəныбишон adaхlamırdınız; һоштејдəныбин adaхlamırdılar; 
һоштəмныбе adaхlamamışdım; һоштəныбе adaхlamamışdın; 
һоштəшныбе adaхlamamışdı; һоштəмонныбе adaхlamamışdıq; 
һоштəонныбе adaхlamamışdınız; һоштəшонныбе adaхlamamışdılar; 
ныһоштыме adaхlamadım; ныһоште adaхlamadın; ныһоштыше 
adaхlamadı; ныһоштымоне adaхlamadıq; ныһоштыоне 
adaхlamadınız; ныһоштышоне adaхlamadılar; нəһоштим 
adaхlamazdım; нəһоштиш adaхlamazdın; нəһошти adaхlamazdı; 
нəһоштимон adaхlamazdıq; нəһоштишон adaхlamazdınız; 
нəһоштин adaхlamazdılar; һоштəмнəбəј adaхlamasaydım; 
һоштəнəбəј adaхlamasaydın; һоштəшнəбəј adaхlamasaydı; 
һоштəмоннəбəј adaхlamasaydıq; һоштəоннəбəј adaхlamasaydınız; 
һоштəшоннəбəј adaхlamasaydılar; һоштəнинныбим 
adaхlamamalıydım; һоштəнинныбиш adaхlamamalıydın; 
һоштəнинныбе adaхlamamalıydı; һоштəнинныбимон 
adaхlamamalıydıq; һоштəнинныбишон adaхlamamalıydınız; 
һоштəнинныбин adaхlamamalıydılar; һоштəнин ныбим adaхlamalı 
olmadım; һоштəнин ныбиш adaхlamalı olmadın; һоштəнин ныбе 
adaхlamalı olmadı; һоштəнин ныбимон adaхlamalı olmadıq; 
һоштəнин ныбишон adaхlamalı olmadınız; һоштəнин ныбин 
adaхlamalı olmadılar; һоштəниннимбəн adaхlamamalıyammış; 
һоштəниннишбəн adaхlamamalısanmış; һоштəниннијебəн 
adaхlamamalıymış; һоштəниннимонбəн adaхlamamalıyıqmış; 
һоштəниннишонбəн adaхlamamalısınızmış; һоштəниннинбəн 
adaхlamamalıymışlar; нибəһоштем adaхlamaram; нибəһоштеш 
adaхlamazsan; нибəһоште adaхlamaz; нибəһоштемон  adaхlamarıq; 
нибəһоштешон adaхlamazsınız; нибəһоштен  adaхlamazlar; 
һоштəнинним adaхlamamalıyam; һоштəнинниш adaхlamamalısan; 
һоштəнинни adaхlamamalıdır; һоштəниннимон adaхlamamalıyıq; 
һоштəниннишон adaхlamamalısınız; һоштəниннин 
adaхlamamalıdırlar; һоштəнин ним adaхlamalı deyiləm; һоштəнин 
ниш adaхlamalı deilsən; һоштəнин ни adaхlamalı deyil; һоштəнин 
нимон adaхlamalı deyilik; һоштəнин нишон adaхlamalı deyilsiniz; 
һоштəнин нин adaхlamalı deyildirlər; ныһоштым adaхlamayım; 
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мəһошт adaхlama; ныһошты adaхlamasın; мəһоштəмон 
adaхlamayaq; мəһоштəн adaхlamayın; ныһоштын adaхlamasınlar; 
ныһоштом adaхlamasam; ныһоштош adaхlamasan; ныһошто 
adaхlamasa; ныһоштомон adaхlamasaq; ныһоштошон 
adaхlamasanız; ныһоштон adaхlamasalar. 

һоште-һоште з. adaxlaya-adaxlaya, adaxlayaraq. 
һоштә с. adaxlamış, adaxlayan, hәrisini almış (alan). 
һоштә хəб. мəн. adaxlamısan, hәrisini almısan. 
һоштәнин с. adaxlamalı, adaxlayası, hәrisini almalı (alası). 
һоштәсә з. adaxlayarkәn, adaxlayanda, hәrisini alarkәn 

(alanda). 
һу I и. sәslәmә, çağırma. һу кардеј ф. səsləmək, çağırmaq; һу 

кардə беј ф. səslənmək, çağırılmaq; һу кардə быə с. səslənmiş, 
çağırılmış; һу кардə быə хəб. мəн. səslənmişdir, çağırılmışdır. 

һу II и. uçurma, aşırma, dağıtma; һу кардеј ф. aşırmaq, uçurmaq, 
dağıtmaq; һу бəкардем бəшты сə мəһоли! dünyanı sənin başına 
uçuraram!; һу кардə беј ф. aşırılmaq, uçurulmaq, dığıdılmaq; һу 
кардə быə с. aşırılmış, uçurulmuş, dağıdılmış, aşırılan, uçurdulan, 
dağıdılan; һу кардə быə хəб. мəн. aşırılmışdır, uçurulmuşdur, 
dağıdılmışdır, aşırılıb, uçurdulub, dağıdılıb. 

һувазилә и. fışqırıq; һувазилə жəј ф. fıştırıq çalmaq. 
һуғуғ и. hüquq; һуғуғə бəробəрəти hüquq bərabərliyi; че хəлғон 

һуғуғə бебəробəрəти хalqların hüquq bərabərsizliyi. 
һуғуғин с. hüquqlu. 
һуғуғинәти и. hüquqluluq. 
һуғуғшынос и. hüquqşünas. 
һуғуғшыносәти и. hüquqşünaslıq. 
һужго с. ürkәk; һужго кардеј hürkütmək, ürkütmək, ürküşdürmək; 

һужго кардə беј hürküdülmək, ürküdülmək, ürküşdürülmək; һужго 
кардə быə hürküdülmüş, hürküdülən, ürküdülmüş, ürküdülən, 
ürküşdürülmüş, ürküşdürülən. 

һужгоәти и. ürkәklik. 
һужә и. yığnaq; əғылəһужə uşaq yığnağı. 
һузн  и. hüzn; де һузни hüznlə; сəсəғи дојдəмон де нығылə һузни 

dərin hüznlə başsağlığı veririk. 
һузнин  с. hüznlü. 
һузнинәти  и. hüznlülük. 
һузур и. hüzur, yas, tәziyә; һузур огəтеј hüzür, təziyə saxlamaq. 
һузур з. hüzur; ышты һузурəдə sənin hüzurunda. 
һујә и. vazıma; һујə кардеј ф. vazlamaq; һујə пегəтеј ф. 

götürülmək, vazımaq. 
һујәме и. бот. sarmaşıq. 
һукман з. hökmәn. 
һукмәт и. hökumәt. 
һул I и. әjdaha; бəнə һули ебардеј əjdəha kimi udmaq. 
һул II и. fırıldaq; һул омеј fırıldaq gəlmək. 
һулә и. бот. armud; һулə до armud ağacı; *Һулə иглəн бə са 

мəнот быбо, əј лу быкə бəһə, сефи са гылəн бə и мəнот быбо, əј де 
луј бəһə. 

һуләбоғ и. armud bağı, armudluq. 
һуләјн с. armudlu. 
һуләти и. әjdahalıq.  
һуләҹо и. armudluq. 
һули и. бот. bax:  һуштули. 
һуллуғ и. gireh (baş barmaqla şəhadət barmaq arasındakı məsafə – 

4,4 sm-ə bərabər ölçü vahidi).  
һумајун и. мус. Humayun (muğam). 
һуманизм и. humanizm. 
һуманист и. humanist. 
һуманистәти и. humanistlik. 
һуманитар с. humanitar; һуманитарə фəннон humanitar fənlər; 

һуманитарə дастгəт humanitar yardım. 
һуни и. hünü, mığmığa. 
һур: һур гыније и. qızmar günәş altında qoyun sürüsünün 

kölgәdә yığışması. 
һури и. hüri. 
һури-мәләк и. hüri-mәlәk. 
һурмәт и. hörmәt; һурмəт кардеј ф. hörmət etmək; һурмəт кардə 

беј ф. hörmət edilmək; һурмəт кардə быə с. hörmət edilmiş (edilən); 
һурмəт кардə быə хəб. мəн. hörmət edilmişdir (edilib); *Ыштə 

һурмəти бəпе ыштəн огəти Öz hörmətini gərək özün saxlayasan (At. 
sözü). 

һурмәтин с. hörmәtli. 
һурмәтинәти и. hörmәtlilik. 
һурмәтманд с. hörmәtcil. 
һурмәтмандәти и. hörmәtcillik. 
һуррәҹ и. yürüş. 
һурријәт  и. hürriyyәt. 
һурријәтпәрвәр с. hürriyyәtpәrvәr. 
һурријәтпәрвәрәти и. hürriyәtpәrvәrlik. 
һуруфот и. hürufat, әlifba. 
һусн и. hüsn. 
һусн-рәғбәт и. hüsn-rәğbәt. 
һусн-тәвәҹҹо и. hüsn-tәvәccö. 
һуснхәт с. hüsnxәtt. 
һут и. donuxma; һут беј ф. donuxmaq; һут бе мандеј donuхub 

qalmaq; һут быə с. donmuş, donan, donub qalmış (qalan); һут быə 
хəб. мəн. donmuşdur, donub, donub qalmışdır (qalıb). 

һуҹејрә и. hüceyrә. 
һуҹејрәјн с. hüceyrәli. 
һуҹрә и. hücrә. 
һуҹрәнышин и. hücrәnişin. 
һуш I и. qum, dәnәvәr qum; рујə һуш çay qumu; *кыло бə һуш 

памјеј qapalağını götürmək. 
һуш II и. huş, şüur, yaddaş, hafizә; һуши бардеј huş aparmaq. 
һушбәсә и. qumlama; һушбəсə кардеј ф. qumlamaq. 
һуш-гуш и. huş-guş; де һуш-гуши huş-guşla. 
һушдон и. qumdan, qumqabı. 
һушә I и. salxım; и һушə ангы bir salхım üzüm. 
һушә II и. sünbül, başaq; һушə гəтеј başaq yığmaq; һушə бастеј 

ф. sünbül bağlamaq, sünbüllənmək, başaqlamaq, avardaxlanmaq; 
һушə бастə с. sünbül bağlamış, sünbül bağlayan, başaqlanmış, 
başaqlayan. 

һушәвит и. qumәlәyәn. 
һушәгәт и. qumqapan. 
һушәғанд и. тех. qumatan, qumatıcı. 
һушәжән и. qumyüklәyәn (maşın, fəhlə). 
һушәжән и. зоол. sünbülqıran. 
һушәјн с. başaqlı, sünbüllü. 
һушәпам и. qumölçәn (cihaz). 
һушәпи и. бот. qumsevәr. 
һушәпорын с. инш. qumpüskürәn (güclü qum axını ilə işləyən). 
һушәру с. тех. qumaxını; һушəрујə апарəт qumaхını aparatı. 
һушәсығ и. qumdaşı. 
һушәшышт и. qumyuyan (maşın). 
һушин I с. qumlu, qumsal; һушинə зəмин qumlu torpaq, qumsal 

torpaq. 
һушин II с. huşlu. 
һушинәти I и. qumluluq. 
һушинәти II и. huşluluq. 
һуши ҹуллут и. зоол. bizdimdik. 
һуши ҹуллутон и. зоол. bizdimdiklәr. 
һушјор с. huşyar. 
һушјорәти и. huşyarlıq. 
һушјор-һушјори з. huşyarcasına. 
һушкә и. quşqu; һушкə дој quşqu vermək; һушкə беј 

quşqulanmaq; һушкə кардеј quşqulandırmaq; бə һушкə пегəтеј 
quşquya götürmək. 

һушкәти и. quşquluq. 
һушохшәр с. qumoxşar. 
һушпејәспын и. qumsoran (qurğu). 
һушриз и. qumqabı. 
һушт и. quşqulama. 
һушһышкәкә и. qumqurudan (parovozda relsə qalxarkən 

sürüşməmək üçün qum səpən qurğu).  
һушҹор и. qumsallıq, qumluq, qumlaq. 
һуштули и. бот. şaftalı (meyvə); һуштулијə до şaftalı ağacı. 
 

Ч 
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ч  ç (Talış əlifbasının iyirmiyeddinci hərfi). 
ча и. 1 dolandırma, dolanma; мыни чакə (ча быкə) бəштə балон 

сə! məni öz balalarının başına dolandır!; ча кардеј ф. dolandırmaq, 
dolanmaq; ча бəкардем бəшты сə sənin başına dolandıraram; ча 
кардə беј ф. dolandırılmaq; ча кардə быə с. dolandırılmış, 
dolandırılan; ча кардə быə хəб. мəн. dolandırılmışdır, dolandırılıb; 2 
qarışdırma, bulama; чадə (ча быдə) шыти südü bula. 

чадоә с. 1 dolandıran, dolandırıcı; 2 qarışdıran, qarışdırıcı, 
bulayan, bulayıcı. 

чадоә хəб. мəн. 1 dolandırmısan; 2 qarışdırmısan, bulamısan. 
чадоәнин с. 1 dolamalı, dolanmalı, dolanası; 2 qarışdırmalı, 

qarışdırası, bulamalı, bulayası. 
чадоәсә з. 1 dolanarkәn, dolananda; 2 qarışdırarkәn, 

qarışdıranda, bulayarkәn, bulayanda. 
чадој ф. 1 qarışdırmaq, bulamaq, çalxalamaq; дујнəаши чадој 

dovğanı bulamaq; нијə чадој nehrə çalхalamaq; 2 dolamaq; чамəдə 
мыни! məni dolama!; 3 dolanmaq, dolandırmaq, girlәnmәk; де 
тəһəри чадојдəм ыштəни özümü birtəhər dolandırıram; чадоə бе и. 1 
dolandırılma; 2 qarışdırılma, bulanma; чадоə беј ф. 1 dolandırılmaq, 
bulanmaq; 2 qarışdırılmaq, bulanmaq; чадоə быə с. 1 dolandırılmış, 
dolandırılan; 2 qarışdırılmış, qarışdırılan, bulanmış, bulanan; чадоə 
быə хəб. мəн. 1 dolandırılmışdır, dolandırılıb; 2 qarışdırılmışdır, 
qarışdırılıb, bulanmışdır, bulanıb; ♥чадојдəм bulayıram; чадојдəш 
bulayırsan; чадојдə bulayır; чадојдəмон bulayırıq; чадојдəшон 
bulayırsınız; чадојдəн bulayırlar; чадојдəним bulamıram; 
чадојдəниш bulamırsan; чадојдəни bulamır; чадојдəнимон 
bulamırıq; чадојдəнишон bulamırsınız; чадојдəнин bulamırlar; 
чаəдəјм bulayardım; чаəдəјш bulayardın; чаəдəј bulayardı; 
чаəдəјмон bulayardıq; чаəдəјшон bulayardınız; чаəдəјн bulayardılar; 
чанəдəјм bulamazdım; чанəдəјш bulamazdın; чанəдəј bulamazdı; 
чанəдəјмон bulamazdıq; чанəдəјшон bulamazdınız; чанəдəјн 
bulamazdılar; чадојдəбим bulayırdım; чадојдəбиш bulayırdın; 
чадојдəбе bulayırdı; чадојдəбимон bulayırdıq; чадојдəбишон 
bulayırdınız; чадојдəбин bulayırdılar; чадојдəныбим bulamırdım; 
чадојдəныбиш bulamırdın; чадојдəныбе bulamırdı; 
чадојдəныбимон bulamırdıq; чадојдəныбишон bulamırdınız; 
чадојдəныбин bulamırdılar; чадоме buladım; чадој buladın; чадоше 
buladı; чадомоне buladıq; чадооне buladınız; чадошоне buladılar; 
чаныдоме bulamadım; чаныдој bulamadın; чаныдоше bulamadı; 
чаныдомоне bulamadıq; чаныдооне bulamadınız; чаныдошоне 
bulamadılar; чадоəнинбим bulamalıydım; чадоəнинбиш 
bulamalıydın; чадоəнинбе bulamalıydı; чадоəнинбимон 
bulamalıydıq; чадоəнинбишон bulamalıydınız; чадоəнинбин 
bulamalıydılar; чадоəнинныбим bulamamalıydım; чадоəнинныбиш 
bulamamalıydın; чадоəнинныбе bulamamalıydı; чадоəнинныбимон 
bulamamalıydıq; чадоəнинныбишон bulamamalıydınız; 
чадоəнинныбин bulamamalıydılar; чабəдом bulayaram; чабəдош 
bulayarsan; чабəдо bulayar; чабəдомон bulayarıq; чабəдошон 
bulayarsınız; чабəдон bulayarlar; чанибəдом bulamaram; чанибəдош 
bulamazsan; чанибəдо bulamaz; чанибəдомон bulamarıq; 
чанибəдошон bulamazsınız; чанибəдон bulamazlar; чадоəниним 
bulamalıyam; чадоəниниш bulamalısan; чадоəнине bulamalıdır; 
чадоəнинимон bulamalıyıq; чадоəнинишон bulamalısınız; 
чадоəнинин bulamalıdırlar; чадоəнинним bulamamalıyam; 
чадоəнинниш bulamamalısan; чадоəнинни bulamamalıdır; 
чадоəниннимон bulamamalıyıq; чадоəниннишон bulamamalısınız; 
чадоəниннин bulamamalıdırlar; чадəм bulayım; чадə bula; чадə 
bulasın; чадəмон bulayaq; чадəн bulayın; чадəн bulasınlar; чаныдəм 
bulamayım; чамəдə bulama; чаныдə bulamasın; чамəдəмон 
bulamayaq; чамəдəн bulamayın; чаныдəн bulamasınlar; чадом 
bulasam; чадош bulasan; чадо bulasa; чадомон bulasaq; чадошон 
bulasanız; чадон bulasalar; чаныдом bulamasam; чаныдош 
bulamasan; чаныдо bulamasa; чаныдомон bulamasaq; чаныдошон 
bulamasanız; чаныдон bulamasalar. 

чадој-чадој з. 1 qarışdıra-qarışdıra, çalxalaya-çalxalaya, 
bulaya-bulaya; 2 dolaya-dolaya; 3 dolandıra-dolandıra. 

чадрә и. çadra. 
чадрәбәсә с. çadraörtәn, çadralı. 
чадрәјн с. çadralı. 

чаәдә с. 1 qarışdıran, bulayan, çalxalayan; шыти чаəдə südü 
bulayan; нијə чаəдə nehrə çalхalayan; 2 dolayan; одəмчаəдə 
adamdolayan; 3 dolandıran, dolandırıcı; хыјзони чаəдə ailəni 
dolandıran. 

чаәкә и. dolandırıcı, dolandıran. 
чај и. çay; *Бо вəшијəн чајышон вотə, бо тəшијəн Aclıq üçün də 

çay deyiblər, susuzluq üçün də (At. sözü). 
чајдон и. çaydan. 
чајәвон и. çayçı. 
чајәвонәти и. çayçılıq. 
чајәпул и. çaypulu. 
чајник и. çaynik. 
чајо и. aғаҹдан мәишәт әшјалары (гашыг, бешик вә с.) 

јонмаг үчүн дәзҝаһ. 
чајрә и. бот. çayır. 
чајриз и. çay qabı.  
чајхонә и. çayxana. 
чајхор с. çayxor. 
чајхорәти и. çayxorluq. 
чак bax:  выжә. 
чал с. çal. 
чаләсә с. çalbaş. 
чаләти и. çallıq. 
чалмә и. çalma. 
чалмәбәсә с. çalmabaş. 
чалмәјн с. bax: чалмәбәсә. 
чамбә I и. әklil. 
чамбә II и. büküm, әlçim; и чамбə алəф bir büküm ot. 
чамеј ф. 1 davranmaq; 2 dolanmaq, dönmәk; бə сə чамеј başına 

dönmək; ♥чамејдəм davranıram; чамејдəш davranırsan; чамејдə 
davranır; чамејдəмон davranırıq; чамејдəшон davranırsınız; 
чамејдəн davranırlar; чамејдəним davranmıram; чамејдəниш 
davranmırsan; чамејдəни davranmır; чамејдəнимон davranmırıq; 
чамејдəнишон davranmırsınız; чамејдəнин davranmırlar; чаəмим 
davranardım; чаəмиш davranardın; чаəми davranardı; чаəмимон 
davranardıq; чаəмишон davranardınız; чаəмин davranardılar; 
чанəмим davranmazdım; чанəмиш davranmazdın; чанəми 
davranmazdı; чанəмимон davranmazdıq; чанəмишон 
davranmazdınız; чанəмин davranmazdılar; чамејдəбим davranırdım; 
чамејдəбиш davranırdın; чамејдəбе davranırdı; чамејдəбимон 
davranırdıq; чамејдəбишон davranırdınız; чамејдəбин davranırdılar; 
чамејдəныбим davranmırdım; чамејдəныбиш davranmırdın; 
чамејдəныбе davranmırdı; чамејдəныбимон davranmırdıq; 
чамејдəныбишон davranmırdınız; чамејдəныбин davranmırdılar; 
чамəјм davrandım; чамəјш davrandın; чамəј davrandı; чамəјмон 
davrandıq; чамəјшон davrandınız; чамəјн davrandılar; чанымəјм 
davranmadım; чанымəјш davranmadın; чанымəј davranmadı; 
чанымəјмон davranmadıq; чанымəјшон davranmadınız; чанымəјн 
davranmadılar; чамəнинбим davranmalıydım; чамəнинбиш 
davranmalıydın; чамəнинбе davranmalıydı; чамəнинбимон 
davranmalıydıq; чамəнинбишон davranmalıydınız; чамəнинбин 
davranmalıydılar; чамəнинныбим davranmamalıydım; 
чамəнинныбиш davranmamalıydın; чамəнинныбе davranmamalıydı; 
чамəнинныбимон davranmamalıydıq; чамəнинныбишон 
davranmamalıydınız; чамəнинныбин davranmamalıydılar; чабəмем 
davranaram; чабəмеш davranarsan; чабəме davranar; чабəмемон 
davranarıq; чабəмешон davranarsınız; чабəмен davranarlar; 
чанибəмем davranmaram; чанибəмеш davranmazsan; чанибəме 
davranmaz; чанибəмемон davranmarıq; чанибəмешон 
davranmazsınız; чанибəмен davranmazlar; чамəниним 
davranmalıyam; чамəниниш davranmalısan; чамəнине 
davranmalıdır; чамəнинимон davranmalıyıq; чамəнинишон 
davranmalısınız; чамəнинин davranmalıdırlar; чамəнинним 
davranmamalıyam; чамəнинниш davranmamalısan; чамəнинни 
davranmamalıdır; чамəниннимон davranmamalıyıq; чамəниннишон 
davranmamalısınız; чамəниннин davranmamalıdırlar; бычамым 
davranım; бычам davran; бычамы davransın; бычамəмон davranaq; 
бычамəн davranın; бычамын davransınlar; нычамым davranmayım; 
мəчам davranma; нычамы davranmasın; мəчамəмон davranmayaq; 
мəчамəн davranmayın; нычамын davranmasınlar; чамом davransam; 
чамош davransan; чамо davransa; чамомон davransaq; чамошон 
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davransanız; чамон davransalar; чанымом davranmasam; чанымош 
davranmasan; чанымо davranmasa; чанымомон davranmasaq; 
чанымошон davranmasanız; чанымон davranmasalar. 

чамә с. 1 davranmış, davranan; 2 dolanmış, dolanan, dönmüş, 
dönәn. 

чамә хəб. мəн. 1 davranıb; 2 dolanıb, dönüb. 
чамәву и. imәklәmә; чамəву кардеј ф. iməkləmək; чамəву 

кардовнијеј ф. iməklətmək. 
чамәнин с. 1 davranmalı, davranası; 2 dolanmalı, dolanası, 

dönmәli, dönәsi. 
чамәсә з. 1 davranarkәn, davrananda; 2 dolanarkәn, dolananda, 

dönәrkәn, dönәndә. 
чамләпочә с. bax: гырдәве. 
чампә и. aşağı keyfiyyәtli düyü. 
чамчә и. çömçә. 
чамчәбәдаст с. әliçömçәli. 
чамчәхатун и. çömçәxatın. 
чан a. bax: чанд; чан кəрə вотəме бəты? sənə neçə dəfə demişəm? 
чанг и. çәng, caynaq, әl; бə чанг егынијеј ələ keçmək. 
чанг с. çәng; чанг беј çəng olmaq; чанг быбун ышты дастон! 

sənin əllərin çəng olsun!; чанг ғандеј ф. əl atmaq; чанг ғандə беј ф. 
əl atılmaq; чанг ғандə быə с. əl atılmış (atılan); чанг ғандə быə хəб. 
мəн. əl atılmışdır (atılıb); чанг дəғандеј: бə ијəнды чанг дəғандеј ф. 
əl qatmaq, boğuşmaq, yola getməmək. 

чангбәјәхә з. әlbәyaxa; чангбəјəхə беј əlbəyaхa olmaq. 
чангә и. qırpım, çәngә; и чангə алəф bir qırpım ot; чангə жəј 

çəngələmək. 
чангыр и. cırmaq, cırmaqlama; чангыр жəј cırmaqlamaq. 
чангырәтырә и. cırmaqlaşma. 
чангырәриз с. cırmaq izi. 
чангол и. çәngәl. 
чанг-почә и. әl-ayaq; дəбастəн чəј даст-почə! onun əl-ayağını 

bağlayın! чанг-почə ғандеј əl-ayaq atmaq; бə чанг-почə пепушијеј 
əl-ayağa dolaşmaq. 

чангури и. çәnquri. 
чанд a. neçә; бə чанд? neçəyə? бə чанде? neçəyədir? 
чандә a. neçә-neçә; чандə ружон дəвардин neçə-neçə günlər 

keçdi. 
чандә кәрә a. neçә dәfә, dәfәlәrlә. 
чанди a. neçә, neçәsin, neçәsini; чанди бывотым? neçəsin deyim? 

чанди чанд соронин ки, омејдəниш бə ди neçə illərdir ki, kəndə 
gəlmirsən; чанди чанд кəрə dəfələrlə.  

чандибәчандон з. haçandan haçana, handan-hana. 
чанди чанд кәрә з. dәfәlәrlә, neçә dәfәlәrlә. 
чанә a. nә qәdәr; чанə воте бəбе? nə qədər demək olar?; чанə 

пијејдə nə qədər istəyirsən, nə qədər istəyirsənsə, istədikcə; чанə 
быпијо nə qədər istəsən, istədikcə. 

чанә бывотош з. dedikcә, nә qәdәr desәn; чанə бывотош 
ағылманде dedikcə ağıllıdır. 

чанәдә a. nә qәdәr. 
чаныдој ф. bulamamaq. 
чаныдој-чаныдој з. bulamaya-bulamaya, bulamadan, 

bulamayaraq. 
чаныдоә с. bulamayan, bulamamış. 
чаныдоә з. bulamamış, bulamazdan öncә. 
чан кәрә a. neçә dәfә. 
чанминә a. neçәnci. 
чап и. çap; чап кардеј ф. çap etmək; чап кардə беј ф. çap edilmək; 

чап кардə быə с. çap edilmiş (edilən); чап кардə быə хəб. мəн. çap 
edilmişdir (edilib). 

чапәкә и. çapçı. 
чапәкәти и. çapçılıq. 
чаппә и. şaqqa; и чаппə bir şaqqa; чаппə кардеј şaqqalamaq. 
чапхонә и. çapxana, mәtbәә. 
чарвәдор и. çarvadar. 
чарвәдорәти и. çarvadarlıq. 
чаргул и. kvadrat, dördbucaq. 
чарде и. otlama. 
чардеј ф. otlamaq; ♥чардејдə otlayır; чардејдəбе otlayırdı; 

чардејдəјбəн otlayırmış; чардыше otladı; əчарди  otlayardı; 
чардəнинбе otlamalıydı; чардəнин бе otlamalı oldu; чардəшбе 

otlamışdı; бəчарде otlayar; чардəнине otlamalıdır; бычарды otlasın; 
бычардо otlasa; ♥чардејдəни otlamır; чардејдəныбе otlamırdı; 
чардејдəнијбəн otlamırmış; нычардыше otlamadı; нəчарди 
otlamazdı; чардəнинныбе otlamamalıydı; чардəнин ныбе otlamalı 
olmadı; чардəшныбе otlamamışdı; нибəчарде otlamaz; чардəнинни 
otlamamalıdır; нычарды otlamasın; нычардо otlamasa. 

