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Qrifli nəşrM

Nizami Gəncəvinin «Şərəfnamə» əsərinin 
lüğətinin tərtib prinsipləri

Hər hansı bir müəllifin əsərlərinin və ya bir əsərinin lüğətini tərtib 
etmək üçün leksikoqrafin əlində həmin əsərin elmi- tənqidi mətni olmalıdır. 
Bu baxımdan Nizami Gəncəvinin əsərlərinin lüğətini hazırlamaq üçün de
mək olar ki, lazımı dərəcədə olan elmi-tənqidi mətnlər mövcuddur. Onlar 
müxtəlif illərdə, müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış və nəşr 
olunmuşdur. Bunlar içərisində şairin «İskəndəmamə», o cümlədən əsərin 
birinci hissəsi «Şərəfnamə»nin bu növ nəşri mövcuddur və o, Azərbaycanın 
görkəmli alimi akademik Əbdülkərim Əlizadə tərəfindən yüksək səviyyədə 
hazırlanmış, 1947-ci ildə Bakıda çap olunmuşdur. Əsərin bir çox məziy
yətlərə malik olması, həmçinin onun əsasında əsərin lüğətinin hazırlanması 
işində tam dəyərli və faydalılığı haqqında səlahiyyətli alimlərin müsbət 
fikirləri mövcuddur. Onlardan birinə nəzər yetirək:

«...Nizami əsərlərinin əslini, bütün təfsilatı ilə bu mətnin əks 
etdirdiyini iddia etmək olmaz. Bu, ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir, 
lakin gələcəyin işidir. Bu mətn, tarixi prinsipi tətbiq etməklə, işi davam 
etdirməyə imkan verəcəkdir. Bunun əsasında Nizami əsərlərinin tam 
lüğəti tərtib edilə bilər, daha sonra onun dilinin xüsusiyyətləri aydınlaşar. 
Gələcək tədqiqat nəticəsində Nizami əsərlərinin əslinə yaxın mətnini 
müəyyən etmək mümkün olar. »

Əsərin redaktoru, akademik E.Bertelsin «Şərəfhamə»nin elmi-tən
qidi mətninə yazdığı müqəddimədən götürülmüş bü sətirlərə əsaslanaraq 
bir daha göstərmək olar ki, Nizaminin əsərlərinin lüğətinin hazırlanması, 
şairin hələ də elmi nəzərdən kənarda qalan dilinin leksik-qrammatik 
tədqiqi və onun əsərlərinin orijinal mətninin bərpası baxımından nə qədər 
böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Yuxarıdakı müddəalar əsas götürülərək oxuculara təqdim olunan 
lüğətin hazırlanması əsasən iki mərhələdən ibarət olmuşdur. Birinci 
mərhələdə Nizaminin «Şərəfnamə» əsərinin dil vahidlərinin sözlüyü, 
onun ilk beytindən sonuncusunadək müəyyənləşdirilmiş, söz vərəqləri 
fars əlifbasına uyğun sıralanmış, tezliyi göstərilmişdir. Bu söz vərəq
lərinin sayı sonsuz dərəcədə çoxdur, onun kartotekası lüğətin ikinci 
mərhələsi üçün baza rolunu oynayır. İkinci mərhələdə həmin dil vahid
lərinin mənası verilmişdir ki, onlar da Nizaminin işlətdiyi mənalardır. 
Nizami Gəncəvinin leksik üslubuna əsaslanan bu mənalar şairin bədii 
dilinin, bədii təxəyyülünün, söz sənətkarlığının əksi kimi çox maraqlıdır 
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və onların təsdiqi üçün leksikoqrafa şairin əsərindən gətirilmiş beytlə
rindən başqa heç nə kömək edə bilməz.

Əlbəttə, lüğətin tərtibində şairin dil vahidlərinin düzgün müəyyən- 
ləşdirilməsinin də əsaslı əhəmiyyəti vardır. Onlar lüğətin söz maddələrinə 
əsasən belə qruplaşırlar:

1. Hərf və səslər (fars əlifbasının 32 hərfi və həmzə)
2. Sözdüzəldici və söz dəyişdirici morfemlər
3. Bağlayıcılar və cümlənin qeyri- müstəqil üzvləri
4. Nitq hissələri( əsas və köməkçi nitq hissələri)
5. Modal sözlər
6. Təqlidi sözlər
7. Söz tərkibləri (təyini söz birləşmələri (izafət və yanaşma), 

müxtəlif növ tərkiblər)
8. Frazeoloji ifadələr
9. Poetik ifadələr
Göründüyü kimi dil vahidləri baxımından Nizami Gəncəvinin əsər

lərinin dili ilə fars dilinin arasında fərq nəzərə çarpmır, yəni, yuxarıdakı 
dil vahidləri fars dilindəkilərin eynidir və onlann bölgüsündə leksik 
üslubiyyatdan başqa bir fərq yoxdur. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, 
hər hansı bir bədii əsər yazıldığı dilin dil vahidlərinə əsasən meydana 
gəlir. O dil vahidləri ki, əsrlər boyu öz xüsusiyyətlərini qoruyub saxlayır 
və qrammatik qaydalara əsaslanır. Odur ki, lüğətdə Nizami Gəncəvi 
əsərlərinin dil vahidləri yalnız fars dilinin leksik vahidlərinin bölgülərinə 
müvafiq müəyyənləşdirilmişdir.

İndi bu dil vahidlərinin lüğətdə yerləşdirilməsinin xüsusiyyətlərinə 
nəzər yetirək:

1. «Şərəfiıamə» əsərinin ilk beyti «£»-xe hərfi ilə başlanan »- 
xoda sözündən ibarətdir. Odur ki, lüğətin kartotekasının dil vahidlərini 
tərtib edərkən həmin sözə iki söz maddəsi yazılmışdır. Birinci, sözün baş 
hərfinə, ikinci sözün özünə. Birinci lüğət maddəsi dil vahidi kimi hərf 
olduğundan lüğətin birinci qrup dil vahidlərinə, ikinci lüğət maddəsi isim 
olduğu üçün lüğətin yuxanda göstərilən dördüncü qrup dil vahidlərinə 
aiddir. Burada yalnız birinci qrup dil vahidlərindən söhbət etdiyimiz üçün, 
əsərin birinci beytinin lüğət maddələrinə diqqət edək:

(1 j'T)CajuiI jj CiAiäLa j

İlahi, dünyaşahlığı sənindir, biz qulluqçuyuq, hökmranlıq sənindir. 
<j (y) - iki sait arasında işlənən bitişdirici samitdir.

i (a) - xitab bildirir.
f- (həmzə) - iki sait arasında bitişdirici samit əvəzinə işlənir.

(i) - Fars dilində lsIj (ya-ye məsdər) adlanır. Müxtəlif
sözlərə qoşularaq mücərrəd mənalı isimlər əmələ gətirir.

° (to) - > (to) şəxs əvəzliyinin.qısa formasıdır.
j (ze) - j1 (əz) önqoşmasmın qısa formasıdır, çıxışlıq halı bildirir.
' (a) - ĞP-' (amədən) felinin köküdür.

(əd) - Felin bəzi şəkillərində, 3-cü şəxsin təkində işlənən şəxs 
sonluğudur.

Göstərilən lüğət maddələrinin hər birindən sonra beyt verilir, səhifə 
və beytin nömrəsi göstərilir, münasib hərflərin dil vahidlərinin içərisində 
əlifba sırasına görə yerləşdirilir.

Beləliklə, lüğətin birinci növ dil vahidlərinə aşağıdakı lüğət mad
dələri daxil edilmişdir:

1. Fars əlifbasının 32 hərfi və həmzə
a. Müxtəlif səbəblər əsasında qısa formada işlənən sözlər, ön 

qoşmalar. Məs.: (*^)^‘(^ ‘<?)^‘( j') j ‘(>)0
b. İki sait arasında işlənən bitişdirici samitlər. Məs.: j
c. Müxtəlif qrammatik funksiyalı əliflər. Məs.: (csj^ ‘-*!')1 (əlef-e 

xəbəri) - ismi xəbərdə işlənən xəbər şəkilçisi, (sX1** <—äh)> (əlef-e xetab) - 
xitab bildirən əlif, (jjJ ^-iJ')1 -arzu bildirən əlif.

ç. Bir hərfdən ibarət sözdüzəldici şəkilçilər. Məs.: cä^)cS
(ya-ye məsdəri) - mücərrəd mənalı isim əmələ gətirən sözdüzəldici şəkil
çi, (oa«i cjL ) e? (ya-ye nesbət) - nisbi sifət şəkilçisi, u1) u- (şin-e
məsdəri) - feli isim əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi, (kaf-
e təsğir) - kiçiltmə bildirən sözdüzəldici şəkilçi, (Jj5^ <5^)» (ha-ye məful) - 
keçmiş zaman feli sifəti əmələ gətirən sözdüzəldici şəkilçi, (<-ÄJ (ya-
ye ləyaqət) - feli isim və gələcək zaman feli sifəti əmələ gətirən söz
düzəldici şəkilçi, (4>li ‘-•İl)’ (əlef-e fa'eli) - indiki zaman feli sifəti əmələ 
gətirən sözdüzəldici şəkilçi.

d. Bir hərfdən ibarət söz dəyişdirici şəkilçilər. Məs.:
1. (»cfXkf (ya-ye nəkəre) - qeyri-müəyyənlik bildirən «i».
2. (Cjü.j (ya-ye vəhdət) - vahidlik bildirir.
3. (ıSj1 jaİ*1 uS^)<_5 -estemrari zaman formasım əmələ gətirir.
4. (zəmayer-e mottəsele-ye nesbi) - 

nisbət şəkilçiləri.
5. (<_X,--1‘(*)crl(zəmayer-e mottəsele-ye məf uli) 

tamamlığın növlərini əvəz edən bitişik əvəzliklər.



6. (ı>' ‘l#' *aLäu jjU^o (zəmayer-e mottəsele-ye xəbəri) -
xəbər şəkilçiləri.

Lüğətdə o da unudulmamışdır ki, klassik fars dilində «həmzə» 
qeyri-müəyyənlik kateqoriyasının göstəricisi kimi də işlənir. Nizami 
dilində «həmzə»nin bu funksiyası da özünü göstərir. Odur ki, lüğətdə 
belə bir söz maddəsinə təsadüf etmək olur:

* (həmze) - qeyri-müəyyənlik kateqoriyasının göstəricisi kimi işlənir. 
Məs.:

t ,df) frAjlä. Jja. jilulJİj* j) a_l£|
Hər yerə səpələnmiş əhvalatları sənəmxana(bütxana) kimi bəzədim
2. Bu növ dil vahidlərinə iki və ikidən çox hərfdən ibarət morfem- 

lər daxildir. O cümlədən:
a. Sözdüzəldici şəkilçilər:^ (mənd), jlS (kar), (qar), Jj (var), 

(sar), U (asa), aji (ane), (ənde), Jl (an), (qah), (lak),
(nak), üa' (in), (ine), (qan), (gər)

b. Sözdəyişdirici şəkilçilər, son və önqoşmalar:
1. Cəm şəkilçiləri: ü' (an), U (ha)
2. Şəxs sonluqları: ?l (əm), ls' (i), əl (əd), (im), (id), (ənd),

(əst)
3. Nisbət şəkilçiləri: ük(e-man), ü'j.(e-tan), ülA(e-şan).
4. inkarlıq bildirən önşəkilçilər: Aj (nə), (mə)
5. Sıra bildirən şəkilçilər: (om), u**’ (omin), da’ (in)
6. Önqoşmalar: jt (əz), aj (be), U (ba), Ü (ta), > (dər)
7. Sonqoşma: lj (ra)
8. Felin zaman formalarında işlənən ədatlar: (mi), (həmi)
Lüğətdə daha geniş və əhatəli şəkildə əks olunan bu qəbil dil vahid

lərinin lüğət maddələrində onların qrammatik funksiyaları göstərilir. 
Məs.:

<^»l (əst) -111 ş. t. xəbər şəkilçisi.
(1 JJ CuK L«j CuJ jj (jljə. bİAi.

3. Bağlayıcı və cümlənin qeyri- müstəqil üzvləri. Məlum olduğu 
kimi tabeli və tabesiz bağlayıcılann hər bir qrupu münasib mürəkkəb 
cümlələrin tərkib hissədəri arasında müxtəlif qrammatik münasibətlər və 
mənaların tələbilə işlənir və həmcins üzləri biri digərinə bağlayırlar. 
Həmin bağlayıcılara aşağıdakılar misaldır:

j (və), (qah-qah)), (həm-həm), ^...L (ya-ya),
(əgər), a$J L (ba-an-ke), ASjjlU (ba-in-ke), (hər-cənd), (hər-
cənd-ke), a^j£i (əgər-çe), A^jjU. (cai-ke), a&jSj (vəqti-ke), aSLuI&a 

(henqami-ke), a£jSUj (zəmani-ke), aSJ (an-ke), *£jjl (inke), *£ (ke), j?- 

(ço), A5Jja. (çon-ke), 1 ji j (zira), aS l jj j (zira-ke), aŞJjI ls'j? )bəra-ye in-ke), 
A^j’ (bəra-ye an-ke), aSJjJİ (əz-in-ke), a£Jİ jl (əz-an-ke), (vəli), 
(əmma), ts (ta) və s.

Göstərilən və göstərilməyən bağlayıcılann bir qrupu müxtəlif 
mənalarda işləndiyi üçün onlann bu xüsusiyyətləri nəzərdə tutulmuş, 
onlann hər birini əks etdirən aynca lüğət maddəsi aynlmışdır. Bu xüsu
siyyət özünü daha çox (ke) bağlayıcısı ilə əlaqədar göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bağlayıcı və qeyri-müstəqil üzvlər biri- 
digərinə oxşasalar da, cümlədə işlənmə xüsusiyyəti və funksiyasına görə 
təmamilə fərqlidirlər. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün aşağıdakı beytlərə 
müraciət edək:

İ J» Aİu (*JJİJ A£jA (jAP lSJ?
(jÄLa. fjSLx)

Gül ləçəyində (gizlənən) gül ətri kimi sözdə gizləndim
Məni görmək istəyən sözdə görər məni (Həkim Hazeğ) 
Və yaxud:

Ölkəni qüvvətləndirsən, onun sahibi olarsan, sən etməsən, edən ona 
sahib olar.

Həkim Haziq və Sədi şerindən gətirilən bu beytlərdə a£> (hər ke) 
ilk baxışda bağlayıcını xatırladır, halbuki, o cümlənin qeyri-müstəqil 
üzvüdür. Çünki, j* (hər) - i izah edənJj'J'j* üAP ch* (meyl-e didən-e məra 
darəd) - « məni görmək istəyir» cümləsini aS (ke) ilə birlikdə ixtisar 
etsək, dil normaları pozular, məna alınmaz.

Həmçinin ikinci misalda j* (hər) - i izah edən (konəd) cümləsini 
a£ (ke) ilə ixtisar etsək, yuxarıdakı kimi, dil normaları pozular. İndi 
beytlərdəki izahedici cümlələrsiz yaranan anlaşılmazlığa nəzər salaq:

jjujl... ja ı_SyjiıjS
Belə hallar təyin budaq cümlə və izahedici cümlə işlənən tabeli 

mürəkkəb cümlələrdə baş verir. Bu cümlələrdə təyin budaq cümlələrlə 
əlaqədar işlənən bağlayıcılar müstəqil, izahedici cümlələrlə işlənənlər 
qeyri-müstəqil üzv adlanır.

Professor Ə. Şəfainin deyilənlərlə əlaqədar söylədiyi fikirlərə diqqət 
edək: ...baş cümlədəki bir üzvün qeyri-müstəqil üzv olub-olmamasım təyin 
etmək üçün aşağıdakılara əməl olunur: izahedici cümləni a£ (ke) bağlayıcısı 
və (ojLil l?L)(_s (ya-ye eşare) ilə birlikdə ixtisar edirik. Yerdə qalan sadə 
cümlədə dil normaları pozulsa, məna ciddi şəkildə təhrif edilsə, belə nəti
cəyə gəlmək lazımdır ki, ixtisar olunan cümlə təyin budaq cümləsi olmayıb, 



izah olunan üzvün məzmununu açan cümlə olmuşdur. Nəticədə isə məlum 
olur ki, izah olunan üzv qeyri-müstəqil üzv olmuşdur. Yerdə qalan cümlədə 
dil normaları pozulmasa, məna ciddi şəkildə təhrif olunmasa, belə nəticəyə 
gəlmək lazımdır ki, ixtisar olunan budaq cümlə, təyin budaq cümlə olub, baş 
cümlədə isə qeyri-müstəqil üzv olmamışdır.»

İndi bəzi qeyri-müstəqil üzvlərə nəzər yetirək:
(in), j* (hər), J (an), üM (həman), (həmin), jtia. (çenan), 

ü"? (çenin), (hər ke), (hər çe), a£ > (hər kəs ke), 
(hər çiz ke), aSjjbjä (hər qədr ke), ü'j* (hər an ke), (hər an çe), 

(hər vəqt), (hər tour), (hər cur), (hər qune),
(j>j* (hər an çiz), (hər kəs), üb* (hər an kəs ke),

(hər qah ke), <jL> (hər zəman ke), (hər an qah), -^ja (hər 
çənd),»ji-üi > (hər əndaze), (ba an ke), (ba vocud-e anke),

(hər ca), (hər anca ke), (hər koca), (ançe)
və s.

Qeyd etmək lazımdır ki, göstərilən qeyri-müstəqil üzvlərin bəziləri 
həm də müstəqil üzv kimi işlənirlər. Məsələn, ja (hər ca) cümlədə hər 
iki xüsusiyyətə malikdir. Aşağıdakı misallara nəzər yetirək: 

e* aslui cpjS (jijj ls
(ıji-ka cAİxa) üjj Aäsj

Mehri izi itirmək və hər yandan xəbər tutmaq üçün bir neçə 
günlüyə ədəbiyyat fakültəsinə də getmişdi.

(f 1 Y 1 • ^"lulın, 15 5 .”1,1x11',

Yuxandakıki misalda (hər ca) - nın həm leksik mənası, həm də 
qrammatik funksiyası fərqlidir. Yəni, birinci misalda «hər yer» məna
sında işlənərək, cümlənin tamamlığıdır, ikinci misalda qeyri-müstəqil 
üzvdür. Nizaminin həmin beytinin tərcüməsi belədir: Yanar atəş gördüyü 
yerdə həm odu söndürür, həm Zəndi silirdi (yer üzündən).

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, yuxanda göstərilən xüsusiyyət
lərinə görə, formaca eyni olsalar da, bağlayıcılara başqa, cümlənin qeyri- 
müstəqil üzvlərinə başqa kartoçka yazılmışdır. O da məlumdur ki, 
yüxandakı sözlər əvəzlik kimi də işlənə bilər. Əlbəttə, kartoçka yazanda 
bu xüsusiyyət də nəzərdən qaçınlmamışdır. Məs.:

(f ? üljj
Nə qədər ki yaşayıram mənimlə olan sənsən
Bu qapıdan ümidsiz olmayım
(f f ASjJSLj olS (_ulä JjljS Cxuı^j jl (jİjlJjAj ji (—uc. j

Qeybdən o aşkarlığı əldə edərsən ki, bu qayibin varlığından xəbərdar 
olarsan.

Hər iki beytdə J (an), müxtəlif məna və qrammatik funksiyaya 
malikdir. Birincidə cümlənin qeyri- müəyyən üzvü, ikincidə müstəqildir.

Məlum olduğu kimi, yuxanda göstərilən dil vahidləri, bədii əsər
lərdə, o cümlədən şeirdə də müxtəlif şəkildə işlədilmişdir. Bəzi fonetik 
səbəblərə, o cümlədən poetik normalara məruz qalmış bu fonetik va- 
riantlı sözlər Nizami Gəncəvi əsərlərində də geniş yer tapmışdır. Başqa 
sözlə desək, belə fonetik sinonimlərə lüğətdə ayrıca yer verilmişdir ki, 
onlara aşağıdakılar nümunə ola bilərlər:

_ aSja (hər ke- hərk), 5 j* - <?>(hərçe- hərç), a£Jja
(hər an ke- hərank), jj'>_ a*Jj*(hər an çe- həranç), a£> - °^ja (hər 
qah-hər gəh)

Q • , Y f <—AjI j Jic. jisbJAJ <_jLxuiIjj)A1jSİ güljA
O yaratdıqlannm heç birinin əsası yoxdur (heç nədəndir)
Ağlın dərk etməyə gücü yoxdur.
4. Lüğətin sözlüyünün böyük və əsas hissəsini nitq hissələri təşkil 

edir ki, onlara ayn-aynlıqda nəzər salaq:
A. İSİMLƏR. Bu nitq hissəsi ümumi, xüsusi və mücərrəd isimlərə 

ayrılaraq geniş sahələrə aiddir və hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri 
vardır. Hər bir ismin lüğət maddəsi adlıq halında, təkdə verilir, qalan 
qrammatik kateqoriyalarının göstəriciləri, yəni, konkret isimlə işlənmiş 
cəm şəkilçiləri, onun hal münasibətlərinin göstəricisi olan vasitələr 
(morfoloji və leksik), qeyri-müəyyənliyin qrammatik göstəricisi başqa- 
başqa lüğət maddələri kimi verilir. Məs.:

C V ' )&*->?• ÜJ? ur^jA
Bağda ağaclar çiçəkləndi
Hər bir gül çırağ kimi parladı 
Bu beytdəki » - ağaclar

dəsində, 0' (an) cəm şəkilçisi ayrı lüğət 
dəki (qoli), qeyri- müəyyənlik bildirdiyi üçün, iki yerə parçalanaraq 
müxtəlif söz maddələrində yerləşdirilir. Bunlardan biri «gül» sözünə, 
ikincisi, «ya-ye nəkərə» yə aid edilir. Bu beytdə «£.'-?» və «£'j?» da 
lüğətdə isim kimi öz yerlərini tapmışlar.

Başqa beytdə ismin hal kateqoriyasının göstəricilərinə nəzər yetirək:
( > A I )»1jlal J AİjjIj jljjj A$ jljl jl-J j
Susmuş quşu səslə ki, əvvəlki uçuşuna başlasın
Burada A? (be) önqoşması yönliik halın göstəricisi kimi £>• (morğ) 

sözündən ayrılmış, ayrıca söz maddəsində yazılmışdır.
«Şərəfiıamə»dən isimlər seçilərkən onların struktur xüsusiyyətləri 

nəzərdən qaçınlmamışdır. Bu xüsusiyyətlər düzəltmə və mürəkkəb isim- 

j-b ıjSäSJi jlü.jj

sözü tək halda bir lüğət mad- 
maddəsində verilir, ikinci sətr-



lərə aiddir. Düzəltmə isimlərdən danışarkən, qeyd edilməlidir ki, mücər
rəd mənalı isimlər bu qəbildən olduğundan, lüğətdə onların hər birinə iki 
lüğət maddəsi yazılmışdır. Birincisi mücərrəd mənanı bildirən ismə, 
ikincisi həmin dil vahidini yaradan (ya-ye məsdəri)yə. Məsələn:

Ağ saçlı itburnu gülünün başını
Söyüdün qara kölgəsilə rənglə
Beytdəki «csÄ'^ » sözü göstərilən xüsusiyyətə malik olduğundan 

ona iki lüğət kartoçkası yazılmışdır.
Digər düzəltmə isimlərin də hər biri bu şəkildə lüğətdə əks olunur. 

Məs.:
(f V <jl OäL öjjS alJ j r4 *
Həyat çeşməsinin yolunu axtardı
O vaxt axtardığı çeşməni indi tapdı

İskəndərin qələbəsi başa çatcaq
Həyatın gedişi dəyişdi
(fd 5f J üAu 43)jƏjA jljJ
O hər iki sözdə uyğunluq yox idi
Qondarma sözlərdə düzlük yox idi
Beytdəki (çeşme), (gərdeş), (qoftar) kimi düzəltmə 

isimlərin hər birinə iki, (zendegi) sözünə isə üc söz vərəqi yazıl
mışdır. Çünki bu sözdə söz düzəldici şəkilçidən başqa, iki saitin arasında 
işlənən bitişdirici samit də vardır.

Ümumiyyətlə, hər hansı bir əsərindəki düzəltmə sözlərin yaranma 
vasitələrinin dəqiq və hərtərəfli şəkildə lüğətdə verilməsi, onun müəl
lifinin daşıyıcısı olduğu dildə söz yaradılmasım öyrənmək baxımından 
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, Nizaminin «Şərəfhamə» 
əsərinin lüğətində bu cəhətə çox həssas yanaşılmış, bu sahədə mövcud 
vasitələrin tam əksinə diqqətlə yanaşılmış, onlar, lüğətin münasib hərf 
bölmələrində yerləşdirilmişdir.

«Şərəfnamə»də işlənən isimlərdən böyük bir qrupu da dövlət 
başçıları, tarixi şəxsiyyət, alim, filosof, qoşun başçıları, döyüşçülər, 
əsərdəki bəzi personajlar, dövlət, ölkə, şəhər və s. kimi coğrafi yerlərin 
adlarını əhatə edir. Bir neçə cəhətdən maraq doğuran bu geniş adlar 
qrupu həm də quruluşca müxtəlifdir. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb və tərkib 
şəkilli bu dil vahidləri tərkib hissələrə ayrılmadan, əsərdə olduğu şəkildə, 
münasib hərfin sözlüyündə verilir. Məs.:

(tV (jj Jİ (jt&aQlS-ıi duij (_pı_jäLs <_5LL»

Filqus şah çölü gəzərək, ov edə-edə o qadına tərəf getdi
(5 T • , 1 t )ljjjJ) Ijjj*ljä OiC (jıia.
Rüstəm Fəramürzə dedi ki, Əlburzu sındır, qəlbini sındırma (qorxma)

İpə inci düzən Nizami yazılmışlan yazmadı
() ) f f ojjä eSİJc.1 CxaA <£
Düşmənlərinə fələk kimi qələbə çalan Cahanpəhləvan Nüsrət-əd din 
(f , Y f A)^ < rı..ÄJIig jjjjl <> oJJ
İstər Ordibeheşt (aprel), istərsə Dey (dekabr)da gülsüz olmayan 

Bərdə torpağı gözəldir.
(£ 5Yf A)(jlLa)jJJ AluıJ JijSjSj (JjUäIjjj 4-iu sij

Çölü-çəməni behiştə dönmüş, ətəyinə (torpağına) Kürdən Kövsər 
(behişt suyu) çəkilmişdir.

Beytiərdəki ‘■£1* (məlek Filqus), (Rostəm),
(Fəramorz), (Nezami), (Əlborz), (Nosrət-əd-din),
(Bərde), (Kor), (Kousər) və «Şərəfnamə»dəki yüzlərlə başqa belə 
xüsusi isimlər lüğətin dil vahidlərinin zənginliyi və cəlbediciliyini artıran 
leksik incilərdir. Əlbəttə, belə isimlərin mənasının verilməsində leksik 
yox, ensiklopedik izahdan istifadə olunur.

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır kt, Nizami Gəncəvinin dilində 
işlənən mürəkkəb isimlər bir sıra xüsusiyyətlərilə nəzər diqqəti cəlb edir 
ki, burdan əsasən üç qrupa bölmək olar:

1. Fars dilində işlənən və Nizami dili ilə eyni xüsusiyyətlərə malik 

mürəkkəb isimlər.
2. Nizami dilində işlənmiş və substantivləşmiş mürəkkəb sözlər.
3. Üslubi xarakterli mürəkkəb sözlər.
Başqa sözlə desək, Nizami Gəncəvinin dilindən kənarda onların 

əksəriyyəti isim kimi işlənə bilməzlər. Çünki, onlar Nizami şeriyyətinin 
poetik xüsusiyyətləri ilə əlaqədar məcazlaşaraq metafora, epitet, meto- 
nomiya, antiteza və s. kimi işlənmiş, demək, yeni leksik və semantik 
xüsusiyyətlər kəsb etmişlər. Əlbəttə, burada geniş istifadə olunmuş təş- 
bihlərin də rolu böyükdür. Odur ki, Nizami dilindən belə mürəkkəb 
isimləri seçib onlara lüğət maddələri yazarkən deyilən cəhətlər nəzərdən 

qaçırılmamışdır.
Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün aşağıdakı sözlərin Nizamı dilində 

mürəkkəb isim kimi işlənməsinə diqqət yetirək: ck^> (səgdel), (piltən),
(sibçehr), (əlmasdəndan), (əjdəhapeykər) və s. kimi

sözlərin mürəkkəbləşməsində məcazilik əsas rol oynayır. Yəni, bu sözlərin 
birinci komponentləri olan isimləri sifətləşərək



xasiyyət, keyfiyyət, əlamət və s. bildirirlər. Başqa sözlə, kəsicilik, 
vahiməlik, sap* gözəllik, Jjj nəhənglik, pis xasiyyətlilik simvollarıdır 
ki, digər isimlərlə yanaşma vasitəsilə mürəkkəb sifətlər əmələ gətirmişlər. 
Aşağıdakı beytlərdə isə Nizami onları isim kimi işlətmişdir.

(d> , 1 VA) jök jllİ
Özü ilə mərkəzdə saxlayırdı 
O filcüssəli, poladdan bir dağ idi. 
(AA ,A<l)j5ÜL& ePÜU jLuiiljäü 
Əgər o itürəklilərdən aman istəsək 
Ağıllılar bizi ağıllı adlandırmazlar.

Adamaldadan o almaüzlərlə, alma 
oynayırdı.

Beytlərdə işlənmiş bu mürəkkəb isimlər müəyyən mərhələlər 
keçmişlər ki, həmin mərhələləri göstərmək, Nizami Gəncəvinin dilində 
işlənən başqa bu qəbildən olan sözləri müəyyənləşdirmək baxımından 
faydalı olacağını nəzərə alaraq, onların üzərində qısa şəkildə dayanmaq 
lazım gəlir.

Əvvəla, Nizami bu sözlərin birinci hissəsini təşbih obrazı kimi 
işlətmiş, yəni, qəhrəmanının bədənini yüksəklikdə filə, pis, xəbis ürək 
sahibini itə, üzü forma və hamarlılıq, məlahət, rəng və təravətlilikdə 
almaya oxşatmış, sonra onlar oxşayanla birlikdə bədii təyin və simvol 
kimi işlənərək mürəkkəb sifətlər əmələ gətirmişlər. Nəhayət, beytlərdə 
gördüyümüz kimi onlar şair tərəfindən isim, yəni substantivləşmiş 
sifətlər kimi işlənmişlər.

Odur ki, belə sözlər fars dilində isim+isim modelli sifətlər olsalar 
da, Nizami dilində sifət+isim modelində formalaşırlar. Onu da qeyd edək 
ki, Nizami dilində işlənən mürəkkəb isimlərin əksəriyyəti bu xüsusiyyətə 
malikdirlər və bu modellə düzələn, ilk baxışda sözbirləşməsini xatırladan 
bu növ sözlər onlardan həm forma, həm mürəkkəb morfoloji xüsusiy
yətlər, həm də mənaca fərqlənirlər. Belə ki, müəyyən bir məna kəsb edir, 
hissələrə ayrılanda mənaları itir, tərkib hissələri arasına heç bir söz əlavə 
etmək mümkün olmur və nəhayət, bir vurğu ilə tələffüz edilirlər. Belə 
sözlərin mürəkkəb quruluşlu olmalarını göstərən bir xüsusiyyət də ondan 
ibarətdir ki, onlar həm sözdüzəldici şəkilçilər vasitəsilə yeni dil vahidi 
yaradır, həm də həmin nitq hissəsinə aid qrammatik kateqoriyaların 
daşıyıcısı olurlar. Aşağıdakı sözlər deyilənlərə misaldır:

(sərvbon) - sərvboylu, (şirdel) - şirürəkli, (pəri- 
peykər) - pərigörkəmli, (narbon) - nar kolu kimi gözəl, u^qolbon) -

IJmi ^jljj
ilə oynayan adamlar kimi

gül kolu kimi gözəl və ətirli, (badpay) - yelayaq, (nəxlbon) - 
ucaboylu, (pəriruy) -pəriüzlü, J(şirmərd) - şir qüvvəli), »jli

(xaresəng) - qranit kimi möhkəm, (kuhpare) - dağ kimi
möhkəm, (moştəripeykər) - müştəri kimi parlaq,
(xarbon) - tikanlı, (əjdəhaxuy) - əjdəha xislətli, (şirzən) -
şir güclü qadın və s.

Bu kimi sözlərin hər birinə aid bir lüğət madddəsi verilir.
ikinci qrup mürəkkəb isimlər izafətin tərəflərinin yerlərini dəyişməsi, 

yəni so3*- (ezafe-ye məqlub) yolu ilə yaranmış sözlərdir. Məsələn:
(d , n .)j> tj-xAıjfAj oj j? ə-Lp c/j

Zənci Zənqanəruda gömüləndə
Rumi Şəhrudundan şən səslər yüksəldi

V ıri».a8j.ı<ljj CjjjJ cJA-j rııtpıi(jUwjaİAJ
Hindistandan Tibet torpağına getdi 
Tibetdən Çin diyarına gəldi 
(AA , 1 V Y )»l j 
İran qoşununun döyüşçüləri 
Rum sərkərdəsinin yolunu tutdular

Çin qoşun başçısı Çin diyarından hər an 
Şəhriyara(İskəndərə) sovqat göndərirdi 
Beytlərdəki Oj (zənqanerud), (şəhrud),

(tebetzəmin), (iransepah), jlpsp (çindiyar), Nizami dilində tez-tez
təsadüf olunan bu qəbil sözlərə bir nümunədir ki, lüğətdə onların hər 
birinə bir söz maddəsi ayrılmışdır.

Nizami dilində işlənən mürəkkəb isimlərin bir qismi də izafət əla
mətinin düşməsi, yəni (həzf-e ezafe) nəticəsində yaranmışlar.
Hər birinə ayrıca lüğət maddəsi ayrılmış belə sözlərə nəzər salaq: s**ü-° 

(sahebkolah) - tac sahibi, ö'j* s*^3—» (sahebqeran) - şah, qüvvətli, 
ı,_ w' (sahebsərir) - şah, “(sahebkəmər) - şah, jA-

(sahebxəbər) -xəbərçi və s.
(1 V ,A • )«ljiəh (jLİÄ <£ eli əjijıi. <-ia.L-a əjJjjä.
Xəbərçi şaha xəbər apardı ki, ədalət istəyən bir qrup zülmgörmüş 
(V • T V Ajj əjj Aj əjlojjj
Ağılsahibi təəccübləndi ki, nə adam, nə heyvan nə də vəhşidir. 
(Y Y rt . )(jlu (^51 ejil. (^3JJ (jUj (_ö.L-a jbujSjl I j-
Mənə zamananın insaflılarından qalan sənsən, var ol 
(T Y , f jlluı j ı_ıa.LuaJİil<jİşAjj£
Bir qrup onu taxt sahibi, təkcə ölkə deyil, dünyanı tutan adlandırır .



Məlumdur ki, fars dilində elə sözlər olmuşdur ki, onlar, tarixən şə- 
kilçiləşmişlər. Nizami dilində belə sözlərdən biri yer və zaman məna
sında işlənən (qah) - dır.

Onun sərbəst söz kimi işlənib leksik məna ifadə etməsinə klassik 
fars dilində də təsadüf olunur. Odur ki, tərkibində (qah) işlənən sözlə
rin bir qismini mürəkkəb isim kimi qəbul etmək lazımdır. Məs.:

Qılıncla tac, taxt alacağam, bu əjdəhayla(qılıncla) ayı alacağam
Q , Y V Y')ol^ 'x j 'ıjuiArh
Şah, hər gün, səhər Cəmşid aini ilə taxta qalxardı 

birinci beytdə «taxt», ikinci beytdə həm «taxt» və həm də 
mürəkkəb sözün tərkib hissəsində «vaxt» mənasında işlənmişdir.

sözünün müstəqil şəkildə «vaxt, zaman» mənasına isə aşağıdakı 
beyt misal ola bilər.

(V? ?A<5)j^uı jçLjajlj Ap jLj (jİSJçlj jl AS {jiiljjL
Dünya onu gah sülhdə, gah müharibədə sınadı, müharibədən ziyan, 

sülhdən xeyir gördü
Beytdə işlənən & (gəh), -m qısa formasıdır.
«Şərəfhamə»də ( ^ )- la işlənən mürəkkəb isimlərə aşağıdakı 

sözləri də daxil etmək olar: »^-?'>»{xabqah) - yataq, (qozərqah) - 
keçid, (ləngərqəh) - ləngər salman yer, (karqah) - emalatxana, 
iş yeri, A^?3İ (noubətgəh) - gözətçi yeri, (rəzmqah) - döyüş yeri,
müharibə və s.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami dilində kopulativ, yəni, 
köməkçi vasitə olmadan iki və ikidən artıq sözün birləşməsi yolu ilə 
əmələ gələn isimlərdən başqa, determinativ, yəni, köməkçi vasitələrin 
iştirakı ilə yaranan mürəkkəb isimlərə də təsadüf olunur. Məsələn: 

(çubdəsti) - məzəmmət, u?J j-L (pamərdi) - mərdlik, 
(cəhanpadşahi) - dünya şahlığı, (keşməkeş) - çəkişmə,
(sərapərde) - baş çadır, “b 3 (*-j (rəsmorah) - adət- ənənə, rmjj* (mər- 
zobum) - ölkə, (təranqatərəng) - müxtəlif dəmir alətlərin biri-
birinə toqquşmasından yaranan səs, (nadelpəsənd) - xoşagəlməz,
jAjjL (darogir) - döyüş, müharibə və s bu kimi sözlərə lüğət maddələri 
yazılarkən buradakı ön, orta və sonda işlənən köməkçi söz düzəldici 
vasitələrə də ayrıca yer ayrılmış, onların funksiyaları göstərilmişdir. Məs.:

(A • 5 t ) ) ) jji J JJ uıa nı 1.\]L
Ki, bu qədər insan bu müharibədə nə üçün qılınc və oxla ölməliydi. 
Beytindəki (dar-o-gir) - müharibə sözünə aşağıdakı lüğət

maddələri yazılmışdır:

(dar-o-gir) - müharibə
3 (o) - sözdüzəldici orta şəkilçi( infiks).
Əlbəttə, lüğət maddələrinin hər birini onların işləndiyi beyt 

tamamlayır.
Aşağıdakı beyt isə ikidən artıq sözdən ibarət mürəkkəb isimlərin 

lüğətdə yerləşdirilməsi baxımından maraqlı olduğu üçün verilmişdir.
Q A “1 ,5 jj jji (jtpJJ oj j

Belinə inci ilə bəzənmiş kəmər bağlayıb, başına poladdan hindi 
(papaq) qoyub...

Burada 3^ 0^3*3^ (qouhəraginkəmər), ^3^« (ezafe-ye
məqlub) - «izafətin çevrilməsi» yolu ilə mürəkkəb söz şəklinə 
düşmüşdür. Odur ki, bu kimi sözlərə bir lüğət maddəsi yazılmışdır.

B. SİFƏTLƏR: Məlumdur ki, bu nitq hissəsi məna çalarlannın 
zənginliyi ilə bərabər, həm də dərəcələrinə və quruluş növlərinə görə biri- 
digərindən fərqlənirlər. Lüğətdə sifətlərin yerləşdirilməsi, onların keyfiy
yət dərəcələri və quruluş müxtəlifliyinə əsaslanmışdır. Belə ki, sifətlər 
Nizami dilində hansı dərəcədə verilsə də, onlar adi dərəcədə lüğətin 
sözlüyünə salınmış, dərəcə göstəriciləri isə ayrıca söz maddələrində 
verilmişdir. Aşağıdakı beytə diqqət yetirək:

Ən yüksək, təmiz bilik öyrədən, yer üzünə bilik səpən sənsən 
Burada (bərtərin) - Ən yüksək sözünə iki lüğət maddəsi

yazılmışdır: 3? və Chjj

Söz maddələrinin hər birində beyt, səhifəsi və nömrəsi göstərilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami dilində hər bir nitq hissəsi, o 

cümlədən sifətlər çox vaxt isimləşir. Odur ki, lüğət maddələrinin 
daxilində, şairin dilində hansı nitq hissəsi kimi işlənməsi lazımi qeydlə 
nəzərə çatdırılır. Məs.:

(Y f s) ri)^jj (J3; jj-oA(jl£
İskəndər o qara buludun (Dara və qoşunu) coşmuş şirlərə (İskəndər 

və qoşununa) ildırım qılıncı yağdıracağını bilincə
Beytdəki (tondmiğ) - qara bulud (Dara və qoşunu), 3-^

(tondər) - coşmuş şirlər (İskəndər və qoşunu) və ı3> (bərğtir) - ildırım 
qılıncı sözləri keyfiyyət bildirən sifətlər olsa da, burada substantivləşərək 
isim kimi işlənmişlər. Ona görə də bu sözlərin lüğət maddələrində onların 
bu xüsusiyyətləri haqqında lazımi qeydlər edilmişdir. Məs.:

(tondmiğ) - isim. Coşmuş tufan. Dara və onun qoşunu nəzərdə 
tutulur.



(tondər) - İsim. Coşmuş şir. İskəndər və rum qoşunu nəzərdə 
tutulur.

j" (jj? (bərqmiğ) - İsim. İldırım təsirli qılınc.
Əlbəttə, hər üç söz maddəsində beyt təkrarən verilir.
C. SAYLAR. Bu nitq hissəsinə aid söz maddələri aşağıdakılardan 

ibarətdir:

ıjÜjSjl

1. Miqdar saylan:
*» (noh) - doqquz

(TV (J* nı n ıi^Xlal 4_a

Hamiləliyindən doqquz ay keçincə, qurtuluş damarı hərəkətə gəldi 
(yek) - bir

(A ? Y jJ üc uSj (jl jj
Kişi qızılın düşməsindən, birin yüzə qarışmasından mat qaldı.
Beytdəki (səd) də miqdar sayı olduğundan beyt həmin lüğət 

maddəsində təkrarən verilir, amma burada o, say yox, isim kimi təqdim 
edilir. Çünki, bu beytdə həmin say isimləşmişdir. Yəni:

(səd) - İsim. Yüz
(A , Y T’^(jÜ_xxılX-a^p 02C. <—£_> (jl jj
Və ya aşağıdakı beytə nəzər salaq:
(I d , Y T)>JİjA— -ÜJjk-a Ij
Ki, çox azın yanma gəlməz, yüz birin yox, bir yüzün yanma gələr,
Əlbəttə, buradakı saylar rəqəmlərin adım bildirir və isimləşib. Odur 

ki, onlar söz maddələrində isim kimi təqdim edilmişlər. Burada, həm də 
yalmz miqdar saylan deyil, qeyri-müəyyən saylar (əndək), jb-u 
(besyar) da substantivləşməyə məruz qalmışdır.

2. Sıra saylan məlumdur ki, ? (om), (omin) vəq? (in) sözdü
zəldici şəkilçiləri vasitəsilə əmələ gəlirlər. Odur ki, onlann hər birinə iki 
söz maddəsi verilir. Məsələn:

(v xn j tab1 ji&u
Yaranışın ilk bayrağı, dövranın son ayətisən
Ç. ƏVƏZLİKLƏR. Bu nitq hissəsi Nizami dilində çox konkret 

mənalar kəsb edir. Burada izahat verəndə diqqət ona yönəldilmişdir ki, 
onlar nəyi və kimi əvəz edirlər. Söz maddələrində məhz əvəz olunan 
məfhumun özü, onun adı verilir. Misallara müraciət edək:

Tannlığına dəlil tapılan andan ağıl sənə şahid oldu
(' • ,Y)U c?jjjA> 'j
Daşı cəvahirə çevirən sənsən Cəvahirə rəng verən sənsən

Beytlərdəki > (to) Allaha müraciətlə işlənmişdir. Odur ki, buradakı 
həmin şəxs əvəzliyinin kimin adının əvəzində işləndiyi göstərilir. Yəni belə:

> (to) - Sən (Allaha işarədir). Sonra beyt verilir.
Deyilənlərə aşağıdakılar da misaldır:
(AV , 1 Y Y’)jjjl ^£_l>jISjj əjjl uSüajjljjljS
Sən otur gözlə, o səninlə müharibə edərsə, sənin qılıncın ona 

dünyam dar edər.

Səndən ələ qılınc almaq, düşməndən baş və qılınc vermək.
( S • 51 Y Y’)(jjj> >,\ıi (jijjj (_gläı ijljjl jl aj
Dara əylənməkdən başqa iş bilməz, sənə hücum edərsə qanı coşar.
( 1 Y , Y Y T(jluajtii 15 jl LİLaj uSj j jljLuljjJ
Sənin zəfərin Zəngi baradək, onun işi dar hərəmxanadır.
(ir ,1 YT)Cu-j^p Alijj (jjS jjjj (JjJjj

Sən din, düşmən, kin yayır, mələk başqa, Əhrimən, başqadır.
(1 r , ı y r)jjjij jj jj ftaji j
Sən, qılınc vurursan, o, badə içir, sən, başda, o, taxtda oturur.
(1 d , 1 Y T)jj l?jj'jJj'JJj ö'JtK*’ jl cSJblıjj
Sən, ədalətli, o, ədalətsizdir. Sən, güc, o, qızıl tərəzisidir.
(1 f 5 ) Y r (jiS jJ YiK u (_f J^äuJjl cS
Sən, ayıq, o, huşsuzdur. Sən, yaxşılıq, o, pislik edir
Yuxanda ədəbi priyom, yəni tərəf müqabillərin tutuşdurulması 

nəticəsində Əflatun və Aristotelin dili ilə deyilmiş bu beytlərdə > (to), 
İskəndərə, j' (u) isə Daraya işarədir. Lüğətdə hər iki əvəzliyin izahında 
«sən», «o» yazıb, onunla kifayətlənmək olmaz. Və ya həmin beytlərdə 
göstərilən əvəzlikləri təkrar kimi nəzərə almaq Nizami leksikasmın 
xüsusiyyətlərinə biganəlik olar. Həm də, bu xüsusiyyətlər «Xəmsə» nin 
məsnəvilərini nəyə görəsə parçalayıb işlərkən meydana çıxır. Yəni hər 
hansı beyti əsərdən mücərrəd şəkildə, onun sözlərinin təhtəl-ləfz məna- 
lanm nəzərə almadan işlərkən belə hallar üz verir. Həmçinin yuxarıdakı 
beytlərin hər biri ayrı götürülərsə, tərtibçi bu əvəzliklərin qarşısında, 
deyildiyi kimi, «sən» və «o» yazıb işini bitmiş hesab edəcək.

Bu xarakterli digər əvəzliklərin mətni mənalarına da nəzər salaq: 
() F ,Y Y’)^ »1 j (Jla (jjl Cxuıl (_>üj (ja jə AS (_p£ (jl_>J
Mənim mənəvi sərvətimin oğrusuna yol gözətçisi məsəlim bəsdir, 
(f r ,Y>Y’)jlCıÄtj jl jjLaJ jljiRj
Onun divanından olan bir qrup, onu filosof kimi qələmə aldılar. 
(? f)jl jl Öä- j ü'jji?
Yaşadığı yer Yunanıstan, Məqduniyə (Makedoniya) vətəni idi.
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(Y r ,f d) JJJj’ JJ Öijj
Allahın ona işdə kömək etməsindən xəbərsiz idi.
(ff Y^jLjjj (jiaAjjl jLja. (jUj^o jlja. 4>İ jijj
O mehribana şah elə mehriban idi ki, yalmz onu xatırlayırdı.
Ç • Ç ddjjjälj jljj jSaVij\
Onun hökmündən boyun qaçırmaq yaramaz. Ondan başqa bir ha

kim necə tapmaq olar.
(Tf ? Y jl Aj lilJjjSxaİ aS güxu (Jijä
Onun məsləhəti ilə işləyərsən. Çünki, ağıllı vəzir(məsləhətçi) qılınc 

və xəzinədən yaxşıdır.
o ü>ju

Vəhşi döyüşçü qoşunu zəbun etdiyindən, onunla vuruşa bir kəs 
çıxmadı.

Beytlərdən göründüyü kimi, <> , j' və <sj əvəzliklərinin mətni 
mənaları müxtəlifdir, yəni sıra ilə Nizami, İskəndər, Filiqus, yenə 
İskəndər, Filiqusun kənizi, Allah, Ərəstu və Zərracəni əvəz edirlər. Belə 
əvəzliklərə «Şərəfnamə» də çox təsadüf olunur, lüğət maddələrində 
göstərilən xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların mətni mənaları 
verilmişdir.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nizami dilində j' (u) əvəzliyi 
universaldır, həm canlı, həm də cansız varlıqları əvəz etməyə qadirdir. 
Məs.:

ÇA ,V • jj (JiAjsjüjjjSjäj
Məlum olan, ağlın dərk etdiyi hər bir elmi...
(f > ,VT)jl ,-Cjaj jjiU j jl u£jjUjjj£j
Dünya nədir? Onun fitnəsindən uzaq, çəngindən azad ol
Yuxarıdakı beytlərdə Y əvəzliyi birincidə iki dəfə elm, bilik, 

ikincidə dünya sözünü əvəz etmişdir.
Nəzərə alınsa ki, «Şərəfnamə»də külli miqdarda canlı və cansız 

personajlar mövcuddur və j* (u) onları münasib şəkildə ifadə imkanına 
malikdir, o zaman bu şəxs əvəzliyinin müəyyənləşdirilməsinin nə qədər 
çətin və maraqlı olduğu aydınlaşar.

Buna görə də yuxanda verilən qeydləri burada təkrar etməyə dəyər 
ki, hər hansı bir əsərin lüğətini yazarkən onun sözlərini əvvəldən, düzgün 
olmadan müəyyənləşdirib əlifba sırasına düzüb, onlar əsasında məna 
yazmaq məqsədəuyğun iş deyil. Çünki, başqa söz maddələri kimi əvəz
liklərin də mətni mənalannı vermək üçün, onu əsərdən aynlmış beytlər 
əsasında yox, əsər əsasında yazmaq lazımdır. Misal üçün, yuxarıdakı 
beytlərdəki əvəzlikləri əsərdən kənar oxuyanda bilmək olmur ki, orada 

kim və nə nəzərdə tutulmuşdur. Bu, xüsusilə o beytlərdə nəzərə çarpır ki, 
əvəz olunanın adı çəkilmir. Məsələn aşağıdakı beytdə, ayrıca, mətndən 
kənar «o» dedikdə kimin nəzərdə tutulduğu məlum olmur.

Onun divanından olan bir qrup, onu filosof kimi qələmə aldı.
Yəqin ki, lüğət tərtibçisi ona verilən beytdə j’-nun qarşısında «o» 

yazaraq, işini bitmiş hesab edəcək. Tərtibçi mücərrəd şəkildə ona veril
miş bu beytdə söhbətin İskəndərdən getdiyini haradan bilə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən Nizami özü tərtibçinin köməyinə 
çatır. Yəni, aşağıdakı beytdə, gördüyümüz kimi, Nizami beytin birinci 
misrasında, aydın şəkildə bir şey haqqında sual verir, ikinci misrada, onu 
əvəzlik vasitəsilə aydınlaşdırır, söz təkrarının qarşısım alır. Məs.:

Burada şair özü aydınlaşdırır ki, «onun fitnəsi», «onun çəngi» 
dedikdə, «o» dünyadır. Bunu «dünyanın hiyləsi», «dünyanın çəngi» kimi 
başa düşmək lazımdır. Və ya:

ÇA , Y < j* j
Burada, iki təyin budaq cümləsi vasitəsilə müəyyənləşir ki, beytdə 

qısa şəkildə verilən j' (u), -in əvəzedicisidir və onun təkrarən daha 
iki dəfə verilməsinin qarşısım alır.

Əlbəttə, yuxanda deyilənlər başqa əvəzliklərə də aid edilməlidir. 
Odur ki, onlara aid söz maddələrində göstərilən cəhətlər imkan daxilində 
nəzərə alınmışdır. Aşağıdakı beytə nəzər yetirək:

( ) JJ Jji CuJäLa j Ciuıljj Ll-li.
İlahi, dünya şahlığı sənindir. Bizlər xidmətçiyik, şahlıq sənindir.
Burada, Nizami «t»» dedikdə birinci şəxsin cəmi bizi yox, bizləri, 

yəni Allahın yaratdıqlannı, bütün varlıqlan nəzərdə tutmuşdur. Buradakı 
-nı mücərrəd şəkildə ayınb onu «biz» kimi təqdim etsək, bir qrup şəxs 

nəzərdə tutular, məna pozular. Burada yaradanla yaranmışlır müsbət 
mənada bədii oppozisiyadır. Dünya padşahı və onun bəndələri.

Dediklərimizi yenə də Nizami öz sözlərilə təsdiqləyir:
<a,jA coJÜjjji jJ CluıJjVlj Cl.aUjİI

Yuxarı, aşağı, hamısı yaranandır. Mövcud olanları yaradan sənsən.
Beytdə, sanki, şair yuxarıdakı 1» -nı əvəzliyi vasitəsilə açır, 

isə cjxja -i müəyyənləşdirir. Başqa sözlə, Nizami özü çox maraqlı 
sinonim cərgəsi verərək -nı izah edir.

Yəni: - ‘j**** - biz = hamı = mövcud olan hər şey
ləi - üt*?. - oAiUjai - Allah = dünya şahlığı = yaradan



Verilən misallardan bir daha aydınlaşır ki, qeyri-müəyyən 
əvəzlikləri ilə əlaqədar söz maddələrini yazarkən bədii ədəbiyyatın, o 
cümlədən Nizami dilinin bütün incəliklərini götür-qoy etməli, deyilənlərə 
əməl olunmalıdır.

Nizami dilində işarə əvəzlikləri ilə əlaqədar da maraqlı cəhətlərlə 
qarşılaşırıq. Belə ki, başqa bədii ədəbiyyatın dilində olduğu kimi, 
«Şərəfnamə»də də işarə əvəzlikləri hər zaman konkret bir varlığı ifadə 
edir. Odur ki, şairin dilində işarə əvəzliklərinin söz maddələrinin sayı və 
mənaları qeyri-məhduddur. Dediklərimizə aşağıdakılar misal ola bilər:

(Y 51 1F)jLöJil jjl QiıS.ıilj aS Aj jLi£j& jl j^JÜ jljj
Hər tərəfdən gələn süvari qoşun hər kəsin onu saya biləcəyi qədər 

deyildi.
(t F (jjuS Aj ji jl OJılü jalSjau
Xoşbəxtlikdən başqa bir şey yox idi, heç kəsin bundan yaxşı həyatı 

yox idi.
(F , Y Y • jäAjjl jjjl JL ji a£ (TimiS.jLİİajI>1 jjl a£
Gah bu, onun beynini dimdikləyir, gah o, bunun qanadım caynağı 

ilə qırırdı.
(b ) 51 F Y )jjjjjjjj ı'tnujmjjljj JjjjJuui a£ tJuliS (jlljj

Sənə o bəsdir ki, mənim qılıncım sənin taxtım mənim altıma 
gətirmir (səni taxtdan salmır).

P F / T Y )?jjl ? jjjjl? Aj>jj fjj' f je a£ jjU» ^İ jj

Məni məcbur etmə ki, gəlib səninlə müharibədə pəncələşəm 
(AA ? 1 Fd)Cxu<jJ jS JpJ (j jUjj a£ CujS-ClJ jA>I (_5_Aj j
Əvvəl çövqanla top ortaya gəldi ki, sən uşaqsan, bunlarla oyna. 
(TV , Y Y)i"ai.iAİ jj eəjjljjjS jU»A jjiaAj
Belə halsız varlığımdan nə istəyirsən, onu götür, əvvəldən yox idim. 
( ' , Y") jL»ajjAJ jiəjljj (jl j Aj AS j15J ^AUjSjJ (jlia.
Sən şəkli elə çəkib düzəltdin ki, ağıl ondan yaxşısını düşünə 

bilməz.
(IA 5F)jL»*Jj (XşJl (jJıj£ jGa <jGj j jtla-
Zamanı, yeri, ulduzların, asimanın hərəkətini elə yaratdın ki,...
Q ? 1TA)qjIüj^JJ jjluA aSLüUS (jııljsjJ Jİ jj ÜP
Ki, onun sayım qoşuna bələd adamlar müəyyənləşdirə bilərlər.
Yuxarıdakı beytlərdə işlənmiş işarə əvəzliklərinin ifadə etdikləri 

mənaların müxtəlifliyini nəzərə alaraq, onlann hər birinə aynca söz 
maddəsi aynlmışdır. Belə ki, həmin işarə əvəzlikləri, sıra ilə aşağıdakı 
mənalarda işlədilmişlər: İskəndərin qoşunu, xoşbəxt həyat, uzaq kəklik, 

yaxın kəklik, qılıncın onu kəsməməsi, müharibəyə başlamağa, kuy və 
çövqan, istədiyi, yaranışın tərzi və Daranın qoşununa işarədir.