чардә с. otlamış, otlayan. 
чардә хəб. мəн. otlamısan. 
чардәнин с. otlamalı, otlayası. 
чардәсә з. otlayarkәn, otlayanda. 
чарпаји и. çarpayı.  
чарһовуз и. çarhovuz. 
чарчивә и. çәrçivә. 
чарчивәјн с. çәrçivәli. 
чаршаб и. çarşab. 
чахәдә bax: чанә; чанәдә. 
чаху и. bıçaq. 
чахчур и. darbalaq (qısa alt qadın tumanı). 
чаһаргаһ и. мус. Çahargah (muğam). 
чаш и. bax: чәш. 
чашмәг и. eynәk; bax: чәшмәг. 
чашнә и. gözlük; сəли (доми) чашнə torun gözlüyü. 
чаште и. dadma, tamına baxma. 
чаштеј ф. dadmaq, tamına baxmaq; чаштə беј ф. dadılmaq, 

dadına baxılmaq; чаштə быəбе dadılmışdı; чаштə быəбəј dadılsaydı; 
чаштə бе dadıldı; чаштə бејдə dadılır; чаштə бəбе dadılar; чаштə 
быə с. dadılmış, dadılan, dadına baxılmış (baxılan); чаштə быə хəб. 
мəн. dadılmışdır, dadılıb, dadına baxılmışdır (baxılıb); ♥чаштејдəм 
dadıram; чаштејдəш dadırsan; чаштејдə dadır; чаштејдəмон dadırıq; 
чаштејдəшон dadırsınız; чаштејдəн dadırlar; чаштејдəним 
dadmıram; чаштејдəниш dadmırsan; чаштејдəни dadmır; 
чаштејдəнимон dadmırıq; чаштејдəнишон dadmırsınız; 
чаштејдəнин dadmırlar; əчаштим dadardım; əчаштиш dadardın; 
əчашти dadardı; əчаштимон dadardıq; əчаштишон dadardınız; 
əчаштин dadardılar; нəчаштим dadmazdım; нəчаштиш dadmazdın; 
нəчашти dadmazdı; нəчаштимон dadmazdıq; нəчаштишон 
dadmazdınız; нəчаштин dadmazdılar; чаштејдəбим dadırdım; 
чаштејдəбиш dadırdın; чаштејдəбе dadırdı; чаштејдəбимон 
dadırdıq; чаштејдəбишон dadırdınız; чаштејдəбин dadırdılar; 
чаштејдəныбим dadmırdım; чаштејдəныбиш dadmırdın; 
чаштејдəныбе dadmırdı; чаштејдəныбимон dadmırdıq; 
чаштејдəныбишон dadmırdınız; чаштејдəныбин dadmırdılar; 
чаштыме daddım; чаште daddın; чаштыше daddı; чаштымоне 
daddıq; чаштыоне daddınız; чаштышоне daddılar; начаштыме 
dadmadım; начаште dadmadın; начаштыше dadmadı; начаштымоне 
dadmadıq; нычаштыоне dadmadınız; начаштышоне dadmadılar; 
чаштəнинбим dadmalıydım; чаштəнинбиш dadmalıydın; 
чаштəнинбе dadmalıydı; чаштəнинбимон dadmalıydıq; 
чаштəнинбишон dadmalıydınız; чаштəнинбин dadmalıydılar; 
чаштəнинныбим dadmamalıydım; чаштəнинныбиш dadmamalıydın; 
чаштəнинныбе dadmamalıydı; чаштəнинныбимон dadmamalıydıq; 
чаштəнинныбишон dadmamalıydınız; чаштəнинныбин 
dadmamalıydılar; бачаштем dadaram; бачаштеш dadarsan; бачаште 
dadar; бачаштемон dadarıq; бачаштешон dadarsınız; бачаштен 
dadarlar; нибачаштем dadmaram; нибачаштеш dadmazsan; 
нибачаште dadmaz; нибачаштемон dadmarıq; нибачаштешон 
dadmazsınız; нибачаштен dadmazlar; чаштəниним dadmalıyam; 
чаштəниниш dadmalısan; чаштəнине dadmalıdır; чаштəнинимон 
dadmalıyıq; чаштəнинишон dadmalısınız; чаштəнинин 
dadmalıdırlar; чаштəнинним dadmamalıyam; чаштəнинниш 
dadmamalısan; чаштəнинни dadmamalıdır; чаштəниннимон 
dadmamalıyıq; чаштəниннишон dadmamalısınız; чаштəниннин 
dadmamalıdırlar; бычаштым dadım; бычашт dad; бычашты dadsın; 
бычаштəмон dadaq; бычаштəн dadın; бычаштын dadsınlar; 
нычаштым dadmayım; мəчашт dadma; нычашты dadmasın; 
мəчаштəмон dadmayaq; мəчаштəн dadmayın; нəчаштын 
dadmasınlar; бычаштом dadsam; бычаштош dadsan; бычашто 
dadsa; бычаштомон dadsaq; бычаштошон dadsanız; бычаштон 
dadsalar; нычаштом dadmasam; нычаштош dadmasan; нычашто 
dadmasa; нычаштомон dadmasaq; нычаштошон dadmasanız; 
нычаштон dadmasalar. 
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чаштә с. dadmış, dadan, tamına baxmış baxan). 
чаштә хəб. мəн. dadmısan, tamına baxmısan. 
чаштәнин с. dadmalı, dadası, tamına baxılmalı (baxılası). 
чаштәсә з. dadarkәn, dadanda, tamına baxarkәn (baxanda). 
чаштәј с. bax: чашдәхыл. 
чаштәјәти и. bax: чашдәхыләти. 
че –ın, -in yiyəlik hal şəkilçiləri ilə ifadə olunur; че зоә oğlanın, че 

моә ananın. 
че и. зоол. qaşqaldaq (quş); *Лодə че ыштə вəтəнəдə кок бəбе. 
чемпион и. çempion. 
чемпионәти и. çempionluq. 
черо ə. bax:  бочи. 
чешни и. çeşni. 
чә ə. o; чə дијо омə одəм o kənddən gələn adam. 
-чә kiçiltmə mənasını verən şəkilçi; лефчә, ғәзәнчә, тијончә. 
чәвәдә ə. ondan; быдə бəмы чəвəдə гылəј ondan birini mənə ver. 
чәво ə. ondan; һичи бенибəше чəво ondan heç nə çıхmaz. 
чәвон ə. onların; чəвон һестышоне чокə боғ onların yaхşı bağı 

var. 
чәвонәдә ə. onlardan; дамə бе чəвонəдə и кəс onlardan biri 

dilləndi. 
чәвонин с. onlarlıq; чəвонине ын ко bu iş onlarlıqdır. 
чәвонки и. onlarınkı; чəвонкијон onlarınkılar.  
чәвонку ə. onlardan; чəвонку бахшə омəбе бəмə onlardan bizə 

pay gəlmişdi. 
чәвоно ə. onlardan; бə нав беше и кəс чəвоно onlardan bir nəfər 

qabağa çıхdı 
чәвонсә з. 1 onlardan; ымон чокин һежо чəвонсə onlardansa elə 

bunlar yaхşıdır; 2 onların üstünә; əғыли бывғанд чəвонсə uşağı 
onların üstünə göndər. 

чәврәј з. oranın. 
чәврәјж з. o yerli, oralı. 
чәврәјку з. ordan, oradan. 
чәврәо з. o yerdәn. 
чәврон з. oraların.  
чәғ с. iti, itiuclu. 
чәғәтеғ и. бот. bizotu; *Бə чəғəтеғишон воте, бочи де сəј 

пыјејдəш, воте, бомы жыго рəвјејдə Bizotuna dedilər, niyə başla 
yeriyirsən, dedi, mənə belə əl verir (At. sözü). 

чәғын I з. oradan; гылəј сеф быдə бəмы чəғын oradan mənə bir 
alma ver. 

чәғын II з. sonra; чəғын əј вотыше ки... sonra o dedi ki... 
чәғынде и. бот. çuğundur. 
чәғындејәвон и. çuğundurçu. 
чәғындејәвонәти  и. çuğundurçuluq. 
чәғынәј з. 1 sonra; 2 oradan. 
чәғыно з. oradan. 
чәжапәо з. o taydan, o sahildәn. 
чәј ə. onun; чəј ном onun adı; дечəј вотəј onun dediyinə görə. 
чәји bax: чәј. 
чәјки(ни) ə. onunku. 
чәјнин с. onluq; чəјнин ни ын ко bu iş onluq deyil. 
чәјо I з. bax: чәғын I. 
чәјо II з. bax: чәғын II. 
чәјсә и. ondan; ым зоə јоле чəјсə bu oğlan ondan böyükdür. 
чәк и. çatlaq, çat. 
чәкбанд и. sınıxçı; bax: астәсохт. 
чәкбандәти и. sınıxçılıq.  
чәке и. зоол. çәki (balıq). 
чәкеј ф. çatlamaq; ♥чəкејдə çatlayır; чəкејдəбе çatlayırdı; 

чəкејдəјбəн çatlayırmış; чəкəј çatladı; əчəки  çatlayardı; чəкəнинбе 
çatlamalıydı; чəкəнин бе çatlamalı oldu; чəкəбе çatlamışdı; бəчəке 
çatlayar; чəкəнине çatlamalıdır; бычəкы çatlasın; бычəко çatlasa; 
♥чəкејдəни çatlamır; чəкејдəныбе çatlamırdı; чəкејдəнијбəн 
çatlamırmış; нəчəкəј çatlamadı; нəчəки  çatlamazdı ; чəкəнинныбе 
çatlamamalıydı; чəкəнин ныбе çatlamalı olmadı; чəкəныбе 
çatlamamışdı; нибəчəке çatlamaz; чəкəнинни çatlamamalıdır; 
нычəкы çatlamasın; нычəко çatlamasa. 

чәкер и. yamac. 
чәкә и. gurultu; авəчəкə göy gurultusu. 
чәкә с. çatlamış, çatlayan. 

чәкә хəб. мəн. çatlayıb. 
чәкәм-чәкәм и. tәşviş, tәlaş, tәlatüm; бə чəкəм-чəкəм дəшеј 

təşvişə düşmək. 
чәкәм-чәкәмин с. tәşvişli, tәlaşlı, tәlatümlü. 
чәкәм-чәкәминәти и. tәşvişlilik, tәlaşlılıq, tәlatümlülük. 
чәкәнин с. çatlamalı, çatlayası. 
чәкәсә з. çatlayarkәn, çatlayanda. 
чәкыт и. çәkic. 
чәккә и. qәh-qәh, qәhqәhә. 
чәккәјн с. qәhqәhәli. 
чәкмә и. çәkmә; нечијəвонə чəкмə ovçu çəkməsi.  
чәкмәбәтан с. çәkmә geyinәn, ayağı çәkmәli. 
чәкмәвон и. çәkmәçi. 
чәкмәвонәти и. çәkmәçilik; чəкмəвонəти кардеј ф. çəkməçilik 

etmək; чəкмəвонəти кардə беј ф. çəkməçilik edilmək; чəкмəвонəти 
кардə быə с. çəkməçilik edilmiş (edilən); чəкмəвонəти кардə быə 
хəб. мəн. çəkməçilik edilmişdir (edilib). 

чәкмәгәв и. çәkmә ağzı. 
чәкмәдим и. çәkmә üzü. 
чәкмәмол и. çәkmәsilәn. 
чәкут и. bax: тәвил. 
чәкутә и. eniş (damda). 
чәкуркә и. зоол. çәyirtkә. 
чәкуҹ и. bax: чәкыт. 
чәк-чәк з. çat-çat, çatlaq-çatlaq.  
чәкчәкә и. qübbә. 
чәкчәку с. qupquru, arıq uzun. 
чәлик и. çәlik. 
чәлләг и. çәllәk. 
чәло и. çalov. 
чәм и. üsul; де чəми üsulla, üsulluca. 
чәмә ə. bizim; чəмə Вəтəне Толыш Talış bizim Vətənimizdir; чəмə 

боғ bizim bağ; чəмə зывон bizim dilimiz.  
чәмәки ə. bizimki; чəмəки вотејдə ки… bizimki deyir ki… 
чәмәкијон ə. bizimkilәr; һытəн һəлə чəмəкијон bizimkilər yatıb 

hələ. 
чәмәне хəб. мəн. bizimdir, bizimkidir. 
чәмәнин и. bizlik; чəмəнине bizlikdir. 
чәмәһон ə. bizlәrin; чəмəһон һестымоне жыго гылəј  дəб bizlərin 

belə bir adəti vardır. 
чәмәһонку ə. bizlәrdәn; чəмəһонку хəбə быстəн bizlərdən хəbər 

al. 
чәмәһоно з. bizlәrdәn; чəмəһоно беше бə нав и кəс bizlərdən biri 

irəli çıхdı. 
чәмин  с. üsullu. 
чәминәти и. üsulluluq. 
чәмин-чәмини  з. üsulluca. 
чәм-хәм и. çәm-xәm. 
чәмхор с. fәndgir. 
чәмхорәти и. fәndgirlik. 
чән əд. bәs; ки бəкəше чəн толышə хəлғи ғырјəти? talış хalqının 

qeyrətini bəs kim çəkəcək? 
чән и. çәn. 
чәнбәр и. çәnbәr. 
чәнәх и. çanaq (5 kq-a bərabər çəki vahidi). 
чәнин с. çәnli. 
чәп и. avar, kürәk; чəп жəј-жəј омəјн нез бин бəмə avar çəkə-

çəkə gəlib bizə yaхınlaşdılar; чəп жəј ф. avar çəkmək; чəп жə беј ф. 
avar çəkilmək; чəп жə быə с. avar çəkilmiş (çəkilən); чəп жə быə 
хəб. мəн. avar çəkilmişdir (çəkilib). 

чәп с. sol; чəпə даст sol əl.  
чәпдаст с. әliәyri. 
чәпдастәти и. әliәyrilik. 
чәпә и. çәpәr; *Чəпə - һамсијə дешты арəдə пардəје Çəpər qonşu 

ilə sənin aranda pərdədir (At. sözü). 
чәпәғ и. зоол. çapaq. 
чәпәјн с. çәpәrli. 
чәпәжән и. avarçәkәn, avarçı. 
чәпәжәнәти и. avarçәkәnlik, avarçılıq. 
чәпәке з. solaxay, çәpinә; жəше бəј гылəј чəпəке силли ona bir 

solaхay şapalaq vurdu. 
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чәпәти и. solluq. 
чәпилә и. şillә (solaxay). 
чәпин с. avarlı; чəпинə кулос avarlı qayıq. 
чәпли с. solaxay. 
чәплијәти и. solaxaylıq. 
чәплус с. yaltaq, riyakar. 
чәплусәти и. yaltaqlıq, riyakarlıq. 
чәпрост з. sağ-sol; əрə чəп-рост кардеј mişarın sağ-solunu 

düzəltmək. 
чәп-чәпи з. çәp-çәp, çәpinә. 
чәр и. çәr; чəр беј çərləmək; чəр кардеј çərlətmək; чəр быбуш 

тыни! səni çərləyəsən! 
чәрғәт и. yaylıq, baş yaylığı; bax: пәлу. 
чәрә и. spermatazoid (heyvanlarda). 
чәрәз и. bax: гәвчәрәз. 
чәрәзхор и. çәrәzxor. 
чәрән-пәрән и. çәrәn-pәrәn; чəрəн-пəрəн вотеј çərən-pərən 

söyləmək. 
чәружнә з. ogünkü. 
чәружнәку з. ogündәn; чəружнəку жыго ogündən belə. 
чәсбони з. әlüstü, tәcili, göz qırpımında. 
чәсәдәли з. tezdәn, obaşdandan, erkәn. 
чәсәј з. sübh vaxtı, sübh çağı. 
чәсонә и. sübh, sübhanә, obaşdandan, obaşdanlıq; чəсонə һардеј 

sübhanə yemək; чəсонə нымож sübh namazı. 
чәсони з. sübh çağı, obaşdandan. 
чәтвәр a. çәtvәr (250 qrama bərabər çəki vahidi). 
чәтин с. çәtin; чəтинə мəсəлə çətin məsələ. 
чәтинәти и. çәtinlik. 
чәтини и. çәtinlik; де чəтини çətinliklə. 
чәтинтәһәр с. çәtintәhәr. 
чәтыр и. çәtir. 
чәтырбоз и. paraşütçü. 
чәтырбозәти и. paraşütçülük. 
чәтырин с. çәtirli (ağac və s.). 
чәтырсоз и. çәtir ustası. 
чәтон и. o yan, o tay. 
чәтоно з. o yandan, o taydan. 
чәтонру с. çayın o tayı. 
чәту и. qalın kәtan, kiş. 
чәхыр и. çaxır. 
чәх I и. çarx, tәkәr; чəхə риз çarх (təkər) izi. 
чәх II и. dövrә, halay; чəх жəј halay tutmaq. 
чәх с. yumru, girdә; чəхə чəш yumru göz. 
чәхәдә bax: чанәдә. 
чәхәчәм с. çarxsayağı, çarxabәnzәr, çarxaoxşar. 
чәхин с. çarxlı, tәkәrli. 
чәхмәх и. çaxmaq.  
чәху и. bıçaq; де чəху жəј ф. bıçaqlamaq; де чəху жə бе и. 

bıçaqlanma; де чəху жə беј ф. bıçaqlanmaq; де чəху жə быə с. 
bıçaqlanmış, bıçaqlanan; де чəху жə быə хəб. мəн. bıçaqlanmışdır, 
bıçaqlanıb. 

чәхубәчәху и. bıçaqlaşma; чəхубəчəху беј ф. bıçaqlaşmaq. 
чәхуәсохт и. bıçaqqayıran. 
чәхујәвон и. bıçaqçı. 
чәхујәвонәти и. bıçaqçılıq. 
чәхујн с. bıçaqlı. 
чәхутижәкә и. bıçaqitilәyәn. 
чәчә и. әlcik, әl (körpənin dilində). 
чәш и. 1 göz; мијон чəш-бəви gözlə qaş arasında; чəши сəпе бəвы 

һесте нывотеј gözün üstə qaşın var deməmək; бəв тумо кардə 
вырəдə чəшијəн бекардеј qaş düzəldən yerdə gözü də çıхartmaq; 
чəш жəј göz vurmaq; чəш бекардеј göz çıхartmaq; виндејдəни чəш-
чəши göz-gözü görmür; чəши бə чəши пехəвијеј göz-gözə sataşmaq; 
чəши беј gözü olmaq, ummaq; чəши бə конə егыније gözün çuхura 
düşməsi; чəши пеныгəтеј göz götürməmək; чəш карде и. 1 bəkləmə, 
qoruma, gözətləmə, keşiyini çəkmə; 2 gözləmə; чəш кардеј ф. 1 
bəkləmək, qorumaq, gözətləmək, keşiyini çəkmək; чəш быкə чымы 
чијон mənim şeylərimi gözətlə; 2 gözləmək; гонə које одəм чəш 
кардеј adam gözləmək ağır işdir; чəш кардə бе и. 1 bəklənmə, 
qorunma, gözətlənmə, keşiyini çəkmə; 2 gözlənmə; чəш кардə беј ф. 

1 bəklənmək, qorunmaq, gözətlənmək, keşiyi çəkilmək; 2 gözlənmək; 
чəш кардə быə с. 1 bəklənmiş, qorunmuş, gözətlənmiş, keşiyi 
çəkilmiş; bəklənən, qorunan, gözətlənən, keşiyi çəkilən; 2 
gözlənilmiş, gözlənilən; чəш кардə быə хəб. мəн. 1 bəklənmişdir, 
qorunmuşdur, gözətlənmişdir, keşiyi çəkilmişdir; bəklənib, qorunub, 
gözətlənib, keşiyi çəkilib; 2 gözlənilmişdir, gözlənilib; чəш 
кардовнијеј ф. gözlətmək, gözlətdirmək; чəш кардовнијə беј ф. 
gözlətdirilmək; чəш кардовнијə быə с. gözlətdirilmiş, gözlətdirilən; 
чəш кардовнијə быə хəб. мəн. gözlətdirilmişdir, gözlətdirilib; 2 qaş; 
чəш ноə беј ф. qaşlanmaq, qaş qoyulmaq; чəш ноə быə с. qaşlanmış, 
qaş qoyulmuş; чəш ноə быə хəб. мəн. qaşlanmışdır, qaş qoyulmuşdur; 
чəш ној ф. qaşlamaq, qaş qoymaq; ангыштечəш üzük qaşı; *Чəши 
виндəј бывот, гуши мəсəј мəвот Göz görəni de, qulağın eşitdiyini 
demə (At. sözü). 

чәшбаст и. gözbağlıca. 
чәшбастәти и. gözbağlıcalıq. 
чәш-бәв и. qaş-göz, göz-qaş. 
чәшбәвоне и. qaş-göz, naz-qәmzә, köz-qaş oynatma; чəшбəвоне 

кардеј ф. qaş-göz etmək, naz-qəmzə etmək, köz-qaş oynatmaq; 
чəшбəвоне кардə с. qaş-göz edən, naz-qəmzə edən, köz-qaş oynadan; 
чəшбəвоне кардə хəб. мəн. qaş-göz etmisən, naz-qəmzə etmisən, 
köz-qaş oynatmısan; чəшбəвоне кардə беј ф. qaş-göz edilmək, naz-
qəmzə edilmək, köz-qaş oynadılmaq; чəшбəвоне кардə быə с. qaş-
göz edilmiş, naz-qəmzə edilmiş, köz-qaş oynadılmış; чəшбəвоне 
кардə быə хəб. мəн. qaş-göz edilmişdir, naz-qəmzə edilmişdir, köz-
qaş oynadılmışdır. 

чәшбәро з. gözü yolda, intizar; чəшбəро мандеј ф. gözü yolda 
qalmaq; чəшбəро мандə с. gözü yolda qalan (qalmış); чəшбəро 
мандə хəб. мəн. gözü yolda qalıb (qalmışdır); чəшбəро огəтеј ф. 
gözü yolda saxlamaq; чəшбəро огəтə беј ф. gözü yolda saxlanılmaq; 
чəшбəро огəтə быə с. gözü yolda saxlanılmış (saxlanılan); чəшбəро 
огəтə быə хəб. мəн. gözü yolda saxlanılmışdır (saxlanılıb). 

чәшбәчәш и. baxışma, göz-gözә gәlmә; чəшбəчəш беј ф. 
baxışmaq, göz-gözə gəlmək; чəшбəчəш быə с. baxışmış, baxışan; 
чəшбəчəш быə хəб. мəн. baxışmışdır, baxışıb. 

чәшвиндә с. gözgörәsi; чəшвиндə које gözgörəsi işdir. 
чәшгыније и. gözdәymә; чəш гынијеј ф. göz dəymək. 
чәшгынијә с. gözәçarpan, gözәdәyәn. 
чәшдәхыл с. 1 acgöz, gözüac, acqursaq, gözüdoymaz; 2 гəп. 

acgödәn. 
чәшдәхыләти и. acgözlük, gözüaclıq, acqursaqlıq, 

gözüdoymazlıq; де чəшдəхылəти acgözlüklə. 
чәшә и. gözcük (qapıda və s.). 
чәшәарс  и. gözyaşı. 
чәшәарсин с. gözüyaşlı. 
чәшәарсинәти и. gözüyaşlılıq. 
чәшәвә и. göz qabağı. 
чәшәвәдә з. göz qabağında. 
чәшәвәно и. boylanma, baxınma; чəшəвəно кардеј ф. 

boylanmaq, baxınmaq; чəшəвəно кардə беј ф. boylanılmaq; 
чəшəвəно кардə быə с. boylanılmış, baxınmış; чəшəвəно кардə быə 
хəб. мəн. boylanılmışdır, baxınmışdır. 

чәшәвәри з. gözәyarı. 
чәшәкә и. gözlәyәn, bәklәyәn. 
чәшәконә и. анат. göz yuvası. 
чәшәлоғ bax: лоғ. 
чәшәмә и. gözmuncuğu. 
чәшәмур и. qıcıtma; чəшəмур дој göz qıcıtmaq. 
чәшәпардә  и. анат. göz pәrdәsi. 
чәшәсәпе с. анат. gözüstü. 
чәшәһылә и. bax: чәшә. 
чәшәчи с. göz qabağında olan, gözlә görünәn; Чы шојд бə 

чəшəчи? Gözlə görünənə nə şahid? (At. m.) 
чәшивәзәрә с. gözüdoymaz, acgöz, gözüac. 
чәшивәзәрәти и. gözüdoymazlıq, acgözlük, gözüaclıq. 
чәшин с. 1 gözlü; 2 qaşlı; чəшинə ангыште qaşlı üzük. 
чәши окә-викә и. göz qırpımı; чəши окə-викəдə bir göz 

qırpımında, gözünü yumub-açınca. 
чәшмә I и.  çeşmә; һонијəчəшмə bulaq çeşməsi.  
чәшмә II и. otaq, göz; чан чəшмəје шымə кə? sizin eviniz neçə 

gözdür? 
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чәшмә III и. gözlük (dovğa bişiriləndə yumurta ilə un qarışığından 
gözlük vurulur ki, çürüməsin). 

чәшмәг и. eynәk; чəшмəг жəј eynək taхmaq. 
чәшмәгбәчәш с. eynәkli; чəшмəгбəчəшə мерд eynəkli kişi. 
чәшмәгәсохт и. eynәkçi, eynәkqayıran. 
чәшмәгин с. eynәkli; чəшмəгинə мор eynəkli ilan. 
чәшмәлоғ и. gözlәr qapaqlarının şişmәsi (yuxusuzluqdan, 

soyuqdəymədən və s.); чəшмəлоғ кардеј gözləri şişmək. 
чәшнави и. xәbәrdarlıq, qabaqcadan demә; чəшнави кардеј 

хəbərdarlıq etmək. 
чәш-нәфәс и. göz; бə чəш-нəфəс омеј gözə gəlmək.  
чәшни и. çeşni. 
чәшнычи с. gözәgörünmәz. 
чәшож с. açıqgözlü, gözüaçıq, ayıq, sayıq. 
чәшожәти и. gözüaçıqlıq, açıqgözlülük, ayıqlıq, sayıqlıq. 
чәшпушнә и. çaşma, çaşbaşlıq; чəшпушнə беј ф. çaşmaq, çaşbaş 

salmaq; чəшпушнə быə с. çaşmış, çaşan, çaşbaş salmış (salan); 
чəшпушнə быə хəб. мəн. çaşmışdır, çaşıb, çaşbaş salmışdır (salıb); 
чəшпушнə кардеј ф. çaşdırmaq, çaşbaş salmaq; чəшпушнə кардə беј 
ф. çaşdırılmaq, çaşbaş salınmaq; чəшпушнə кардə быə с. çaşdırılmış, 
çaşdırılan, çaşbaş salınmış (salınan); чəшпушнə кардə быə хəб. мəн. 
çaşdırılmışdır, çaşdırılıb, çaşbaş salınmışdır (salınıb). 

чәшрушни и. gözaydınlığı; чəшрушни дој ф. gözaydınlığı 
vermək; чəшрушни доə беј ф. gözaydınlığı verilmək; чəшрушни доə 
быə с. gözaydınlığı verilmiş (verilən); чəшрушни доə быə хəб. мəн. 
gözaydınlığı verilmişdir (verilib). 

чәш-чәш з. göz-göz. 
чәшмә-чәшмә з. göz-göz. 
чивок и. lapçın, çust. 
чивокәдут и. lapçınçı, lapçıntikәn, çustçu. 
чидар и. çidar; чидар кардеј çidarlamaq; чидар кардə беј 

çidarlanmaq. 
чиј (ҹ. чијон)  и. şey; *жычиј nəsə. 
чије и. görünmә, görükmә, görsәnmә. 
чијеј ф. görünmәk, görükmәk, görsәnmәk; ♥чијејдə görünür; 

чијејдəбе görünürdü; чијејдəјбəн görünürmüş; чијəј göründü; əчи  
görünərdi ; чијəнинбе görünməliydi; чијəнин бе görünməli oldu; 
чијəбе görünmüşdü; бəчије görünər; чијəнине görünməlidir; бычијы 
görünsün; бычијо görünsə; ♥чијејдəни görünmür; чијејдəныбе 
görünmürdü; чијејдəнијбəн görünmürmüş; нычијəј görünmədi; нəчи  
görünməzdi; чијəнинныбе görünməməliydi; чијəнин ныбе 
görünməli olmadı; чијəныбе görünməmişdi; нибəчије görünməz; 
чијəнинни görünməməlidir; нычијы görünməsin; нычијо görünməsə. 

чијемон и. görünüş, görüntü. 
чијә с. görünәn, görünmüş, görükәn, görükmüş. 
чијә хəб. мəн. görünüb, görüküb, görsәnib. 
чијәнин с. görünmәli, görünәsi, görükmәli, görükәsi, 

görsәnmәli, görsәnәsi. 
чијәсә з. görünәrkәn, görünәndә, görükәrkәn, görükәndә, 

görsәnәrkәn, görsәnәndә. 
чијсә и. nәsә; чијсə чијəј бə чəш nəsə gözə göründü. 
чики ə. 1 kimin; чики зоəш? kimin oğlusan?  
чикикини ə. kiminki; чикикини чоке? kiminki yaхşıdır? 
чикисә I ə. kiminsә; бə чикисə бод шеј kiminsə badına getmək. 
чикисә II ə. kimdәn; чикисə башə зоəш ты? sən kimdən üstün 

oğlansan?  
чикисә III ə. kimәsә; бə чикисə горəнə бевəҹ беј kiməsə görə pis 

olmaq. 
чил и. çil. 
чилә и. vәlim, çırpı; чилə кырнијеј çırpı daşımaq. 
чилин с. çilli. 
чилингәр и. çilingәr. 
чилингәрәти и. çilingәrlik. 
чилингәрхонә и. çilingәrxana. 
чилинәти и. çillilik. 
чил-чил с. çil-çil. 
чилчилин с. çilli. 
чилчилинәти и. çillilik. 
чимән и. çәmәn; һавзə чимəн göy çəmən. 
чимәнго и. çәmәngah, çәmәnlik. 
чимәнзор и. çәmәnzar, çәmәnlik.  

чимәншынос и. çәmәnşünas. 
чимәншыносәти и. çәmәnşünaslıq. 
чин I и. Çin; Чинə зывон с. Çin dili. 
чин II и. oraq. 
чин III и. büzmә, qat, qırçın. 
чинар и. çinar. 
чинә и. xәlbiraltı, xәlbirgözü. 
чинәдон и. dәnlik, çinәdan (quşlarda). 
чини и. çini (qab). 
чини з. çin dilindә (danişmaq və s.). 
чинин с. büzmәli, qatlı. 
чининәти и. büzmәlilik, qatlılıq. 
чинор и. бот. çinar. 
чин-чин с. qat-qat, qatlı, büzmәli, qırçınlı, qırçın-qırçın. 
чин-чинәти и. qatlılıq, büzmәlik, qırçınlılıq. 
чипә и. çırpı. 
чипоғ и. çubuq, qәlyan. 
чит и. çit. 
чич и. nә; чич бе? nə oldu? чич быбу ки? nə olsun ki? чич бе ки? 

nə oldu ki? чич быə жыго? nə olub belə? чичи сəпе? nə üstə, nəyin 
üstündə? чич һесте, чич ни? nə var, nə yoх?; ышты чичы бə камбе? 
sənin nəyin çatmırdı?  (hallanması: чичи nəyin; бəчи nəyə; чичи 
nəyi; чичəдə nədə; чичику (чичо, чичисə) nədən). 

чиче и. nәdir; чиче, ижəн отаспəш? nədir, yenə qızışmısan? 
чичи ə. 1 nәyi; чичи бекəмон? nəyi çıхardaq? 2 nәyin; чичи 

дарди кəшејдəш? nəyin dərdini çəkirsən? чичи һајəдəш? nəyin 
hayındasan? чичи барəдə бə гəпбишон? nəyin barəsində 
danışırdınız? 

чичику з. nәdәn.  
чичисә з. nә üstә, nәyә görә; чичисə егыније јəнды? dava nə 

üstə düşdü? 
чичонә и. nәkarә; чичонəм? nəkarəyəm? чичонəш? nəkarəsən? 

чичонəје nəkarədir? чичонəмон? nəkarəyik? чичонəшон? 
nəkarəsiniz? чичонəн? nəkarədirlər? 

чы ə. bu; чы дијо bu kənddən. 
чы з. nә; чы əҹəб омəш? nə əcəb gəlmisən? чы барəдə? nə barədə? 

чы ко һесте деəј? onunla nə işin var? чы фојдə? nə fayda? чы ҹур? 
nə cür? чыбызным? nə bilim? чы бəзним? nə biləydim? 

чыврәј з. buranın, bu yerin. 
чыврәјж з. buralı. 
чыврәјку з. buradan; чыврəјку тосə бəврə buradan oraya qədər. 
чыврәјнә з. buradakı. 
чыврәо з. buradan; ə ро дəвардејдə чыврəо o yol buradan keçir. 
чығ и. анат. topuq; чығи астə aşıq; чығ шодој aşıq atmaq.  
чығжәј и. topuqvurma (atlarda). 
чығыл и. qabar, qaraqabar, köpәşik, soluq.      
чығылин с. qabarlı, qaraqabarlı; чығылинə дастон qabarlı əllər. 
чығыл-чығыл з. qabar-qabar. 
чығын з. buradan, burdan, bu yerdәn. 
чығыно з. buradan, burdan. 
чығын-чәғын з. burdan-ordan. 
чығыншә з. bundan sonra. 
чығ-чығоне (чығоне) и. aşıq-aşıq (oyun); чығ-чығоне һəнəк 

кардеј aşıq-aşıq oynamaq. 
чыдимбәдим с. iki tәrәfә çıxan. 
чызнијеј ф. kәsmәk (şaxta, yel və s.); во чызнејдə одəми yel 

adamı kəsir. 
чызније-чызније з. kәsә-kәsә, kәsәrәk (şaxta, yel və s.). 
чызнијә с. kәsmiş, kәsәn  (şaxta, yel və s.). 
чыјо з. bax:  чығын, чығыно. 
чыјо-чәјо з. bax:  чығын-чәғын. 
чыкә-бәкә з. bu ev-o ev, bu evdәn o evә, evbәev. 
чыкыт и. tör-töküntü, qalıq (ağac kəsiləndə yerdə qalan tör-

töküntü). 
чыккә и. çıqqıltı. 
чыко с. 1 necә, nә cür; чыко бəбе чəн толыши тале? bəs talışın 

taleyi necə olacaq?; 2 necә ki; жəгоəн бе, чыко аз вотыме necə ki 
mən dedim, elə də oldu. 

чыконҹо з. hardan, haradan. 
чыконҹосә з. hardansa, haradansa.  
чык-чык  и. çık-çık. 
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чыл a. qırx. 
чылангыл и. düyün, qırxdüyün. 
чылә I и. çillә; јолə чылə böyük çillə (22 dekabr-31 yanvar); гəдə 

чылə kiçik çillə (1-20 fevral); *Јолə чылə бəвоте: Аз жыго сард 
бəкам, рукон дəбəном бə јолон кəшəбын; рукə чылə бəвоте: аз 
жыго сард бəкам, јолон дəбəном бə рукон кəшəбын Böyük çillə 
deyər: mən elə soyuq edərəm ki, kiçikləri soxaram böyüklərin 
qoltuğuna; kiçik çillə deyər: mən elə soyuq edərəm ki, böyükləri 
soxaram kiçiklərin qoltuğuna (At. sözü). 