Və ya aşağıdakı beytdə u' və jjl - in mənalanna baxaq:
(AF ?A1)<_&j$j Jİ Cu<uAL» JjS I. J.UÜ ıuy, ı_£j j uXia. jljJkÜİ jjXjj j£l
Rumi Zəngilərlə müharibə etmək fikrindədirsə, təəccüblü deyil, 

çünki, bu, balıq, o, nəhəngdir.
Beytdəki ü' və üy1 -in qarşısında onlann nominativ mənalannı 

yazmaqla kifayətlənmək və ya müvafiq kartoçkalarda onlann işləndiyi 
beytin səhifə və nömrəsini yazmaqla iş başa çatdınlmamış, beytdə 
onlann nəyə işarə etdikləri müəyyənləşdirilmişdir. Belə ki, burada üj',

-ni, ü', -ni əvəz etdiyindən, lüğətdə həmin mənalar bu 
əvəzliklərin yeni söz maddələrinin artmasına səbəb olur.

Məlum olduğu kimi, bu işarə əvəzliklərinin bir xüsusiyyəti də 
ondan ibarətdir ki, onlar təyin rolunda sözlərə yanaşaraq, söz birləşməsi 
əmələ gətirirlər. Bu zaman onlar, təyin etdikləri sözlə birlikdə konkret 
mənalar ifadə edirlər. Yəni, lüğət maddələrində həmin birləşmələrdəki 
təkib hissələri ayrılmamış və müəyyən söz maddələrində, yəni işarə 
əvəzliyinin maddəsində verilmişdir. Beytlərə müraciət edək:

pY , YjjujjjjjSj) ji ji jj jçjSuJJjSjljl pllc. jjjj
Bu dünyada xəzinə ilə məmnun olar, o dünyada əziyyətdən azad olar.
Beytdə <jj' (in aləm) və <j' (an aləm) birləşmələrində 

məlumdur ki, insanın yaşadığı bu dünya və öldükdən sonra getdiyi o 
dünya nəzərdə tutulur. Bu birləşmələrin mənasım konkretləşdirən və ö' 
-m oradan ayıranda məna itir, sözü bir məna ifadə edir. Aşağıdakılar 
o cümlədəndir:

(vr ^aa^^jaj .ı.ruıX oj jjA.ij jjJlaJ. j j^Ia öij*j as

Ki, bu cəsarətli qoşun, qorxdu, qılınc zərbəsini dadmamış, doydu. 
(VF ,AA)jlj« cSujljjjijj jljjlS jjl JJjS jljjjLiL
Bu müharibəni qoşunla etmək olar, tənha bir süvari əsgərdən nə çıxar. 
(AA jMSlx- jl -a.ii.iljäj Jjjl ^JÄİji jjijS
Əgər bu itürəklilərdən aman istəsək, ağıllılar bizi ağıllı adlan

dırmaz.
(i. r 51.)jLjj jijäjAii ü-a aS jija.
Əgər o adamyeyən,; ondan da artıq adamyeyən olduğundan xəbər 

tutsa...
( Y F , IY" jjj jj) jjjJjjj ^ajIjj JİS Cuıül Jjäjj‘K»a
İskəndər o qara buludun coşmuş şirlərə ildırım qılıncı yağdıracağım 

bilincə
(Y V , I Y •) jjjSlj OjjIj Jjj» Jj£j (jJäjS (jAtuj



Qaranı (Zəngiban) aldın, ağı (İranı) da al, belə ala-bula sənə 
vacibdir.

Oxşarlarını daha çox gətirə biləcəyimiz bu beytlərdə (in
sepah-e dəlir) İskəndərin qoşununa, j> jjtS jji (in karzar) Rum və Zəngi 
müharibəsinə, jj' (in səgdelan) zəngilərə, ü' (an
adəmixare) Zənci sərkərdəsinə, (jty (çenin əbləğ) İran və Zəngi 
qanşığı(ala-bula) na, ü' (an tondmiğ) Daraya işarədir. Öz-özlüyündə 
aydındır ki, bunları işarə əvəzliklərindən ayrı işlətsək, əvvəla, həmin 
birləşmələr sözə çevrilər, ikinci, Nizami dilində işlənən mənalarını 
itirər, üçüncü, şairin leksik üslubuna xələl gətirərlər.

Bu birləşmələrdə nəzər diqqəti cəlb edən bir cəhət də ondan 
ibarətdir ki, onlar əsərdə personajları xarakterizə edən epitetlərdir. Epitet- 
lərin lüğətdə verilməsinin bir xüsusiyyəti də odur ki, onları mənalan
dıranda müəllifin semantik üslubiyyatı əsas götürülmüşdür. Verilən dil 
vahidlərinin mənaları məhz Nizaminin bu üslubuna əsaslandığı üçün 
düzgün hesab olunur və bu prinsipə riayət olunur.

İşarə əvəzliklərinin başqa bir xüsusiyyəti də yuxanda, cümlənin 
qeyri-müstəqil üzvlərindən bəhs olunanda verilmişdir.

Nizami dilində diqqəti cəlb edən cəhətlərdən biri də burada işlənən 
bitişən əvəzliklərin geniş işlənməsidir. Belə əvəzliklərə fars dilində 
müxtəlif nitq hissələrinə aid qrammatik kateqoriyalar göstəricisi olsalar 
da, hər zaman özündə şəxs yükünü daşıyan və fars dilində aşağıdakı 
terminlər adı altında üç qrupa aynlan sözdəyişdirici şəkilçilər daxildir:

1. (zəmayer-e mottəsele-ye nesbi) - Nisbət 
şəkilçiləri

2. jjUjo (zəmayer-e mottəsele-ye şəxsi) - Şəxs 
sonluqları

3.J<xl~aL>jjLuja (zəmayer-e mottəsele-ye məfuli) - Tamamlıq 
vəzifəsində işlənən bitişən əvəzliklər.

Fars dilində qrammatik formalar yaradan bu şəkilçilərin hər birinə 
aid bir söz maddəsi ayrılmış, onların qarşısında leksik- qrammatik 
funksiyaları göstərilmişdir. Aşağıdakı söz maddələrinə nəzər salaq:

cj (ət) - II ş. t. nisbət şəkilçisi

Xudalığa dəlilin tapılınca, birinci, ağıl sənə şahid oldu, 
o (ət) - II ş. t. vasitəli və vasitəsiz tamamlığlan bildirir.
(A^ ? 1 )C1aİİOİAä. A_a,^j CLnjl-jäljj

Hansı küncdə olsam sənə dua edirəm, nə olsam səni xuda bilirəm 
(ət) - II ş. t. vasitəsiz tamamlığı bildirir.

(A / JjJc. AS

Düzgünlüyə rəğbət et ki, əziz olasan, rəğbətə layiq olanlar da sənə 
rəğbət etsinlər.

üM (-e man) -1 ş. c. vasitəsiz tamamlığı bildirir
(AA ,A^)(j^ülc (jüslc. (jLıüjljäj Qjjl jxjÄİjä.

Əgər bu itürəklilərdən aman istəsək, ağıllılar bizi ağıllı 
adlandırmazlar.

■»' (əm) -1 ş. t. vasitəli tamamlığı bildirir.

Qələbə fikirli şah mənə nə buyursa, buyuranın buyruğunu yerinə 
yetirərəm.
FELLƏR. Bu nitq hissəsi ilə əlaqədar aşağıdakı lüğət maddələri 
mövcuddur.
1. Müstəqil mənalı, ayrıca şəkildə işlənən bütün sadə fellərin Ni

zami dilində, o cümlədən, «Şərəfhamə»dəki qrammatik formasından ası
lı olmayaraq, məsdərləri. Qrammatik forma dedikdə, təbii ki, felin təsrif 
olunan şəkilləri nəzərdə tutulur. Bunlar da felin zaman, şəxs, kəmiyyət, 
tərz, təsdiq və inkar kateqoriyaları əsasında meydana çıxır. Məsələn:

(İT ? 1 f Ajı** uufc AS j coAjA

Kəşfiyyatçı dedi ki, oradakı məst düşmən, bütün günü xəbərsizdir. 
(İY , 1 rA)(JiuıOjji jjLjdJ AS (Jaä. (Jiä. jAİAuaJ
Məzlumlar sürü ilə gəlib dedilər ki, tufan dənizə sel gətirdi.

İskəndər o qara buludun coşmuş şirə ildırım qılıncı yağdıracağım 
bilincə

(Yöı 1Y"^)jjJi Ajljj jLəjA jljCJÜ U Jlluıjj

Göndərdi ki, hər diyardan şahın sarayına qoşun gəlsin
Misal gətirdiyimiz beytlərdə ıjs-ab sadə felləri

lüğətdə məsdər formasında verilmiş, onların qrammatik forma göstəri
cilərinin (zaman, şəxs) hər biri müvafiq lüğət maddələrində yerləş
dirilmişlər.

2. Məlum olduğu kimi fars dilində müstəqil mənalı düzəltmə fellər 
də yox deyildir. Belə ki, bir qrup fellər, sadə fellərin kökünə müəyyən 
şəkilçilərin artırılması yolu ilə əmələ gələrək, yeni qrammatik məna kəsb 
edirlər, başqa sözlə desək, təsirlilik kateqoriyasına mənsub olurlar. Belə 
şəkilçilərə <j’ və -ni misal göstərmək olar. Həmin şəkilçilər lüğətdə 
ayrıca söz maddəsi təşkil edirlər. Məs.:



0 ’ ? Tf )<_A3jÄ j jjja-jjSjlS Jl jjLuı_j l^l^j
İskəndərdən Daraya xalis zəhər kimi boğaz tıxayan bir cavab 

çatdırdı
Beytdəki öAil-j (rəsandən) - çatdırmaq təsirli feli, ĞPy-u (rəsidən) - 

çatmaq təsirsiz feldən orta şəkilçi (infiks) vasitəsilə həm şəklini, həm də 
mənasını dəyişmiş düzəltmə fel olduğundan, lüğətdə ona iki söz maddəsi 
ayrılmışdır.

3. Prefiksli fellərə də lüğətdə iki söz maddəsi ayrılmışdır. Yəni belə 
quruluşlu fellərin mənalandırılmasında həmin prefikslərin xüsusi leksik - 
qrammatik xüsusiyyətləri olduğundan, onların ayrıca söz maddələrində 
verilməsi zərurəti yaranmışdır. Məsələn:

( Y Y ö } 5 AT^i—CLıiSjdJ c.jp jl
O yuxulu bədən, gözübağlı ona dedi: Bu qan və yuxudan uzaq ol.
(1V 5) A V)jUıÜjl Cjä£ jL Cjäjj

Kiyan ağacının barım tökdü, İsfəndiyara zireh əvəzinə kəfən tikdi.
(Y Y Y , j_>^ jIAj^İu <_KjjAıun ÄAiliui
Yüz oyunlu gecə, təzə bahar kimi əli (ulduz çiçəklərilə) dolu gəlir

Mehdinin dərgahına üz qoyanda, mənim qəbrimə (ruhuma) 
Mehdidən rəhmət dilə.

(V A )Cıtııın Ajjji jl jİKjjjjC. jljlj coJİ jljÄ
Zəngənin nəvəsini soraqladı, çağırıb kini yox etdi
(H • ?Y44) jljSjJ jl jlj_yuıi^)l (jjL»j jl jj jjAAşAx>i_ya.
Sarayın eyvanına qalxdı, bir müddət yürüşdən dincəldi.
Beytlərdə işlənən cA^Ajj (bər xastən), cAhjjj® (foru rixtən), CP-’ > 

(bər amədən), (forud amədən), üA^jb (baz costən), CA>’
(fəraz amədən) kimi fellər prefikslərlə birlikdə verilir.

4. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, fars dilində, o cümlədən, «Şərəf- 
namə» də kökalma baxımından çoxlu qaydasız fellər vardır. Bu fellərin 
aynca verilməsi də nəzərdən qaçmamış, onların hər birinə bir lüğət 
maddəsi ayrılmışdır.

5. Mürəkkəb fellər adı altında o fellər nəzərdə tutulur ki, onlar isim 
hissəsi və köməkçi fellərdən ibarətdirlər. Bəzən isə, köməkçi fellər, həm 
də müstəqil mənada işlənmə xüsusiyyətinə malikdirlər. Belə hallan 
nəzərə alaraq, həmin fellərin isim hissəsi baş söz kimi aynca götürülür, 
mənası verilir, sonra, həmin söz maddəsinin müvafiq yerində, köməkçi 
fellə əmələ gələn mürəkkəb fel verilir. Məs.:

(1 f , M A)djjS jjL AJijSiuıj (jjljl
Cavanlıqda kama çatmaq olar, qocalıqda küncə çəkilmək gərək.

Beytdə mürəkkəb fel şəklində verilmiş (quşe qozidən) -
künc axtarmaq idiomatik ifadəsi lüğətdə <4/ (quşe) - künc söz maddəsində 
yerləşdirilmişdir. Aşağıdakı beytlərdə təsadüf olunan CP_£ tfjU • 
(çaresazi kərdən), CA- l>p' (imən şodən), ğAİ'jjA (xəbər daştən), jAP »jta. 
(çare didən) kimi fellər də bu qəbildəndir.

p • p ^A)3jjS (^jUxu (_jj&Jjjj əüS (_$jLuı ('Aı&slı
Onu yıxmaq üçün yol axtararlar, ona möhtac olmadıqlarını 

bildirərlər.

oxlanmaq, zəhərlənməkdən

jLSjlSjJj Aji_ya>. 
və ziyan işlərdən xəbərdar

»1 jljjj »jLä jL»A

(1 ,1 ^)j* jj LPj' (j»jlaiı*i
Yeyib geymək qismət oldu, 

arxayınlaşdılar.
('•?,' ^ A) jbj j jAjh jA
Şah o Kiyan yadigarının faydalı 

olduğunu bilcək.
(Td ?Y ")»1JLüj jljİAİJ jİJjl-^
O ağıllı şah, o bağlı yerdən o bəndi götürmək üçün yol aradı.
6. Tərkibi fellər. Fars dilində, o cümlədən «Şərəfhamə»də, yuxanda 

göstərilənlərdən başqa külli miqdarda ikidən artıq hissədən ibarət tərkibi 
fellər mövcuddur. Nizami dilində, həm tərkib, həm say və həm də 
mənaca maraqlı olan bu fellərin lüğətdə yerləşdirilməsi böyük diqqət 
tələb etmişdir. Aşağıdakı tərkibi fellərə baxaq:

jSii^jijjj^jjjja. (couz bər qonbəd əndaxtən) - faydasız iş görmək, 
ji^byl> (be-zanu neşəstən) - diz çökmək, üA^j-S (be-xedmət
kəmər bəstən) - xidmət etmək, (be-mərdom dər amixtən) -
adamlarla ünsiyyətdə olmaq, (j-P'A- cAjj (qesse-ye səxtruı
xandən) - sərt olmaq, <JA (ca-ye bolbol be-zağ dadən) -
bülbülün yerini qarğaya vermək, LPjj’ (bozorgi be-dəst
avərdən) - böyüklük əldə etmək, üA*?>A (bər xedmət kəmər
bəstən) - xidmət etmək, qulluğunda durmaq

Bu dil vahidlərini, əlbəttə, tərkib hissələrə ayırmaq olmaz. Çünki, 
əsasən frazeoloji ifadələr kimi işlənən bu tərkibi fellərdə elə bir özək söz 
vardır ki, o, bu dil vahidlərinin mənasını açmaqda əsasdır. Yuxandakı 
ifadələrin beytlərdə işlənməsinə diqqət yetirək:

(f Y ,Y 1 >)jüİAjl juj£jl jj jAJ jljjjldjxija.l&jÄ
O yürüşdən, o faydasız işdən bezəndə

Şah mehribanlıqla ona əl verdi, içəri keçib qarşısında diz çökdü
(Y f ,Y4 • '-AjjA <"ıo.ı>j sl&JLu(jj (_>»jl jA



Sarayında min bakirə qız, hər biri bir ay kimi xidmətində dur
muşlar.

Adamsansa adamlara qarış, çünki, adam adamla ünsiyyətdə olar.
?Y F) Jİ^S.ä 1 ** “’ jl^?>.ual uaılj*,ıJUJ

Ayaq süstləşib, sümük kövrəkləşəndə daha sərtlik etmə. 
(Yf ;Y?)ğ-ljj jj jIjjx

Payız küləyi bağda əsərsə, zamana bülbülün yerini qarğaya verər. 
(V , r • )ü»ii jjLÜ cAjjj jU Jjj UVJ
Ey ürək, böyüklük əldə etməyincə, böyüklərin yerində oturmaq 

yaramaz
(VV ,Y df)jl jl£ Oaİİjj jj jlj) Juı Jji jLLaji
Ona layiq sovqat göndərdi, işdə ona xidmət etdi.
İndi beytlərdə verilən tərkibi fellərin özək sözlərinə diqqət yetirək: 

- jülajl jj jjş. (couz bər qonbəd əndaxtən) - faydasız iş görmək
■>’J ~ jjj (bər zanu neşəstən) - diz çökmək
Cxoü. - ji-uj-s Cıxeäj (be-xedmət kəmər bəstən) - qulluq göstərmək 

(be-mərdom dər amixtən) - adamlara
yovuşmaq

(qesse-ye səxtrui xandən) - 
qürrələnmək

Jü? - eplə Jıb (ca-ye bolbol be-zağ dadən) - bülbülün yerini 
sara vermək

- ĞPjj' Ouəı ( bozorgi be-dəst avərdən) - böyük mənsəb 
əldə etmək

cäAiijj (bər_ xedmət kəmər bəstən) - qulluq 
göstərmək

Göstərilən fel tərkibləri sabit ifadələr olduğundan, onları parçala
maq olmaz. Əgər belə edəriksə, onlar ya sadə, ya prefiksli ya da mürək
kəb şəklə düşərək, mənalarım dəyişəcəklər. Belə hallar baş verməsin 
deyə, yuxarıdakı və bu tipli digər tərkibi fellərin özək sözü müəyyən
ləşdirilmiş, sonra, ifadə orada yerləşdirilmişdir. O cümlədən olan yuxarı
dakı özək sözlərin hər biri üçün lüğətdə söz maddələri ayrılmış, onların 
nominativ mənaları qeyd olunandan sonra, müvafiq yerdə ifadələr veril
miş, Nizami dilində işlənən mənası və ona şahidlik edən beyt göstə
rilmişdir. Məs.:

>'J (zanu) - diz.. >l> (be-zanu neşəstən) diz çökmək, təzim
etmək

(f f , Y1 Y')OxuaÜ jjl jj oäj Vı.njJjjl

Şah mehribanlıqla ona əl verdi, içəri keçib qarşısında diz çökdü
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzən bir tərkibi fel müxtəlif 

önqoşmalarla işlənir. Əlbəttə, bu xüsusiyyətə həm fars dilinin başqa 
yazılı abidələrində, həm də Nizami dilində təsadüf olunur. Belə ki, 
önqoşmalar və sonqoşma belə abidələrdə biri digərini əvəz edərkən öz 
nominativ mənalarından uzaqlaşır, rəngarənglik yaradır. Bəzən isə bir 
ifadə sinonim mənalı iki önqoşma vasitəsilə yanaşı işlənir. Dediklərimizə 
jLud j-S > və CwJiji misal ola bilər. Burada, A? və> eyni
qrammatik funksiyalara malikdir. Belə hallarda Nizami dilinin ifadələri 
orijinalda olduğu kimi verilir. Yəni bu ifadələrin ikisi də olduğu kimi 
Oaiİ. lüğət maddəsində, əlifba sırasına əsasən göstərilir. Deyilənlər 
nəzərə alınaraq, həmin tərkibi fellərin lüğətdə yerləşdirilməsinə nəzər 
yetirək:

Ciajs. (xedmət) - qulluq, xidmət.. (be-xedmət kəmər
bəstən) qulluq etmək, xidmət etmək

( Y f , Y <Ä • )#L»ıluəäu (j j GHj'j4
Onun sarayında hər biri bir ay kimi (gözəl) min bakirə qız ona 

xidmət edirlər.
Cmjİjj (bər- xedmət kəmər bəstən) qulluq etmək, xidmət 

etmək
(YV , Y jlS j'j'j'J"
Ona layiq sovqat göndərdi, işdə ona xidmət etdi.
7. Fel kökləri. Lüğətin bir hissəsini də fel kökləri təşkil edir. 

Əlbəttə, bu qism lüğət maddələri, yalnız qaydasız felləri əhatə edir. 
Onların qarşısında hansı məsdərin kökü olduğu göstərilir. Bəzən, bu 
köklər, Nizami dilində isim kimi işlənərək ayrıca məfhum ifadə edirlər. 
Bu halda, o başqa bir söz maddəsində verilir, qarşısında «isim»sözü 

yazılır. Məs.:
(suz) - (suxtən) felinin kökü.

()dY jcr?J
İçərimdə sinəm susuzluqdan yanır, təpəmdən dırnağa qədər qan 

dənizinə qərq olmuşam.
(suz) - isim, dərd, kədər

(arı /FSjjüjijU ji>ıı
Sonra öz sirrini deməyə başladı, öz kədərini belə bəstələdi.
8. Feli sifətlər. Nizami dilində, o cümlədən «Şərəfnmə»də feli 

sifətlər bir neçə cəhətdən nəzəri cəlb edir. Əvvəla, onların sonundan feli 
sifət şəkilçisinin ixtisan müşahidə olunur. Bu hal daha çox »*' (ənde) 
şəkilçisi ilə düzələn indiki zaman feli sifəti ilə əlaqədar nəzərə çarpır.



İkinci, feli sifətlər bu şəkildə daha çox mürəkkəb sözlərin yaranmasına 
xidmət edir, əksərən isə substantivləşirlər. Nəhayət, onların quruluşu onu 
deməyə əsas verir ki, bu növ mürəkkəb sözlər AiLjal (ezafe-ye 
məqlub) durlar. Yəni, izafət şəkilli söz birləşmələrinin tərəflərinin yeri 
dəyişilərək mürəkkəb sözə çevrilmişlər. Onların bir neçəsinə diqqət edək: 

ja jS gövhər satan
toAijja. _ qis. başaq yığan 

jAjş. ja jş.. inci satan
- jjS. ojxo _ meyvə yeyən

<_ye. L-UC. -gyib yuyan
<_uc _ ja. <_ye,. eyib axtaran 
jjc. ^sAiAİji. _ aljijjc, _ üzr istəyən 
jjjä) - jljä, jjjji -afərin deyən

-dünyam gəzən
g.o.Vu.A'nı - qALİ -məna bilən

<_£j'JS - jAı - peyğam qəbul edən
Cı*uj $4.14jjS ~ əj tutan
Bu sözlər, Nizami dilində isimləşərək, bu nitq hissəsinin bütün 

kateqoriyalarım qəbul edir, (ya-ye məsdəri) vasitəsilə yeni
mənalı dil vahidləri yaradırlar. Məs.:

(AV ^Ajja. jjä. fJj-j <j«jj (J-İS aJjaj
İnsan qırğınından qorxu çoxdur. Adam, hannibalizmdən necə 

qorxmasın)?
(1 AA ?)gjj j »jjj jj <_SJäjj Ciulji jj

Zənci döyüşünə silahlandı, zənci ölümünə nizəni köklədi.
Beytlərdəki <^5 (mərdomkoşi) - adam öldürmə, lSjj± 

(mərdomxori) - adamyemə, <s-^ lAü (zəngikoşi) - zənci öldürmə və 
bunlar kimi minlərlə belə sözlərin etimologiyası deyilənlərə misaldır.

Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqil sadə feli sifətlərin qısa şəkildə 
işlənməsi Nizami dilində daha azdır və bu söz qrupları keçmiş zamanda 
fel əsası və » (e), indiki zamanda fel kökü və (ənde), J (an), ' (a), 
gələcək zamanda ı$ (ya-ye ləyaqət) vasitəsilə formalaşırlar. Odur ki, feli 
sifətlərin hər biri lüğətdə iki söz maddəsində yerləşdirilmişdir. Birincidə 
feli sifət, ikincidə onu əmələ gətirən şəkilçi. Söz maddəsində feli sifətin 
hansı nitq hissəsini ifadə etdiyi göstərilmişdir. Məs.:

(d • 5 Y > )AjAjjj uSuSJJjljjjj 45sljjilä <_£_£ oJial ji.
Qələbə çalmış kəklik, məğlub kəkliyin yanından məmnun uçdu.

Beytdə, indiki zaman feli sifəti o-A-'jA (xoramənde) tərzi-hərəkət 
zərfi rolunda işlənmiş, başqa sözlə adverbiallaşmışdır. Onun söz maddəsi 
belədir:

»əi*' ji (xoramənde) - zərflik.. .beyt
»Aii (ənde) - İndiki zaman feli sifəti düzəldən şəkilçi.. .beyt
(A • * 1 Y Y)jljj£^4jjAi3jS o jükc-d jl£ ^t^jl jm>

Nəhayət, bilənlər, şəhriyara yenidən dua etdilər ...
saiu.Ui (şenasənde) -isim.. .beyt
Həmin sözə daha iki lüğət maddəsi yazılır. Bunlar və j) - dan 

ibarətdir. Və ya:
(Y Y ? 1V • ^OJ^jjJjl oLajljüLisl '>igj jjs. Aluılji jj jijj
Behişt kimi bəzənmiş o məclisdə gül, ordibeheşt (aprel) ayında 

olduğundan da parlaq idi.
Yuxarıdakı beytində iki feli sifət işlənmişdir:
■çi-,1 ji (araste) - keç. zam. feli sifəti...beyt
»(e) - keç. zam. feli sifəti düzəldən şəkilçi...beyt 
jUäi jS(qoləfşan) - ind. zam. feli sifəti...beyt.
ü' (an) - ind. zam. feli sifəti əmələ gətirən şəkilçi. ..beyt. Və ya:
(^ f 41 lj Jjü&sl (jSİ jjl jj Cluäj LjIjj jlj*« u^jj j
Əvvəl, rumlardan bacarıqlı və cəld bir süvari özünü o atəşə atdı. 
Beytdəki üljü (təvana) indiki zaman feli sifətinə aşağıdakı söz 

maddələri yazılır.
'j'jj(təvana) - ind. zam. feli sifəti...beyt
' (a) - ind. zam. feli sifəti əmələ gətirən şəkilçi
İndi, gələcək zaman feli sifətlərinin Nizami dilində işlənməsinə aid 

misallara müraciət edək:
Q T) ıTf (_fİ4İ^>jı CäAİ jj ^jS j jjx jL j
Elə ki, dil qəzəbdən coşdu, deyilməyəcək sözlər deyilmiş oldu.
(jAüSli (naqoftəni) beytdə gələcək zaman feli sifətidir, ona aid söz 

maddələrindən biri ikincisi (ya-ye ləyaqət) - dir.
Nizami əsərlərinin, o cümlədən «Şərəfhamə»nin leksik tərkibinin 

zənginliyinin bir amili də orada feli sifət tərkiblərinin geniş şəkildə 
işlənməsidir. Belə tərkibləri lüğətdə yerləşdirmək üçün oradakı özəl sözü 
müəyyənləşdirmək lazımdır. Məsələn, burada işlənən və feli sifət 
tərkibləri kimi formalaşan aşağıdakı poetik ifadələrin yerləşdirildiyi lüğət 
maddələrinə diqqət edək:

çüji — ^jjj (_;jj (ruyşoste toronc) - üzünü yumuş nannc
öLi — jjjä (şah-e gitiforuz) - dünyanı işıqlandıran şah

(jSLj (saqi-ye sobhxiz) - səhər tezdən yuxudan duran saqi



Qajüa (tavus-e məşreğxoram) - Məşriqdə gəzən 
tovuz

«Günəş» mənasında işlənən yuxandakı feli sifət tərkiblərindəki 
özəl sözlər, onların yanında göstərilmiş və lüğətdə, həmin dil vahidlərinin 
maddələrinin içərisində, müvafiq yerdə yerləşdirilmişdir. Məs.:

(tavus) - tovuz. Quş növü.. .(*'(tavus-e məşreğ
xoram) - Günəş.

C v ? VT)güSj j j jj aXxaİ jIS jjjjSa
Səhərisi gün üzünü yumuş narınc reyhan satanlar kimi küncdən 

çıxanda
9. Qeyd etmək lazımdır ki, fars dilinin müxtəlif növ lüğətlərində 

felin cümlədə tamamlıqları idarə etmək xüsusiyyətinin əks olunması da 
leksikoqrafin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən hesab olunur. Odur 
ki, Nizaminin «Şərəfnamə» əsərinin bu lüğətində də həmin cəhət 
unudulmamış, yeri gəldikcə, bu qrammatik əlaqəni vermək üçün feldən 
sonra, onun bu cəhətini göstərmək məqsədilə qeydlər aparılmışdır. 
Əlbəttə, burada ədəbi fars dili ilə Nizami dilinin arasında təbii ki, bu 
cəhətin özünə məxsus fərqli xüsusiyyətləri ortaya çıxmamış deyildir. 
Belə ki, bu fərqli xüsusiyyətlər fellərin idarə üsulunun lüğətdə əks 
olunma işində daha çox diqqət tələb edir.

Klassik fars dilində, o cümlədən Nizami əsərlərində fellərin 
tamamlıqlan idarə vasitələri( önqoşmalar və sonqoşma və s. ) tez-tez öz 
funksiyalarım dəyişir və burada normativ vasitə tapmaq, onun əsasında 
işləmək mümkün deyildir. Odur ki, bu işin icrası fərdi şəkildə, Nizami 
dilinin materialları əsasında aparılmış, başlıca meyar kimi mətnin 
məzmunu götürülmüşdür.

(l? j1) CPjSja (por kərdən( əz çizi)) - doldurmaq (nə iləsə)
fJjSlA jlkiSj fja. jl jl

Çoxlu dəri kisə və qantarlan(iri tərəziləri) doldurmuş həm mədən 
qızılı, həm də ləl və dürr...

10. Bir qrup lüğət maddələri də modal felləri əhatə edir. Çünki, 
ədəbi fars dilində olduğu kimi, Nizami əsərlərində də bir sıra fellər öz 
leksik mənalanndan əlavə modallıq bildirmək üçün işlədilirlər ki, onlar 
fars dili qrammatikasında leksik qrammatik funksiyalarına görə belə 
qruplaşmışlar:

c?-2'j' cM* (əfi al-e eradi) - arzu, istək modallığı ifadə edən fellər:

(əfi ai-e eğtedari) - bacarıq modallığı ifadə edən fellər: 
tQXwijl

(JLamJ JUsI (əf al-e ehtemali) - ehtimal modallığı ifadə edən fellər: 
jS jS JUua.1

cM (əf. al- vacebi) - vaciblik modallığı ifadə edən fellər: 
JXİ f jİ

Bu fellərin modallıq ifadə etmə xüsusiyyətlərini göstərmək vacib 
olduğundan lüğətdə belə söz maddələrinin verilməsi zərurəti yaranmışdır. 
Məs.:

(təvanestən) - felin iltizam formasında işlənən bacarıq 
mənalı modal fel

Təbii ki, hər bir ölkənin dovşanını o vilayətin iti tuta bilər.
CAXb (danestən) - felin bacarıq formasında işlənən modal fel 
(ƏV j (jiÄjCjl t—JjA jS-bi

Dodaqları güldürə, gözləri ağlada bilərəm
Köməkçi nitq hissələri leksik mənaya malik olmadıqlarından 

lüğətdə onların qrammatik funksialan verilir, işləndikləri beytlərlə təsdiq 
olunurlar.

Lüğətdə dil vahidlərinin tələffüzü, onların hər birindən sonra latın 
qrafikası ilə verilir. Azərbaycan və fars dillərinin orfoepiyasmda, məlum 
olduğu kimi eynilik mövcuddur, amma, burada onu nəzərə çatdırmaq 
lazımdır ki, fars dilində (qaf) hərfi özündən sonra gələn saitlərin qalın 
və incəliyindən asılı olaraq həm «g», həm də «q» kimi tələffüz olunur. 
Bu hərfin göstərilən cəhəti lüğətdə öz əksini tapır. Bu cəhəti əks etdirən 
söz maddələrinə nəzər yetirək:

(qolab) - gülab.
(ÖT j
Beytdə işlənən «^j^» sözündə «^» hərfindən sonra işlənən qalın 

«o» səsi onun «q» kimi tələffüz olunmasına səbəb olmuşdur. «^» hərfi, 
fars dilində «a» və «u »dan əvvəl işlənəndə də «q»kimi tələffüz olunur.
Məs.:

0 <Ä 5?d)jlSjjj JüjLxl
İskəndərin fəthi başa çatcaq, dövranın gərdişi dəyişdi. Beytdə «*-^ » 

hərfinin özündən sonrakı saitlərin qalın və incəliyindən asılı olaraq 
tələffüz müxtəlifliyinə diqqət edək:

Ço fəth-e sekəndər dər aməd be-kar, degər qune şod gərdeş-e 
ruz(e)qar.

Beytlərdən də göründüyü kimi, «<-£» hərfi incə «ə» səsindən sonra 
«g» kimi tələffüz olunur ki, onun belə səslənməsi «e», «i» saitlərindən 
əvvəl də müşahidə olunur. Məs.:



(A A 91 föİamJİ^jjI
Beytlərdəki (zəngi) və ^us_4 (gereftənd) sözləri deyilənlərə 

misaldır.

1 (əlif) - Fars əlifbasının birinci hərfi

Qeyd etmək lazımdır ki, qədim, orta və müasir fars dili lüğətlərində 
əyani vasitələrdən çox geniş şəkildə istifadə olunmuşdur. Müxtəlif 
dövrlərdə yaşamüş klassik farsdilli şairlərin poetik irsindən götürülmüş 
bu əyani vasitələr lüğət maddələrində izah olunmuş sözlərin mənalarına 
və onların fonetik xüsusiyyətlərinə şahidlik edirlər. Nizami dilinin 
oxuculara təqdim olunan bu lüğətində fars dili leksikologiyasmın 
ənənəsindən istifadə edilmiş, sözlərin orfoqrafıyası və mənalarım əyani 
göstərmək üçün “Şərəfnamə” məsnəvisinin 1947-ci ildə Bakıda nəşr 
olunmuş elmi- tənqidi mətnindən beytlər verilmişdir. Lüğət maddələrinin 
hamisinin sonunda verilmiş farsca beytdən sonrakı ilk rəqəm adı çəkilən 
məsnəvinin səhifəsinin, ikinci, beytin sayının nömrəsini göstərir.

(a) - Xitab bildirir

(a) - sözdüzəldici şəkilçidir

(T ? t Y } jjjüli 0jiJji j£ (jiuuıl

' (a) - Xəbər şəkilçisidir. III ş. təkdə işlənir

(T ^)kj j'a£1_jI£

( a ) - cəm şəkilçisidir

(a) - bəzi fel formalarında işlənib müəyyən emosij a bildirir

(Ad , 1 Tö)el£ JJ&j ahjljji flu

(a) - felinin köküdür

(^ ,v)j^ (M'j? (M* ci3

*1 ( ab) -su

(A ,Y')<_ıljiijljjLSjj (—)i o jLä <_&J j Jjjİİ

ljİ (ab-e qolqun) - al şərab

(f Y ,f f .)tOi U j) .əijl^jl

M>(ab-e cegər) - qan

(11 , 1 • V)jjSjjjj AjSİujSjk (—Jj (jijl 1^“ e#0^“"

Jüä-Sİ M(ab-e atəşxəyal) - mey

(1 /fY)JlL,4jjgljJ4S4jU jSiljə JUäJSİ U j) U

jIjoä J(ab-e heyvan) - dirilik suyu

(1 • , I T) JÜjj Axuf jl jja. <_ıi jl jjj Ji

jIjjx. <_ıi (ab-e heyvan) - İskəndər

(T1 • yt jljAÄ (jO^-3-)^

ü*jj ^(ab-e rəvan) - behiştdə axan su



ÇW ,Y 1 V)O»ag ijljl (jljj Ojusjw; (jj&jjia <_£_j£julaj jdjJ

j j ^'(ab-e zər) - qızıl su

(^ ' ^)ı. ‘“5 ’AujS. <ajl jjbjiıi Cx»İ_jj JjL Au£j jjjljj ı_>U

£J- M*(ab-e sorx) - qırmızı şərab

o Ux UJİ Au^İ JJİ £ (jl^ş. oL5 jiuJ uJj (>>

ojjjj£ ı_>i (ab-e gərdənde) - göy, fələk

(Y • ö-iiJjS Ajjü ü,a?»Ay

<_jl (ab-e golrəng) - al şərab

(TT. /YY^juCjjgUə^joUSu

Jj m' (ab-e nar) - şərab 

(d J ) d)jli ı_ji -iAİjä. jli 

u£U j lJ (ab-o-xak) -hava, iqlim 

(1 f ?TY • )<_Süa Jjİ ıjtxuıl oJjjjj j

IJ oAİLi İİ oAİ*İjjj

J-& ü üjJ-> ü'j'

ı—>1 (_jl£ JjJ (jja.jljjl^a.

j m’ (ab-o-rəng) -sağlamlıq, təravət

(fr ’TiAyXjj j <_ıl jjijj (jj a£ j aj ^^xsi (jSJj

jjIj j <_ıi (ab-o-rəng dadən) -təravətləndirmək, 

əhvalı yaxşılaşdırmaq

(Y ^Yd I )<-£->_) J M' IA*0 (_A?ij Aj -İJİ jJ (Ja^A^-0 U oAj

jjui <_£jj j ı_>l j (ze ab-o-rəng şodən) - solmaq, təravətini itirmək 

(Vf ,FVA)uSjjjüäl j-j-Uy ç-Ajjjb <-5Lij j <_jl j xij (x<ja

ĞPaa®- s»' (ab xordan) - səbr etmək, ləngimək(suiçim qədər) 

(Ə . 5T<ÄY)(»jjİ jl yji jUa (’A^A ÜA? (»jji Əjjsjjj

Cpjjäj <—>i (ab nəxordən) - tələsmək

(Y Y ,A f)JJjäj (jji j (jji ja. JjS Aa. Jjjj Ouila JjI^İ Jji.jt j*

cAu <pi (ab rixtən) - yağdırmaq(yağış)

(^ 1 b • )>—a£ <_jI ^ÄtA (jlä^ jjl jji jl

CP j sp' (ab zədən) - sulamaq, su səpmək

(1 A , 1 ) VjjlXoL oj AuSjj l-jIjujj 

°APjj ujİ (ab dər dide) - ağlar

(YT ,A Y)oLİ .-SLp^j sJjJjJ yjijjıJ;

jlu (jil jä j (jljj A>

ol jjjI U oiJjj a£_üUu£

jüijj ojjj > yj! (ab dər dide nədaştən) - utanmamaq, həyasızlıq 

etmək

(AY j YV^ujİ OjjJ Jj Aj CjjjS^uı (Jü Jj Aj (-jUujİ JjJxuJ _^İU1 (_S J_S jj

jA&ii JS oAuuiajo lJ (ab dər çeşme-ye atəş əfkəndən) - 

su səpmək, günəşi söndürmək

(1 A Y V),li5Läl uji (jiji jljj -U&-3İ (_ ıViäl AjLmi^jSI

üpX'a llA cSa^'-p' (ab-e(çizi ra, kəsi ra) bordən) - şöhrətdən 

salmaq, abrını aparmaq

(IdV <_£j j_jlj U IJ '-^PJ Aai (-&JS OjS (jljj

cAhj (U ‘U us Ä“>) <t>' (ab-e(çizi ra, kəsi ra) rixtən) - abnnı

tökmək, şan-şöhrətini əlindən almaq

(1 Y f ? Y Y Yyüäj^jl Ajo*jı j j&y jUa Ajäjj <_ılj ÖA?- (>^J

jjjj ıjijl j i_jİ (ab-o-atəş budən) - su ilə od olmaq, əks mövqelərdə 

olmaq

()f (^ji<_ılU.(jİfA (jjljy jhja a?

CPjj' >4jj sj' (ab-o-rəng be-çehre dər avərdən) - 

güclənmək, rəng-rufa gəlmək, sevincdən üzü ğülmək 

(Y 1 1 Y . jj yji jjo oojji_p oj OjA^jjl Aoi

ıjjij j j cjI (ab-o-rəng dadən) - gücləndirmək, rəng-ruf vermək 

(Y ,fd1)JLjj J <_JİI(jioij <-Cjj JAJ uXäaJ ÜJİ Jj (Jja.^»lj o^J

ÜPjj'J15 l£jj > tji (ab dər ru-ye kar avərdən) - işi qaydasına 

qoymaq



(X ,YHY)əJjİ jloi. j*j jJAİ^JİAJ Jjjİ jLS J j j jJ <_jl£

ji j? sj' (ab be-zir heştən) - aldatmaq

(YA ?Y Y V)jjjjijjl jLİa jljj ^1 <£ jJj cjüc.Jjxaij tjjLşj

jpjj' j? JjS’p> jl (əz ab-e dərya gərd bər avərdən) - sudan toz

çıxarmaq, düşmən qoşununa divan tutmuq, düşmən qoşununun 

külünü göyə sovurmaq

( Y “1 jV 1 A)jj£ Jjj)jjIjjJ <~jİ jl a£ Jj£ JjS Ij jäə, ».sJj£ljj

M (əba) - yemək, aş

(YfF ,Y f V^'ı.aj ı jUjjjäbjl aJİJjxä. 

j1j1 (abad) - abadlıq

(Y d ,Y AY^jji OujJj uSJL« Aaä 

Jbl (abad) - afərin

( y yt x j*aj'j£ JA AA

j»jjl ‘' 'jjİ j'jJjjJU jJ

jJİJ oLAjj jja. jj jlul

jjh ujU (be-ab dadən) - boğmaq, həlak etmək

(HA , 1 d • )^AJ jİılı j J jİjIja (jJLİjjIjjJjä

J-A Jjj'j lSjj »> PJİJ (be-ab-e moje ruy-ra rud kərdən) - ağlamaq

Jlj' (abad) - abad

( Y • ,Y ö •) jl^j JjlJ <iU j

Jljl (abad) - möhkəm

(VA J f H)Jjjjlji Axlä lj »JiAİjj

uSAA?İ (>jj jl jJ

('f' ,r )A> Ajj'j tjjj »> 

‘Jİ (ab) - çay, dəniz, bulaq

(YA < f)ı_ıljä. ,ig ıl.>j1 Jaljjjä L-li <_&Jj jjjjj ^jä.1 jj

j->jj jU (abad budən) - abad olmaq

(n jı jjijjjUbJJ^

Aj? 6 A jj?

jj jSjUİ (abad kərdən) - abadlaşdırmaq, bərpa etmək,

<j' (ab) - parlaq

(1 Y 3 Y • V)(_>lasl j>İA jljJj*jSj

‘Jİ (ab) - lətafətli, mülayim

(f.

<Jİ (ab) - abır, həya jj?i sözünün muxəffəfi 

(i ?r?d)ujüj eJijj jj j&uijj j

U ja. jJİA £JJ Jj'-Aa-

<j-ASJj J (jJjä, jljj jjl&j

sj'j ej jl ej’-^ üMj

‘j' (ab) - musiqi səsi
(f f , Y A. )<Uj^ ı/j*. j S»1 jljj

<Jİ (ab) - hovuz

(A H ,V” A • ) jilıjjj Jj <—jI jj jjjü« aS

IjI (aba) - ata-baba, əcdad

(H Y , Y ö • )<_5jş>. j C>■>■»•> JjSU (jlaLo j

yenidən tikmək

(1 f S X" H 1 )jj£jluij jjjjjj^jl <_»-*-“? Jj£ ■'M AilJO jIaUj

jj2 jUİ (abadkəşti şodən) - xilas olmaq, gəmisi saz olmaq 

(Y ,f H)f A (Aifrj ,»Jj£ Aİjfr £ j fA jl jA-«

jjjjA jLI (abad gərdidən) - müəssər olmaq, tapmaq, əldə etmək 

(AY )jüjjjjjiji jl jjlc- j) jj əhl üiJ^

(MA?1 (abadbum) -abad ölkə

(Y H T 3 Y ? Y ^jjjüIj Ü Jl»J jl jjjj fjj ıjülulj jIİjjJİä j

cAM (abadi) - abadlaşma, abadlaşdırma

(Yf f A)jp^ c’ıAjjı* uSuj jj^ u-&jjjijj jyjAjw* s'J

(abadi) -abadlıq, sahman

(A > ,A)jjj jLj a-oäI j fjjlıi aS JjA aSJL ^1 A1AS jlia. <13^1

jjHä) jjLjLj ( be-abadi oftadən) - abadlaşmaq



Jİ jj ^jLc. CuäUjSjläjl jj

(V? 5f Ay_Ajji jjjı ^üsi cs-^bb uj'j^ jts jja. ajj jL$j> 

ÖJjjİ jJbb (be-abadi avərdən) - abadlaşdırmaq

(X • X ?X » jo Jjji <jjbb

(abcuy) - bulaq suyu (mey)

(' ^)<-uiJU (jul ^Lşüljj jSjl jj

Jliul (əbxaz) - Abxaziya

(f A ,Xf £)jLjj OjU ^jj j| aS

cs (əbxazi) - abxaziyalı

(Vf 5XT6)^jS jb Jbjbkjl jjJjS jj

jjA»* (abxord) - bulaq, çeşmə

(X"* V'pJJ?  ̂jSjj jJ <—ıLoiu) ja.

ü<£ <»*?' (abxord kərdən) - dayanmaq, mənzil etmək

(? X" ’VT 'P^jjjäjijjS oLiSu <_£Lä. jiji

•M (əbəd) - əbədi

(XX ^Ij ^Li, fr»jb j£ jj£jj£

■M( əbəd) - son, əbədiyyət

(X f ?d)ljj ^jllj jj Jjä. ı_Aj aS

j'4j' (abdar) - parlaq

(X PO X V)Jİ^Jİ J*1jj ujl«aı*j jä

(abdar) - əla növ

(dA , X X )j'-*j' Aäljj j*£ cr^? £-aj*

jj\ (əbr) - saç

(OX* ?X* X* PjAaäujl AÄjxuıjl ^a Aİäjj jjljJ^Jb ü> jl

jjI (əbr) - bulud

(X” ?X X) Jj» jljl (jyj f JJİ a£ Jjü Ajlaä jl ^xujj Ija. bjJ jä

jıl jaiSLäl jipjljjji.^ljU (barani-ye xod-ra ze duş əfkəndən-e əbr)

Jj£ jlÄjl ji Jj^j?*! ?11 jj

IJA 1> lil JAAİ j£Jj£

1 jjJjbjjAJjl IjJji

jİ2jÜ JÜ3 jj »j j ^jUs

- buludun dağılması

(0^ ,X V^)jijJ jl Jji (jjljb jjI ı&3 jljbjü <_W j

jbjjjlS jjI jaü jj »jSj (ze kuh bər amədən-e əbr-e kafurbar) -

saçın ağarması, qocalmaq

(V ‘r , X V) jjijjili Jj-j j l> jbjjslSjjl #jS jA«l jj

3ü jUt jj' (əbr-e zolmətrəng) - vəhşi döyüşçü

(0 X ü f Y)u&j** AJjbj jl jLuiljij Jljj uXjjlalläJJİ A«i jj

jjjjji« k-jbäijjjI b (ba əbr-o-aftab setizidən) -

çətinliklə qarşılaşmaq

(f V ,X H X )<_Ajİİ bj jjI b jxjjjluı ı—jl jkjJjjAjj A&JuSbjjj

<J*>' ( əbrəş) - üstü xallı at

jıa. »bi jjljj oljjI jj jj j (zin bər əbrəş nəhadən-e şah-e çin) -

günəşin çıxması

(X V ,Af )jI$İ (jüi j? (j^-jj <J*j -itjj <jljjI jj öij üi^ ®^“ ÜJ?

j>l (əbru) - qaş

(XIX Y)jba.lx<xjjj£ jb£ jjx ,xS-J jbaAijJa ıjjjd J»

jjU1£jjjI (əbru qoşadən) - gülmək, lütfkarlıq etmək 

(fr jnxpLğjjjij jjSujlh ijjijuı jj jb ji£

jj j»(əbrugereh zədən) - üz qırışdırmaq, kin bəsləmək 

(X X Y X V)»jj (jl*j a*İjj aS<j J»S ^JJ^ <J* Ji^j£

ĞPj jt ®j^'jj>' (əbru-ra gereh bər zədən) - qaşlarını çatmaq 

(?f ,XfV)ljAİu>j j3fJo.oj£jl Jbi£ Ij AİujJJ ıjjJJİ jj JJ »j£

jjbi£ (jjjji (əbruy qoşadən) - şadlandırmaq, şənləndirmək 

(rxp/vxjjbiS jb— ctfjj^^jjjj j jCüj jj <sj jjI -l=bia

j&jUSjjjb (be-əbru kəmankəş) - kaman qaşlı

(XP • ,PP) JUÜ&J jİSJLjSjjjb .liL Vbj JjjbiA J4P?



lPj (be-əbru dər çin zədən) - qorxuya salmaq

(X d ;TV > )aiaj Jja. jUija.jijjjjjL Jjj j jjjjj (_hjSLj Jj-jİj

ÜP j > (be-əbru şekənc bər zədən) - qaşlarını çatmaq

( 1 VA , n F )jüS jxu j aajj jLs j^jUa jjl Os&a

dP j > ’ (be-əbru gereh bər zədən) - qaşa düyün vurmaq 

(Ad < n)a_j j ajS jjp IjiLoS ajij^jbaj ç*jLa£

ĞPjji _p <> jjjIj (be-əbru gereh dər avərdən) - xoşa gəlməmək, 

qəzəbləndirmək

(Ad ?X VX)4j <üs£li Cita'vjäl jSI ejSəjijjjjjU lA^ cP-"*

jjlgj 4-djS jj j_»l j' (əz əbru gereh bər quşe nəhadən) - kefini 

kök etmək

n , X V F ) jad l$_W ' J » ja*« 4£

ü^-A (abgin) - şərab

(1 1X ?r • A^ajl Muiuljj (jliıSji

<*Aj' (abgine) - şüşə, badə

1 F ,TF X)OxujJJJjS jjJ JiSxO ıjj^ a£

j/jl <_ıl aaLd^li jjAi

alLü j^jxsäaS

(əbləğ) - ağ-qara rəngli, ala-bula (Zəngibarla İran)

(XV ,X X Jaia t^Jaixu j^aLuu

Ahl (əbləh) -axmaq, ağılsız

0 ,Yr)w4j j iAüj J140 

<üi (abele) - qabar, yara

(abele şodən) - qabarmaq, qabar olmaq
(1TT/dT)»j£ I^USj^-Ld/ jja£ 

£ljä jjjI (əbrufərax) - geniş qaşlı, qələmqaş

(f AtTVf Jja,

İ*4lw' (əbrişəm) - ipək

ğA-j' (abestən) - hamilə

(An ,rF)o

jəjj ji«jİ4i j uSLh (be-nik-o-bəd abestən budən) - əlindən yaxşılıq

və pislik gəlmək

(XX }Tt A^ejuuiİAud Oxuajlixu

(abestəni) - hamiləlik

(f V V)tffjlulJ uSJİ«İ Jj (JX.ÜXJ 

ı/M (abestəni) - doğum

(1 n d)ods ajijhjS. j

jA?' (abgir) - hovuz, göl

4jU»j

(jLİə (jl&aJJJJ pAiuuä. (jaJ j

(abele dər pa-ye kəsi rixtən) - ayaqdan salmaq,

təhlükə yaratmaq

(An X ‘ )aLİ j'jJ <Lalü' üAS _> lA^äj?

li»f (əbna) - nəsil

(i f /rr^taj ası.jspu djiiA >> 

oo*Ä (abnus) - qara ağac, qarağac

(X ,) • ?)(XJİJİ jlj çlc- j' (^adjkd ja.

^LüjSjj a^c. Jjl <S jS üA-p.

o-j"' (abnus) - qara bədən
(W ?X V Y^ä-ld (jixujiji AuaA jji Aälä. <_jäj_P^Ö

oi_P (abnusi derəxt) - zənci
(X X X ,n A)OkjJ (jxujiji jjl jl (jLolxu jjS (ji (Oj

<_pP (abnusi şodən) - qaralmaq
()TY ’XnA^jbİU -Qujljajl uXiaä AxulS <uäj jla^

pA (at) - ərəb cəm şəkilçisi

(^ .)Ola.LUJI (jj



(atəş) - atəş, od

Q T 5 Y ) )ö-» jjə jj*ijl j-“ a-^ jx ^Ij jə »jlaäl <jiui ^A>ija.

j_>“ "Pjj u"' (atəş-e toubesuz) - şərab

P p T t”) jj jäl jj jx a£J«jIj j j—1 4jjj jİjİ jl jjÄLjAjj

jjj J® (atəş-e ruz) - günəş

P ) ? ) Vf )CİL»2Sjjj ,1'iÇ^a JjJ jljj /1!»’^ j^JJ jjj j3' jja.

j^Ai j jisi (atəş-e zəndsuz) - İskəndər

(f 1 ? Y VA)jjj9 oLİ AÜjjİI jj jjxGj j jÜI j jjoj

gA>I (atəş əfruxtən) - 1. ocaq yandırmaq, od yandırmaq 

p4 P * )A2äju 4xui jxjI j 4ÜS AjJi 4jä.jjäl jui <1*İ jl (jjse.

jü.jjäl jSl (atəş əfruxtən) - 2. hirslənmək, qəzəblənmək 

P PT p df y jlxjjj jijjji-a Oxulji jj£ jÜjjjl (jialj jljl

jüjjä jäi (atəş foruxtən) - bax: ' - jüjjäl <_£>!

(TTT ? Y VT) jjöbjuı i_$jj jlix ĞP^JJ^' <j**İ •!*> Jjxjİj

jüjCjl (jäl (atəş əngixtən) - od çıxarmaq

(f Y p V Y J5İ gjI J (jjäjj ı. ı.Ljj <_jl jjjs.

jj (jijl (atəş bər əfruxtən) - alovlanmaq

(TtY ’YVY'^lä. jji jljAÜj UjlS Jj-İ j jİjİj jjjil jj jja,

jijl (atəş bər əngixtən) - od vurmaq

(1T ,) A Y )^üjjjI jji <aİ jLaL ^üj£JI jj qaxİjj (jSj! <S

<_j) jə jijl (atəş dər ab əngixtən) - qan tökmək, qiyamət 

qoparmaq

() AT ?Y T Y)^_jj jjjjl ^jjSjl JBI gjIj-J jl ^*İj^jjjä

ĞPj (j22l (atəş zədən) - 1. alovlanmaq, yanmaq

('ı d Y p T)^j j jijf jj ^jä.jl jJjl (jjj cffJ j jj jljl

ĞP j jij) (atəş zədən) - 2. od vurmaq, yandırmaq

(Vf p f o.ı£J2İ j» jJ ajj j^JSLPjC j»jj jl jji jjjj

jüjji jj (atəş bər foruxtən) - bax: jj^jjäi jj jai

(YTT ,Y VT^Cjİjmi Caij jljJİjjl^jljäax 4İ ĞJİjjä jj jxj! jtia. ailjj

jj j jJ u2' (atəş dər zədən) - od vurmaq

(A ’YTrjj^J&jjjS <»jj jl jj ^>Lu ^jJul jPj jj jlİMjaj^j

jjiÄji (^—S <t; jaa.) jj jijl (atəş dər(çizi, kəsi, əngixtən) - 

od çıxarmaq, od vurmaq

Af jjj jl jj&J uJ jj Au iStSı, jl jä.