чылә II и. qırx gün; че корпə чылə һəлə бешəни körpənin qırх 
günü hələ tamam olmayıb. 

чыләвәчә и. qışın ortasında – böyük çillәnin әn soyuq keçәn 
günlәri. 

чыләид и. çillә bayramı (dekabrın 21-dən 22-nə keçən gecə). 
чыләјн с. 1 çağa, südәmәr, qırxlı (uşaq); 2 zahı (qadın); чылəјнə 

əғыл с. çağa, südəmər uşaq, qırxlı uşaq, qırx günü tamam olmamış 
körpə; чылəјнə жен с. zahı arvad, qırxlı qadın. 

чыләјнәти и. 1 çağalıq, südәmәrlik; 2 zahılıq. 
чыләмердә и. dayaq, dayanacaq, domkrat. 
чыләнышт и. ölünün qırxı çıxanәdәk «Quran» oxuma 

mәclislәri. 
чыләчо и. çilçıraq. 
чылым и. qırx; беше че мардə чылым ölünün qırхı çıхdı. 
чылминә a. qırxıncı. 
чылпә и. bax: нубәјни. 
чылпуш и. 1 burma; чылпуш дој burmaq; 2 dolaşıq; чылпуш 

егынијеј dolaşıq düşmək. 
чылружнә с. qırxgünlük. 
чылсинин с. qırxyaşlı. 
чылсорнә с. qırxillik. 
чыманг-бәманг з. iki ayda bir dәfә, bu aydan o aya, iki aydan 

bir. 
чымәдә ə. bundan; һесте чымəдə гылəјəн музејəдə bundan biri də 

muzeydə vardır. 
чыми ə. 1 bunun; и выжəје чыми лəш … bunun boyu bir qarışdır; 

чыми думо bunun ardınca; 2 bundan; чыми бəпештə bundan sonra; 
чыми бəнав bundan əvvəl. 

чымибәчәтон з. bundan elәsinә, innәn belә. 
чымику и. bundan; бывотым боты чымику sənə bundan danışım. 
чымисә ə. bundan; ни чымисə чокə əғыл bundan yaхşı uşaq 

yoхdur. 
чыми-чәј ə. bunun-onun; чыми-чəј гəпи жəј bunun-onun sözünü 

danışmaq (qeybət eləmək). 
чыми-чәјку ə. bundan-ondan; чыми-чəјку хəбə сəј bundan-

ondan хəbər almaq. 
чымы ə. mәnim, mәnimki. 
чымы зынәј a.с. mәn bilәni. 
чымыку ə. mәndәn; хəбə быстəн чымыку məndən хəbər al. 
чымыни-ыштәни и. ayrıseçkilik; чымыни-ыштəни кардеј ayrı-

seçkilik etmək. 
чымынин ə. mәnlik; чымынине ын ко bu iş mənlikdir. 
чымынки ə. mәnimki; чымынкије ə ғəлəм o qələm mənimkidir. 
чымысә ə. 1 mәndәn; əв чоке чымысə o məndən yaхşıdır; 2 

mәnim üstümә; чымысə омəн əвон onlar mənim üstümə gəliblər. 
чымо ə. bundan; чымо одəм бəбе јəни? yəni bundan adam olar? 
чымон ə. bunların; чымон нишоне имон! bunların imanı yoхdur!  
чымонәдә ə. bunlardan; бəше чымонəдə гылəјни bunlardan biri 

gedəcək.  
чымонку ə. bunlardan; чəј ныбеше хəбə чымонку bunlardan 

onun хəbəri yoх idi. 
чымонсә ə. bunlardan; əвон чокин чымонсə bunlardan onlar 

yaхşıdır. 
чынгыр и. зоол. bax: че. 
чыније I и. dәrmә (meyvə və s.). 
чыније II и. qayçılama, qırxma (qoyun); bax: тоше. 
чынијеј I ф. dәrmәk (meyvə və s.); чынијə бе и. dərilmə; чынијə 

беј ф. dərilmək; чынијə быə с. dərilmiş, dərilən; чынијə быə хəб. 
мəн. dərilmişdir, dərilib; ♥чынејдəм dərirəm; чынејдəш dərirsən; 
чынејдə dərir; чынејдəмон dəririk; чынејдəшон dərirsiniz; чынејдəн 
dərirlər; чынејдəбим dərirdim; чынејдəбиш dərirdin; чынејдəбе 
dərirdi; чынејдəбимон dərirdik; чынејдəбишон dərirdiniz; 

чынејдəбин dərirdilər; əчыним dərərdim; əчыниш dərərdin; əчыни 
dərərdi; əчынимон dərərdik; əчынишон dərərdiniz; əчынин 
dərərdilər; чыниме dərdim; чыније dərdin; чынише dərdi; чынимоне 
dərdik; чынијоне dərdiniz; чынишоне dərdilər; чынјəнинбим 
dərməliydim; чынјəнинбиш dərməliydin; чынјəнинбе dərməliydi; 
чынјəнинбимон dərməliydik; чынјəнинбишон dərməliydiniz; 
чынјəнинбин dərməliydilər; чынјəнин бим dərməli oldum; 
чынјəнин биш dərməli oldun; чынјəнин бе dərməli oldu; чынјəнин 
бимон dərməli olduq; чынјəнин бишон dərməli oldunuz; чынјəнин 
бин dərməli oldular; чынјəмбəј dərsəydim; чынјəбəј dərsəydin; 
чынјəшбəј dərsəydi; чынјəмонбəј dərsəydik; чынјəонбəј 
dərsəydiniz; чынјəшонбəј dərsəydilər; бəчынем dərərəm; бəчынеш 
dərərsən; бəчыне dərər; бəчынемон dərərik; бəчынешон dərərsiniz; 
бəчынен dərərlər; чынјəниним dərməliyəm; чынјəниниш 
dərməlisən; чынјəнине dərməlidir; чынјəнинимон dərməliyik; 
чынјəнинишон dərməlisiniz; чынјəнинин dərməlidirlər; бычыным 
dərim; бычын dər; бычыны dərsin; бычынəмон dərək; бычынəн 
dərin; бычынын dərsinlər; бычыном dərsəm; бычынош dərsən; 
бычыно dərsə; бычыномон dərsək; бычыношон dərsəniz; бычынон 
dərsələr; ♥чынејдəним dərmirəm; чынејдəниш dərmirsən; 
чынејдəни dərmir; чынејдəнимон dərmirik; чынејдəнишон 
dərmirsiniz; чынејдəнин dərmirlər; чынејдəныбим dərmirdim; 
чынејдəныбиш dərmirdin; чынејдəныбе dərmirdi; чынејдəныбимон 
dərmirdik; чынејдəныбишон dərmirdiniz; чынејдəныбин 
dərmirdilər; нəчыним dərməzdim; нəчыниш dərməzdin; нəчыни 
dərməzdi; нəчынимон dərməzdik; нəчынишон dərməzdiniz; 
нəчынин dərməzdilər; нычыниме dərmədim; нычыније dərmədin; 
нычынише dərmədi; нычынимоне dərmədik; нычынијоне 
dərmədiniz; нычынишоне dərmədilər; чынјəнинныбим 
dərməməliydim; чынјəнинныбиш dərməməliydin; чынјəнинныбе 
dərməməliydi; чынјəнинныбимон dərməməliydik; 
чынјəнинныбишон dərməməliydiniz; чынјəнинныбин 
dərməməliydilər; чынјəнин ныбим dərməli olmadım; чынјəнин 
ныбиш dərməli olmadın; чынјəнин ныбе dərməli olmadı; чынјəнин 
ныбимон dərməli olmadıq; чынјəнин ныбишон dərməli olmadınız; 
чынјəнин ныбин dərməli olmadılar; чынјəмнəбəј dərməsəydim; 
чынјəнəбəј dərməsəydin; чынјəнəшбəј dərməsəydi; чынјəмоннəбəј 
dərməsəydik; чынјəоннəбəј dərməsəydiniz; чынјəшоннəбəј 
dərməsəydilər; нибəчынем dərmərəm; нибəчынеш dərməzsən; 
нибəчыне dərməz; нибəчынемон dərmərik; нибəчынешон 
dərməzsiniz; нибəчынен dərməzlər; чынјəнинним dərməməliyəm; 
чынјəнинниш dərməməlisən; чынјəнинни dərməməlidir; 
чынјəниннимон dərməməliyik; чынјəниннишон dərməməlisiniz; 
чынјəниннин dərməməlidirlər; нычыным dərməyim; мəчын dərmə; 
нычыны dərməsin; мəчынəмон dərməyək; мəчынəн dərməyin; 
нычынын dərməsinlər; нычыном dərməsəm; нычынош dərməsən; 
нычыно dərməsə; нычыномон dərməsək; нычыношон dərməsəniz; 
нычынон dərməsələr. 

чынијеј II ф. qayçılamaq, qırxmaq (qoyunu və s.); bax: тошеј; 
чынијə бе и. qayçılanma, qırxılma; чынијə беј ф. qayçılanmaq, 
qırxılmaq (qoyun); bax:  тошә беј; чынијə быə с. qırxılmış, 
qayçılanmış; qırxılan, qayçılanan (qoyun); bax:  тошә быә; чынијə 
быə хəб. мəн. qırxılmışdır, qayçılanmışdır; qırxılıb, qayçılanıb 
(qoyun); bax:  тошә быә. 

чынијемон I и. dәrim. 
чынијемон II и. qırxım; bax: тошемон. 
чынијәнин I с. dәrmәli, dәrilmәli, dәrәsi, dәrilәsi (meyvə və s.). 
чынијәнин II с. qayçılamalı, qayçılanmalı, qayçılayası, 

qayçılanası, qırxmalı, qırxılası, qırxası (qoyun). 
чынијәсә I з. dәrәrkәn (meyvə və с.). 
чынијәсә II з. qayçılayarkәn, qırxarkәn (qoyun). 
чынығ с. xәsis, dargöz, varınıyemәz, zıqqı. 
чынығәти и. xәsislik, dargözlük, dargözlülük, zıqqılıq. 
чыпије и. qırılma. 
чыпијеј ф. qırılmaq; чыпијəј мафтул məftil qırıldı; ♥чыпијејдə 

qırılır; чыпијејдəбе qırılırdı; чыпијејдəјбəн qırılırmış; чыпијəј 
qırıldı; əчыпји  qırılardı; чыпијəнинбе qırılmalıydı; чыпијəнин бе 
qırılmalı oldu; чыпијəбе qırılmışdı; бəчыпије qırılar; чыпијəнине 
qırılmalıdır; бычыпијы qırılsın; бычыпијо qırılsa; ♥чыпијејдəни 
qırılmır; чыпијејдəныбе qırılmırdı; чыпијејдəнијбəн qırılmırmış; 
нычыпијəј qırılmadı; нəчыпји  qırılmazdı; чыпијəнинныбе 
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qırılmamalıydı; чыпијəнин ныбе qırılmalı olmadı; чыпијəныбе 
qırılmamışdı; нибəчыпије qırılmaz; чыпијəнинни qırılmamalıdır; 
нычыпијы qırılmasın; нычыпијо qırılmasa. 

чыпије-чыпије з. qırıla-qırıla; мафтул сə бе чыпије-чыпије 
qırıla-qırıla məftil qurtardı. 

чыпијә с. qırılmış, qırılan; чыпијə мафтул qırılmış məftil. 
чыпијә хəб. мəн. qırılıb. 
чыпијәнин с. qırılmalı, qırılası. 
чыпијәсә з. qırılarkәn, qırılanda. 
чыпније и. qırma. 
чыпнијеј ф. qırmaq; мафтули чыпнијеј məftili qırmaq; 

♥чыпијејдə qırılır; чыпијејдəбе qırılırdı; чыпијејдəјбəн qırılırmış; 
чыпијəј qırıldı; əчыпји  qırılardı; чыпијəнинбе qırılmalıydı; 
чыпијəнин бе qırılmalı oldu; чыпијəбе qırılmışdı; бəчыпије qırılar; 
чыпијəнине qırılmalıdır; бычыпијы qırılsın; бычыпијо qırılsa; 
♥чыпијејдəни qırılmır; чыпијејдəныбе qırılmırdı; чыпијејдəнијбəн 
qırılmırmış; нычыпијəј qırılmadı; нəчыпји  qırılmazdı; 
чыпијəнинныбе qırılmamalıydı; чыпијəнин ныбе qırılmalı olmadı; 
чыпијəныбе qırılmamışdı; нибəчыпије qırılmaz; чыпијəнинни 
qırılmamalıdır; нычыпијы qırılmasın; нычыпијо qırılmasa. 

чыпије-чыпије з. qırıla-qırıla; мафтул сə бе чыпије-чыпије 
qırıla-qırıla məftil qurtardı. 

чыпијә с. qırılmış, qırılan; чыпијə мафтул qırılmış məftil. 
чыпијә хəб. мəн. qırılıb. 
чыпијәнин с. qırılmalı, qırılası. 
чыпијәсә з. qırılarkәn, qırılanda. 
чыпније и. qırma. 
чыпнијеј  ф. qırmaq; мафтули чыпнијеј məftili qırmaq; 

♥чыпнејдəм qırıram; чыпнејдəш qırırsan; чыпнејдə qırır; 
чыпнејдəмон qırırıq; чыпнејдəшон qırırsınız; чыпнејдəн qırırlar; 
чыпнејдəним qırmıram; чыпнејдəниш qırmırsan; чыпнејдəни 
qırmır; чыпнејдəнимон qırmırıq; чыпнејдəнишон qırmırsınız; 
чыпнејдəнин qırmırlar; əчыпним qırardım; əчыпниш qırardın; 
əчыпни qırardı; əчыпнимон qırardıq; əчыпнишон qırardınız; 
əчыпнин qırardılar; нəчыпним qırmazdım; нəчыпниш qırmazdın; 
нəчыпни qırmazdı; нəчыпнимон qırmazdıq; нəчыпнишон 
qırmazdınız; нəчыпнин qırmazdılar; чыпнејдəбим qırırdım; 
чыпнејдəбиш qırırdın; чыпнејдəбе qırırdı; чыпнејдəбимон qırırdıq; 
чыпнејдəбишон qırırdınız; чыпнејдəбин qırırdılar; чыпнејдəныбим 
qırmırdım; чыпнејдəныбиш qırmırdın; чыпнејдəныбе qırmırdı; 
чыпнејдəныбимон qırmırdıq; чыпнејдəныбишон qırmırdınız; 
чыпнејдəныбин qırmırdılar; чыпниме qırdım; чыпније qırdın; 
чыпнише qırdı; чыпнимоне qırdıq; чыпнијоне qırdınız; чыпнишоне 
qırdılar; начыпниме qırmadım; начыпније qırmadın; начыпнише 
qırmadı; начыпнимоне qırmadıq; начыпнијоне qırmadınız; 
начыпнишоне qırmadılar; чыпнијəнинбим qırmalıydım; 
чыпнијəнинбиш qırmalıydın; чыпнијəнинбе qırmalıydı; 
чыпнијəнинбимон qırmalıydıq; чыпнијəнинбишон qırmalıydınız; 
чыпнијəнинбин qırmalıydılar; чыпнијəнинныбим qırmamalıydım; 
чыпнијəнинныбиш qırmamalıydın; чыпнијəнинныбе qırmamalıydı; 
чыпнијəнинныбимон qırmamalıydıq; чыпнијəнинныбишон 
qırmamalıydınız; чыпнијəнинныбин qırmamalıydılar; бəчыпнем 
qıraram; бəчыпнеш qırarsan; бəчыпне qırar; бəчыпнемон qırarıq; 
бəчыпнешон qırarsınız; бəчыпнен qırarlar; нибəчыпнем qırmaram; 
нибəчыпнеш qırmazsan; нибəчыпне qırmaz; нибəчыпнемон 
qırmarıq; нибəчыпнешон qırmazsınız; нибəчыпнен qırmazlar; 
чыпнијəниним qırmalıyam; чыпнијəниниш qırmalısan; 
чыпнијəнине qırmalıdır; чыпнијəнинимон qırmalıyıq; 
чыпнијəнинишон qırmalısınız; чыпнијəнинин qırmalıdırlar; 
чыпнијəнинним qırmamalıyam; чыпнијəнинниш qırmamalısan; 
чыпнијəнинни qırmamalıdır; чыпнијəниннимон qırmamalıyıq; 
чыпнијəниннишон qırmamalısınız; чыпнијəниннин qırmamalıdırlar; 
бычыпным qırım; бычыпын qır; бычыпны qırsın; бычыпнəмон 
qıraq; бычыпнəн qırın; бычыпнын qırsınlar; нычыпным qırmayım; 
мəчыпын qırma; нычыпны qırmasın; мəчыпнəмон qırmayaq; 
мəчыпнəн qırmayın; нычыпнын qırmasınlar; бычыпном qırsam; 
бычыпнош qırsan; бычыпно qırsa; бычыпномон qırsaq; 
бычыпношон qırsanız; бычыпнон qırsalar; нычыпном qırmasam; 
нычыпнош qırmasan; нычыпно qırmasa; нычыпномон qırmasaq; 
нычыпношон qırmasanız; нычыпнон qırmasalar. 

чыпније-чыпније з. qıra-qıra; бешин бə мафтули охој чыпније-
чыпније qıra-qıra məftilin aхırına çıхdılar. 

чыпнијә с. qırmış, qıran. 
чыпнијә хəб. мəн. qırmısan. 
чыпнијәнин с. qırmalı, qırası. 
чыпнијәсә з. qırarkәn, qıranda. 
чыппә и. sәs-sәmir, cıqqır;  гылəј чыппəн омејдəни bir səs-səmir 

də gəlmir. 
чырк и. 1 çirk, kir; чырки егəтеј kir basmaq; 2 тəб. irin; чырк 

кардеј ф. тəб. irinləmək; чырк оме и. тəб. irin axma; чырк омеј ф. 
тəб. irin gəlmək; чырк омə с. тəб. irin gələn, irin gəlmiş; чырк омə 
хəб. мəн. тəб. irin gəlib, irin gəlmişdir. 

чыркәсохт с. тəб. irinlәdici; чыркəсохтə бактеријон irinlədici 
bakteriyalar. 

чыркин с. 1 çirkli, kirli; чыркин кардеј ф. çirkləndirmək, 
kirləndirmək, çirklətmək; чыркин кардə беј ф. çirkləndirilmək, 
kirləndirilmək; чыркин кардə быə с. çirkləndirilmiş, kirləndirilmiş, 
çirkləndirilən, kirləndirilən; чыркин кардə быə хəб. мəн. 
çirkləndirilmişdir, kirləndirilmişdir, çirkləndirilib, kirləndirilib; 2 тəб. 
irinli. 

чыркинәти и. 1 çirklilik, çirkinlik, kirlilik; 2 irinlilik. 
чыркнывышт и. qaralama. 
чырков с. bax: мырдов. 
чыркофәјә с. irintörәdәn. 
чыркпегәт с. çirkgötürәn. 
чырк-пырк и. çirk-mirk, çirk-pas. 
чыро з. bax: бочи. 
чырт I и. 1 tüpürcәk, tüpürmә 2 sədо тəғl. çırt. 
чырт II и. şüa, şölә. 
чыртә и. şüacıq, şölәcik. 
чыртин с. şüalı, şölәli. 
чыртығ с. yastı, sürüşkәn; чыртығə сығ sürüşkən yastı daş. 
чыртмә и. çırtma; чыртмə жəј çırtmalamaq. 
чыртһачырт и. çırthaçırt; де чыртһачырти вəшеј çırthaçırtla 

yanmaq. 
чырт-чырт и. çırt-çırt. 
чыруж-бәруж з. iki gündә bir dәfә, günaşırı. 
чыружнәку з. bu gündәn, bu gündәn etibarәn. 
чы сә-бә сә з. başdan-başa, büsbütün. 
чыск с. çevik. 
чыске-чыске и. asqırtı, tez-tez asqırma. 
чыскәти и. çeviklik. 
чысор-бәсор з. ilaşırı, iki ildә bir dәfә. 
чыт с. 1 boysuz, kiçik boylu, boyu çıxmayan, artmayan; 2 

lazımınca inkişaf etmәmiş, inkişafdan qalmış. 
чытәти и. 1 boysuzluq, kiçiklik, balacalıq; 2 lazımınca inkişaf 

etmәmә, inkişafdan qalma. 
чытык и. nöqtә, çıxıntı. 
чытым с. kiçikboylu, cırtdan. 
чытымәти и. kiçikboyluluq, cırtdanlıq. 
чыткә и. nöqtә, çıxıntı. 
чыткә-чыткә с. nöqtә-nöqtә. 
чытонә с. bәridәki; чич вотејдə чытонə əғыл? bəridəki uşaq nə 

deyir? 
чытонәни с. bәriki; пегəт чытонəни bərikini götür.  
чытон-чәтоно з. burdan-ordan. 
чыхо и. çuxa. 
чыхобәтан с. әyniçuxalı. 
чыховонә с. çuxalıq (material). 
чы ҹур с. necә, nә cür. 
чыхчыхәнә и. çax-çax, qır-qıra (uşaq oyuncağı). 
чо з. гəп. niyә? nәyә görә?; чо нывоте бəмы? mənə niyə demədin? 
чо a. dörd. 
чо и. çıraq. 
чоамин с. dördçiyinli; чоаминə пард тех. dördçiyinli körpü. 
чоангышт с. dördbarmaq, dördbarmaqlı. 
чоангыштәјн с. dördbarmaqlı. 
чоаспә с. dördatlı; чоаспə əрəбə dördatlı araba. 
чоатомин с. ким. dördatomlu. 
чобазә з. dördnala, dördayaq, dördәm, yorta-yorta. 
чобан и. çoban. 
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чобанәти и. çobanlıq. 
чобахшәјн с. dördbölgülü. 
чобенд и. анат. oynaq, bәnd. 
чо бәжән a. dörd dәfә. 
чобәжәнин с. dörddәfәli, dörddәfәlik; чобəжəнинə конденсатор 

раб. dörddəfəli kondensator. 
чобәндин с. dördbәndli; чобəндинə шер dördbəndli şeir. 
чобәчо з. dörd-dörd; чобəчо беј dördləşmək. 
чобәш и. dördbaş, dördzirvә. 
чобәшин с. dördbaşlı, dördzirvәli. 
чобытә и. анат. dördtәpә (baş beyinin dörd təpə formalı sahəsi). 
чоблокин с. dördbloklu; чоблокинə бина dördbloklu bina. 
човалентин с. ким. dördvalentli; човалентинə елемент 

dördvalentli element. 
човариантин с. dördvariantlı. 
човырәјн с. dördyerli. 
човыстон и. çovustan. 
човније и. otarma. 
човнијеј ф. otarmaq; пəс човнијеј qoyun otarmaq; човнијə беј ф. 

otarılmaq; човнијə быəбе otarılmışdı; човнијə быəбəј otarılsaydı 
човнијə бе otarıldı; човнијə бејдə otarılır; човнијə бəбе otarılar; 
човнијə быə с. otarılmış, otarılan; човнијə быə хəб. мəн. otarılmışdır, 
otarılıb; ♥човнејдəм otarıram; човнејдəш otarırsan; човнејдə otarır; 
човнејдəмон otarırıq; човнејдəшон otarırsınız; човнејдəн otarırlar; 
човнејдəним otarmıram; човнејдəниш otarmırsan; човнејдəни 
otarmır; човнејдəнимон otarmırıq; човнејдəнишон otarmırsınız; 
човнејдəнин otarmırlar; əчовним otarardım; əчовниш otarardın; 
əчовни otarardı; əчовнимон otarardıq; əчовнишон otarardınız; 
əчовнин otarardılar; нəчовним otarmazdım; нəчовниш otarmazdın; 
нəчовни otarmazdı; нəчовнимон otarmazdıq; нəчовнишон 
otarmazdınız; нəчовнин otarmazdılar; човнејдəбим otarırdım; 
човнејдəбиш otarırdın; човнејдəбе otarırdı; човнејдəбимон 
otarırdıq; човнејдəбишон otarırdınız; човнејдəбин otarırdılar; 
човнејдəныбим otarmırdım; човнејдəныбиш otarmırdın; 
човнејдəныбе otarmırdı; човнејдəныбимон otarmırdıq; 
човнејдəныбишон otarmırdınız; човнејдəныбин otarmırdılar; 
човниме otardım; човније otardın; човнише otardı; човнимоне 
otardıq; човнијоне otardınız; човнишоне otardılar; нычовниме 
otarmadım; нычовније otarmadın; нычовнише otarmadı; 
нычовнимоне otarmadıq; нычовнијоне otarmadınız; нычовнишоне 
otarmadılar; човнијəнинбим otarmalıydım; човнијəнинбиш 
otarmalıydın; човнијəнинбе otarmalıydı; човнијəнинбимон 
otarmalıydıq; човнијəнинбишон otarmalıydınız; човнијəнинбин 
otarmalıydılar; човнијəнинныбим otarmamalıydım; 
човнијəнинныбиш otarmamalıydın; човнијəнинныбе 
otarmamalıydı; човнијəнинныбимон otarmamalıydıq; 
човнијəнинныбишон otarmamalıydınız; човнијəнинныбин 
otarmamalıydılar; бəчовнем otararam; бəчовнеш otararsan; бəчовне 
otarar; бəчовнемон otararıq; бəчовнешон otararsınız; бəчовнен 
otararlar; нибəчовнем otarmaram; нибəчовнеш otarmazsan; 
нибəчовне otarmaz; нибəчовнемон otarmarıq; нибəчовнешон 
otarmazsınız; нибəчовнен otarmazlar; човнијəниним otarmalıyam; 
човнијəниниш otarmalısan; човнијəнине otarmalıdır; 
човнијəнинимон otarmalıyıq; човнијəнинишон otarmalısınız; 
човнијəнинин otarmalıdırlar; човнијəнинним otarmamalıyam; 
човнијəнинниш otarmamalısan; човнијəнинни otarmamalıdır; 
човнијəниннимон otarmamalıyıq; човнијəниннишон 
otarmamalısınız; човнијəниннин otarmamalıdırlar; бычовным 
otarım; бычовын otar; бычовны otarsın; бычовнəмон otaraq; 
бычовнəн otarın; бычовнын otarsınlar; нычовным otarmayım; 
мəчовын otarma; нычовны otarmasın; мəчовнəмон otarmayaq; 
мəчовнəн otarmayın; нычовнын otarmasınlar; бычовном otarsam; 
бычовнош otarsan; бычовно otarsa; бычовномон otarsaq; 
бычовношон otarsanız; бычовнон otarsalar; нычовном otarmasam; 
нычовнош otarmasan; нычовно otarmasa; нычовномон otarmasaq; 
нычовношон otarmasanız; нычовнон otarmasalar. 

човније-човније з. otara-otara. 
човнијә с. otarmış, otaran. 
човнијә хəб. мəн. otarmısan. 
човнијәнин с. otarmalı, otarası. 
човнијәсә з. otararkәn, otaranda. 

човолтин с. dördvoltlu. 
човон и. çoban. 
човонго и. örüş. 
човонәти и. çobanlıq. 
човуш и. çavuş. 
човушәти и. çavuşluq. 
чогырин с. bax: чолынгин. 
чогләли a. dördcә. 
чогул и. dördbucaq. 
чогулин с. dördbucaqlı. 
чогушә и. dördguşә. 
чогушәјн с. dördguşәli. 
чоғат с. dördqat. 
чоғатин с. dördqatlı. 
чоғыјмәтин с. риј. dördqiymәtli. 
чоғыјмәтинәти и. риј. dördqiymәtlilik. 
чоғол и. çuğul. 
чоғоләвон и. çuğul, çuğulçu. 
чоғоләти и. çuğulluq; чоғолəти кардеј ф. çuğulluq etmək; 

чоғолəти кардə беј ф. çuğulluq edilmək; чоғолəти кардə быə с. 
çuğulluq edilmiş (edilən); чоғолəти кардə быə хəб. мəн. çuğulluq 
edilmişdir (edilib). 

чоғрамин с. dördqramlıq. 
чоғулләјн с. dördqüllәli. 
чоғутбин с. dördqütblü. 
чодамәрин с. dörddamarlı; чодамəринə кабел dörddamarlı kabel. 
чодандонинон и. зоол. dörddişlilәr (qovuşuqçənəlilər dəstəsindən 

balıqlar ailəsi). 
чодар и. çodar. 
чодарәти и. çodarlıq. 
чодасти с. dördәlli. 
чодәғиғәјн с. dörddәqiqәlik. 
чодәшемонин с. dördgirişli; чодəшемонинə пич maş. dördgirişli 

yiv. 
чодивојн с. dörddivarlı. 
чодимәјн с. dördsәthli. 
чодимин с. dördüzlü. 
чодискин с. dörddiskli; чодискинə тəвə тех. naт. dörddiskli 

balta. 
чоды и. çadır. 
чодыгмә с. dörddüymә. 
чодыгмәјн с. dörddüymәli. 
чодынышин и. köçәri. 
чодынышинәти и. köçәrilik. 
чоелектродин с. dördelektrodlu. 
чоелементин с. ким. dördelementli. 
чоә и. cәhrә; чоə рыштеј cəhrə əyirmək. 
чоәдәи a., риј. dörddәbir. 
чоәк и. rüb, dörddә bir, çet. 
чоәмәл и. dördәmәl (hesabın dörd əməli – toplama, çıxma, vurma, 

bölmə). 
чожәјәнәјн с. зывон. dördvurğulu. 
чозамбонәјн с. һидравл. dördboşluqlu; чозамбонəјнə нəсос 

dördboşluqlu nasos. 
чојарусин с. dördyaruslu. 
чојнән(ән) a. dördü dә, dördünü dә; əвон чојнəнəн шин бə ди 

onlar dördü də kəndə getdilər; бə чəшим əвони чојнəнəн onların 
dördünü də gözləyirəm. 

чок с. yaxşı; чоким yaхşıyam; чокиш yaхşısan; чоке yaхşıdır; 
чокимон yaхşıyıq; чокишон yaхşısınız; чокин yaхşıdırlar; чокə 
əһвол yaхşı əhval; чокə ко yaхşı iş; чок беј yaхşılaşmaq; чок кардеј 
yaхşılaşdırmaq; чок кардə беј yaхşılaşdırılmaq; чок кардовнијеј 
yaхşılatmaq. 

чокамерәјн с. dördkameralı. 
чок-бәд и. yaxşı-pis, yaxşı-yaman; чок-бəд, быəјмон ыме yaxşı-

pis, olanımız budur. 
чоки-бәди и.  yaxşılıq-pislik; пешо зыне бəбе чəј чоки-бəди onun 

yaxşı-pisliyini sonra bilmək olar. 
чокәсә с. dördnәfәrlik, dördyerlik. 
чокәси 1 a. dördü; чокəси бə иҹо dördü birlikdə; 2 з.  dördlükdә; 

чокəси омеј dördlükdə gəlmək. 
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чокәсинә с. dördadamlıq; чокəсинə купе dördnəfərlik kupe. 
чоки и. yaxşılıq; де чоки yaхşılıqla. 
чоки-бәди и. yaxşılıq-pislik, yaxşılıq-yamanlıq. 
чокиәзын и. yaxşılıqbilәn.  
чокиәзынәти и. yaxşılıqbilәnlik.  
чокимәзын с. yaxşılıqbilmәz. 
чокимәзынәти и. yaxşılıqbilmәzlik. 
чокынҹ с. dördkünc. 
чокынҹин с. dördkünclü. 
чокнә с. necә; чокнəм necəyəm; чокнəш necəsən; чокнəј necədir; 

чокнəмон necəyik; чокнəшон necəsiniz; чокнəн necədirlər; чокнə 
омəј necə gəldi; Чокнə бе ки, ты бə и руж харҹы карде анə пул? 
Necə oldu ki, sən bir günə o qədər pulu xərclədin? 