«jjjjjä jl (jij) (atəş əz mum foruzənde gərdəd) - atəş 

mumdan alovlanar

(4T p Y d^jajjJj^ s^jjjjj jSİ a£ ^jj J j^jlj^xil

Gjtäi cAx-ia. jü^jijj gj I j (Jsi (atəş ze dərya-ye ab bər 

əngixtən-e çeşme-ye aftab) - günəşin çıxması

p P • f)t_ji j <_w' CiiÄjl jj (—ıljäi j£j

j^lij (jij>. j Ij J3’ (atəş-e tirəgi ra ze-cuş neşandən) - 

hirsini soyutmaq

(YTA/TT^jÄjlj^jJoJSİ JjUi J>/ jA" Ij

jüjjijj ı j jiüi (atəş-e kine-ra bər foruxtən) - düşmənçilik 

etmək

(fA pf .)jjw<İjS(j2bjj£jSAS jj>jj’jcA'JPy

jiiS l j j^ od (atəş-e gərm-ra koştən) - hirsini boğmaq, qəzəbini 

biruzə verməmək

pY pfVyjfjjiCuih^SAjS J-Ü IJ J3I jSJ J

jü.jjä' jj JJ jijl (atəş-e ləl bər əfruxtən) - məhəbbət odu 

yandırmaq
(Tf Y ,Y Vf )J*j »Lİ ^jl-üfrj J21> Jd üjjjy <jr2ijl£j£»



dP.4"1 (jiülj (be-atəş sepordən) - yandırmaq

() r / . JjjaS jl£ 0J5LSI

ÜJjjl J21 jj (hər atəş avərdən) - odun üstünə qoymaq

(d r , X V t ) J4ÜJ J JJ J ıjä jj ja. JJİ.j3 JaJ jj

dP j (Juijj (bər atəş ənqoşt zədən) - müharibə odu dadmaq

(r? r /rv^u^ oj cxd&ı oiji 45

cs^j j J*j >-SJs (jisijj (bər atəş nəhadən-e fələk nəl-e zəngi) -

səhərin açılması

(tr )jä^ (jSi jj J*j (_&Js Jİ$j (jijjl J? öij d«?ÖJ?

jj u"' j j f"j j=p

i.*;

dP^ _h (bər atəş neşəstən) - məhv olmaq, yox olmaq

jiiUä (jS) (dər atəş feşandən) - odda yandırmaq

(əV ,Tt ^)lj t-Sjxı; 4-aA pjUlä Ij (jİAjSjl <>jl_>Sİ

jU jxi cu^xıjj c£ja. jl (əz atəş ço gol-e be-dəst zər şodən-e xar) -

alovlanıb yanmaq

(T f 5Y VV)Ciujj2üİ dUŞ- <>

(atəş) - 2. atəşpərəstlik

(f r ,x. i)jjə s^iu. j^j'j’

(atəş) - 3. ehtiras, daxili od-atəş 

(1 ? Y 1 (Jj2İ j&4

(j&i (atəş) - 4. tünd, qətiyyətli

(? • , YTV)tJJ3İ ?Aj

(atəş) - 5. söz

(ff TYA)^ j^j^jlSÇL.jjj)

<j"l (atəş) - 6. hirs, qəzəb

□jj Cıä.j jl jj jjjä-Aj J

J ıjjjä. jlju (J

Jpjjj J5I (jtiajl ja.

jü£ l j u2’ (atəş-e gərm-ra koştən) - hirsini soyutmaq,

(f Y , Y YV)lj f j jl Pxlh jau Ij jS (jİSİ (..ı.’&j jSul j

jXii o-j) (atəşəngiz) - alov, atəş, daxili qızğınlıq

(İY. , t Y jUi ju (_>ui ıl'ı..u*l ("j-#jS j jLi jjSül (_jjjl jj_ja jj j jä

jX»l u**' (atəşəngiz) - öldürücü, od saçan, odlu

(I Yə ?YəA) ji jjSül (J2I Ja jl5dıj j jjjjj dP

ku*ajj (jüi (atəşpərəst) - atəşpərəst, oda sitayiş edən

(Y1 ^zYAy*..-ıjl^ljıhi

e#' (atəşpərəsti) - atəşpərəstlik

(n ? • v)dıb- j#43' j1

dpjS (atəşpərəsti kərdən) - atəşpərəstlik etmək, oda sitayiş

etmək

(f V ?Y Yə)3ilS (jt.aijjjlj »Lujj£j AiiS (^1m_}Xjİjİ_p ja ju

X*4*** (atəşrou) - atəşsevən, özünü oda vuran

(I tt j AtyəxAjjZiji. ji_j <_&jJ j$£ Jjl j5jf?

dıj*"' (atəşzən) - çaxmaq daşı

(At ,YY)ı?iMiiimjl jXj Cıi.-a

»jjdül (atəşzəde) - od püskürən

(Vt ,Y I X )»J j23İ fOjajö j*.

dp4 »j jJ2İ (atəşzəde şodən) - yanmaq

( Y1 j FY) öj j*aji jl (juji b^aİjI 4j ^~jl3S Aj

(Jui (atəşsereşt) - odlu, odla yoğrulmuş

(Y ?Y Y ə)üLul^>u> (jiul ^Lxjljj (jSjl jJ

jUii (jü) (atəşfeşan) - od saçan

(f f j rrjjuü jsl Jjj jja. o^iLi

»üSdÜI (atəşkəde) - atəşkədə

(YF jfə)^! o^-əsljAjjüj

Ajljjj^a. lla.ıı

CuJjJul 4&İJ (j j <4

9jSJ2) jJ jjjIajJI <"ibaA <£

(jl .x^S lO'ihd öL*j

j' A»'

əsəblərini cilovlamaq



J-i

Iä4jI (jjJ^İ (JİÄ 3İJUJ ja.

(_fLoj ^l-a. (jij^jjuıäjS j

(5-^jj j£ .lialj^ä (jl$a. jl£xl$_a.l (jLiljjljLäj

cA* c#i (atəşkoşi) - od söndürmə

(IA- ,“t Y)(jİ^aJ jjä. (jiəjti Ajljjj ja

4^*2' (atəşgəh) - atəşgah

(A , 'l ? V) jjjjjxu> ji-Ä 4^JSj

(atəşi) - hirsli, qəzəbli

t5-2l (atəşi şodən) - hirslənmək

pr. jj

<>&* (atəşin) - odlu

(VV \ I Y)Iaj (J5İ jljiəjS Jə

(jü£ jxüi (atəşin gəştən) - od saçmaq, işıq saçmaq

(I « A ,Y qY)(J*j UİjİS (jjjjJİlj o-lial^a. (Jxl 0-lÜa.jj CjjSİj eüjljj

ü1^ ö^İ( atəşin gəştən) -alovlanmaq

(Y V ? 1 Y y <14 C12S (jtiuüi £ JuJjS._jS ja. ı-Sl*» jJİİ Aäİ J4İ (jjä (J-J j

(jSjatäM Ç.A3U. j^i (atəşin xane-ye səxtcuş) - dünya

(A ?Y 1 V)(p(jl^

jlijf (ettefağ) - məclis

(VY ,Y • Ayjjtjjl (jjəj (j^jljİ3İ-»İj^j

jlül (ettefaq) - görüş

(1 Y ,rVY)Jlj&j1jjjj (jUiljäjl Ojjw

jS (jlijl (ettefaq kərdən) - məsləhətləşmək

(YV 5Y C 1 )(jlÜI AiiS jP- ^u> 4İuj (j/u^ (jlij

jöjS. Jliui (ettefaq kərdən) - getmək, yollanmaq

(Y Y ? Y Y Y^jlüİJjS (jLı^ä &4jlä (_$_^m>

jj> (əsər) - əsər

(5 V ^dYy_j_yj uSj (>412

cM (əcəl) - əcəl

(juja5äm c-AjLä. QikLıl (jjl jl

3' Jp J’Jp J ü'-“' .> j'

(jlül 4$ jjIS OsS (_jSj

(t ,Y<5)j! Jİ (j3 JLj

ji-ai (ehsan) - ehsan

(YY 5YA)jI jlja L~u«j ^4jläjjj

<4^1 (əhkam) - əhkam, qayda-qanun

( Y 1 ,<J < )ı_fla OİIjjjJ jiajl ^ISLal A£ 

jbL.lİÄİ (ehkamkar) - işbilən, usta, sənətkar

(1 VY f Y S A)jLuaa (juuj.lljlj ajSjj <S

J>3»l (əhval) - əhval, vəziyyət

(Y • , 1 Y d)jjı »lXi 4 ijtMjj <_If^al j □

jül (əxtər) - ulduz

(YA ?YVyKj jÄal ı_sj^> əiS lilj a£

jül (əxtər) - tale

(YV / Tl)^jAa 4AJİ jL» (Juliljj

jl^äl (extiyar) - müdrik

(Y • , Y A Y jLuäl äji 4jl j^ä (jAiıL

jJ (jSjLjjä.1 (extiyarəş aməd) - ixtiyarında olan

(Y Y Y ^Yr^JuljUİ jJıjjLiL-jj 

jljläl (extiyar) - icazə

(YY / Y 1)jLuäl JP-' “2-4!

ĞPjS jLü.1 (extiyar kərdən) - seçmək 

(1 V ?YAY)jUjA jllk jja. aüjjji

(ji4ij jlüäl (extiyar daştən) - əhəmiyyət vermək 

(YV ;Y Yyixilaj (jjtuäl (jljı jSjäjj

>i (axər) - sonda, axırda, nəhayət

(I Y Y )əJS (jjj jl jäJ j»jä. jA

A (axer) - ertəsi

sLİ 2jajİi O^V j Cj3_yj

(_j£jJa (jj^Jjää.! Aİ J4J

j\lj$jjZ Cjjurıa 4 Laa il jl

jjixüjLüa.l£lA jlS jji jl

j&jjj lA J3 J <Ai

jljü.1 (jl^aj> əjSjjj (A

Cuüləj jjjLc. (jjalpAA(JİJC u£1aJ »jjaə

J _Ah 2^ Ajjj£ (jläi »Li jjl jjIa jj)



.,1 IjAjCjl jä.1 JÜJj 'Jjjia

jl Ua,%l äIxxjjjx JxjjSI

0 A' A A) jl jc. jx> Jjjj j j jjjj aLjL

A' (axor) - axur

( ? f 5 T f T )Aİjäu j <älc- jj jl jii jiuu

öiA' (axerin) - sonuncu

(AY ?Y)CjjxSJLIj i_İjjk jjjäl dixi 

jllmil (əxsetan) - Əxsitan

(l A ? Y”Y •) jllJS jjjə <jəljjj^ j"jj 

os^ÄI (exlas) - səmimiyyət

(' • ' ,' V V')t>sölä. JljjJ J <-5xp jj (jtföläL

(ədəb) - ədəb, mərifət

(^ A ? F)lS J jä.J? Jjä.jÜ <-Üİ Jİ!_$ jjä,jəjS_u>L ja. ^Uäj

(edbarbəxt) - bədbəxtlik

(VAT , T V1 )Cıä-uı jlS jji ^>5u; ljs> Aj j£j CjäjjljJİ Osbjjj lj>

(•■J'(adəm) - adam, insan

(Y Y j Y )t*'ıııj<»,M CjjSLä £&jləiL cLumajj jLoxjljj a£ ^xıılxul

OxaaSjİ LjijaJUx-a A (adəm seyd-e cəvab-e xoşəst) - adam xoş 

cavabın ovudur

Ç? Ğ \ kLlMUjj^k .llua aS

A^ (adəmipeykər) - insan görkəmli

(r i r rrr)j^jAİ jjjj ju

jljl ^jI (adəmixar) - adamyeyən

(^ f , A “ )<A>" tSJj’-5 üij^j'45 

oj'A cA' (adəmi xare) - adamyeyən

• V • ) jjjj jç.sjljix»Jİ CxuıA AS

aj)jj-ui (adəmizade) - insan övladı

(VT ,> A.)j&>ttä) jl öjSjüS j^j

l~~J ulÄS Jjul IJ jJjİAj Jjljl CluuJ j

(j^aläı ^jəjJ ı_£jA jx> jJ I jl^j

A A'j*p? <a'j>

A4? »jljä. uA

jlS^I ^rLtbQ

jiiij (>aji (ədhəm randən) - sözü başqa istiqamətə çevirmək

p Y rdd)^l sJjljlaS ^AJİ fJjJ ta£ j»l ajjLa jj^ jjJjj^ jtJJ jä-J

<ı*>' (ədim) - dəri, gön
(A) /^LÜJJjS Jjjdfra- jlfJJİ^ j fjSj£l j əjS.jjj Jfrş-

jjjj' cj'jjjj j*! A’ (ədim-e Yəmən zir-e pay avərdən) - Yəmən

torpağına üz qoymaq

(Y . ,Yff)Jjjj) cfbjjj jxj fjJİ

jji (azər) - atəş, od

(Y < j dfjAib £jaJ jAjjJaAjjäu jjjjlLxLjjl ».Ü4j<jj

j&Ujji (azərabadeqan) - Azərbaycan 

,Y I • ) jl&jtjljji (_£jx» Aaijə

^jA1 (azərpərəst) - atəşpərəst 

(rr J?f)oxüjijji cM jjS ijiəj

uı-JıSjji (azərqoşəsb) - atəşgədə adıdır

V Y TAjtäk (2)1 ^Lj o.iwi 

djjtujJ* (azərhomayun) - xüsusi ad 

(YY ,Y 1Y )A jjjt»Ajji »JjS jJj 

j' (ər) - A -in qısa forması. Şərt bildirir.

(?? /)j^jA <-SJj? A A 'jj

ji (ar) - sözdüzəldici şəkilçidir.

(I S Y )^iS jxu jJ ji-« jUS Oİ&j

ji (ar) - ĞPjj' felinin kökünün qısa forması

(?? >V)<'vA Aİ 2uİLj ölSi ujülc. jjj£ 

jİJİ (aray) - JA’j' felinin kökü

(Ya ,y Y)«Ajiə jl (UİJİ J?AAP

lA'j' (arastən) - toplamaq

jjjj' <_stş»j ■j’jAjş*

jAl jl jxä W Jj

ClxujJjjl jÜAə AjjSjSj

(—Xm>I JJ jjjj (J*j tAiJ-4 ’JJ

^tuı (_Jxaj jljjLatjiäJjjJ

jLojJ Jə jl jx AjS

Jİ (jjijİJjaj j) l.Hft J

^'jj4 j AA (»j’>



01 ,' YY^JLJjä. jl> jljjj jl çljä. 

ö*wljl (arastən) - hazırlamaq, qurmaq (məclis)

(Y"Y ,Y • ja aääs l_S4uulşjl jj

üW (arastən) - bəzəmək

('t lSJ^ cSj üjjj

d£«U* (arastən) - təmin etmək

(TA ?5)£m uSLa Jl üjS JylJja.

ü^U' (arastən) - döyüşə hazırlamaq 

f yXliuıl(3-^

Aluljİ (araste) - gözəl, abad

(’TY ,Y & t )Aiu>lji. (Jjjtl (JaI La Cual j j

A—lJ (araste) - təmizlənmiş

(n ?UT)A4UJ oIjAa 

a—Iji (araste) - məzmunlu, gözəl yazılmış

(I Y V XV A)aUSU oU jl jÄÄİJj>

AjxaIjİ (araste) - yığılmış, toplanmış

(araste) - bəzənmiş

(Y A ?Y V)4iu>tija AjLuJİAuİjjajS

a—I J (araste) - hazır

(W ?A i )AluİÄ Jl (-SLl^ajji JLİ

jjjj ASJ Jİ (araste budən) - abad olmaq

( Y A 5 Y 5 • )a3ju>Ijä l?j_jə Jja <jjı

jjxi <U J(araste şodən) - hazır olmaq, tamamlanmaq

0 ) Z>V)aIS-«Ja eAÜa. <uJjl 1*İ Ja jXÜİmuİa jlAUİja.

jjxi aUJ (araste şodən) - bəzənmək

JÄ*»I jl jSjil jO (JjİAAJ JjJ (S f • V)Aİ-Ijlxl 4^511 <>jjjAAj?.

aU j' (araste gəştən) - hazır olmaq

(rr , > <ı r)<ij Jjj£ u js _,js

<»lji (aram) - aram, rahatlıq

(fv

(jjx-U (aramcuy) - sülh istəyən

<U.I Jİ.JƏ (JÜÄ (ji J JjjAAA

•'T'. .Aj'*Aj,»

Aİull jl j_^4 (JaS ■iiijAJ

<laä jj »'J j' ■a“

jüSjşm.1 ji (aramcuy gəştən) - sülh istəmək

( Y 5 ,Y 1 V)^ja^lji 

o*»U> (arameş) - sülh, rahatlıq

(dA ,Vdd)jlj Jjjİ (_A»'j j cMji-? (A»ip (j^A JaAjJ 1 j (j\$a.

jjjS. (»1J (aram kərdən) - rahatlanmaq, aram olmaq

ə > ?' >>

jl (.U fÄS (Ja— (jiJÄA

İjaäJİjüƏaİ »l$w»ljJj

aXw!jiİ ü’j’

AjuujI jIXj

4İm») jİ^-Jü (jjl AxjİJ^ıi

(ı. r, y rr)ə> fı J £ j

öİİa (»ljl (aram mandən) - sakit olmaq

(dV /f)jl flj) JİAİx JjjJüäL. a£ 

alL.ljl (aramqah) - istirahət yeri, düşərgə

(^ , ' Vt‘)a^ (5JJ JljiÄUuİ !»ä.J Jij 

ol/-4İj (aramqah) - yer, ölkə, diyar

(IV 5W • ji Jja

oll^ljl (aramqah) - sakit yer, rahat yer

( S Y j f f )CuJJl» ji (jlji.

»dUlJ (aramqah) - qəbr, aramgah

(f y ,x • rj»ı£_aiji cıAi„1 jIä (jlji

otS-.ljİA^ > (j\£ Ca->Jas. A>-

(—L-oja> Jİ AS e JA jə- (j£* j

oLİ ÜÜ (jja. AS (XİaaJaä jİA

jüUı »l£-«lji (aramqah saxtən) - yerləşmək, oturmaq
(fd ,r 1 1 )#lCalJ O^JU. AS fAİyj »U OİJJA aS^ AäIJjİa

(jjjjS (aram gereftən) - susmaq, məğlub olmaq
(UV55V)j4fljLU Jlja.Ujc jJA^Ij^ASejjjAuSjb JjA



Ä (aram yaftən) - rahat olmaq

(Tf V X X )OiL> ?l ji ("jläJ a^I^j jiosL jloj aj jl^i.j? 

(aramgəh) - J sözünün müxəffəfi-düşərgəh

(X X“X ,1 X)Cj£jL A&»ljL aSuLlİ jjSjLuM>j U jIjüI$ä

JäU a^>I jl (aramgəh saxtən) - yer vermək, oturtmaq

(T<1 ,VX)OijS (jaiL jloiL <JİJ j

Aä.jI (ərçe) - baxmayaraq ki,...

(XX • )<Lui jOiluA AäJİAİjj (jjjäj

j->ji (ardən) - jJjj' felinin qısa forması

(X r ,f)jioijujkjjU jij aj as

0 V Y A1ı J)

öAp'j' (aramidən) - sakitləşmək

(TA ,X TT) O^ojLjjjjljl (jjLJl aS 

cÄM (arayeş) - bəzək

(X* T 5 X X ) ^jüjLuou jl 03

Qib (jiılji (arayeş dadən) - bəzəmək

(T 5 X X X“)jAa jLa. (JİÄjuJ AjLui j) a£

C-Uri^ j jSU j joij j / jlaj

^Ijl (jiäjjxs 3<SJj

jaj jlji (_>üljl aj^ajl aS

lPj^ lÄ'J (arayeş kərdən) - bəzəmək

(X T X 5X ‘t T)oüS jljll (jl^ujjjä. oiiS jljä. <jjyljl Ajj£jA j

CPjj' uAıb'> (dər arayeş avərdən) - bəzəmək

(VX /X^jjljU^İ JulJjJ 

‘^-üjl (ərtəng) - şəkil

(x v rvv)ji^ üu ^ıj uXüj

(ərcomənd) - qiymətli

>J Jl jbjl£ !□ jj«jij

jlSj Ojjj jal Oil aJjS jja. a£

•^■J1 cS j*_p ä“?b 1 j-

jajS ai^jl (ərcomənd kərdən) - əzizləmək

(f f ?TT «) aİAa>jl ajS CuJji jj üj*iäj aij j aİJaj jlj jUlu jSa

ji^aİAÄjl (ərcomənd gəştən) - qiymətlənmək

(X Vd ? X A V) ai<ı> jl jl£ jlj jlaa jS jl ji aS aiL jx«ı aji

^aİ4a.jl (ərcoməndi) - şöhrət, hörmət

jSäjS cjoxaa.jl (ərcoməndi gereftən) - şöhrətlənmək, hörmət

qazanmaq

^u^.ıjjjl (ordibeheşt) - ay adıdır

(xx , x r. )rı.^ujji «u j'jüUsi &

j' jj' (ərzan) - ucuz

(X X’ / T)aj? jl jjl aopöa jtflS aS 

jjji (ar(e)zu) - arzu, istək

(Tf «)aİm>Ijäli jbjjji ^a

ajj jl^Ä; a£ 'İlSaijü

j^’jjj’ (ar(e)zu xastən) - arzulamaq

(<S f , X f T) jl~*l jijjjl jİujä. <jl> JJ Aj jiJji j? jJJjC' Al^i “X?

jüS oljijjjl (ar(e)zuxah gəştən) - arzulamaq

(dd X (Tä • ) OmX aljijjjij jjl ji jl ‘"'“'5 alSİ AjS-ı jl jja. elui (Ja

jüb jjj’ (ar(e)zu daştən) - arzulamaq, istəmək

(XTH /AV) jl^aLİ JlJU ojİ jj jlfrijoil ?jbjj jl ji? <-

CP> jjj’ (ar(e)zu kərdən) - arzulamaq 

(T X ,1”AT) (J4ü£-« (Jai*-»l-jjjji əj^j 

al3jjji (ar(e)zuqah) - arzu yeri, yataq

(df X ,Td X) jSIjj <_S ji? ^"Ji jş^AlJj£-i 

»l£jjj> (ar(e)zuqah) - məclis

(T X ^X"AT) jjiu^x J^LuoLjjjiajSu

•üajJj' (ar(e)zumənd) - arzulayan

ö'-P

jİbjjAb »l^J j/ ü'_P

LHPjtä.j* jj' Ü*-P

jjjj oi-jj ji (ar(e)zumənd budən) - arzulamaq



(VY ?Y5 ♦ )jjj •İİjjJ alSjjSjj (_yiAj əj? jjlS jjiü jijj

qJjJjI (ərzidən) - layiq olmaq, dəymək 

(A ,F FY)<_sIja» jjl-xil ^&j$jj£ Aj 

jijjl (ərziz) - qalay, sink

lS'J^ ("jjUİAijjjj jl$a.

(f A ? Y F 'T)Ojj^jİ ^Ajjj jjl j' ^jA-dl a£ CLlwjO j jSİA j ("gaij j I jlx

(ərjəng) - Çin nəqqaşı Maninin emalatxanası

( Y d F).1İ Uati (jjLo Ji Cltujj jdä 

AJjjl (əıjəng) - təsvir

(Y & ,Y"VY)lj ı_£jj ^Aj (jiiij jiA Aj cüjljj

(ərəstu) - Ərəstun

d 9V *

u-jl (arəş) - Arəş (mifik ox atan)

(‘i Y 5Y"FF)CxujijÜ U ajtijl ı_£jj jl a£ 

<Ä>I (əreş) - qol(bilək)

(YY. ,YYr)jljjjlbdij5Li j^^ 

cAı'(əreş) - uzunluq ölçü vahidi

( H j • V)(jijjjj 

qj£jI (ərğənun) - arqan

(Y • , Y Y“ • ) jji Jjj Iajjj jl jljj

(ərğənunzən) - arqan çalan 

AÖ)(_jj4Sjä jl <jljÄəiijj a£ 

üljcj' (ərğəvan) - qırmızı şərab

(f 1 ,f FA) jl>jl ^jjj Aly a£ aS 

jlj^jl (ərğəvan) - qırmızı

0 ,YT<Y)j)jşjJj£ OjjjäjjjjjS 

jljc-j' (ərğəvan) - ərğəvan (gül növüdür)

JjJ 1_Jäİ.L«jİİ

j'> J jj <>jS jijl

jjic-jl frAİlj ^jä

jj<A j' Ji#jjaj

j) ja.jjijjİJj£j A bmti

j'jc- j' j'jJ^ A j' ÜJ

(Y Y" ,F Y ) jljj Al uS>■“ ö5 j'jj

ji2S j'> j' (ərğəvan keştən) - ərğəvan əkmək (od yandırmaq)

(VY , Y VV)_jjJ Cuäjj A-ıtiİj 

A’Aj' (ərğəvani) - al, qırmızı

( Y *F • }ı_J ji Cjınalj AS o4 j-»J

^ji (ərk) - Ərk( yer adı)

(Y F Jjjl ^jİja^

fj' (erəm) - İrəm (yer adı)

(Y Y JdA)»lL»jj jəJjə ejl jt*j 

jli-ajl (ərməğan) - töhfə, hədiyyə

(FH ;Y Y Fy_$_L»uj üjjjj jVim 

j-jl (ərmən) - Ərmən (Azərbaycanın biı

(Y Y r j VF)^S ^Ujləj£jlxt Ij

»-bj' (arənde) - elçi

(F & ,TY «)CjiS a.ljjl£ A-aljjJ Jjj jU»A 

<^jjl (ər ni) - yoxsa, əks təqdirdə

(m 5FY)jbj£ jjijj jbijScJpj

j' (az) - hərislik

(Y • ,AF)ji Oj^Ji (5j-.

jl (əz) - önqoşma, çıxışlıq halı bildirir

(Y . F ,Y ‘YA)jbjjJ^ljlSjlJjlj jjİ

j'jc- j' j' s-5 (J^JJ^IJ j**"

jş-ıjla. JJ AlıİS JljC-jl (_si»

(_ılj2> ^gjljc- jl jl (.A** bj

j'J U^'j cj“JJ 4jjjA

oLİİjS jJäi jjÄ Ajj^jxı jl j2ı

’-fc j s’jb j <A~ıji 

hissəsi)

■bj (jbj^J? -^1 > j*jb

* ^Ia

Ajä^- Aj'A ı jA?

jU Aİoa. Ajjj jja. £l jj-jJ

jbSjtS-jb jlSiP

jl (əz) - yerlik halı bildirir

(AY ,rf)fUbJj£jjj Ji-ajl 

jl (əz) - yönlük halı bildirir

(A ,<5 Y ) »Uİ (_iUaj) A-<aA jJ jl ı'iıuıtjj a£ 

jl (əz) - təsirlik halı bildirir

j (Uä-£l jAAjjj A?-

aljj AJJİJİjl ıjA#"1



(1 ,?) jUjlci ^əjS jj^ a£ əjləj jLijljj| jjjzl

J' (əz) - yiyəlik halı bildirir

(Yf I J . Y) jlxiUii ASuXjS^ əjJ jl «12 <_jB AjJ j) jj

J* (əz) - əşyanın cinsini, nədən hazırlandığını bildirir

0 ‘r /f) ə£ jftijl jjgjjjjl aJS əjS jJSjj jAİSjlja.

J'(əz) - ilə

(I ? , Y 1) .ıjj^jəl j <_jl ji. əji. (jj* jl aS

J'(əz) - ...lədolu

əjüjd jj> jl jljəl^jS-a

(Y Vdt 1 )jbj JS jj£ oəlşəj j

j' (əz) - üçün

jüləjl jju, jl jis jilajl jü(^ ,^1 A) jj^l jäl jw jl ələ lÄjj_A

J' (əz) - əsasən

( Y ? ? Y Yd) c_ılü j* jjs. a£

J* (əz) - əlindən

(V) ,VT) ədəl*l jədjji.jljəj3jj 

jjrfjjklji (azad gərdidən) - azad olmaq

(dY ,f) jjjjəəj&əlji (JU jijə

jəjS əl ji (azad kərdən) - xilas etmək 

(IY d 51 AY) jS əb ^əjjl jl

CS^ j' (azad gəştən) - azad olmaq 

(f dd ?YYY) Cxd^əlJ\£jjəL»jəd 1^19* 

əj*ə' j' (azadmərd) - azad

( 1 f ? Y Y) əjS A-aäjəJj j jäjxd Jj

jjäJİji (azadmərd) - xeyrxah

(ff a ,nr)əj5j jUj ^əj- əıJjj

jjj-Jl ji (azadmərdi) - lütfkarlıq, yaxşılıq

ədəl jl ji. (jjİAalj jlja.

g^-J əəjS əbi çdle. jjijə

jSəl Jl djA  ̂j jl ^əjj jjjə

OdSəUİ jjÄ. »əb jl jəjj jjl a£

əJAəl ji (_tl JJ-OəJəjİj

əj^əl jl »Li jl (jləjilA j

Ljlj^a jwjj (jljjl (MJJ jlfra. jəjS jəjAəi ji (azadmərdi kərdən) - lütfkarlıq etmək, yaxşılıq etmək 

(1 Y Y V YA)əj£ tSəjA əl ji A£ Aj əjS <_5əjüa*jI j-» l-?j£l
(I f 1 ? 1 Ad) CuuJSI jlSLiij jjjj jljj 

J' (əz) - müqayisə bildirir

(A ,Y) ujluäijl jjLİjj ("jlAjfcjS

J' (əz) - haqqında

CauumS I jlə AS j)jjij »Jİji (azade) - azad

(Y J Y) jl£əl J ^i j^l j£ jl^əl ji ^Ijjj AjLajI jS

(_Jİ » jkä j c5əJj3İ A$ (jjjj

j* (əz) - altından, arasından

IPV) lj Ajmjjə >*,%, aj^jləLSS

Jlj* (azad) - azad

(1 1 ? ,YYY) Ijjljljj^xi jjU. jAa.

(azad budən) - azad olmaq

(H , Y <1 r) JÄJ əl jl jbLiL. əjjJ

I j ajxjjjj (^jjjləj jj »jS

IjəU

Jİ Jİ (azad şodən) - azad olmaq, xilas olmaq

ıplji (azadi) - azadlıq

(YİV /Vd^oəl jijkəji. jl cffƏİ JLj 

jl ji (azar) - ziyan, pislik, təhqir

(YAY 5Y f 1)^4-^ AjLdjjjljijəəjLi aS 

jjjl ji (azardən) - incimək, zülm görmək

(rr ,yya)^s j-jiəjijiAS^ijij J> ^j' 3^ j

öə-i j' ji (azar amədən) - ziyan gəlmək

(IA/IAJijÄj j.Sjli.UJSjlji Q-J j ’ J e^’-3 o11?

(jjiLjlJİ (azar yaftən) - incimək

(V. ,Y V A)əj»jl ji fS əjLjl jl £'■> <-a jSjd jlJl



j-^ijl ji (azaridən) - incitmək

,t jUjl jLu a£

CPjj' (azordən) - incitmək

(Vd ’VF^UJİ^İİ J^C- Jaä. jl jjjJ 

»<ü' (azorde) - incimiş

(Yf jtİJjjU

(1?YY£)jl fjji jajäc£ji£i^j ^1 jl^^Ujil

<4 j^ cr“£ ö£ jl jSI jl-io

C?'CPJ jl-?

JAJ j^JİA j Oiau> jjS l_rJM
jisS oJu ajjji (azordepoşt gəştən) - beli bükülmək

(1 • ,) ü ) )CuX»j JjaS AS Aj l,<-f. a jjj j Chlij aJj j) JJjS jjü j_ja.

ĞP^ »əjj' (azorde şodən) - incimək, təhqir olunmaq

(V • ? t t V)_jl jl ji 0,11 j ı^tA jl jlS jl aJjjliujjjS-u

ı*uj' (azərm) - böyüklük, əzəmət

(X • Y ;Y F F^JÄJ ("jJİ^jjij>? -iA-1 ı^tUlijlaİJ aS

jüi^j (i j ji (azərm-e(kəsi-ra) negəh daştən) - hörmətini

dj’ (əzəl) - əvvəl, başlanğıc

(Vd ,^)l$I »-üldjS Aajİ j

<_£?*-•j' (azmayeş) - imtahan, yoxlama 

(I F X Y)^ j£jj uSjjä ijjjxü

ls' aailj J jl j AS tjxS-a. j

(JuL. ji (azmayeş fekəndən) - yoxlamaq, təcrübədən keçirmək

(t • , F <J) jjj (jlu jl jj CjäS AS J_jj jU^ 

(^-•Jİ (azmai) - imtahan

0 «5 ?FF )A_>? ji (,£İƏ» üxajuaA

jJj*j' (azmudən) - sınamaq

(F F 5AÜ)jj*a JtL-O jlJİU jUj (JJäSjşkj 

<JO-» j' (azmudən) - keyfiyyəti yoxlamaq

(Yi ,v > f )<y»ji ır^Ajj j? j^>

jiAjlÄ jlij jjijLa jljj^j

JjJ ^jAİƏä. tS AjjS jp?

□Jjul ‘Jj_>? “YlkU (_^İuü

saxlamaq

(r.

fjji (azərm) - rəhm, şəfqət

(AA ?A ) )A~i.»l-\ <_£d l^ajixi

i*jj' (azərm) - əzab, əziyyət

(^ • ,Vd)l_>Ajji j t aS

ejj' (azərm) - sülh, banşıq

(AA 5AH)jjtälc jjt3l& jLcuiljij

Ij*JjI (*JİJ CıeUı

jujl fJAİjä. fjjij^l

j> (azərmcuy şodən) - barışıq istəyən, sülh istəyən

(AA rv t )^JŞ. fjji-Uİ cSjS jl (_5_jİİaIj al^ji (jaj

jl (azərmcuy kərdən) - sülh axtarmaq

(ff , 1 ÜY^ja. ji fäS flä. (jljj L j*. a£ ^lj>

(^>jj> j’ (əz azərm-e(kəsi) gəştən) - dediyinə riayət

etməmək, ədəbi pozmaq

»J>j' (azmude) - sınaqdan çıxmış, sınanmış

j->j? j* (azmude budən) - sınaqdan çıxmaq

(Y FF ,FF»)<_£i>jljjjj t .Çjm»^LxOJilə

jiaİ #ə>a ji (azmude şodən) - sınaqdan çıxarılmaq

51 FV)jl£jjJ .iu CiXjijljj jl^jjj -'jd #A>*ji jj^

lAJj' (əjdəha) - əjdəha
(^ ,F • )<_&ü$j jl*J jA (juU,ıu> cXjjAaj lAAjl jAji _3J®

jbo cjlAjjl (əjdəha-ye dəman) - hirsli əjdəha

( Y F ,) y A) jL»j (_jIa jjl a£ jL»j^P a»axİjl*j£jji.

jjj cflA jjl (əjdəha-ye dəlir) - döyüş bayrağı

(dF ? Y V5)jjb^lAjjl (jxaS^>? JloİjJ JJÄİU ıjjA. Əjjkj ajyjj

ojüaj tfiAəji (əjdəha-ye dəmənde) - od püskürən əjdəha (rus

döyüşçüsünə işarədir)



(YYY ?TVA^xjjJ ax—□ (_flAJjl ƏuliSjjljjj—,ılg.> ı-S-j^j

aU« (jLajJI (əjdəha-ye siyah) - qara əjdəha (İskəndərə işarədir) 

(B A Jr Y)alj jjjj xjL pjJU

Iajjl (əjdəha) - İskəndər

(Vö JfYjcSj^UəJl^ja^

^j' (əjdəha) - Zöhhak

(Y T, 1 ‘r X)oL«jjjj jj jj^. Iaj jl ji aS

(əjdəha) - qılınc

(TV jljU. >a£

IäJjI (əjdəha) - vəhşi döyüşçü

(0. A /f YjlAəJI j>* fAP Al^Slj 4*

Ia-C' (əjdəha) - at

(YAX /X ‘Ijjjjj ^lAjjl aln -UJJ

«jU UjjI (əjdəhabare) - əjdəha sifət, əjdəha tinət

(Xä ,1fX)jjS Aa. ^IajJI ujjajl fA 

j^j IajJI (əjdəhapeykər) - əjdəha görkəmli

( X Vf ? t Oj^jjä. İ^J4 a£Jj S ^Jj» Aj

&jIUjj! (əjdəhaxuy) - əjdəha xasiyyət (İskəndərə işarədir)

(\x? ujj\£

yjUjjl (əjdəhai) - əjdəhalıq

(KV,X. .)JjSaS^IajJI Jlaaja^AS

0*1 (as) - sözünün qısa forması-dəyirman

(YF ?) 1 V)l_J—Si jki&äl (jdjƏ Ojjİj

cpsSil (jaijj (dər as əfkəndən) - yox etmək, paymal etmək

(f d ?X X j—Aj a£Ijjl miAjj <~~,ı.ujj jj— I jS jA ^j&jl Quljj

o-l—> (əsas) - bünövrə, bina

t>Lı— (jlAxjl jjjS jijS jij-J

(jLİäIj IaJjI (jld—

XJXJ ^jlv A ıl 1JJ jı. , .1 j

əj* öjülAjjl jlxj

^j&jjIaJjI fJjAJ

( 1 fct|l Oaäwj pJJjJJ^jh AS 4J4J-0J

ji— u-1"’ (əsas bəstən) - əsas qoymaq, fundament qoymaq

*f ,Y" A j ** 1 > a jA (jl jAJ V 1—1 JJJ > 111 I l|l

jl—i (asan) - asan

(f hl ‘T(Jji <_/* jl—ijJ (JlSj—j

jj-i jl—i (asan şodən) - asanlaşmaq

(TX1 jW^oLi Jj— jl—jjl jl—i aS

jjjS jl—i (asan kərdən) - asanlaşdırmaq

(1 YYt f )(jlyijl£ JjS jl—J jJjj j jS jİjjS.jIjjl Oİİ jhjl-iiü

(jjjj£ (jl-i (asan gereftən) - asan hesab etmək

(IX «ıV < )—ı3jS (jl—Iji. jl jrljA. tul—o, 

jlj&ui (asanqozar) - həyatı sadə yaşayan

(T f ö t Y f ) jl jSjl—ijj^ xjj jl—I a£

(jijjil—i (asannyuş) - asan eşidən

(Y‘l(A)(jİjİjjS (JİjjjJJİjJ jl—i 

lÄjI—' (asayeş) - rahatlıq, istirahət

(XA<f Y)(j>«jl >J (jl?. (_yj»JjS t illi

jjh (JujI—i (asayeş dadən) - rahatlıq vermək, rahat etmək

(XXVıf)CAJ (jl> (JA>1—i AjI— jl aS (jljä. (JäJİjİ »j—jl AS

jjl—j (jLL-i (asayeş rəsandən) - rahatlıq gətirmək, əmin-amanlıq

‘Aı— fjjjjPj'J j

öLJuJ jS JJ AUuudLwJ JLäJ^J

03 £ (jljJ (JaO (2PjS Jjj j

jIa— <^-3 LSj' _£ cA-“^J

jt-hja <Jİ JİAÜ Aa.

j^jjl JjlXjAji

a.ljAİl ğ^-i JİJ Üi^-

<_j^ jj-W AjljU—I jJjJ

gətirmək
(Y HYıX Y tj^Jul-ijjjS. (jpj Ül-J ^Ujij£

(jjjS (jijl—i (asayeş kərdən) - dincəlmək

(T 5 X jjjSj—jjj crAl'j' üAP L$Jj^Jfr?

(jljlj (Jul—i (asayeş yaftən) - rahatlanmaq

(X” 1 ^jA 1 )ı—slj c_>)jij (jjül—IjS—11 L»j OsIj *—jIjj (jdL« A—IS (_jjj



Jlu. j*Ja (jjjJj-j

(JäM AjLsj^Sİ j cAi J*

iij j HuAjjjl mİmAjj

' j?IjA. j (asayeş-o-xab-ra kar bəstən) - istirahət edib

yatmaq

(t V • t Y1 • jl jj

s*“' (əsb) - at

(l • Y ıY AA) jlifrjjj ı_uJ ojul j^äjı

wUuıl (əsbab) - yaşayış üçün lazım olan şeylər

(Y”Y • Y*^)(jujji <-ıl.jı.nljjLui jı (jäiiA jljS

(əst) - vardır

(AF , Y A)<AamU ;<_

^1 (əst) - dır, dir, dur, dür, xəbər şəkilçisi

(AF ;Y l>nlS..lıL (_fMıSjjljj

lijıl (esta) - Avesta

(Y • , 1 AF)ajL £ jsj

(ostad) - ustad

(YA Y1 )l£^J U

jlSjliuı) (ostadqar) - gözətçi

(YA r. Y)jJiı Ijiİ <£ (^SuUijşdA 4$

(jUUııi (astan) - astana(Kəbənin)

(A? ?YFF)IjjSjjjJ JİJ (j-uu 4jjji

^jıSiuÄ (astanbusi) - təzim etmə

(1A 1 V)»Lİj jj ^x<l j-> İn. o Oİjj

Oljiluı) (ostoxan) - sümük(çərdək)

(f & J A^J-3 j' <_

^1 jliU (ostoxan) - silah növü

AV ?5 F)o*sS_ıix» (jljüuıllj (jujjS

j*“l (ostor) - dəvə

(jl jj <-&jbjÄı Ljljjlluı)ja,

jjxuı aSjj jl jISjHuiIj

sISjLj jjajijjüIXuI ji <S

<j-aJ C-uIau*)I O3j£ (J39*

(FF j FF)jjjpji iA)**cfA*' öjj* 

Cni£*J( esteqamət) - möhkəmlik

jjjj$ o-l£J (esteqamət gereftən) - möhkəmlənmək, bərqərar 

olmaq

(T • ’Y'Y) JaI ujAjS ÜliS Cıaljfl 

jlji-l (ostovar) - möhkəm

(1 F Y F 1 J J^ (j jl JAu> | |j jLljjı jä 

jijL-l (ostovar gəştən) - möhkəmlənmək

(Y F F j • Y ) jlj- jjju Oij j

jlji-l (ostovar) - etibarlı, inanılmış

(A • , 1 Y A)lj aLA (jaul (_s^ı jUbl jS 

jjljluıl (ostovari) - etibarlılıq

(Y V , Y V A^jjjjj* jij^ Jİ jtu>1 uiuA aS

(jjljluıl (ostovari) - yenilməzlik, dözüm

Çf • ,FAF^UiajlJJ (Jji j-LcJj Jj'i>>;.'l jjjl

jPjS (_sjlji-l (ostovari kərdən) - dözümlülük göstərmək, durum

jljLal <—Chfi jjujJjä jIjä

jj jİİjä jjJ jj j j

gətirmək

(iv ,rrr>£ jji jiu ı^ jjjj

ji jS <jjlji-i (ostovari kərdən) - sözündə möhkəm olmaq 

(va ,rrA)^ jijiuii jjSjjA k><aU jijtSjjjj' -^tA^js

cPA cfj'A-i (ostovari nəmudən) - əhdə əməl etmək

(FF ,VY).ıjaİ (jjIjjajI alAo& jijj 

jA«i (astin) - paltarın qolu

(Y V V j • Y')jJulj jjluıijjjı (_jSj^a« 

Ja—' (eshəğ) - İshaq (xüs. ad)

1jaU jjb (JljSlS flaül J*o

(j^jS j' Al^A.luajjJ

jjı (jljl aLA (jjjjjjjl jj



■a**> (əsəd) - Şir bürcü

5^V)jj£ CUıiS jl ixı uU

jt>U (əsrar) - sirlər

(rv 9r'dV)cxuı^ Ox*a3 jiıj j

jLjÜ*-) (esfəndiyar) - İsfəndiyar (Şahnamənin qəhrəmanı)

(Y T ?y V)jdj’ıLul 4j s2jai ^Xu> j Aj jl jjlS öJjajjI gjljA

jjXml (eskəndər) - İskəndər

(V AA)jÄİ j ı_$Jj jb jJäjJ JİJjJ (AädäjjA&jJ fjj 

oıjjii&j-l (eskəndərus) - İskəndərin oğlunun adı

(Ad ;X jjj&aj jL»jL ji chj

o-jÄljajAiSuj| (eskəndər-e filqus) - Filqus İskəndər

( d 5 ? T* t ) jjjähflj Jj^xul Aj

jiXwil (eskəndəri) - İskəndər (sif.)

(TY ,df )(jj^jS-uıl jjjlj Jüdjj

jjjJjjl Jä. £İllaJjjAjuiİ

(J“JJ Ö* J^j fAljäJ j£ jJİ jS

jjj jljjjJ Jbdjljjjj

(JjjjJjS jlojlji

Jjl j jUj <S ()?JJJ

(J jAÄİkmxdjS jjj jl jl

<jjü^I (eskəndəriyye) - İskəndəriyyə şəhəri

(V“i 5II d)^li JjJljj Ajjİ&jJ 

jLuj) (aseman) - göy (Rövşənək)

(rr /1V) ja-j > jtoJjjd juı >

jütU (aseman) - Allah

(X AT /VT^jjh jbUU Cbuuj İJJ

jUuji (aseman) - göy

(v r^Uji j jjjj

jUu) j.ıj5Lä J*j (nəl fekəndən-e aseman) - göyün nəl salması, göyün 

hərəkətdən qalması

(At 1 V)^J>oJjjdjjä,J (J*j jlAMİjj$3 ^LUjtjjl JJ (jijjdjij (jjjj

jojjUjjjjjU l j jbuol (aseman-ra be-əbru \puşanidən) - imkansız iş 

görmək, günəşə qara yaxmaq.

64

('VT Jf t)(jijJ-lj jbujl jdjjä> uäjjJÜ jİjS^ Jj^ja. Ciuuj&jj j^İ 

jbkii jU-j jj (bər aseman əfkəndən) - göyə qaldırmaq 

(i" r , ı d A)v_ri$ji jljjl jjjä. jxdÄjjKj (jj^jl jUJ jj aS j

jLU jjlüi jj-jj (be-zəmin oftadən-e aseman) - hay-küy qopmaq,

qiyamət qopmaq

(ff ,AY) jx»jjj jUujijliäjljjj jJjaS jl jjjJAjlS aj*j JJJ j

_pjj LftjjsiJ d'-*"' (aseman zir-e pay avərdən) - dərin fikrə getmək

0 ? t )u5^je j öi*j

(asemanqun) - göy rəngli

(İt. ? t V)s j£jj (^-jj J> J» J?-

jjuJ (asemanvar) - göy kimi

(Y f I V^CL^jLxjjjljjLajujl j±a j

(asemani) - göyə məxsus

(II • ,Y tf^üaxJjj (^jIjj&jx.jəj ^jjl-J ji

(jlx »0jjijjl jj^jj ? J.

»jj (jj*-il<>*4 ÜW

AİJ jl <axja <—lilx jJ jl »Uaj

j^jUJ jj (bəd-e asemani) - asimani bədbəxtlik

(rtd /r^jia j jUjjd 

(asudegi) - rahatlıq, asudəlik 

(TA ,Y AJ^jSjjS i^JÜİj Ijjl^> 

j>j“i (asudən) - rahat olmaq, dincəlmək

(f f ; I ‘r t) jLaj <_£j jj»j "-^JjJ Aj'Ap 

»jjU (asude) - asudə, azad, rahat

(?' ,Y) J-4 cs-Mji' ü^?-

jid jjjJ (asude şodən) - rahatlanmaq, dincəlmək, yatmaq 

(A Y ?n f )AmJ £U-alj oJjJjd JJƏJ J-i Jyias OÜjjS

jl ji JjIj^ ("jjlouıİJj

^JjSjjjxt ^İJjmiIj

jL#£ jja£jl ıXüJä.

f>i j <5-» J^

jid Jj ojjJ (asudedel şodən) - rahat olmaq

(T • , Y ‘r T) jldjUjxj jj£ jl> jld jlasSjJd Jj «jjJ <d



(asiya) - dəyirman

aüULlJ

4^' (asib) - əzab, əziyyət

(1 f • 'f)slj İJJıııİjl.AÜıaS

<-?*“■* (asib) - ziyan, zərər, bəla

P • ,Y <S)Ij j jij <S

(vr JjijjJ >

öiki' (aşoftən) - coşmaq, qəzəblənmək

(V ' )JJJ u-jüa 9-üSI I >1^

(aşofte) - qəzəblənmiş

(VA <iLii jjluja.
jj! pli jlii. O&Li

lÄPjş> u^-P

AP (_HJJ cr»j j

>&£ j (jtxA

(əsir) - əsir

(1 • Y • )(_5-a-iJJİ.'-S^ai (jSö j Aaä

(aşofte) - bəxti dönmüş, pərişan

()T ’YYV^l&jiJii^^jjS^^ (jl&Aİä.JJ-olj (jl jl (jl J (jä-uı

uOJ ü’j^’ (cr^)°’J J1'1 *3İ“’ (aşofte şodən-e rah-e (kəsi) - yolu itmiş
jawI (əsir şodən) - əsir olmaq p r A ?Y . . )jl 9&ÜOJAİ UJjl fj

(əsjr kərdən) - əsir etmək 

(1Y ,rÄA^jauJ Jj i-a #jjS (jLoSjjjjj j;jj »Jas. jj »əjS jUS jjjI j

ujjUl (eşarət) - əmr

QXai OjLil (eşarət amədən) - əmr gəlmək

(1 r A ,Tf H ) jLu <_£jİJ ı_&jjj) ^yjaliuu <£ jl Juai OjLİl

j3ij üjjLİI (eşarət rəftən) - əmr olunmaq 

(inn /vx^Uk  jb os j jUa. ojUi 

jxi a jUİ (eşarət şodən) - əmr olunmaq 

(Vf ,YVa)jjjəjJİaSjlİ jüş, OjUI

(_$Lxj Aai Jj Q>ajj oaiijJÜ

J* u"

u->jS <jjUi (eşarət kərdən) - əmr vermək

(dY r . Yjuı% ı Jjj££ »ı O 'jt**>

j*il (oştor) - dəvə

0 f ,n f )ül c3>-

yjuil (aşti) - sülh, barışıq

(AT / f j j e' “Ajjjjj

(aşofitegi) - həyəcan, coşma

eÄiU3 ü’ g m

ı-^i' (əşk) - göz yaşı

(Ad ,?"?)(>>jljAJ JjAil JJ

<_5L*it (əşk-e miğ) - şeh 

(VA, 1 f ^)İP jl (jJ^ <_>uljija,

jix*il (aş(e)kar) - məlum, gizli olmayan 

(I f/I Y)a4jjjl5Lİİ öLiıh 

Ijtfuii (aş(e)kara) - diqqətlə

(ff ,Y Y ljlSLii Jü jljj

ijts-il (aş(e)kara) - aşkarda, üzdə

(j^ j * ıU% J * £ nil

IJİJ j»li) J J

jljjl jl^~wl Ol jä <-jIj^.

I ji£2i (aş(e)kara şodən) - aşkar olmaq

(Y T ,Y Y)AjJi IjI^ö 0*>0j jj <jijfr j^JİJ

(jxd Ijl5-ii (aş(e)kara şodən) - üzə çıxmaq

(d 1 v t) jxi ı jiäj lä j j a>Uü ı (Ja-

jpZ; I jlkdl (aş(e)kara şodən) - tanınmaq, faş olmaq 

(VV P Y Yjjxİ Ijis-il Oyjaj Ijlə

ÜP jS l jl5Lii (aş(e)kara kərdən) - aşkar etmək, demək



(vt ijisjji jjjsıjjaaj jjjoşa

(jiSljbLil (aş(e)karakoş) - aşkar öldürən

J-a> (əsl) - əsas, özül, möhkəmlik

(v y d y'< Jiä'lL jj Jli. jdU aS ('u.nsıvlj J<»allj jja. AjA

0 f ? 1 Ad)uua^aSI JİS^İ'jjjjj jl$j

jljjljlSJJ (aş(e)karanəvaz) - aşkar nəvaziş edən

(^ ^ ,'^^)jl'^ J4"4

li-İ (aşena) - dost, tanış

0 jjHLjSj/j ^jjj-i

^jjUuıi (aşenaruy) - tanınmış, məşhur

Q ) f ?YH)jHu>ljjj JaLü oJjia. 

yjUu) (aşenai) - tanışlıq, xəbər

J“ai (əsl) - əsl, əsas

(Y J Y) £ jiu J-jjU (jjj*J 

jIjLoI (əsldar) - əsilli-nəsilli

£ J“ £İJ jJ AjLu

jl jijLol (əsldaran-e pak) - peyğəmbər və övliyalar

jtUj jj cSjjUİİ Jj jl

jih (jjlxii (aşenai dadən) - xəbər vermək

(Y . V ? Y Y Y)jaj ^IjS j^ä. fjjijJ 

4O“' (aşub) - həyəcan, narahatçılıq

4O“' (aşub) - hücum

JAJ ^ILSI j^aj jt?Jj aS

Jjl ajjl jaLjji jj*«al ^jljj

(Y Y , I Y Y )_SLi ÜJjXo ı_£ujgjjl As.j$Jj 

uSUj>İ) (aşubnak) - həyəcanlı, coşğun

(Y ,Yd Y)u£U AJuJjljlJjSI j <_SL Jj 

44“' (əşhəb) - at növü (boz rəngli)

(YY /1 <-j*Jil ^jjIäS

cSlİjjJ Jjä. <—jjl jjS j'fl>

ı_£ljjjJ;)j jjjj->-» 4—jljä. jl A^İ

i1"-1

(v , i y^u jijiji cu*j Jij

o»li>l (ətləs) - atlas parça

^>jj (jJW (ətləs-e rumi)-rum atlası 

(d ‘r , 1Y.) jLjjSjl (jjilaljlJA

o-jji (jJlal (ətləsforuş) - atlas satan

(Y A ? Y V A)(jljj £ jJ jjjjjJLxSLi.j 

(ətləsi) - atlas (sif.)

(dd s»jljjl OäuSLjljj

Lic-I (əza) - üzvlər

(l • , Y1) j* (_sIj ^jS 0-^“ J»j» 

jUjcI (e’temad) - etimad, inam

(Y • ,Y Yd)»jjj jj j’J Jäj' ujxaA aS

İj&İ (ə’da) - düşmənlər

(iı , y f’y.thMi ojjə> <-SJ» jj^ Jj^ cf'-10'_>?

ı_SU Jİ JİJ Jj-al ASjjlu j

jtiSjJ Jİ Jj 13»JJ Jji U4 j

jİjjä jjllal ^JjajI ja, Ajmuuü

|^uıllal Jax AJjSjIä JİJj

Jj (_$Ubc.l <j-aäjjJ <j uSj'>

(»jijjj* ö' Ji jJ^

A£ JjJİI »Jj-oJ J'jlfcj j4>

4ilx«al (əshab) - sahiblər

(YY ?d)Jjä unl j JjS jlc. JAJ 

jSla^>l (estəxr) - İstəxr

Jiäj ıj ji J-uİJj^JJjJja.

jlc i (ağaz) - başlanğıc, əvvəl

(t ,dY)jljlu> pAaäjjjjl jjMi aS jl jtci fJjS jliaji riMiäj

cM (əsl) - əsl, nəcabət

O,uüAİİ jUaLjılS Jİ jSLjjSI

jjjS jUİ (ağaz kərdən) - sözə başlamaq
(1A , 1 YA)J>jL. Ajjui jlJiaj I jlJ aS JjSjUij£jJ «oJj*jjj

jjjS jU-1 (ağaz kərdən) - başlamaq

(İd , Y)JlijUİ j> Jja. aS Jjljj Jt>ij'j j'4O* 0^4»



jUl jl (əz ağaz-e kar) - əvvəldən, əvvəl

(1 ,Yd «)jl£jj«l4jljä. jlc-4jj jjjS jlSjläi jİ4jJ (_ül jlojjA

tfljuı^lel (əğanisəray) - nəğməkar

(VV ,YY ’^jJsujjj ^jlj^^-tel cr*4İ4İUxj

(ağoştən) - qarışdırmaq, tutmaq, çəkmək (qızıla)

(11 ,Yf 1)411 üL>s=-j JLPisjAjj

(ağuş) - sinə, qucaq

(Yd ?Y A jjjjc-ijjjl <-£jj^jjj 

(afaq) - üfüqlər, göylər

(V ?YY)4jj (jaujıl jzıjp. jljj

(afaq) - dünya

(’PT ?df)O^jjj!u jliljj cJpj 

jjS jläi (afaqgərd) - dünya gəzən

(1 Y sJjjl^j ^apj

jläi (afaqgərdi) - dünya səyahəti

(YY ’YTdpj JAİJİÜ^JJ, (jläljş.

(afaqgir) - cahangir, fateh

(YY ,Y r)jj£ jlii <£L jlL. CuHj

(afət) - gözəl

(YYA ,YYY)jjjj Oäi <j

^i (afət) - bəla, müsibət

(Y İd P ♦ Y)İJ Juıj4$ j^jäl jjjj

(oft) - jəUäl felinin kökü

(A A ^^SajjjljjU jjjj juLl

Uuäl (aftab) - günəş

(A ,V)(_>UsI jl JÜaİjj <jU jäj£ 

4jS (jläl oLi ji jjlA jjI

fLL» u£jj jja. <^414j£j

ı rı^l m (jjuAjjS

jj4 <uij4jl jİ4J4 <_jjSİ4j4 j3>

j' ^1 jjjj

cjissijb jüj Jjjj »U.ji (əz çah borun rəfitən-e delv-e aftab) - 

günəşin çıxması

(11 ,Y Y Y)<_ıi j2>_p. jlSjS

ujUİsİ (aftab) - kənizin üzü nəzərdə tutulur

(AV ,YAY)<_Äjäi jj C'u.ıjjjaS jlilj a£

cjUİ) (aftab) - gözəl

(T1 ,T Y A)ujIj3İ CimijJLİj j j jl jäJ

<—jtiii (aftab) - İskəndər

(YA ,YY • )>_>l'ialjjIj a-o .u'iImij

^□si (oftadegi) - əldən düşmə, qocalıq

(Y 1” ,YA)^^ ^jjj ı-iV j>4j

jjiäs) (oftadən) - yüksəklikdən düşmək

(YY ,YdY)jjjj^L?j4jil 4w/j

jjUil (oftadən) - baş vermək, üz vermək

(1 Y Y" ,Y df)t5jitüijjjj (jSjU

j4Uäl (oftadən) - ələ keçmək, tora düşmək

(1 Y • ,T Y d)^»l t> jljäl (J4&İIS jİjj jl jS

j4Uil (oftadən) - qırılmaq, sınmaq

( 1 rv , 1 Af )f£ «1J jjji (Uj^J ^1 ja.

jjUi) (oftadən) - batmaq, məhv olmaq

(YY,rdA)U j4 jjj i ji läiAS

jjlää) (oftadən) - qismət olmaq

( Y V ? Y Y* Y )jjjjä (Oİ-j jİ4 J4İJ9İ CjamiS ji jJ

jjlisl (oftadən) - məğlub olmaq, yıxılmaq

(Y • 1 }1 V)<Jjj 4tjil j«j£ fl Aiul jj>

jjllsl (oftadən) - yox olmaq, əldən çıxmaq

<_jl5sljİ4 oVä. jl Ajäj jjjj

ı_j|j <_S_2mjI ı_jJj ASuıjj«£

<_JÜj j_5—' j j 4 jS j J*1

s4İ jjjj ^1 j> jjjJ

JJİ4 jtoxJİ j 4 4\jı ı Aİdjİ

j-yJätj jlj&Lo jl 4İj3İ Aä.

4İaSdj IJ jaI JŞ»



jxOj JjäJJ jjJ

jlgJİ JİJ J’tj J*Jİy

J?- uä>-

<-^Jjj <J jjuij ü-»jj j

(f? ,X FF)jjjj Jj) ejijko (JjImI öjja.

£jttäl (oftadən) - çatmaq, əlinə keçmək

(iV , H X )jl^ cJLLoÜäl jaj^L

ü^' (oftadən) - yıxılmaq

(X • • ,X A^)jj e^hjljƏİƏ jla.jjtjSİjl

jjttäl (oftadən) - düşmək(ləkə)

(TF ,Y‘YA)cXjjjljäl ^jja.

ji-Ai j jjüäi (oftadən-o-xastən) - yıxılıb durmaq, çabalamaq 

(Fxx ffx^^c^jua, j^a ji

»jljäl (oftade) - əzabkeş, məzlum

(OF ,xr.)j^luö?>2lj5&tä4£

öjtiäl (oftade) - ölmüş, cəsəd

(VF ,) A • ) jt^jUäl (JjU jl ajS 4jm& Jə-oj 

j^ sjCjil (oftade şodən) - yıxılıb ölmək 

(X X /F. )jl oJb

»jUäl (oftade gəştən) - yıxılmaq,

p r i > x«« )<y(MJ ji t_$j23

jil (əfraxtən) - ucaltmaq

(Ar ?x x. )kJu.ı jii/jj j

Jüljäl (əfraxtən) - ucalmaq

(AV j ^V)4jl.laj1 jjjjbjJ ^*-aljxa 

011)^1 (əfraxtən) - qaldırmaq(bayraq)

(1 r F ?X “t A)Ynlljäl OjI j JJuj ç> j*J 

Jüijil (əfraxtən) - vurmaq

(XXV ,1 <t)(j2Djjlju JjäS AİL jijj

Aajjäl (əfrənce) - Əffəncə

J jijJ> (j-İÄJ ji J3.

JäJ^ f*^>' <j'j'

jlSjl jjAİİ jğçLux ji jJ

t, ölmək

£-JJJ ^UX ojÜİI (ji£j^_JlJja.

4Üİ jil j^Li jl jxuı^wj

jİÜİJjj

(JİÜ.I jäl JaXj?

CiuHjjähj^jS Jt£j>

OxujİjJ j1_aJ o2A£ jjl jj

4aljJ jj aJjJ j (Jo ö^UİS

Ajljjäl Ç lıaij

(X F A • )(*J*^ (Jd »jS Jİ jlcü jlj£ 

Jj*j>’ (əfruxtən) - yanmaq, alovlanmaq

(F v ,r x r)o-äi^jbjgjhjg^j 

Jü.jjil (əfruxtən) - yandırmaq

Q Y’f’ ? d V ^Cxuläj^Sİ jj

Jj*jjİI (əfruxtən) - pardaxlamaq, sığal vermək

(X 0 j X V)O*J j JİMAl -İJİjSjjjjJ YuXlj^jj jjjojc. JjY~İ1JJSİ jä

Jüjjil (əfruxtən) - işıqlandırmaq(zehni, xatiri)

(F ,X • )4jljjİIji*ıll JjJiİJ 

5*ijjil (əfruxtən) - nur saçmaq

(F s X X )<il_jjl>jj Jja. cF* 4-ol=». jt$Ä 

Alljjäl (əfruxte) - parlaq

(x a , x r)j_,j jjj jj jt*?> j

<»jj4l (əfruxte) - coşmuş, çılğın

(VA sXX »)4j1jx»>jSJüjJjc.jä. IjjiC’ 

j-ui Aaijjii (əfruxte şodən) - yanmaq 

(rv ?rr/Kj>ı^ jo>J^ j' 

jxi ahjjil (əfruxte şodən) - parlamaq 

(X A ? X V))4iljjäl j* jS jlxi 

Jjjäl (əfruz) - J^jjäl felinin kökü

cPjijjj*’ (əfruz budən) - parlamaq

(xr ’OrpLjjj J*2u> fc’j?

»4L)ä* (afəride) - yaranmış

(Y 5T)O-A Ja töYüjjäi (jijJ 

üAuil (afəridən) - yaratmaq

(A ,r)<_jtjai jljjlijj <_jtA *■

f 4j^3La Aäj jil 4j4j

4aljjjl əjc. jl jjjj^i

jjjjjÄİ ^llc- 4-u jjj <J^

,jjVU <5.u»\ijil <«A



üiJl (afərin) - afərin, əhsən

C f jA? (XÄ» 4* Aj'-Ş-j' j'jjA

lüjs' (afərin kərdən) - afərin demək, tərif demək

(1 V ?ö Y Jjjäl ıji j®’ ji J? -li^ J-8 ji'0j’J (JIauISjjä.

j°^ ji>' (afərin qoftən) - tərif demək, tərifləmək

(I ;ÖYy»niS Jjjäl ‘j'^ijljl j‘“ ^jjäajj^S -Jjjjjjl hi jıı

jäj^J* lbj*' (afərin bər ğereftən) - dua etmək

(V Y • ,Y V Y y-<ä< .t jjjjx jjj jl sjjLıjj^ OäjSjj Jjjähb Ajxjj Jjxj

dPjSAı ji>> (afərin yad kərdən) - afərin demək 

(öY /Y <l)^jSIj SU jjjäl

jijäi (afərin) - dua

j^j£ Jjjii (afərin gereftən) - dua etmək

(4 Y , ö) Jjjjjgjjx I jb jj jlj aS jiJ^İ jbj$j JJ A“*j£

jjs^jj ji>' (afərin bər gereftən) - dua etmək

(T • 5YV1 jjl

(afərinxan) - tərif deyən

ÖİJ& JİJ <U,JJ jtH j

(Y ö ,ÖT)jl JljijjjSİJujjjj <_ut Jİ jl JJİJİ oljöja. (Jjlläj

jA« (afərinxan şodən) - tərif demək

('f f , 11 d)jjxi jLüljä jS j* ji jj AiAj jfpAıjäi ?jj jl£jjı

(afərineş) - yaranış

(Y • ?I^)jIäJ j^juljji j»A JXxA.1i.tlli cjl-iS. jJjjjj Jtijjäbjjj

^j^Jjjäi (afərinquy) - tərif deyən, alqış söyləyən 

( Y T , Y Y V)(jA utii-k I jjj^xuji) jjS a£

aiILjİ) (afərinənde) - yaradan

(r ,r)CxuA <a.jA ç.aiiijjäi (^JJJ <

c&'jä' (əfzayeş) - yüksəliş, artım

ıjxLxxlj (jl oJjJüjäbl? a£

s-srAl' jä' AjäjJ ^Axij^l(f V ,Y A)tx2üU>i Lfla. j£ ujUa

jjjjil (əfzudən) - artmaq

ç? r ,fA • yjjixxs jtj^. ı jji ijhi fA

jjjjj) (əfzudən) - artırmaq

(AY- f I )Jjjijx (j-ijib jlj

ojjjil (əfzude) - artıq, çox

(Y ‘f ,£)(_£j*t (»£15 jıi e.#Jjjäl Aj

jjjil (əfzun) - artıq, çox

(Y 1 ? I I )jJ jl jjJJJ A£Jj f. Aj (jt.aA jj

l>jj®* (əfzun budən) - çox olmaq

(Y 1 /V)jjj Jj> Jjjl jtu j^Ij

jAjS jj j»' (əfzun kərdən) - üstün tutmaq

(I ö 1 j öjj^1 j’>..jtuaa.

jLJl (əfsar) - yüyən

(ö1! j I • yXjjl bUjLuäljj JJjSj

AjUsi (əfsane) - əfsanə

jü,U AjUil (əfsane saxtən) - əfsanəyə çevirmək, əfsanə yaratmaq 

(öl • iy.">>xX^juı ji jljjjtuı AjLuıfll AS c.ut.1 *—ilijl J^JİJJ ^Auılk

jixt AjUıil (əfsane şodən) - əfsanəyə çevrilmək 

(IT Y'VfV»^jlli jl<->jAA»5AilxSİa£

(əfsane) - əfsanə, boş söz, yalan

(1 * ^ö I ) jjj Ajdjl jjm£j JJ Ajluı Aj 

yjjS AjUäl (əfsanequi) - əfsanəçilik

(Y f ? Y > A)(_jj^jjjuıil AS (jjj£ AjLaSİ Aİa

j“i) (əfsər) - tac

Jj Jİxa jjt J$-o jlx jlx jU j

jjj ^Aİ jälı e&AiSJJ Aj

Jj jl Jj jäl 4-mİjJjI JuHVıj.1

jjj»* j3 kj*1" y

Jjxjax t_sJäSI J (jjJJJ

JjŞ> cs^jj Ü^J“J* j

çıAiU. J$J jtü AİxJj jl

Jjj (JJAJ (Jİ Ajluij CtläS U&'i

jjJjl£ jləİJJ frAj'lxaİl

lSJ^J



(1 P £İÄjl y? »<İsjx ^i

jəl<jj»j? l5>"^ >os' (əfsər-e həmsəri bər sər nəhadən) - başına 

evlənmə tacı qoymaq

»j>J) (əfsorde) - süst

(Y pYd)lj oJjxujl ĞH^P 

jj<j*Jl(əfsus) - əfsus

(Vt J VYp^ £ j^J£ jj jjj^I AS 

Oj«İI (əfsun) - əfsun, fənd

(Y r , 1 f f) jjjjjij5Lu.jtSj.Xji AS

öjuül (əfsun) - əfsungər, əfsunlayan, hiyləgər

(' &A cAxxxi'

(jİjJLjJl AJüaLu.

I j »1jÄjJjÄC-ljSjjj^-a

əiä.jA j jljiil CjäSj JU.ÜVJ

J_>? jj*-43' <_J jU Aj*u

ÜJ-4^ jj,JJj-'> üj«sl <*•

ü^1 j^-jj3 üj*-*3' (əfsun foru xandən) - əfsun oxumaq

9 Y & Y )a31 Oj^ *«

ts (əfsungəri) - əfsunlama, cadugərlik 

( Y <5 ? Y Y ) j j£jj*ätj ojA Jj OjjlA jä.

jUiai (əfşan) - parlaq

(YY JT.)uaifru>jlsUjlJüUsl 

jjjJül (əfşordən) - sıxmaq

0 • 'f ,r ÜJ^ LSJjä- üj* <^j

fil »jj*ül (əfşordeqam) - dözümlü

(n f /rr)euij jKj as

jliil (əfğan) - matəm, yas

(Y * p W)Cxajl jtisl Jl u^jJ Aj«

■AjI (jj^xAiSİ ^Ijj

cS JJ J? ÜP—> (JbjU (Jj

Cuİ^j jja. AU ji fjı jl jj

^läjyajl JljLiäl Jl j>jjJjL

pS dljJuSİj-1Ä1İajjJ jtia

cüxjjI jUji cSjjj? (Jua

LPjj'j? lM (əfğan bər avərdən) - nalə etmək, ah-fəğan etmək

(f ? ,AA)fjjjjjljj jUsl jA j f*JJ? t/jj JJj’> ^O-

jiüi (əfğan) - hay-küy
(Y I A ,Y )ıjj jlkil »1jj ıx? '-^ÄAİ Ai

jMI (əfkən) - j^Sii felinin kökü

(Y 1 }Y Y)r.»äı£ ji jİJbjSIj o-iüLij ■

ı-<.,X.tK»1jl jISİjj aj

UA3J °“£J j

li‘6 <JJLm i jla jijljSjlj

CıijA j) J I «jjAİ&j| <_SjA AS 

jlüSil (əfkəndegi) - təvazökarlıq, başıaşağılılıq

(f ,Y Y fr)ı*bajSəıŞljJ Jl ^aa.luäjjä aS 

ja&İİ (əfkəndən) - atmaq

(Y . ,Vf ) jüj Aj jVbj <J»j jLİliSjjj 

jA&äl (əfkəndən) - yıxmaq, salmaq (taxtdan)

p . I p A)ıijS (jjləj Jj^ijJj 

jA&il (əfkəndən) - döşəmək, sərmək

(Y V Y)jJja bl-Mi> jS^jJ JmijuiJ

(3aKİI (əfkəndən) - endirmək, alçaltmaq

(Y A ,<ä)c?IjJ Jjijj <j6 jüSiL lSL

ji&il (əfkəndən) - yıxmaq, məğlub etmək

(i ır ,rfY)cä^o«A j^ji. jjüSLii as

(jjjSİl (əfkəndən) - dərmək

(Y p Y )Tı> ftaä (jlcuj^lj OäjJ

jüül (əfkəndən) - salmaq, vurmaq, vurub salmaq

(<ä Y p t )tyjkäljl6JijSujjJ cf jjjj 

lP^ÜI (əfkəndən) - tikmək, tikdirmək

(Af pYr')t"ı..ı% ı'&jl <_jJİJİJ aüj jl jj 

jAiSii (əfkəndən) - tökmək

(Y? J IY)tru£jA aiSLal jjiji Cjjjİj 

jjXil (əfkəndən) - hücum etmək

(YY , I VY)ixUjjA>jaa4İ jjlu jjxj

ı-'A.'Cji Jjla jl JjjL1»

la*2 (J*

(Jjjuıjljj OİjA eAjljS-LuJ

Jjjuü AJİaLuJ jJİJİ

tıJj£JI Jjj A&sl <JJ J? ÜJP-



(əfkənde) - vurulmuş, kəsilmiş 

(“X Y ? X d • )j« jbjə oJSjUjj uS^>“ 

aA&dl (əfkənde) - biçarə, düşgün

() Y ? 1 ddjtsJSjl^A'uJuİ oJSLäl <S

ö* ji j^idS jSl
(d / d)jl$j ^^-aSl? ^yJw-ıSI Cıu^p

£ÜjJ) (eqta ) - kəsik, torpaq(böyük şəxsiyyət və hərbiçilərə verilirdi)

(fä , 1 fY^yA-Ua Jajjl Cü) JJ Jä £llaSİ Ja u&laj
jjj

ojü$LsI (əfkənde şodən) - alçaqkönül olmaq, mülayim olmaq

("İl dd)««-l&İljA>UlJ; aJjSİl a£ 

(əfkəni) - ovlama, tutma

(<^ /Ad) jUjjj ^5-ilS jjjsj

‘-Ä& (əflak) - fələklər, göy

(Y t ,d)l J uSU. (jjU JİJJ fJ>U 

ıM (eqbal) - gələcək, iqbal, bəxt

Jt3l (eqbal) - İqbalnamə

(T X 5?T) Jläl

JUä) (eqbal) - İskəndər

(f«?Yd x ) jUıjic.jSijjc.LxS

Jt^l( eqbal) - xoşbəxtlik

(V • 5 Y1 Y'^aİmiIji cjlUäl

juai

<_S-1äİ jd <Jtäl (jİjjjSj

Ajml S OjüIjU JUalj

cPjj'j? s->'j>*jj« ' jM' (eqbal-ra sər ze-xab bər avərdən) - bəxti

oyatmaq

(f Y ,Y ‘l Y)ı_jljijj-ılj jUäl

(əğsa) - yer, torpaq

(Y, Y f A)<_jj 4j OmiI CaJi^ujjl <i

U-aäi (əğsa) - Ölkə

(ff

(əğsa) - ucqar

fJs' (eqlim) - iqlim

(YY Y” X Y )^JJ j öXul^^ 

jJ fJi) (eqlimgir) - iqlimə sahib

( H f , Y ? Y ) jjja, jj ja uj jjaäİİj

jauS' (eksir) - iksir

('M , Y V j

JLy>-si (eksirgər) - iksir düzəldən, kimyagər 

( Y. , Y V A)jJ «Jjjlj? J* 1 #ə>jjä

JaJS' (əklil) - tac

(TY dA)^a. (JJSIj jıjlS Cüäjjui

Jiiii (akəndən) - ucaltmaq

jjj 9jiSİ <!S jijl «jS

(akəndən) - yığmaq, toplamaq

(f ) ,Y • S )w'X.>*Xljı aə£_djU 

»■&! (akənde) - deyilmiş

(>A ?df)odiSljj>

»jaf (akənde) - doldurulmuş

(YY öAiSl

jj* j'j' Cjjş j-

jk&Aiiäl (jlAldjlj jlj

jjş öJÖja aSjx aX ı_wj

jxd »əj£l (akənde şodən) - yığılmaq, qalaqlanmaq

(1 Y ^TdV^ajij jjjj e_£ ■*“

»üSİ (akənde) - yüklənmiş

(Y . j 1 f) Jj AJu Jj jU-X-u Jjj Odu J e JSI ju J

OS^ (əknun) - indi



(1X” X , X d A^cİkjjj <jljj jjjSIjiSl jjJj

(aqah) - xəbərdar

(?? ?V^Cjxjä aSj^İlj öI£İ u_jjlc> j»jS 

jjjj »li (aqah budən) - xəbərdar olmaq 

(T - ,X Vö)Jjj »1İ AjjAjj Jp.1 j 

jU »11 (aqah şodən) - xəbərdar olmaq 

(“1 f ? V d)(jjLjjjlj <*2 üLP <j^ jJ

(jil »1! (aqah gəştən) - xəbər tutmaq, xəbərdar olmaq 

(1 1 ? X f T )CjuİjSLjj jjjjS^uı j jx <£

(aqahi) - xəbərdarlıq

jjäb ^aI) (aqahi yaftən) - xəbər tutmaq 

(V A)u£jjjSjil £jjij)jj&jJ ılpstj ^yAİİ

(əgər) - əgər

(əgər) - baxmayaraq

(XX 5Xf)jjjj)jläjljjS) Cimi Ajulj

(əgər çe) -.. .baxmayaraq

(X P V'fpulxJul JjuİjuİjjjjJ Aİaş, jlfl-x.

(əgər..., əgər) - istər.. .istər...

(X • X ,X A‘X)alj jşjjljj fc'jtaikjj »İJ 4-aA

Ajjj oJjäJl (əgər xast vər nə) - istər-istəməz

(X ? • A)^3lj aS-jjä.

•& (agəh) - »l£i sözünün qısa forması, xəbərdar

^Y T jj AjjS öjIxjj j jjiljj

jjjj İl (agəh budən) - xəbərdar olmaq

(X T AjjS öjlijj j jjjlj j Jjj AİjA jljj c^-jjA j)

J*'

("■Im-xi j_JJj£ <sjijjj Ajäjjjj
jxi li (agəh şodən) - xəbər tutmaq, xəbərdar olmaq

CUuJj Jİ (JJjhjAJ jl C.UC- J
(Ə • ,X Ad)jj2 oj jl <SI jjijji »1 jj Jj*j 4^1 (jJİJujJİJjä j

(agəhi) - məlumat

pf ,YVjjjS jL lj Oäu jjJj JjSjl£ jl^ijis jL> jjj

jj|j (agəhi dadən) - məlumat vermək

(JuLxmiJjJİJJaJajj dlSIJÄ

OjluS öl£l JjLjj (_£İ jb jx

jjjji ji5uujiı_^s jt^j

O>aİjjjJi (Jj <^j£ljljjlgo.

Jjj aSİ <£jA <jüj <-£-jjA j

(X ,1 VA)(_s$£il J »JiujJ JİJ jJİa.

jjjU (agəhi yaftən) - xəbər tutmaq 

pr. j^T)oLİoit> jjJ Jjl

V> (ella) - qeyri, başqa

(Xf ,f)) jpjJJ ı^i cA

Vi (əlla) - sız, siz, suz, süz

p? p ')jW' oäUjjjjLij

jVİ (alan) - Alan (Rusiyada yer adı)

(Xf jSu jjauA əjj'

Jfl (əlani) - Əlani (Rus sərkərdəsi)

(Xd ,f ^) Jjijj aJjSİ jj&ljjl j*->

JW (əlani) - əlanlı

p TV ?TX X ^Lxjjjhla >aj »JjajIä jjA

oİjVİ (alayeş) - yad, düşmən ünsür

(vr pr^ijfjj^j-jijJji-j

JjJI (əlborz) - Əlburz

(XXX ,“1A)ljjjJl »jjl ‘ n ıViäl jj

‘ül (alət) - alət

(? ,1 xvppjjS. jlSjjS jlU

^jjij cJİ (alət-e davəri) - hərbi sursat

(X d p TTpüUu cSjjlə eüli 4^a

j^jj'V' 4}t> ü'jəjjt-«J

jjjtf jj>jj^l <J jio (■Jj-J

ü^' j cr'-'JJ »jjjjiu

pİJ <şjji (_sjlj-> jjJİI

I J f J? ö’ j' jjä

U lAx-O*2 j j

(jSjjäjVj jl t^jJl jljjl.ıİaj

Aül jäl jxj I jİJ (jitijjj



o-LLÜli (alətşenas) - alət tanıyan, zəhmətkeş

(Y ? 5Y“ Y ("jlwlj (j&ln.ıiS

CıliaJI (eltefat) - lütfukarlıq

jjjS cjliül (eltefat kərdən) - iltifat göstərmək, diqqət yetirmək 

(V ,Y Vd)(jjıjje. jljjau (_J5lju]LjS_i 

dM (əlhəqq) - həqiqətən, doğrudan

(V • jY‘Y‘V)üjjjkaa ^öJjlLjjjİÄ <«A

(əlmas) - almas

( V ,Yj )(jjjjä> (jlakjl jLxjJ <LaJ 

o’-^l (əlmas) - iti, almas

Q<S) ,ff f)^^ (jaLJl £jj <^51;

(əlmas) - qılınc

(f f 1 ?)) jajUajAljSjl ^uijJjmi AS

o-Ld) (əlmastiğ) - iti qılınc

() f 5f) Y)jwjjlJj jJSjj

ÖİJjJ o-L*ll (əlmasdəndan) - almas dişli, qəzəbli

(1 V V 51 f ) Jjj jİAäJ o-t—ll Ji*-

(əlmas-ra mum kərdən) - daşdan keçmək, alması 

yumşaltmaq 

(nr ıjoaa^

<Xlj o-1-*!! (əlmasrəng) - almas kimi iti

()Y T Y H Fy Cin o jlä> ö!<-£i-jjıiLj

(əlmasqun) - almas kimi

d'jll (əlvan) - əlvan, rəngbərəng, müxtəlif

(YT1

O-Liuijllo j« j jLj uA*k

cA>li (aludegi) - ləkə, çirk, bulaşıqlıq

(örf

aJjl' (alude) - natəmiz, napak

(T^ ,Y • öp 3^O?

aXxj j-£

Cxuui »Jjl) (jlgjjJ jl

»ə$l' (alude) - ləkəli, bulaşıq

(A • j f Y o<Aj*“

jsaS ajjli (alude gəştən) - bulaşmaq 

(TY ajı * A^'lj ıXlä. »jJj£ ja. AS

ı Suala eJ_jll jJjA <jij? AÜjj

(jijji jlSjl (JoLaİIj fjl&ü »jjJİ (alude şodən) - bulaşmaq 

(1 YT j AY )Oj5Lu jji jl> Aj Ojxu jJ3jJ (.SlAjJ AS ^Aİjäj

(-S^ ü'_P j^Jlä-liLa e5d* jxi »əjfi j' (əz cam-e mey alude şodən) - şəraba aludə

Ij (_yıLa!l oJjjpjl j jLiaı ^jil j£ja jl jS

jjj ^Ull j O*al ji (^aLmPL ıjljÄ jl

(jl-llk <S A&ji l^1 ü^-5' j> j

jjS i»j—I j (jjLJlS 4j»li <_^j

JUj ^piLdl jjjjxu Qpi%)

öjujjI

olmaq, şərab içmək

(vy r

(^11 (elahi) - Allah

(f*l “1)01^1 ja^ljäjöUjäAİ

9İ_u j^Jl (elahipənah) - Allaha pənah gətirən

(<ÄA ,Y A<Ä)»I jjjllpjj jxuı ju-a

(om) - sıra sayı şəkilçisi

(f a 5rr • jjjj

(»l (əm) -1 ş. t. tamamlıq əvəzinə işlənən bitişik əvəzlik

(d 1 ,Y)Jj$ jL? ‘j-J

»lt?.Uİ (amacqah) - hədəf

(YAA 5frY)ola. cW-^Jjjj' <3^

<Xu*L«l (əmanət) - inam

(I V A , Y • V) Ju>j jjä. JJ 4j OjLal I j ^j-uıS

d)L«l(əman) - aman

olCşaLai <-&J (jUarx 4£j*ujA j

AÜuji jJ jl&jju



jöIj jU (əman dadən) - aman vermək

0 • Y ?Y Y'Y^juja. jj-ynı* jl jbljlj jbal lPİJ* <Jə

jUji. jb»i (əman xastən) - aman istəmək

0 • f 5 Y V Y )JjxJjä jbal jX&xujl jjäj Jjiul jl <Jjl jb 4jj£-üjja

■4**^«* (amədşod) - gedib gəlmək, ölmək-dünyaya gəlmək

(15 Y j AA)IjAİj jjl xbx>b jjIj aS I jaI£jİ£ jjl ^mj

(amədşod) - gediş-gəliş

(1 f • ,r f jj- ləb xbjjj j»jjj jlJjl abixixai jS

jAİU (amədşodən) - fırlanma, dolanma, hərlənmə

0 f j V f )<jjb <-£bb jl Aa.1 jj Jj*»bj

a-^l (amədən) - gəlmək

(dY“ ;V)jjJjJjIjj jujlj <_£_üjjj

jA*l( amədən) - bacarmaq

üA*l(amədən) - dünyaya gəlmək, doğulmaq 

(A , 1 Vd)^^ jjj j£j£u

cP-*> (amədən) - yetişmək (salam)

(I dd , Y55 )^x«ljjjj cJjj'ji jİJ_pj 

j-^i(amədən) - çıxmaq

(Y f ,f t) jüjJJ cAi

jxJ (amədən) - axmaq

(Y’V ,Y Y V)CX^jXİ xl£ jljj 

(amədən) - əsmək

p Y • V Y d)jjw Aa JAİ Jiä jj j jjj jı

<jbal (amədən) - dəymək

(f . j V I )(jİj^ (jubjjj

O“l J^ ÜJ? jə-dxab ^äljj

jjlS -Xjijjjllj <-5uj_j.iı

(jjjjS jläjja baj -iuluü

aj-djbİJ jl »Xal j»Jİ Aj

ufXaijjjäjij) jj jjx

jjajjYİJıb jl_jüjbaj

JjJjlJ jblSläjXaljbja

Jİ J^ cfA.1 Jjj Jj jJja

jJ-i (amədən) - görünmək

(> d J Vf)(_£a»İjUj ^IxJj j$£

jə-1 (amədən) - gəlmək (cavab)

0 V Y )<_jIj*u>JjUİ jJjS ajb ja-u

jxai (amədən) - ələ gəlmək, əldə edilmək

p ‘r > <Y • Y)oUu cf jb> bu jl.i AjÜ. jjj 

jx.1 (amədən) - çatmaq (səs)

( f 5 , Y d Y ) jLl jb j- jXiiSbjä jw

j-ui (amədən) - gəlmək, yaranmaq

(5^ ?rff)JLui <_uJa <JJJ JjS XJJJİaja 

jj-i (amədən) - keçmək, düşmək

(T ) )jjjJjJjJ>aä.\d a Vtllld

jb«l (amədən) - səslənmək

(>Y ,VVY)jljc. jl Jjjj jMjajlijj- 

JA»İ (amədən) - olmaq (gecə)

(? H ,Ydtj jläa jjl xxi jja jjiajll jjjJ 

jxai (amədən) - lazım gəlmək

(I d A ‘r d) jlSuxbi jjjbj JnıVld

jj-»i (amədən) - enib gəlmək

(f Y f TT \ )tr«jjJ jUJ **

jJ-> (amədən) - getmək

(Yff ,?Y^)jliU<_uİjXaijJjJjj

jxai (amədən) - yaranmaq

( Y 5 , Y T d)CiwjJ çf JJ o ■ b> JJİ £İÜ jl jS 

jb«) (amədən) - nəsib olmaq

p f F j A ?)Cuj jibajJjjS <_xü alüdS

(jİXaljlJ JİJJJ A£ OJ jl jJ

<_j| ja. Jjlj aJjjjSäjjjäjJja

0&i*jJ jJjJJjlS (Jta jl jA

jLujljİJjlS <j^j5j

jİJjl <_JJ jc JbäJJİäja

Xu£ Xal jadi jJjSjJja.

jlsjl AİJjlS OsS

jbs-JjlJ ASjSjjjl jjjj xxİ

jbj^dl j o-bi jS a£ jbi jj

ur*jä jijXid jlia OJJJJ

jJİäb j'Ji j'j"1

a'.uaaJİJ ur*^3 jta-AS

Cluäj Xal jiu£La (JxaJjJja.



(amədən) - olmaq və xəbər şəkilçisi əvəzində işlənir

() f X , Y f • jaAi jj jl jJl Aj

(amədən) - yağmaq

(f • ,' -v>' ÜJİJJİ j’

cP->I(amədən) - yenidən baş vermək

(? . J V JjA.jjI Jl cjlaJ

(amədən) - faydası olmaq

(Y • J Y H) il jau

JJ-'I (amədən) - hücum etmək

j»i»l jJi ^luji j£l

lÄ-^l ü'j' £

Jj>«l (emruz) - bu gün

(T . J Y A^ji. ^bjİJjjJ' fAlS a£

4^' (emşəb) - bu gecə

Q ‘ A J V YJ^fbJXıi ji u-illä-alijj a£

(As. jjA A*"'j °j

^jl^jli^j jjUjİAs 1. btı.al

I--ä-»I (emza) - imza
(J^oi jjiS jljLjjjj jijS

iLc-ilXj Jjjj Jİ

(5 • J Y V)(ji^aj.ul jİjJüİ ji

(amədən) - alınmaq, görünmək

(Y • ,' Y csjjIjU

ü-^i (amədən) - mənsub olmaq

(Yf JİXoi qjjäLsJİ a£

JJ->I (amədən) - yazılmaq, deyilmək

( 1 A ,^)(\*l>j’j'kS !»*'j 45 

CP*İ (amədən) - asılmaq, çəkilmək

(rd /VA^ijäjj J^3

J^i (amədən) - yerinə yetirilmək

(H V J AY)jl?ujjLu <xii Jüjj

>*• (əmr) - əmr

(Y ,Yd«)jİ^»JjJjS j-js. OJjlÄjjj

(Ab*** (amorzeş) - əfv etmə, bağışlama 

('*>r /) ’J ^5*

jtSjA (amorzqar) - Allah, bağışlayan

(f'f ,^)j^JA <A t*u>

cfftiJaJijUjljlJ j

(*JJ jl jUij* Jla^i j^la.

£İ£jJ jLj-« Xaljx.

l5İ J (S-'A AajlLaJXaij^

AAj C$' J 1>A j' ur^Aj

j/ali AiS Jl <_sjj c£U JjI jS

jLaJj ji (_jXaljjl Ja oLİX

A' (amel) - Amol şəhəri (Ceyhun çayının qərbində yerləşmişdir) 

( I V ,YA A^CuliS <_Mj Xal ji Jjt J> J

Jj^>»i (amuxtən) - öyrənmək

(Y <ä / Y^^ju 1_#1_JjJ£ A—oU. f jjä.

(amuxtən) - öyrətmək

(M ,Y)jji._pjj »xp Ijjp J-J

<Am-»İ (amuxtən) - eşitmək

(A A • ?Y Y YjiuÄjalj (_ij» ^As jJ

js>»i (amudən) - bəzəmək

(Y V JY),.jj£j Jjjj jaixJ Jjjj

»4>d (amude) - yığılmış, qalanmış

(YA ^yAAy-ı...^ sjjallja. jlS Ciuıjlaj 

jxi »jjk) f* jj (bər-e həm amude şodən) - yan-yana düzülmək 

^YA XXd)xi »3j*Jjj jlili. jIä (Jə

jliJ>*i(amuzqar) - Allah

Ö*6 O**il

jl£j>«i (amuzqar) - müəllim, yol göstərən

(vr ,YAV)Jl5j>aixi j/j£i IjAJiaS

jl^Jj-l (amuzqar) - ağıllı, iş bilən

(V(Ä ’YTA^jjjmü J jljUijSjjiJaajalj

Jijjä. AS Jaj

Jjijai J-ji ı/u'-S j

A aj >»1 A A cSA"!

Xİ «Jjal JJ Ajmi İJC. jx

jLui ^Uil j* J <»sjjJ



jlS JjJ Aİjj jş.

(amuzqar) - tarixçi

(i “i ^jlSjjJəjljä. (jle.jjj jjj£ jlSjl£İ jl Jjj <_mI jjXajjı

jLSj>»i (amuzqar) - müəllim, öyrədən

p ? ,Yf )jl£jj<aİA»jUijj uSaj j$j jlSjjjjjä. a£ jlİS Jxjl a

ö<w J>»' (amuzqar budən) - eşitmək, əməl etmək, qulaq asmaq 

(1 f T ? 1A f ) jlSjjj cjjjLijjJjj jjaj

(amuzqari) - müəllimlik, öyrətmə

( i )V«)ö ̂ Ajİi Jİjİ AäJİ jjİlÜjJ jJ

<Äh>İ (amixtən) - hazırlamaq

(?f V • <__Jjl Cjj^J; JİjJ

(amixtən) - bulaşmaq

(Af } 1 1 Y)Ajä-vai t7iulgU Aa. Jjäj

ü^' (amixtən) - qarışmaq

(A , Y T^JjäaJjUajj AJc <_Sj JİJj

(amixte) - əks

(YY' JYAjAliuJtfjljAİjOjlä

J^ (amixte şodən) - qarışmaq

(I Y” , Y T)4jäjAİƏwjj JİƏjjJ JjlAjä.

4M'(om(m)id) - ümid

(f Y ?V)»l£jlS JjJ'j_p ö* ÜJ?- AS

Aaä-^Jİ <_SLk jjl aSajIj aS

ATx jCjİAMjjAa JS-ija.

<&İJ Öijijj j'ƏJj^J^

jjIj juoI (om(m)id dadən) - ümid vermək, ürəkləndirmək

(Vd . «l)jLİJh U.U.) j£lx> jUıl Jİ fö JləjS jloi^ş.

jLih jdJ (om(m)id daştən) - ümid etmək

() d) ?) u&ft jl iua-jjj äSjlJjaI Ojuüä,JjjjJj <ä.

jəjS jU amİ (om(m)id-e can kəndən) - can qoymaq, canından 

keçmək

(f yjli AS jA £ jlSJL

jIjJjaI (om(m)idvar) - ümidli

(Af , > VY)jljSU (jİjjS. efLxjjjj2İI

japj£jl ja^i (om(m)idvar gərdidən) - ümidvar olmaq

,^A)jljAul^jjl Ava ji AS

csjİjAhI (om(m)idvari) - ümid, inam

0 • 1 A Y jijjuıl j Jl > n «A AS A>»J

jəb jl jAmI (om(m)idvari dadən) - ümid vermək

(A J Y Y)jaj (jjljJuahjA.jjjl aS aa j ^jLa^I JS Aj (jaii

jjj~o jl jauU (be-om(m)idvari rəsidən) - ümid əldə etmək, ümidə

yetmək

(f rr^A^jcJjljAxab/^

(amizeş) - qarışma

( ' f / r)<£ j JjaJİ Jİ İİJ^ AjAiäj

(Ja-»i (amin) - amin

jjjS (jxai (amin kərdən) - amin etmək, amin demək, dua etmək

<_ılü JjİJ Aa>jA jjjj (_Jİ* J

Jİ (an) - işarə əvəzliyi

(^ ,^)Jİ*“~P ƏjiJjljj JİJ Aj AS

J Jİ (əz an) - ona görə

(IH ,“1V)Jjj^ ^IjSJljS A<jja. JjjJ

a£ ü’ j'... (əz an ke...) - ona görə ki,...

(1A /TY^IÜ? i_SIjjI jUjL

J (an) - ora (Bərdə)

(H ,YY5)aİ AL1S jljic-J JljJ^j^Jİ 

Jİ (an) - o (çin xaqanı)

J&j JJ (Jİ-İJ.

Ji3 i*5 J' J' uSJJ

əÄüljjt JS (j jUjj Jİ Jl

jjl Aü&ljj aAj (jiÄH*J



(?T X A •)^_jİuua jI$äI

Jİ (an) - o (Dəvali)

Ç Y ? Y Yə-ip »>15^-« Jİ Ji" j' J^

ji (an) - o (söz)

As 5^ Jİ"J^» Jt»jU JJ> J

JjJ oÜJJJj3 Jİ jJ jja. ? JÄ

dlwJ jlS

JUi. jal ı_>i jl (^ ab-e atəşxəyal) - şərab

(1 ?t^Y)Jliu. JjSLj^S jijj j£il_P 

jjj Jui ji (an atəş-e tiz) - döyüşçü 

(HA ,frr)aj£ ujJbjp J2İ jku 

<»' Jİ (an əhremən) - döyüşçü 

(irr ,frd)(jÄ?jijü£ (ji^j^u,

J' (an bəndi) - döyüşçü

(TTT XX<ä)jljac.J XİJJİ

Jl jA »li~İİ <_ji (ji (jälxa lu

■AS U?j*jä JJj^

J^jAİ Jİ u5j*o (jXİuAIj

jlSjXİj&AİSİ (_$.İu Jİja,

J’ (an bəndi-ye bizəban) - döyüşçü

(TTY /^jUJjaaLX.! (jLjju jl£jjajjj

J’ (an pişe) - o peşə (döyüş qaydaları)

(Y f ö V • )4jj »Ajjjh JaaSJ^jiIİobJ Jjj oJjjjj “Uİjj Jİ

»Jİ jijj j' (an pərizade) - Çin kənizi

(d^f f d. )üj>. öjl jjjj jl j jU o^j'ji Jijj

J' (an peykər-e divrəng) - döyüşçü

(f Y d .ı.Vıl £İUa JIjSIj ıdLijjjJ j*-x> jlLuj ja.

Jİ (an pilpay) - o fil ayaqlı (Rus ordusundakı vəhşi döyüşçü) 

fTAf f f H)jl(jla. cojjjläjj jülu j'JP

J" Jl (an pil-e məst) - o məst fil (Rus ordusundakı vəhşi

döyüşçü)

ji (an tork-e çini hesar) - Çin sarayından olan 

gözəl (çinli kəniz)

(TVA VX^j&kjji^ J» jläläj jUi jl£

*-£> Jİ (an tork-e xərqahi) - o çadır gözəli (çinli kəniz) 

(f ?V T)CiuÄu5jj £ j j (Jblİ çüSJi jjji (jAl^jä. jijj

J^ sjjj ji (an tire del) - o qara ürəkli (döyüşçü)

(V?f VY^jS jjj (jijlj Jj SJJJ (jiJJ 3jSjjjAİ a£ (pjü (jJİ-öä

jjilx (jl (an canəvər) - o heyvan (döyüşçü)

(V l > rYJjjjLx (ji Jtxj^j fjl-»j JSjJj (jlajSJİJ Jja. a£

jUxx ji (an hesar) - o hasar (qoşun)

0T ö j^hjj J jl j| JaIjij

‘■SU. ji (an xak) - Çin nəzərdə tutulur
(?r f )jj>uh > ausj ji> jiAi (du

<-SIa Jİ (an xak) - Hindistan nəzərdə tutulur

( i V XX «)Cıä.Luü jlAjJjJ Jİ <£ Oä.1 jäji fiü JjäJi ləji jj

(jlijöljjj^ ji (an xosrov-e dadbəxş) - O ədalətli şah (Çin xaqanı 

nəzərdə tutulur)
(l XX “İ)(_Hİ.J fAijl J ?Ji JäjJİ" Jj?- (jÜphjjMÄ jbjh Jlia.

j£jl ja2j jaJSj ji (an doşmən-e doşmənəfkən) - İskəndər nəzərdə 

tutulur
(H Y /f i )CXa5Li jSäl Ja^ Ja-İİ Jİjj Ca-Jjjj jUajl Jü-jj Jj

jaİjp ji ( an div-e ahənsereşt) - dəmir təbiətli o div (rus 

ordusundakı vəhşi döyüşçü nəzərdə tutulur) 

('m ?f rA)ado>jjjSj Ajjs.ji 'ı.djüji jaİjjj ji£

J’ (an divbənd) - divlər məskəni
(n v ji > aw lasPj? c^Pj^äp



j&j^ (an divçehr) - o divsifət

(YYY j£ jj^- <—x*“£ <j-aA j^äjjJ jijjS üi*^ <ijja

8 jS-XjjJjjj ji (al div-e dəryaşokuh) - O dərya əzəmətli div (vəhşi 

rus döyüşçüsü)

(Y} ö ?Y Y Y )aj&j jjljjyS jjljs. °jljjjxıijj

#l£ 4ü.j ji (an rəxneqah) - o xaraba yer (Bərdə)

(Y f f i )al j uSjj ja^JİJ jLÜLo alS <ixj jijJ OjLoc j^jj

jjjt aJj ji (an rəngdade əbir) - ənbərlə ətirlənmiş (şərab) 

(' jüAJ Jb jjij j&jj aS juc. ajlj <_5Lij ji ^yälxulu

jlj j* j ü' (an rəhzənan) - o yolkəsənlər (ruslar nəzərdə tutulur) 

(YY1 ,YY Y) jli« ^LJj (jiLajji jjjj jljjAj jijjjjljjlajS)

ü^j ö' (an zəmin) - o yer (Rusiya)

(YY • ,YYY)Oä.ljäjj Jc- jy^lj jJ^-“JJ CxüLuİljuAj jLS jl aj,i»Ji.u

Jjj »j3j ji (an zende pil) - o güclü fil (Rusiyanın vəhşi tayfasından 

olan döyüşçü) 

(YYS TYd) jUjlSLj Cudu aJjj jljj

Jj-jjj ü3 J (an zurdide tən-e zurmənd) - o güc görmüş

güclü (rus ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(YYV»YYY)jjj jüiäjSjj Ij Jjajİu jİajjJ lP jijl

jjj <-iJJ ü' (an jərf nıd) - o dərin çay (Ceyhun)

(I Y Y J” S Y ^JjjäJjij&JuJtjjjAjÄj Jjj (-İj j ji <-&JjjjjJAİj^

ji (an setəmgər) - o zülmkar (rus ordusundakı vəhşi 

döyüşçü)

(YVY ,YYA) jbjJ-ijJjtS jUa. jl>j Jbjjj ıA>j

jjaj) ji aU ji (an şah-e azadmərd) - o azad şah (İskəndər)

(YYA 5YYY)jjSJ jUj jJj-Jİjij> JjaJİ ji aU ji jİUjSIaj 

lsjj^ üj? u-M-- ü' (an şəxs-e araste çun ərus) - gəlin kimi 

bəzənmiş o şəxs (Zərivənd)

(Y YY ?YY Y)j«jjfr jja. ÄJwlji jxxi-i jijj Qjjj aUİJj jjj usSujä.i jA

uäijjjJ; ji (an şurbəxt) - o bədbəxt (rus ordusundakı vəhşi 

döyüşçü)
(Yd Y ,YYr).-,4-, jbjj 4jLu jj^ ~ıjı!» ı Oäujjnl jijjJaİjJ

jIj-4-5 ji (an şəhsəvar) - o şahsüvar (döyüşçü)

(Y YV ?Y Y S)jl jjlS jUajiJjSjjjAİ a£ jljlS üj&ja 4-uJJjljJ

J*“ ö' (an şir-e cəngi) - o döyüşən şir (döyüşçü)

(Y • • ’YYY^jjjj __y£j^jjAj ji (_)İjjjL»a jjJj AaİjJ jjljjaljjSj 

ajjjjjj*i ji (an şir-e dərrənde) - o yırtıcı şir (döyüşçü)

(Y«Y ?YYvy*'...< *j^ *i jbjAjjui Jj Cju'v ajjjjjui ji aS Jj (juj 

a jjJijjJ; jl (an şir-e şərze) - o yırtıcı şir (Zərivənd)

(i Yd;Y Y Y ajj-ijjUİ ji jljjjiJJ <_SU. jj-j j jjjj' (_£jjj* jJ

jjajjJi ji(an şirmərd) - o şirgüclü (döyüşçü)

(Yd^ (YYV)jjS ajjujj jl£ u,n,il a a Jjajjm jlS OmijIj t.ıla jl aJ;

jjujjajUj  ̂ji (an şir-e nəxcirsuz) - o ov dağlayan şir (rus 

ordusundakı vəhşi döyuşçu)
(Y Y ) , Y Y Y ) jjj J&jä.jj j ajjjAİ ja. jju. jjş3j juj jijJJİxJ

jjİajjc. ji (an ud-e hendi) - hind udu (hindiyə işarədir)

(Y IY ,YYV)jj£ Jjjijj jjjA Jje. jljS jjS <1ax jj&j ^jj flşjlj-ı

»j£ ü' (an kuh) - o dağ (İskəndərin əsgəri)

(Y YV ,Y Y A)jjS Aj»J.üA>-r>j C UaS,X» mjJ&tl J«-a JjS AjuAİ ajS jfcS Aİaa jijJ

jyjj ajS ji (an kuh-e pulad) - o polad dağ (Cüdərə)

( H Y , Y Y d),jjjlu JjjyJJ 0jS jijj £JJ aJjjl j£ ^—jjəjjljj

oJüayjj a_£ Jİ (an kuh-e puladpoşt) - o polad dağ (Düvali)



(I A<Ä ?y Y yı,a5j ij jSjij^jilijA ^uü OJuJiVjj ajS ji 4jjS jjij

ojS jl (an kuh-e puladsənc) - o polad dağ (Çərəm)

(i ay ,y yy)^iuı^jj ajS ji.iw syj gjÄ £»ə>»oiijijs

əbjljäjS jl (an gereftar-e bənd) - o əsir (rus ordusundakı vəhşi 

döyüşçü

(ffY ?yy Y)ijL ajSj^ij 4&jixljj ijjjljİjS ji otu jLajİj

j' (an qoruh) - o qrup (ruslar)

(1*1 ?y4A)ejj£ jiijij jLojİ ceiAJ jja. AS sj&^İl j i_£Jaİaİ OjaA ü'j’

<j' (an qur-e vəhşi) - o vəhşi gur (rus ordusundakı vəhşi 

döyüşçü)

(TY Y I)ijäw jLjjäıj ji'usl jl ijjuai jl ji jjj^jjj^ ji ja.

jp £İa>i ji (an mərdom-e ahəncdiv) - o div sifət adam (rus 

ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(ryy ?yY”f)jp £üaİ ji j 4jL1.ni ji jjis.jjts. ojjijjij

M'jaH- ü' (an məhd-e pirayesənc) - o bəzəkli təxti-rəvan 

(Pəridoxtun kecavəsi)

(AA ^YT 1)jjSjljjjJi jpİÄ. ill^ji <jl jjtij a jl jyljj

cAp ü’ (an nuşləb) - o şirindodaq (Çin kənizi)

(Ədb ^b* )<jijüllsSjili <_J jijj jl-ij <j“jj cjjsL 0

ji (an nəhəng) - o nəhəng (rus ordusuldakı vəhşi döyüşçü

(y ı ‘t ?yy )<_Aj&. cupjjs qLalj jusi a£ u&ifi ji

jUə ji (an nəhəng-e dəman) - o yırtıcı nəhəng (rus 

ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(Y 1 1 ?y r Y) jLaÄ jü£jijJ jl-a* jiiäjS jl*i jijjij jİij-Jja.

j) (an nəhəng-e setəmgər) - o zülmkar nəhəng (rus 

ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(ə • y ,yyy)i>« j£-jj jtiajii

ji... (an bod ke...) - o idi ki,... 

(1 V j Y y )»ljiS-ü (jj-SjjlJi jlSLüj

jj^^j-S) ji (an-e(kəsi) budən) - birinə mənsub olmaq

(AY ,Y 1 Y)dı>İli^ j«jj £Üjj jiijiS CıJilS-j jUijjj (jAjjj <jiJİS

<j ji (an beh) - yaxşısı odur

(Y V TY)Jaja. j$-Ä jı jl^ijS a£ il jä ıSj!c. uSLu ^1 Aj jijjjji

*j ji... (an beh ke...) - yaxşısı odur ki,... 

(YYA,Yyy)Jjj jlül AİJJ <İÄAİ «£ İ

jU*ii (an san) - elə

(<3A ,ö?)jjj£ jijSjj jl*»jl jS

jUÄl (ənbar) - ambar

(Y i v i y)4iUi jijj Ajjjä. jj jU* 

UjUil (ənbarha) - ambarlarla (ölçü bildirir)

(dÄ TA6)Ia jlül cSji-ə öi^ jl 

jjJHjjl (ənbaştən) - doldurmaq

(iıv rYöjyüijLLSijij 

jxi AiiUil (ənbaşte şodən) - dolmaq, örtülmək 

(v y j j y)AüiüixS»jiJib »jj 

tA-LJİ (ənbaştən) - qalmaq, olmaq

(i ,y • yAijj jiAiji jüiıjjj

(jiyil (ənban) - yığım, topa

(d ,Y Yjıluj ji (jlüuıji <məI jS <>Jal Jİ 

öÇ*l (ənban) - çörək qabı, çanta

(f 51 dd)(jiüji jÇjljiiiuj ^ylli a£

»jjj| (ənbuh) - çoxluq, topluluq

<-? J* j«Aj? <-ff ijSlu

ijl«j <_SJjjA- »əiSİ jlül ji

İA j'jj^j jtuə j

i^ilıuj (_yaj& jl J jj-j

4Üİİ jtj-?>jiJ“ <—• JJ (ji ji

uXijiJjlAijl jiJJJJİ

(J^J V ı/-2



(YY A 5YY Y^jj^j (jlAd aj±il jl ojj

jxi ajjjl (ənbuh şodən) - toplanmaq 

(X V , X Y^) jlJJİ fljjl Cjj,uljkjəfr

»j#j' (ənbuh) - yekdillik, birlik 

(XV / YY)ljajübjl^jjSIjj 

(ənbuh) - məclis, yığıncaq

(YY ,vf)oäj jUbjlS^Ojkj

1^1 (anca) - ora

(YY ?X X Z>)jlj3İ_şjl (JJİaSu Oäjjjj 

(anca) - orada

(A? ?YY)4jäIJj^ <İA>iSulaJİ Jj

i*jl (anca) - ora (Qənnuc)

(A • ?TY*A)^ijİ

(anca) - orada (Çində)

(Yf

'aj' (anca) - orada (Mavəraünnəhrdə) 

(X YA Y<n)üii.i Uİ3JJLGIS jb 

(anca) - orada (İskəndərin yanında) 

(X YY T? Y)Oi£ aj^ijjjljljj JjU

Lşji (anca) - ora (Abxaziya)

(Y? ,Y1 Y)jhj j'əij? M <?-? j öj 

cUjJ ji (əz ancast) - ona görədir 

(YV *X YY)jüljsljj OjIj OluiLşüIjj

l j o^£jä£_jj Jjj (J jjJ jJ

CjäjS jUI jaLj jj-a ajjjlj

AjäLj jJjA uIı.ınJjL hl jj

Oigjjj jjjLajI

V«l^..ı oj>i ,l ,,l

jjjlj jljA. JjLi (jaj^Lb

a£Uüİ ji (əz anca ke) - səbəb bildirən bağlayıcı

(YY j X » )Jjj (jtnll ujjjJäS jjj jjj j'

flaJI (əncam) - son, axır

(I X , Y Y Y)ı ~ ı ■ aj v ^Laİİ jjlc.1 (jİaİä. jJjJ 

jbJİ (ancay) - ora

(l YY ,Y1 1 )jJj jjjjä (jlşjijJ jUauj

>şjl (əncom) - ulduzlar

IA , Y j a>au I (jijj£ jLaA

O*jja ?l£l j öLw (jj-al jjjS

Jjjjjjäl Jj ^Ia AjJojİ (jljj

ji-jj jax> j (JJJjSİ jUa.

ajSJoaJl (əncomşokuh) - ulduz işıqlı, ulduz təntənəli 

(dV , I Ad)a~jj£ j^JaS OİA jlj-al A£

(əncomşenas) - münəccim

(XYd ?X • * )(jal u*i.o>IİJja jl jjjL$5J

(ancomle) - bütün

(YY ?YdAJ jk-o AİAAjlJjljxa duajj jjjS

j«şj> (əncomən) - xalq, camaat 

(H . ;X <1 Y)j-aj) (jj)jlS jajU£

j*^1 (əncomən) - məclis, əncümən 

(YX ,VY)jU^J- aJ. fAJİ jljji

(juL> (JjjLj^LuJ jjlya j

jijJİJ (jä-Jj J

j-

Jİ^İM (jAajlUjl J

jü.U (JaşüI (əncomən saxtən) - məclis qurmaq

(ÖX ?YV)jjÖS.Ijäljj ^1 cSjjljJ

jjjS (>şJ (əncomən kərdən) - toplaşmaq

(YY X ,Y Y ö) jAAjl JjjS (jl^jjj ^jjba j-’j*' jl c$j"“ (jklaaAL

jjj2S jAşül (əncomən kəşidən) - məclis qurmaq

(I 9 A Y^^JaajI ^>>1 ja aəj jS~jjS-äJ jl JJİJ jl jtjJA

j*»jl (əncomən) - dövlət başçıları, dövlət nümayəndələri

( Y Y j X X ) jAA jU»jj juija jAşjlL CjwuİİjjjjJjj

j*H' (əncomən) - ordu

(ä • A ,YYV)jAAjl jljj jjijjSb jjLj ja jilu AjÜkLS (Jljäl_yA

jL*UşJI (əncomənsay) - məclisin hörmətlisi



(^,YAF)(jAjä (JjLi jA jjjjüj

(əncomənqah) - məclis

(Y* * ?) VotSI 4.Htuu

4J^' (əncide) - yaralı

(Y F • ? 1 • Y) jlSjaşül aijl <Lxj IjA 

(əncir) - əncir

gj' (anç) - Aaüi - nin qısa forması, qeyri-müstəqil üzv, hər şey

0V ajJJjA CbuıJijj Jxa <j

(əncirxormorğ) - ənciryeyən quş

0 ,v<i)^Li§J*jJj#?jl u£j(_$jjjj £ljä (jajj £ jajjijışjljg

(1 Y ? 1 • )lj eajjjjäfjAaxa jUu

(ançenan) - elə

1 j a.liuı OuıAjjäl güljA

0 ’d^jljUAAİİijjljj^AS jl jİÄİ ^4j£ cAj'Şjİ duaäj

Afji (ançe) - o, o şey ki,.. .cümlənin qeyri-müstəqil üzvü

(Y i^iuA 4aJİ.lfit»ji <xA

(an xod) - onu daha (soruşma)

(I F 1 ? 1 F^jjjasJji (jl (J-lxajjj ^.u.la.