чокнәти и. necәlik, keyfiyyәt. 
чокнә-чокнә з. гəп. necә-necә; чокнə-чокнə бе, омəјш? necə-necə 

oldu, gəldin?  
чокније и. çatlatma.  
чокнијеј ф. çatlatmaq; чокнијə беј ф. çatladılmaq; чокнијə быə 

с. çatladılmış, çatladılan; чокнијə быə хəб. мəн. çatladılmışdır, 
çatladılıb. 

чокније-чокније з. çatlada-çatlada, çatladaraq. 
чокнијә с. çatlatmış, çatladan. 
чокнијә хəб. мəн. çatlatmısan. 
чокнијәнин с. çatlatmalı, çatladası. 
чокнијәсә з. çatladarkәn, çatladanda. 
чоконә bax: чокнә. 
чоконәјн с. dördyuvalı; чоконəјнə моғнəдон бот. dördyuvalı 

yumurtalıq. 
чок-чокә с. yaşı-yaxşı, yaxşıca; чок чокə сыханон yaхşı-yaхşı 

sözlər. 
чок-чоки з. yaxşı-yaxşı, yaxşıca; чок-чоки сыхан кардеј yaхşı-

yaхşı söhbət etmək. 
чол I и. 1 quyu; чоло ов бекардеј quyudan su çıхarmaq.  
чол II и. qazma, zirzәmi. 
чолә и. çala, oyuq, çökәk. 
чоләбын и. quyudibi. 
чоләгәв и. нат. геол. quyuağzı. 
чоләканд и. quyuqazan, quyuçu. 
чоләко I и. çökәklik. 
чоләко II  и. çala, çuxur, oyuq (heyvan kəsilərkən qanı axıtmaq 

üçün qazılır). 
чоләријә и. ovalıq. 
чоләх с. çolaq. 
чоләхәти и. çolaqlıq. 
чолә-чолә з. çala-çala, oyuq-oyuq. 
чолә-чухур с. çala-çuxur. 
чоли a. dördlük. 
чоливә с. dördyarpaq. 
чоливәјн с. dördyarpaqlı. 
чолитрин с. dördlitrlik. 
чолынгә и. dördayaq, kәtil, taburet, stul. 
чолынгәјн с. dördpillәli; чолынгəјнə ракет dördpilləli raket. 
чолынгин с. dördayaqlı, dördqıçlı. 
чолканде и. quyuqazma. 
чомагнитин с. dördmaqnitli. 
чомангә с. dördaylıq; чомангə əғыл dördaylıq uşaq. 
чомарзин с. риј. dördhәdli. 
чомафтулин с. dördmәftilli. 
чометрә с. dördmetr, dördmetrlik. 
чометрәјн с. dördmetrlik. 
чомех и. çarmıx; бə чомех кəшеј çarmıхa çəkmək. 
чомәзәјн с. dördtarlalı. 
чомәнотин с. dördmanatlıq. 
чомәрәјн с. dörddövrәli; чомəрəјнə зизə бот. dörddövrəli çiçək. 
чомәртәбә с. dördmәrtәbә. 
чомәртәбәјн с. dördmәrtәbәli. 
чомилин с. dördmilli. 
чоминә a. dördüncü. 
чоминәни вəсə сых. dördüncüsü. 
чомисра с. əдəб. dördmisra (şeir). 
чомисрајн с. əдəб. dördmisralı (şeir). 

чомичәјн с. dördqulplu. 
чомоторин с. dördmotorlu. 
чонә и. çәnә. 
чонәжи (жичонә) с. 1 çәnәaltı, buxaq; 2 boyunduruğun bir 

hissәsi. 
чоотағин с. dördotaqlı. 
чопамјәјн с. dördölçülü. 
чопамјәјнәти и. риј. dördölçülülük. 
чопардәјн с. dördpәrdәli. 
чо-пенҹ a. dörd-beş. 
чопәрәјн с. бот. dördlәçәkli. 
чопәрәјнон с. бот. dördlәçәklilәr. 
чопәрин с. dördpәrli. 
чописәјн с. dördzolaqlı. 
чопрограмин с. dördproqramlı (dörd proqramda verilişlər 

aparan). 
чопудин с. dördpudluq. 
чоранг с. dördrәng. 
чорангин с. dördrәngli. 
чорангинәти и. dördrәnglilik. 
чордә a. on dörd; bax: давы чо. 
чордәминә a. ondördüncü; bax: давы чоминә. 
чорестәјн с. dördcәrgәli. 
чорә и. çarә. 
чорәғәмин с. dördrәqәmli; чорəғəминə əдəд dördrəqəmli ədəd. 
чорәғәминәти и. риј. dördrәqәmlilik. 
чормәрәз и. azar. 
чор-ночор з. çar-naçar. 
чоро и. dördyol. 
чоројн с. dördyollu. 
чорт I и. yöndәm, görkәm. 
чорт II и. fikir; бə чорт шеј fikirə getmək, fikirə dalmaq, qapılmaq. 
чортин I с. yöndәmli, görkәmli; бечорт yöndəmsiz, yaraşıqsız. 
чортин II с. fikirli. 
чортинәти I и. yöndәmlilik, görkәmlilik; бечортинəти 

yöndəmsizlik, yaraşıqsızlıq. 
чортинәти II и. fikirlilik. 
чоружнә с. dördgünlük. 
чоса a. dörd yüz. 
чосаатин с. dördsaatlıq. 
чосаминә a. dördyüzüncü. 
чосасорнә с. dördyüzillik; чосасорнə тарых dördyüzillik tariх. 
чосеријәјн с. dördseriyalı. 
чосәдојн с. dördsәsli. 
чосәдојнәти и. dördsәslilik. 
чосилиндрин с. тех. dördsilindrli. 
чосимин с. dördsimli, dördtelli. 
чосинин с. dördyaş, dördyaşlı; чосининə əғыл dördyaşlı uşaq. 
чосинифин с. dördsinifli. 
чосор(н)ә с. dördillik, dördyaşar. 
чосунин с. dördsütunlu. 
чотактин с. dördtaktlı (1 мус. dörd taktdan ibarət musiqi əsəri; 2 

тех. porşenin dörd taktı). 
чотәғин с. dördtağlı. 
чотәрәфин с. dördtәrәfli. 
чотыкин с. dörduclu. 
чоткә и. çotkә. 
чотовин с. dördsürәtli. 
чотонин I с. dördyanlı. 
чотонин II с. dördtonluq. 
чоунсурин с. dördünsürlü. 
чофаизин с. dördfaizli. 
чофолин с. dördbölüm, dördbölümlü.  
чохлорин с. ким. dördxlorlu; чохлоринə карбон dördхlorlu 

karbon. 
чохолин с. dördxallı. 
чохсә (чыхосә) з. gözәl, nә gözәl; чохсə сыхан кардејдə! nə gözəl 

danışır! 
чоһәзо a. dörd min. 
чоһәзојн с. dördminlik. 
чоһәзоминә a. dördmininci. 
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чоһи с. д. т. dördtarlalı. 
чоһијәјн с. dördkürәkli; чоһијəјнə нəсос һидравл. dördkürəkli 

nasos. 
чоһиссәјн с. dördhissәli. 
чоһыҹәјн с. зывон. dördhecalı. 
чоч I и. tәәccüb. 
чоч II и. бот. cac (tərə). 
чочәхин с. dördtәkәrli. 
чочәш с. dördgöz; чочəшə мəнзыл dördgöz mənzil. 
чочәшә з. tәәccüblü, heyrәtli; чочəшə беј təəccüblənmək, 

heyrətlənmək. 
чочәши з. dördgözlә, diqqәtlә. 
чочәшинон с. dördgözlülәr (baladoğan balıqlar dəstəsi). 
чочәшмә с. dördgöz; чочəшмə кə dördgöz ev. 
чочин с. qәribә, әcaib. 
чочинәти и. qәribәlik, әcaiblik. 
чо-чо з. dörd-dörd; чо-чо ашмардеј dörd-dörd saymaq. 
чоҹилдин с. dördcildli, dördcildlik. 
чоҹыләришә с. зоол. dördqәlsәmә. 
чоҹыләришәјн с. зоол. dördqәlsәmәli. 
чоҹыләришәјнон и. зоол. dördqәlsәmәlilәr (iki cüt qəlsəməsi 

olan başayaqlı molyusklar yarımdəstəsi). 
чоҹунҹ с. dördkünc; чоҹунҹə гушə dördkünc kisə. 
чоҹунҹин с. dördkünclü. 
чош и. çoş (eşşəyə əmr); *Бə һар кəси һəј чош воте əбыни Hər 

kəsin eşşəyinə çoş demək olmaz (At. sözü). 
чошамбә и. çәrşәnbә. 
чошемонин с. dördgedişli; чошемонинə комбинасијə шаһм. 

dördgedişli kombinasiya. 
чошохин с. dördbuynuz, dördbuynuzlu. 
чоштә и. günorta, nahar; bax: нимәјжә. 
чоштәсә з. günorta, günün tәn yarısı. 
чоштәсәј з. günorta vaxtı, nahar vaxtı; bax: нимәјжони. 
чоштони з. günorta çağı, nahar vaxtı.  
чошуајн с. dördşüalı. 
чу и. ağac. 
чубаст и. dirәk, dayaq, dәstәk. 
чујәлынг и. ağacayaq. 
чујәку и. бот. daşboranı. 
чук и. зоол. kiçik bayquş; зузејдə бəнə чуки bayquş kimi ulayır. 
чулә и. çöp, çubuq. 
чуләмичә и.  бот. qayışlәçәk. 
чумин и. sidik; чумин кардеј işəmək, siyimək. 
чуминдон и. анат. sidik kisәsi, sidiklik. 
чуминәкә и. ayaqyolu. 
чуминә рујә и. анат. sidik yolu. 
чуминчур с. тəб. sidiyin saxlaya bilmәyәn. 
чуминчурәти и. тəб. sidiyi saxlaya bilmәmә. 
чу-му и. гəп. ağac-uğac. 
чумчыко əд. çünki.  
чуне з. hara, haraya. 
чухур и. çuxur. 
чу-чәлә и. гəп. ağac-uğac.  

Ҹ 
 
ҹ  - c (Talış əlifbasının iyirmisəkkizinci hərfi). 
ҹавли з. tәk, yalqız; гырд ҹавли yapyalnız, yapyalqız. 
ҹавлијәти и. tәklik, yalqızlıq. 
ҹавлинә з. tәkbaşına, tәklikdә. 
ҹавли-ҹавли з. tәkbaşına, tәklikdә. 
ҹадар з. cadar. 
ҹадар-ҹадар з. cadar-cadar. 
ҹадә и. 1 küçә; еһаштышоне чəмə ҹадə лампон bizim küçənin 

lampalarını asdılar; 2 küçәni; ҹадə оваштеј küçəni keçmək. 
ҹадәдә з. küçәdә.  
ҹадәку з. küçәdәn;  50 метрəј чəмə ҹадəку тосə шымə ҹадə bizim 

küçədən sizin küçəyədək 50 metrdir. 
ҹадәо з. küçәdәn; əғыл дəварде ҹадəо uşaq küçədən keçdi. 
ҹаиз и. caiz, mümkün; ҹаиз зынеј caiz bilmək. 

ҹалд с. cәld. 
ҹалдәти и. cәldlik. 
ҹалди и. cәldlik. 
ҹамахтә и. bax: јукури. 
ҹанг и. müharibә, döyüş, cәng; ҹанг кардеј ф. müharibə etmək, 

cəng etmək, döyüşmək; ҹанг кардə с. döyüşən; ҹанг кардə лəшғəр 
döyüşən qoşun; ҹанг кардə беј ф. müharibə edilmək, cəng edilmək; 
ҹанг кардə быə с. müharibə edilmiş, cəng edilmiş (edilən); ҹанг 
кардə быə хəб. мəн. müharibə edilmişdir, cəng edilmişdir (edilib). 

ҹангбоз с. döyüşkәn, cәngavәr. 
ҹангбозәти и. döyüşkәnlik, cәngavәrlik. 
ҹангәвә с. müharibәqabağı, döyüşqabağı. 
ҹангәвор и. cәngavәr. 
ҹангәворәти и. cәngavәrlik. 
ҹангәл и. cәngәl, cәngәllik. 
ҹанги с. dalaşqan, döyüşkәn; ҹангијə одəм dalaşqan adam; 

ҹангијə руф döyüşkən ruh. 
ҹанги и. мус. Cәngi (tarixən  talış güləş yarışlarında çalınan el 

havası). 
ҹангијәти и. dalaşqanlıq, döyüşkәnlik. 
ҹанги-ҹидол и. cәngi-cidal; бə ҹанги-ҹидол бешеј cəngi-cidala 

çıхmaq. 
ҹангтәләб с. dovtәlәb. 
ҹангтәләбәти и. dovtәlәblik. 
ҹар и. car; ҹар кəшеј ф. car çəkmək; ҹар кəшə беј ф. car çəkilmək; 

ҹар кəшə быə с. car çəkilmiş (çəkilən); ҹар кəшə быə хəб. мəн. car 
çəkilmişdir (çəkilib). 

ҹарәкәш и. baх: шутим. 
ҹарәвон и. baх: шутим. 
ҹари с. cari; ҹаријə коон cari işlər; ҹаријə сори cari ildə. 
ҹаһ-ҹәлол и. cah-cәlal; ҹаһ-ҹəлоли дылəдə жијеј cah-cəlal içində 

yaşamaq. 
ҹаһ-ҹәлолин с. cah-cәlallı. 
ҹаһ-ҹәлолинәти и. cah-cәlallılıq. 
ҹебенд и. saman kәndir (yemiş, qab-qacaq asmaq üçün). 
ҹевен и. bax: ҹебенд. 
ҹевенд и. bax: ҹебенд.  
ҹејрон и. ceyran. 
ҹерм и. kütlә. 
ҹәббә I и. kütlә. 
ҹәббә II и. cüssә. 
ҹәббәјн с. cüssәli. 
ҹәббәхонә и. cәbbәxana. 
ҹәбр I и.  cәbr (fənn). 
ҹәбр II и. cәbr, zülüm. 
ҹәбраил и. Cәbrail (ə). 
ҹәбрән з. cәbrәn. 
ҹәбри с. cәbri. 
ҹәбһә и. cәbhә. 
ҹәбһәвон и. cәbhәçi. 
ҹәв и. arpa; ҹəвə нун arpa çörəyi; бə ҹəв гəтеј ф. arpalamaq, 

arpaya tutmaq, arpa vermək. 
ҹәвғәзинон и. бот. arpakimilәr. 
ҹәвәһи и. arpalıq, arpa tarlası. 
ҹәвин с. arpalı. 
ҹәвоб и. cavab; ҹəвоб дој ф. cavab vermək; ҹəвоб доə беј ф. 

cavab verilmək; ҹəвоб доə быə с. cavab verilmiş (verilən); ҹəвоб доə 
быə хəб. мəн. cavab verilmişdir (verilib). 

ҹәвобдәһәндә и. cavabdeh. 
ҹәвобдәһәндәти и. cavabdehlik. 
ҹәвобин с. cavablı. 
ҹәвонә и. cöngә.   
ҹәвоһир и. cәvahir. 
ҹәвоһирот и. cavahirat. 
ҹәғә и. анат. qara ciyәr; ҹəғə илтиһоб qaraciyər iltihabı; ҹəғə 

елашкијеј qaraciyərin sallanması; ҹəғə зарди qaraciyər sarılığı. 
ҹәдвәл и. cәdvәl. 
ҹәдд и. cәdd. 
ҹәзб и. cәzb; ҹəзб кардеј cəzb etmək. 
ҹәзбәкә с. cәzbedici, cәzbedәn. 
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ҹәзә-вәзә и. inilti, zarıma, narahatlıq; ҹəзə-вəзə кардеј ф. 
inildəmək, zarımaq. 

ҹәзирә и. ada; baх: ләпәк. 
ҹәзирәвыж з. adalı, ada әhli. 
ҹәзм и. mandaraj; ҹəзмəдə беј mandarajda olmaq. 
ҹәзо и. cәza; ҹəзо кəшеј cəza çəkmək; ҹəзо сəј cəza almaq, 

cəzalanmaq; ҹəзо дој cəza vermək, cəzalandırmaq. 
ҹәзоәдә и. cәzaverәn. 
ҹәзокәш и. cәzaçәkәn. 
чәзокәше и. cәzaçәkmә; ҹəзокəше мыəссисон cəzaçəkmə 

müəssisələri. 
ҹәјмә и. cәrimә; ҹəјмə дој ф. cərimə vermək; ҹəјмə доə беј ф. 

cərimə verilmək; ҹəјмə доə быə с. cərimə verilmiş (verilən); ҹəјмə 
доə быə хəб. мəн. cərimə verilmişdir (verilib); ҹəјмə кардеј ф. 
cərimə etmək; ҹəјмə кардə беј ф. cərimə edilmək; ҹəјмə кардə быə с. 
cərimə edilmiş (edilən); ҹəјмə кардə быə хəб. мəн. cərimə edilmişdir 
(edilib). 

ҹәл с. dәrin. 
ҹәлаји-вәтән з. cәlayi-vәtәn, didәrgin. 
ҹәлаји-вәтәнәти и. cәlayi-vәtәnlik, didәrginlik. 
ҹәлал и. calal. 
ҹәлалин с. calallı.  
ҹәлб и. cәlb; ҹəлб кардеј cəlb etmək; ҹəлб кардə беј cəlb edilmək; 

ҹəлб кардə быə с. cəlb edilmiş (edilən); ҹəлб кардə быə хəб. мəн. 
cəlb edilmişdir (edilib). 

ҹәлә и. cәlә. 
ҹәләб с. deqenerat, cır, cins olmayan; ҹəлəб беј cırlaşmaq. 
ҹәләғ с. calaq; ҹəлəғ кардеј calamaq. 
ҹәләғин с. calaqlı. 
ҹәләғинәти и. calaqlılıq. 
ҹәли и. dәrinlik. 
ҹәлиз с. düşük, eybәcәr. 
ҹәлизәти и. düşüklük, eybәcәrlik. 
ҹәллод и. cәllad. 
ҹәллодәти и. cәlladlıq. 
ҹәлҹәли и. çağ, oğlan çağı, qızğın, qızmar; зымыстони 

ҹəлҹəли qışın oğlan çağı; товыстони ҹəлҹəлијəдə yayın qızğın 
(qızmar) vaхtında. 

ҹәм и. cәm; ҹəм беј ф. cəmləşmək; ҹəм быə с. cəmləşmiş, 
cəmləşən; ҹəм быə хəб. мəн. cəmləşmişdir, cəmləşib; ҹəм кардеј ф. 
cəmləmək, cəm etmək; ҹəм кардə беј ф. cəmlənmək, cəm edilmək; 
ҹəм кардə быə с. cəmlənmiş, cəmlənən, cəm edilmiş (edilən); ҹəм 
кардə быə хəб. мəн. cəmlənmişdir, cəmlənib, cəm edilmişdir (edilib); 
ҹəм кардовнијеј ф. cəmləndirmək, cəmləşdirmək; ҹəм кардовнијə 
беј ф. cəmləndirilmək, cəmləşdirilmək; ҹəм кардовнијə быə с. 
cəmləndirilmiş, cəmləndirilən, cəmləşdirilmiş, cəmləşdirilən; ҹəм 
кардовнијə быə хəб. мəн. cəmləndirilmişdir, cəmləndirilib, 
cəmləşdirilmişdir, cəmləşdirilib. 

ҹәмадијәл-әввәл и. cәmadiyәl-әvvәl (Islam təqviminin beşinci 
ayı). 

ҹәмадијәл-охој и. cәmadiyәl-axır (Islam təqviminin altıncı ayı). 
ҹәмал и. camal. 
ҹәмалин с. camallı. 
ҹәмат и. camaat. 
ҹәмбе и. cәmlәşmә. 
ҹәмдәк и. cәmdәk. 
ҹәмә и. qotman; ҹəмə кардеј qotmanlamaq.  
ҹәмәдон и. çamodan. 
ҹәмәку и. әnbiz, bәrdәk, dәrz yığını. 
ҹәмәхыдо и. camaxana, dolab, paltar dolabı. 
ҹәмәһуш и. qotmanlama (qotmanları sarıyırlar ki, sünbüllər 

tökülməsin).  
ҹәми и. cәmi. 
ҹәми-ҹумләтани a. cәmi-cümlәtanı. 
ҹәмјәт и. cәmiyyәt. 
ҹәмјәтшынос и. cәmiyyәtşünas.  
ҹәмјәтшыносәти и. cәmiyyәtşünaslıq. 
ҹәмодор и. camadar. 
ҹәмодорәти и. camadarlıq. 
ҹәмом и. тəб. qılbaş, dolama (barmaqların kəskin irinli iltihabı). 

ҹән и. nәfәs; бу дојдə чəј ҹəн onun nəfəsi iylənir (ağzından iy 
gəlir). 

-ҹән 1 kimi; лывенҹəн tərpənən kimi; 2 -sa, -sә; əјо шенҹəн, бој 
бəчəмə кə  ora getməkdənsə, gəl bizə. 

ҹәннәт и. bax:  вәјшт. 
ҹәннәтмәкон и. cәnnәtmәkan. 
ҹәноб и. cәnab. 
ҹәнозә и. cәnazә. 
ҹәнуб с. cәnub. 
ҹәнуб-ғәрб с. cәnub-qәrb. 
ҹәнуб-шәрғ с. cәnub-şәrq. 
ҹәнҹәл с. cәncәl. 
ҹәнҹәләти и. cәncәllik. 
ҹәрәјон и. cәrәyan; ҹəрəјон кардеј ф. cərəyan etmək. 
ҹәриг и. зоол. bax:  гевә. 
ҹәрраһ и. cәrrah. 
ҹәрраһәти и. cәrrahlıq. 
ҹәрҹәнәг и. şaqqalanma, şaqqalama; ҹəрҹəнəг кардеј 

şaqqalamaq. 
ҹәсәд и. cәsәd. 
ҹәсорәт и. bax:  ҹигә; де ҹəсорəти cəsarətlə. 
ҹәсорәтин с. bax:  ҹигәманд. 
ҹәсорәтинәти и. bax:  ҹигәмандәти. 
ҹәсус с. cәsus. 
ҹәсусәти и. cәsusluq. 
ҹәфәнг с. cәfәng; ҹəфəнгə сыхан cəfəng söz. 
ҹәфәнгәти и. cәfәnglik. 
ҹәфәнгијот и. cәfәngiyat. 
ҹәфәри и. бот. cәfәri. 
ҹәфо и. cәfa. 
ҹәфокәш с. cәfakeş. 
ҹәфокәшәти и. cәfakeşlik. 
ҹәфтә и. cәftә. 
ҹәфтәјн с. cәftәli. 
ҹәфтәрәзә и. cәftәrәzә. 
ҹәһд и. cәhd; де ҹəһди cəhdlə; ҹəһд кардеј и. cəhd etmək; ҹəһд 

кардə беј ф. cəhd edilmək; ҹəһд кардə быə с. cəhd edilmiş (edilən); 
ҹəһд кардə быə хəб. мəн. cəhd edilmişdir (edilib). 

ҹәһдин с. cәhdli. 
ҹәһәнг и. cәhәng. 
ҹәһәнным и. cәhәnnәm. 
ҹәһәнными с. cәhәnnәmlik. 
ҹәһәт и. cәhәt. 
ҹәһоләт и. cәhalәt. 
ҹәһоләтпәрәст с. cәhalәtpәrәst. 
ҹәһоләтпәрәстәти и. cәhalәtpәrәstlik. 
ҹәһон и. cahan. 
ҹәһонгир и. cahangir, fateh. 
ҹәһоншумул с. cahanşümül, ümumdünya.  
ҹәһ-ҹәһ и. cәh-cәh; ҹəһ-ҹəһ жəј cəh-cəh vurmaq. 
ҹәҹим и. cecim. 
ҹибенд и. asılqan. 
ҹибитној и. kiçik qayıq. 
ҹив и. civilti. 
ҹивә и. ким. civә. 
ҹивәјн с. civәli. 
ҹив-ҹив и. civ-civ. 
ҹигә и. cәsarәt, cürәt. 
ҹигәјн с. cәsarәtli, cürәtli. 
ҹигәманд с. cәsarәtli, qorxmaz. 
ҹигәмандәти и. cәsarәtlilik, qoxmazlıq. 
ҹигәр и. анат. ciyәr. 
ҹигәри с. tünd qırmızı, ciyәri (rəng). 
ҹигәрһәрис с. bax: ғысдоғ. 
ҹигәрһәрисәти и. bax: ғысдоғәти. 
ҹидди с. ciddi. 
ҹиддијәт и. ciddiyyәt; де ҹиддијəти ciddiyyətlə. 
ҹиддијәти и. ciddiyyәtlik. 
ҹидды-ҹәһд и. ciddi-cәhd; де ҹидди-ҹəһди ciddi-cəhdlə. 
ҹидов и. анат. baldırüstü sümük. 
ҹидоф и. qurban; ҹидофим бəты, ја Әли! qurbanam sənə, ya Әli! 
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ҹизјә и. cizyә. 
ҹиәк и. bax: гәвәҹәнг; əнə һардəшбе, емејдəбе чəј ҹијəконо o 

qədər yemişdi ki, cəhənglərindən tökülürdü. 
ҹик и. cik.  
ҹиккә и. cikkilti, ciyilti. 
ҹиклиҹәконе и. gizlәnpaç, qaraqazan (uşaq oyunu). 
ҹик-ҹик и. cik-cik. 
ҹилд и. cild; бə ҹилд кардеј (ҹилд жəј) cildləmək. 
ҹилдәжән и. cildçi. 
ҹилдин с. cildli. 
ҹилдонә с. cildlik; ҹилдонə коғəз cildlik kağız. 
ҹилд-ҹилд с. cild-cild; ҹилд-ҹилдə китобон cild-cild kitablar. 
ҹинг (ҹинг-ҹинг) и. cingilti; ҹинг-ҹинг кардеј cingildəmək. 
ҹингәнә с. dәmdәmәki, qaraçı. 
ҹингәнәти и. dәmdәmәkilik, qaraçılıq. 
ҹинг-ҹинг и. cing-cing, cingilti. 
ҹинојәт и. cinayәt. 
ҹинојәткор с. cinayәtkar. 
ҹинојәткорәти и. cinayәtkarlıq. 
ҹинојәткоронә з. cinayәtkaranә. 
ҹинос и. əдəб. cinas. 
ҹинс 1 и. cins; 2 ҹинс -ә; ҹинсə мол cins mal. 
ҹинсијәт и. cinsiyyәt. 
ҹинси с. cinsi. 
ҹинсин с. cinsli. 
ҹинсинәти и. cinslilik. 
ҹинсонә с. cinslik; ҹинсонə мол-мəлə cinslik mal-qara. 
ҹинҹал и. бот. cincilim. 
ҹирә и. cirә, pay. 
ҹирингә и. cingilti. 
ҹириск и. qıcırtı, zivildәmә. 
ҹирискә и. qıcırtı, zivildәmә. 
ҹириск-ҹириск и. qıcırtma. 
ҹириҹинго и. mancanaq, qarqara, karusel. 
ҹисим и. cisim. 
ҹисмони с. cismani. 
ҹисмонијәти и. cismanilik. 
ҹисмот и. vücud; əгыни бə и копуг чəј ҹисмот! onun vücudu bir 

qəpiyə dəyməz! 
ҹиф и. cib. 
ҹифгир с. cibgir. 
ҹифгирәти и. cibgirlik. 
ҹифәбыр с. cibkәsәn, cibgir. 
ҹифин с. cibli. 
ҹиһод и. дини. cihad. 
ҹиһоз и. cihaz. 
ҹиҹә и. nәnә. 
ҹиҹәкил и. pişinti, şirniyyat, bayram şirniyyatı. 
ҹывон с. cavan, cavanca; ҹывон беј cavanlaşmaq; ҹывон кардеј 

cavanlaşdırmaq; ҹывон кардə cavanlaşdıran. 
ҹывонәти и. cavanlıq. 
ҹывонәчәм с. cavantәhәr, cavanoxşar, cavansayağı. 
ҹыггә и. cıqqa. 
ҹығ I и. бот. cığ (alaq otu). 
ҹығ II и. boğaz; əғылон ҹығи жəј uşaqların boğazından kəsmək. 
ҹығ-вығ и. cığ-vığ; де ҹығ-вығи cığ-vığla. 
ҹызғә и. yanıq; ҹызғə бу yanıq iyi. 
ҹызе и. dızıxma, qorxma, geri çәkilmә, qabağında yemә. 
ҹызеј ф. dızıxmaq, qorxmaq, geri çәkilmәk, qabağında yemәk; 

♥ҹызејдəм qorхuram; ҹызејдəш qorхursan; ҹызејдə qorхur; 
ҹызејдəмон qorхuruq; ҹызејдəшон qorхursunuz; ҹызејдəн qorхurlar; 
ҹызејдəбим qorхurdum; ҹызејдəбиш qorхurdun; ҹызејдəбе 
qorхurdu; ҹызејдəбимон qorхurduq; ҹызејдəбишон qorхurdunuz; 
ҹызејдəбин qorхurdular; ҹызəјм qorхdum; ҹызəјш qorхdun; ҹызəј 
qorхdu; ҹызəјмон qorхduq; ҹызəјшон qorхdunuz; ҹызəјн qorхdular; 
ҹызəбим qorхmuşdum; ҹызəбиш qorхmuşdun; ҹызəбе qorхmuşdu; 
ҹызəбимон qorхmuşduq; ҹызəбишон qorхmuşdunuz; ҹызəбин 
qorхmuşdular; əҹызим qorхardım; əҹызиш qorхardın; əҹызи 
qorхardı; əҹызимон qorхardıq; əҹызишон qorхardınız; əҹызин 
qorхardılar; ҹызəнинбим qorхmalıydım; ҹызəнинбиш qorхmalıydın; 
ҹызəнинбе qorхmalıydı; ҹызəнинбимон qorхmalıydıq; 

ҹызəнинбишон qorхmalıydınız; ҹызəнинбин qorхmalıydılar; 
ҹызəнин бим qorхmalı oldum; ҹызəнин биш qorхmalı oldun; 
ҹызəнин бе qorхmalı oldu; ҹызəнин бимон qorхmalı olduq; 
ҹызəнин бишон qorхmalı oldunuz; ҹызəнин бин qorхmalı oldular; 
ҹызəбəјм qorхsaydım; ҹызəбəјш qorхsaydın; ҹызəбəј qorхsaydı; 
ҹызəбəјмон qorхsaydıq; ҹызəбəјшон qorхsaydınız; ҹызəбəјн 
qorхsaydılar; быҹызым qorхum; быҹыз qorх; быҹызы qorхsun; 
быҹызəмон qorхaq; быҹызəн qorхun; быҹызын qorхsunlar; 
быҹызом qorхsam; быҹызош qorхsan; быҹызо qorхsa; быҹызомон 
qorхsaq; быҹызошон qorхsanız; быҹызон qorхsalar; ♥ҹызејдəним 
qorхmuram; ҹызејдəниш qorхmursan; ҹызејдəни qorхmur; 
ҹызејдəнимон qorхmuruq; ҹызејдəнишон qorхmursunuz; 
ҹызејдəнин qorхmurlar; ҹызејдəныбим qorхmurdum; 
ҹызејдəныбиш qorхmurdun; ҹызејдəныбе qorхmurdu; 
ҹызејдəныбимон qorхmurduq; ҹызејдəныбишон qorхmurdunuz; 
ҹызејдəныбин qorхmurdular; ныҹызəјм qorхmadım; ныҹызəјш 
qorхmadın; ныҹызəј qorхmadı; ныҹызəјмон qorхmadıq; 
ныҹызəјшон qorхmadınız; ныҹызəјн qorхmadılar; ҹызəныбим 
qorхmamışdım; ҹызəныбиш qorхmamışdın; ҹызəныбе qorхmamışdı; 
ҹызəныбимон qorхmamışdıq; ҹызəныбишон qorхmamışdınız; 
ҹызəныбин qorхmamışdılar; нəҹызим qorхmazdım; нəҹызиш 
qorхmazdın; нəҹызи qorхmazdı; нəҹызимон qorхmazdıq; 
нəҹызишон qorхmazdınız; нəҹызин qorхmazdılar; ҹызəнинныбим 
qorхmamalıydım; ҹызəнинныбиш qorхmamalıydın; ҹызəнинныбе 
qorхmamalıydı; ҹызəнинныбимон qorхmamalıydıq; 
ҹызəнинныбишон qorхmamalıydınız; ҹызəнинныбин 
qorхmamalıydılar; ҹызəнин ныбим qorхmalı olmadım; ҹызəнин 
ныбиш qorхmalı olmadın; ҹызəнин ныбе qorхmalı olmadı; ҹызəнин 
ныбимон qorхmalı olmadıq; ҹызəнин ныбишон qorхmalı olmadınız; 
ҹызəнин ныбин qorхmalı olmadılar; ҹызəнəбəјм qorхmasaydım; 
ҹызəнəбəјш qorхmasaydın; ҹызəнəбəј qorхmasaydı; ҹызəнəбəјмон 
qorхmasaydıq; ҹызəнəбəјшон qorхmasaydınız; ҹызəнəбəјн 
qorхmasaydılar; ныҹызым qorхmayım; мəҹыз qorхma; ныҹызы 
qorхmasın; мəҹызəмон qorхmayaq; мəҹызəн qorхmayın; ныҹызын 
qorхmasınlar; ныҹызом qorхmasam; ныҹызош qorхmasan; ныҹызо 
qorхmasa; ныҹызомон qorхmasaq; ныҹызошон qorхmasanız; 
ныҹызон qorхmasalar. 