(jltilAül (enqaştən) - hesab etmək, düşünmək

jiMül jji jl (an-e xod ənqaştən) - özününkü hesab etmək,

jjjJjVj4ja-«A sAİJ-jjJ

özününkü bilmək

(fö ,YTF) jliltib> ji fllft «ua

•»j> (ənd) - III ş. t. şəxs sonluğu

(Fd ,n r)oi2 ji>jj cıiSuxLoi jj

■ül (ənd) - III ş. t. xəbər şəkilçisi

(1 Y • ? Y Yd)jjlji »1 j <-£Lx jljSLx jtoA

JüIju) (əndaxtən) - atmaq, tullamaq

jjJıb (j3 ajUu

©Lä.j

(f 1 , 1 Y)ol j i_£IäjA jLjJ jlaixa 

jjil-Ajl (əndaxtən) - atmaq (ox)

(FA FV)‘~i..a JİAjl »ajAfr lj<«

jülajl (əndaxtən) - açmaq

(FF,FF * )(>ü.t^ ıjj’-k'j j £ j

jülJül (əndaxtən) - tökmək

(1 F , 1 Y V) iı~A.I lil L-JläjJ a jÄjj j j 

jüWI (əndaxtən) - vurmaq

(V . , 1 A • ) jjAlj jjjJ alj <j Ij (juij 

jü.)Ail (əndaxtən) - səpmək, paylamaq

(fl >Fd‘l)jji.Uı jbıjjAjjj

jixlAjl (əndaxtən) - yazmaq

(A ’TF 5)a3ü.ljjl Ajİ jijjjj jä—ı 

(jülJül (əndaxtən) - qoymaq, yerləşdirmək

(F “t ? Y V A) jUüJajl ^-ja>jjJ>ijİJäl 

qjiW (əndaxtən) - vurub salmaq

(VA ,Y Y ).ıVİ%laİjj (jjLjlS jə jl jS 

jülAil (əndaxtən) - vurmaq (baş)

(dV , 1 Y’Y'^^SiİAjljM Ijjl 

jü'-üi (əndaxtən) - əlavə etmək

(VV ,FY’)?Ü.İAjlji (jljjSJjjJ 

a^tS (jil^jjuıjj ASI j (jj-ü

CauiJjjj jla jlail u^jljjl j£

jjuiljjl jAİ CiuıJjj cSÜj

liÜLa <jjl£ (Jac. jjjJuÄj

jülail jAJjJ (J»Jj

j j' (jüİJjS (jje.

jü.1 jjl (əndaxtən) - əldən vermək, əldən buraxmaq

(11 Y /FY)jji.U(>*J^ jXL>b< jüljjl AjUIJ Jlşäl 4j

jüliil (əndaxtən) - açmaq, götürmək (pərdəni)

(Y 1 /YF^lailaa£ jUajl <jLxa. Aü.Ljj J&-İ1

jLiS <ü.l ail (əndaxte gəştən) - götürülmək, açılmaq (pərdə)



(Y 1 TVF)4jxİjjl J jlujl AjäLjj JjjSjlkjl Jja.

«jWI (əndaze) - vəziyyət

(f v ? v j c?

»jWI (əndaze) - ölçü, hədd

(İY ; II )<r ı mjxji ujjSLs 40 Jl JL

40Jİ Jl J Jl j Jäjuı

t **i > jIauuI^u.A ı,ul

J* ojl jl jl (əz əndaze biş) - həddən artıq

(Y“ I , I ol^jjJ ^JxollJ (jSLa (jiu ojl Jl Jl CJsA Ju ^JXaa!

jjäj£ ojl jl (əndaze gereftən) - qiymətləndirmək, içmək

(Y • y 5y f r)ç.sjiji ls^

ji^lj^j «ojl jl (əndaze-yekar-e xiş negəh daşdən) - işinin

həddini bilmək, öz işində həddi aşmamaq

(YYd jlS 40JİJİ ejlə^j JilLşjjl Jl

uSLıj eojljjl (əndaze-ye nik o bəd negəh daştən) -

yaxşınm pisin yerini bilmək

(ff ,YTd)jj <_5LL 4»jUI

eojl JL (be-əndaze-ye dəstrəs) - bacardıqları qədər,

əllərindən gələn qədər

ojl-ül (əndaze) - uyğun, müvafiq

(IV 40JİJL >j uSLÜJlj JJ

jjS ojlJl (əndazegir) - gözəllik şərtlərini bilən, qiymətləndirən 

»Jl Jl (əndazegir) - yer ölçən

(f zj ,rrf)jjiJj jsi jji ^ı^»

f I Jl (əndam) - bədən, əndam

(Yl >Yf)l^>lc.^i>(j2^t5Jjjjoj^ I j fI Jl cS-^jj jjJjJja.

JL oISjLI^a

Jİ< V.'.l 1 <■> JaLij

üAj"j (əndam-ra əz xun pərdaxtən) - öldürücü yara 

vurmaq

( Y I ö ,TY Y)lj fUjJ CAjj

jJ’ (əndər) - da, də

(Y1 Y)JuL JjjJİ jjS CuuJ ?Ijj

jJI (əndər) - yönlük halı bildirir

(Tf • d I )JÜu_,l <—ıl^äJjäu

jJİ (əndər) - təsirlik halı bildirir

(1 f , Y «1 y.'u»»u üsL>^ CJu-mi CJuO Jj«

jJI (əndər) - fel önü

(Y • ?Td)jlSJjlJb Jl*uj ^y*

(jj«ijJl (əndər amədən) - yarıb keçmək

(ı at jy 4jj>. jj j <jy ıs^yj

jjoijJI (əndər amədən) - çatmaq

(I I • J Vf)<. llu.ıt 1<İjJİjIJA 1. İJ

jpJjJI (əndər amədən) - danışmaq

(AA , I V iyjuuıjj (jiij jJLjj (jldo aS

(jjjj)jJI (əndər avərdən) - gətirmək

(Y» d)jtLjjidpjUuıj ^y>

(əndər qorixtən) - qaçmaq

(V • r 91 < d)jL« £ijj*uıj ^yjjJi

jjjj (JuijJI (əndər atəş zədən) - yandırmaq

(rf ,r*ı f)jjjjjı jjüi ı j oj_pj oj 

jj») (jä^ujJI (əndər soxən amədən) - söhbət etmək, söhbətə girişmək

(f Y efflA jl£jl cüiLjJ. j^jJİjJ UijJJL^ş.

jxdjLcuijJI (əndər şomar amədən) - hesaba gəlmək

JÖJjj y2jJ' ur4 ü^y3?

jjjj jloIjJI j-Sji o^jjJ

(jlSJjijäu JjiiJjl JaUjj

J> jj15 Öä> cSJ^J2-?

J^ J



(V^ 1 ,Y VY)jljSjA  j) JJİ jLuİjijl^jli ^^İwjjA j

jjjjijLuijiil (əndər şomar avərdən) - hesablamaq, hesaba almaq 

jUfr <»AJjJjjU A^jş. jijA(fn Jff)ji^>üi Jüijjjçjb 

jj^i (əndərz) - nəsihət

(VV , 1 Tjjüljj jx>b OiS (jüA.

^I (əndək) - az

0n /fd^ajlj^j^lj^jiAS

<ji— u£aİİ (əndək soxən) - az danışan

0.. □jäCaJj(-5İJja£

(əndəki) - az, çox az

(Ytd ,rvx)^ı Jjäjöijijä^jü 

ı/ül (əndəki) - bir az, azacıq

(“t 1 )tÄ£Lül jll-ıl.1 jj jJ 

(əndəki) - azlıq

Q d ? Y Y)(_J5jl jA,r> Ajijliı^al j ıj^ä

(əndəki qoftəni) - deyilməyə az layiq 

(fnx 

jSaS (andegər) - başqa

(Y 1 ?dd)Cu»jj Ijl^ojuıjjSajİJİJj

üiijiil (ənduxtən) - yığmaq, qoymaq, düzmək (süfrəyə)

(YV£ Y?Vjjiijj jjlıjljAja. Ijj> 

jjÄjajl (ənduxtən) - danışmaq

(1 A • ? Y Y Y)ljSi,jAi <—ija. Oas>j j

jjijaj’l (ənduxtən) - öyrənmək

(Y r ,v > jjj jus <A>ı jS

jjipjl (ənduxtən) - toplamaq, ehtiyat yığmaq

jlu jl j* jLi

lMjj4-« j' <_A^jjj

jixx <■■ S.VİJ (Cb,ıUj$xAxi jljl jS

U&J jLajj jJ jj d-Jİ J-»

^ySjjl JjJjljjllxÄj <S

^JİJ A'-^ < äl»«*>llj

jjijül jA jşl (jjlJbU 4ä.

Auij^jl ıs Jbjj <-ija.

^jOjl 4jLxjİjjl güijA

AüjJ jj 4-uuS jxaj jıŞlij

j* j^1 u£-*il

jjSjpjljj Ij

(T ? A)<üjAil j j (J JJİj fAu

<üjij| (ənduxte) - yığılmış, toplanmış

(Y A nrjdijjiijA^ji^i 

jÜU Ajİjaİİ (ənduxte daştən) - əks etdirmək

(Y1! 5YYA)4ÜjajhjİJ ^äj (Jäj*-aj 

jjjijl (əndudən) - suvamaq

(Ad ,Y?) j^jljjjjjjjl  jj

jjjSjjaji (əndud kərdən) - örtmək

(‘t ? ,YV)j^ ^j*x jlij j^ıjte- jl^J 

ö>ül (ənduh) - qəm, qüssə, kədər

(YY ?YY)jIj2j3İI j^j4 j» jjj jl Aİ

^liAjjjl (ənduhnak) - kədərli

jxi l-SUa jajl (ənduhnak şodən) - kədərlənmək, qüssələnmək

(V A ? Y AI )>.Ç~>ajijl AjjSjl J jj *0jm 

»Jj| (əndoh) -»(ənduh) - un qısa forması

0 Y ,Y AY)ı*uıu»Sljjə aSI jjl oül 

(-SLLİjAjl (əndişnak) - fikirli, qüssəli, kədərli

(IV ,Y 1 j-SL ji« j»j« jjxi »ıjSI jj

jjjj u£Ulpji (əndişnak budən) - qorxmaq

(dYVcYd • )_£lijlj jais. uf jl^A Jj?J “*■£

jxj >_£l.uknii (əndişnak şodən) - düşünmək, kədərlənmək

(dY ,Y Ad)u^lAjJjJjjJ ajƏjlJ aS 

AJuxil (əndişe) - fikir, düşüncə

(Y A jjjj;ji. 4xujYıl aJuj jjjS

jjj aJLüI ji (əz əndişe dur) - ağla sığmaz, təsəvvürə gəlməz 

(FfA /YY^jjj^lİsi^üäİAj jjjA^pjljl 

Aüjlil jl jl jİjjl^Ä.

4ÜJJ^I JjUa jlS Cuujl'AJ

u£2Aaojİ jj u3

x'.ujac jljljä <İjji jljljä

‘ Ç *,. j ,1 jİA jjkA j jljƏ

<_£Liuixul ^İuA jl ji JİJ j

ı ^lnaj.1>l JuS a j jl Jə

<r,i,,.ujı.ij^jjS l^jijl jjj



jüSjj aJjjji jl (əz əndişe por gəştən) - fikrə dalmaq, düşünmək 

jjjS aAuİİ jj ^.j (ze çeşm-e bəd əndişe kərdən) - pis gözdən

qorxmaq

;Y AT)jj£ AjJjjl Jj (Xkia,J A£ JjS AjjjjJji. ^^jjj qjlu jijJ

jjjS 42ujji(əndişe kərdən) - arzusunda olmaq, təmənnasında olmaq 

(A ,Y AY)jjSjSJIjj ıjişjS (jlioj Jj£j j (AJUUlS CujJ

jjjS a2jj5İ (əndişe kərdən) - fikirləşmək

(X f ?Y“ 5)jjajjxi jLoSojjjj jj jj a£ jjS a,.tjxjl j$_jJ * j 

jjjS AJujji (əndişe kərdən) - qorxmaq, çəkinmək

(Y ‘rY j • Y)jjjjJjUj jtwj'-ijl <S jj£ Ajjjjlj^-Ü jjjjli  jl a-İ

jülj aü, «.aJjj5İ (əndişe-ye xane daştən) - vətəni arzulamaq

0 01 Y^CjjuİİJ Ajlä, «.A-İjjjl Cjjilj (jmlihj CuVj AäjSI

ü<£ <_£;>■ (əndişe-ye xiş kərdən) - özü haqqında düşünmək, 

öz fikrini çəkmək

(T /df)ji (Jyj^ jS (jiy jJjJjAlU (_jj3j

jjxilj a2jj3İ (əndişe daştən) - qorxmaq

(Y Y V ,Y"? 0 jjj ^jj j.A_Jjjjjl jİJ jjluı j»jlJjjJj$Lw Lj jäja>

j (əndişe ra pey kərdən) - ağla sığmaz, ağlı mat

qoymaq

(Y • 0 • d^jjS cSji-jjl #j£jjj 4AjSjä jj£ j AjujjJjl a£

jjIj jija. Ij aJujİİ (əndişe-ra cuş dadən) - ağlı itiləmək, dərin 

düşünmək

(Y Y Y ;Y f Ä)«J (jijxıl jä jj c-öjLjal jj eJ (jjjaJj A-İjJjljJ (jÄİJI

4-^pj' ij&j (rəftən-e əndişe) - düşünmək, fikirləşmək

( Y A ; Y” 5 YjeAjjjj jjl j^ jİAUİJjjl Jj sAjayJjl jjuäjjÄ oJjj jJjJ

jjjj aJüjİİ jj (dər əndişe budən) - fikirləşmək

() • T J £JJ jİJ jLui jİ AS ujSjIj AjaLpjl ^p

jjjjjjjj^J aJjjil (be-əndişe ləngər foru bordən) - fikrə dalmaq, 

fikirləşmək

0 Y j • Y^Jjj »Jjjjjjj£-iJ A.Jq’üU Jjj sJ jä jj a£jSLiL JäUİ

aJujİİ jLiS jjb (bolənd gəştən-e əndişe) - dərindən fikirləşmə 

(11 ,YjJjxS jj'Jjjtj

<4yjjl (əndişe) - qorxu, narahatçılıq

0Y 0)‘~'■"j AuİjjIj i 51% ajJjSja. a£

jj- AJyjj) (əndişesuz) - fikri dağıdan, fikri yandıran

(d • ,A0 jju> ■* ■ j'<Y j.„jl oJjjS (j^ inAljjYi^.

jÄ AaİujİI (əndişegir) - fikri məşğul edən, düşündürən

(Y 'f / Y )jj_^LİJjj jj  ̂jl? jl aS 

jjjJ^jjl (əndişidən) - fikirləşmək

( Y Y , Y Y ) jjjl jjjJJ A^Jj eAj (ji--A ji 

jjjAİyJil (əndişidən) - qorxmaq

(A? 00' 'j' ji Cxuuj ı v>r> 

jU4i (ansan) - o cür, elə, cümlənin qeyri-müstəqil üzvü

(f A j V A)CXJ j Cı,aJ ju> (jjäjJj*jü 

uiUail (ensaf) - insaf, rəhm, ədalət

(A , Y d Y )aLi < -İl >^>iI A ■ zrt jj jl ("umııjl a5 

uijfa ji (an tərəf) - o tərəf (Rusiya)

0 ?)CluijJ jjl j oJjjjJuJ jlj a£

fl*j| (ənam) - bəxşiş, hədiyyə

(Y • <~.ta«ij& .t, Y.5İJ jİJj

‘-S4I (ənk) - *-£-y| -in qısa forması, indi (budur)

JjL JJj^ AjijJjl aSJİJia. AS

Oınlİ AtaJ Jİİ jj »jjlljŞ

jjS AjjjJjI (jlA jjSjJjSsji

(jjjl

L^jj ı_^ja.jl XjjJjI ^-ojjjSI

<£ (jLwjİJjlj jlS->L»jljS

olij ("jj^JjjİJä. jl (JjIa-i

^jjjSjjLoJijjjl j>l*jl jS



(^ ,^ • uW> ü^

(ank) - aSJİ -nin qısa forması, odur ki,...

(f Ä 5d . )aUjäU ^J

<&j* (anke) - cümlənin qeyri-müstəqil üzvü

(X X ‘\)(»jj Jäİ&jjjjI^U 

cA*iXj| (enqaştən) - güman etmək, hesab etmək

0 1 ?YXT)jjlMj| Cylj JİjjJ -5LL

»&S (anqah) - o vaxt

(f V 5YY)Cuuş. o&jtS -gJä Jİ oäb jjj£

»l£j' (anqah) - sonra

(AY , J^çjj oXjl t>J !_gjjXı^a jliuöj 

jl^jjXJI (əngəbindar) - ballı

(YY YYX)jjJjhXjljUjJ1J.J

‘•^“Xil (ənqoşt) - barmaq

(ix j Y)ji oj&ij ai^ 0J&1 <u

jii oJ^ji (ənqoşt şodən) - barmaq şəklində olmaq (bəslənmək) 

Q 9 Cı*i5jliuj (jj 4-ftA jl£ Ajl?* uSjjj <lıjja»

jjjjl cı^ül jj (dər ənqoşt avərdən) - barmaqla saymaq

(XX j 5 X jjxajJojjL CxmÜxJIjJ JjLjj jajJİjji AS jljjjx Aj jAİjx

lPj? (cs~&) ‘As>1 (dər yek ənqoşt-e(kəsi) budən) - (birinin)

JJ^ j u.

4^Jİ (Jjl (jlxuj ^j&Jb

jl <.** 1.bTlJ AİmH □j.Əb. (JJİMİ

(jjjjV> A£ jj

^‘>u7)lj ^2ul J c-£_Lq I jlj j

bir barmağmca olmaq

V *^jl Um aJİ l^jjJ Jjua AıAljj^. jl (jlj/jAbL# (jljj

jjj ujUäjj jjSİjj (ənqoşt bər atəş-e bihesab zədən) -

müharibə odu görmək

(Yyx yrv)^u^ jajj a£

PxdXil (ənqoşt) - əl

(YV , X VV)jl oj£jl> j£j- ^l^Jä 

>«£j' (ənqoştər) - üzük

(d^ j YY^CinƏjlj <_£ JulSul ojj ıX 

(anqune) - elə

(YY ,A^)t#£jljijjS. Ajj^Jİjljjjjj a£ 

aXjİ (angəh) - »&»' -ın qısa forması, sonra 

(AY al£ji »J (^jjJLua ^almäJ

aXJ (angəh) - »l^j' -ın qısa forması, onda 

(A 5n)jjLjjjS ajlj' cpis jijs

<—jl.Oji i llj jl JjjjLj JS,

(_ffSjlj5u uXjj jIjäjj JljJi

ASJİ Jjl jLuıj <>jSLwjj

^-jjj k-£j3jS OAjftJl

JIİ-Q^JjujÖJJ 4^uİ (J-^S (j'Y.m 

AS a£Jİ (angəh ke...) - zaman budaq cümləsində işlənən bağlayıcı

( i Y Y , A Y) Jjj Jl Jjj (jjuLdl !_g jaJi AJj-u 

(angəhi) - o vaxt

(YX A ?XVX)jjAjjıjc-jjSJuİ oJjjIjS 

üüXjl (əngixtən) - toplamaq, yaratmaq

(YY ?A 1 )^aajJxİjj eJjjjji

c3^-il (əngixtən) - iz salmaq

(YX JTYiyc&jjU AİUİA AİÜJJJŞ. 

jü^il (əngixtən) - xoşhallanmaq

(Y • ,Y • Y^jÜjj*!^ OjjJu a£ _^u> 

jü^l (əngixtən) - düzəltmək

(YY ,YYY)jVİ\ij i-ilfr_>} Jİjäl3^? 

jitXJ‘l (əngixtən) - əldə etmək, dadmaq

(YH ,YY)j>ü-u>i 

jt4X.il (əngixtən) - tökmək

( X X X , X X T)AİkXjl (_yJuİa.jA j

Ji4 £ il (əngixtən) - bağlamaq (peyman)

Jjj JİJÜ. A$ A$J j^jj J-ja.

<yjA“ jl^äJjJ^j

AÜjSjl AaJi^JİjAİ (_jJ

jjÜj5Ljl jäJjjjj AİJjla

tjyjjjAl jj

jt4X.il


AÜJ^-jl Jo j*İ jjJj(V5FF • )4jiial jj ıjiji^j (-Jji. j1*-" 

chM-İ' (əngixtən) - qaldırmaq, sancmaq

(Y ?FV^Ajüjjİ jjjl JljSjSj—j 

üüu£j) (əngixtən) - nəqş etmək, vurmaq

(ö Y ,FF) jlAjjj jjjjjİSjA jJAİji <5 

lA»u£ji (əngixtən) - cücərmək, göyərmək

(dA ?Y 't)4jijj JjS jjL 6jJu; jjj*jj

j~ü ü^/jl (əngixtən muy ze sər) - başında tükü biz durmaq

(Tf VI AjCuuvvjjI jwlş, jjjj

jü^Sjl (əngixtən) - qarışmaq

(A ?Y ) jÜjjj—äjJ JJC- uSj jljj 

jjij^-jl (əngixtən) - artırmaq, çoxaltmaq

(F A 51 1 F)jlS jjjjJ <-.ıA j5JI jj Jolju 

jjäXil (əngixtən) - yönəltmək

(Y FF ,FY A^jj£—İl jlxmjjjl JJjA

<Äj£j| (əngixte) - qabarmış, qabarıq

(A F , Y Y Y ^Ajiaxl Cxut^İJ Aa. jjij 

AjM-j'(əngixte) - siyrilmiş

(f r 5 rd V)aüj jjjj jä £j 

jijjSJI (əngizeş) - tərpəniş, hərəkət

X A ? jl (jl^J-aJ^oLu-a

<jiİ4 <Uljj| (ənuşəhməneş) - şad

j^J 1̂ eL? j'ji>

("ual-ä&jl ^jJjji jxj jtajl jS

jÜj&jljjjlJjAİaLajjS

CjJ jJ (J jjjjj J

cSjJjA jl OäjSjli Aİsäj^j

AÜjSJİ (xiujjS-« <J41A>

jjjj i_^a <ijjl (ənuşəhməneş budən) - şad olmaq

(AF ?Y V)j^jjUmujL jl$j> jj-^jjj 

4Jİ (ane) - sözdüzəldici şəkilçi

(dY ’Tf)t#jä i_£j ^yjäjAjj 4jl£I.Ja,

jAJ c$l JİA jlj jİia Ajijjl

<*p (anhəme) - bu qədər

(F“r , Y1 jluAuJjjl (jauıiə jj <£ 

<M-*İ (anhəme) - bütün

(YY ,YY • )^jjj jjj> A-ajjİJjjSIjlx« .

j' (u) - O

(v /XA^jl 1J Ö**j

jl (u) - o (Allah)

(Y • j dd)jJäL jljj ^,j>SUjl jş.

jl (u) - o özü

(Y F A , Y d tjoJ jajjl jl <JLä* a£

jl (u) - o(Mani)

(dF ,FV Y)j) ola. jUua. A-Jaji jlju

jl (u) - o(Çin xaqanı)

(Y Y Y ,FFA)jjS (jjj- Jİ ji a£ ^jj- <j

jl (u) - o( Fur)

(İY ,FF • )jl jjLşkXİ ajlj j£~^

jl (u) - o(ox)

(YY JFfjCxj jijlilj ojl^j' u^jjjl aS 

j' (u) - ora

f f ,f y r)jjpJ/ ji£ji jjjijp jx

jl (u) - o(Səriri Məlik)

(AV ?F Y F^('l>aajjjjl (j-ojljjj-d ü jji^

jl (u) - o(Nüşabə)

(F Y ,Y d Y )»Lı*jjjjjj Ijjl jj'Jej^ 

j> (u) - o(Nüsrət-əd-din Əbubəkr)

(I “i ,F Y • )JiL £j»j fij*jjİjjU-j

cA*' J Ö^’ 43İJ5

Jİ al jjJ a£ ("jiLa CuajİJj

(jjjA*a jl j«b jSI

jl (_jljjJ ^ızaiJ.ıi ajljälja.

lənıijl eAjxi jl jiJJJJ*~<>

JjJ cA2' <A ^ı JÜ

Cu—Jujib cJäjSj (j*J

Jİa aj$J jlaxj jl <—uiljjl j£



»j'jİ (avare) - didərgin, avara

lPjS »j1j' (avare kərdən) - avara etmək, uzaqlaşdırmaq, qovmaq

Jİ (u) - o (Kintal-rus)

(İfA • V)ojj$^aA sjjjjllj

j' (u) - o (Çinli kəniz)

ajS (jVL JjlJ (jnji <Sj) jxj

(Af ?Y”AV^jl jVj-o-^Jüj o-ijj j£J« jl S^*J->“

J* (u) - o (çinlilərin verdiyi at)

(fır ı )ojj a-ıij jijjj> j^ijp^j

jl (u) - o(İskəndər)

ÇA 5 Y V Y )jl-ib ojJaKjiijjij

jl (u) - o(Keydin qızı Pəridoxt)

(VT ;TY"d)jjşuuıljjl (_jJjj <_<S 

j' (u) - o(Bolinas)

(Y • ,V’V’T)jl (jjiiA »jL&jjjS aaj

j' (u) - o(Keyd)

ç r ,rr t )ji Jjl, <ü/ji jj

jl (u) - o(Dəvali)

Jjj aOİJ jljittJjjl <£ 

jljlj coJj«jl jjlc. <C«A

□jc. J^jjilJ OİJ ejjj

jl (jjjtş. jjlfjjudjJaSj

j’ ?J j’ J-^ JJ XP

(’PY ,Y”^ d)jl üjä^j AjlijjjİAjjj

“j'j' (avare gəştən) - avara düşmək, ayrı düşmək

(VA ftjljl 4_iLä-Laj J jS a jb IjXj jj jİL 4_cA

lPjj' jjj'jT (avaz bər avərdən) - səs salmaq, səs çıxarmaq

Ç S ajlji Jjä, l5J“Jjj«-“J

J'j' (avaz) - səs

(tr rv^ jj-Uj^^jijijS

Jljl (avaz) - musiqi səsi

0 J^JJ jjJ ur““P 

jä jl jl (jjj-ijjj

(?A,Yar)jLM.)jjijU^j> ü'jjjj (JJJ jib ’JİJJ^

j^'^jj j’j’ (avaz bər daştən) - hürümək 

0 d ) < )üil2jj ı_S j£ I j abj j

CPjj’ jjjjj'j’ (avaz borun avərdən) -

Ç •r ,'Ä>1)^j'jkjO jjjj j^j*

CHjä. j'j' eJJj'Jl

səs çıxarmaq

uSti* ■Aaİ AumuS

j' j’ (avaz-e xod bər kəşidən) - səsini ucaltmaq, oxumaq 

() . f JA^)jUj £_>>j'j'j'jJ j’jjjjj^jPj^J'j’jj?-

ÜPl- j’j’ (avaz dadən) - çağırmaq, xəbərdar etmək

( ) A ? f ) jL) j A^jtjjlJJİ Aİmü (JİJ j &J*

LP j j’j’ (avaz zədən) - nərə çəkmək, hücum etmək

(’^Y jÇjJj jİSl jpjijl (jiji jjj (jəj (ji£j» Jjjjjj’j’j?-

»j’ji (avaze) - səs

(Y d f 1 )jiLjJjjl jl <s»Jljl İİaş,jl Jjjjjäl Jj J'je-

jj »j’j’ (avaze kərdən) - şərəfləndirmək, ucaltmaq

("ı Y f /Tl^jS»JÜjJjI j j$£ (iuJa. JjS»jljl £ jilj 4-alisj.i

jjujj£ ıiL ajl jl (avaze bolənd gərdidən) - səs salmaq, sözün

qiymətini artırmaq
(A )f 1 ^JiLjJjS a jlji jlİS jl jS JiaJj*aİJJ AÜÜİ jSäS Jäbxa

£j’ (ouc) - yüksəklik, uca yer, zirvə
('1,1 d)CÜljjl jl uL>J jrfj fjjl 4jİIj <-Jje- £j'jJ cjW"*

cP*İjj çj^ (be-ouc bər amədən) - göyə yüksəlmək

(1 f Y 5f Y ))çja jji Cjjju <>2j£jä j çjUiJjj JİjjIIjjİj

j^i j? £ j’j (be-ouc bər amədən) - çıxmaq, tülu etmək

(df f^j^jjiaiJjj jl$ş, j-ijjj jrjtpj'jJ j^JJ P^JJ^J?

(oucsay) - göydələn
Ç Y F , Y t jLuupjS j jİ^jjLac. j' jl jJ



j OSj jlia

jj' (ur) - sözdüzəldici şəkilçi

(^ • ?X j A Atti&tu AS

»l£jjj) (avərdqah) - döyüş meydanı

(y • y ij a£

(avərdgəh) - »&jj' sözünün qısa forması, döyüş meydanı 

?AA)jjüjj <Sjjjl jj jjä.

cPjjt (avərdən) - gətirmək

('l 1” , 1 1)Jİ^“J j-j (^jJjXÜjj 

j-Uji(avərdən) - məhsul vermək

0 ' /)j^ ÜHj

j^jji (avərdən) - demək

(Aö ,X rd)?l£jlX?jjjjljJ fLu 

jJjj' (avərdən) - göstərmək

( V “t , X" M )Cxİjj j^ əjj\ Jj*jjl Jj-ü

ÜJJJ* (avərdən) - şahidlik vermək

(?v y uAy a ^aj

lPjj' (avərdən) - gətirib çıxarmaq

(TA J £ V^U Jjjb 4jbjj 3jİAİ

jJjjl (avərdən) - geyinmək

(<Äd T f f)(jjÜuljAəji üsKj

j-Uj' (avərdən) - yol vermək

(T • , X T ö)jl fIJjjÄ jjjJ Jjjlü

jJjjl (avərdən) - çıxarmaq

(A f 1 Vdjiul jj <—Sj i_£ujJjjLu

jdjji (avərdən) - bacarmaq

(A ?dY)|_sjSjjLj gjA jl a£

jlu

<_;L> jl jlS jjşüSəjS jlia.

‘ıı'ivjjl jJj&jJj ı_Su (_5-ulj

^'ujjjLulSiS a jlijjj

■^jj’ cAA ıs*\£

J (»#> JjV* cs^?

<J jS'jJəJəji  jə Jjal

O*İİJ jİjjä A&jjjJ a£ ^yfrlia

j’ e<_rM-

JJjjİ (avərdən) - məcbur etmək 

(<^?™>jjİi.Jjjl^e4J

jjjji (avərdən) - başa vurmaq 

p v ? m) jjjji j <_ui »jjj1 jjj4äj 

jJjj' (avərdən) - endirmək, vurmaq 

(H ,rYF)?jjljjS(jjSjj juj« 

»Jjj' (avərde) - gətirilmiş, hədiyyə 

(YY ’YT^jjluJjjİ a^jjİJjji »j

^Jjjl (ourəng) - taxt 

(I f 5f f )(_)Ü±>İJ (äA J <Jİ jU ıXjjjI fA 

jlju Jjjji (ourəngpiray) - taxt bəzəyi 

(XT ,^^)(j*^-.ı>ı^ ^Aj <j'jy u^jjj' 

jl jjl (ouzan) - vəznlər

(f f ,rAfju-ija. oəjjl jj jlJj' jjjİAJ 

jlj.jl (ustad) - ustad

(V X J X X )j£l j Jai. (jlAAto 

jjlaäjl (uftadən) - düşmək

(Ad , X A X )Jjiäjl eLi (»jj'jə (jjjjjj 

jjlläjl (uftadən) - təsadüf etmək, rastlaşmaq 

(Y"X A ^YTYjjuLJjjjlj ^X. jjl Ja.

Jjl (əvvəl) - əvvəl, başlanğıc

(T? ,f)(»jji (—>lü ululj gr.UMüj j»J.

JjI (əvvəl) - birinci, ilk

(fl ?df )ujSLjAL»əjä jljJjä Ja jjj 

jJj' (əvvəlin) - birinci

(dY ,v)‘~'’.“^J'.'lj <-ija jjjäl O*uJJ

?jji ej®- ji

fjj' J3J »'J lSJ^

(jjijjä. (_jl>jj 2ül j ji*» (jjäJja.

j^j «<£ j' jj j

(jİäj oJjS jl jj

ı—jjljSUiäjLoıljj

əlXu>jl $Ajl Jjİjj »Lİj

□luijl oLuajJ ^.S.USI jj

Au*J j XäjS ı_s jjl Jj$j

Oäiaijjj^ <S Jjl-^ji j^

OjJSjjJ j (jiäj jJjl ı“ı>«1j



AjsJjj jl J$£

<ämA* (ahəste) - aramla, sakit

Aj*-aI (ahəste) - təmkinli, dözümlü

(ı rr j y Y)2jj Al-? jUjifcüäSuj

İjS AÄaaAİ ajS jlS Aİas. ji jJ

ajj-uAİ 4S

Jjj^jI (avixtən) - asmaq

(Y 5 ^YV^aÜjjİ jjjl Jl jjJ^J“

Jj^jjI (avixtən) - asılmaq

(Y • ^Y ä A)Aüj ji Jjjjj£jjj

ljJj’Jİ^ Jj^jj' (avixtən-e sər əz mui) - bir tükdən asılı olmaq 

(YY 3 Y Y A)Ouiiajjl ^jja jl jajLşJjJu

Jj^jji (avixtən) - sallanmaq

(in ,YYY)A3^t^.jAj^

Jj*jjİ (avixtən) - işi olmaq, baş qoşmaq

(Y A ? Y Y Y)<JıAuı O>aA jiljta jjjSlal a£

Jj^jjI (avixtən) - başlamaq

(YY /rıy^jjjis JjSjjlj .Xal AS

4jäüj> (avixte) - asılmış, sallanmış

(YY . ,YYd)xjjLu Aläjjijp jijJ

ji jijl (avizeş) - döyüş, tutuşma

(Y ö • ,YY Y)jl talA u jijjjixJjj jijx

»İ (ah) - ah, nəfəs

(Y I Y , Y 't Y)(_Jİ AjİjS (jijlüajl OAjjjjİ

»l (ah) - ah-fəğan

(Y ‘r • j • Y)jl£xışjj ai jl aIuuIja

J*jaI (əhremən) - J"jaI sözünün qısa forması, Əhrimən

(Y ,*l YjjajAİ jUXaijJ (JXjjj

jjjä-jAİ (əhremənruy) - əhrimənsifət

(AA f I V)Oäfrjjl ı_ılääi Jjjj-Xoİ AS

(ahestegi) - səssizlik, xəlvət

(Ä * ^AY^jj^a >1 (*oaa Jxa jl Oıa^

jij Aiudü (ahəsteray) - təmkinli(fikir söyləməkdə)

Aü-jjl l ä Aj ajluı jcj j

Oöj^-Ü JjXajJjjjLıx

u^üaaj ^rl,zajl Jü JJJJJ ^jjLuı <a.

J^J JJ jljİJ" ır“JJ JŞ-

j' ‘İ'!-,! (J J-1 cr*äJJə

<uj^j OuİİJ^j aS

jLSaäjI Jl 4 h>ı4 o£*J

J4y jj^ > j« J'j'

OiS l_f J jXa jAI (_#jÖjlj

^g^İAoAlj'JıY'i^ am

Q I I ,Y <'u.ı% jlja

JAİ (ahən) - qılınc

(YYY ,YY A)lj uXiu. JÜAbjS JJ JjS-j

Alia. jaİ (ahən-e çəfte) - ikibaşlı qılınc 

(YV(J KyZj&JL (JJ>A u Ajia. JAİ JİXj

JAİ (ahən) - dəmir

(1 ə 5YY)Jjj Jjjj JjjAİ-^

JAİ (ahən) - qandal, buxov

(YY f ‘r (jjxlij £>O«J

4 umA > Jbji^ Ji'

I jSJ jJ lil j aSjxuj^j

OSjS (jSäa al J ^jLu jj^j

J J? Jü' (^"J j'J cAi-i

(j2il jjl JAİ üuJjj (jJj

l^a! (ahəndeli) - daşürəklilik, möhkəm əzmlilik

(AY ,Y Y V)jt$Ä Jja. tP-XAİj jl$j JAİjjj fəäljjxjj

Cuij*- JAİ (ahənsereşt) - möhkəm, dəmir bədən 

(YVI ?YYA^'uliS.jjjjj Ajja.jl.Yujjxiu

UlS-uüAİ (ahənşekaf) - dəmiryaran

• A J Y YJAİj jjL->ji A-oA

a5^JAİ (ahənkolah) - dəmirpapaqlı, dəbilqəli

( Y YY ,YS • )aLl üJj (jjj JjJ

u^-äaİ (ahəng) - iti uçuş, sürət

(VY ,Y AV)j) uS-İAİ j A-ala, Ajxu jljlift

<-CSäT (ahəng) - qoşun

(YY 91 VA) jxajla. JxaJ Jja-Xİ <-£jAİ juj

(_il5 ajS JjaJjS cjAİ^

oilS JAİ Jİ JJ j Jjjjaj

jl <XiajXi7jJ jAÄ

jy^jj J^ jj^'ja j' c1^



(ahəng) - musiqi, melodiya

,Yff)jjj jliäl jJjj <_£j*l a£ Jjj jlgjj oJjjjj aS 4j ji jj

jji l^jaİ (ahəng-e dur) - uca səs, gur səs

(Y ö Y , Y • \ ) (Jjäl jjui JjIS Jjj jLa£ jjJ oJjjJ jlj j

<-^j*İ (ahəng) - istək, meyl

jjjji <XjA> (ahəng avərdən) - istəmək

(^f ,^)(**". <—(jj gjjuıH ^jjl (-JİiXjAİ (, ba (JjljÄ

ü<£ (c5 j^)1-^-**' (ahəng-e(çizi) kərdən) - getmək, (bir yerə)üz

tutmaq

(YY ¥ ö) j\5j ja jS ji jljİJjja. jlc. t-^jAİjjuıäjS JjS ıjj^ aS

(<^ (ahəng-e(cizi) saxtən) - başlamaq

(&Y V • V) jL-u jäsj ı_SjAİS OiS Aju jlj QAİJjjj jljljUljjÄ

jjjS (İJ-j£)1JjaI (ahəng-e(kəsi) kərdən) - (birinə) hucum etmək,

təpinmək

(YY /Yf)jjS IjIJlX^a!jjÄJtf 

j£j*i (ahəngər) - dəmirçi

(YA j Y A)(jujA jiij #jj jjjä (Jiuzı.1

(ahənin) - (dəmir kimi) bərk

j^ (jjj*' (ahənin şodən) - bərkimək

(Y • Y , Y V f ) jjlu> (J*jjxi jjj* i jjjj

»lj jjj*' (ahənin rah) - dəmir yol, dəmir qapı

(H? ,Ydf)lj alj jjjAİ CjSj^jJjjj

j*' (ahu) - ahu

( Y Y" , Y d) jJ aJjji jjjAİ jl Jjjja.

I ja^o j ja! (ahu-ye səhra) - çöl keçisi

(f A ^VY Y )(Jaj£ jljjj A~iı JJ jjjjjj

JjSI jl&jal jdlə Aa> ju <_£jä

I j »l^jJ AjUijj ı.imljljJ

(jİj^jAİ flwj LÜäJjjjja.

J <-Jj>jl A£

jljL ji-üj jJjjil gjfr!

>' (ahu) - eyib, nöqsan

jj> (jj-JüJ*’ (ahupərəsti kərdən) - günah iş görmək, əyri yolla 

getmək

(Y ö .V Y A)jjjS ^XjJjja. AjA jijjjj

ojo*' (ahubəre) - ahu balası

( Y YV j Y d)ji£ <_j ja.lc. »jjjAİ jl

c$' (ey) - xitab bildirir

( Y Y jUj AjA jl (_jl Aj OjLjj

ti' (ey) - nə(xoşdur), necə(xoşdur)

(f Y ,YY)ejjjjjLiji (jlS jlİu>İJ jjj

t*lj' (əyyam) - günlər

(fYJ^Ij^lji^jj^jlj^j

^y' (ayət) - ayə

(dA ,Y) jjäjJjj oJjjIjjjJ jjj

■ul (id) - II ş. c. şəxs sonluğu

(rr /f )jjisiji5Lii jjoj AjJiij

jiP cs' (ey dəriğ) - çox təəssüf

(1 Y A)£jjJ (Jİ Jaai 45nX ^AJ AjaaS (_J-^J

(eydun ke) - indi, bu an...

(YA •)jjj jjJjjAjjjSjIÜjS

jljj' (İran) - İran

(YY , 1 Y • )JjS (">»aa jjS jiäjS (jl 

jj-pLyl (İranzəmin) - İran ölkəsi

(Y • f^jjjjil JJİ (_jIa ojS-ıijijJİSjjI jJjS lljjä.

«UJIjjl (iransepah) - İran qoşunu

(Y Yf A , Y Y d)ojjj j ç jj j$£ jjlJ j

jiä.j-l j-ji (jy'jjj

'j'A I jlxajlb AS Aj jUa

jjj a5ujJjI jS

jjS jlül jjIjäjjjS

aUj jl jjIj jJİJ gj£ j



uj'Ji* (irani) - iranlı

(Vf 51 Y • )jj£ t^iuıa. Jjäj£ Jİjjb jjS jjjl jjI-IİjjaS

(izəd) - Allah

( Y * ,' jijji (jij|jJ Cxwlwlji □ jjl£jl jVIjj

(izədpərəst) - Allahı sevən, izədpərəst

(A « ?Y AV^Ckj^jüjİ ^^şjSlA Ajılj Jİjl Ciüjj  ̂jjlXİLji ASjAÜ aS

cA-Jşpj*' (izədpərəsti) - Allahpərəstlik

(f f y . S)jl£jjlıj ^jSwjjjjjljş, jlSJjj ,»j j-IjJj-jİj

sUjjjjl (izədpənah) - Allaha pənah aparan, Allaha arxalanan

(A • T )Y''fsV)slijjJj|jj-J i < ı ili .< 

o-LUıjjjl (izədşenas) - Allahpərəst

(XI , Y f Y)(jALİ jljjj jjij jjj jl j£ 

ls Jjj> (izədi) - ilahi

0 T , Y Y“ Y )CıJS jS Aäjjj jj

jjliuyi (istadən) - dayanmaq, durmaq

0 • ,Jj® kjsiy

jjliuyl (istadən) - yaşamaq

alSj ol^ujjjLjAljj

(JjljJä-ijji ^äJÄ İJJ ‘ «-»■ ■

(V ,1“ A Y tajİ.İJJ2J Jjj 4jljjjj 

OxJjjj j jjjl jjjjl Ji

ijXwül jjO AS ^wajj jjäwa

>"l (İsu) - İsu(rus top.)

(1 f • f Y Y )İ_sjİjİüjjx Oj.ü> Jj Jjjj 

(isuy) - İsuy(rus sərkərdəsi)

(Y <1 1 Y'^IaäJjİJJ aüjS jüljjljaaı

jsHİwjl (İsuzəmin) - İsu torpağı

(T1 •£)<^jjjJ»jjj£MJİJ Jj-J 

jLijl (işan) - onlar (İskəndərin qoşunu)

(dV^.v^jjjjj^jjji^ijjAj 

jUiul (işan) - onlar(Nüşabə ilə Düvali)

(VV f Y ^"lAİj'l uSulSjlJ Aäaj ji Ju) 

ü’-Aj' (işan) - onlar(dünyasını dəyişmişlər)

(Y? /Y)(jL»Jj (j&J (Xuj Jl-ijjS

(j) (ey şegeft) - heyrətamizdir

(Yö f \ YjCJİjS (jaüjl (JuJij

(ilaqi) - ilaqlı(rus top.)

(AY Y VJ^jJJji Jja. aXıjI'ı.u <_£jlj*»

(im) -1 ş. c. xəbər şəkilçisi

(Y 1 , Y • )(>jl »Jj J >-&jj jj j j jjjj

(im) -1 ş. c. şəxs sonluğu

(AA *A^)j^ÜLc j^ULs- (jl^Aİilj^j 

j-*jI (imən) - əmin, rahat, arxayın

(dV t)(jlj$ajİw (^5^ JJjS jj (^Su

JJjj üh1 (imən budən) - arxayın olmaq

(TT ,Y Y) alJ jhjij j-ul a£

Jp j-j' (imən bödən) - əmin olmaq 

£Y YA<6«)lj aLİ (j-iaJİ jjjj jLijjS 

J^ ü-m' (imən şodən) - arxayınlaşmaq 

(Y Y 5V • )cäljijJjä A'İmJ.u a£ JajIaJİ

cAi ü*ı' (imən şodən) - inanmaq, etibar etmək 

(Y Y . ,Y f f J> Aj Alaajji a£

jLıllajI (imənabad) - etibarlı sığınacaq

(r , Y f T)Ox-jl ƏLAXUİİJİ ali 

Ch> (in) - bu

(Y Y ,Y“)CJJ^ljA Lff jS (jjb aSJİJ Jjjj 

jJİjS Ojj& jlİjJÄ. olu

O&jmi Oj mK jO IjA jlS

jV^-ı Jjj' fjjij^

o&UaJ J ja.j*jjls. Jjjj

OİIj -IİaİjA. I jJjä.JjJjjja,

(jJjSjuj (jUBblJl Oäj jjj^

^Jİ oJjj Lqj ^3^l>Xx

qXjİQılajI (J^J^

ıTxuıUı jU JJ a£ JxuI JJjJj^>

Cuajl JİJjl (jljä. IjdxaJjä.



da'(in) - bu (İskəndər)

(f X A ») jjpmxa jt^al jjl ^xA Ijjjl ^xA Jjjäxsjjuı jtsj'u j'uaj

cr®J’ da' (in adəmikoş) - bu adam öldürən(rus ordusundakı 

vəhşi döyüşçü)

(T • f ^TTT^jjj ojlauj jläjl '-£-iajl a£ Jjj “j’aä jjS ı^-9-1' da' AS

»əjj da' (in bənde) - bu qul(Çin xaqanı)

(YA ,rAr)alj o jjj JjI Oİjjxjjj jiS oLİ OäujSI OiS jlj£ (JaAjj

l5^? da’ (in bəndi) - bu əsir(rus ordusundakı vəhşi döyuşçü)\

Ç?T r jO^U Jl^jjjJjjJI ja. CuiSjLi Jjä ojbjl da' Aİ

jjl (in bustan) - bu bustan (Çin)

(Y V . )jtOjjjA jUI j Jjj oO jtiwjj daj’j®“ u® ü'<&!

da' (in bum) - bu Ölkə(Çin)

(11 1)(jİi.j jxşjilj Jjjjto Jja. a£ jiäjjlJjjO. jljjlj J\jä

(>j? da' (in bum-e abad) - bu abad ölkə(Rusiya)

(Y • A ^YVY jOxO jUİ j»jj Jj jl Oj.ni jl j jjAJİjl aS ^jljj

□jjiaA lijjj jjl (in bi-vəfa həmnəbərd) - bu bivəfa düşmən(rus 

ordusundakı vəhşi döyüşçü)

(YTA 5YYY)jjSjıj Ij OAjj Jjä. a£ ^jljj JjxİaA läjjj jjl jijjj^l a£

ö/Jjj «.4jjj jjl (in pərde-ye nilqun) - bu göy pərdə(fələk) 

(Tf»5YYY)jjjj -u' c^jtuxüx'-?1 jjSdü j®da^ ^t* ji

4-ajj jj> (in pişe) - bu peşə(keçmiş və gələcək haqqında düşünmək) 

(Y A Y^O. j.i Jjİj^jjx Ajjjjil aJO JjJS lOwujjjJuıjjSLgjl jl ^xjjjj

fjax oo.jS_u jjl (in peykər-e səxtçərm) - bu qalın dərili 

bədən(vəhşi rus döyüşçüsü)

(Y • <5 Y Y « )^jj f'Ailj Ouuj; (_,□ Jjl jj <~-1A mij^jj JjS Omüj JİJä

Oj£ji jJaL. c£jj jjl (in tork-e soltanşokuh) - bu sultancəlallı 

gözəl(günəş)

(iri ,YY 1)oj£jjJjj AAjS Jja. jUjjJ 

oä— jLajjj jjl (in tənumənd-e səxt) - bu qüvvətli nəhəng( vəhşi rus 

döyüşçüsü)

(Y • y 5yy • y~*»A.-.v<.«j'» jji <_£Lä_>jji jj i-äi cjjjOj otw JVjsLj

x£ls. o jjj jjşl (in tire xak) - bu qara torpaq

(Y ,YYY)uSb Oxum I jA jjjl jjüujjj o JJJ Jj jS (^ji o jjjl

da’ (in cərx-e çouqanpərəst) - bu çovqanpərəst

fələk(göy)

(1Yf ,ri • )0-0 j’r! Oux JJ Jlljş. jJÄ JjS Jjj (jSU 

j" t J? üj' (in çərx-e pir) - bu qoca fələk(göy)

(Y VA f r 1) jjä (jljjJjjA jLjjl jj jjj £ ja, JjSjjj Jjja, 

da da’ (in çah-e bibon) - bu dibsiz quyu(dünya)

(1 • ,YY Y)Oij fJjijj Jj ola. Jjjl Oi—> ^jA® (^la. Jj

(jli da' (in xəlğ) - bu xalq(qadınlar)

(T. .. )(jijjä. pA».jjjl jjl jäjjjxijj (_£jj (jlä. da’ dA* £<a*

da' (in doşmən) - bu düşmən(Çin ordusu)

jjjaJi uAü.jw jjl (in səbz xeng-e şəmus) - mavi köhlən at(fələk) 

(1° ?r 1 1 ^(JujaJ ı—Cia.jjxu Jjl (JjJjjLşlS jjjjJjx)jj juaJljjxxä. jjo. A£

)j« jjl (in səray) - bu saray(dünya)

(A ,r?Y^(jljxu Jjljil oJjS ^c. j$jj£ Aj lS'j^ t?JlMJJjjjj d)’-S-?k

jji. jjl (in saqi-ye sobhxiz) - səhər yuxudan duran bu 

saqi(günəş)
(VF f ı F)jjj Ojsu uStijjjjS ı^*j jjä-x.j^ <,5^“ da5Jjj_A

■Ajj ojjjü da' (in tağ-e piruze rəng) - bu firuzərəngli tağ(göy, 

səma)



(Y d > Y1 )X_uj j jLiä.j j ji jj <Xij ojjjjj (jUa jjSjjj□

dy- jj' (in ğar-e ba-ğul) - bu divlə dolu mağara(bu dünya) 

(F ^yfYy'r-jjji« Jjöijjiä (jjjj CjA.Luİİ ji aS j jjja

Jxxj o&äjS jjl (in kuçqah-e rəhil) - bu köçüləsi köç yeri

(inək) - indi, budur

(bu dünya)

(' ,FFY)Jlu (jjjj ji jl

lh’ (in gənc) - bu xəzinə(çinli kəniz) 

(d • r ^jb aİjj ij ^üs jjl a£

aS jlui... (inan ke...) - bunlar ki,..., 

(1 F1 ? 1 \ ?) jjj .liuaj AjjS j A£ jlii Aj

ch' (in) - sıra bildirir

üi' (in) - sözdüzəldici şəkilçi

(V sF d)aijj jj$LX»j?l jl—°l j*

b-ul (inca) - burada

(d F , Y A^Cuajı.X LajjlS AÜ AjUi

LxjjI jl (əz inca) - buna görə 

(1 Y Y)(jİjjäjÄj£jj4 cJjA j (jjjAAjjİAäji OİSLşJjl jl

(Y-. ,FY)jjjlS jAjjj

Aj^jj) (inqune) - belə

(I V ? Y F^i'u.a ^-£li.jA AjjXjl jl (_jjjj 

Ajjİ (aine) - güzgü

(> r ,Y fyXjjjj ajjİajj j aS

Ail (ine) - sözdüzəldici şəkilçi

(1 l V jY^jjjjC. jjs. jä— jJJ C1XJİ j\ a£

jljj' (eyvan) - eyvan

(Y d ,^Yjjl jlji. jjjabLjjjj <-r^

jijj’ (eyvan) - ev, saray

(İTI ,Y YF)jl jljjljjİİjj (jj_pjij

Aul (iyye) - sözdüzəldici şəkilçi

Cäİ (ayin) - ayin, qayda-qanun, adət, mərasim

(YÄ ? l Y)t#Ä*jljAjj aS jjji j ^jjj jb

jjjIAjjS. >_SLjjl jjİAjlgjş,

çşJİÜja. ur?-£ j  ̂J^l

j CläA ç.»AjJ jj jl ji jjjj

(jjjla jUİA A İj.an jj^.,iä.t.ı

Jİ jl Jjl cr-’l-kj

Jİ (Jİä U-£jJjjJ Jl J)*"jj

»Lo5

ts^-l j’ ı> eH Ü*J*

jjjji jlaj jjj) (ayin be-cay avərdən) - mərasim yerinə yetirmək 

(1 . 1 ,YdF)Aijji jlj-jjAİj aAljjjjS Ajjjl jlaA j^lSUjjjİj

(inçenin) - belə

(F ?ı f y )^ -i ujjjj-jjj jü.yji &ajjIj-j 

»Ayl (ayənde) - gələn

(AY ,Y 1 F)jlSajji jjj j^ (j-uiS j»JjAj 

•Jijİ (ayənde) - gələcək

(V ?Y Vd)gjA CjmivjA AjSjj oAjjİ AS 

jaİİI (inqədr) - bu qədər

(YFY ,Y Fd)j*jj ^iljj jja. (jjjJjJ ^»İj

jl ‘sAjji ^>xj jSl^JLu Ajj

£C4ajJ jAl-Jj j JİA A£ ^AjjI jA

jjxajj) jjc AS ^—iIjaIa jjja.

jəjSjlSJii (jjjj jjji (ayin~e tərs aşkar kərdən) - qorxmaq 

(VF ?A^)jl£ gjA jXdjjjjjAjbi jISjjI (jjjj jjji ‘-SjjAJji

jjjJİA oXi cüAİa. jjji (ayin-e həşmət neqah daştən) - böyüklük

adətinə riayət etmək

(1 YY ,Y Y F)»X> Ojuİä jjji OİİAjjj Aİjjjuj Ailji JijÄJ jlfr?>

jjjj »j jji jjjL (be-ayin-e xod rəh bordən) - öz adətilə hərəkət

etmək

(1 A 5 Y » d)AjXj Ajä. (_J*jJ jl j J$jj jl-0* J j? a



mj j j üaA (be-ayin-o-zib) - qayda-qanunla ■y (be) - Fars əlifbasının ikinci hərfi
(dö (jija, jljjJj çİj

(ayinpərəsti) - qulluq

öy' (ayin) - quruluş

(YY ;T ) • )^LajJjja.jbjl jljlü a£

öy' (ayin) - təcrübə, bilik

(Y , ' 'f A)(jjjjS_uıl (jui CiMidj 

äiJ (ayin) - mahnı

(t. 5 n ^)j_»- öaij Lsjjjjv 

''Ay' (ayine) - ruh(güzgü)

(f Y jS 4jjjİJ) uXij jlaj fUİƏj

*'Ay' (ayine) - güzgü

(Yf ,öY)Jjjj jAja.jjjl ı/Lıjlj J

s-y jj öyA j jj! jj

(_f jSüj AjjJİ jijJjl Jjjjj

Jjj L^jb JJ A^jjl Jxa (jji-a

Əjji j ja jö. frAjjjLbl

''Ay' (ayine) - fillərin üstünə salman dəmir, qızıl və gümüşdən hazırlanmış

yumru və günəş kimi şəffaf və parlaq zinət 

(Y • j Y A)<f UiiK.mİ jjbj Ajbİ ^oA

Uu Ail (ainetab) - ayna kimi parlaq

( Y ö , H Yj(_tti j) jSjLÖSjJ

jU «.<ui (aine-ye can) - can aynası 

(YY ,T • T)jJ> 4jJ ji <_£jj jljj fjhj 

ös? «.<İjjİ (aine-ye Çin) - günəş 

(Y 1 ? V Y Y )-XöSİ jxj j Aixjj^jSuuı

4wi (ainefam) - parlaq

(1 j Y ^)^Lä. *A jj aS oö (jaj

<-£jj ''Ay' (ainerəng) - parlaq

(Y • 1 51 V)<-Sjjjbäl j-ojS ?l Ajjjl jx>

124

A (ba) - ilə
(Y • , \V,A jlluijJ (jjl jiSj j-“J^

A (ba) - yiyəlik halı bildirir

(Y ? , Y YY>,>Xb jjLuSjA jjj

A (ba) - yönlük halı bildirir

Ç V) ,'4Y ) jj*i <jİ jJ sƏjS-4İ

A (ba) - təsirlik halı bildirir

(' • • ,YrYjjllüijj jjji cXila olli

A (ba) - yerlik halı bildirir

(f . /Y)Oij <2j£ jl JS (jja. fjjlj Jjjj 

A (ba) - çıxışlıq halı bildirir

(AA ?1)<Jlıjjjljj A jjjj jüyi

A (ba) - sözdüzəldici önşəkilçi

(<5> ,Y)jAj ^fjdjijiub

“'A (baaborəng) - təravətli, rəng-ruflu 

(YY , Y A . jjj »jjjJİj lWjjJ

aüjAj jjjIä jLaIjaä a-»a

JJ j-bjl JS. b (Jj£ OajA-aj

jlS^JJ b Aj£-Jaä (jj jl jj

Oäujöj jjj^- jjlb Aj jbsA

jUajlSjjİj (jl ?jb (jlia.

i—.13 Ajjl £U jJjÖ3jJ>

Əjjä. cjj j (j^> (jL> c<ujİ

^jƏj X>l jA^ «.4jjl jj^

uXjj <iyl £JJ jj cXjjJÜa

<_Cjjj l-jİL (_sAjj^jjj» j 

jjwa jUoİA (ba aseman həmnəbərd) - göylərlə çarpışan, göylərə ucalmış 

jLajuullj(fr/.Y)j>jj,ıfu^ÄJjjj

<sJİLj (ba anke...) - baxmayaraq ki, ... 

(<jr j rY^AjijS jjÄ^jjijx. (jSUj

JAy (babel) - Babilistan

f’ * Y) • uiimİ jl uSL^ j

jA (bac) - bac, vergi

(YY ,VV)j’>i' cSjfr“ j'j'A’j' >-<*»»i 

aljxa.U (bacxah) - bacalan

jj (jlia ı_$j'J ^-j'A jj

(“hıAi.uljJ Jjbj «jA jja.

jrlpjSU j jbl^jl jU?



(X X JFYJol jpjjj Aaji^jS CjjLğ a£ 

jjjLxlu (baxareş) - deşik-deşik, deşikli

(V) , V F F )Cuuuİ jlAlj ojlijl <_5»jjJl a£ 

jüU (baxtər) - Qərb

(ttjrF)

(baxtən) - oynamaq

(Y F S J d T) jütjjJ Jjjj |-£-kP <_>O*

(baxaste) - varlı

(F F ,Y X Y )Aİuıljiljj JjJ Jlluijä.tj AS

oljä^Lj JJa jjl ^jjjSl

JJ^JljJjJjMlja. OİU^

Aluıl jl j$x» jjj Jlj jl.ij

(baxoşdeli) - sakit həyatlı, gözəl rifahlı

(F F 5Y X X JaSjujIjiUjjjj Jiijilj <S aU jl j$Ji jjjJU

(bad) - külək

(Ff ,V)İJ, cSL jlş.

jjjxujaU (bad peymudən) - boş iş görmək

(1 J F F )dia.jb JJjäjj jIauj Jbjbjj Jl JsLuAjj

□□U jlu (be-bad dadən) - itirmək, boş keçirmək

(FY JFF)^^ jjSjLmjS (jAd JbL AS JjIj a£ j>ıjjl jJjj jlia.

ĞP'ə j-1 jäU jjU (bad-ra ba çerağ aşti dadən) - sülh yaratmaq

(F Y J T • )Jüii £l jalj Ijib ^AJ ^^üljlj <-S-ij ^jjLiıJ

öi&il JjjI j jIj (bad-ra pil əfkəndən) - küləkdən iti qaçmaq, küləyi 

geridə qoymaq(sürətdə)

(X • ö 9WV)IjJL jjSjl Jjj aS j^jmIjj IjjlJİj j*j a*1S JjJjJjx

(f

jjjS jL (bad kərdən) - bada vermək

□jj; (jjU »ia) jjUj (be-badi aməde bebadi şəvəd) - yellə gələn yellə

(dd Y I A)jj2« jjLjj ^A oA^ijlaj

Jb (bad) - nəfəs

(' • ,' YJjj*jjj Ajuj jljä k-üI Jl jj 

jL (bad) - felinin arzu forması

(vY ,Ä)<r“,J öijj

jU (bad) - zərbə, həmlə
(VY J • A)öjAj^^-»LjSulıjL»jjS

ıjU (bada) - jJj? felinin arzu forması

(<) Y , H d)JjjjJ4d« UIjjjjIj a£

jIjU (badad) - ədalətli

Q £ J Y f) jj jjjl jjjI jjj j'Jj-jj 

fiJlj (badam) - badam

(1YV ^YyjfbL Ji- jjji^JAİ 

üJlj (badpa) - yel at, yel ayaqlı

(ITT 5^'T')J*1 ojjS Jj-J Jİjjb Jjäj

(badpak) - təbil

(f. VFY^UəUjbbjÄəjjijj

j’-Jİj (badpay) - yel at, sürətlə qaçan at

(X Y" VT • jcüiLuıj jIjUjIj t? ‘■Sİ i Jİ aS

lPjjl usVj (pay dər badpay avərdən) - atlanmaq, ata minmək

(' • ,Y'<'Y’)jUıljjƏ(jljƏjjbljja»

4&jl

Jjjäljljj^jjAjjäjS

j^jIjjj ı-tmAjl (JJİJ bjj

IJ uA J

Jxjj’tf jj e**

, <1 Jajijj xİja. jJİaj

Oil jSJJ (Jc. jjäjj Ixjl Jj

(badeli) - badili(naxış növü)

(SA Jl F)^ JSjj

(badurbaş) - durbaşlı, karaullu

(d F I )Jlji jJja. AjuıjjJa ^jJj$_ı

jl?,J bjä aS jj jl jlj

jA Jl J-ali. jUUä

jjIjjjjI-j jj JjJ

gedər »Jb (bade) - badə, şərab



(' ,v ‘'Xs-4 cAAu? »&> cs^

Jüihjjdü »jU jl (əz bacıe bənd bər daştən) - şərab vermək

P 5 Y ? F )^ja. ^b lS^Hİ 4jj jbjj aJb jl ^yäLuıLu

jjl^j ejSjj »jL (bade bər kəf nəhadən) - badə içmək

Q Y V ’VA“I)jLİ£jj ASjbjj jİaI jj Jİ$j l_«Sjj s-^b AJi »jbjSj

ajLjj (bər bade navərdha nəmudən) - badə içmək,

badəyə meydan vermək

(f r jjU

‘b-ib (badiye) - çöl, səhra

* 5^ jxaj

jb(bar) - yük

(V > ,Y V)ı_£jj 4İjJl-Loi uSjjj sjLaa.

İAJjjä AjjSjA -lUjjä. ja.

Aj AwOÄ

L^JkwU İÄİ^3 jl^XJJ

jjpSjı (jijjijL (bar-e xiş bər kəşidən) - özünü xilas etmək 

(Y Y<J , Y f <Ä)jb>jlS^jl^jl

J-i (bar) - meyvə

(Y V1 51 AV)jLüiuıl jəjj cäijj jiS 

ü^bjb (bar daştən) - hamilə olmaq

(AY }Y VS)c*tu>b jlj$ u>jə ^S-a^jj < .kı>.rf*ı 

üJ^j jb (bar nəhadən) - doğmaq 

(Y Y ?F Ə)Ojjjaaa jla»jJjjäaj» (Jilo 

jb (bar yaftən) - nəticəsi olmaq

P ? • / ? *)j^ 8j-^ ÜMJ-3 «-İ>-aJ 

ja*ijbj (be-bar amədən) - açılmaq, gülmək

(A y ^rr y JS jjÄ jijj jjxd jbj^jı <Sjj

□ j>ajjl^UjL (Jİ 4JİjJjJ

ü^jjjäjbj (ze-bar foru rixtən) - açılmadan solmaq

(Y T ? Y T *l) jLc.iol jj (_>^jjjjG jl jj jb jl$K » jb ji Oäjjj jä 

jx> jb jJ OxuL^Üjji Aai^j

jb jbjä jb AuaJja JäJ

Vuajıjljjjjl j jl jjl jbj

jb ptCjjjbjä a£ jS jba.

jb (bar) - daxili aləm, fikir

p f,r’ ^Y’^'pj^jbi^ cllwa*iIjAjj jljS

jb (bar) - saray

pr« 5 ‘r ) jl&iuıjl j <1lxjjjS jlüjS 

jb (bar) - yol

(T1 p )<.'.ı>^jjjlSlj A.UukU

jb (bar) - qəbul

p YT ,YƏA)jbj^i uS>“? ur°'_A

jabjb (bar dadən) - yol vermək, icazə vermək 

t>b (bar dadən) - ziyafət vermək

(Y v ,r<ı<i)jijjijij j^jJj 

j|j (bar) - sözdüzəldici şəkilçi

(İY ^TY •) jbc. <JjjŞjb»Ajj »jjLuü 

^Ijb (barəfkəni) - doğuş, doğum

(Y • ;Fd)(3Y'Luı'bjJ əjü Oä-JJJJ 

ü'jb (baran) - yağış

(f ,YƏ)Jjj3J) jbjS. jjj?

jjijb (baravər) - meyvəli, meyvə verən(ağac)

(Y Y Jf Y )£Uj>»jjljb jtÜ> 

ısU-i (barəy-o-tədbir) - ağıllı, tədbirli 

(Y ? ,Y Y)ajjjj£jl^ş. OİjJ uSjjüj 

jt>j t$'jb (barəy-o-huş) - ağıllı-kamallı

p t ,Y d<Ä)jJjAä. <Lİ ji jja. JJJİ j»bj 

jbjL (bardar) - barlı

jxijbjL (bardar şodən) - barlı olmaq

əbjtS jljü C14* Jjj

jlpjj uJ jl JjäJjj j^jJ

CjSj (jLXoİ lJxju^x

Jj^jjbbjjj JjJ jl jbja.

j-ljä (jlA jijä, lS'j*

jjjjjjJjj ı^l j b <£

(Aj*J L?' jV? <-U*U^J ^J^J



ghjIj (bareş) - yağmur

u-jb (bareş-e tir kərdən) - ox yağdırmaq

(vyy ?rrv)jjSjj 8Jjj j 

dlAjlj (barqah) - dərgah

(? Y , Y)8l£jl£ JjJİ jjJ ı> Jjş. aS

#1Vy (barqah) - saray

(n ujljäl ıjj^. a£ ^AlSjL J

»13jLj (bargah) - çadır

ü- j (u^>)ıJj-“ (dər-e barqah su-ye (cai) zədən) - qoşun

yeritmək(bir yerə)

(1 Y 0Y' 1)8İ£jbjJ JJ jbjjä sLİJjjJ jj jja. jjhı £• jlij

(bargəh) - sözünün qısa forması

0 V1 f Y • T)CjjuüjJj>I Jjjİjji. ajjjjjİ j^öl jäj£ ASjLj jjjS

aS jL (bargəh kəşidən) - qoşun çəkmək, qoşun yeritmək

() Y” A 01 A)jjjj JJLojJİ jl j »1 j jljc .ijJi£l ja>.,> <•> (_gaSjLj <-&!«

t&k (barəgi) - at

(Y A 0Y)c5l=Jjjljl jjjlä JxaJ AÜAj (_,£jLjS A*i JİJJ

jjjSil j_,jj (barəgi borun əfkəndən) - döyüşə girmək

(Y Vd /T 1 ^jLal^il jjjjjlb a£ jL/j I j (JjSLşjaajI

JAa'(barəgi geraidən) - hücum etmək

Jijj JjISJj- jäjİJül^ş.

jAjIj (bargir) - minik heyvanı

(Yd 0Tl)j^jUjj Jl CiuuÜ Jäjj

£ÄjIj (barənc) - əzablı

0 < 1 J A1)8I j jjjj Oxaajj ol j A«»A 

(barənde) - yağan

0 T J Y)£jj ‘"1 3ujjA j£ u ı-a.1 ^-JJ 

jjj1-? (barvər) - meyvəli, məhsullu

(f J 1Y) jl jj jja. jlijlj jjj <.~ı>u.\ı

»jW (bare) - at

0 ə 0 • Y)jİji,jtjjJj JjjLoA jJJJJ

SJ-? (bare) - divar

0 Y1 0 Y Y) jxojjwSJjljjl jLojİj

»jl? (bare) - dəfə

01 0 Y )Cj*ä1j j»jİjj (_$JjJa »jIjjSj 

jJjjlj (baridən) - yağmaq

0 > ,r)j^ üh*J

öAu^ (baridən) - yağdırmaq

(YYY 01)3141 jlAJjljLo JjU5 

(barik) - nazik, ensiz

(r i y ,Yrr)c^jUj Jäi j a£

3-jjLj (barik) - incə(mətləb, söz)

(YY 01)^Ljj3ujL^4^

jıı (jj-oäl ojljjSj Ü JkjÄJ

3-1J »jSJİjJ öt-Lwi (j jjl a£

(barikbini) - həssas, ayıq-sayıq, itifəhm

0Y 0 1 )tJjjljjj 3jjL ja. (^yjjj jIjj

uS-İjUj (be-barikbini şetafiən) - incəfəhmliliyə çalışmaq

0 Y 01 )ufjilj jJ u&jjLj ^I<İA..U ^"riljj.aJja. (04J

jlj (baz) - yenə, yenidən

0Y 0Y)ı_jlSil jj^jL (jLojİJÄäj cr“^

Jlj (baz) - qızıl quş, şahin



0 Y ?VY)jl$-i jjl CiuıjjAjj Jbj

Jb (baz) - yönlük halı bildirir

(YA) 5 1 jbjiaXai CjJjjbıA

jİJ (baz) - fellərin önündə işlənən prefiks

('T /'JbJ' AS

JJb (bazar) - yer, məhəllə, mənzil

( 1Y ^jjjlSulla əji ^jl Jj AS

j'Jb (bazar) - şahlıq

0 A ,) Y Y)jl jl JboJjijj (jjUS

(TTJ.A^^jljbAjjsjUd 

ütSjljb (bazarqan) - tacir

(YY ,W)çl J^ ı_JJ$-"i jbuä-a jl duuaj 

cj-^j'J'y (bazarqani) - ticarət

(dY YdA)^»jjjjjj jljj ^jjl^jl jbj 

(jA&il jb (baz əfkəndən) - döşəmək

(d Y , I Y • y jb -jjSbl (_y<«jj (jalbljl jA

JAO Jaj AİÜİJ^JJÄ.

jb JjS U J (jlSjljbj

fjj JaI jİJİÄ (^jj (^jä

jbs jj ji jj (j-oj j (jji jjj j

jJ-İJb (baz amədən) - yenidən gəlmək, geri qayıtmaq

j'Jb (bazar) - bazar

Jİ Jİ jl -A jjj A£ ^/jjj

(jijjä.j) (-SU.JJİJL AldS

(V • 0 •) jb AjlAjj.ıJji * ■* AS jl jj JjL (Jjjj oJ jJjj (_0J

jxİj2jxj>jI jb (bazar-e məhşər şodən) - məhşər yeri olmaq

(Y A }YdYJol&jja, o-Xdjjjia^a jl jbjjx

jljb (bazar) - ticarət

(YY • ,YYY)jLİjbjj Cuajj jjl jş»

j' Jb (bazar) - iş

(id ,Y f Y)çA-iujA jl jb İ.'uiiJjJj 

j' Jb (bazar) - güc, qədər

(Y ^)^ Ujjıal ü (jb^j^jl jb AS

jljb (bazar) - qayğı, dərd
(Y TA ,rV. )(j.b j;ljjj <ij^İİjl jb Aj

jljb (bazar) - varlıq

(Yd , I Y ^(jjjjıljäxj aS jxıl j j jb

JbJj’ J* J^ (bazar arastən) - fikirləşmək, tədbir tökmək

(1 »Y J VYJjüiuiljÄ. (jLoijj&ujjl jjäj Jİ*ual jl (jjl jb Ajjibu jja.

(Jlc.jljb jid <uäjl (əz fetne tohi şodən-e bazar-e aləm) -

jjjj Jb (baz bordən) - geri aparmaq

(V • J d“J jbjjjlİJİJ lj oJjjLjj

JAı> J^ (baz boridən) - kəsmək

(lif , 1 d 1 ^Jjjjjjb jb a£j I jaj j*j

(jUjl jb C1Ä4UUİJ c^jjjjj

^AjuJjl (^ojə <—ıjJajak jS-o

(^ujSəjlə a£ ljl£jjj bSji

ıjJj£u jxuijjlSjl Jj

cr^J j' ı> ur? <>j'Jbj?

dünyanın fitnədən təmizlənməsi

132

jjjS Cu-jjb (baz bəst kərdən) - bağlamaq, aid etmək
(YY 0 Y)Cusjjbjl JuıiiiSljİJj Oxajjjji (jÜAJ Aj/jSə

jjjS CjwjJL (baz bəst kərdən) - qarşısını almaq, geri qaytarmaq

( Y Y 0 YY0ı..,ıjl <Y'S (jja.1 J J^kJj <~~1 »!$■■>aJJİ jJ jjÄİ J ol jİAj a£

ĞH*"Jb (baz bəstən) - qarşısını bağlamaq, kəsmək

(YV • ,YY A).-,...,jl 'I j (_ji ı*«.Uı'j ,*i ».~uj£j.a (_JJJJ CJLuiaa (jjİ^JlA fJaj

j^>Jb (baz bəstən) - qarşısını almaq, sağaltmaq

(“i . f 1 . jCı.mjb (jİJjb^J (_fjA Jj Jji (JJJəjSjA jUj

j^bjj J^ (baz pərdaxtən) - tamamlamaq, qurtarmaq

01 , f Y)fjäJ5 (jjjjjSbj OİA (_f J*J (bi-ljjjjb (jjs. A^>3 jjjj

cA'iS u-jjb (baz pəs gəştən) - geri qayıtmaq, uzaqlaşmaq

(n , n Y)(JJJjb (,-£jjJİ3Jj (jjji (Jj£jb^jä (jljj) (jİJjİJ

jjjj' c5İ?Jb (baz cay avərdən) - geri qaytarmaq, yerinə qaytarmaq



(^ , r 5 F^jji (jLJJj) J ajjjEu, JJJ si4^

jApluıj jlxJL (baz cay rəsanidən) - yerinə çatdırmaq, yerinə yetirmək

(1) V 1 JLIj AÜiuı jj ji-LL,j ^LjL gjSjxLİ aS j_$ JLj

jLx JL (baz cay amədən) - yerinə qayıtmaq, evinə qayıtmaq

(AV J A )LaJ (jUjL jljj liiai <jl j£ja j£js, jl£ jiJl

(baz cay şodən) - geri qayıtmaq

(D ? Y Vd)(_jl jj (_5Ja jip—L aJj.ıİMii (_jl^jL (jj^ı jLjjjj\ Jjj jj

c$IaJL (baz cay şodən) - geri qayıtmaq, gəldiyi yerə getmək

(^ ^ , Y O)(jljjju1 jJ AjljA j£ jl AS (jl^jLjJüjJjijj ujİ£ »Lİj

(FF f df)jjSjL jjj u»jj? Ij*ij*- 

JJİj JL (baz dadən) - vermək(cavab)

(Y > £ ?FP^)JİJjLjJ SJjJjjulJ (_,JİJ> 

jjljJL (baz dadən) - vermək

(AF ,FP)(jAi21jAjaj ^JİJjL (jjJ 

jjljjL (baz dadən) - geri qaytarmaq

(F1 ^Yəçjjj ^Lj jəPjLji aS 

jLİLJL (baz daştən) - uzaqlaşdırmaq

(£ I ,FY ^)JjJjlu JjİJjLijiJ Ajj^a.

ijjijLjl A£ (JjILujj^j

JİJjUulj jS aiiüijjj

güSj JUJİ jiuıij ji äJjAİjäu

Jjj i_jL jl jJİjjS CuLləj

jjjS Lujä jl (baz cost kərdən) - xatırlamaq, yada salmaq, axtarmaq

(?d ? Y Fd)CLja.jL Ij ^jjjjj jfjj$j Cu,u CuİA jjj jajljKI ja.

J*j (baz costən) - axtarmaq

(Vf i *l ^)(.~ju1mi AjjjİJİ jXjJjJjS 1.4.11» Cua> JLI j A^jj coJİJIjj

jk (baz costən) - diqqətlə baxmaq, diqqətlə fikir vermək

jJJİ ji c£jjl LuJjijiäj

jjujJL (baz didən) - baxmaq, yenidən nəzər salmaq 

(1 F ) )jjiJL «.Ajai jiji Joi (jl$-»

jiijJL (baz rəftən) - geri qayıtmaq

(d jfdö)jLLjsj (jjjj <jj- j' JjjS

jJL (beazərm) - nəzakətlə
(fF “i ,FFF)eUjlLə> ^jLiJljj ,

JLjj uS jj (^JəiuaJ AjLa jJ3

(jİJİJj ?jjL (jjPjLL

ö*-* JL (baz costən) - diqqətlə baxıb öyrənmək

(Y V X" i •) ^LuLjäJLjIJljü aS

(baz costən) - istəmək, tələb etmək

(Y V , i Y" i )u,ua>jL j$£ £İ ji eJİJj

(baz costən) - geri istəmək

(TY Y • )cLxuäJLjI Jl Jjjl j oiL jLıA 

jij (baz costən) - xəbərdar etmək

('PA 1 <J)(j ja.Jb jVLuL (JjJjIj

(‘jJj (beazərm) - ədalətlə

(Y Y , I V ?) juJİjLj jj jl Jj -LAL j£jj£j jl ^jJjiLjij fjjU

jjilLijL (baz şenaxtən) - ayırmaq, fərqləndirmək

CLuöj (JjLjjjİ ijji I jLJ

CluLLJLL AoJİJİJj)jİAj

(jjSjLjji Jlja.l£ Jaujjjj

gH"** Jy (baz costən) - gözləmək, istəmək, iddiasında olmaq

(f Y • )(juLL Jjajl jJ*Ä>LjL (jiajc (>L— (jj jJjS (^»JJA (»jJ

jJjji jk (baz xordən) - rastlaşmaq

(d • V ä Y),Y<iil LtijLjj »jl»s jSL Jjjil^jljj Lpj ojlaSja.

jjjSjL (baz kərdən) - açmaq(düyün)

(VI ,F . F)jjSJL AİJ Cu-J»jS (^AlS aS

jjjSjL (baz kərdən) - dəyişmək

(FF ,Y VY) JL »jjS jjj cj JJ*-

jjjSjL (baz kərdən) - üzmək(baş)

(L I , I Y 1 )1jSJL I jjij*j> i-»i ji (.^JİJ^

jjjSjL (baz kərdən) - açmaq

jjSjləjj (jSj jl jjj pusı

jtjS JJ (■jJJİÜji 4İjS jJÄJ

Jj£ j'JJİ °J^ lSj—



xu u. i i

(Yv,rv)jL#Jjs ^jüaijK^j 

jəLiS JL (baz qoşadən) - açmaq

(> • T ,Y<S?)jLü (JjjjL J f^J?

J'j (baz gəşt) - çıxış

(1 VV ,nf)oj£ jUxJ uS^LjULj

(baz gəşt) - qayıtma

(dV ?V)CllLSjL!j (—ijs. jJjal Öa» 

jjj£ LjLS jU (bazgəşt kərdən) - qayıtmaq 

(r. / Ar)o^jij fjSLjjjij^j

□L5L CimSJLj^ (sər-e bazgəşt daşdən) - qayıtmaq fikrinə düşmək 

(dd 5 Y Y )oJ&JLjui j»jl^j (jJL^-J OJ5İS (Ju jjjl jajLSjljA

g>Lİ^JLj (baz gəştən) - əl çəkmək, ehtiyatlı olmaq

( ) • f , ö * )<£jL (jl j juıä. ^■^l'üaSj Jjj%lLa ^4İ1*j_jJ JLa (_Jİ_JJ

JL (baz qoftən) - demək, söyləmək, danışmaq
( ' ,Af)OİSJL jüa. (jÜA J jujLj Lligj (_$lA Jlj j£ cAjlJ^

JL (baz qoftən) - təkrar etmək, təkrar demək

(tr )j4j&jjjj jj^juji a£ jjS 4jbiii (ju

gi-üUJL (baz mandən) - yorulmaq

(YY V)jLil j ^jjuıiAİ aSojİLj JULLo ajJ “Ljj (JjjA

jıjL» JL (baz mandən) - yox olmaq, torpağa qarışmaq

(V 1 ?A)(jlaj <_Sj <_^jJüL»JIj jaj cS^J Cı»ıı.>^j CiuuİjSj ^LäjSI

jJLj (bazu) - qol, bilək

(Y V , H )(j^-bjÄ (JjjLjJ Ljxjja. (jlAJ tjjjä. Jaä. ji fj’ə^j

jJjj’>jJ^? (bazu bər avərdən) - əl atmaq

(Y • 1 5^A)jLİ£jj jLc-jjL Əjjİjj jLuJ jj*-^ JjI OsSjä

(jü.1 j»’jj jJİj (bazu bər əfraxtən) - qılınc vurmaq

(j^UİJ

J®’J? jjL <£L»j$j

LP> <jjs (Aji <JjJL (bazu-ye xiş ğəvi kərdən) - qolunu 

möhkəmlətmək

(At J VY^^jLjx (_$jjl jLaL jajXj£j ıJyj^ (-5 J '-^-L>JJ J jS (j jä

jjL j-ı^Ji jə (deraz şodən-e bazu) - qolu güclü olmaq, qolu

güclülük

(irf / • •)jı juLija. jjL <s

jJL (bazu) - güc, qüvvə

(X? /Y^j^uSl^jjL^ 

jS-ijJL (bazu şekən) - qolsmdıran, ağır

(1 ff ,‘irj(jlJLjiJl sjjjI j (jli.

j JL (bazi) - oyun

(AV ,r?)jjä.j <_ıiji.ja. jjj jlj a£

jjLiijj (jjL? (be-bazi bər aşoftən) - oynamaq, şadlanmaq 

() < f ,T • V)jjl Ajü jS-o JjLa jl jjJa

ts J'j (bazi) - döyüş

( ) A • Y'Y'f <—C1A3L J j

jJ'j (bazi) - tilsim

(HO y 1 r)lj (jLjU uljjıLjS

(jJL> (bazi-ye çabok) - fitnə

(? ,^r) jjjpj' ^4? L$jh cr-'J

jjl aüİLİ j ıjJL? jL Jj£

jj^Jjj ®4jJ? üü’Jjjj

jjjj’ ujj? l# j^J (bazi-ye çabok borun avərdən) - oyun(fitnə)

çıxarmaq
(f ,^'i”)ÜJJJ Jj’ (J <^-J jj^P jdj’JjJJ trJ*5

ts (bazi əngixtən) - oyun oynamaq

(f X1 V)(jüaj>i jj j C.Ua.1 j$j (jiä^jl JL jjjl.lL, Və



jJ-i (bazi avərdən) - oyun çıxartmaq 

() VA , Y <r 1) jl£jjj jL^^ji j'j «->? 

jUıj uyjL (ba-zib-o-saz) - zinətli, bəzəkli

ljJjS jjL (bazi kərdən) - oynamaq

(AA , 1 fd)Cı«jj jUjj t5üla aS

üJ> csJIj (bazi kərdən) - vuruşmaq

(Y'tA/n^^juj^jaij^ 

öJjS jlj (bazi kərdən) - oyun oynamaq

V ? VjVuboj 4_us İjjjJ

jt-wj Odüi

CuıA ı.'utj

L^ü* > CPj^

üJ> CS Jtj (bazi kərdən) - üstün gəlmək, ayaqlaşmaq

(V<5 ;) 1 V)aiS ıjjbjjx>LA jjljjjj

üJ> cij'j (bazi kərdən) - qızıl quşluq iddiasında olmaq

(Y<M (-S-ıİaüS a£ 

jUS jjL (bazikonan) - oynar, oynaq

(V Y f Y A) jlj$ JL <jjj

J-iJ-i (bazigər) - rəqqas

(YdV ,1 • Y)Jjj jjj jjjj jljJJjkj 

(bazigər) - cadugər

(A £JA jlL, JjL a£

cSJ^J^ (bazigəri) - sehrbazlıq, cadugərlik

(d6 /Y^j^jjlujjljJjJ Ja.J

Jj£ j_g JIjSjjJji Ijli

uSjl jSj^ jJj <jtf jşu

öJ>“ ı$J^* (bazi nomudən) - oyun oynamaq, başına iş açmaq

0 * ,^” • ^)4JA1 L? Jtj Aa. (jl lS jt““> A£ (^İVİ)

OJj-j jJL (bazi nomudən) - vuruşmaq, vuruş göstərmək

(fl ,AA)^jG jljcJuLj ^jjj JL jüa. jbjxü jjş.

Aj/j>y (bajqune) - çevrilmiş, devrilmiş

(? 1 ,rY “l^jji üAj JjL Ja. A-i a£ ^JjL 4jj

jjj] AjjSJL (bajqunenəvərd) - ölüm meydanı, süqut meydanı

p ö f 5 Y • Y) jJL_, Cx>Lk I ji jl »1 jij Jjji AjjSjL xi aS oj jl Jjj

j jijiJL-L (be-asanqozari) - asanlıqla, sadəlövhcəsinə

(Y”f f^jjljS jUJjjAijJ jUJ aS 

(beasani) - asanlıqla

(VV f £)jj£ »j$ji ji j?

ujUwL (beəsbab) - əsaslı
( ) . J f • <—IİJİJ <JäC jjäİAJ-JJ

(baselah) - silahlı

(r. v /rr)ji o-u oji jhöUL

yiıjUj (beasudegi) - asudəliklə, asanlıqla 

0A ,f 'l)tJL>jlL çtiau> ojäUj?

4 JJJ a£u »J JİW> j JjTjä

dlLJilj t -d t.nl

jl O*aJ A-zırtjA Aj j^a^Ljı

J^L <jlJü jjl

jjx^j (JLjjJu (be-asudegi residən) - rahatlığa çatmaq 

(m ,Y ‘l A) JbjJj j g34j- »j çjjjJ'As

cA (baş) - j4j? felinin əmr forması

(Af / Yr^lui-jjj jl£ aS j

iiU (başəd) - III ş. t. xəbər şəkilçisi

a*İL (başəd) - varıdır
(tdf ,*?’)^jL Ü>I-^LI> AJ;j^

j»jiU (başərm) - utancaq, həyalı

(irr ,YYT)Jjj AiuujLJ^jjjiSljJ

AjjLi^ (başqune) - tərsinə çevrilmiş 

(1 <Ä(5 ?Y • Y)jİı JLİSjUjjJ <■">>'-xj

(jİLjjjİJi a£U.j$j

cs^j' J^J^J j4^'J4

ghj JJ cj£j J J r*^

j jj AİwAİj juiljj jl -3jj aS



SjSUjU jjjjjjji. AJ'

»JJI lAÄJ* ü' G^J'JjA

“JJİ jAAJ* ü' (_A'JjA

jA Cxuıaj jl^ş^jA ^^LXİAjj Aä

Cxuıl jj ^jALİjIj jlgə.jl Jı^aL

jjluı JJoLaA ^jÄjuİA (_A j

ajSLiL (başokuh) - nəri İtili, qorxulu

(1 • , 1 F F )«jS jlAAjllS Aİ jl j jlja,

»jSLi L (başokuh) - zəhmli

^AY^ ?Y*T oSjpiL) lu^aL* <£

AAL (başənd) - IIIş. c. xəbər şəkilçisi

(<bV ;f d^)wjjj^ä. AÜU ASl*jl jj

cdjJiU (başoukət) - əzəmətli, şövkətli

(AF 5Tf d)»j£jXij oijJiU Oj-uaLİ a£

u&i (başi) - II ş. t. xəbər şəkilçisi

(f x 51 jIaii^

lAA (beəsl) - əslində, binadan

(M ’Y'd'^CuJjjjäj jLojä aS

Jlalj (batel) - yalan

(i • • J Y f) JJjS (Jakjl JİsUaA jja. jSLa

jxi JLU (batel şodən) - batil olmaq, baş tutmamaq

(?r ,rx^)ji fjc. jjäj j' ? j j ji jSj j** j»^-

Cu-jJlalj (batelpərəst) - yalançı, yalandan pərəstiş edən

(F) ,Yr. )l£JI* ?ji ja jllujjILLu

(bağ) - bağ

(? J *' J 1̂-? csÄkJ

ü/jj &V? (bağ-e rəngin) - dünya

(t V X t « )jj*j AjAAİ ji-AjLa JaäjA jS Aj

CA^ (bağ-e soxən) - söz bağı, söz gülşəni

(T t ,Y”Y) jjjjjwı jj-^ Alxjj jA« Owaäj <A_kj £ü <_$lJü_3J^“ A“

ls' j~> (bağ-e pira-ye bağ) - Rövşənəyin anası

('i V 7 Y Y t )£ L <JİJJJ £■ LL Ajjlu £ IjaLdijjja. Ij^üjj U a£

uSi-ib j ji (jLJjji (3a.j*»

t~>^ İ^J^ AA“’ cr^J^

jj£ju$ ü^-u da>

£L (bağ) - bədən

(1 T , Y 1) J* £Ja jA2İ J* £L oA*İ

£u (bağ) - dərgah

(Al ’YT 1 )a1AäİjLj j£ jja. £L jija

£u (bağ) - məclis

(öt ,YV^)oAj jİjjä. j_^^A u\jjA j

£L (bağ) - dünya

(FF ,VF)(Jjİİ&j j-jSL jAAiS UiLaJ

jajj\ ja J*2u> j-Lj (be-bağ məşəl dər avərdən) - dünyanı

<ja £LjA oaLsI jjÜİ

AjAaI jLj^jÜu AS jA jxj

aJLal jjjju jlc. ja £Ü jl jA

(J^ jJjA tJjjAİ t^ÄJİa

işıqlandırmaq

(1 f Y ,1 <^)£'JİA (JJJJ ^JlJJJJ £LjAjİjA (JxJLo AiAİjjä. ja.

£u (bağ) - səxavət

(Y • 1 • )tJÜlÄ^j Aiuu IjfrLjJ iA^Ia j*jÄ$JjjJjJ j'j>

jüiÄ^j <Uj| j £l ja (dər bağ-ra bəste nəqozaştən) - səxavət

göstərmək, səxavətli olmaq 

(Y ♦ ,f Y • )(bjXu>Ia^J AİuüIj £LjA 

(*j' (bağ-e erəm) - baği İrəm

( F 5 Y T1 )Ajİj >ı j-L A*jali j»jl j" L ja>. 

4A- (bağ-e sefid) - baği Səfid

(f ,Y f £İj A^oli ?Jİ j-Lja.

ts^İA f JJfrj jjjj j'jjj

AJJ 6 jl*J 0*^3 (jSAİ j**>

ü^kı (bağban) - bağban

(Y<5 5YV)aä-aja Ajıl jULc-L Ja 

jjjäu (baforuz) - rövnəqlə

(FY ,rVA)i5 »aİjjÄjj*» JjI ghjjjİL 

jjCjjiü (be-əfzungəri) - əfsunluqla

(V ,Y • F)jjjuAjLajj ^j^äjxjsL



(be-eqbal) - xoşbəxtliklə

(f V VA • )^lİs jUa a£Lä.jä aLs jjJjj

(baqowət) - qüvvətli

VU (bala) - yüksəklik

(Td J Y^ijjjjyujj^ii V'-bJ*

( ^ ^ Y ? 1 Y 4) Jjj jxjİA*ji 

tJüa. (jjSu (baqowətçəng) - güclü 

0 Y d j Y d)jjj u-SLi^ cjjiL aS (^3yı 

cÄ1 (baği) - qalan, ardı

(dl

Jjj jJjj CjjSL Aä jSjJj

<_£j j (ji£jŞjil aS jSJL

I^jİjjjIAmU Aj AjİS jjjl

jojU (baqi mandən) - qalmaq, yaşamaq

(Y Y 1 . ) jUu ^U a£ ^U a^jL»

>-&i (bak) - qorxu

(Y*‘f 9Y)t*,lnlHJJjuİaJu u£UjjJjjU^Ä.

<_£L jial (amədən-e bak) - qorxmaq 

(r?d /rv^ıicSiə>j^ji xi əaiij

JIa (bal) - qanad, qol

(? 1 T d)jl Jlajbjji jjjil ı-i-ü aS

jAiSkäl JU (baı əfkəndən) - qanad salmaq, gücü çatmamaq

(f 1 , Y 1 I ) JljJjjLu;j LşjlS Aj ,XLa5i JU Aİİ3İ ı_Sjlijl <—AjjjJ

yu (bala) - məqam, yer
P Y Y f)_,l jytiAİJJJi cffoUi Jİ J^u OajjSU Aä Jjj Jikj

Jpjj' jj (bala bər avərdən) - ucaltmaq, yuxan qalxmaq

(ö V j f V)J j£ ef J Jl-xjUI JJJkj 3İİJ »U& jJİ jiVUjş.

jilh jj^U (balatər daştən) - yüksək tutmaq, hörmət etmək 

(vr jAi)jijryj-jjj jU>jU jU>j jijjyu cuih <_£L> a^i

jii yu (bala şodən) - qalxmaq, çıxmaq(üzü yuxan)

jU> j t j-xlm jLajjS jll jj>

Vl>> jjJajj ji*jjl jU j j JJ^

j"j1^' j (^jAj?

j' Jtjj JJ JjUİSjj jlia.

CPjj1 j? cXj (bal bər avərdən) - qol-qanad açmaq

(f 4 V t d)jLaxjjlluı jl jLj JUU jl jj (jjj&jljıjj

jJäj^jj® J^j (bal foru küftən) - qanad çalmaq, oyanmaq

(f ,V1)Jljj ojjjjjj ajı jjİAj JU OJjSjjä oj jic. (jaj ji

<Jtj (bal) - qol-budaq

£ I ji jiS jj JUI jjjaj

(bala) - boy

(I .V Jdl)jjiVlS»AP>j^ jU* jü 45j£Lä

(f I V • Y^CiİjSjJ jLaxai j JXİ yUl

yu (bala) - göy
(Y? 5YdY)jjjjyLjjJäl^İJJj^j

yu (bala) - üst, üzəri

(y ı ı )jjijjxj ^yu jUiiijj 

yu (bala) - yüksək, uca(məqamca)

(di ,T?f)Oxjjjy'jjpjjä.j ı> cj 

Uu-jj yu (bala və pəst) - böyük-kiçik

(Y. rı AyaXi ^j>« u£L« jjjə i-bJ 

Ufujyu (bala və pəhna) - boy-buxun

(? I j I F)C1— ti^jjyiu

jw/u (bala və zir) - aşağı-yuxan, hər yan

(f f ,TÄV)jjajjISUjj Jj iij ^Jjjj* 

oÜU (baleş) - balış, yastıq

(AY v?yXjjjijjjjtş- jjj^

JA (balin) - yastıq
(I • ,Y Vd)^j'oj>U>> jAij jı^ j

t",.* J,j3 Jj-a j Ajli JIİJ (_S

jjİJ jl - j'j21 -Ujjj Aüjä

Jj Aik»il j (—ıl jjjui jaa.Uj

l->...j?yı_ı jjjjjx jjS <_ü»

CxuUjyU gJk jl U1İJXAJ>-J

OaAİjUjJJJşjj j' J**'

jjjjyU Aİ-a. jl$Ä J^

<_£jjj jxjjü jjIUjla. jJjş.

? j£əA jA ^A-PJ^’A



üA (balin) - baş daşı

(4A ?Y 5)4Üjjjjİ ®Əj*J> jij^ 4İäjSjl ^SLijl jjİijIjS

jaüUj fajU <_£U jJİL jl (əz balin-e xak be-əncom rəsanidən) - 

yerdən göyə qaldırmaq

(Y T ? Y Y A)uSljjjj jj^.Yııl çkşjlj jjlljjl j jj^> j*-'

“ j?“ j' jÄ? (balin əz səbze tohi kərdən) - ölmək, taxtdan 

uzaqlaşmaq

0 f V ,Y Af)ty^j jjlL ajj*j jl jS j» 

A^-ÄAı (balingəh) - yastıq, yataq

(YT , Y V) jU I j ?JUİ jJ

(bam) - dam, ev

(Vf 5 Y Y < )^lj ajlajj ("PljJäuü jjlü 

jl-uL (bamdad) - səhər

jb

(f d ,?)Aj? fj'J ^j*J' LS^jiS*

IjIa*U (bamodara) - mehriban

ü'j (ban) - sözdüzəldici şəkilçi

(1 dd , Y t ^jjjJjjjj <-Sjj'jj (j-LpJ 

jUU (be-ənbar) - anbarlarla

(V 1 , Y i )jjt jljjljjpc. jljjäj

»jjj1j (be-ənbuh) - çox, çoxlu

(ira ,Y-tA)ijejs J ji-jjph jj£

^g,jjiAUij ^jlıjjuıj^jj

j^>ajjjl Jj

■O*6’ ÜiJ jj jjj* jH

IJ BJjjU ^jİläƏlluıjS

4jA? (be-ənbuh) - kütləvi

(V V ,Y A 1 )jjljS. jjla.1 j ajjjlj u^ja AS 

«jlJüL (be-əndaze) - qaydasınca, nə qədər ki, qaydadır

0 /• •) jS«jl JiL jjj—»öj jjjj jS a jlj ^Jj jl Uj

cAtA? '-^•j' jtj aüS

Jjj <_SJL jj ojjjl j—

Jjj u&Jllj <_$ jljl jjjj,j5jj <uı

Jjjjj u^jlj oJjjI jj j jljxj

3Lij (bang) - səs

(F Y • ^jiijS öJj*ji jjl ^-**ı jä. u^jljj

JUu (bang) - melodiya

(Y • j Y 1)Jjjm jJJİjj J jjJjJJ

jjj (bang-e rud) - rudun səsi

p • £ ö^a jjl a£

jjj (bang zədən) - qışqırmaq, nərə çəkmək

(Y 1 V _j V) jj£ j>ljijjl jl ja. ; .11ir- jjj I j (jl 4İ uS JJJ ı-^jljJ jj

jj j jj uXjIj (bang bər zədən) - qışqırmaq

(Y f Y jl ji (Jjj Jjj IJjj 4S CLa*İjJJjjJ uSjljjjj J-IİJJ

jj j jl jj Sjb (bang bər ədhəm zədən) - kəhər atı sürmək, 

hücuma keçmək

(til t ff)j»Jj fAj? ujjjj'j^ u/s f^j JJ »J

ÜPjj' j? Jjj“ (bang-e sorud bər avərdən) - musiqi çalmaq 

(d£ ,Y V1)JjjJ J—>jljj jJJİjj j_JJjj*j

(be-ensaf) - ədalətli, insaflı

(AY ,rf • )ClujJjSoJ uİjjAÜaj tj-ijSj

A (banu) - xanım, banu

(Y Y ö , Y Y f ) jjS 4j1 jjj <jjS jj jll jJİ^- (JJi

(banu) - hakimə(Nuşabə)

(1Y , Y d ö ) Jjjälüj jİjjä. j JJİJ JJ

jtjÄJ (baniyaz) - möhtac, ehtiyacı olan

0 • ,^)j^H j' j'tP'-? jJJ^

j^AhIj (baniştər) - tikanlı

(fY ,Y T Y) jLİüj fAjjjjj cjUjc. j

j...U (ba...və) - sözdüzəldici vasitə

JjS <jli jjLI J jjj c5 JJ

JJ^-JJ JJ

jU.jl£jjİJ (jl f jİJ jUa.

JJAh^JJJJJJŞ-



Ltf'jbəjjljjbuijj

ol&als <_j£ja jlOsJ ÖJJ?

(AA /. F)jüjjj jjljjm.%j^üLjj aS

(be-avarəgi) - avara şəklində, başıpozuq

(A. ,V'YY)ajäjjjdjüjt?jejls jljj

Jb^ (be-avaz) - ucadan

(y dd ,fv ı )»u jijb

üAjSjjH (bavər kərdən) - inanmaq

(Af J^)(j»läSjj cA5J ü'JjjIj

(be-ahəstegi) - tələsmədən, rahat, asudəliklə

(f) ,YAF^JJLajjjAijiJİjLİ^

*-** U (ba həme) - baxmayaraq

(f F ,YdF)^ij jİuji jjjj^j Oc.Uaj

(ba.. .i) - sözdüzəldici vasitə

(F F ,Y 1 Y ^Ajxul jiljjjjj JjljjİIj AS

4& (bayəd ke, ) - gərək, lazımdır ki,

(F Y , Y F F )JjjijlJİajjjLaj JajJj

OuyU (bayest) - lazımdır, gərək

(IA Y j A V)jjji OuçİjjA j jl*Aİjjl AS

(bayestən) - lazım olmaq, gərək olmaq

(juj OJ jjjJ 4>İJ CLuS j jj

jclSj ölS <aaIj jjj

43*J jljjüjtj (jllJ

(jiıjä.jl£Jj <£jAj oLİ Jj

J jS Aj*.jj jlOji jjj JjJj jJ

(f T • )<j>äjjjijj cÄj jjjU?

J^ylj (bayestəni) - zəruri, vacib 

(FY ? Y YT'^tJİMdLj jl.Vthuj^ jUaA 

(ba yekdegər) - birlikdə, yan-yana 

Çf , Y V d)jxjjj«A jSj&jtjjLiJijji jj 

c$jb“W (be-besyari) - sayca çoxluqda 

0 Y T) Y)jjjäUji ^Jjjl Lfjb^?

JlUuIj (jl^JJ-ljjä.jaj

jja. jlslijjj Auİ jLa^oj

jjä. (jLjj-JjJ (»jj£j j£jJ jJ

(be-bayestegi) - acgözlülüklə, böyük iştəha ilə

0 Y • , 1Y ) j^J jl buh.li juJO jjjjji a£

<OjU (bayeste) - lazım, vacib

(Y F^ ,Y •) jj a~>.uAj.Ii aS.uA .t.ıj jji j

UL yu, (bebala bolənd) - uca boylu

(F • F F 1»uXJ. ..jC ı jİSjLaS j jjU

ojikyj (bebeyğare) - qətiyyətlə

(Ad ,1 Fd)(>l£jl.uC >.1 u jljji ^Lu

‘-SHj (bepak) - təmiz

(Y t • Fyit>uÇ.i]l>u Ojjj jjO. jjlj$~jj

jHj (bepay) - ayaqüstə

(' 1F V )(JİJJ f->j ji jl ja-lc- aJjLujjS 

(bepain-e...) - ardınca, yanaşı

(AA ;TYl^jüSjljjxd jjiia, jlOuji

cAiljj" (bepərvanegi) - pərvanə kimi 

(İFY jdF)£)jjuJj^ JhJ ^İJJAJ

jjlijjAjjj (bepərhizkari) - ehtiyatla

(F1 JYA^jjİj^jlSjjAjjj

(j4w (bepəhna) - geniş, enli

(Yl j Y A) jl jjl j jua. (jJjS ji jl j-J

(j^onijjj (bepuşidegi) - gizlin, özünü biruzə vermədən 

(YVF ^FYJjlSLibjSejjx^liuijJj

tsjsjüi (bepiruzi) - uğurlu

(1 ,f«F)AjxuljixİtJJlj»jjjJJja.

Hu (bot) - büt

(fv /r?)aoiji jijAiA ji ojj (_sjj

Oj (bot) - gözəl

juOljjab j Jjji JOujljj

JJ AXuüL gjA jJuJjljj

4jL yo jjjtoA joij

julyjjLu LiäS a jlijjj

£tjJ 4jUJ J’-İojJjji.ja.

^jjijjft jjjjl ?jj* JAJ

jU j$jl j ajfra. lJXİ J^jj

jb" oJ>“ ü'

aS.uA


(r / ^)ojj* jjj»JA-a oj&s ‘-5^ e>> 4$

(betab) - yanar

(TY ?) • “i)<_jli <_$jjjj jjx ^jjL_>Üäl jojxJjj ajyü 

cA-J^ (botpərəsti) - bütpərəstlik

jajS uA“jA (botpərəsti kərdən) - bütpərəstlik etmək

(d 1 V) j£^o ^Xuı<_sjjäu^jSI jA A*440 eJjA^ A* ur4

4jtäüj (botxane) - bütxana

(V? ,?)«. AjlSv-ij j jjA a AjIäjj j <_^A=k

A (betəxt) - taxtalarla

(fö rrv^Ajyjjj^ 

(betədric) - tədriclə, yavaş-yavaş 

(dY ,^1 Y)Oä.jjjjİjjjljU.jjİAJj

A (betər) - jA -in qısa forması, pis

jilÄ (betəzvir) - yalandan

(^ X 0 •) jıiU, uSjA

AA (betəslim) - itaətkarlıqla

(Tf ,T • »)^jI sjjjtLijjjuÄ jljjAj

jjäJjjl jjjjLi ajl^ <Aş

A*l> (betəzim) - təzim edərək

(141 , 1 dt')jjSjL» jliuılj jjj AjjS ^,-uj

j A (betondi) - sürətlə

Qit jA> A

l$A (betənha) - tək, tək başına

(A*! 05)ı_5ja-jblj AA jİJJ^ 

A*"* (betənhai) - tək, tək başına

(Y ‘tb jfY’ • )Jjj oJjjjb ö4***^ jA'^j 

jA (becan) - can-başla

0 SY ,YfY)jlA IjjLj jlaAijSJ

A (becoz) - madan, mədən

(4 Y ? • 1 )Jjj^3j j »A 

A (becoz) - .. .dan başqa, savay
(Y'l ,d£)CujJjlj l^a.»jjSjjijİjj

4c jau (becore) - qətrə-qətrə

(i ,lt <İ)JjjjC.LjJ Ä 4^ >>?

>?-> (becou) - arpa-arpa, dənə-dənə

(v ,Ar)jw jijj^A*A A

j jAA (beçabokrəvi) - tələsik, cəld, tez
01 01 V^jjjjSjlajJAİjSA <_J j“

u?jS 8jA (beçaregəri) - köməkliklə, tədbirlə

(vf ,r ı f)jUAjSjj cjijjA jj>

jA«jLxj (beçaregəri) - əks təsirlə, əks təsir göstərməklə

(S Y *Y 1 »VmI(jjxuä

^jxj (beçərbi) - mülayim(liklə)

(A 1 TfpjSjlcij*j urLA*-> A-14

A (beçin) - qırçınlı
(YdV ,rvl)ASjə js»j j&j» A*

(_i A jj AA

j jj ojj jjj Aş ji A-A

A (_$ jjsjjjS jİJ$Äj?

JJU ^jlİA.ij3jlİx4

A ji jl oLi <_j A8 JA

AA (betəlxi) - qanıqaralıqla, acılıqla

Cjjkliuä I j jJA j jlS ctt.liull j><

öAA (betəmkin) - təsdiq edərək

(V) ♦ TYəo^jäjj ^le. jjSLajj

5 A (betondi) - qəzəbli

(14T , Y f • )(juijjjljj (jjjjj L»U a£

Jİa^jA i-£Jjj L? a jA

jjS jU A44 A 8A OA*-*

A4 urAj'jAj-A-1



ölw (bohran-e sər) - qızdırma 

(dA ?Y VI^jjj J-jj JjjjjjJ 

(behersi) - hərisliklə, hirslə

J’_>hj-xdj-j

, JÄjAjlij J J^J flä. cAüJj ja. Jİ Aj

jt-k? (boxar) - buxar

(TX ^VA^jäjkijxJ JS £j-j?jä 

I jUj (boxara) - Buxara

(YY ji IjIäjIjj& O-A^Sj

cs jläu (boxari) - boxari, Buxaraya məxsus

(AV f 1 V)Jiiijjj'> Jİ-A»3 üMjjä. 

(boxari) - buxaralı

( Y Y 5 f i ) JjiıGXUuA jla. jA a jljjlİJ 

(bexami) - xam, diri

(ar ,r ı d) j/ a> ^jl^

(bəxt) - bəxt, tale

<_$jjl çAİuİ jjj

əjjJ>jlSuä£)ja jl$j

Ji? cj'Aw ıj jtäj jj

jj j? j jK-hkj ^15jj

lJAj <-5 Jj^-J c5 jtG?

(Ə 51 • )OÄJ “Uj' Ö- ö'j®’ (jtrvjxa Oä-wı <—jİU^j Gu AİİJ aJiJ^

jjjS ji oij (bəxtazmai kərdən) - bəxt sınamaq, bəxt yoxlamaq 

(Y Y A1) j£u ^yJİAJj) jUa. <_S İİA j5G (jjLa ji OÄJjj4Ä.jJ a£

CPj^j^U (bəxt-ra yar kərdən) - xoşbəxt etmək

(df ,VT‘)jjSj|jlj Oıäj (^Sl Jj-1? JjSjlS Jl$£ijis jL»jäa

<“4 (bəxte) - qoyun növü

( Y f r 5 Y Y ? ) jjSiia.jl Aüu ^AlkjjA j Jjjj Ojtc. j jJ^lAfri

tS (bəxtiyari) - xoşbəxtlik

jh3ijJ' (əz bəxtiyari dur nəbudən) - xoşbəxt olmaq

(VY j f d)jjajü jj (JjUiäjjl ja jjj CıäjjjjlSjj AiSjljSl

(bexerəd) - ağıllı

JİGjxjl CSJJJJJ sGjl jS

jJjj lsW^J’ Jj j?

£ j^ j’j>^ l?

>?> (jaiAS j

(İY J YY)jhjiJj4jS Jıia. JİJİ jS

^Jj\? (bexerədi) - ağıl, ağıllılıq

( Ə V _ Y I • )<_j J jäu j jjA jllbtS

uftı-jxj (bexorrəmdeli) - şad, şadlıqla

(YƏ j Y Y (GuİJ j ojS jl-lal olS^a jj (_5Jxj 

jljjäu (bexərvar) - xarvarlarla

lAjljjäu (bexərvarha) - xarvarlarla

(YƏ J Əjj-Gj <-£-j <-Sjj <GxİLLx£

g>Ü-> (bəxş) - qismət, nəsib

(t. /IV^jlSj^İAaJjbj

<jiäj (bəxş) - hədiyyə, bəxşiş, pay

(Y A Y A)jauja. jlSiiAİjä, jiäjJAJ

(>£jS Jüj (bəxş-e kərkəs) - ölu, kərkəs payı

( Y1 ,)) • )^jl<ü jjjSjS (jiäu jauiiL»jSj AjL<ü (jaS jLSjjjl jjIj jljJ

jjIj jiij (jjUİ ji (əz abadi bəxş dadən) - abadlaşdırmaq

(Vf ,ƏA)jÜjJİj lj fjj Jİ lS^Ljİjl eJ?jJ>“J4Y

(bəxşayeş) - bəxşiş

(YY j Y)(<>tjl >j ^üSjl <*A?İj' cJ^JJ j

CPjj' uaM*-? (bəxşayeş avərdən) - mərhəmət göstərmək, əl tutmaq 

(YY1 ,Y1V)^Uİjj2£ j^JjUj Jjijg

Jjjj' uiM=-? (bəxşayeş avərdən) - bağışlamaq, günahından 

keçmək

(Ə , Yf T)^jjj4jlA jOji (JjjL<a.>j3> 

jApUÜu (bəxşanidən) - bağışlamaq

(YƏ ,Y Y ^)>um>j.İ.jj.j-xj aSIj jİ ^jI miAji (GuajjJju) I jSjA ^xiS-äl (JJJİjJ



j£jJ jj jt»A

AjJjLj ttj'iuıäl jl-ljlgjş.

jİAijjliik j  ̂jA JjuAjı

cA-äj (bəxşeş) - bəxşiş, hədiyyə

( ^ , ) J^ƏjS (jJuiäj jl CamUİ (_ışx- jl.ia.lj jl^ajJ 3iS jSI j<a

jjjS jLikj (bəxşeş kərdən) - bağışlamaq

(^ ,YY^)çjj jjjlA jjjl jijjl taA ıja» ojjj£ ja^a.i ja.

jjul jj jL^ (bebəxşeş dər amədən) - bağışlamaq, bəxşiş vermək 

(f V d‘l)jl^jjjlj^ jLxäjj jj

(bexəşm) - hirsli

(V • I f )^J>Ä.iijI ^a jjlSiləäl ^a 

ajLİäj (bəxşənde) - bağışlayan, əliaçıq

(1 ^)(J“JJ e'lmi)! (J jliil^a. (Jl.a

OJ>iäu (bəxşudən) - bağışlamaq

(f f , l f)jjaS^jjİAäJujijS öJjj jl jj

(bəxşudəni) - bağışlanmalı

(^ , 1 ^)(jJ-ij4ıA jjl Jaa) JaÄj AjİA

(bəxşidən) - bağışlamaq
(1 • ,T)lj uXjj (jJiSjAja. cJJJJİjS

(bexelqət) - təbiətən, təbii

(ty y

Aj1*j (bexəlvət) - gizlində

(Af ,rTd)j5jAä. t"L*rk jjjS jäkAaı Ojläj

e*# (bexəm) - əyrilikdə
0 İY 0V)jUala. p«Jij£ jUS jja. fju

jjLAj (bexari) - alçaqlıqla, pis

(TİP ,TÖA)OmJİ JJ*a& f'p jixujJJ AS

jj^^İaIjİj (bexaheşgəri) - xahişlə, istəklə

(IdT 0 A^)jlpjSlj (jj^JiAİjäj

CpAjiJ*? Ijl JJ

İJ (Jj jj jA I jä

jİjAjJJj AİmA 1 J^Üaİ jjk

jUa.UuoJa (_gj jJİja. (J.I'baS

^jij (bexubi) - yaxşı, şən

jjij (boxor) - üzərlik

(V 5 ,ra ı jjijj (jijijj l?jjäu.

jS^iıji J2İjjjj^j (boxor bər atəş əndaxtən) - yox etmək,

yandırmaq(özünü)

(r ı td ı x^ijji jöijj jjjiu ..,1 .jKni.^5 j£l

j (bexoşnudi) - şad, sevincək

(M ,f f «)jİJjä. (jljtaJjJ (jJjiİjäu

Jj (bod) - jjj -un qısa forması, idi 

(YT ,?<>)jlS CjSj JjjjjIjj

4> (bəd) - pis

(dY ,VA)i_JjjLuı AjÄjjjJ JjS

Jj (bəd) - pislik

(dY ^^jjjjjjljj j

juj o jljjl JİJj£ (j-yJjJ AİS

j'^-> JJ Jİ Jjji JJ

^LU-ij (bəd-e asemani) - asimani bədbəxtlik 

(Y1£> / Y1) jUjəaujJ üUjjjljj-

£ js^j (bəd-e çərx) - asimani bədbəxtlik

(Y Y / jUüS jja.1 j t J^J CiA-SLäJjijJ jja.1 J »I>İ? 4*

ÜP-i 4> (bəd şodən) - pis olmaq
(VY 5Yd)?j2iJjS. JjS. (JjJS*-a£ Aj jUA PJ^ jll-lc-jj

jij£jj (bəd kərdən) - pislik etmək, pis iş görmək

(Hf ,Y.Ä)Äu^>ıjAA,^Jjl> ^>^jj<A“>^

jjVisi ijj (be-bəd oftadən) - pis günə düşmək, həyatı pis olmaq

(I . f 5YYV)»LujjjİJj- JJpÜjj »^J «^-iPjiLPA^

jiiAü jIaj (bəd əz nik şenaxtən) - yaxşını pisdən ayırmaq



05 , 5 A)Cuujjj (jAiİJj (_SjjjİJjj.»l'u* O*jjjjjia jljjlj

jj jSjjij ollja.1 jjj (bəd-ra həvalət be-xod kərdən) - özünə pislik 

etmək

Aİ«Şk jl 4Sjj (jl Jj

alSLo jj jljj u“‘J j61

(jjiijji. J&jA jljjlx (jj

jjj (xkj jİJj I jlj jVijl jj

(df aJjSjjäj OİIjaJjjj <S ^1 aJjSjj 4j Jx> (j&jj JJ

(jjjSjjj^alj ^SLüjlj jijj (bədan-ra ze-niki nasəbur kərdən) - pisləri 

yaxşılığa sövq etmək

‘)jJJj^ J lS± j^ojj

4* (bəd) - jk? -in qısa forması, daha pis

0 V j Y f)oljiJJi ^jjljj jlSJjj 

ö'-*# (bedan) - J ^ın qısa forması, o.. ,a (ə)

(Y . ,d Y )aU fjj Jj^ ^?jj^

<j'A< (bedan) - o...da(də)

(Yf , Y Y Y )(jÄ>jl jİJj <_fjlAJjİJjAj

ö>4j (bedan) - jl U -m qısa forması, o.. .la(lə)

0 ’ ? A')

ü*4# (bedan) - onunla

(Yd /Y^U-jjUCä^I

ü'J? (bedan) - onunla belə

(V Y ,r d)^jjjj jjjjb. ^JUuÄjlj JİJj

ä'4? (bedan) - ona görə

(Y ?Y Y V^jş^IjI əÜS (jlJj lajjl Aİ

12 (jl^... (bedan ta...) - ona görə ki,...