ҹызе-ҹызе з. dızıxa-dızıxa, qorxa-qorxa, çәkinә-çәkinә. 
ҹызә с. dızıxmış, dızıxan, qorxmuş, qorxan, geri çәkilmiş 

(çәkilәn), qabağında yemiş (yeyәn). 
ҹызә хəб. мəн. dızıxıb, qorxub, geri çәkilib, qabağında yeyib. 
ҹыз(ә) н. cız (uşağın dilində bir şeyin qaynar, isti olduğunu 

göstərir). 
ҹызәнин с. dızıxmalı, dızıxası, qorxmalı, qorxası, geri çәkilmәli 

(çәkilәsi), qabağında yemәli (yeyәsi). 
ҹызәсә з. dızıxarkәn, dızıxanda, qorxarkәn, qorxanda, geri 

çәkilәrkәn (çәkilәndә), qabağında yeyәrkәn (yeyәndә). 
ҹыззыт и. dızıxma, götürülmә, aradan çıxma; ҹыззыт дој ф. 

dızıxmaq, götürülmək, aradan çıxmaq. 
ҹызлы и. cızdaq. 
ҹыз-ҹыз и. cızıltı; ҹыз-ҹыз кардеј cızıldamaq (samovar və s.). 
ҹыккыл с. balaca, cumbulu, cıkkıl. 
ҹыккыли и. cıkkılı, cumbulu, kirtik; и ҹыккыли собун bir kirtik 

sabın. 
ҹыл и. çul; аспи ҹыл atın çulu; ҹыл жəј çullamaq; де тəһəри ыштə 

ҹыли ово бекардеј öz çulunu sudan birtəhər çıхarmaq. 
ҹылав и. cilov. 
ҹылавдон и. şum edәrkәn atın yüyәnindәn yapışan şәxs; bax: 

аспәсәги . 
ҹылавин с. cilovlu. 
ҹыландонә и. dәnlik, dәncik. 
ҹылғә с. 1 cılxa, teyxa; ҹылғə гужд teyхa ət; 2 şәhrә, açıq (yara). 
ҹыләришә и. qәlsәmә. 
ҹыләришәјн с. qәlsәmәli. 
ҹыләришәтәнәффусинон и. зоол. qәlsәmәtәnәffüslülәr 

(buğumayaqlılar yarımtipindən yarımsinif). 
ҹыләришәғәзинә с. qәlsәmәşәkilli. 
ҹылин с. çullu. 
ҹылым и. ovurd, ord. 
ҹылыҹу з. çeynәm-çeynәm, didiş-didiş. 
ҹылыҹујә с. bax: ҹылыҹу. 
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ҹылмә и. dişlәk, dişlәm; и ҹылмə bir dişlək. 
ҹылмәвурә и. haray-hәşir, qara-qışqırıq. 
ҹылшо и. зоол. dağ çaydaçapanı. 
ҹым и. qımıltı, hәnirti; ҹым дој qımıldanmaq; ҹымəн дојдəни 

һич! heç qımıldanmır da! 
ҹымбәҹуш с. oynaq, oynağan. 
ҹымбәҹушәти и. oynaqlıq, oynağanlıq. 
ҹымә и. bax:  әјнә. 
ҹымҹымә с. bax:  ҹымбәҹуш. 
ҹымҹымәти и. bax:  ҹымбәҹушәти. 
ҹын и. cin; *Ҹын ҹо, шəјəтин ҹо; Ҹын быжəн ниш, ҹынон гырдə 

мəкə бəштə сə. 
ҹынбәсә с. cinli. 
ҹынбәсәти и. cinlilik. 
ҹынгыр и. cınqır; ҹынгыри беныкардеј cınqırını çıхartmamaq. 
ҹындо с. dәli; ҹындо бе и. dəliləşmə; ҹындо беј ф. dəliləşmək; 

ҹындо быə с. dəliləşmiş, dəliləşən; ҹындо быə хəб. мəн. 
dəliləşmişdir, dəliləşib; ҹындо карде и. dəliləşdirmə; ҹындо кардеј 
ф. dəliləşdirmək; ҹындо кардə бе и. dəliləşdirilmə; ҹындо кардə беј 
ф. dəliləşdirilmək; ҹындо кардə быə с. dəliləşdirilmiş, dəliləşdirilən; 
ҹындо кардə быə хəб. мəн. dəliləşdirilmişdir, dəliləşdirilib. 

ҹындоәво и. dәliyeli; чиче, ижнəн омəн ышты ҹындоəвоон? 
nədir, yenə sənin dəliyellərin gəlibdir? 

ҹындоәсә с. гəп. dәlibaş. 
ҹындоәсәти и. dәlibaşlıq. 
ҹындоәти и. dәlilik. 
ҹындоәчәм с. dәlisayaq; dәlisayağı. 
ҹындор и. cindar. 
ҹындорәти и. cindarlıq; ҹындорəти кардеј cindarlıq etmək. 
ҹындохонә и. dәlixana. 
ҹындо-ҹындо з. dәli-dәli, dәlicәsinә. 
ҹынәғ и. cinah. 
ҹынин с. cinli; ҹынин беј cinlənmək. 
ҹынинәти и. cinlilik.  
ҹыр и. şor; ҹыр гəтеј şor tutmaq; сесə ҹыр şit şor; сујə ҹыр 

duzlanmış şor; ҹыри бекардеј şorunu çıхartmaq; бə ҹыри ғыјмəт şor 
qiymətinə; *Ҹыр ше, каск омəј. 

ҹырекышт и. 1 qiymәti öldürmә; 2 gözünün odunu alma, ağzını 
açmağa qoymama; ҹырекышт кардеј qiyməti öldürmək, gözünün 
odunu almaq, ağzını açmağa qoymamaq. 

ҹырәбәлелә и. dürmәk. 
ҹырәкукә и. şorqoğalı. 
ҹырым с. qaxac balıq. 
ҹыррә и. cırıltı. 
ҹыртғоз с. cırtqoz. 
ҹыртғозәти и. cırtqozluq. 
ҹырһаҹыр и. cırhacır; де ҹырһаҹыри cırhacırla. 
ҹыр-ҹыр и. cır-cır, cırıltı; ҹыр-ҹыр кардеј cırıldamaq. 
ҹыр-ҹырин с. cırıltılı. 
ҹырҹырәнә и. зоол. cırcırama. 
ҹыфтә и. şıllaq; ҹыфтə ғандеј ф. şıllaq atmaq, şıllaqlamaq; ҹыфтə 

ғандə беј ф. şıllaq atılmaq, şıllaqlanmaq; ҹыфтə ғандə быə с. şıllaq 
atılmış, şıllaqlanmış; ҹыфтə ғандə быə хəб. мəн. şıllaq atılmışdır, 
şıllaqlanmışdır. 

ҹыфтоне и. şıllaqlaşma. 
ҹо с. 1 başqa, digәr; ҹо одəм başqa adam; ҹо вахти başqa vaхtda; 

тəмом ҹо одəме əв o, tamam başqa adamdır; 2 ayrı, ayrıca; ҹо жијеј 
ayrı yaşamaq; ҹо бе и. ayrılma, başqalaşma; ҹо беј ф. ayrılmaq, 
başqalaşmaq; ҹо быə с. ayrılmış, ayrılan, başqalaşmış, başqalaşan; 
ҹобыə роон ayrılan yollar; ҹо быə хəб. мəн. ayrılmışdır, ayrılıb, 
başqalaşmışdır, başqalaşıb; ҹо карде и. ayırma, başqalaşdırma; ҹо 
кардеј ф. ayırmaq, başqalaşdırmaq; ҹо кардə беј ф. ayrılmaq; ҹо 
кардə быə с. ayrılmış, ayrılan; ҹо кардə быə хəб. мəн. ayrılmışdır, 
ayrılıb; 3 özgә; ҹо кəс başqası; гуш мəдə бə ҹо кəси başqasına qulaq 
asma; ҹо кəсон başqaları; чич бəвотен быми ҹо кəсон? başqaları 
buna nə deyərlər?; ҹо кəсонку мəсəме ын хəбə bu хəbəri özgələrdən 
eşitmişəm; *Ҹо кəси зоəо боə əбыни, ҹо кəси кинəо һовə Yad 
oğlundan qardaş olmaz, yad qızından bacı (At. sözü).  

-ҹо и.  yer, mәkan; -lıq, -luq, -lık, -lik məkan şəkilçilərini ifadə 
edir; сығҹо daşlıq; вылҹо güllük; кəҹо ev yeri.  

ҹо з. yerdә, mәkanda; мандəҹо dayanan yerdə, ныштəҹо oturan 
yerdə;  

ҹобемон и. фəлс. başqavarlıq. 
ҹобе'мон и. ayrılış, ayrılıq. 
ҹобә и. ayrıc; роҹобə yol ayrıcı. 
ҹобәҹо з. 1 ayrılıqda, ayrı-ayrı; 2 ayırdetmә, yerbәyer; ҹобəҹо 

карде и. ayırdetmə, yerbəyeretmə; ҹобəҹо кардеј ф. ayırd etmək, 
yerbəyer etmək; ҹобəҹо кардə беј ф. ayırd edilmək, yerbəyer 
edilmək; ҹобəҹо кардə быə с. ayırd (yerbəyer) edilmiş, ayırd 
(yerbəyer) edilən; ҹобəҹо кардə быə хəб. мəн. ayırd (yerbəyer) 
edilmişdir, ayırd (yerbəyer) edilib. 

ҹобәҹоәкә и. ayırdedici, ayırdedәn, yerbәyeredәn. 
ҹовлан и. cövlan; ҹовлан кардеј cövlan etmək. 
ҹоғрафи с. coğrafi. 
ҹоғрафијә и. coğrafiya. 
ҹоғрафијәшынос и. coğrafiyaşünas, coğrafiyaçı. 
ҹоди и. cadu. 
ҹоди-битик и. cadu-bitik. 
ҹодизывон и. метаф. cadudilli. 
ҹодикор и. cadugәr. 
ҹодикорәти и. cadugәrlik. 
ҹоәдә з. tәzәdәn, yenidәn, bir dә. 
ҹоәдәнә з. tәzәdәn, yenidәn, bir dә. 
ҹоәкә и. ayırıcı, ayıran. 
ҹоәти и. ayrılıq, başqalıq. 
ҹозибә и. cazibә. 
ҹозибәдор с. cazibәdar. 
ҹозибәдорәти и. cazibәdarlıq. 
ҹозибәјн с. cazibәli. 
ҹозибәјнәти и. cazibәlilik. 
ҹозибијәт и. cazibәlilik. 
ҹојли з. tәk; ♥ҹојлим təkəm; ҹојлиш təksən; ҹојлије təkdir; 

ҹојлимон təkik; ҹојлишон təksiniz; ҹојлин təkdirlər. 
ҹојлијәти и. tәklik. 
ҹојлинә з. tәkbaşına, tәklikdә. 
ҹо кәсонку и. başqalarında, başqalarından; чымəдə ни ҹо 

кəсонку başqalarında bundan yoхdur; хəбə быгəт ҹо кəсонку 
başqalarından хəbər al. 

ҹом и. cam.  
ҹомдор и. bax: сағи. 
ҹомәрд с. comәrd; де ҹомəрдəти comərdliklə, comərdcəsinə. 
ҹомәрдәти и. comәrdlik. 
ҹон и. can; ҹон сəј can almaq; ҹон ғандеј can atmaq; ҹони беј 

candan olmaq; бə ҹон омеј cana gəlmək; ҹон дој ф. can vermək; ҹон 
доə беј ф. can verilmək; ҹон доə быə с. can verilmiş (verilən); ҹон 
доə быə хəб. мəн. can verilmişdir (verilib); *Ҹонисə шинə чиј əбыни 
Candan şirin şey olmaz; Ҹон ышты, ҹəһəнным че Хыдо Can sənin, 
cəhənnəm Allahın (At. sözü). 

ҹонбахш с. hәyatverici, ruhlandıran, can bәxş edәn, 
canlandıran; ҹонбахшə ов canlandıran su.  

ҹонбәрк с. canıbәrk. 
ҹонбәркәти и. canıbәklik.  
ҹонбәсә з. başılovlu; ҹонбəсə беј ф. başılovlu olmaq; ҹонбəсə быə 

с. başılovlu olmuş, başılovlu olan; ҹонбəсə быə хəб. мəн. başılovlu 
olmuşdur, başılovlu olub. 

ҹонбәсәти и. başılovluluq. 
ҹонбизор с. fәdakar. 
ҹонбизорәти и. fәdakarlıq.  
ҹонбизор-ҹонбизори з. fәdakarcasına. 
ҹонбоз и. canbaz, akrobat. 
ҹонбозәти и. canbazlıq, akrobatlıq. 
ҹондарди з. candәrdi. 
ҹон-дыло з. can-dildәn. 
ҹонә н. can; инə! -ҹонə! ana!- can! 
ҹонәвә и. әşya, cisim. 
ҹонәғанд с. canatan, canfәşanlıq edәn. 
ҹонәғандәти и. canfәşanlıq. 
ҹонәкәтыр и. canfәşanlıq. 
ҹонәмол и. cansürtәn. 
ҹонәстән с. canalan. 
ҹонәсут с. canıyanan. 
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ҹонәсутәти и. canıyananlıq. 
ҹонибенәфәсә з. qaranәfәs, tәlәsik, tәlәm-tәlәsik, qoparaq. 
ҹонибенәфәсәти и. qaranәfәslik, tәlәsiklik, tәlәm-tәlәsiklik. 
ҹоникудәәвард и. canındankeçәn. 
ҹонин с. canlı; ҹонинə мəхлоғ canlı məxluq. 
ҹонинәти и. canlılıq. 
ҹонисәғи и. cansağlığı. 
ҹоныбејәти и. ayrılmazlıq. 
ҹоныбә с. ayrılmaz, ayrılmayan, ayrılmamış; ҹоныбə тəркибə 

һиссə ayrılmaz tərkib hissəsi. 
ҹонымож и. дини. canamaz. 
ҹонкәныш и. çapalama; ҹонкəныш кардеј ф. çapalamaq; 

ҹонкəныш кардə беј ф. çapalanmaq; ҹонкəныш кардə быə с. 
çapalanan, çapalanmış; ҹонкəныш кардə быə хəб. мəн. çapalanıb, 
çapalanmışdır. 

ҹонкисә и. cankisә. 
ҹонмардә и. canıölmüş; аз ҹонмардə чич быкəм? mən canıölmüş 

neyniyim? 
ҹонон с. canan, canalan.  
ҹонсахт с.  möhkәm bәdәnli.  
ҹонсахтәти и. möhkәm bәdәnlilik. 
ҹонтангәвә с. cansıxıcı, cansıxan. 
ҹонтанги и. cansıxanlıq, cansıxıcılıq. 
ҹонфәшонәти и. canfәşanlıq. 
ҹонхыванд и. 1 can yiyәsi; 2 cangüdәn. 
ҹон-ҹигәр и. can-ciyәr. 
ҹо-сәчын и. ayrı-seçki. 
ҹо-сәчынәти и. ayrı-seçkilik; етникə ҹо-сəчынəти etnik ayrı-

seçkilik; 2 bax: чымыни-ыштәни. 
ҹостән з. tәzәdәn, yenidәn. 
ҹохә и. çuxur, çala. 
ҹоһил с. cahil; cayıl. 
ҹоһиләти и. cahillik; cayıllıq. 
ҹоҹинсин с. ayrıcinsli. 
ҹоҹинсинәти и. бот. ayrıcinslilik. 
ҹо-ҹо 1 з. ayrı-ayrı, ayrılıqda, ayrıca, bir-bir, başqa-başqa; ҹо-

ҹо рахс кардеј ayrı-ayrı rəqs etmək; бə һар кəси ҹо-ҹо овардеј hər 
kəslə ayrılıqda məsləhət etmək; ҹо-ҹо пыјеј bir-bir yerimək; ҹо-ҹо 
одəмон başqa-başqa adamlar; 2 с. bәzi, ayrı-ayrı, tәk-tәk, müxtәlif; 
ҹо-ҹо һолонəдə ayrı-ayrı hallarda; ҹо-ҹо сəвонон müхtəlif mənbələr. 

ҹу и. qac; *Де ҹуј шə ов огардејдəни бə пешо Qacla axan su geri 
qayıtmır (At. sözü). 

ҹуббә и. cübbә. 
ҹуз и. дини. cüz; ды ҹцз Ғырон һандеј iki cüz Quran oхumaq. 
ҹузам и. тəб. cüzam. 
ҹузамин с. тəб. cüzamlı. 
ҹузаминәти и. тəб. cüzamlılıq. 
ҹузи a. cüzi. 
ҹузијәти и. cüzilik. 
ҹује и. çeynәmә. 
ҹујеј ф. çeynәmәk; ҹујə беј ф. çeynənmək; ҹујə быə с. 

çeynənilmiş, çeynənmiş, çeynənilən, çeynənən; ҹујə быə хəб. мəн. 
çeynənilmişdir, çeynənmişdir, çeynənilib, çeynənib; ♥ҹујејдəм 
çeynəyirəm; ҹујејдəш çeynəyirsən; ҹујејдə çeynəyir; ҹујејдəмон 
çeynəyirik; ҹујејдəшон çeynəyirsiniz; ҹујејдəн çeynəyirlər; 
ҹујејдəбим çeynəyirdim; ҹујејдəбиш çeynəyirdin; ҹујејдəбе 
çeynəyirdi; ҹујејдəбимон çeynəyirdik; ҹујејдəбишон çeynəyirdiniz; 
ҹујејдəбин çeynəyirdilər; əҹујм çeynəyərdim; əҹујш çeynəyərdin; 
əҹуј çeynəyərdi; əҹујмон çeynəyərdik; əҹујшон çeynəyərdiniz; əҹујн 
çeynəyərdilər; ҹујəме çeynədim; ҹујəј çeynədin; ҹујəше çeynədi; 
ҹујəмоне çeynədik; ҹујəоне çeynədiniz; ҹујəшоне çeynədilər; 
ҹујəнинбим çeynəməliydim; ҹујəнинбиш çeynəməliydin; ҹујəнинбе 
çeynəməliydi; ҹујəнинбимон çeynəməliydik; ҹујəнинбишон 
çeynəməliydiniz; ҹујəнинбин çeynəməliydilər; ҹујəнин бим 
çeynəməli oldum; ҹујəнин биш çeynəməli oldun; ҹујəнин бе 
çeynəməli oldu; ҹујəнин бимон çeynəməli olduq; ҹујəнин бишон 
çeynəməli oldunuz; ҹујəнин бин çeynəməli oldular; ҹујəмбəј 
çeynəsəydim; ҹујəбəј çeynəsəydin; ҹујəшбəј çeynəsəydi; ҹујəмонбəј 
çeynəsəydik; ҹујəонбəј çeynəsəydiniz; ҹујəшонбəј çeynəsəydilər; 
бəҹујем çeynəyərəm; бəҹујеш çeynəyərsən; бəҹује çeynəyər; 
бəҹујемон çeynəyərik; бəҹујешон çeynəyərsiniz; бəҹујен 

çeynəyərlər; ҹујəниним çeynəməliyəm; ҹујəниниш çeynəməlisən; 
ҹујəнине çeynəməlidir; ҹујəнинимон çeynəməliyik; ҹујəнинишон 
çeynəməlisiniz; ҹујəнинин çeynəməlidirlər; быҹујым çeynəyim; 
быҹу çeynə; быҹујы çeynəsin; быҹујəмон çeynəyək; быҹујəн 
çeynəyin; быҹујын çeynəsinlər; быҹујом çeynəsəm; быҹујош 
çeynəsən; быҹујо çeynəsə; быҹујомон çeynəsək; быҹујошон 
çeynəsəniz; быҹујон çeynəsələr; ♥ҹујејдəним çeynəmirəm; 
ҹујејдəниш çeynəmirsən; ҹујејдəни çeynəmir; ҹујејдəнимон 
çeynəmirik; ҹујејдəнишон çeynəmirsiniz; ҹујејдəнин çeynəmirlər; 
ҹујејдəныбим çeynəmirdim; ҹујејдəныбиш çeynəmirdin; 
ҹујејдəныбе çeynəmirdi; ҹујејдəныбимон çeynəmirdik; 
ҹујејдəныбишон çeynəmirdiniz; ҹујејдəныбин çeynəmirdilər; 
нəҹујм çeynəməzdim; нəҹујш çeynəməzdin; нəҹуј çeynəməzdi; 
нəҹујмон çeynəməzdik; нəҹујшон çeynəməzdiniz; нəҹујн 
çeynəməzdilər; ныҹујəме çeynəmədim; ныҹујəј çeynəmədin; 
ныҹујəше çeynəmədi; ныҹујəмоне çeynəmədik; ныҹујəоне 
çeynəmədiniz; ныҹујəшоне çeynəmədilər; ҹујəнинныбим 
çeynəməməliydim; ҹујəнинныбиш çeynəməməliydin; ҹујəнинныбе 
çeynəməməliydi; ҹујəнинныбимон çeynəməməliydik; 
ҹујəнинныбишон çeynəməməliydiniz; ҹујəнинныбин 
çeynəməməliydilər; ҹујəнин ныбим çeynəməli olmadım; ҹујəнин 
ныбиш çeynəməli olmadın; ҹујəнин ныбе çeynəməli olmadı; 
ҹујəнин ныбимон çeynəməli olmadıq; ҹујəнин ныбишон çeynəməli 
olmadınız; ҹујəнин ныбин çeynəməli olmadılar; ҹујəмнəбəј 
çeynəməsəydim; ҹујəнəбəј çeynəməsəydin; ҹујəшнəбəј 
çeynəməsəydi; ҹујəмоннəбəј çeynəməsəydik; ҹујəоннəбəј 
çeynəməsəydiniz; ҹујəшоннəбəј çeynəməsəydilər; нибəҹујем 
çeynəmərəm; нибəҹујеш çeynəməzsən; нибəҹује çeynəməz; 
нибəҹујемон çeynəmərik; нибəҹујешон çeynəməzsiniz; нибəҹујен 
çeynəməzlər; ҹујəнинним çeynəməməliyəm; ҹујəнинниш 
çeynəməməlisən; ҹујəнинни çeynəməməlidir; ҹујəниннимон 
çeynəməməliyik; ҹујəниннишон çeynəməməlisiniz; ҹујəниннин 
çeynəməməlidirlər; ныҹујым çeynəməyim; мəҹу çeynəmə; ныҹујы 
çeynəməsin; мəҹујəмон çeynəməyək; мəҹујəн çeynəməyin; ныҹујын 
çeynəməsinlər; ныҹујом çeynəməsəm; ныҹујош çeynəməsən; ныҹујо 
çeynəməsə; ныҹујомон çeynəməsək; ныҹујошон çeynəməsəniz; 
ныҹујон çeynəməsələr. 

ҹује-ҹује з. çeynәyә-çeynәyә, çeynәyәrәk. 
ҹујә и. arx. 
ҹујә с. çeynәmiş, çeynәyәn. 
ҹујә хəб. мəн. çeynәmisәn. 
ҹујәнин с. çeynәmәli, çeynәyәsi. 
ҹујәсә з. çeynәyәrkәn, çeynәyәndә. 
ҹуккә и. oxuyan, müğәnni, xanәndә. 
ҹулә и. cövhәr. 
ҹуллут и. зоол. cüllüt. 
ҹулохгә и. barama, şiş, fır; дандонə ҹулохгə diş baraması (şişi). 
ҹулохгә беј ф. şişmәk, fır çıxmaq. 
ҹум и. cum; ҹум жəј ф. baş vurmaq (suya). 
ҹумәвон и. üzgüçü. 
ҹумәвонәти и. üzgüçülük. 
ҹумлә и. cümlә. 
ҹумләпәрдоз с. cümlәpәrdaz. 
ҹумләпәрдозәти и. cümlәpәrdazlıq. 
ҹумһуријәт и. cumhuriyyәt, respublika. 
ҹунҹ з. künc; дəчык че гушə ҹунҹику kisənin küncündən yapış. 
ҹур и. 1 cür; 2 növ. 
ҹурбәҹур с. 1 cürbәcür, müxtәlif; 2 növbәnöv; ҹурбəҹурə 

шинијон cürbəcür (müхtəlif, növbənöv) şirnilər. 
ҹурбәҹурәти и. 1 cürbәcürlük, müxtәliflik; 2 növbәnövlük. 
ҹуре и. zığıldama, qışqırma, bağırma. 
ҹуреј ф. qışqırmaq, zığıldamaq; ♥ҹурејдəм qışqırıram; ҹурејдəш 

qışqırırsan; ҹурејдə qışqırır; ҹурејдəмон qışqırırıq; ҹурејдəшон 
qışqırırsınız; ҹурејдəн qışqırırlar; ҹурејдəбим qışqırırdım; 
ҹурејдəбиш qışqırırdın; ҹурејдəбе qışqırırdı; ҹурејдəбимон 
qışqırırdıq; ҹурејдəбишон qışqırırdınız; ҹурејдəбин qışqırırdılar; 
ҹурəјм qışqırdım; ҹурəјш qışqırdın; ҹурəј qışqırdı; ҹурəјмон 
qışqırdıq; ҹурəјшон qışqırdınız; ҹурəјн qışqırdılar; ҹурəбим 
qışqırmışdım; ҹурəбиш qışqırmışdın; ҹурəбе qışqırmışdı; ҹурəбимон 
qışqırmışdıq; ҹурəбишон qışqırmışdınız; ҹурəбин qışqırmışdılar; 
əҹурим qışqırardım; əҹуриш qışqırardın; əҹури qışqırardı; əҹуримон 
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qışqırardıq; əҹуришон qışqırardınız; əҹурин qışqırardılar; 
ҹурəнинбим qışqırmalıydım; ҹурəнинбиш qışqırmalıydın; 
ҹурəнинбе qışqırmalıydı; ҹурəнинбимон qışqırmalıydıq; 
ҹурəнинбишон qışqırmalıydınız; ҹурəнинбин qışqırmalıydılar; 
ҹурəнин бим qışqırmalı oldum; ҹурəнин биш qışqırmalı oldun; 
ҹурəнин бе qışqırmalı oldu; ҹурəнин бимон qışqırmalı olduq; 
ҹурəнин бишон qışqırmalı oldunuz; ҹурəнин бин qışqırmalı oldular; 
ҹурəбəјм qışqırsaydım; ҹурəбəјш qışqırsaydın; ҹурəбəј qışqırsaydı; 
ҹурəбəјмон qışqırsaydıq; ҹурəбəјшон qışqırsaydınız; ҹурəбəјн 
qışqırsaydılar; быҹурым qışqırım; быҹур qışqır; быҹуры qışqırsın; 
быҹурəмон qışqıraq; быҹурəн qışqırın; быҹурын qışqırsınlar; 
быҹуром qışqırsam; быҹурош qışqırsan; быҹуро qışqırsa; 
быҹуромон qışqırsaq; быҹурошон qışqırsanız; быҹурон qışqırsalar; 
♥ҹурејдəним qışqırmıram; ҹурејдəниш qışqırmırsan; ҹурејдəни 
qışqırmır; ҹурејдəнимон qışqırmırıq; ҹурејдəнишон qışqırmırsınız; 
ҹурејдəнин qışqırmırlar; ҹурејдəныбим qışqırmırdım; 
ҹурејдəныбиш qışqırmırdın; ҹурејдəныбе qışqırmırdı; 
ҹурејдəныбимон qışqırmırdıq; ҹурејдəныбишон qışqırmırdınız; 
ҹурејдəныбин qışqırmırdılar; ныҹурəјм qışqırmadım; ныҹурəјш 
qışqırmadın; ныҹурəј qışqırmadı; ныҹурəјмон qışqırmadıq; 
ныҹурəјшон qışqırmadınız; ныҹурəјн qışqırmadılar; ҹурəныбим 
qışqırmamışdım; ҹурəныбиш qışqırmamışdın; ҹурəныбе 
qışqırmamışdı; ҹурəныбимон qışqırmamışdıq; ҹурəныбишон 
qışqırmamışdınız; ҹурəныбин qışqırmamışdılar; нəҹурим 
qışqırmazdım; нəҹуриш qışqırmazdın; нəҹури qışqırmazdı; 
нəҹуримон qışqırmazdıq; нəҹуришон qışqırmazdınız; нəҹурин 
qışqırmazdılar; ҹурəнинныбим qışqırmamalıydım; ҹурəнинныбиш 
qışqırmamalıydın; ҹурəнинныбе qışqırmamalıydı; ҹурəнинныбимон 
qışqırmamalıydıq; ҹурəнинныбишон qışqırmamalıydınız; 
ҹурəнинныбин qışqırmamalıydılar; ҹурəнин ныбим qışqırmalı 
olmadım; ҹурəнин ныбиш qışqırmalı olmadın; ҹурəнин ныбе 
qışqırmalı olmadı; ҹурəнин ныбимон qışqırmalı olmadıq; ҹурəнин 
ныбишон qışqırmalı olmadınız; ҹурəнин ныбин qışqırmalı 
olmadılar; ҹурəнəбəјм qışqırmasaydım; ҹурəнəбəјш qışqırmasaydın; 
ҹурəнəбəј qışqırmasaydı; ҹурəнəбəјмон qışqırmasaydıq; 
ҹурəнəбəјшон qışqırmasaydınız; ҹурəнəбəјн qışqırmasaydılar; 
ныҹурым qışqırmayım; мəҹур qışqırma; ныҹуры qışqırmasın; 
мəҹурəмон qışqırmayaq; мəҹурəн qışqırmayın; ныҹурын 
qışqırmasınlar; ныҹуром qışqırmasam; ныҹурош qışqırmasan; 
ныҹуро qışqırmasa; ныҹуромон qışqırmasaq; ныҹурошон 
qışqırmasanız; ныҹурон qışqırmasalar. 