0? ,YA?)jjjjjJjj^AUSJjj>j 

üLjjJjj (bədəndiş) - düşmən

(Tf /r)j> jLjİİJj <ii£ jl jS

(bədəndiş) - düşmən(Fur)

alJ j^Uja Jj jjjSti jİJj

j±a (jjjjSj Jj ^uj.lx-ı]

(^jSJLa jl jwljİJ (jj£ oı<Q

jj^ »' J J^jJ3 ü'4?

Jj jjjl J jljjjljj ^jjSj

i»Uj jljj»i£jjl j £jj Adjs.

(_)İU« jä-İJj^jj f jJ j$J j

JjJJj> (jlş. aljäJujJ jl jjxj

(i. rt• ^ijxuijjj-'j JLjjiijj

Jujİİjj (bədəndiş) - düşmən(xaqan)

(YdA ,VVY)lj (JİJJİİJJ JjjJiSjl £j I j <jjjji. JİkİI JjjJj) j jjjj

Ajjjjijj (bədəndişe gəştən) - düşmən olmaq
(VI J V)<lı^AJüJjlJJ>>b Aj^üS ‘

^Jİ-U (bədayət) - başlanğıc, əvvəl(i)

(d Y ,Y Y ^)jjj (jajijj Culjjlj <_£Jj

ji-ij (bədxu) - pis xasiyyət

(rf /ff)jiU./?Jj a£jjU jj

aijijj (bədxah) - düşmən

(dA *l)jjJXa jlfÄ. CjjlJ Jj-^j

(jAljäJj (bədxahi) - pislik, bədxahlıq, düşmənçilik

(V ?V j»jlj aljäJjjjj <jj> A£ (_

Jjjy (bəddel) - qorxaq

(VY- ^AA^jhıOtuSX aJjjiAjjjJUjİj

(bəddeli) - qorxaqlıq

(Vf , Y Y Y)jJi <Ljj (jl^J jl (j»jj cM

jjiu ^jjj (bəddeli yaftən) - qorxmaq

(Ad Y Y)jjjjljjJjJ-iaAjkjjjl jaj

jJj (bədr) - ay

(YT ,Y T .)jjL.jJj^ja.jjja. AUuİj

(bədram) - xoşa gələn, şadlıq gətirən

(<M J YY^jj^ljuSdifJİfcpjb?

(»1 jj? £!□ J (an bağ-e bədram) - o bəzəkli bağ(daranın 

hərəmxanası)

(Y 5 ,Y Y <r)lj ^J ^jj Oijjäl jj

jjj alxuj jjljjju JjJJ A$

jJi AİjU ıj^JJJİ Aj*JaJ-*

■i2äj j' ü'jak

jJj-> £ j3 cf jajleÄjJj^M.

jj f I jJj c^jl^jl jj

1 j <.1 >? 0' Jj?



lPj^ e'j4! (bədram kərdən) - bəzəmək 

(Av ?yyt)j jS (jj* jxjij  jjl^u

Jj-u (bedərd) - əzabla

( Y ö , Y .) j j ji j^j jl JjUOj3 ^cılnaJ 

cf±j± (bedozdi) - oğurluqla

( y v / y A) usə j>a?

JlLujj (bədseqal) - pisfikirli

(AY /YY)J)jk,^jj5J^PajOL

Jl^-Aı (bədseqal) - pislik

(Y V A ? Y • Y)(jL«_j jjä.jj 4j oiUllj j^-“S

(bədseqal) - düşmən

(ı r , ? <i)ıjı^jM)jj (jiJLojjijjjjjS> 

jjljdo (bedoşvari) - çətin, çətinliklə

(Y ? ?T Y)>-£jaJjljU»ljjJ&U.j 

(bədəhdi) - vəfasızlıq, əhdə xilaflıq 

(Y Y ö , Y Y • )jjS AJjjjjl j»jjA Jjä jjj

<ü£jj (bədqofte) - pis söz, qiybət

(Tv

jLaSo (bədqoman) - pisfikirli, düşmən

(YT YY)jUSejbjjj?jb jUS

jä jiu (bədqouhər) - pis əxlaqlı

(AY ?Y • f)Oxu5LİIj jİjA^Jja-Jjj jl$ş> 

^jAjSjj (bədqouhəri) - vəhşilik, tərbiyəsizlik

(YY / Yö)jjjj tfljlşk olj (jjAjSjjj 

ı$ jSo (bədquy) - düşmən, qiybətçi

(TY YT)^ jUıO j&jj (jSbU

<pJ üAJJJ ü2 ' j (^

jjätj jlic. 03_jjIj ı_&Jä

(JI^jmi jj jl£ Oä£ A_uj a jLjSj

(JlS_uıjj aÜjjİ jj jISOj

(Jlxj jçjSjJj Jİ jja.jLxuıj3

(_Ş J^J  ̂\li (_J JİJjujj

JjS aOujj (jLa>.j£ jO» jLoA

jl^Jj AjİS Jj <_j jSjj j

jUaSjJjA ı-^ja, jj (jaJÄ.jjja«

■&JMjjj

j»jS jl$jj AjiS Jj j j£jjJ

jjjS (bədəl kərdən) - dəyişmək, əvəz etmək

(Y Y / Y f JoLujj jJj£ (Jjj (jÄjjuij

(bədleqam) - ram olmayan

(V / Y f )/£ljj 1_jS JäJjjİ

(bədleqami) - ram olmama

jjjS ^I^Ijj (bədleqami kərdən) - ram olmamaq 

(A / Y F)jiS (J»lj^lj jbjMMjä.

(bedelgərmi) - ürəkdən, ürək yanğısıyla

(Vö / • Y)jUbb Iaaj-I j^Jjj

Jjj (bədəl gəşdən) - çevrilmək, dəyişilmək

(YV ,Y VV)jlj o>jjlS JUİ AaJ£

jjj (bədən) - bədən(paltarda)

(Y VV 5 Y • Y) jjjLj (juluıi jjjj ujS

jJj (bödən) - lPj? -in qısa forması, olmaq, qalmaq

(ÖYY JfYA)^üxu> ^AİjiJjS JjlS ^jUj

jA1 (bedu) - j' <? -nun klassik forması, ona

(Y Y 4)(Jl^x*jj (jilLaj*ijjjjjS

jJj (bedu) - j' b -nun klassik forması, onunla

(YYf /Y)jj£ ajbjjjlj jjSOjja.

(bəd-o-nik) - pis-yaxşı(işlər)

(Y f rYY)j^jj OSLU. jl OLüjJj

(#Aı (bədi) - pislik, düşmənçilik

(ÖY / Y Y)jjj jAjJbj OjIJjIj (_jJj

jjjS tfjj (bədi kərdən) - pislik etmək

( Y ‘f ? Y Y Yjjj5O« c5jJ_jl c/S (j^jjjJ əjS-A* c^Əjäujj' uSj'AH J2

jlJjJy (bedidar) - zahirən

oLİ (J jSjİAJ Jjj&J jVOjä

jjS ^iXJjj jj jä jüja.

jUiJİ ji jbjSjljjl^Ä.

Jİ JM nljft OJuS (Jjj (JJjb

ÜP^jSjl (■jjlÜÄjA^jjj

j_jj£blj ^jj (jl jj jj

(jLaj jy^jAJ jljja.jtOjä

jjj^j jjjäl (jjijä. j'j?

jjj (>üJJs’-4



(Tf ?YVA)j$£ jäj&j ojtjjljjjj

<Mi (bedidən) - görkəmcə, zahirən

( ^ / • jjjl»A jAA

qaaI jjXi (bədi amədən) - qəribə görünmək

(vy ,rvv))J<jijJäuffiüli.i&rt 

’jji-^i (bediri) - gec

0 A ,' JJJ ıSji^i

üj-A (bedin) - belə

P / • ğh-A eJ jaj£

üi^i (bedin) - bu.. .yə(ya), bu.. ,nə(na)

( Y I I ?TA)jjj t.ri.mi4 jLujlə jjAl

üi^ (bedin) - bu.. .da

(AA ?AT)JjjjJäu« AÄj (jjju fjLj

öi^i (bedin) - bununla

(AA 5I Vjə jS jaij j jLji (.püa a£ 

öj-A (bedin) - bu.. .ilə 

(fö 5YT)ojjJ jUljSLujlj jlAüj Jjjj Cuäjj) ^jjji jj^A JjJj

JÄ (bəzi) - səxavət, əliaçıqlıq

(f /^Jl^jljj a£ ^gäy-a Aj (jLo jOjiy jljjla AS

Ji (bər) - yan, tərəf

(Yd ?Ad)jjjl ^.Uj jSəjlji. j jjl ^Aajjl&jj

ji (bər) - sinə

(f T 5f • Y)JİİjLo ı_Uxj jjj jVə jjAüu Jjjj juSüu ,1 IxıjıII Aä.jS jjj.

(dər bər gereftən) - qucaqlamaq, ağuşuna almaq

(^^ V)OäjS jj (Jäj A^İ jLa jä.J OäjSjJjə al-İ trP Ü^J^i

ji (bər) - bar, bəhrə

jjjlÄjləjji. AäsSLi

jÜAjS «öjljjjjl LLJ..İ

' J AjlSijJ ü'AP <j'

‘-Ajjə əjjü jjl jj jlSj£»

(^İojAİ jl£ jjjl

ə jA. l2uuA j2H£j ju a£

əljjjə jlAİjäA jjl Cjä,j jaj

p V f ? Y • YjjjjäjJi jAİJjä. *4"“äjj'

jj (bər) - yüksək, yaxşı

(Y Y* .P.2İJJ * * ‘ “'J ‘IJ A.mU.1 >1 A^

j? (bər) - yiyəlik halı bildirir

(Y f j FA)OjjJ jAu jjjj CLw5Uj jljc

> (bər) - yönlük halı bildirir

(d ;rj>%.Aı ^'^jjjjə'ə 

jj (bər) - təsirlik halı bildirir

(f^ ,Y > V)<jjijS-Mil (jljjjJxijjj 

jj (bər) - yerlik halı bildirir

(Yd 9fjjlu (»jlə A^jA j' ufə'jj? JJ 

jj (bər) - çıxışlıq halı bildirir

(IV , Y 1 )»_SİIj jk« j>jmijjaİ oAil jj 

jj (bər) - üçün

(Y Y"A 5 Y • • )»lj*j jAuiə <_jja>jj u ujIjl jj 

jj (bər) - əvəzində, müqabilində

(11 • j V Y )jü£ ıjis aəLiSjjAj

ji (bər) - haqqında

(VI ,AA)jjj£jjj^-«Jjl—ı (jillAjjı

jj (bər) - altında(musiqi)

(AY f f Y )u£ja. c&jljjjə lW <xJ» 

ji (bər) - zamanında, dövründə

(Al ,Y • dyiujljwıljjtSjjj jüilə(jtjÄ.

ji (bər) - üstünə, üzərinə

(Al ,I Y Y)o JUA ^üjI (Au IkäJjijljj 

ji (bər) - üzərində, üstündə

jj-^

j jäjLj (jUa jjl (jA-u jUa.

OmJ aljljA jj jjxjjlac.

Cu»jJ (jj'əä.jj OişAXİja

jlxoLjJj A*i jJjjjj uj»İ

ı_£li2ijijl jlA j3Aa j jl jə

oIAjIjAJİa«I jjjjjiiAuı

^j jL-ıəjj aAÜo jA jA^ J

jüu! jJJjjİ jluıl jA jAAİJJ-

u&j.lä,jjLUJ JJ*J LS&OJiji



0’ 0)«Mjlj3‘-£jJJ4£i'

ji (bər) - içərisində

0 Y ? ^)cj"4l>j'jobb?- oüjj ^yAJUljljl A$dj jOuİJ jJ

jj (bər) - yanaşı, bərabər(göylə) 

(^ 5Y<SA)jUjfA (jujfAjI <J“JJ

Ji (bər) - fellərdə işlənən prefiks 

(Y 1 ,<5)'j <-£li (jlul jIjj fAj*?

jLuui jjJjj jAjjA

(it YV)JAJ jiL»S jzdj j

jii> (bəradər) - qardaş

(Y • /1 t)jluLjdj' *JJJ’jjj’ ‘-^j Aj 

jupjj (bər arastən) - bəzəmək

(YA ?YY)eAjlJjl j»JİjijJ jJ

jUj'j? (bər arastən) - hazırlamaq, nizama salmaq

jd-ıjijj (bər arastən) - döşəmək, salmaq

(' Y ,Y AYjjl^Jjj jja. ClJjİjj (jJaUu

əsasən

dLX

ji-l jiJJ (bər arastən) - qurmaq, düzəltmək 

p ) ?Y F) jiuılijj Ouıjj j^bjjS

<^j'jj' JJ3 °'-“j^j

jLjjj joA ■> ğ j. u-a jj Aj (^jliu

*<j'jj$j (jfi-'j^ (»j'J?

j^ ?j° jj ‘■-'“'"bjjj cA;

jluıljl jjJjlj Ao, (jJaLuıj

ji (bər) - sonra

5 f ? Y^b jj uj jlkjLojl 4^. il jj

j? (bər) - sözdüzəldici şəkilçi

(H • p V)ojSjj oj£ (jAjj Jjc-j-ja. 

jj'jj (bərabər) - qarşısında, müqabilində

(Y Y V ,f Y A);**lui. ol ji.Ju oAjuİ jji jj 

jj'jj (bərabər) - yan-yana

0' /r^jjijj jj^jjjjAi

■^JJ^ C5 JJ^MJJ (“Jjjä.

Ö jJ (jj&jLftxJ

<^j'j <Aa j j' *j

cP^jjjl jj (bərabər nəhadən) - yan-yana qoymaq

( " ? r)(^j>'jj ujş^&jjjj j jjjj' <j f AP"

jid jji jj (bərabər şodən) - üz-üzə durmaq

(YA ,A Y )Aİu>Ijäjj uSLıl^ojjləd

‘"'jj (bərat) - barat

(YA p YYp^jua ja;jl Jj^jui ü_ıljj

jjh oijj (bərat dadən) - barat vermək

AJjuiI jİ Jxijjl jj j&uiljJ

j-o J'llaäl j< uSdoj

jj-’j'jj (bər arastən) - qızışdırmaq, coşdurmaq
(A p • Y)l JÜJ^ j'JJ "Jİ j £ıäj&jlJJ 1 j^jj'-jjl jb o«lj' JJ

ji-'j'jj (bər arastən) - hazırlaşmaq, tədarük etmək, hazırlıq görmək

(YY , Y Y Y)JÜ.U.jL, ? jc Ou.1 jl jj jütS j^jJ j^ş. jjəi

ji-'jijj (bər arastən) - qoymaq, gətirib düzmək 

(YY AY)əjiuıljijj j'_yä. »Jjt* j'JJ 

jj«>jijj (bər arastən) - abad etmək 

pr ,YY,.)ijA3ijjj£i£ji (Mİjİjj

<i-ljijj (bər araste) - bəzənmiş

(A. ,YY^)A1u1Ijİ.jjAj£jjjİJ jL»Ä 

»U au jijj (bər araste mah) - gözəl 

pt. ,Y > Y)ı_ujjjjjl (jAl- A5u>l ji jj l_JJjilj jijLulö*J Jjj Auija. 

uSläj l^jüuıj «».15ji jj (bər arənde-ye rostəniha ze xak) - Allah 

(1 p ‘r . )uSUjl<jnu.j *oajJjj Lİbjl A»b

j'jj (beraz) - gizli



0 V 0 V?) jl jj < j»*4İ jj (_$l a£ 

Jl jj (beraz) - sirr söyləyən, tamaha salan

(dV 5X Vl)jlj.ı jl^ji sijSlj »jljA,jS<b 

Jİjj (beraz) - sirr söyləyən

V)Jljjjlb ÜJ? ^1

ÜJauUfi> (bər asaidən) - dincəlmək 

(i W ,yrd)t/iu1ijı jjU jj Ji_p 

jjjUjj (bər asudən) - dincəlmək

(f ,X » )jİj£ s3j*J jjtjjjıj^k ı-Sbb j

jljjjSLUjjjA jbSJbU

jl jl 3İJ l_SjjLj JjjjjS^İ

jl jj j.lj£j <-İİJj AjjS jİjI

tjjdS

(jjjjS-JI uSIäjIJL

£j>Jjj (bər asudən) - yeyib qurtarmaq

dLu ■■ .>1^5 L^LA.14 J

lPjUjj (bər asudən) - rahatlanmaq, dincəlmək

(VA ? X X X )^mjj^j-^jİJ*» j*fljl ^j-^Ijj

ji£ jj (bər asude şodən) - rahatlanmaq

(1X A ?X X T)ixw>j jjioj jj^xi oJjxJjj AP ajUuj A a,Q jl 4Sji&->-»

jbi£ ojjj jj (bər asude gəştən) - rahatlanmaq

(I f • f)ol J LXJuıi jİAİjjS ojjuijj

jjiPıijj (bər aşoftən) - hirslənmək, coşmaq

(X1 V 5 X • y)»l \ Jj\ (jiltau

jiLäljj (bər aşoftən) - hirsləndirmək

(1 • d ; I ff )l j sljä,AAİjj <_fjä b.Iİ3. AS 

jjkiijj (bər aşoftən) - çaşmaq, dolaşmaq

(TT

jjUälji (bər oftadən) - düşmək

(X X X 0 A)ljjjjl»jjl ujjjÜsIjj

ol^lj <-£1« jljl Jt>» ji jj

ftji jljjS j jjXjj oijjl jj

xi <jLİIJJ <^.j£ j jja. jbj

Ij aLi ^jijdla jljl CbLal jj

1 J jj£ JJJ"JP j A* (jJä-J j

jjä.'jäljj (bər əfraxtən) - qaldırmaq, yüksəltmək

ClÜljİI Jj jjSbjJjjJ ^j^J

Abİl jjl jj oXXIS

jxAİJ jl > Xj (JJJ V

(V jj^Kl ...jl ol^jjSljjxaj j^jäljİljjljjLsjuiI^ (^jjj

jSiljiljj (bər əfraxtən) - ucaltmaq, qaldırmaq(bina)

(V A ,X AV) Yuvl u (_£j&jc.Lİ3 jjj <> j 

jüljii jj (bər əfraxtən) - qaldırmaq(silah)

p./nv)jijgjj^jjubi)jjijj c.

jül jäl jj (bər əfraxtən) - çəkmək, asmaq(pərdə)

(T • TVA) AnA.I jäl j.ı 4-il-Lj

L>“>'jä' jj (bər əfraxtən) - başına qoymaq

(XXV 0 X • )ı_S jj j jLj Jjj jjj aS j jjmijx 

jä-iljİIjj (bər əfraştən) - başına qoymaq

(Ə X 0 • V)Aülj£-j jflj v_i£bbi

jül jäl jj (bər əfraştən) - qaldırmaq, ucalmaq

(f V j Tf ) jjbiljjljj OjIj ("imi >ıl jj

(jJÄjjäljJ (bər əfruxtən) - işıqlandırmaq

(AX ,A)oljjjjäl jj <dbaä tjbfrAj 

jüjjilj? (bər əfruxtən) - yandırmaq

(d 1 f • jlAğlf4

ü^jji'j? (bər əfruxtən) - odlanmaq, hirslənmək

( X f , X X )^üjj?" AjUjjl jj 

lAKM'jİ (bər əfruxtən) - təmizlənmək

(XXX 0 V)^XXl£ <j^jij J^jj OİjjjjS

(jüjji'jj (bər əfruxtən) - parlamaq

(X" X ? X 5 Xjt—ılaii jjx uäijjäljj /jjbij

jj*1 jj j jp j' (əz tiğ-e rəxşan derəxş bər əfruxtən) -

qılınc çalmaq

(X £ V 0 X X )(jÜjJ jblä J jjJjl Oäjjäl jj

VnAl>nj< Jib jl£ <bjäj jl jJ

(J^>> ü’jJ ?J-»



ü^jj^'jj (bər əfruxtən) - doldumaq

(AV V. f )lj ji Oijjjljj ojUj

(bər əfruxtən) - açılmaq(gül, çiçək) 

( i v > )£' ja. J^jA Aüjjä) jj 

^jjä'jj (bər əfruxte) - parlaq, təravətli

IJ fliajJjü jlia, (^51-ja.

jjujujj jl jl^ş.

jLajjJjJ jImLü

ğAjj (bər amədən) - ata minmək

(S , V’ • • )/->%jjXaljj oAjjj Cıäj 

JA*ijj (bər amədən) - başlanmaq

( Y j ? A)j ja jU jajXqI jJ jAİ jA 

cAjj (bər amədən) - çıxmaq

(YAY ,?H )^J JjİUjJ ^-ijjjlja.

us^J jjjJİa

JA 4'J A'jjjj’jj

üJjj2ljj (bər əfzudən) - artırmaq

T) jUidj jäi jj j&jj

ja (bər əfşandən) - səpmək

Ji-ijj (bər amədən) - tərbiyə olunmaq, boya-başa çatmaq

( ) ?Y* j ^jIj^Ij j-aJ jLuäljA jl (^sLwAjj

j-dLÜljj (bər əfşandən) - səpmək, tökmək(gül, çiçək)

(1A /VJjUUj ^jS-ıXuiUjjj Jj 

JJA> (bər amudən) - bəzəmək

( ' V j d) jJ oJjaİ jJjAİ jl^jjja. 

jJ>*'jj (bər amudən) - sarılmaq

jVuwj^jA jcyl jj^^jä jj

JJ jl 4İU <j

(XI 1 )ajLjj-i (/IfUa jUälJJ 

jjüLuäljj (bər əfşandən) - salmaq

ajj 41u>j Ij ı_jljj*j jjÄİuj (1 • V j AYjjUüiiuıl ojLjsI jj Jjjj j j

JJjj'jj (bər amudən) - əlavə etmək

jLft 04ja! JA Qä£J (J jjllJ

(5 X • f )jÄjjiljjjj CxuuİujjjLiäljj AA l?j A j ıS^ ü'J?
j-x&iljj (bər əfkəndən) - salmaq

(IV , Y 1 ?)aUjx (j-aaj JİU »jjaIjj

JJj-Ijj (bər amudən) - düzmək

<Xuıl JİJAC 4^**^ ja j

0 IV ,^v)jjj A <jj Jİ Jjjj (1A ,YJ?)ıjjj jjSljAj^jj CJjAjjä AlaÇ jj£jLoj jA j£üj-gI jj

jÄäljj (bər əfkəndən) - yox etmək 

(Vö /f Jjjl-İJj- (jfüi j^ü.JJ

Jİjj (borağ) - Məhəmməd(s.) - in meraca gedərkən mindiyi atın adı

0 • ,' ^)öjİjjj j^AjAj? 

jaaIjj (bər amədən) - ucalmaq, qalxmaq 

(TY VAr)juL £jsjA-İjjjjIjj 

jx*l jj (bər amədən) - ucalmaq, eşidilmək 

(^ /' )<A^Aj' <ijijljS 

Ja*Ijj (bər amədən) - fırlanmaq, dolanmaq

(f f j <td)»Lijjjijä. (jjləlj C.uaj]l a£

(3jJja> (J“Ji j ‘Aijlüi (3^1 Jj

jjj jLIS-j jçüSjjj jl jj» j

caJIj j<« jx»i jj

alxji Jj£u -J>i JJ cJ^Ua

JJ Ajj (bər amudən) - düzülmək

(VY (l J^) jäu>AjJ jAıjj-J jjÄ sJjaIjj

J-Ajj (bər amudən) - bəzəmək 

(Y , ' 4)jija. (A^JjAjS »-\Aj?

«jj-İjj (bər amude) - doldurulmuş

(TY /)V)jj#jjjujJJjlj5Jj<a

aJ>*'jj (bər amude) - qalanmış

(?. ? ı 'ı f )ç^j JjA oJA jjj^A 

Jj^Ajj (bər amixtən) - qarışdırmaq

(A j 1 Y’)uAaajjjjc.

jJJ^JJ“j <4iıjl Jİ. jjä

JJJxA j' 1-1“» djİA £öjjjl Ju>

Jj aJjAİJj jjjj^> JJ



J f>JJJ^-21 jai Jj

jj (bər amixtən) - qarışmaq

(1 f Y , 1 F)u£j jj3 jl j£ jja. Aauİj3jj*j

j'jj (bər an) - belə

(FF ?FVA)(_5jjIjIjj3jAj^-ajjl ü uafe aS 

^jj j'jj... (bər an bud ke,...) - istəyirdi ki,...

(f ?jj JjjL JLj^j fjji ?je. as jijj

^j'J ö'jj... (bər an darəd ke,...) - ona sövq edir ki,...

(O V 51 f f )O3jLjjjj jjyjlAJjİjjj a£ 03jİ3 Jİjj <^31 jş-

ü'jj... (bər an şod ke...) - qəsdi o idi ki,...

(Y F ,FY V)3jji U-1112 j31ÄJjS cSj*J Jjjİ ‘-rıÜji-»j3 AS 32 jijj

aS AjjS jljj... (bər an qune ke...) - necə ki,...

(2 • 5 Y 1 • ) jijjllsS Bjiuı jjj3 jt.O.a jäOjİ3jj 3ja> j£ AjjSül jj

?j'jj... (bər anəm ke...) - belə düşünürəm ki, ...

(f • a rr)(',iMiji jui jj jjji j^j 0-03I j <^^3!ji as ^i jj

?j' Jj (bər anəm ke,...) - istəyirəm ki, ...

(V f )fiS tJljä.j3lş. »3JJ jj j3 (jJU. 03JJ jjl a£ ^ijj

jJ^Mjj (bər ənbaştən) - doldurmaq, bürümək

(FF 1 Y)A12ljjljJ (jjjläjjl jLäj Aj2İ3jj3jj (JJJJ oj jl>

Jail3jljj (bər əndaxtən) - atmaq

(F sYF)Ou«ajljJjÄjLijJ Oä>İ3jljj <"u>9jIjj3 gjS jİ3xalj

jü,İ3j|jj (bər əndaxtən) - alt-üst etmək, dağıtmaq

(F) ,FH f )3jjä.İ3jj £ÜSjJj$2 (jSu 3JÜİ3Jİ jj £3jj <_&la jL»Ä

jjiljjljj (bər əndaxtən) - açmaq, götürmək(pərdəni)

(Y Y ?F V V)3u%İ3İİ JJJ$-U jjjjOa 3jjä.İ3jJjlSjl 03»

Jüljjljj (bər əndaxtən) - aradan qaldırmaq, aradan götürmək

(VF VY Y)l j 023jj Jjjİ Oİ.İ3İİjj Ij OO 3jjja jı O-XOjo-

jllijjijj (bər əndaxtən) - söyləmək, demək, fikirləşmək

(A • ,A^)343 (Jjl^OaJ ,KUİ.~kJ jjji 3A3 jlj A£ (jjl J jİ3jl jj

jlöljj (bərəndaz) - xərc

(1 . FA Y )(JJ;U Aj ı_S3jl Aj Ajlj».l2tj a£ 

jjj3jljj (bər əndudən) - suvamaq
(A • ?FF )|»l o3jul Oİj3 jj3j »3 jjjJ

U*ijA. jİ3jl jj jS ç.0 jİ3İİ JJ

(»' jj JS' j j^j-1

jAuİjajljj (bər əndişidən) - fikirləşmək, qorxmaq

(A f A jj jäaS 

jüJ-il jj (bər əngixtən) - düzəltmək, yonmaq

• A ^öLuu

jü^-iljj (bər əngixtən) - yoğrulmaq

(1 F • Y^Aüjjjjj jAl£-uı a<j

öl£ öjİä

(JÄLOÄ.Jİ

jjijSJljj (bər əngixtən) - coşdurmaq, hərəkətə gətirmək, sövq etmək

(Y Fj • < )l Jjl jl (jiji jja, OiuSul JJ 

jü^j' jj (bər əngixtən) - yaratmaq

(A jt? gy* jUş- Jj'j aS

jüj^-iljj (bər əngixtən) - yazıb əlavə etmək

(<1 r jr 1 )ji J3U aüXüjj

jjij&'jj (bər əngixtən) - hazırlamaq

(Ff ? 1 VA)^jj j jl jLj jUÜj j u^J^ 

jiäj£jljj (bər əngixtən) - çıxarmaq, qaldırmaq

(A ,' • f )'J<£ j'jj Sp'j jj

jj>ıCj)jj (bər əngixtən) - dırmaşıb çıxmaq

(FY A ?FF<ä)Ajİjjİ lA3jl 

j'iAjC.ll jj (bər əngixtən) - sancmaq, taxmaq
(VY ,Y Afjjjljjä. JlLuj Oıä-^Jljj

I jjIj jÜc. jÜj 3j£ jl jj

<2 j^jj j' e j£j'jj

' j ■^jj’jj'jij j' j?

Jjijji, JloJ-JJJ cs^JJ*'-^



(bər əngixtən) - açmaq

(<Ä • )(—jljkj JSjj C1mm> jjSjjJxx (—ıljjjjl jj Ajüjj

(bər əngixtən) - tilsim qurmaq, cadu etmək

0 _P (J^J-^J? JAj^-İİjJ IfcJJjjU jjl qjj

(bər əngixtən) - demək, çıxarmaq(ağzından)

(Y ?Y Y TJä jj 4~i.uA Jjjj

(bər əngixtən) - möhkəmlətmək

(V^, y ^)äj$_ki Ljj (.-.lAjCjijj 

üAAj'jj (bər əngixtən) - minmək

( W 5t ^)4üjj1 jj J-J Jjj 4j

J^Aj'jj (bər əngixtən) - axmaq, hərəkətə gəlmək

(T. ,f • 6)ojSjljjJja. Jiu CıaXjljj ojJ Ü1 J j

(bər əngixte) - düzəldilmiş, yonulmuş

4 J sjlä. jja.JjSI J Jjjj jj

jjjj'> ru (nam bər avərdən) - xatırlamaq, ad çəkmək

(Y’f , Y Y'^JjjjjlıjjjLtj jJ jaj j' (MjJjjj^1

jJjj’j? (bər avərdən) - yaratmaq

(Y ö ,yöV)j'j 4JV jj uSj^j' »Jjjij?

<jJjj'j? (bər avərdən) - yandırmaq

(Y A ,Y Y)J Ajljjl ^jIjİjj JijJ

j’j^ Jl^ilj-

jl Ajljjjj Jlja. (»JİJJ

jjjj'> (bər avərdən) - tikmək, qurmaq, ucaltmaq

Y TV j AjJjü »1 j jij3 (_jiutijjijj ajlijljjj jjij j'lljJJ

j-jjijj (bər avərdən) - qaldırmaq(tüstü)

(Y d ,Y • A)^iL £ jäj o^jjİjj 4jj jjMiilj jüaj jjjjjj

jjjjijj (bər avərdən) - sona çatdırmaq, dağıtmaq

(V • ?f • Y)4Üjjlj CamJjLj OJäJ jljj 4üjjl jj ^uıLIə jl jjiA

üJjj'> (bər avərdən) - bar vermək, məhsul vermək

(f jiJ-J Jä—■ Jj~s> 4j

cPjj'j? (bər avərdən) - demək

(Y Y , Y Y )OjÄj'y ı_gili jIaimi a£

jJjjijj (bər avərdən) - qaldırmaq(silah)

JIa jJji jj jUjİa A£ Jjj Aj

ojä Jjl? Jja »jjji jj

(i Y d 5Y ö 1 ) jjjli JjjUjj OSjjj 4İ QdY ,HY)jİj5Ljjj JjxjjjJ jj Jädjjji Jj

Jjj'j4 (bər avərdən) - gətirmək

JJ^J1 J

ĞPjj'j? (bər avərdən) - çıxarmaq

(^ ? Y f d)jjı2 jjjl JJ Jjjljj

Jjj’ j? (xun bər avərdən) - qan çıxarmaq

0 * V A^ISjijjijj j J. jjj jja. Jj ftji.jjj>JI jJj2jlJl ejjJ J

IPjj'j? (fal bər avərdən) - fal açmaq

C ıA1 Juj ji jJjjuıi Jlä a^a

cPjj'j? f'j (nam bər avərdən) - ad çıxarmaq

(VA ,VY Jjjjjijj (JİAi cJjJu Jti jjjs OsLj LşlSjAjja 

jJjjijj (bər avərdən) - ucaltmaq, qaldırmaq(ad)

(11 J Y f) j Jlj <5Jä jj j' ?’ j^j j1 

jJjji jj (bər avərdən) - qoymaq(papaq)

(IVY ,TYr)ji?jVjjjAjİM1u£jj JJ

«Jjji> (bər avərde) - yaranmış, dünyaya gəlmiş

Jhj J (bər avixtən) - bağlamaq, asmaq

(d Y ,AV)jj j J Jjji^J

Jäj*İjj (bər ahixtən) - siyirmək

(Y A • J • İ“)jjb jljji jj*j j^*j -IjIj^j

jj' lSJJ 4jj’jj ‘-Sj'Jt

jl^jJj-a jJİÄ jjl jjS aJjjijJ

i.uA


(Bərahim) - sözünün qısa forması 

(t / f jlijj JLu (ijS jjtp jl jS

cska (bəraye...) - üçün

tjljj (bəraye səvab) - məsləhətli

(VT Y jı_Aı£ lş,jj A£

ls'_> j' (əz bəraye) - üçün 

(V? ,ü « )^i£jb> c/p

ı5*> (be-rəy-e...) - sözü ilə, fikrilə

(d« ,VA)Jjj (jj, j^jljjjj cjİjj

'-i“-P <j'j? (be-rəy-e dorost) - doğru düşüncəli

(i > ?f • 't)^ijJ j^JJ C UaJJl a£

(bərbətzən) - bərbət çalan

(VV ,Y Y • )(^ij Jaıjıj j-> (jjlc-i

jjiij> (bər taxtən) - çapmaq, hücum etmək

(YTY ,YY • jİui jja. j (jiai

j&ijj (bər taftən) - çevirmək

(IV? ,1 AV)(_ılaäijji Aj (jüjjlı Aİ 

jliljjı (bər taftən) - sığmaq, yerləşmək

(Y • 1 ,Y f YJjLiji JjHjjIj CjSj ukj a£ 

jıilj jı (bər taftən) - dözmək, davam gətirmək

iiı (jİlj (jÜi.Luı jUa. ^ji j

Up jJ?J^? PJJ^ İİJjUi

<_jlİ0 JJ J jl jPj J Ji

ol&Xji

(1Y* , Y Y Y)O« ji j;\jjjü <uixüu 

(bər.. bər) - üstündə

(AT AV^jjj Jlx^ 4-1I jj J2İjj 

ıSJiJi (bərbəri) - bərbəri

(YTT ,1 . .)jUJäJt/jjtjj>jl u_dL 

(bər bəstən) - taxmaq, bağlamaq 

( Y ) ,£)l j <-£lä. JüJ jiji

j'-'-PJ? u?JJJJ UP*-

) j (JSjU) (^İmujjjj <_jSIjS

CApjj'j (dər-e hacət -ra bər bəstən) - hacət qapısını

bağlamaq, qapılara düşməmək

(V1 9f d)4j 4İU.J j^İ ^LjiJ

o^iji (rəxt be-poşt-e xər-e xiş bər bəstən) -

şeylərini yığışdırıb getmək

( Y »Y" ? Y Y" ? )Cji j Ciujjj jjJjiji Cu«J) ("üu İJİ jjJÄ. j^jİ ji jä

JPpjj <_ıiji (xab-e dide bər bəstən) - yuxu qaçırmaq

(1 d }Y Y )u_ıl ji. »JJİ jı Ajjju jjj^ (jjajAl <_Ajİİ jJ j»j« jj?

(bər bəstən) - geydirmək, örtmək, bürümək

Jaİüjj (bər taftən) - qazanmaq, əldə etmək

(Y Y f , Y f <*) JİSlj jj jijjjj-> j»J

I j jjl ^b <jli> Oc-lp

jiiljjj (bər taftən) - ağla sığmaq, ağla yerləşdirmək

(Yf jJ)ljj ijlaijAiji <—>!□ a£

(bər tafte) - məğlub olmuş

(d • , Y Y • )AjsIjjj u£j£ jjjİJjjj

>> (bərtər) - daha uca, daha yüksək

(V. JfY)j1üj(_fajjjijjj(jjşiu

jüijjj^jjjjjj (bərtər-o-behtər daştən) - daha yüksək, daha yaxşı

IjlıAjjjj İjIUjji

Ajäljjila <-£j£ oAİjI ji

U&y jljjjj <jxüJ

qiymətləndirmək

(Y. n . kjüii&j Aiuuij £Ljj 

lP^jjj? (bərtər nəhadən) - ucaltmaq 

(YTY TV.^ji/^uİjjuSjViı 

öA^'jjjJ (bər təraşidən) - yonmaq

(?T Tf) JA jjş. AİU (üj JS Jjj

<j'JJ5

əj$j jjJJ ‘p'j ji J_ppj



jJj^ljjjj (bər təraşidən) - əldə etmək, yaratmaq

0 YY)jsljpjJijä.ijKjJji^jjj) ^aA (jjiL jİjjS. ^AjLajujjLjjOjÄ.

ö^Lha1 (bər təvanestən) - bacarıq məna çalarma malik modal fel

(YYP ^YY^yp^i Q>aj —S^ulj >aijljjjjljaäj j'j^

(borc) - bürc

(Y V ?Y AY jijjjljiui jj jl^p ^sojl aS 

jjauİjäjj (bər cuşidən) - coşmaq, hirslənmək

(YAY / YY)^uJjijl ?j/jl Jul U> 

(bərcis) - Bərcis (Müştəri ulduzu) 

(rr/rxMfji^jhöUS 

ö2"1 (bər xastən) - qalxmaq, əl çəkmək

( 1 1 f ) jijj <**Ud jjiSljjj£

■UASJ? ÜA?j' j jl-ia> C?jü-aa-

jja, jl ^*2jŞk jJjä

(Jİmiİ jiJJ-İjb Aa. ^jJaLuU

jLdSiJjA <_^Jäj.İ

(bər xastən) - qalxmaq, ucalmaq, yüksəlmək(səs)

(Y Yr /v .)<us,jj Jtib Jajj Aj*J jl j£_^1 jl^ş, jj jl^ş.

Ü^-İÄJJ (bər xastən) - götürülmək, yox olmaq

(Y ?Y Vdj4İuıli.jjjjjA jjl jİAİjjjj aUj! jjljjlijiji

(bər xastən) - təmizlənmək

(f T Yİ^AUi,jpjS jl^a. s_5jj j ASxslji <jda-» coj£a. ^^äj

(bər xastən) - çıxmaq, bacarmaq, əlindən gəlmək

(Yf , I dYjjİjj^S ^>jj jljjt^ıjUj 

jiuıİÄjj (bər xastən) - çıxmaq(ruh)

(YY .j YjA.uJS.j4 £ JJJ »AiLs iua. 

jluilÄjj (bər xastən) - döyüşə qalxmaq

(Y , I f Y) jluıl ji jSLJilj jluu j«£ 

jluılxjj (bər xastən) - getmək, çapmaq

J^Äji (bər xastən) - əldə edilmək, nail olmaq

(Y b , 1 Y VjC-uJ jAxiuiiijA jSLuj ji CuAVıjj jSjc. jİİÄİSj jil ja.

ji-tAjj (bər xastən) - yuxudan durmaq

(T1 YAjJ.x«U Jjl jl CSJSjjjäi Jİjj j^j oU jjUjä 

jSJA ji (bər xastən) - yox olmaq, əldən getmək

(YY ? Y AY jjiujä. jla. jl C-uu-ac- jYi.alAjj AS jJjS jL^u e^jSjl jl^lAj 

jASAjj (bər xastən) - çıxmaq, törəmək 

(YY ?Y «jj Ajjä jj-uujLxjlJj 

jäUi jj (bər xastən) - durmaq, qalxmaq 

(Y A ?Y V)aUSjj AjLui jliJijjAiS 

jJiljijj (bər xandən) - oxumaq

(Y 1 ,Ydd)ijj »JiL»jjä jl jJajt£jl ji 

(bord) - uduş

(Y • ,YYY)jL jtİÄjUj AİİJJ AS 

(bər daştən) - götürmək 

(İY ?Y 1 jAülijj aSjj jla> <Jİ j^-

ls^I j’ uAlJ*

AİUll JİJ Ju> -İjİ VjjJ

iji ftƏil jA jj &U> jl^A

jj AjU jUa. ^jAİ jAijJ jA

Aİilİ^J ASj^u (_WjA jJ

cAAIjjj (bər daştən) - aradan qaldırmaq, aradan götürmək

(ra /1 • )»ılıjj jijı^jj j'-ij'-ij;

ij“iUjj (bər daştən) - açmaq

(Y f d ? Y f ö )pjli ?j^ji jl^iiijj j 

cA-IJjj (bər daştən) - tutmaq(badə)

(YY ?YY)AÜIjil j<£ jli- iU 

CA-ıbjj (bər daştən) - əldə etmək

(YA /YY^IJjjAİUUjIjjİj 

üAAbjrf (bər daştən) - çəkmək(ah, nəfəs)

(IIY ,Y Yjç.AJij£ jijläİA jl cüijjjjs

oLİaİJİ jA jl-İJİ »jla. jtoA

sj'j ?jj' c£4j

AİuIj jj <_W (_j>> Ajlva 

j^ülijiS jS^il Aİlşkj$j 

tAJijj <^i u^^ji ^jäL



(bər daştən) - çevirmək

jj^ji (bordbari) - dözüm

(IV * t F A) jjj <jj£jj üuuS jj <jjS Jj 

jj> (bər dər) - uzaq kənar

(d V ; 1T1 )O«jJjj lsjjh jjjSjS ^Jj 

üAuJjj (bər dəridən) - parçalamaq

0 n ,5 Y) jjS jl a£ uSjxlja.

a < <* j
jJ> (bordən) - aradan qaldırmaq 

p VV ,Y .T)ljJijİJi JjLüIj <X- aS 

jj> (bordən) - udmaq

Y • ,F F F) j£j jl^jjJijj JİJjj a£ 

jiJjj(bordəni) - aparılmalı, aparılası

(A • , Y A t )j!j jjj (.yjəj? jl>u. j»tıjjj

1 cP? ü' 6^-j

ji AjLo jlia. ^Aİjä Jjjjgl) -

JİJ jja. «.ojljjlş

ü4uJ Ji (bər dəridən) - çatlamaq, ayrılmaq

ÇJJi (bərde’) - Bərdə

(1 • f ? Y FA)<_jl jjjjl Jjj 4-jtjjj-u

üAmJ ji (bər dəmidən) - açılmaq

(X1 Y ^TV • Jjjjj jjjljjbi

&Jİ (bordən) - aparmaq

(V ♦ / A?)Jjj JJJ jİjjjjjSjjS jl$j

ĞPj? (bordən) - alıb aparmaq

(d j Y l)jjj j&l ujJj,,ı)jä Aft jştj

Jjji^J ç»A jl <Uİ

ALPj*J^Aü' ÜH> j

JxsJjJ lj Jj»J jj

^jij'^'ijij* uÄiJ^ (»'J üU*-

LPj? 3<?Jj' (əz rounəğ bordən) - rövnəqdən salmaq

cP> ’ j iÄ>a ö3 j’ (əz tən huş-ra bordən) - canını almaq, öldürmək 

(YA ,A?)lj(jjäjk (jjjjjljjjjjı‘ı»tı^ 

ək (bordən-e bad) - yox olmaq

(A • ?AJjjjjL AjsäIj fujtıi a£

üj> (bordən) - gətirmək

(T 5 ?y y rjjj&züjj jjjjjj (Jjj (jitaA

(ÄHjj (bər duxtən) - örtmək, yummaq, bağlamaq

(YF1 /V'.)AÜ,jJjji>jUj^jJ<^j

»■>> (bərde) - qul, kəniz

(Vd jXuaJJJ

jjj^ ojjj (bərde gereftən) - kəniz etmək

(dA ;Y t ^)|»Jİ »Jii (jtxAJjlxu (J2jİş.jSj 

»j> (borde) - aparılmış

(^ ,T V^jjjI csbjjji j 

ö^j> (bər rostən) - bitmək, çıxmaq 

r'T'f)lj£j£ jja. AS^jjj CuAjjjj^ 

(YYF 

jJjıw (bər zədən) - zərbə vurmaq

(YFV ,y W) jjjj A^ljSjSjjl ftu

Mji (bər zədən) - qurmaq

(V , 1 ä)»l£ jL »jJjj <—£-11 tig ı

Aj&jaI jJ ^La j)

IJJİJİJ Lsij* *^Ji <4**i

^jjj\ cStajljl j »^ji Aaä

<j jjA-J* -PjA (^ÜİAJj

jji*ji (J^jji (j’

»1 jJÜİA (_jj£ jji jl Cj-aJ Ajj

) j (jajjlJajla IjJjajİj

Jjäk a£-L ^1 AjxwS jlj^ 4\>»£^

(jijä^j£ jlie. jS ji*jfr?

jJj> (bər zədən) - həmlə etmək, zərbə vurmaq

(f . f öf )CjJJİJİjUjjA-J <jj> jjji

Mji (bər zədən) - bərkitmək, çəkmək(parça)

(V • , 1 F Y )(jüjj uffJjjJ Jjji (3.»^ LP^J^ tj&iJ^j^JİJi ıs^i

j^jji (bərzgər) - əkinçi



0 ’ v
öjji (bərzən) - tin, məhəllə

(VV ,Y Y • ^jlaJjJj

öijji (bərzin) - od, atəş

(Yd ,Y • A)AiL £ j=u jjjjj »Jjjİjj 

j^^jj (bər saxtən) - etmək

•^j Ö3**sl 3 dÜJ?j

() . f (İjj JİjJUjj 4ä İJjä a£

JÜ.U, jjS (fceyd saxtən) - kələk gəlmək 

(AT • “l)^jilajljj jja. (jİJjljj

lhäUijj (bər saxtən) - düzəltmək, yaratmaq

(AT ,Y'f )(_jjäjş. jA jİJjluıjj a£

-l&b a£

cff JJJJ J^> jjjäij>>

(bər saxtən) - təşkil etmək, məşğul olmaq

(bər şodən) - oturmaq

( f Y , f Ay''<11.12» jjjiL^u jjSjJ 

jL-$LÄ> (bər şekəstən) - açmaq

(f f v -*j< ^jj (jlaü

>jaİjj (bər şomordən) - saymaq

(Y • Ox*j JjldjSÜ fljl-ij

Jbj> (bortas) - Burtas(rus sərkərdəsi)

(f. ,riT)f jjAjjj ojj ^Uajjj 

Jbjj (bortas) - Burtas(Rusiyada yer adı)

(Y • / • <İ)’JsJ^JjJ?- Ji" J?

<JbjJ (bortasi) - bürtaslı

(f. Jify.jl Ajjj ^ajj^Uajjj

C2xu>^ ^jji ji <-_S^j3 jl jj

ajJ jl J Jj jVb jjUajJ j

(YY'A /Y 1)jl jljl Xujlj 4^ Jİ jl£ jü.Uajj JİJ <j*Ü>ji (bortasi) - slavyanlara məxsus qırmızı rəngli paltar

cA^jj (bər saxtən) - ölçüb-biçmək, götür-qoy etmək

jj (bər sər-e...) - üstündə

(TT ,TY Yəjljö joj^jjjjjJ £j-ja.

j«jj (bər sər-e...) - üstünə

(Y • V 5f Y Fjjjj^JJ JjjjJkjaaı

jLS ^r\ >ji^j ^ä.

■İJ^3 jf?- ıjZ'iJjdjl e*

jıJjj^j-jj (bər sər-e sərir amədən) - taxta çıxmaq

(df /r .)j^jıjs&ttii as

(bər səncidən) - ölçmək

(AY J T IajJI jl aS

flAİ jj (bər şodən) - ucalmaq

(df 5 > > • )aij Jjj (jUje-j

(YY ,Y VV^Jlj ojj£ j,al l-> jjj (jjjAxa 

^ji (berəğbət) - rəğbətlə

(Y ‘r 1 , Y f A) jljj jJjS CuaJjjj <.'ıır-jj 

pji (berəğm-e...) - qəsdən, acığına
(HT ,1Y)üiaj£ jl jlJjji JJ>

ı-ijj (bərf) - qar

(V Y r Y T)<_İjj CjäjjjjSj çjL JUİjj 

jüjt (be-rəftar) - rəftarca

(Y d J • V^jljijUäjj jjjL»A juaj

JluS jj (jJJ jlluı sJ jS jjaJ

jlJj jJjjä. a£jjLj jjja

l-iJJ jUj-Ü c?>' fAH"

jij** üy'J^J? o* ji

cAä'jİjj (bərfəraxtən) - J**’ j3' ji -in qısa forması, artırmaq

(ÖT ,AVy-<<ljj CLuj5 jüj <_SJä Ajjj Aİ ıSıiljäjJƏa.jla. ^jJJjj

lAmJLh (bər foruxtən) - j^jj3' ji -in qısa forması, alovlanmaq

(Y*) J Y Y )CJİJ^J (jübj Jə (jiüiJl AS CjİjjjJj jUa. JjƏiSj-



a (bər foruxtən) - dAjjäl jj _jn qjSa forması, yandırmaq

(Y J Y ?)£ljaJjj>aj’ (JjijSj £b JUjj j^lxJ #Üjjji

jijbi (bərfriz) - qar yağdıran

('V , Y Y f ) jjjijj jlxuj jl$j ı-Sjjja. jjj A-ouc-jjj oijSLj A-üij

(bər fozudən) - dPjjsi a -in qısa forması, artırmaq

(^Y" ?Y"d V)ijAJjjljj jjja, ^ijjl

(bərğ) - şimşək, ildırım

(Vö X Y ^jljjiiojl (JMıj* Jaj’

Ja (bərğ) - işıq, parıltı

(^ f öY) juc. jl Osjja oljjl jjj

Ja (bərğ) - sürətli, şimşək kimi iti

0 < J <J)jjc. jjjjü Jjjijjija. (jİLalİj 

£Aa (borğe) - niqab

(f. 5f. . )c£>ji. jo-İsjjjjlijl jSjaa

AaÄa 4^*j dwəä’j?

j’Aa (jjS ^jjäj

Ğ)Liuı Jaj a- (_y£-c- j

Jajş* (J*Jij »əjjlü ji

au j JA du’ jjj çŞja

(_jl5ai joäj ojS ^jjjj (dər borğe-e kuh rəftən-e aftab) - günəşin

batması

(Y f ,f Y A)(_jljouislji j^JJJJJJ^

(V f ,'t Y )ol j i_£jj j^ili jjdi3L» ıj**a

<-$a (bərk) - yemək

(Y f r ,y <f f )djj^4j’ <A>> j

>-Au (bərk) - çiçək

('v ,Yvf)jjj <-«a dM»jjij-ı ^a^ 

jUuj (bərg-o-saz) - var-dövlət

(Vd ,Y AY) jlü ijduj <J-4-U 2“^ ü'^?

dPAa (bər kərdən) - yandırmaq

(f ,YjooijSjjjj Ojİİä j-l ja. 

dıAH^a (bər kəşidən) - tikmək, ucaltmaq

(Aa r y jSjjIjjjLjjjj >

dı^A^a (bər kəşidən) - çəkmək(şəkil)

( Y f ) jdajİ jü J^JjLjj d)’ j 4-? 

jA^İSjj (bər kəşidən) - çəkib çıxarmaq

(^. r ?y ) r)ij »l» jUjiji əjbjjj 

ö-uisjj (bər kəşidən) - qaldırmaq(bayraq)

p Y V ’TH jjj jl-iJiJij

c-jLüİ dPA^a A1 (ələm bər kəşidən-e aftab) - günəşin çıxması, 

havanın açılması

(r /d)üjj jA-^a’ dA’.A cs’ aAu

d)4aiSa (bər kəşidən) - çəkmək, açmaq, götürmək(pərdəni)

(TA jTVA)jjİj4j>İ J_,IjS_ij jUa 

jj^iSa (bər kəşidən) - vurmaq, basmaq(dağ)

(fV,Y Y Y )ii22İji Ç-b <—m* dU j aA 

dj-üSa (bər kəndən) - üzmək

(Y YT ,1 1)İJ Jü «Aj»jix ^jjSjİ ^UİJ

o\£ Ajä.j jlji CjjLjc. j$j j

djjjj CjjU j ^jjiiilfri

A*^- *x * A %

ooJjS jj^j jpijjjjijijS.

jL£j ^^İjJj (JAjJS jj dAA

IJ oU.id£jj öi^jj^j

jLİ^-jijS ij~UjtSjJ

jijijlijl £Jjj (uia.jj (bər çeşm borğe’əndaz şodən) - gözünə niqab

çəkmək, şorgözlülük etməmək.

(f • ,f • • )o1jj^ ?^ac^ij JA du’ Jjj dA* £*jjj 

jj&ijj dA« jjjj {Şji (borğe ze ru-ye soxən bər fekəndən) - sözə

başlamaq

() öf /f d)i35a jiUajl jijUij- 

j'Aa (bərqvar) - ildırım kimi

0 ‘M^<')dı'Aj’jj sj’_P_Aj ’aU^ 

<-£ji (bərg) - tədarük, ləvazimat

±&ijı dA- jjj3 tfjtj?

dtaə-jj j’Aa dıä

iı^Xj' jb^jl t-ılşja. aJJ^

s't.^jj jjUicliljjjA  jij

ı jLj (jij£ ^jj da j



ö^jsi (bər kəndən) - qazıb çıxarmaq

(Af >YAV)^ijSjjjjä. gjjlj jljj 

JUj (Jjj (bərg-o-saz) - qoşun və silah

(jljl^jj (bərgostovan) - yaraq

(^ A , Y l • ) jbjjjUj <jj£

jlu5L1j jİjşjS (jij -XİjLj

J'Jj (bərg-o-zad) - tədarük

0 V ’T'l V)j| jxJjİjjIj jjjAua

(V ? \ ) jljjl cAÄI jj (jVaA

(jjtiljj (bər qoşadən) - düzəltmək, yaratmaq 

(5V ,Y jj jl a*jİ aAjuläjj aS

(jjliSjj (bər qoşadən) - açmaq

(Y 1 j Y )jjjj ^jLiS jji j AjjLİ ji Jj>

4Sjj (bərke) - hovuz, çeşmə jjJ jj jj JS (qofl-e gənc bər qoşade kərdən) - xəzinə
(Y Y” Y^jJjaj Jabal J£jLj J*jjx»j jj&ji aASjj JjäI jjjj

Jj»V (bərke-ye lacevərd) - göy, səma

(AT V1 £)Jj j jLsjjjI j Jjjjj J1äj Jjj^V eASjj JjI uj*jI jbj

jjjSjjSjj (bərqozər kərdən) - hücum etmək

(A , Y l)jj£ aJjjä. I j aJjji.Lj ^jS AuJb

(bər qozəştən) - hücum etmək

JJ^ a JjS jjS jjUj

cjujS jj JaJjJ «aJjJjjjä

(bər gərdidən) - dolanmaq

(Y V ?T Y)jJjSJjj Jjj Jjlc- <_&jj (jl Aj (jiJjSjj

£&£>* (bər gereftən) - götürmək

(T 1 , f ‘r )Cıi£_b jb jj j ji jl^jL»jji CjSjSjJİ j JÜa (ji aj i, ,^İÄ j

ü^j^j* (qələm bər gereftən (əz çizi) - ləğv etmək

(W ,VY)Cä/jj ejJ (jb&ıUjJ 

cÄÄh (bər gereftən) - açmaq

(t f v 5rrr)jjjjjjs/ jj uaj-jL

<XJS /jj ^15 jlİA J JIjjJ j

cÄA* (bər gereftən) - tutmaq(siyahı)

■^JJj j3 »APJJj j'j'

(A&m (bər gereftən) - nöqsan tutmaq 

(^ f JT)jjJ jl j'j

qıfılını açmaq, səxavətli olmaq

() > • j V Y) jjS jS jjjS o jUİ^jjLoj

(bər gəştən) - qayıtmaq, geri dönmək

(YYY /V •) jj l~jj jjujä. a£jS-iL 

lM^j# (bər gəştən) - geri çəkilmək

( 5 ) Y 5I Y d)aj£ji (_5 jİJj ^AİA a jlaS Jjji

(bər gəştən) - dolaşmaq

Ali^jj (bər gəşte) - əyri

(TT j^)Jjjj(^j'j'jb>jJAS 

jj*iL»Sjj (bər qomaştən) - təyin etmək

(> V T A)CuiL«SjjI j jbji jS t*ııl.ji 

bjj (boma) - cavan

ajjjj (borənde) - iti, kəsən

( Y Y , Y Y )lj (julJo jjj&si ^jjijJjjj a£ 

jİM«ijjj (bər neşəstən) - oturmaq

(5 • • ,Yö“r^CjajJj jjj*-* (j^jjj Ajİ/

ajSja. yjLİİİjjl^kj Jl jja.

jlS jj j Jİ^J> j jS CsiSJJjs.

duİİJ a£ JJät J Js.Jj »bİ Ij aS

I j (jAalI eajjj blj jlis.

jjjji cu*iijj (bər neşəst avərdən) - oturmaq



□jjl Oaju^J JİJJİ AaA(TV * 5 Y £)jjjl O> uujjj j|j£ OAjj

(berəng) - qana bulaşmış

(Yöl ?YT • )u^u.ıAjjjj oAjı^l jl^a u^Jjj ^jjüJjA £öjj*-uLojä

jjkj> (bər-o-bazu) - qol-qanad, əl-qol

jjU^jJLjjj (bər-o-bazu qoşadən) - əl-qol açmaq, döyüşə 

başlamaq

(AT 51 V . )crx<4u cSjJÜjjj oJLiS

(bər-o-borz) - boy-buxunlu(igid)

0r<ä / • •)'jj>j> j'<£<5> Jj^J 

?343Ji (bər-o-bum) - ölkə, yer

(Y <i , Y Y ^)Omi>JU)j jijj&j

(bər-o-bum) - bünövrə

(i • Y ^T A)<Ou»jj JIjjj (jjwıLwl

cAA» (berutazegi) - şad

('rr.

U J* Ü^? ja.

£4XuÜ

Ouıuı ^jjj^x^jl.1 4^

ÜP-İ Jjj? (borun amədən) - çıxmaq

(> T ,Y Y)<_5_>jjjJ <yhjj (j^jJ <S cXjj Oİa fr»Jjj jjjl ıjl Jjjj

ĞPjj’ jjj? (borun avərdən) - başdan çıxarmaq, fikirləşməyə 

qoymamaq

(YA J YY)jjjj^-lj£ ÜJİJ AjLj JjIjS (Jjulaä JjGJjl qİjI Jjjj

cPjj' jjj? (borun avərdən) - qurtarmaq, xilas etmək

(YT1 YYY) jlij (»äjj jLajjjl jjjj jljj*j jhjjjljjUj^l

lPjj' jjj? (borun avərdən) - bayıra çıxartmaq

(f / tyjjJ cAlp- öjji jj£jəLL>jjj -O? u’ jkp

Cp^ Jjj? (borun taxtən) - çölə çıxmaq, çıxıb getmək

(Y Y ?Y * A)(jj^j Vn^Lı Jjjj AÜİ-AJ jj2u jLuajjC'jwıjAJ

ğpp Jjj? (borun cəstən) - kənara tullanmaq

(Y'YY ,YY”V)Jjjj AjİjSjSoJİ JjtPj? <-J-jjJj^l uiiA ji <S

ji-’j* jjj? (borun xastən) - tələb etmək

(Y V J • A)_$jajlj^jA oljA-Xa CawIjA Jjjj uXjj JjA. jjwjjmX1L Jİ-Äc.

(bərumənd) - barlı, bəhərli

(Y ö >V'T^.ljLujj ^xa aS 4jIj

(bərumənd) - xoşbəxt

(f ö 9& • )(Jlxuj dLo^jl.lxoj^j

üpj' j jjj? (borun randən) - sürüb irəli çıxmaq

(Y dA ,TYY)lj (jiaajl^j Jjj aXsI £ j Ij jİjjA J&-Sİ Jjj ^1j Jjjj

üj> (borun rəftən) - başa çatmaq, qurtarmaq

(Y , I I YJjlujş.Jl ju aJı*OjjiJJ •io'j ÜJJ? jl^““»j

lPj? (bərumənd budən) - xoşbəxt olmaq 

(YV J i <\)JjjüjjjjIjI jwlAjtj 

tfiUjjj (bəruməndi) - məhsul, bəhrə

(AT J Y T)Cuu3j jiiıjSİ (jaiojjj

Jjj3İ«jjj £İUa a£ jJjjj

Jji j Jj j? (borun rəftən) - kəşfiyyata çıxmaq

(I (YI I)üii (jajuLxj Oäj Jjjj Aj>L Oi^j J^jjJjj 4JP j*J£-

ö^j üjj? (borun rəftən) - bayıra çıxmaq

üjj? (borun) - öjjü sözünün qısa forması, bayır, xaric

jpläl jjjj (borun oftadən) - uzaq olmaq, uzaq düşmək

(A A )(_j£OjJİjSLj Jjjj fjjjj (^LüSjjj Jji jl fjäl Jjjj 

J^j ujj? (borun rəftən) - çatıb keçmək(səs)

(YT JYA)41Jjl jlk JjJajİj Jjjj <c jL>Jİ <£ jL

(Aij Jjj? (borun rixtən) - bayıra tökmək



,Y • )<_£lä. iV>jl <slj AÜjj Jjjj uSIİjIj jl^a. Jhjj M^4-»J

ö1*2 üjjj (borun şodən) - kəşfiyyata çıxmaq

(dA <jLäjj Cu^jjxS ^sli (jlü jAİjjl^Sjjüui jjjj

öjjj (borun şodən) - döyüşə çıxmaq

(fV r) r)s^l£ 4jjj ^LLjjjp jjUui Jjjj jjj

üj> (borun şodən) - görünmək, çıxmaq

(Y V . J . YJuAÜ <-uİ <_$ jjjjjSj Jj) <£ ı—jlaäl jja. ajUjllLİ jjjı

ğijjj (borun şodən) - getmək

(Ylf ,YV •jjä-^J-^ Jjjj ÜJiM Jtü Jjj Jiji eAuUjj sj^ajju

Lpj*j öjji U jl (əz ab-e şur kəşti borun randən) - çətin

işin öhdəsindən gəlmək

(A. t • 1 )(_ilijlj jk» j (Jijjixilj <a.

jiijj (beryan) - yanmış, qızarmış

j^jS (beryan kərdən) - yandırmaq

(Af Tf A)^j£ jL> OjU. jljjj <UıS. Jj

Cı^lə. (bərihacət) - bimöhtac

(A J f •)jl£j jj <?■J* Jl Jj jU£ ıj<a.J* Jl J jS

Jjjj (bərid) - qasid, elçi
(f T ,Yff)jlliLIjjl »ƏjUJİj (j^'Jİj* 

jdj>j (bəridən) - başa vurmaq, keçirmək

p Y r)4>jjjjLj i_aXoI (jjLij JjJlJİoUIJjjj oäj (JJja.

JALW (boridən) - aradan qaldırmaq, son qoymaq, başa çatdırmaq

(V V 0^5 ) JJ“ SJİ jljjlj jjJJ JJj OxaJ jb jjälaS cf^Jjj

lP31 j üj> jl (əz xod mərkəb borun randən) - özünü

(f v ö “r)lj Jbjjlj çilli- I jl-JJ

jJ-L# (boridən) - qılıncla vurub salmaq

unutmaq, özündən uzaqlaşmaq

(TY ? > Y)^l «jjLo »j AaujJjj »1 jj ojj| j jjjj İ-jSjä 4-a.j^JjAjl

J' üjj?... (borun əz...) - .. .dən başqa,.. .dən savayı

(A • T«H)UlU3jmiJ j^JjJ AmSU Aa

' j ı-s'-j J u"jj“ J'Aiji

(dd J ) f)ı_SJUjljjiujjje. (jjJj^aj 

J üJ> (borun zan ke) - madan, mədən

0 Y /X^'j* cffjb aSü'j jjj?

J^JJJ (borunsu) - zahirən, üzdə

(d 5 Y T • )(JÜ.jj3İ jj jjuüjjj

»j# (bar(r)e) - quzu

(Y YA sY f V)JaLİjjljlj £ j*jj sJjjİjj 

(berəhzəni) - quldurluqla 

(YV }f • ‘i)(Jj^äl^jj>j jjJjaiIjLü

Aj* jj (berəhne) - ayaqyalın, lüt

‘-^-^■jj jj ji jj jj

Ü^j“j5lj»jjjjjj'

JaUu jJ^j J (jjj »jjj £ jaj

ur5> JJ ır-jH—j jJJ

jJjjj (boridən) - açmaq
(f ÖV f YjC-äj^ I jau-a diljjJ (J^Auj^

Mlh (bərişad) - Orman sərkərdəsi

(VY ,Y • A)Jlij) jpj j-»jlJl •il-ajjJ 3' J° J'jJ^J O^'jA’J'

fJujj (bərişəm) - fAıjj' sözünün qısa forması, ipək

(mİlw (bərişəm) - sim, tel(musiqi alətində)

0Y J<5)l^jjj'jjjbb?‘^jj

Jljj ^jj (bərişəmnəvaz) - musiqi çalan 

(TV VAf)jjj Jljl .Jjjİjj Jj-^ 

j^rfJS^j# (bər yek-digər) - bir-birinə 

(Y1A J • Ə)4jÜ.ləiAj cJj& jxi j

< **,. A ' z i^’j3

JjjM. (JƏİA- jljljj ^İJİ

Jjjilu! j^JjS-jjJ Aİaa. (J-J



cyjJ (bərin) - uca, yüksək

(^ , ^)üU? bbjj jb aS

(bər in) - belə

(Y V ^fY^jjSb jjjj 0«jj jjjj 

cÄjj (borineş) - ziyan

jjjji jjxİjjj (borineş avərdən) - ziyan gətirmək, xələl gətirmək 

p YV caaİS Jjjj (jijj əijjl jjjS aSjä 4a

jijä'jbj$-j jj iuäjS

(*J*jS ‘'A oJjj JJji (jjij

jiijjj (bozorqan) - qoşun başçıları

0 1? J t f )jjjb jba. jlajxl jUjjü 

jl£j> (bozorqan) - böyük şahlar

(VV 0 T A)J&a*Jj jJİa> jlSj jjb jjji

jjj, ^jjj (bozorq şodən) - artmaq, çoxalmaq

0 V , Y V F)uSjJj jl jjJ JİJ* ‘Əj

»j (bozorqideh) - böyüklük verən, Allah

e-s iaj <^j Jj tSjjjjjüsl (ı^-Sj jjä jj) jİujjj (borineş(dər çizi və kəsi)oftadən) - bir

şeyin və kəsin unudulması

(A£ ?) A1 ıs^l &Lu)

(bər in gune) - belə, bu cür

(M ,Yr)(jijÄj (JübjÄ j

j’Jj (bezari) - yanıqlı, həzin

(ffd /TY-X/ı^öUjjl JJJJ Aj (jjuiu

□Isäjl dUxujö ^SaSSIjj

JJJ*J (_£İJ b C'.u.ıjj Ajj&jjjj

LS^Äxjİ jl JİJjllu <_$Jjl

(bezəhmət) - çətin vaxtda

(A? ,rfd)(j5j-i jjj* Jjjj aİmA I jjioj ji

0 0 •)(>->J cS JİJJ (JÜA (JİJ3

f jj (bəzm) - şənlik, məclis

(^ ,T"0 jlijjjl Jula-» JA»I j>jjj jüjJJjj* jjJ 01 Jj

ÜPjji> f j? (bəzm bər avərdən) - məclis qurmaq

(YT • 0 VYj»L»j (jALjj Ji j?

fj* (bəzm) - dostluq, ünsiyyət

0 • 0A • )oL«jiuijji j*jJJ ’Əjjjjä 

?Ji (bəzm) - ordu, döyüş, hərbi

(Y Y V Y V)fje.j jl j jlə? ji^l Ij^j

ol^j hjä Aİ jb> jä <■'■>./;lxa.

olj ? Jl jb> jj* (jıa. jVUj

f*Ji j^J jjJ^J^ j’ js^

‘■^jj’ (bozorq) - böyük

0 d A 0 f )jjj (3^jjjj*-jl (jjjLoİju

(bozorq) - Allah

j jJ (jSjS JjmiSİ (j jL» »b*«

(' ? • )y«J <•$jk J <_W CSjjlj (^aja 

cÄjj? (bozorqan) - böyüklər

(YY jfYV^jc j (jl j jl^j jliiıj Ijj2ü 

j^jj? (bozorqan) - dövlət adamları

(If T 0 \ d)AjXj jbİSİjAjS <JJ*jS jijj 

ü^jJa (bozorqan) - ata-babalar, böyüklər

(dA 0 y v j □ (jjj ı j jA...

’&jj

?Ji j^jjjj^ (jljJİJ

J1 ji jHjäi <>jj

t» j? (bəzm) - saray, ev

(Y Ad 0 f t )Cjj$jjl ? ji j-ojjJbjJJ 

»lGjj (bəzmqah) - məclis

0f 0d0Lİ jjjJ Aj-aliJjJ jjjt«*

(bəzmqah) - saray

0d 0 Y Y )OJdj sjS jlx«i »l£-»Ji lSj-, 

<«Jj (bəzme) - məclis, şənlik

(Y f ,? Y)0h ^Ijj-i (jSi'>

Ji jjl aS-lİ jl jj jjjj**

Ojäjb (_ijJajl j jäu

0 ji J ji j’ J^

OJüSajbj jlSjJj üj j

(bezudi) - tezliklə

0 • f Y ) jjjIS t-SJajj jjJi (jƏj ji jjjI^jä uS-ul cfjləjt^Ä



JJO (bezur) - güclə

(lYr,^ (jljäj O3j (Jş.1 jl j*u a£ jjjjJjLİj jJ ja Cj*aJJ-X

JJÖ (bezur) - güclü

(^ * ' ^)jJ^Jj^ jljjijJj (xjA.j j£ jjjj jljja. CiAAÜ ,j jJLjJI ja

öm*'jj j? (bezur-e ahənin) - dəmir güclü

(V ı r jüAİjjjj ^siä. (_uS ju 

OM (bəs) - çox, çoxlu

(YY }YV).ljl oAjljä. jLallc. <-.ia.it i J 

om (bəs) - bəsdir, yetər

(V , y jlia^A J jüS j$£

om (bəs) - kamil, yaxşı

(1 ^Y ,t* • Y^jl^i. (JİAjİiLmsj ^,jA >>ı AS 

om (bəs) - çox

(Y f ,YY)jiji (Jjä. jj] aJ

om (bəs) - vəssalam

(Y f ,YY)(jjüj OmSİjc.jJ e.ojuj (Jjc 

om j' (əz bəs) - çoxluğundan

(V? 31A • jlC.ıljäl jaj jl ojS AüS jjjj 

o-M j' (əz bəsi) - çoxluğundan

(1 • Y , Y Y A)jjjj lajl aj^aİ jjjjjxuj 

l*-M (bəsa) - nə çoxdur

('v , Y )JJ? ü'jiAjjMj-^ja.

JUm (besaz) - qaydada

ÖMŞ- er31 J^ J>

ijl JjL*

jljl j4İ (JAJ ^yAÜİj

(jl j (Jxuua jljuilj OJJİJ QAJ 4j

jaS C-ıA j jXİ fAİjAAİ^Ijj

(jxiijjlj ö jljjl a£ jl jl

jl£jl jjAji JçLaA jl Jj

Jjjj jj^jl JjJjjuı jl^>

Jjj j'jJJC. j£Ijmi1LaJ

jxi jUAj (besaz şodən) - düzəlmək, qaydaya düşmək

(Y V) ,TV •) jL oJSji jiujA jLib jLuıjjAAajsj jläÄjlİ xija.

om (bəsəst) - kifayət edir

jilAİ Jİ JjU f>l „nj

p TA ,Yd^)Ca*<ıl oMj'j' A*Mİ

İUj (bəsat) - büsat, məclis, şənlik

(I I ,X Y) jluılAjj cAuıjjjSljj  j£

jjl^j LUj (bəsat nəhadən) - məclis qurmaq

(X T j I ^)#J? (_pl ja-JİJj jt*A ^Jjla Ajj (_yj)jö jl JaUjj

jj jİA^ jb 1A-j (bəsat baz qostərdən) - məclis qurmaq 

(I > ? Yd Y ^JoİAAj jbjj »jVjljJj&JAÄ

İUaj (bəsat) - süfrə

(i ıv ı)Jjjji jb^jJojjA•IoIaaj

iu-M (bəsat) - adət, qayda

(YA j V X9jljljSJajILj ai)

jjjji (jlxj (_&jI£jI jİAa. JoLaj (bəsat-e 

avərdən) - yerli yerində söz demək 

(II ,X Y V^jjlaj uSulSu I j jA*A JoLaj

İLaj (bəsat) - döşəmə, xalı

(YY ,YY(jjjx İni ı>u j£jjj j*AjMij

jx. j -LaLjj (bəsat-e zəmin) - yer üzü 

(1 • ‘T ? Y d Y J4A Jjjc. AjviS jjA j JabuıJ

J®1—y (bəsat) - nərd taxtası

(1Y /) d)jj jj j-jjj ‘jjäij j (jJoImm

^jJUu (besalusi) - alçaqlıqla

(VV ,Y • ^)(_rj^jljjAj <jJja JMİ-*j

jtU-M (besağər) - qədəh-qədəh

(Ə , I Y 1 )JjJ jC-LaJJİa jj <c. j=kJ J

^m«m (besəbok) - cəld

(1 1 • ? Y Y Y ^jjjm> L>jJj! jİJ*-a c9-°^J^

JaUu <^AJJ J Jİ«SjLj JJ

Jjjj' j'J^ JO^J-J’JŞ’

CjJjjjj j$S İLaj jl j^jas 

soxən-ra yekayek be-cay

jJ^-ii «a£ jj jAİ JJJJ

ji <ÜAİ jijjA  j' JJ

j* JJ İS^J^J cfMjJj

Jjj JjabJ jLj$-«jjt» c-JLuaJ



jHuu (bostan) - bostan, çəmənlik, güllük 

(Y F ;Y U“£lJ

ji-u (bəstər) - yataq, yorğan-döşək

(bəstegi) - əsirlik, əl-qolu bağlılıq 

(rrF ojji

(bəstegi) - xəsislik

(Y ?F ^)ujju<aJjA jj Ajtä. uıijəjx

(bəstegi) - qıfıllı, bağlı

jlwujj

jj-j (bəstən) - yaratmaq

(VI J A. ) jl J AİV jj* <Uj jjujjjju 

ji-j (bəstən) - bağlamaq

(FT , ö V (oXİıl Jj_JÄ JjLajjjju

u£jj jja, AİU J j'lüujJ jliu

Jj-j (bonəh bəstən) - yük bağlamaq

(V J d^alSjb oüJjj ı aIjJLİİA (JjS jjji Ajj

j' jb (təraz bəstən) - bəzəmək

(IV ?f)jbjl^j<xjkjl (Jİ AjOjUl Jljk tjüujj g Jfr?

Jj~*j (kəmər bəstən) - xidmətdə durmaq

jjLiS ,/id <u js.jjjl (əz dər-e xəzine bəstegi qoşadən) - səxavətli

olmaq

(F) , Y AT)t/jL>jjj AjjJäJI əUg

j^ (bəstən) - örtmək

(f • ,F • 1 )C~ı*Jj ajlijJ (j2u jijSuijjua AS 

j^> (bəstən) - geydirmək

(F Y” ;VY” V)elj^İjjƏjlj (jijx A&jl (j>u

^jSHuAİJİ j »j

(f \ y jaSjjajjj OSj jjjbj j j ^blxixujjÄ Jjj A_aA

jIuj (jüu (nəqş bəstən) - bəzəmək

(Y , 1 F)ı-ı. j jüjjl (jİjljb ,~ı..A AjujAƏj) U JjlSAA?>.a

jj-ü j&j (neqar bəstən) - bəzəmək

(1 F ^F^jLuu jJ JjauJjUj jlj Aj A$ jXj (_g.Xj,a^JJ jlia.

jiuj ij u&äa, oj (rəh-e cəng-ra bəstən) - müharibənin qarşısım

(bəstən) - düzəltmək

jja.Ajjuü »1 j jl jj

(bəstən) - əsir etmək, bürümək

(1 • Y ? 1 Y F )(jLu O jjuajj Cua^İAJ cjji Aİ 

cA«j (bəstən) - dağıtmaq, sındırmaq(tilsimi)

(Hd ,y 1 r)i j jijjU <_£□ jjjj jS ajj

jj*" (bəstən) - tikmək

(1 *f ? Y- A)ujujJ jljJJ OajJjjJ (j-mjL-J

almaq

(Y1 ,r<SF)l J uLba JAJ J^jj aS ^yJJjä

<^i (bəste) - tutqun

(YF • ,1 • Y) jlXjjşajj «1 Jl AİuüIjA

IJ U$ULŞ, »J JJİJ A$ (jjjuä

jduıajl jji Jl jj«J

j^*> (bəstən) - taxmaq, birləşdirmək

jjjJ t$lA j^Ua

jLi jjl j' \ aSjJuİ

IJ jjİj Jb ulul a,l)« >a u£_u

(bəste) - bağlanmış
(FF A J-ı.ul \ AİuJ juj jt^4 utub AäxajJjJb ^$J

jxi <üaj (bəste şodən) - bağlanmaq
(Yf ,1 Y Aiuj ^lüjjl jl-«A jl Aluj jb^jJJJ Ajxla jJ

jjjS <Uj (bəste kərdən) - bağlamaq, birləşdirmək, qovuşdurmaq 

(iv 1 ^(jtjjä, j|j>ji jt>jj Ai,ui ,xjS (jujjä jtSji ^j-üLı ^j15j

jülə aIujjj (dər bəste daştən) - bağlı saxlamaq



(£ • Y f)jj jj

cA-y (besəxti) - çətin, çətinliklə

0 t aijji jjlj (jijj (^j£-u

cr****? (besəxti) - möhkəm, çox ciddücəhdlə

(Y'V? 01“Apjjj cjäujijj

(bossəd) - mərcan

jSjİjjj jtmjjj

jS-j (_gl^>» (^jjjäİJ Jjjj

AjSjjj ji ‘"'■■■i-* ojij jSj

££*“? <3 jLAjU^jj

(£ 1 , Y V A^AÜlä oJilLi <-3-jS 

(besərsəbzi) - şadlıqla, şad

(1 • f ,Y V A0jjİLajl.Jj Xsi j jixajuıj 

(bəsənd) - kafi dərəcə

(Y / lSj^aäS

(bəsi) - çoxluq, çoxlu

(^ ö ,f) jldjlöi <_$JjS jja> AİJjijj 

(bəsi) - çoxluq

(d • ,Y"f YjjjS j^üjl jj£ sxi 

jUuu (besyar) - çox

(1 d ? Y r)ta^jl_jJj-a Ajjjijjaol j (_j5vJ

AÜİ jäl jj (_g jlia> .kuij

<53 J Lf^ı j'lJjJ jiw jl$j>

Jjj jLuJ jjjJÄjuiJjJİJ

(jLi jl j Jjj> <j"A

J jÄxa Jjj jJ-j JJ Ji

(A. jHY^jJJİj'-iUJAJeSjjAS

jjj, (bəsiç budən) - səfərbər olmaq

(Y r Y AV) jjj j ja. ji jtələ I j» jUc. JAUIJ fOjj jlu jjjl ?JJ

jLiij jj-ü (bəsiç daştən) - yığışılmaq, getməyə hazırlaşmaq 

(f T 0T))jjjeflj uSJsjjU jijj fjh a£ i_sjjj o^jJj

jLİIj ja-u (bəsiç daştən) - başa çatdırmaq
0d J?))gJj£ja lj£ja ^JAjj^. jJx^Jİ j <^jjİJ jjl pjlj jji AS

jjj£ jj-ü (bəsiç kərdən) - hazırlamaq, səfərbər etmək 

0f ıfdA)jja jxojji jjljj Aj jjjS gj*jJ Aj^i^ij 12

JU ji jj jjx4j (bəsiç bər arastən) - hazırlaşmaq, səfərbər olmaq 

(I AA j fjjjjJİJİ J » jji (JİS jj JA«J j ‘-S-ia.jJ ıluJ Jİ JJ

ü>ji ö** j SM (bəsiç-e zəminbus kərdən) - təzim etmək

(İd YjjääS jjiui 0“ j? jA“j gy“? Aü£ jj İfrjj-1JJ a£jjL»j

jjjS jjd jj-ü (bəsiç şodən kərdən) - səfərbər olmaq
0 Y ) 0 Y YjCıU j u$j=kjJJj£ j^-İ jJxaJ CuJ jä. u&äa. «.Ajl jjjj -UajMU

(/iä^mj (bəsiçəndegi) - məqsəd, meyl

0)1 f Y ‘r )(j^Aİij.^ı (JİS^A JJ <AÄ (jjlAJ jl j jwja.

ı$ jljijl^u (besyarxari) - çoxyemə, qarınqululuq

(Ad ,Y a f) jjj gjjlJ UUjao ejjj aS 

3J^ (besyari) - çoxluq

(Y t 5 ) Y"A0£L Ai. jljäİmjS (jjUxujj

3 j'> (bəsi tərazu) - çox, bol-bol

(TT jY'Y^jjjljj (^J fAj jji 

$#“* (bəsic) - səfərbərlik, meyl, hazırlıq

(YA 0F}jjäjI£ jljj ^jjSLi (jluua aS

^ySjjl jjjjLjjUj^j a£

t»#j jj'>> »> j3?

ä j^* <3>“

üJjj' (bəsiç avərdən) - meyl etmək, mayıl olmaq

sAiaı-u (bəsiçənde) - hazırlayan

0f 0Vf 0JİİJjJjlS jl AÄituıidjlSj AjİA2uiji

(bəsiçidən) - hazırlaşmaq, səfərbər olmaq
0 Y) 0 Y Yj£U j 3dijpjS jxi jj*u CUjä. <-Säş. cAjI jjjjjjiA^u

jjLL (beşadi) - şad, sevincək, şadlıqla

0T ?Y • A)jUSjajl (^jLİj j&jjljluJ <üJjl jj

jUj CjjUu (bəşarətzənan) - təbil çalaraq

0dY 0*1 Y)#ljaijäj£jj jljjOjUj »U jjS uSJUjl (3J^JW

(beşərti ke) - bu şərtlə ki,...



(> 1 . J Vf)^ Jia jjU

(beşəfqət) - şəfqətlə

(? A • ) jLuljä. Jijlilj a_jjj

(beşokrane) - şükr edərək

0 <JT ,1*1 Yj^itAl ..i jj-ojsl aAjlSjgj 

(beşiri) - şir kimi

(y V , f Y )iij <_SjS (jjüjjS (j)jj ı_gjj>İj

(beşirinzəban) - şirin dillə

(’ırr jay)j>jij ij oLi öujhjjJu

Lj 4 4j^Sİ

^Lw AjjSjSjlj

(be səd çərxpiç) - yüz dolanan çarxla

Y . f)^jj gaAJjjjAS jLuıji X»l jj

j^aujj (besəd mehr) - yüz məhəbbətlə, yüz cür

(d 1 y > YJijS ^jİjjj jlx^»J$» JLuaj 

(bəsər) - məharət, bəsirət

(fV yvA)<_jjjlj IjjJjäj*^4J jl duaA 4İ 

(bəsər) - bəbək

(1 Y r 5 Y Y Yjjxxaj Jja çeijSjJ aiji Jl ju 

(bəsər) - göz

(f y~) ^sJjSjjjj CjjsJA £lja.

(JjAiuau (besənduq) - sandıqla, ölçü vahidi 

(A 6 ,1 1 f )<_SwAoj)jjäjjjjc (jj-Vu^j

Oj>oj (besurət) - üzdə, görkəmcə

(Y”• ı yrr)ji jj ^j* -g ^j^jä ojj^ 

(beseydəfkəni) - ov edə-edə

(i .r ’YfAy-nijjjəaij^ihu^j 

(icLJaj (bəzaət) - ehtiyat, sərvət

AiS <_Jja.jüij j«£

tS JJ1-1 j’> üj* uuäj jijJ

j£-a Jjä e ‘-jlijaj

çsJjSj^ j-İjj jjl j Jjä.

Jjj cs^^A1 j' jj j?

ilgj (Tiıınl > 4jl jjjJ

OujJj d j£ ji jjujj 4jİA ji

(A \ J f Y ) Jjji JjijJ j> uSU <-A

(bət) - ördək

(dY ,Y V1)j1 jjj j jj j JaJ tAiuujjJ

(beebrət) - ibrətlə, diqqətlə

(dY’ ydl) juAiUia. jip CjjJ*J

jjj'jX1 (beozravəri) - üzrxahlıqla

(1 , Y Y )cf jjl-i cA^Jl jl aiuü

tjjkjjMj (beənbərxəri) - ənbər alma

O ? ' v')*-£lijJj üj^j-j^j^j? 

(beeyne) - eynilə, olduğu kimi

(Y f , Y Y AjdjjJjlj£_j jjj jSjIaİ

J'-*# (bəğdad) - Bağdad

r-

J1-^ JJ J«JJ -1®* uS^'

jjJ <-&!•

cS jj' j^jJ?

Vi~İ.?,I1ji <£ Juı jjj 4.İ1X.I

1J Aw j*3 ü’ JŞ“

A (bəğəl) - əl-qol

jjLISjj Jk? (bəğəl bər qoşadən) - əl-qol açmaq

(Y Y A y YApLiSjj JAj ji ji ibja. j- ə&İI ^jj Jİjj

pi (beqəm) - qəmli, qəmgin

(YTY jjxJÜJjjj.ü jAİyl j-ft4S j-Uəh j^işı

£jÜj (befareğdeli) - rahat ürəklə, qayğısız

( H Y , f V 5 )»lSjbJİ i J ıjl}jji eliijxulJJ Jja. ^jli Jİjj

u&Hjk (befərxondegi) - xeyirliklə, xoşbəxtliklə

0 f • J Y f ) Jlij £ ji Jliijj £ ji <S

<-$-LmjL (befərsəng) - neçə fərsəng 

(1 Y A ?ri*)ijj i_Süj jj jj>4 äı jblu 

(befərsəngha) - fərsənglərlə 

( 1 V ? V • 1 )Aj2Slui ıjiji l^C'uajiu

Jlmj obı J j Jİİ <_yS.lia.jij

j jj u$_İm> jü (ji»i je a£ j£-ıil J

J^jijj'JJ J cf-Mj



csb »a£jL (befərxonderəy) - ağılla, tədbirlə 

(Ad ? 1 Y Y^jLajAjAw Clxj jj^ ^jjjSu 

jjJUjL (befərmanbəri) - itaətkarlıqla

(YY /TT)^ A^liljl^jjjj

(jlj oAİä.jbb> jl (Jjxjjjja,

ı'-'Vi t_fyu jljAjjj^ä. Jls A_«A

öJä-wj I^aLuİ

(befərmanpəziri) - itaətkarlıqda, əmrə tabe

(A A V f . )jjb^ fjjjj (_$ jjjuibsjjj jjLjS jJ <j J$J

(be-fərhəng-o-rəy) - ağıllı, bilikli, düşüncəli

(d Y ? Y Y f )(_jbkjJji Cuiäül jjjl a£ <Jİ jj ^bA jb (JJj»AjS jj jS

JijA j u^İäjL (befərhəng-o-huş) - ağıllı, hikmətlə

(AA , Y Y^)(jajAj <-S_iA jij Ij (jib jJJİji l_Ä>YjjUjlj jb^j jJJ&j

cr^JjJÄ (befiruzbəxti) - uğurla, xoşbəxtliklə

(A) ,r.fəoiujjjijjJiäjjjjAij 

yi'jjjjÄ (befiruzrəi) - qələbə əzmilə

(^ ?r • • )CjäjjAx>ljj ojjjj Cjäjj

jjj& (befiruzi) - uğurla

(dd r. f)^ <_kjjjj Ajji jjjjjj

(bəqa) - daimi, ölməz

(Y Y A , Y1 V)jj j j jl jj JÄjAbläj

ajI (bəqa-ye əbəd) - daimi həyat

(TA Af )(_5İAjjjA CjäbAjI jjläj

A*i> (boqe) - yer, məkan

(Y A ,TY)aÜİAjljj jjjb çüS jj»j

ur4 JiJ ’ JjJ^ ü’>

Ji jj jb uSlojj Ab fjjfl

AÜÜ <_,£ jbjS A*üj jl jj

(bəqəm) - qırmızı və xüsusi ağac növü ki, ondan qırmızı rəng 

hazırlayırlar

('A)(jjjj? ı^***"-? e5? üj* j <sj'•**'> (^>jjJ

fbb (bekam) - məqsədincə, arzusunca, kamı ilə

(>lSujlbiJJİ (jAİ

olCjAoi jj <.Lı.lb»a ^ı.zıja

(YY f . )fbü (>1 J«1S ‘bjjjİAbja

j*-i (bəkr) - bakirə
(A^ r»y-....•.'■u/'jij üLo fjy» a£ Cubj jbi a£L jj Aj ^jjaJ=

jjj jj>u (bəkr-e puşideruy) - şərab

(Y T • lj jjdjlJJJ CLuJk jl»J QAJ (JJJ Bjj^jjj5b jl (jäbj bj

^Ujl jSb (bəkrazmai) - yeni söz demə, bakirə söz demə

(Y f f Y y'iuU jVb-« I jAjb. »jAjjfr>

jİjjSb (be kerdar-e...) - kimi

(Y <5A j dYjCul^j j-bjbjSu j jiij

Abäb j#5b (be-kintaxte) - müharibəyə girmiş

(d • f f f )AüU ^jjÄ^aİAä fbbkj

»i£j (beqah) - vaxtında

( Y T , Y Y )al$ t j, jalb jj^ »Ai j ^Aaj

aü.1 JL (beqodaxte) - əridilib saflaşdırılmış

(d f 5 Y Y f ^AüLuıbjjİlS Ajla. ("jSj

(j^-bj^J (begərdənkeşi) - təkəbbürlə

(d • 1T Y

(XA1 (beqorgi) - vəhşicəsinə

(Y > f ,“Y Y .* Ajb ja. Jd->J? Aİ

(begərmi) - çox isti

( Y f f , Y ö Y^jU j AilJJİ Ailj Ajä A3

jjjji jjlA# (beguri xordən) - şadlıqla yemək

(Y 1 fYjjjjj CJjlc. AjL«jl A-aji ^jjj

jä jiu (beqouhər) - xaraktercə

(f f ,Y YA)j^>/j ojbjİAjjj

(beqouhər) - əsilcə

Ajab jj&J jiıİA Aj

<jbj Jj'rJ4 J?

Cux J f>b'> j  ̂J^j jA

JjJJ^ (-SJ-A1 J1-4 4-?J' (MJJ^

öjjlijbjjä. AjiSbi



(bəla) - bəla

(VA ,Y )jj cSL bjjjjA/j jj u£Vla. »Jj-> jl (jij

(beqouhər) - parlaq

(İY . V)^ÜjljşUä.j)j4jA 

aUSjuiXj (beqisukəmənd) - kəmənd saçlı

<_>l ja, (JjLaa.

ajL \/Lu jjjLa* jAjAj

J JJla-oU J JÜ 4-S 4^^-?

(bəla bər sər-e xod forud avərdən) - başını 

bəlaya salmaq

( Y T 5 Y" d •) AjJJİ Ajjjj j'l.jjıijaAİjL Aİ AjjjİAjjSJjijmijj Üj

A* (belad) - şəhərlər, vilayətlər 

(Y 1 )aLj4a1I Oİä CA-jjjA jjlu)

(bəlarək) - qısa hind qılıncı 

(rr ?1 f)jjä. jjjjil »<>jijj ojäij

A^ jJAİs. jL»jLI J jlfra.

jjS o jlj <u> jjISj <_Sjjj

AÄ1 (bəlarək) - qılınc üstünə çəkilən zəhərli cövhər

(Y . »aj£ jLüc. Jbj jjä jAjjj <-£jjb ujj^j

(belal) - müəzzin(ocaqçıya işarədir)

(V<Ä 5Y VV)jİjäjaAjİj ^jjjJ oaIa İLua (jijä. Jl ji oAjji jj jj&j

(bolbol) - bülbül

(Y f 5 Y f )£l jj JjL (jlxAAA AjLaj ^-UjAjI jA jkAljja.

jxi JjL (bolbol-e əncomən şodən) - məclisin bülbülü olmaq,

oxumaq, səslənmək

(Y1 /V^jAAjAA^LSjAcSJSja. 

(bolbole) - kuzə

(Y 1 /Yf^AjAA^^jAuJuSjÄ 

jlj (bəlx) - Bəlx

jjUÄl JjL Aİjİj »Au

j.4aJ) JjL AİJİJ üAjJ

jaIa (böləndi dadən) - yüksəltmək, ucaltmaq

(TT 1 ^)jİJ !-• cJİ ja.VıiS jtL fjSlä.13j

jl*L (bolğar) - Bolqar

(£ • ^?y*ı..jljle jj jjLjoI olSUj

ASIL (bəlke) - bəlkə, əksinə, daha doğrusu

( Y d ,Y £ • Ajl Jjj aS_Lj jjİjs Aj-ujjj c#ı j

■üL (bolənd) - hündür, uca

(Y Y ?d)AİJj$jjlj AjjjAİİ <JJjSjjJ AiL jjaajuS jj <_5\_la jL>jaÄ.

JİL (bolənd) - ağıllı, parlaq

(f« ,YYT)Ajj^ Aujj (jjjj (jljjjl (_>£ AiL ı_$\jAjajB Aİ

jaJaİL (bolənd amədən) - xoş gəlmək

(YY J V A)aİİjj1jj$jjjI a»Iaİİj AİjULJİ jlİŞb ^jjl ja.1 J sUjJ

jajA AiL (bolənd şodən) - ucalmaq

(Y ö 1 )a1IjAjjj jl (JjjaS Aİ ^Jjj^ J'

jajaJilj (bolənd gərdidən) - yüksəlmək

(YA ^d^jUjAjİu (J»S jAİ&İjJ L?' j£ (JAİİJAAJ^JJ jS (J JJJ

AiL (bolənd gəştən) - ucalmaq

(11 ,X)aL1S JiJJjjli AİİjAAj^ A il a£-il Aİ^ AS

UlijjjL (boləndaftab) - günəş

T ? V* T ÄXuä k-İ^İ-«O (Jj (-jÜäİAiIjjSlAji

juİIaüj (boləndəfsər) - yüksək tac sahibi

(^ • j "MjjjİIAİİAjAjJjuta* AS cff cA*J^

jlAiL (boləndan) - böyüklər

(VS ,YY)Os£ ıjAiL jİAiL (jljj cüi jS ^aİax jl£ j^jIjƏ jLoä

jaİL (böləndi) - ucalıq, yüksəklik

( S d V • V)l J j»l jAj Oäu AJA ^jAilı



(Y • A ,1 A1)ja,j (jjjjj^j jİjjU jaj jjjj AÜjä jja.

<jjä(böləndi gereftən) - böyümək, yüksəlmək

(T^ ;YY)cjäjS jldjL c^ljj cjäj^ ijjİaäjIS ^jj jUa

jjjiL (böləndi nomudən) - əzəmətli olmaq, əyilməmək,

alçalmamaq

(T /^^IjJjjj^lji

j" (bemən) - batman-batman, batmanla

(V ^ATjjxa jljoJb jİjA j-AJ jllA

(bemui) - çətinliklə

(Al j Y Y (jj&Aj-J j ol jjtjjj £JJJ jj

(bemehr) - məhəbbətlə

(A 1" • j^j—» J jLxj jUbj^xb aS

jS jl Ox*J_J dlxü (Jj

jl-JJJäb jjJJ Jj Aix

Jjjj> <-$jfr" (bemehr-e xoda peykəri dər nəvərd) - AllahınLPjj' > (böləndi dər avərdən) - ucaltmaq

(ı r jfjüL cAlA j jji j

cH*5S (jljS (jajL (boləndigeray gəştən) - ucalmaq

(Y A 5d)jjljj jjiü <_>£ jjj$jL cs' jS (JjiLjj JLjj jS

ı5-^ (böləndi) - yuxarıya məxsus, yüksək

(^ ,İ“)<^JJJ A^jljjj-ujj AxA (_$jiİJ ®tjj

»j ^.ıjL (boləndideh) - Allah, yüksəklik verən

(Y ?1 ? » ).VuijjA c-öJjJ 06„VuUa^ 

jA1 (bollur) - billur

(Y Y ,11 TjJxjjj—ıjLIjjLi£ <_äıljlä 

öijjb (bollurin) - billur(sif.)

(Al ,VAV)jl oJ&jl fälä ^j JSJ14 

ıj) (bəli) - bəli, təsdiq bildirən ədat

(V1 /)Cj-jjj£ ^jjjjjKI

(bolinas) - Bolinas

(? • ,Y Af)jLjüİ0jj Ajl jj (jxliJj

jjla, Q^ljjlj (bolinascadu) - Bolinas cadusu

1 f C-uiS jl jl (JİjjLä, qjLuL

J>u (bemərdi) - mərdliklə

Çf • ? ) f r’^jAj^ajİQJİJbJU J<oj S*

məhəbbəti ilə müharibəyə girmiş

(ÖY f ,YYA)jjjjjj ı_şjSujI-Ü. j$xj

jj (bon) - son, axır

(1 A , 11Y ) jj Aj I Jjj J jjj—» A il jji AS

Uj (bena) - bina, ev

(1T A^O-jjj j-İL Ajlx ji jljjj aS

Uj (bena) - tikinti(həsar)

(Yö /? 1 )jiLljlu jljLiSjjlj a£

tjy (bena) - bünövrə

(Y • V Aly*ı ^IaUjjJ (JLxxİIj a£

jjS ojjjlj <_SjJS ojU (_g\ a£

j$£ljji jl jlj AxA

/i. .■< i j| gj (jjJlLxI JJ Ijj

Jj jS (^J jUİjU->j3 ^Jjjj

CuaäjJjij (Jx-alljjja» AxA

jjjS Lu (bena kərdən) - əsasını qoymaq

J jj ö* j* </4J üA#jJ

jjjSljj (bena kərdən) - tikmək, yaratmaq 

f ö J AjIajI JL jjJöa-J jSU?

jaj£ A (bena kəndən) - dağıtmaq 

(11 ,Y • Y^^jüljjj ji (.gJjS lij 

jtxi-jj (benaçar) - məcburən, çarəsiz

(1 YY JY YjCui£jUxJ l-SjxLjUUj

^İÄIjj^jS <j4<^JİJJ

<*ln|Ş jljjJ (JxJjJJ

Ji-ij (benaz) - nazla



jbjj2ib JjJjI j

lA*J ÜSJ^j

('jjxtfta (jlg^jbLwj

^1 əAbk’

V j\-jüiu*Läj^İı-Q Oäj^j a£

cAwjJ1^ (benaz-o-benuş) - naz-ü-nemətlə 

(AA ,Y Y'1)(j5jAj (_5Ja jjjlj (jib (jAJjj 

u-jaLL (benamus) - namusla

(f v ,1 f f)JÜIj9İjj Ojl J UJjjbkjl jj

4&jj (benaqah) - tikildiyi yer

(d • ,df )Ca»jjI jtc. Jj (jiL-ol alSlij

oäjSUj (benaquş) - qulaq

(fvr ,m)ji oi/th

jjj (bər benaquş zədən) - qulaqburması vermək

0 A A)jj ^jSUjjjjjjjljLjaS

<»bb (benam) - adlı

(f 5Xfd)jiiüj Jjj) Jljj Jjjİjj

Jb (bənd) - əsarət

(^ 5 Y d)(jzAiı OuS Qbbjc jl

jjjS jjj (bənd kərdən) - əsir etmək

(dT , 1V)Jjj jjjlt n a J jS ç.Abj jaj£j 

j^jj^ (be-bənd avərdən) - tora salmaq 

0 “l)Jjj£jjlJjjJ jb jupjj

CPjj^ (be-bənd avərdən) - ələ gətirmək

(^ Y A , Y j.VdıujS 4as1 jj^> jj^jj^- .liıpji <£lj jbia-ilj

ÜP-'> jjjj (be-bənd dər amədən) - əsir alınmaq

(d • 1 V)jjjAxJj.l tSjJJ AjjS ö' j£ •ü'>jjjp 1“,Ua$ jjj jjj

jjjji jj Jbj (be-bənd dər avərdən) - tora salmaq, əsir etmək

(f • Y ?T f « )jjjj (_gjijj .İUOİJ Ajjä jjj^ Jib CääjjjbjjS ^jbjÄ

jjjS U jjjjj (ze bənd reha kərdən) - əsarətdən buraxmaq

J j jj$ »jbj^J

J“ (ji i»Lb uP’-P

(_>ajLä. I jJjäJİJ Jİ j..>Jl)j

& 0'JJ

Jw -3jIjjj**iIj odjftlu

(Tf . Yd)lAj (Jljbj JJjS Jijlb '-J jjl ji-jjşj jj (jİjLİS

jis Jb (bənd-e kar-e(kəsi) budən) - birinin ixtiyarında

olmaq

jb (bənd) - düyün, bənd

(f • , Y T • )jjK.ub (JiäjAjü j-j

jjj Jb (bənd zədən) - bağlamaq

(f A ,Td)Jb jjli. Ajj jİ3 jl^Ji p j

JjJj ^jl jlabjl (ja.Vj jljj

JjİJJäJ-" j^' J AjUjJ

jjjSjb jIajjijü (bənd əz dəhan baz kərdən) - ağzından qıfılı

açmaq (hürütmək)
0 f f I .) jbJjS Jl^> jlA J jİJİJ a£ jbj ajU AjjjJj tJjb

jjbiSj jijb (bənd əz kam beqoşadən) - danışmaq

(Ad , \ Y'd)(»l£jb^JJİJ jl jjl fbj (»bu Jjbj bä£ ajlku Aj

jjbiS <_J jl Jb (bənd əz ləb qoşadən) - danışmaq

(I d • , Y d “I) JİJ jbİ&J (_>bjb S-1! j JİajjjA aAjbo jj » jb j£j

jiU&ıijjAja £ jjjjjl (əz dər-e dorc-e qouhər bənd qoşadən) -

danışmaq

(i fr ?y . ı )Jbjjjbi£çjj> 

Jb (bənd) - bağ, bənd, sarğı, zəncir

(f ,YAY)jjjjjjl ^jjj (jiJjjja. 

Jb (bənd) - kandal

(YVl ’Y'Y . )ji$j jAçlj (_£_>? <^jlb 

Jb (bənd) - maneə

(Td ,Y ^alSjb Jljl Jjj JİJ j'J Ji AS 

Ji-j Jb (bənd bəstən) - hörmək 

(d ) ,d Y)jjj ajS lj ajä <jbaJ) Cujj a£

Jİa-uJA jlS uLxbljä.jJ ajbjSj

JipJJ> Ajb ı> J jJb j

abjJiaJ^p. JİJJJ 9jta. jbaA

JjİJjbjjl £ jşubjb jbıA



•lİxuijä (jlSlÜ (jllÄjÜJja»

oL*x .YLa.^jä> ö^)la»

‘-^JJJj əAjjjjjli (^İJ

^^^JJJJ o4İ>jjjI£ (jL

ftiu jjjlS (_r^

Jİu öüjjI j oL>X u*a^jC'

jjjjijJS U 'jk'4? (bəndha-ra kelid avərdən) - çətinliklərin 

öhdəsindən gəlmək

(i f A , I b V)JjJj jLojJjj qjSIj oJix&Ji

Jjj (bənd) - sirr

(V J) r)jb ji <_£jjjj

aij (bənd qoşadan) - sirr açmaq

(v ,n üi ul:

öIİaL (bəndqah) - yer, yol

(Vd ,Y I .)9^ab jijlüj jljjlj> <S

(bəndegi) - qulluq, bəndəlik, itaətkarlıq

(VI A)ej-U> Ija

jjäl“ (bəndəgi saxtən) - itaətkarlıq göstərmək

(?A ’TA • )jıÜLuı q^Sjüi jlSjjjLoj jüljjjS <d l_j£j^ Lx£

jjjS (bəndegi kərdən) - qulluq etmək, itaətkarlıq etmək 

(V “t ^A^CluüjjS (■jSjjjLjlS Ija

»Jjj (bənde) - qul

(V1 >A)riM.İJJ£ ^S.iıjljjlS \ja

jJj? ojuj (bənde budən) - qul olmaq

(Y I ,d Y)jL aJj^ji (jtsl (Ja3 jljj

jJjS »jäj (bənde kərdən) - qul etmək, əsir etmək

(Y"d ,T A)jjS »Jjjlj (jii jJİŞ- Jj£ oJİjl j oJja tJjJu ^yt.ıjcija.

jxi (jUji »jäj (bəndefərman şodən) - itaətkar olmaq

(f A 5) 5 f)jjju jL« ji «jü Ij u£jy il$ ■> əlxi jljä, jjjsi #1 jj ö'ji

»Jjj (bənde) - qul(Keyd özünü nəzərdə tutur)
(f • }T"X 5)jljjjUÜ öJjjjl Jjj£j^-a jljj f>j\ j<aJji jjljljjljS

»Jjj (bənde) - qul(Xaqan özünü nəzərdə tutur)

jIjj$J»I j »əij jS a£ (*jl jj

jJuA Jİjl JS.jS^A JjuAji

jjjjjljjjj jUjjj jSj

j*a. jJJiS İJJJ <£ L?J>“ J?

( 1 dA d)jl5jjjlji (JİjIaİ XjIü

j jj (bənde) - adam, şəxs

(‘r ‘r J 1 f)ljlSAjj'.'ı->.'uijS »Jij jljj

5 A (bəndi) - əsir

(fr T? • )jj>L>jbjS ojjijj ü.ı*l>ı

jlc jj (bon-e ğar) - yer adı, Bolqar
(0 • ,d?)Cxuüjljla jj (jlL-ol sl^ljj

j£u (bənəfş) - bənövşə rəngli

(YTV ,1 • •)(jj*İ? j^JiJ^jJj'jj

jü£ (jiüj (bənəfş gəştən) - bənövşəyi rəng almaq

( Y , Y V l)(jüijl jäj-oj jj£dS AjdS I jä

a-üL (bənəfşe) - bənövşə

(f } f V) jjuj jiajlc- j

A-üb (bənəfşe) - saç, hörük

(Ad ?r av)4üLm> jU$£j a . litiı

»&L (bonqah) - koma, ev

(YY f f t,)<,~'ua?j QaSI j jİJjjJ ol£Jj AÄ

silu (bonqah) - mənəvi xəzinə

(d , Y r V)l J »&□ J jJ jbjiə$£j

(bonqah) - qoşun

jjjl j #l^ı> (bonqah randən) - qoşun yeritmək

(r? ,vrr)ij o&ujji j <jjt i_slu 'j ?’j

(bongəh) - o^-Ij sözünün qısa forması, ambar, xəzinə
(Af j Td)Cıib cAy'J* *-^jJJjV“ 0^1 J a^jjjJ aS jjfrli®

JjJjIİ üi (bonnapədid) - dibi görünməyən, çoxlu
(fr ,) rY)jjjii tfijijj «-ajL> c$Jj üh 5^ jiJ4^ j’>

<J^Jj jiJ j lsMA J? cW j

AüİJjl A däijjj (jjäj

' J s' J ji' A!1-^ <-S j'ü



^AjA (benoubət) - növbə ilə

(^^ , AV)(jlul^5ü Ojjjj

jjjj (benur) - işıqlı

(Y”Y ?Y Y'i)jjjjjuiL j$u i_jjG 4j> a£ 

y® J" (beno’i) - yenə

(d. A ,f r V)Ia jjljjj* aüsu <s

Ajj (bonəh) - yük

(jlulj oJJİu jjjj 4-liUa

cAh <“ (bonəh bəstən) - tədarük etmək

■> _A •Jjjj ^5dä olj ^Eüa jS jjj) üu aüj

AİJ (bonəh) - əsas, əzəl

<i?jl (əz bonəh) - əvvəldən, əzəldən

(f ,r”T 1) jljla jjl OuxJ (jjäjjl jLajäj jAı gjÄ Ajj jl Jjjj I jjt^jk

(jjjÄjj) jj oij ju 4jj (bonəh su-ye rəxt-e bəradər kəşidən) -

ölmək

() \ f YT)^juS jJİjj Oıij (jjuAjj 

AA (bonyad) - əsas, mənbə

(YY t ,TTd)^jjäJJAA Cuujljä. <5 

AA (bonyad) - ev, bina

(A? ?Y Y Y)Cius. jj$3İ cjolajj aU»j jijj 

AA (bonyad) - güc

(YVY^.^jUVjjjjlej^^

JlA (bonyad) - əsas, bünövrə

(f • s Y Y d)l j Jİ^äjj jxlaLİ AÜLo Aİ

■jaa <jAp İ$Ap j*ä. jj

Jİ jLüj -XjJ (jljaJlS (_^uS

' j AA<j' ^'-Jjjj?
(jjjS jIüj (bonyad kərdən) - əsasını qoymaq

(dY ,£¥)jjSAuji ülA lAj?

jAuUL (bonyadsənc) - dərindüşünülmüş, ağıllı

^jujljjjJjA (jlOuİ uSjJ j Aä.

İJ1^ i (jlA jl jjl Jjj <_Ajij

AjjSjSI j al j ^Alj <-jjaj

(jjS jj j-öiJl jj (ji jl

jju (JJj (jİAltSIj Aajö ı_jJ

(YY f fY)£j5 <JjjLj »—äL-iIj Ajljjj aS

4İJjA (beneyrəngha) - ustalıqlarla, fəndlərlə

(Yd ,1") Yjjjjijjl jujjjl^CjjA

-AA (benik) - yaxşılıqla

(Y£