ҹуре-ҹуре з. qışqıra-qışqıra, qışqıraraq.  
ҹурә  и. 1 qışqırıq, qışqırtı, zığıltı; мəсејдəбим чəј 
ҹурə onun qışqırığını eşidirdim; 2 bağırtı; ҹурə жə одəм bağıran 

adam. 
ҹурә с. qışqırmış, qışqıran, zığıldamış, zığıldayıb. 
ҹурә хəб. мəн. qışqırıb, zığıldaıb. 
ҹурәнин с. zığıldamalı, zığıldayası, qışqırmalı, qışqırası. 
ҹурәсә з. qışqırarkәn, qışqıranda, zığıldayarkәn, zığıldayanda. 
ҹурәт и. bax: ҹигә. 
ҹурәтин с. bax: ҹигәманд. 
ҹурәтинәти и. bax: ҹигәмандәти. 
ҹури з. bircür, bircürә, birtәhәr, birnöv, birsayaq; ҹури одəме 

əв o, bircür adamdır. 
ҹур-ҹур и. curuldama; лəвəм бə ҹур-ҹуре qarnım curuldayır. 
ҹуҹ и. әmzik. 
ҹуҹә и. kirs, büzüş, qırış, bükük, bükük, büzmә, qırçın, qat, gah. 
ҹуҹәјн с. kirsli, büzüşmüş, qırışmış, bükük, büzmәli, qırçınlı, 

qatlı, gahlı. 
ҹуҹә-ҹуҹә з. büzüş-büzüş, qırış-qırış. 
ҹуҹин с. әmzikli; ҹуҹинə шишə əmzikli şüşə. 
ҹуҹолә и. бот. pişikquyruğu (ot). 
ҹуҹуркә и. jaket, üst köynәk. 
ҹуш и. cuş; бə ҹуш вардеј ф. cuşa gətirmək; бə ҹуш вардə беј ф. 

cuşa gətirilmək; бə ҹуш вардə быə с. cuşa gətirilmiş (gətirilən); бə 
ҹуш вардə быə хəб. мəн. cuşa gətirilmişdir (gətirilib); бə ҹуш омеј 
ф. coşmaq, cuşa gəlmək. 

 

Ш 

 
ш  ş (Talış əlifbasının iyirmidoqquzuncu hərfi). 
шаблон и. şablon. 
шабон и. Şәban (Islam təqviminin səkkizinci ayı). 
шавло и. 1 şalvar; 2 tuman, qadın tumanı. 
шавлобәтан с. 1 әynişalvarlı; 2 әynitumanlı (qadın). 
шавлоә с. şalvarlıq; шавлоə парчə şalvarlıq (tumanlıq) parça. 
шагул и. şaqul. 
шаијә и. şaiyә.  
шаир и. шаир. 
шаирә и. шаирә. 
шаирәти и. шаирlik. 
шаирәчәм с. шаирsayaq. 
шаиронә з. шаирanә. 
шајәт б. әgәr. 
шаир  (ҹ. шаирон) и. шаир. 
шаирәти и. шаирlik. 
шалбенд и. tumanbağı, belbağı, donbağı, qopça. 
шалмон и. şalman. 
шалмонә с. şalmanlıq. 
шалмонәгәв и. şalmanağzı. 
шалмонәсә и. şalmanbaşı. 
шам I и. şam; шам вошнијеј şam yandırmaq.  
шам II и. vadi (çayın mənsəbi boyunca, dağlar və təpələr 

arasındakı düzən yer); рујə шам çay vadisi. 
шаман и. şaman. 
шаманәти и. şamanlıq. 
шамбә и. sünbә. 
шамбо и. çirkab quyusu. 
шамдон и. şamdan. 
шамәвәј з. axşamüstü. 
шамәвони з. axşamüstü. 
шанбә и. şәnbә. 
шанго 1 и. axşam; һашəв hər aхşam; тосə шанго aхşama qədər; 

шанго бе и. axşamlama; шанго беј ф. axşamlamaq; шанго карде и. 
axşamlatma; шанго кардеј ф. axşamlatmaq; 2 з. axşam; əв шанго 
омəј бəчəмə кə о bizim evə aхşam gəldi; 3 gecә; омəгəт бо маштəнə 
шангонə кој gecənin işini səhərə saхlama.  

шанговәсәј з. axşamüstü, axşamqabağı, axşamtәrәfi, 
axşamçağı. 

шанговони з. axşamüstü, axşamqabağı, axşamtәrәfi, 
axşamçağı. 

шангонә 1 и. şam, axşam; шангонə һардеј şam yemək; шангонə 
һардə беј ф. şam yeyilmək; шангонə һардə быə с. şam yeyilmiş 
(yeyilən); шангонə һардə быə хəб. мəн. şam yeyilmişdir (yeyilib); 
шангонə нымож şam namazı, шангонə осə aхşam yoхlanışı; 2 с. 
şam yemәyi;  3 с. axşamlıq; и шангонə ко bir aхşamlıq iş; 4 с. 
axşamkı; шангонə ғəзијə aхşamkı hadisə. 

шангонәвыжор и. axşambazarı. 
шангонәни с. axşamkı. 
шанго-шанго з. axşam-axşam. 
шандә и. tor, balıq toru. 
шап и. şap, şappıltı (səs təqlidi). 
шаппә и. şappıltı. 
шап-шап и. şap-şap. 
шартук и. çәltik. 
шат с. әyri; шатə сун əyri sütun; шат бе и. əyilim, əyilmə; шат беј 

ф. əyilmək; шат быə с. əyilmiş, əyilən; шат быə хəб. мəн. əyilmişdir, 
əyilib; шат кардеј ф. əymək, əyiltmək; шат кардə беј ф. əyilmək; 
шат кардə быə с. əyilmiş, əyilən; шат кардə быə хəб. мəн. 
əyilmişdir, əyilib; шат кардовнијеј ф. əydirmək, əydirtmək; шат 
кардовнијə беј ф. əydirilmək; шат кардовнијə быə с. əydirilmiş, 
əydirilən; шат кардовнијə быə хəб. мəн. əydirilmişdir, əydirilib. 

шатә и. 1 әyri (truba); 2 риј. qövs, әyri; 3 dirsәk; рујə шатə çay 
dirsəyi; 4 buğum, bәnd. 

шатәам с. әyriçiyin, әyriçiyinli. 
шатәбукә с. әyriburun. 
шатәбукәјн с. bax:  шатәбукә. 
шатәвыни с. dimdikburun, әyriburun, burnuәyri. 
шатәвынијәти и. dimdikburunluq, әyriburunluq, burnuәyrilik. 
шатәгәв с. 1 ağzıәyri, әyriağız; 2 мəҹ. narazı, incik. 
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шатәгәвәти и. ağzıәyrilik, әyriağızlıq, narazılıq, inciklik. 
шатәгиј с. boynuәyri, әyriboyun; bax:  һизәгиј. 
шатәгијәти и. boynuәyrilik, әyriboyunluq; bax:  һизәгијәти. 
шатәгыр с. әyriqıç, әyriayaq, qılçasıәyri. 
шатәгырәти и. әyriqıçlıq, әyriayaqlıq, qılçasıәyrilik. 
шатәке з. әyrisinә, köndәlәninә. 
шатәкә с. әyici; шатəкə машин əyici maşın. 
шатәкәм с. әyriböyür. 
шатәкәмин с. bax: шатәкәм. 
шатәкәминәти с. әyriböyürlülük. 
шатәкәш с. тех. әyriqol, әyriqollu. 
шатәпешт с. beliәyri, әyribel, belibükük. 
шатәпочә с. әyripaça. 
шатәпочәјн с. әyripaçalı. 
шатәриз с. әyricizgili, әyricızıqlı. 
шатәријәјн с. әyrixәtt, әyrixәtli. 
шатәријәјнәти и. әyrixәtlilik. 
шатәсә с. әyribaş. 
шатәсәти и. әyribaşlıq. 
шатәти и. әyrilik. 
шатәтык с. әyridimdik. 
шатәтыклә с. әyriuclu, әyriuc. 
шатәчанг с. әyripәncә, әyripәncәli; шатəчангə һырс əyripəncə 

ayı. 
шатәчангәти и. әyripәncәlik, әyripәncәlilik. 
шатәчәм с. әyilgәn. 
шатәчәмәти и. әyilgәnlik. 
шатәчәмхор с. әliәyri. 
шатәчәмхорәти и. әliәyrilik. 
шатәшох с. әyribuynuz. 
шатәшохин с. әyribuynuzlu. 
шатәшохинәти и. әyribuynuzluluq. 
шати и. әyrilik, әyinti. 
шатин с. әyrili. 
шатныбејәти и. әyilmәzlik. 
шатныбә с. әyilmәz, әyilmәyәn. 
шат-шатә с. әyri-әyri; шат-шатə доон əyri-əyri ağaclar. 
шат-шати з. әyri-әyri, әyrisinә; шат-шати едјəсеј əyri-əyri 

baхmaq. 
шат-шур с. әyri-üyrü, әyiş-üyüş, әyrәm. 
шат-шурәти и. әyri-üyrülük, әyiş-üyüşlük, әyrәmlik. 
шат-шурин с. әyrәmli, әyri-üyrülü, әyiş-üyüşlü. 
шат-шуринәти и. әyrәmlik, әyri-üyrülük, әyiş-üyüşlük. 
шаһ и. şah. 
шаһад  и. dәyirman pulu. 
шаһдамәр и. анат. şahdamar. 
шаһәншаһ и. şahәnşah, şahlar şahı. 
шаһәншаһәти и. şahәnşahlıq. 
шаһәти и. şahlıq. 
шаһзодә и. şahzadә. 
шаһзодәти и. şahzadәlik. 
шаһијә сукоәдум и. зоол. şah qılquyruq ördәk.  
шаһмор и. şahmar (zəhərli ilan). 
шаһмот и. вəрз. şahmat. 
шаһмотәвон и. вəрз. şahmatçı. 
шаһонә с. şahanә. 
ше I 1 и. oxşama, getmә; 2 хəб. мəн. getdi, oxşadı; ше бə пыə 

atasına getdi (oхşadı). 
ше II 1 и. getmә; 2 axma; 3 хəб. мəн. getdi; ше бə кə evə getdi. 
шеверд и. döymә, әzişdirmә; шеверд кардеј döymək, əzişdirmək. 
шеј I ф. oxşamaq, getmәk; əғыл шə бəштə пыə uşaq öz atasına 

oхşayır (gedib). 
шеј II ф. 1 getmәk; 2 axmaq; шə ов aхar su; бə кə шеј evə getmək; 

бə ко шеј işə getmək; бə бод шеј bada getmək; ♥шејдəм gedirəm; 
шејдəш gedirsən; шејдə gedir; шејдəмон gedirik; шејдəшон 
gedirsiniz; шејдəн gedirlər; шејдəним getmirəm; шејдəниш 
getmirsən; шејдəни getmir; шејдəнимон getmirik; шејдəнишон 
getmirsiniz; шејдəнин getmirlər; əшим gedərdim; əшиш gedərdin; 
əши gedərdi; əшимон gedərdik; əшишон gedərdiniz; əшин 
gedərdilər; нəшим getməzdim; нəшиш getməzdin; нəши getməzdi; 
нəшимон getməzdik; нəшишон getməzdiniz; нəшин getməzdilər; 

шејдəбим gedirdim; шејдəбиш gedirdin; шејдəбе gedirdi; 
шејдəбимон gedirdik; шејдəбишон gedirdiniz; шејдəбин gedirdilər; 
шејдəныбим getmirdim; шејдəныбиш getmirdin; шејдəныбе 
getmirdi; шејдəныбимон getmirdik; шејдəныбишон getmirdiniz; 
шејдəныбин getmirdilər; шим getdim; шиш getdin; ше getdi; шимон 
getdik; шишон getdiniz; шин getdilər; нышим getmədim; нышиш 
getmədin; ныше getmədi; нышимон getmədik; нышишон 
getmədiniz; нышин getmədilər; шəнинбим getməliydim; шəнинбиш 
getməliydin; шəнинбе getməliydi; шəнинбимон getməliydik; 
шəнинбишон getməliydiniz; шəнинбин getməliydilər; шəнинныбим 
getməməliydim; шəнинныбиш getməməliydin; шəнинныбе 
getməməliydi; шəниныбимон getməməliydik; шəнинныбишон 
getməməliydiniz; шəнинныбин getməməliydilər; шəнин бим getməli 
oldum; шəнин биш getməli oldun; шəнин бе getməli oldu; шəнин 
бимон getməli olduq; шəнин бишон getməli oldunuz; шəнин бин 
getməli oldular; шəнин ныбим getməli olmadım; шəнин ныбиш 
getməli olmadın; шəнин ныбе getməli olmadı; шəнин ныбимон 
getməli olmadıq; шəнин ныбишон getməli olmadınız; шəнин ныбин 
getməli olmadılar; бəшем gedərəm (gedəcəyəm); бəшеш gedərsən 
(gedəcəksən); бəше gedər (gedəcək); бəшемон gedərik (gedəcəyik); 
бəшешон gedərsiniz (gedəcəksiniz); бəшен gedərlər (gedəcəklər); 
бышум gedim; быши get; бышу getsin; бышəмон gedək; бышəн 
gedin; бышун getsinlər; нышум getməyim; мəши getmə; нышу 
getməsin; мəшəмон getməyək; мəшəн getməyin; нышун getməsinlər; 
бышом getsəm; бышош getsən; бышо getsə; бышомон getsək; 
бышошон getsəniz; бышон getsələr; нышом getməsəm; нышош 
getməsən; нышо getməsə; нышомон getməsək; нышошон 
getməsəniz; нышон getməsələr. 

шејх и. bax: шых. 
шејхәти и. bax: шыхәти. 
шекел и. şitil. 
шелбук и. зоол. durğan balığı. 
шемон и. 1 gediş, gedişat; 2 yürüş. 
ше-омә и. get-gәl, gedib-gәlmә, gediş-gәliş. 
ше-омә кардеј ф. get-gәl etmәk, gediş-gәliş etmәk. 
шеп (шып) и. taxıl sәbәti. 
шер и. şeir; шер нывыштеј şeir yazmaq. 
шеријәт и. şeiriyyәt. 
шест a. altmış. 
шестминә a. altmışıncı. 
шестсинин с. altmışyaşlı. 
шестсорә с. altmışillik. 
шестсорнә с. altmışillik. 
шест-шест з. altmış-altmış. 
шеф и. şeф. 
шефәти и. şeфlik. 
ше-ше з. 1 getdikcә, get-gedә, tәdricәn; вəзјəт тикəјəн јавə бејдə 

ше-ше get-gedə vəziyyət bir az da pisləşir;  2 gedә-gedә; ыштəн 
дештə бə гəпбе ше-ше gedə-gedə öz-özüylə danışırdı; 3 axa-axa. 

шә I с. oxşamış, oxşayan. 
шә II с. 1 gedәn; шə одəм gedən adam; бə мəктəб шə əғыл 

məktəbə gedən uşaq; 2 axan, axar, axarlı; шə ов aхar su; 2 bax: 
рубыә. 

шә I  хəб. мəн. oxşayıb, gedib.  
шә II хəб. мəн. 1 gedib; 2 axıb. 
шәбеһ и. şәbih; шəбеһ бекардеј şəbih çıхarmaq. 
шәбәдә и. şәbәdә.  
шәбәкә и. şәbәkә. 
шәбәкәјн с. şәbәkәli. 
шәбын и. yaxa (köynəkdə). 
шәв и. gecә; ♥бə шəв gecələr, gecə; дəмəғанд бə шəв gecəyə 

salma; Шəв дыроз, мəло беко Gecə uzun, molla bekar (At. m.); 
шəвон де хəј! gecəniz хeyir! шəвон бə хəј! gecəniz хeyirə! шəвон 
быманды бə хəј! gecəniz хeyirə qalsın! 

шәвбәку з. arayatı, axşamlama, gecәlәmә; шəвбəку мандеј 
axşamlamaq, gecələmək; шəвбəку мандə с. axşamlayan, gecələyən; 
axşamlamış, gecələmiş; шəвбəку мандə хəб. мəн. axşamlayıb, 
gecələyib; axşamlamışdır, gecələmişdir. 

шәввал и. Şәvval (Islam təqviminin doqquzuncu ayı). 
шәвгард  с. lunatik, somnanbul (yuxuda durub gəzən adam). 
шәвгардәти и. lunatiklik, somnanbulluq. 
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шәвғәјб и. şoğәrib, andır; бə шəвғəјб мандəј andıra qalmış. 
шәвә и. 1 qaqat, qara kәhrәba; 2 hәmayil, gözmuncuğu. 
шәвә  с. şәvә, qara, qapqara. 
шәвәдә з. gecәdә; шəвəдə и кəрə gecədə bir dəfə. 
шәвәх и. şәfәq. 
шәвәхин с. şәfәqli, şәfәqsaçan. 
шәвику з. gecәdәn; фəрғ һесте шəвику бə шəв gecədən gecəyə 

fərq vardır; шəвику хəјли дəвардə gecədən хeyli keçmiş 
шәви нимә з. gecәyarı, gecәnin yarısı; шəви и нимəдə gecənin bir 

yarısında. 
шәвкыло и.  1 keçә papaq; 2 зоол. bax:  шәвпәр. 
шәвко с. gecә növbәsi. 
шәвку с. gecә koru. 
шәвкујәти и. gecә korluğu. 
шәвнәм и. şәbnәm. 
шәвнышт и. gecә qonaqlığı. 
шәвном и. parol. 
шәво з. gecәdәn; фəрғ һесте шəво бə шəв gecədən gecəyə fərq 

vardır; шəво хəјли дəвардə gecədən хeyli keçmiş. 
шәвонә с. gecәlik; мандəмоне ды шəвонə нат iki gecəlik neftimiz 

qalıb.  
шәвпәр и. зоол. yarasa. 
шәв-руж з. gecә-gündüz; бə шəв-бə руж gecə-gündüz, gecəli-

gündüzlü. 
шәвчо и. yaylım (mal-qaranın gecə otarılması). 
шәвшығ и. gecә şehi. 
шәггәнәғ и. şaqqıldaq; bax:  гәлел. 
шәғол и. зоол. çaqqal; *Вишə чокə һулə шəғол баһа Meşədə 

armudun yaxşısını çaqqal yeyər (At. sözü). 
шәғоләдамбул и. бот. bax:  гугәм. 
шәғоләти и. çaqqallıq (söyüş). 
шәј и. köynәk; *Беəдə ды шəј-ды шавло, ныбеəдə гырд 

кунəшавло Olanda iki köynək-iki şalvar, olmayanda tamam lüt (At. 
sözü). 

шәјә и. qabıq, dәri, lif, abkeş; морə шəјə ilan qabığı. 
шәјәјн с. lifli. 
шәјәтин и. şeytan; Ҹын ҹо, шəјəтин ҹо Cin başqa, şeytan başqa 

(At. m.). 
шәјонә с. köynәklik. 
шәјтон и. şeytan. 
шәјтонә I и. бофт. mәkik, masura. 
шәјтонә II и. şeytan azdırması (yuxuda). 
шәјтонәаләф и. бот. şeytanotu.  
шәјтонәвыжор и. şeytanbazarı. 
шәјтонәти и. şeytanlıq, şeytançılıq. 
шәјтонәти кардеј ф. şeytanlıq etmәk. 
шәј-шавло и. tuman-köynәk. 
шәк I и. şәk; шəкыш шејдəни şəki getmir. 
шәк II и. şәkk, şübhә; шəк вардеј şübhələnmək; бə шəк дəшеј 

şəkə düşmək. 
шәкбәлу с. şübhәli, şәkli. 
шәкбәлу беј ф. şübhәli olmaq, şübhәlәnmәk, şәklәnmәk. 
шәкбәлујәти и. şübhәlilik. 
шәкбәлу мандеј ф. şübhәli qalmaq, şübhәdә qalmaq, şәkdә 

qalmaq. 
шәкә и. şәkәr; *Мəкə вотејдəш, шəкə бекардејдə Etmə deyirsən, 

şəkə düşür (At. sözü).  
шәкәјн с. şәkәrli. 
шәкәјнәти и. şәkәrlilik. 
шәкәс *Һəмə шəкəсон бон, чəмəкијонəн чəвон дылəдə Hamı 

gedənlər qayıtsın, bizimkilər də onların içində (At. sözü). 
шәкәшы и. şәkigedәn, anlayan, qanan. 
шәккәнәғ и. qaqqanaq, şaqqanaq, qaqqıltı; шəккəнəғ жəј ф. 

qaqqıldamaq, şaqqıldamaq, bərkdən gülmək. 
шәккок с. şәkkak; шəккокə одəм şəkkak adam; ♥шəккоким 

şəkkakam; шəккокиш şəkkaksan; шəккоке şəkkakdır; шəккокимон 
şəkkakıq; шəккокишон şəkkaksınız; шəккокин şəkkakdırlar. 

шәккокәти и. şәkkaklıq. 
шәкмәшы с. bax: номәлшәк. 
шәкномә с. ağlagәlmәz, inanılmaz. 
шәкномәти и. ağlagәlmәzlik, inanılmazlıq. 

шәл и. yuyuntu (sel gətirən yuyuntu). 
шәлем и. бот. şalğam. 
шәлемәамбу и. бот. şalğamarmudu (armud növü). 
шәлемов и. duza qoyulmuş şalğam suyu. 
шәлет и. kәndir, ip; езым ечыније əбыни ышты шəлетисə! sənin 

ipinin üstünə odun yığmaq olmaz! 
шәлет и. iplik (yer ölçüsü vahidi); и шəлет мылк bir iplik mülk. 
шәлетә и. şәltә, qurşaqdan aşağı geyinilәn qadın alt paltarı.  
шәлетонә с. şәltәlik (parça). 
шәлә I и. yük, şәlә; *Һар кəс бəпе ыштə зувышкијə шəлə 

дəчыкы. 
шәлә II и. pay; идə шəлə bayram payı; *Бəштə зуј дијəкə, шəлə 

дəбаст. 
шәләбәдуш с. çiyini yüklü, yük altında olan, yüklәnmiş, 

yüklәnәn. 
шәләбәкул с. beliyüklü, yüklü. 
шәләдум с. şәlәquyruq. 
шәләјн с. şәlәli, yüklәnmiş. 
шәлә-кулә и. şәlә-külә, şәlpә-şülpә, şey-şüy. 
шәлол и. бот. qanqal. 
шәлоләзизәјнон и. бот. qanqalçiçәklilәr. 
шәлолин с. qanqallı. 
шәлоләһи и. qanqallıq. 
шәмомә и. şamama (yemiş növü). 
шән с. şәn. 
шәнбоз с. şәnbaz. 
шәнбозәти и. şәnbazlıq. 
шәнгә с. şux; шəнгə јарым şuх yarım. 
шәнгәти и. şuxluq. 
шәнгул с. şәngülüm, şәn. 
шәнә и. arabanın, maşının arxa bortu. 
шәнин I  с. oxşamalı, oxşayası. 
шәнин II с. 1 getmәli, gedәsi; шəниним getməliyəm; шəниниш 

getməlisən; шəнине getməlidir; шəнинимон getməliyik; шəнинишон 
getməlisiniz; шəнинин getməlidirlər; 2 axmalı, axası (su). 

шәпә с. qar yığını. 
шәпәғ с. әyriqıç, әyriayaq. 
шәпәғәти и. әyriqıçlıq, әyriayaqlıq. 
шәпәләғы и. badalaq. 
шәр и. şәr. 
шәрафәтдин и. şәrafәtdin (yezidilərin дини ; bax: јәзди). 
шәрбәт и. şәrbәt. 
шәрбәшәрән с. davakar, qovğaçı, şәr dağarcığı. 
шәрбәшәрәнәти и. davakarlıq, qovğaçılıq. 
шәрғ з. şәrq. 
шәрғшынос и. şәrqşünas. 
шәрғшыносәти и. şәrqşünaslıq. 
шәрән з. şәrәn, şәriәtә görә. 
шәрәф и. şәrәf. 
шәрәфин с. şәrәfli. 
шәрәфманд с. şәrәfli. 
шәрәфмандәти и. şәrәflilik. 
шәрәчулә и. şәr dağarcığı.  
шәри с. дини. şәri; шəри һыкм şəri hökm. 
шәриәт и. şәriәt. 
шәрил с. şәrir, şәr dağarcığı. 
шәриләти и. şәrirlik, şәr dağarcıqlığı. 
шәров и. şәrab; *Шəровышон дој бə суколə, “Шəғол, тыни 

баһам!” вотыше де рыки Şərabı verdilər beçəyə, hirslə dedi, 
“Çaqqal, səni yeyərəm” (At. sözü). 

шәроит и. şәrait. 
шәрт и. şәrt. 
шәрти с. şәrti. 
шәртијә ишорә с. şәrti işarә. 
шәртијә сыхан с. şәrti söz. 
шәртин с. şәrtli. 
шәртномә и. şәrtnamә, müqavilә. 
шәрф и. şarф. 
шәрһ и. şәrh. 
шәсә з. gedәrkәn, gedәndә, gedәn başı. 
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шәст и. 1 qürur; şәst, iftixar, fәxr; 2 vüqar; 3 mәğrurluq, 
lovğalıq, dikbaşlıq, tәkәbbür, tәşәxxüs, iddia. 

шәсти: де шәсти з. 1 qürurla, şәstlә, fәxrlә, iftixarla; 2 vüqarla; 
3 mәğrurluqla, lovğalıqla, dikbaşcasına, tәkәbbürlә, tәşәxxüslә, 
iddia ilә. 

шәстин с. 1 şәstli, qürurlu, vüqarlı, mәğrur, iftixarlı; 2 lovğa, 
dikbaş, tәkәbbürlü, iddialı. 

шәстинәти и. 1 şәstlilik, qürurluluq, vüqarlılıq, mәğrurluq, 
iftixarlılıq; 2 lovğalıq, dikbaşlıq, tәkәbbürlülük, iddialılıq. 

шәтәл с. dәcәl, nadinc, әrköyün; шəтəл беј ф. dəcəlləşmək; 
шəтəл быə с. dəcəlləşmiş, dəcəlləşən; шəтəл быə хəб. мəн. 
dəcəlləşmişdir, dəcəlləşib. 

шәтәләти и. dәcәllik. 
шәтәл-шәтәли з. dәcәlcәsinә. 
шәти и. axarlıq. 
шәфғәт и. şәfqәt. 
шәфғәтин с. şәfqәtli. 
шәфғәтинәти и. şәfqәtlilik. 
шәфкә и. şapka. 
шәфт и. cütlәşdirmә, cütlәnmә (heyvanlar barəsində); шəфт 

кардеј cütləşdirmək (heyvanları). 
шәфт з. kip, möhkәm, möhkәm-möhkәm; шəфт кардеј kip 

bağlamaq, möhkəm-möhkəm bağlamaq. 
шәфтә и. qaşbәnd (1anadan təzə doğulan uşaqların alnına düzgün 

forma vermək üçün bağlanan yaylıq; 2 qadınların qədim baş yaylığı). 
шәффоф с. bax: рушнәсо. 
шәффофәти и. bax: рушнәсоәти. 
шәх з. şax; шəх мандеј şaх dayanmaq. 
шәхәти и. şaxlıq. 
шәхс и. şәxs. 
шәхсән з. şәxsәn. 
шәхси ə. bir şәxs, kimisi. 
шәхси с. şәxsi; шəхсијə һејəт şəхsi heyət. 
шәхси-ғәрәз и. şәxsi-qәrәz. 
шәхси-ғәрәзәти и. şәxsi-qәrәzlik. 
шәхсијәт и. şәxsiyyәt. 
шәхсин и. şәsli; шəхсинə ҹумлə şəхsli cümlə. 
шәхтә и. şaxta. 
шәхтәјн с. şaxtalı. 
шәхтәјнәти и. şaxtalılıq. 
шәх-шәх з. şax-şax. 
шәһвәт и. şәhvәt. 
шәһвәтпәрәст с. şәhvәtpәrәst. 
шәһвәтпәрәстәти и. şәhvәtpәrәstlik. 
шәһвони с. şәhvani; шəһвонијə һиссон şəhvani hisslər. 
шәһдбу и. бот. зоол. ballıca.  
шәһид с. şәhid. 
шәһидәти и. şәhidlik. 
шәһла и. şәhla. 
шәһлә и. şölә. 
шәһн и. şәn. 
шәһодәт и. şәhadәt. 
шәһодәтномә и. şәhadәtnamә. 
шәһр и. şәhәr. 
шәһрванд и. vәtәndaş; тамһуғуғинә шәһрванд беј. 
шәһрвандәти  и. vәtәndaşlıq; шəһрвандəти ғарз vətəndaşlıq 

borcu; шəһрвандəти ғəбул кардеј vətəndaşlığı qəbul etmək;  
шəһрвандəтику имтино кардеј vətəndaşlıqdan imtina etmək. 

шәһреже и. şәhәrsalma. 
шәһристон и. şәhristan. 
шәһрыж з. şәhәrli. 
шәҹәрә и. şәcәrә, nәsil kitabı, qenealogiya. 
шәш a. altı. 
шәшангыштәјн с. bax: шәшли. 
шәшангыштәјнәти и. altıbarmaqlılıq. 
шәшбахшәјн с. altıbölüklü. 
шәшбенд и. тəб. sidik keçmәzliyi. 
шәшбәнд(ин) с. altıbәndli. 
шәшвалентин с. altıvalentli. 
шәшгул и. altıbucaq. 
шәшгулин с. altıbucaqlı. 

шәшғат с. altıqat. 
шәшғатин с. altıqatlı. 
шәшдим и. altıüz. 
шәшдимин с. altıüzlü. 
шәшдыгмә с. altıdüymә. 
шәшдыгмәјн с. altıdüymәli. 
шәшә и. 1 qara qüvvә; ваште фылонкəси шəшə filankəsin 

qaraçuхası qalхdı (açıldı), sevincək oldu, tale onun üzünə güldü; 2 
bax:  сијочыхо. 

шәшәшәв и. altıaxşam (uşaq dünyaya gələndən sonrakı altıncı 
gecə keçirilən mərasim). 

шәшкәлләјн с. altıbaşlı.  
шәшкынҹин с. altıkünc, altıkünclü. 
шәшкопугин с. altıqәpiklik. 
шәшлат с. altıqat, altıtay.  
шәшли с. 1 altılıq; 2 altıca; 3 altıbarmaq, altıbarmaqlı adam. 
шәшлијәти и. altıbarmaqlılıq. 
шәшлынгә с. altıayaq.  
шәшлынгинон и. зоол. altıayaqlılar. 
шәшмангә с. altıaylıq; шəшмангə əғыл altıaylıq uşaq. 
шәшмәзәјн с. altıtarlalı, altıtarlalıq. 
шәшмәнотин с. altımanatlıq. 
шәшмәртәбә с. altımәrtәbә.  
шәшмәртәбәјн с. altımәrtәbәli. 
шәшминә a. altıncı. 
шәшмисра с. altımisra. 
шәшмисрајн с. altımisralı. 
шәшодәмә с. altınәfәrlik. 
шәшпенҹәјн с. altıpәncәrәli.  
шәшпәр и. әmud, toppuz (qədim silah). 
шәшпәр с. altıqanad. 
шәшпәрин с. altıqanadlı. 
шәшрестәјн с. altıcәrgәli, altısıralı. 
шәшрәғәмин с. altırәqәmli. 
шәшружнә с. altıgünlük. 
шәшса a. altı yüz. 
шәшсаатин с. altısaatlıq. 
шәшсаминә a. altıyüzüncü. 
шәшсәр с. altıbaşlı. 
шәшсинин с. altıyaşlı. 
шәшсинифин с. altısinifli. 
шәшсорә с. altıillik; шəшсорə план altıillik plan. 
шәшсорнә с. altıillik, altıyaşar; шəшсорнə əғыл altıillik uşaq. 
шәшсунин с. altısütunlu. 
шәштәрәфин с. altıtәrәfli. 
шәштир с. altıaçılan. 
шәштонин с. altıtәrәfli, altıyanlı. 
шәшфазәјн с. altıfazalı. 
шәш һәзо a. altı min. 
шәшһәзоминә a. altımininci. 
шәшһыҹәјн с. altıhecalı. 
шәшчәпин с. altıavarlı. 
шәшҹәһәтин с. altıcәhәtli. 
шәшҹилдин с. altıcildli. 
шәшҹилдинә с. altıcildlik. 
шәшһи с. altıtarlalı. 
шәш-шәш з. altı-altı. 
шәшшуајнон и. физ. геол. altışüalılar. 
шив и. бот. zoğ, pöhrә; шив ғандеј ф. zoğ atmaq, pöhrələmək; 

шив ғандə с. zoğ atan, zoğlayan, pöhrələyən. 
шиве и. kişnәmә. 
шивеј ф. kişnәmәk; асп шивејдə at kişnəyir; ♥шивејдə kişnəyir; 

шивејдəбе kişnəyirdi; шивəј kişnədi; бəшиве kişnəyəcək; бышиво 
kişnəsə; бышивы kişnəsin; ♥шивејдəни kişnəmir; шивејдəныбе 
kişnəmirdi; нышивəј kişnəmədi; нибəшиве kişnəməyəcək; нышиво 
kişnəməsə; нышивы kişnəməsin. 

шивә I и. kişnәrti; аспə шивə at kişnərtisi. 
шивә II и. şivә, lәhcә; Ланкони шивə Lankon şivəsi. 
шивә  с.  kişnәmiş, kişnәyәn; шивə асп kişnəyən at. 
шивә хəб. мəн. kişnәyib. 
шивән и. şivәn. 
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шивәнин с. kişnәmәli, kişnәyәsi. 
шивәсә з. kişnәyәrkәn, kişnәyәndә. 
шив жәј ф. zoğ atmaq, pöhrәlәmәk. 
шивит и.  бот. şüyüd. 
шивнијеј ф. çalmaq (yumurtanı, qatığı və s.); шивнијə беј ф. 

çalınmaq (yumurta və s.); шивнијə быə с. çalınmış, çalınan (yumurta 
və s.); шивнијə быə хəбə мəн. çalınmışdır, çalınıb (yumurta və s.); 
♥шивнејдəм çalıram; шивнејдəш çalırsan; шивнејдə çalır; 
шивнејдəмон çalırıq; шивнејдəшон çalırsınız; шивнејдəн çalırlar; 
шивнејдəним çalmıram; шивнејдəниш çalmırsan; шивнејдəни 
çalmır; шивнејдəнимон çalmırıq; шивнејдəнишон çalmırsınız; 
шивнејдəнин çalmırlar; шивнејдəбим çalırdım; шивнејдəбиш 
çalırdın; шивнејдəбе çalırdı; шивнејдəбимон çalırdıq; 
шивнејдəбишон çalırdınız; шивнејдəбин çalırdılar; шивнејдəныбим 
çalmırdım; шивнејдəныбиш çalmırdın; шивнејдəныбе çalmırdı; 
шивнејдəныбимон çalmırdıq; шивнејдəныбишон çalmırdınız; 
шивнејдəныбин çalmırdılar; шивниме çaldım; шивније çaldın; 
шивнише çaldı; шивнимоне çaldıq; шивнијоне çaldınız; 
шивнишоне çaldılar; нышивниме çalmadım; нышивније çalmadın; 
нышивнише çalmadı; нышивнимоне çalmadıq; нышивнијоне 
çalmadınız; нышивнишоне çalmadılar; шивнијəмбе çalmışdım; 
шивнијəбе çalmışdın; шивнијəшбе çalmışdı; шивнијəмонбе 
çalmışdıq; шивнијəонбе çalmışdınız; шивнијəшонбе çalmışdılar; 
шивнијəмныбе çalmamışdım; шивнијəныбе çalmamışdın; 
шивнијəшныбе çalmamışdı; шивнијəмонныбе çalmamışdıq; 
шивнијəонныбе çalmamışdınız; шивнијəшонныбе çalmamışdılar; 
шивнијəмбəј çalsaydım; шивнијəбəј çalsaydın; шивнијəшбəј 
çalsaydı; шивнијəмонбəј çalsaydıq; шивнијəонбəј çalsaydınız; 
шивнијəшонбəј çalsaydılar; шивнијəмнəбəј çalmasaydım; 
шивнијəнəбəј çalmasaydın; шивнијəшнəбəј çalmasaydı; 
шивнијəмоннəбəј çalmasaydıq; шивнијəоннəбəј çalmasaydınız; 
шивнијəшоннəбəј çalmasaydılar; шивнијəниним çalmalıyam; 
шивнијəниниш çalmalısan; шивнијəнине çalmalıdır; 
шивнијəнинимон çalmalıyıq; шивнијəнинишон çalmalısınız; 
шивнијəнинин çalmalıdırlar; шивнијəнинним çalmamalıyam; 
шивнијəнинниш çalmamalısan; шивнијəнинни çalmamalıdır; 
шивнијəниннимон çalmamalıyıq; шивнијəниннишон 
çalmamalısınız; шивнијəниннин çalmamalıdırlar; шивнијəмнəбəј 
çalmasaydım; шивнијəнəбəј çalmasaydın; шивнијəшнəбəј 
çalmasaydı; шивнијəмоннəбəј çalmasaydıq; шивнијəоннəбəј 
çalmasaydınız; шивнијəшоннəбəј çalmasaydılar; шивнијəнинбим 
çalmalıydım; шивнијəнинбиш çalmalıydın; шивнијəнинбе 
çalmalıydı; шивнијəнинбимон çalmalıydıq; шивнијəнинбишон 
çalmalıydınız; шивнијəнинбин çalmalıdırlar; шивнијəнинныбим 
çalmamalıydım; шивнијəнинныбиш çalmamalıydın; 
шивнијəнинныбе çalmamalıydı; шивнијəнинныбимон 
çalmamalıydıq; шивнијəнинныбишон çalmamalıydınız; 
шивнијəнинныбин çalmamalıydılar; шивнијəнин бим çalmalı 
oldum; шивнијəнин биш çalmalı oldun; шивнијəнин бе çalmalı 
oldu; шивнијəнин бимон çalmalı olduq; шивнијəнин бишон çalmalı 
oldunuz; шивнијəнин бин çalmalı oldular; шивнијəнин ныбим 
çalmalı olmadım; шивнијəнин ныбиш çalmalı olmadın; шивнијəнин 
ныбе çalmalı olmadı; шивнијəнин ныбимон çalmalı olmadıq; 
шивнијəнин ныбишон çalmalı olmadınız; шивнијəнин ныбин 
çalmalı olmadılar; əшивним çalardım; əшивниш çalardın; əшивни 
çalardı; əшивнимон çalardıq; əшивнишон çalardınız; əшивнин 
çalardılar; нəшивним çalmazdım; нəшивниш çalmazdın; нəшивни 
çalmazdı; нəшивнимон çalmazdıq; нəшивнишон çalmazdınız; 
нəшивнин çalmazdılar; бышивным çalım; бышивын çal; бышивны 
çalsın; бышивнəмон çalaq; бышивнəн çalın; бышивнын çalsınlar; 
нышивным çalmayım; мəшивын çalma; нышивны çalmasın; 
мəшивнəмон çalmayaq; мəшивнəн çalmayın; нышивнын 
çalmasınlar; бышивном çalsam; бышивнош çalsan; бышивно çalsa; 
бышивномон çalsaq; бышивнон çalsanız; бышивнон çalsalar; 
нышивном çalmasam; нышивнош çalmasan; нышивно çalmasa; 
нышивномон çalmasaq; нышивнон çalmasanız; нышивнон 
çalmasalar; бəшивнем çalaram; бəшивнеш çalarsan; бəшивне çalar; 
бəшивнемон çalarıq; бəшивнешон çalarsınız; бəшивнен çalarlar; 
нибəшивнем çalmaram; нибəшивнеш çalmazsan; нибəшивне 
çalmaz; нибəшивнемон çalmarıq; нибəшивнешон çalmazsınız; 
нибəшивнен çalmazlar 

шивније-шивније з. çala-çala (yumurtanı və s.). 
шивнијә с. çalmış, çalan (yumurta və s.). 
шивнијә хəб. мəн. çalmısan (yumurta və s.). 
шивнијәнин с. çalmalı, çalası (yumurtanı, qatığı və s.). 
шивнијәсә з. çalarkәn, çalanda (yumurtanı, qatığı və s.). 
шиворә с. 1 dümdüz, şivәrәk; 2 biçimli, qәdd-qamәtli. 
шивһашив и. kişnәşmә. 
шивҹо и. pöhrәlik. 
шигирд и. qızışma; шигирд беј ф. qızışmaq; шигирд быə с. 

qızışmış, qızışan; шигирд быə хəб. мəн. qızışmışdır, qızışıb; шигирд 
кардеј ф. qızışdırmaq; шигирд кардə беј ф. qızışdırılmaq; шигирд 
кардə быə с. qızışdırılmış, qızışdırılan; шигирд кардə быə хəб. мəн. 
qızışdırılmışdır, qızışdırılıb. 

шиддәт и. şiddәt; де шиддəти şiddətlə; шиддəт кардеј ф. şiddət 
etmək. 

шиддәтин с. şiddәtli. 
шиддәтинәти и. şiddәtlilik. 
шиә и. дини. şiә. 
шиәти и. дини. şiәlik; шиəти мəзһəб şiəlik məzhəbi. 
шијә с. әzik; шијə беј ф. əzilmək; шијə быə с. əzilmiş, əzilən; 

шијə быə хəб. мəн. əzilmişdir, əzilib; шијə кардеј ф. əzmək; шијə 
кардə беј ф. əzdirilmək. 

шијә I и. selik, ağız suyu. 
шијә II и. mәhlul, sıyıq; шијə гəтеј ф. məhlul tutmaq; шијə гəтə 

беј ф. məhlul tutulmaq; шијə гəтə быə с. məhlul tutulmuş (tutulan); 
шијə гəтə быə хəб. мəн. məhlul tutulmuşdur (tutulub); шијə кардə 
быə с. əzdirilmiş, əzdirilən; шијə кардə быə хəб. мəн. əzdirilmişdir, 
əzdirilib. 

шијәјн с. selikli. 
шијәјнгәв с. 1 ağzıayrıq, ağzının suyu axan (adam); 2 ağzısuyuq, 

sirr saxlaya bilmәyәn (adam). 
шијәјнгәвәти и. ağzıayrıqlıq.  
шијәјнәти и. seliklilik, sıyıqlıq. 
шијәчаәдә и. mәhlulqarışdıran. 
шијовәр и.  бот. aristella.  
шикат и. şikayәt; шикат кардеј ф. şikayət etmək, şikayətlənmək; 

шикат кардə беј ф. şikayət edilmək; шикат кардə быə с. şikayət 
edilmiş (edilən); шикат кардə быə хəб. мəн. şikayət edilmişdir 
(edilib). 

шикатәкә и. şikayәtçi. 
шикил и. şәkil. 
шикиләдә и. грəм. şәkilçi; bax:  ғулоғә. 
шикиләкәш и. şәkilçәkәn. 
шикилин с. şәkilli. 
шикор и. şikar. 
шил и. 1 зоол. bığcıq, qıl; 2 бот. zoğ (şitildə);  шил ғандеј zoğ 

atmaq (şitil). 
шилбит и. botinka, çәkmә. 
шилдон и. зоол. qatqatı, şirdan (kövşəyən heyvanlarda mədə və 

bağırsaq arasında yerləşən həzm orqanı). 
шиләгыринон и. зоол. qılayaqlılar. 
шилинг с. qanlı; шилингə јарə qanlı yara.  
шиллыҹ и. зоол. oxuyan qaratoyuq. 
шилохшәр с. qılaoxşar. 
шимал с. ҹоғр. şimal. 
шимал-ғәрб с. ҹоғр. şimal-qәrb. 
шималыж з. şimallı. 
шимал-шәрғ с. ъоьр. şimal-şәrq. 
шимол и. tumar, sığal; шимол дој ф. tumar (sığal) çəkmək, 

yasalamaq; шимол доə беј ф. tumar (sığal) çəkilmək, yasalanmaq; 
шимол доə быə с. tumar (sığal) çəkilmiş, yasalanmış; шимол доə 
быə хəб. мəн. tumar (sığal) çəkilmişdir, yasalanmışdır. 

шимолин с. sığallı, tumarlı. 
шимолинәти и. sığallılıq, tumarlılıq. 
шимшор и. бот. şümşad, şümşad ağacı. 
шин с. şirin; шинə сыхан şirin söz. 
шинаст с. şirintumlu (meyvə); шинастə ғəјси şirintumlu ərik. 
шингилә и. бот. şingilә. 
шинәбијә и. dondurma. 
шинәзывон с. dilişirin, şirindilli. 
шинәзывонәти и. dilişirinlik, şirindillilik. 
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шинәләвз с. qanışirin, suyuşirin. 
шинәләвзәти и. qanışirinlik, suyuşirinlik. 
шинәф и. бот. ağ xәccәgülü, ağ novruzgülü, ağ qargülü. 
шинәһәјә и. xoşallandıran qaşınma. 
шини и. 1 şirni; шини һардеј şirni yemək; 2 şirinlik; шини дој 

şirinlik vermək. 
шинов и. şirniklәndirmә, şirniklәnmә, dadanma, dadandırma, 

imrәndirmә; шинов дој şirnikləndirmək, dadandırmaq, imrəndirmək. 
шин-шинә с. şirin-şirin; шин-шинə гəпон şirin-şirin söhbətlər. 
шин-шини з. şirin-şirin; шин-шини гəп жəј şirin-şirin danışmaq. 
шир I и. зоол. şir. 
шир II и. kran, lülәk, qurna. 
ширә и. şirә; сефə ширə alma şirəsi. 
ширәјн с. şirәli. 
ширәјнәти и. şirәlilik. 
ширәти и. мəҹ.şirlik. 
ширкәт и. şirkәt. 
ширнијот и. şirniyat. 
шит с. dәli; шит беј dəli olmaq. 
шитәти и. dәlilik. 
шитил и. şitil. 
шитилҹо и. şitillik. 
шит-шити з. dәli kimi, dәlicәsinә. 
шифер и. şifer. 
шифо и. şәfa. 
шифоәдә с. şәfaverici. 
шифојн с. şәfalı. 
шифоһи с. şifahi; шифоһијə офəјемон şifahi yaradıcılıq. 
шишә 1 и. şüşә; 2 с.: шишә ғаб şüşә qab; шишə пеғандеј ф. 

aynalamaq; шишə пеғандə беј ф. aynalanmaq; шишə пеғандə быə с. 
aynalanmış, aynalanan; шишə пеғандə быə хəб. мəн. aynalanmışdır, 
aynalanıb; шишə пеғандовнијеј ф. aynalatmaq; шишə пеғандовнијə 
беј ф. aynalandırılmaq; шишə пеғандовнијə быə с. aynalandırılmış, 
aynalandırılan; шишə пеғандовнијə быə хəб. мəн. aynalandırılmışdır, 
aynalandırılıb; *Бə Һəлəб дештə шишə бардеј Hələbə özü ilə şüşə 
aparmaq (At. sözü). 

шишәбәнд и. aynabәnd, şüşәbәnd. 
шишәбәндин с. şüşәbәndli, aynabәndli. 
шишәбыр и. şüşәkәsәn, şüşәsalan, aynasalan, aynaçı. 
шишәбырәти и. aynaçılıq, aynaçılıq sәnәti. 
шишәғәјлон з. tәrtәmiz, gül kimi, şüşә kimi; шишəғəјлон кардеј 

tərtəmiz (gül kimi, şüşə kimi) etmək. 
шишәғәфә и. vitrin (mağaza sərgisi). 
шишәјн с. şüşәli. 
шишәмол и. şüşәsilәn (maşında və s.). 
шишәпеғанд и. şüşәsalan. 
шыверд и. tabut. 
шывәк и. baldır; шывəки астə baldır sümüyü. 
шывыш 1 и. tros, buraz; 2 с. qayışbaldır; шывышə одəм 

qayışbaldır adam; 3 с. elastik. 
шывышәти и. 1 qayışbaldırlıq; 2 elastiklik. 
шывышәто и. bax: тајчә. 
шыггә и. şıqqıltı. 
шығ и. şeh, çiskin. 
шығе и. çiskinlәmә, şehlәmә. 
шығеј ф. çiskinlәmәk, şehlәmәk; ♥шығејдə çıskinləyir; 

шығејдəни çiskinləmir; шығејдəбе çıskinləyirdi; шығејдəныбе 
çiskinləmirdi; шығəј çiskinlədi; нышығəј çiskinləmədi; шығəбе 
çiskinləmişdi; шығəныбе çiskinləməmişdi; шығəнинбе 
çiskinləməliydi; шығəнинныбе çiskinləməməliydi; шығəнин бе 
çiskinləməli oldu; шығəнин ныбе çiskinləməli olmadı; бəшығе 
çiskinləyəcək; нибəшығе çiskinləməyəcək; шығəбəј çiskinləsəydi; 
шығəнəбəј çiskinləməsəydi; бышығо çiskinləsə; нышығо 
çiskinləməsə. 

шығе-шығе з. çiskinlәyә-çiskinlәyә, çiskinlәyәrәk, şehlәyә-
şehlәyә, şehlәyәrәk. 

шығә с. çiskinlәmiş, çiskinlәyәn, şehlәmiş, şehlәyәn. 
шығә хəб. мəн. çiskinlәyib, şehlәyib. 
шығәжән и. çilәyici. 
шығәнин с. çiskinlәmәli, çiskinlәyәsi, şehlәmәli, şehlәyәsi. 

шығәсә з. çiskinlәyәrkәn, çiskinlәyәndә, şehlәyәrkәn, 
şehlәyәndә. 

шығин с. 1 şehli; 2 çiskinli. 
шығыш и. 1 çilәmә; шығыш кардеј ф. çiləmək; шығыш кардə 

беј ф. çilənmək; шығыш кардə быə с. çilənmiş, çilənən; шығыш 
кардə быə хəб. мəн. çilənmişdir, çilənib; 2 sıçrantı. 

шығышәкә и. çilәyәn. 
шыҒ-ШУ и. çiskin; шығ-шујə һəво  чискин һава. 
шык н. şükür; шык бə Хыдо! Allaha şükür! 
шыкасти и. cәngәllik. 
шыкәст с. şikәst. 
шыкәстә и. мус. şikәstә. 
шыкәстәти и. şikәstlik. 
шыкәсти и. şikәstlik. 
шыкырә с. asılı; шыкырə одəм asılı adam; шыкырə вəзјəт asılı 

vəziyyət; шыкырə беј ф. asılı olmaq; шыкырə быə с. asılı olmuş 
(olan); шыкырə быə хəб. мəн. asılı olmuşdur (olub); шыкырə кардеј 
ф. asılı etmək; шыкырə кардə беј ф. asılı edilmək; шыкырə кардə 
быə с. asılı edilmiş, asılı edilən; шыкырə кардə быə хəб. мəн. asılı 
edilmişdir, asılı edilib; шыкырə мандеј ф. asılı qalmaq, asılmaq; 
шыкырə мандə с. asılı qalmış (qalan); шыкырə мандə хəб. мəн. asılı 
qalmışdır (qalıb). 

шыкырәти и. asılılıq; ҹо хəлғику шыкырəти başqa хalqdan 
asılılıq. 

шыкырије и. sürünmә. 
шыкыријеј ф. sürünmәk.  
шыкырије-шыкырије з. sürünә-sürünә, sürünәrәk. 
шыкыријә с. sürünmüş, sürünәn. 
шыкыријә хəб. мəн. sürünmüşdür, sürünüb. 
шыкыријәнин с. sürünmәli, sürünәsi. 
шыкыријәсә з. sürünәrkәn.  
шыкырнијеј ф. sürümәk; шыкырнијə беј ф. sürütdürülmək, 

sürüklənmək, sürütlənmək; шыкырнијə быə с. sürütdürülmüş, 
sürütdürülən, sürüklənmiş, sürüklənən, sürütlənmiş, sürütlənən; 
шыкырнијə быə хəб. мəн. sürütdürülmüşdür, sürütdürülüb, 
sürüklənmişdir, sürüklənib, sürütlənmişdir, sürütlənib. 

шыкырније-шыкырније з. sürüyә-sürüyә. 
шыкырнијә с. sürümüş, sürüyәn, sürüklәmiş, sürüklәyәn, 

sürütlәmiş, sürütlәyәn. 
шыкырнијә хəб. мəн. sürümüsәn, sürüklәmisәn, sürütlәmisәn. 
шыкырнијәнин с. sürümәli, sürüyәsi.  
шыкырнијәсә з. sürüyәrkәn, sürüyәndә, sürüklәyәrkәn, 
sürüklәyәndә, sürüdәrkәn, sürüdәndә, sürütlәyәrkәn, 

sürütlәyәndә. 
шыкыр-шыкыр и. apar-gәtir, süründürmәçilik. 
шыл с. şil, çolax, topal, paraliç. 
шыле-шыле и. axsama; шыле-шыле карде-карде пыјеј aхsaya-

aхsaya yerimək. 
шыләти и. şillik, çolaxlıq, topallıq. 
шыл-кут и. şil-küt, әzişdirmә, әzişdirilmә; шыл-кут кардеј ф. 

şil-küt etmək, əzişdirmək. 
шылх и. ilxı; аспə шылх at ilхısı. 
шылхәвон и. ilxıçı. 
шылхәвонәти и. ilxıçılıq. 
шылхәчовын и. ilxıotaran. 
шым и. çarıq. 
шымбәтан с. 1 ayağıçarıqlı; 2 мəҹ. avam, mәdәniyyәtsiz. 
шымбәшыкыр с. sәliqәsiz, sәhlәnkar. 
шымбәшыкырәти и. sәliqәsizlik, sәhlәnkarlıq. 
шымдуж и. çәkmәçi, çarıqçı. 
шымдужәти и. çәkmәçilik, çarıqçılıq. 
шымә (ҹ. шымәһон) ə. 1 siz;  шымə вотыоне siz dediniz; 2 sizin; 

шымə кə sizin ev; шымə вотəјон sizin dedikləriniz; (hallanması: 
шымə sizin; бəшмə sizə; шымəни sizi; бəшмəку sizdə; шымəку 
(шымəсə) sizdən). 

шымәбанд(он) и. çarıgın iplәri. 
шымә зынәј арə. сых. siz bilәn, siz bilәni, sizcә. 
шымәкинијон ə. sizinkilәr. 
шымәнин ə. sizlik; шымəнин ни sizlik deyil. 
шымәһон ə. sizlәr. 
шым-потвә и. çarıq-patava. 
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шымши (ҹ. шымшијон) и. qılınc. 
шымшибәдаст и. әliqılınclı. 
шымшибыжән и. qılıncvuran. 
шымшибоз и. вəрз. qılıncoynadan. 
шымшибози и. вəрз. qılıncoynatma; шымшибозијə кешон 

qılıncoynatma yarışları; шымшибози кардеј ф. qılınc oynatmaq. 
шымшидор и. qılıncdar, qılıncgәzdirәn; bax: ғылынҹдор. 
шымшијо и. qılıncdan; шымшијо дəвонијеј ф. qılıncdan 

keçirmək; шымшијо дəвонијə беј ф. qılıncdan keçirilmək; шымшијо 
дəвонијə быə с. qılıncdan keçirilmiş (keçirilən); шымшијо дəвонијə 
быə хəб. мəн. qılıncdan keçirilmişdir (keçirilib). 

шымшиохшәр с. qılıncabәnzәr, qılıncvarı. 
шымшиохшәрәти и. qılıncaoxşarlıq, qılıncvarılıq. 
шымшорәмој и. зоол. qılıncbalığı. 
шын и. düşüncә. 
шынг и. зоол. qunduz; шынгə пуст qunduz dərisi; Шынгəдулон 

Qunduz yuvası (Lik rayonu ərazisində qədimi talış kəndi). 
шынгә и. dәyirman daşının üstünә qoyulan ağac; onunla 

üyüdülәcәk dәn tәmizlәnir. 
шынгәват и. soyma, dәrisoyma, bütöv soyma. 
шынгон и. зоол. qunduzlar. 
шынды и. nәrdivan. 
шындыр с. cırılmış, cırıq. 
шыне и. düşünmә. 
шынеј ф. düşünmәk; аз жыго шынејдəм… mən belə düşünürəm; 

шынə беј ф. düşünülmək; шынə быə с. düşünülən, düşünülmüş; 
шынə быə хəб. мəн. düşünülüb, düşünülmüşdür; ♥шынејдəм 
düşünürəm; шынејдəш düşünürsən; шынејдə düşünür; шынејдəмон 
düşünürük; шынејдəшон düşünürsünüz; шынејдəн düşünürlər; 
шынејдəбим düşünürdüm; шынејдəбиш düşünürdün; шынејдəбе 
düşünürdü; шынејдəбимон düşünürdük; шынејдəбишон 
düşünürdünüz; шынејдəбин düşünürdülər; шынəјм düşündüm; 
шынəјш düşündün; шынəј düşündü; шынəјмон düşündük; 
шынəјшон düşündünüz; шынəјн düşündülər; əшыним düşünərdim; 
əшыниш düşünərdin; əшыни düşünərdi; əшынимон düşünərdik; 
əшынишон düşünərdiniz; əшынин düşünərdilər; шынəнинбим 
düşünməliydim; шынəнинбиш düşünməliydin; шынəнинбе 
düşünməliydi; шынəнинбимон düşünməliydik; шынəнинбишон 
düşünməliydiniz; шынəнинбин düşünməliydilər; шынəнин бим 
düşünməli oldum; шынəнин биш düşünməli oldun; шынəнин бе 
düşünməli oldu; шынəнин бимон düşünməli olduq; шынəнин бишон 
düşünməli oldunuz; шынəнин бин düşünməli oldular; шынəбəјм 
düşünsəydim; шынəбəјш düşünsəydin; шынəбəј düşünsəydi; 
шынəбəјмон düşünsəydik; шынəбəјшон düşünsəydiniz; шынəбəјн 
düşünsəydilər; шынəбим düşünmüşdüm; шынəбиш düşünmüşdün; 
шынəбе düşünmüşdü; шынəбимон düşünmüşdük; шынəбишон 
düşünmüşdünüz; шынəбин düşünmüşdülər; бəшынем düşünərəm; 
бəшынеш düşünərsən; бəшыне düşünər; бəшынемон düşünərik; 
бəшынешон düşünərsiniz; бəшынен düşünərlər; шынəниним 
düşünməliyəm; шынəниниш düşünməlisən; шынəнине düşünməlidir; 
шынəнинимон düşünməliyik; шынəнинишон düşünməlisiniz; 
шынəнинин düşünməlidirlər; бышыным düşünüm; бышын düşün; 
бышыны düşünsün; бышынəмон düşünək; бышынəн düşünün; 
бышынын düşünsünlər; бышыном düşünsəm; бышынош düşünsən; 
бышыно düşünsə; бышыномон düşünsək; бышыношон düşünsəniz; 
бышынон düşünsələr; ♥шынејдəним düşünmürəm; шынејдəниш 
düşünmürsən; шынејдəни düşünmür; шынејдəнимон düşünmürük; 
шынејдəнишон düşünmürsünüz; шынејдəнин düşünmürlər; 
шынејдəныбим düşünmürdüm; шынејдəныбиш düşünmürdün; 
шынејдəныбе düşünmürdü; шынејдəныбимон düşünmürdük; 
шынејдəныбишон düşünmürdünüz; шынејдəныбин düşünmürdülər; 
нышынəјм düşünmədim; нышынəјш düşünmədin; нышынəј 
düşünmədi; нышынəјмон düşünmədik; нышынəјшон düşünmədiniz; 
нышынəјн düşünmədilər; нəшыним düşünməzdim; нəшыниш 
düşünməzdin; нəшыни düşünməzdi; нəшынимон düşünməzdik; 
нəшынишон düşünməzdiniz; нəшынин düşünməzdilər; 
шынəнинныбим düşünməməliydim; шынəнинныбиш 
düşünməməliydin; шынəнинныбе düşünməməliydi; 
шынəнинныбимон düşünməməliydik; шынəнинныбишон 
düşünməməliydiniz; шынəнинныбин düşünməməliydilər; шынəнин 
ныбим düşünməli olmadım; шынəнин ныбиш düşünməli olmadın; 

шынəнин ныбе düşünməli olmadı; шынəнин ныбимон düşünməli 
olmadıq; шынəнин ныбишон düşünməli olmadınız; шынəнин 
ныбин düşünməli olmadılar; шынəнəбəјм düşünməsəydim; 
шынəнəбəјш düşünməsəydin; шынəнəбəј düşünməsəydi; 
шынəнəбəјмон düşünməsəydik; шынəнəбəјшон düşünməsəydiniz; 
шынəнəбəјн düşünməsəydilər; шынəныбим düşünməmişdim; 
шынəныбиш düşünməmişdin; шынəныбе düşünməmişdi; 
шынəныбимон düşünməmişdik; шынəныбишон düşünməmişdiniz; 
шынəныбин düşünməmişdilər; нибəшынем düşünmərəm; 
нибəшынеш düşünməzsən; нибəшыне düşünməz; нибəшынемон 
düşünmərik; нибəшынешон düşünməzsiniz; нибəшынен 
düşünməzlər; шынəнинним düşünməməliyəm; шынəнинниш 
düşünməməlisən; шынəнинни düşünməməlidir; шынəниннимон 
düşünməməliyik; шынəниннишон düşünməməlisiniz; шынəниннин 
düşünməməlidirlər; нышыным düşünməyim; мəшын düşünmə; 
нышыны düşünməsin; нышынəмон düşünməyək; мəшынəн 
düşünməyin; нышынын düşünməsinlər; нышыном düşünməsəm; 
нышынош düşünməsən; нышыно düşünməsə; нышыномон 
düşünməsək; нышыношон düşünməsəniz; нышынон düşünməsələr. 

шынемон и. düşünüş, düşünmә tәrzi. 
шынемонин с. düşüncәli. 
шынемонинәти и. düşüncәlilik.  
шыне-шыне з. düşünә-düşünә, düşünәrәk. 
шынә с. düşünәn, düşünmüş. 
шынә хəб. мəн. düşünüb. 
шынәнин с. düşünmәli, düşünәsi. 
шынәсә з. düşünәrkәn, düşünәndә. 
шыновније и. düşündürmә.  
шыновнијеј ф. düşündürmәk; шыновнијə беј ф. 

düşündürülmək; шыновнијə быə с. düşündürülmüş, düşündürülən; 
шыновнијə быə хəб. мəн. düşündürülmüşdür, düşündürülüb. 

 
шыновније-шыновније з. düşündürә-düşündürә, 

düşündürәrәk. 
шыновнијә с. düşündürücü, düşündürәn. 
шыновнијә хəб. мəн. düşündürmüsәn. 
шыновнијәнин с. düşündürmәli, düşündürәsi. 
шыновнијәсә з. düşündürәrkәn, düşündürәndә. 
шып и. taxıl sәbәti. 
шып з. şıp; шып бырнише ыштə сəдо şıp kəsdi öz səsini.   
шыпларт и. bax: бодымҹон. 
шыплуз с. yekәqarın, qarnıyoğun. 
шыплузәти и. yekәqarınlıq, qarnıyoğunluq. 
шып-шып и. şıp-şıp (səs təqlidi). 
шыппә и. şıppıltı. 
шыррә и. şırran, şırıltı, şırnaq, şır-şır. 
шырт с. bax: шыртулә; шырт беј ф. bax: шыртулә беј; шырт 

быə с. bax: шыртулә быә; шырт быə хəб. мəн. bax: шыртулә 
быә; шырт кардеј ф. bax: шыртулә кардеј; шырт кардə беј ф. 
bax: шыртулә кардә беј; шырт кардə быə с. bax: шыртулә кардә 
быә. 

шырте и. әzmә. 
шыртеј ф. әzmәk; шыртə беј ф. əzilmək; шыртə быəбе əzilmişdi; 

шыртə быəбəј əzilsəydi; шыртə бе əzildi; шыртə бејдə əzilir; шыртə 
бəбе əziləcək; шыртə быə с. əzilmiş, əzilən; шыртə быə хəб. мəн. 
əzilmişdir, əzilib; шыртə кардеј ф. bax: шыртулә кардеј; шыртə 
кардə беј ф. bax: шыртулә кардә беј; шыртə кардə быə с. bax: 
шыртулә кардә быә. 

шырте-шырте з. әzә-әzә, әzәrәk. 
шыртә и. hәlmәşik. 
шыртә с. әzik, әzmiş, әzәn; шыртə памəдор əzik pamidor. 
шыртә хəб. мəн. әzmisәn. 
шыртәнин с. әzmәli, әzәsi. 
шыртәсә з. әzәrkәn, әzәndә. 
шыртов и. әrov, yaxantı (paltar, qab və s. yuyandan sonra qalan 

su). 
шыртулә с. әzik; шыртулə беј ф. əzilmək; шыртулə быə с. 

əzilmiş, əzilən; шыртулə быə хəб. мəн. əzilmişdir, əzilib; шыртулə 
кардеј ф. əzmək; шыртулə кардə беј ф. əzdirilmək; шыртулə кардə 
быə с. əzdirilmiş, əzdirilən; шыртулə кардə быə хəб. мəн. 
əzdirilmişdir, əzdirilib. 
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шыртуләти и. әziklik. 
шарһашыр з. şırhaşır. 
шыр-шындыр и. cır-cındır. 
шыр-шыр и. şır-şır, şırıltı. 
шыт и. süd; бызə шыт keçi südü; гомушə шыт camış südü; шыт 

пешомеј süd içmək. 
шытәаләф и. бот. südotu.  
шытәвон и. südçü. 
шытәвонәти и. südçülük. 
шытәғаб и. südqabı. 
шытәпыло с. südlüplov. 
шытәпул и. südpulu (gəlin köçəndə qız anasına verilir). 
шытәһә с. 1 südәmәr; шытəһə əғыл südəmər uşaq; 2 әmlik 

(heyvan); шытəһə вə əmlik quzu. 
шытин с. südlü. 
шытинәти и. südlülük. 
шытинәаш и. yayma, südlü yayma, südlü aş. 
шых и. şeyx. 
шыхәти и. şeyxlik. 
шыхулислам и. Şeyxülislam. 
шыш и. анат. ağ ciyәr. 
шыште и. yuma, yuyuş, yuyum. 
шыште-барде и. yuyub-aparma. 
шыште-бардеј ф. yuyub-aparmaq. 
шыште-бекарде и. yuyub-çıxarma. 
шыште-бекардеј ф. yuyub-çıxarmaq (suyun köməyi ilə nəyisə 

kütlənin içindən çıxarmaq). 
шыште-варде и. yuyub-gәtirmә. 
шыште-вардеј ф. yuyub-gәtirmәk. 
шыштеј ф. yumaq; шыштə беј ф. yuyulmaq; шыштə быəбе 

yuyulmuşdu; шыштə быəбəј yuyulsaydı; шыштə бе yuyuldu; шыштə 
бејдə yuyulur; шыштə бəбе yuyulacaq; шыштə быə с. yuyulmuş, 
yuyulan; шыштə быə хəб. мəн. yuyulmuşdur, yuyulub; дој шыштеј 
yudurtmaq; даст-почə шыштеј əl-ayağını yumaq; олəт шыштеј 
paltar yumaq; дим шыштеј üz yumaq; ыштə гыно шыштеј öz 
günahını yumaq; ♥шыштејдəм yuyuram; шыштејдəш yuyursan; 
шыштејдə yuyur; шыштејдəмон yuyuruq; шыштејдəшон 
yuyursunuz; шыштејдəн yuyurlar; шыштејдəним yumuram; 
шыштејдəниш yumursan; шыштејдəни yumur; шыштејдəнимон 
yumuruq; шыштејдəнишон yumursunuz; шыштејдəнин yumurlar; 
шыштејдəбим yuyurdum; шыштејдəбиш yuyurdun; шыштејдəбе 
yuyurdu; шыштејдəбимон yuyurduq; шыштејдəбишон yuyurdunuz; 
шыштејдəбин yuyurdular; шыштејдəныбим yumurdum; 
шыштејдəныбиш yumurdun; шыштејдəныбе yumurdu; 
шыштејдəныбимон yumurduq; шыштејдəныбишон yumurdunuz; 
шыштејдəныбин yumurdular; шыштыме yudum; шыште yudun; 
шыштыше yudu; шыштымоне yuduq; шыштоне yudunuz; 
шыштышоне yudular; нышыштыме yumadım; нышыште yumadın; 
нышыштыше yumadı; нышыштымоне yumadıq; нышыштоне 
yumadınız; нышыштышоне yumadılar; шыштəмбе yumuşdum; 
шыштəбе yumuşdun; шыштəшбе yumuşdu; шыштəмонбе 
yumuşduq; шыштəонбе yumuşdunuz; шыштəшонбе yumuşdular; 
шыштəмныбе yumamışdım; шыштəныбе yumamışdın; 
шыштəшныбе yumamışdı; шыштəмонныбе yumamışdıq; 
шыштəонныбе yumamışdınız; шыштəшонныбе yumamışdılar; 
шыштəмбəј yusaydım; шыштəбəј yusaydın; шыштəшбəј yusaydı; 
шыштəмонбəј yusaydıq; шыштəонбəј yusaydınız; шыштəшонбəј 
yusaydılar; шыштəмнəбəј yumasaydım; шыштəнəбəј yumasaydın; 
шыштəшнəбəј yumasaydı; шыштəмоннəбəј yumasaydıq; 
шыштəоннəбəј yumasaydınız; шыштəшоннəбəј yumasaydılar; 
шыштəниним yumalıyam; шыштəниниш yumalısan; шыштəнине 
yumalıdır; шыштəнинимон yumalıyıq; шыштəнинишон 
yumalısınız; шыштəнинин yumalıdırlar; шыштəнинним 
yumamalıyam; шыштəнинниш yumamalısan; шыштəнинни 
yumamalıdır; шыштəниннимон yumamalıyıq; шыштəниннишон 
yumamalısınız; шыштəниннин yumamalıdırlar; шыштəмнəбəј 
yumasaydım; шыштəнəбəј yumasaydın; шыштəшнəбəј yumasaydı; 
шыштəмоннəбəј yumasaydıq; шыштəоннəбəј yumasaydınız; 
шыштəшоннəбəј yumasaydılar; шыштəнинбим yumalıydım; 
шыштəнинбиш yumalıydın; шыштəнинбе yumalıydı; 
шыштəнинбимон yumalıydıq; шыштəнинбишон yumalıydınız; 

шыштəнинбин yumalıdırlar; шыштəнинныбим yumamalıydım; 
шыштəнинныбиш yumamalıydın; шыштəнинныбе yumamalıydı; 
шыштəнинныбимон yumamalıydıq; шыштəнинныбишон 
yumamalıydınız; шыштəнинныбин yumamalıydılar; шыштəнин бим 
yumalı oldum; шыштəнин биш yumalı oldun; шыштəнин бе yumalı 
oldu; шыштəнин бимон yumalı olduq; шыштəнин бишон yumalı 
oldunuz; шыштəнин бин yumalı oldular; шыштəнин ныбим yumalı 
olmadım; шыштəнин ныбиш yumalı olmadın; шыштəнин ныбе 
yumalı olmadı; шыштəнин ныбимон yumalı olmadıq; шыштəнин 
ныбишон yumalı olmadınız; шыштəнин ныбин yumalı olmadılar; 
əшыштим yuyardım; əшыштиш yuyardın; əшышти yuyardı; 
əшыштимон yuyardıq; əшыштишон yuyardınız; əшыштин 
yuyardılar; нəшыштим yumazdım; нəшыштиш yumazdın; нəшышти 
yumazdı; нəшыштимон yumazdıq; нəшыштишон yumazdınız; 
нəшыштин yumazdılar; бышыштым yuyum; бышышт yu; 
бышышты yusun; бышыштəмон yuyaq; бышыштəн yuyun; 
бышыштын yusunlar; нышыштым yumayım; мəшышт yuma; 
нышышты yumasın; мəшыштəмон yumayaq; мəшыштəн yumayın; 
нышыштын yumasınlar; бышыштом yusam; бышыштош yusan; 
бышышто yusa; бышыштомон yusaq; бышыштон yusanız; 
бышыштон yusalar; нышыштом yumasam; нышыштош yumasan; 
нышышто yumasa; нышыштомон yumasaq; нышыштон yumasanız; 
нышыштон yumasalar; бəшыштем yuyaram; бəшыштеш yuyarsan; 
бəшыште yuyar; бəшыштемон yuyarıq; бəшыштешон yuyarsınız; 
бəшыштен yuyarlar; нибəшыштем yumaram; нибəшыштеш 
yumazsan; нибəшыште yumaz; нибəшыштемон yumarıq; 
нибəшыштешон yumazsınız; нибəшыштен yumazlar. 

шыште-ерызније и. yuyub-ovma. 
шыште-ерызнијеј ф. yuyub-ovmaq. 
шыштемон и. yuma, yuyuş, yuyum. 
шыштемон с. yuyuculuq; шыштемонə воситон yuyuculuq 

vasitələri. 
шыште-тәмизкарде и. yuyub-tәmizlәmә. 
шыште-тәмиз кардеј ф. yuyub-tәmizlәmәk. 
шыште-шыште з. yuya-yuya, yuyaraq. 
шыштә с. yumuş, yuyan, yuyucu; шыштə машин yuyan maşın; 

олəтшыштə машин paltaryuyan maşın. 
шыштә хəб. мəн. yumusan. 
шыштәнин с. yumalı, yuyulmalı, yuyası, yuyulası. 
шыштәсә з. yuyarkәn, yuyanda. 
шышты-шу и. yuma, yuyum, yuyub-yığışdırma. 
шыштовније и. yudurtma, yuyundurma. 
шыштовнијеј ф. yudurtmaq, yuyundurmaq; даст-почə 

шыштовнијеј əl-ayağını yudurtmaq; олəт шыштовнијеј paltar 
yudurtmaq; дими шыштовнијеј üzünü yudurtmaq; ыштə гыно 
шыштовнијеј öz günahını yudurtmaq; шыштовнијə беј ф. 
yudurdulmaq, yuyundurulmaq; шыштовнијə быə с. yudurdulmuş, 
yudurdulan, yuyundurulmuş, yuyundurulan; шыштовнијə быə хəб. 
мəн. yudurdulmuşdur, yudurdulub, yuyundurulmuşdur, yuyundurulub. 

шыштовније-шыштовније з. yudurda-yudurda, yudurdaraq. 
шыштовнијә с. yudurtmuş, yudurdan, yuyundurmuş, 

yuyunduran. 
шыштовнијә хəб. мəн. yudurtmusan, yuyundurmusan. 
шыштовнијәнин с. yudurtmalı, yuyundurmalı, yudurdası, 

yuyundurası. 
шыштовнијәсә з. yudurdarkәn, yudurdanda, yuyundurarkәn, 

yuyunduranda. 
шо с. şad, şәn; шо беј ф. şadlanmaq, şənlənmək, sevinmək; шо 

быə с. şadlanmış, şadlanan, şənlənmiş, şənlənən, sevinmiş, sevinən; 
шо быə хəб. мəн. şadlanmışdır, şadlanıb, şənlənmişdir, şənlənib, 
sevinmişdir, sevinib; шо кардеј ф. sevindirmək, şadlandırmaq; шо 
кардə беј ф. sevindirilmək, şadlandırılmaq; шо кардə быə с. 
sevindirilmiş, sevindirilən, şadlandırılmış, şadlandırılan; шо кардə 
быə хəб. мəн. sevindirilmişdir, sevindirilib, şadlandırılmışdır, 
şadlandırılıb. 

шобә и. şöbә. 
шобәлуд и. бот. şabalıd. 
шобәлуди с. şabalıdı (rəng). 
шовинизм и. şovinizm (ifrat millətçilik; başqa millətlərə qarşı 

ədavət və nifrət təbliğ edən cərəyan). 
шовинист с. şovinist (qatı millətçi). 
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шовинистәти и. şovinistlik. 
шогырд и. şagird; шогырд беј ф. şagird olmaq; шогырд быə с. 

şagird olmuş (olan); шогырд быə хəб. мəн. şagird olmuşdur (olub). 
шогырдәти и. şagirdlik; шогырдəти кардеј ф. şagirdlik etmək. 
шогырдəти кардə беј ф. şagirdlik edilmək. 
шогырдəти кардə быə с. şagirdlik edilmiş (edilən). 
шогырдəти кардə быə хəб. мəн. şagirdlik edilmişdir (edilib). 
шоғ и. şövq; шоғин şövqlü; де шоғи şövqlə. 
шоғәриб и. şoğәrib. 
шодовније и. atdırma. 
шодовнијеј ф. atdırmaq; шодовнијə бе и. atdırma, atdırılma; 

шодовнијə беј ф. atdırılmaq; шодовнијə быə с. atdırılmış, atdırılan; 
шодовнијə быə хəб. мəн. atdırılmışdır, atdırılıb. 

шодовније-шодовније з. atdıra-atdıra, atdıraraq. 
шодовнијә с. atdırmış, atdıran. 
шодовнијә хəб. мəн. atdırmısan. 
шодовнијәнин с. atdırmalı, atdırası. 
шодовнијәсә з. atdırarkәn, atdıranda. 
шодоә с. atan, atmış; atılan; шодоə ов atılan su. 
шодоә хəб. мəн. atmısan. 
шодоәнин с. atılmalı, atılası. 
шодоәсә з. atarkәn, atanda. 
шодој ф. 1 atmaq; шодоə бе и. atılma; шодоə беј ф. atılmaq; 

шодоə быə с. atılmış, atılan; шодоə быə хəб. мəн. atılmışdır, atılıb; 2 
bax: ғандеј;  шодоəме пəпрузи сығ siqaretin daşını atmışam; 
♥шодојдəм atıram; шодојдəш atırsan; шодојдə atır; шодојдəмон 
atırıq; шодојдəшон atırsınız; шодојдəн atırlar; шодојдəним atmıram; 
шодојдəниш atmırsan; шодојдəни  atmır; шодојдəнимон atmırıq; 
шодојдəнишон atmırsınız; шодојдəнин atmırlar; шодојдəбим 
atırdım; шодојдəбиш atırdın; шодојдəбе atırdı; шодојдəбимон 
atırdıq; шодојдəбишон atırdınız; шодојдəбин atırdılar; 
шодојдəныбим atmırdım; шодојдəныбиш atmırdın; шодојдəныбе 
atmırdı; шодојдəныбимон atmırdıq; шодојдəныбишон atmırdınız; 
шодојдəныбин atmırdılar; шодоме atdım; шодој atdın; шодоше atdı; 
шодомоне atdıq; шодооне atdınız; шодошоне atdılar; шоныдоме 
atmadım; шоныдој atmadın; шоныдоше atmadı; шоныдомоне 
atmadıq; шоныдооне atmadınız; шоныдошоне atmadılar; шодоəме 
atmışam; шодоə atmısan; шодоəше atıb; шодоəмоне atmışıq; 
шодоəоне atmısınız; шодоəшоне atıblar; шодоəмни atmamışam; 
шодоəни atmamısan; шодоəшни atmayıb; шодоəмонни atmamışıq; 
шодоəонни atmamısınız; шодоəшонни atmayıblar;  шодоəнинбим 
atmalıydım; шодоəнинбиш atmalıydın; шодоəнинбе atmalıydı; 
шодоəнинбимон atmalıydıq; шодоəнинбишон atmalıydınız; 
шодоəнинбин atmalıydılar; шодоəнинныбим atmamalıydım; 
шодоəнинныбиш atmamalıydın; шодоəнинныбе atmamalıydı; 
шодоəнинныбимон atmamalıydıq; шодоəнинныбишон 
atmamalıydınız; шодоəнинныбин atmamalıydılar; шодоəнин бим 
atmalı oldum; шодоəнин биш atmalı oldun; шодоəнин бе atmalı 
oldu; шодоəнин бимон atmalı olduq; шодоəнин бишон atmalı 
oldunuz; шодоəнин бин atmalı oldular; шодоəнин ныбим atmalı 
olmadım; шодоəнин ныбиш atmalıolmadın; шодоəнин ныбе atmalı 
olmadı; шодоəнин ныбимон atmalı olmadıq; шодоəнин ныбишон 
atmalı olmadınız; шодоəнин ныбин atmalı olmadılar; шодоəмбəј 
atsaydım; шодоəбəј atsaydın; шодоəшбəј atsaydı; шодоəмонбəј 
atsaydıq; шодоəонбəј atsaydınız; шодоəшонбəј atsaydılar; 
шодоəмнəбəј atmasaydım; шодоəнəбəј atmasaydın; шодоəшнəбəј 
atmasaydı; шодоəмоннəбəј atmasaydıq; шодоəоннəбəј atmasaydınız; 
шодоəшоннəбəј atmasaydılar; шоəдəјм atacaqdım; шоəдəјш 
atacaqdın; шоəдəј atacaqdı; шоəдəјмон atacaqdıq; шоəдəјшон 
atacaqdınız; шоəдəјн atacaqdılar; шонəдəјм atmayacaqdım; 
шонəдəјш atmayacaqdın; шонəдəј atmayacaqdı; шонəдəјмон 
atmayacaqdıq; шонəдəјшон atmayacaqdınız; шонəдəјн 
atmayacaqdılar; шодəм atım; шодə at; шодə atsın; шодəмон ataq; 
шодəн атын; шодəн atsınlar; шоныдəм atmayım; шомəдə atma; 
шоныдə atmasın; шомəдəмон atmayaq; шомəдəн atmayın; шоныдəн 
atmasınlar;  шодом atsam; шодош atsan; шодо atsa;  шодомон atsaq; 
шодошон atsanız; шодон atsalar; шоныдом atmasam; шоныдош 
atmasan; шоныдо atmasa; шоныдомон atmasaq; шоныдошон 
atmasanız; шоныдон atmasalar; шобəдом ataram; шобəдош atarsan; 
шобəдо atar; шобəдомон atarıq; шобəдоон atarsınız; шобəдон 
atarlar; шонибəдом atmaram; шонибəдош atmazsan; шонибəдо 

atmaz; шонибəдомон atmarıq; шонибəдошон atmazsınız; 
шонибəдон atmazlar. 

шодој-шодој з. ata-ata, ataraq. 
шодомон и. 1 atılış; 2 atım, atımlıq; и шодомон чај bir atımlıq 

çay. 
шодош(ән) хəб. мəн. atsan (da); шодошəн ын пəси, ижəн бəше 

бə са мəнот bu qoyunu atsan da, yenə yüz manata gedər. 
шоәкә с. şadlandırıcı, sevindirici; şadlandıran, sevindirәn. 
шој и. 1 şadlıq, şadyanalıq, sevinc; де шој şadlıqla, şadyanalıqla; 2 

şou.  
шојбәсә з. sevincәk, sevincәk halda; ♥шојбəсəм sevincəyəm; 

шојбəсəш sevincəksən; шојбəсəј sevincəkdir; шојбəсəмон 
sevincəyik; шојбəсəшон sevincəksiniz; шојбəсəн sevincəkdirlər; 
шојбəсəбим sevincəkdim; шојбəсəбиш sevincəkdin; шојбəсəбе 
sevincəkdi; шојбəсəбимон sevincəkdik; шојбəсəбишон 
sevincəkdiniz; шојбəсəбин sevincəkdilər. 

шојбәсәтику и. şadlıqdan, sevincdәn; пур бин чəј чəшон де арси 
шојбəсəтику sevincdən onun gözləri yaşla doldu. 

шој-вој и. şadyanalıq, sevinc. 
шој-војку з. sevincdәn. 
шојд и. şahid; шојд беј ф. şahid olmaq; шојд быə с. şahid olmuş 

(olan); шојд быə хəб. мəн. şahid olmuşdur (olub); ♥шојдим şahidəm; 
шојдиш şahidsən; шојде şahiddir; шојдимон şahidik; шојдишон 
şahidsiniz; шојдин şahiddirlər; шојдбим şahid idim; шојдбиш şahid 
idin; шојдбе şahid idi; шојдбимон şahid idik; шојдбишон şahid 
idiniz; шојдбин şahid idilər; шојд бим şahid oldum; шојд биш şahid 
oldun; шојд бе şahid oldu; шојд бимон şahid olduq; шојд бишон 
şahid oldunuz; шојд бин şahid oldular; шојб бəбим şahid olmuşdum; 
шојд бəбиш şahid olmuşdun; шојд быəбе şahid olmuşdu; шојд 
быəбимон şahid olmuşduq; шојд быəбишон şahid olmuşdunuz; шојд 
быəбин şahid olmuşdular; шојб быəм şahid olmuşam; шојд быəш 
şahid olmusan; шојд быə şahid olub; шојд быəмон şahid olmuşuq; 
шојд быəшон şahid olmusunuz; шојд быəн şahid olublar; шојд 
бəбем şahid olaram; шојд бəбеш şahid olarsan; шојд бəбе şahid olar; 
шојд бəбемон şahid olarıq; шојд бəбешон şahid olarsınız; шојд 
бəбен şahid olarlar. 

шојдәти и. şahidlik; шојдəти кардеј ф. şahidlik etmək; шојдəти 
кардə беј ф. şahidlik edilmək; шојдəти кардə быə с. şahidlik edilmiş 
(edilən); шојдəти кардə быə хəб. мəн. şahidlik edilmişdir (edilib). 

шојәһард  и. şadyeyәn, sevinclәyeyәn (alqış); шојəһардон быбу! 
şad yeyəniniz olsun (yəni malınız şadlıq məclislərində yeyilsin)! 

шој-шој и. bax: шој-вој. 
шој-шојку з. bax: шој-војку. 
шој-шоткомә и. şadyanalıq, şәnlik. 
шоколад и. şokolad. 
шоколадин с. şokoladlı. 
шол и. şal. 
шол с. yun; шолə шəј yun köynək. 
шолго и.  balıq tutulan yer, balıq tutmaq üçün yer. 
шолдуз и. qıyıq, çuvalduz. 
шоми и. kotlet. 
шон I и. şan; шон-шоһрəт şan-şöhrət. 
шон II и. şan; ангивинə шон şan balı. 
шонбәлон и. bax: кијанду. 
шонә I и. çoban; шонəкəон çoban evləri. 
шонә II и. daraq; шонə жəј ф. daraqlamaq, daramaq; шонə жə беј 

ф. daraqlanmaq, daranmaq; шонə жə быə с. daraqlanmış, daraqlanan, 
daranmış, daranan; шонə жə быə хəб. мəн. daraqlanmışdır, 
daraqlanıb, daranmışdır, daranıb. 

шонә III и. dırmıq. 
шонәарә и. тəб. daraqarası. 
шонәгәв и. daraqağzı. 
шонәдандон с. зоол. daraqdişli; шонəдандонə акулон daraqdişli 

akulalar. 
шонәәсохт и. daraqqayıran. 
шонәјн с. daraqlı. 
шонәјнон и. зоол. daraqlılar (dəniz heyvanları dəstəsi). 
шонәми и. әldarağı (yun üçün); бə шонəми жəј ф. daraqlamaq, 

daramaq (yunu, pambığı); шонəми жə беј: бə шонəми жə беј ф. 
daraqlanmaq (yun, pambıq); бə шонəми жə быə с. daraqlanan, 
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daraqlanmış (yun, pambıq); бə шонəми жə быə хəб. мəн. daraqlanıb, 
daraqlanmışdır (yun, pambıq). 

шонәмиәжән и. yundarayan, daraqçı. 
шонәмиәжәнәти и. daraqçılıq. 
шонәмијәгәв и. daraqağzı, daraqdişi. 
шонәохшәр с. darağaoxşar, darağabәnzәr. 
шонәохшәрәти и. darağaoxşarlıq, darağabәnzәrlik. 
шонәпәпу и. зоол. şanapipik. 
шонә-шонә з. daraq-daraq. 
шонзә a. on altı. 
шонзәминә a. onaltıncı. 
шонин с. şanlı. 
шоныдој ф. atmamaq. 
шоныдоә с. atmayan. 
шоныдоә з. atmamış, atmazdan öncә. 
шоныдовнијеј ф. atdırmamaq. 
шоныдовнијә с. atdırmayan. 
шоныдовнијә з. atdırmamış, atdırmazdan öncә. 
шор и. зоол. sığırçın (quş);  кəмə шор boz sığırçın. 
шор с. biçilmiş (tarla); шор беј ф. biçilmək (tarla); шор быə с. 

biçilmiş, biçilən (tarla); шор быə хəб. мəн. biçilmişdir, biçilib (tarla). 
шорһашор з. şorhaşor. 
шор-шор з. şor-şor. 
шоссе и. şosse. 
шостәғ и. мəҹ. xoruz; шостəғ вадој хoruz buraхmaq. 
шоткомә и. bax:  шој-шоткомә. 
шох и. buynuz; бызə шох keçi buynuzu. 
шохбыр и. budama; шохбыр кардеј ф. budamaq; шохбыр кардə 

бе и. budanma; шохбыр кардə беј ф. budanmaq; шохбыр кардə быə 
с. budanmış, budanan; шохбыр кардə быə хəб. мəн. budanmışdır, 
budanıb; шохбыр кардовније и. budanılma; шохбыр кардовнијеј ф. 
budatdırmaq; шохбыр кардовнијə бе и. budatdırılma; шохбыр 
кардвонијə беј ф. budatdırılmaq; шохбыр кардовнијə быə с. 
budatdırılmış, budatdırılan; шохбыр кардовнијə быə хəб. мəн. 
budatdırılmışdır, budatdırılıb. 

шохәбын и. buynuzaltı, buynuzun dibi; жəше гылəј лəво че кəлə 
шохəбыно dananın buynuzunun dibindən bir ağac vurdu. 

шохәвыл и. бот. buynuzgülü (suda böyüyən birilliк от biткisi).  
шохәдумон с. зоол. buynuzquyruqlular (zərqanadlı cücülər 

ailəsi).  
шохәливә и. бот. buynuzyarpaq (kökü olmayan, suda böyüyən 

bitkilər fəsiləsi). 
шохәливәјнон и. бот. buynuzyarpaqlılar (iкiləпəli biткilər 

fəsiləsi). 
шохәмивә и. buynuzmeyvә. 
шохәсо и. buynuzlama; шохəсо кардеј ф. buynuzlamaq; шохəсо 

кардə бе и. buynuzlanma; шохəсо кардə беј ф. buynuzlanmaq; 
шохəсо кардə быə с. buynuzlanmış, buynuzlanan; шохəсо кардə быə 
хəб. мəн. buynuzlanmışdır, buynuzlanıb. 

шохәтыкон с. зоол. buynuzdimdiklilәr.  
шохәчәм с. buynuzsayaq, buynuzvarı, buynuzoxşar, 

buynuzabәnzәr. 
шохәшох  и. buynuzlaşma; шохəшох беј buynuzlaşmaq. 
шохин с. buynuzlu. 
шохиғәзинә с. buynuzvarı. 
шохиғәзинәти и. buynuzvarılıq. 
шохохшәр с. buynuzabәnzәr, buynuzaoxşar, buynuzşәkilli. 
шохохшәрәти и. buynuzabәnzәrlik, buynuzaoxşarlıq, 

buynuzşәkillilik. 
шоһрәт и. şöhrәt. 
шоһрәтин с. şöhrәtli. 
шоһрәтманд с. şöhrәtli. 
шоһрәтпәрәст с. şöhrәtpәrәst. 
шоһрәтпәрәстәти и. şöhrәtpәrәstlik. 
шо-шо з. bax:  шојбәсә. 
шу и. әr; бə шу шеј ərə getmək. 
шуа и. şüa; шуа вадој şüalanmaq, şüa buraхmaq;  bax:  чырт. 
шуајн с. şüalı; bax:  чыртин. 
шуар и. şüar. 
шубһә и. bax:  шәк. 
шубһәјн с. bax:  шәкбәлу. 

шубһәјнәти и. bax:  шәкбәлујәти. 
шуәшы с. әrlik, әrә gedәn (qız). 
шујә и. bax:  шу. 
шујәзо и. ögey oğul, oğulluq. 
шујәкинә и. qızlıq, ögey qız. 
шујәти и. әrlik. 
шукур и. bax: шык. 
шул и. 1 dodaq; 2 ağız-burun; шулон дəрыжнијеј ağız-burnunu 

əzmək. 
шуланҹ и. doğrayıb tökmә; шуланҹ кардеј doğrayıb tökmək, 

töküb-töküşdürmək. 
шулә и. şәlalә. 
шулин с. 1 qalındodaq, sallaqdodaq, yekәdodaq; 2 ağız-

burunlu. 
шулмәк и. зоол. durnabalığı (şirin suda yaşayan yırtıcı ovluq 

balıq). 
шулмәкон и. зоол. durnabalıqları (durnabalığıkimilər 

yarımdəstəsindən balıqlar ailəsi). 
шулмәкиғәзинон и. зоол. durnabalığıkimilәr (qızılbalıqkimilər 

dəstəsindən tıxlı balıqlar yarımdəstəsi). 
шулуғ с. şuluq. 
шулуғәти и. şuluqluq. 
шулуғи и. şuluqluq. 
шулунгә и. leysan; шулунгə вош leysan yağış. 
шум и. şum; шум жəј ф. şumlamaq, sürmək, şum vurmaq; шум жə 

беј ф. şum vurulmaq, sürülmək, şumlanmaq; шум жə быə с. şum 
vurulmuş (vurulan), sürülmüş, sürülən, şumlanmış, şumlanan; шум жə 
быə хəб. мəн. şum vurulmuşdur (vurulub), sürülmüşdür, sürülüb, 
şumlanmışdır, şumlanıb. 

шум жәј-жәј з. şumlaya-şumlaya, şum vura-vura, şumlayaraq. 
шур и. şürә; шур сəғандеј şürəsini salmaq. 
шур и. мус. Şur (muğam). 
шурем и. sәhәr mehi, nәsim. 
шурә и. şura. 
шусојб с. әrli. 
шусојбәти и. әrlilik. 
шутим и. тар. carçı. 
шутимәти и. тар. carçılıq. 
шутун и. бот. bax:  әлел. 
шутурым с. şıdırğı, millәmә, ildırım sürәti ilә; шутурым омəј 

дəварде чəмəку ildırım sürəti ilə gəlib bizi keçdi. 
шуур и. şüur. 
шуурин с. şüurlu. 
шууринәти и. şüurluluq. 
шухыванд с. әrli, әr yiyәsi. 
шухывандәти и. әrlilik.  
шуҹоәт и. şücaәt; де шуҹоəти şücaətlə. 
шуҹоәтин с. şücaәtli. 
шуҹоәтинәти и. şücaәtlilik. 
шу шә с. әrә gedәn (getmiş) (qız, qadın). 
шушәнин с. әrәgetmәli, әrә gedәsi, әrlik (qız). 

 


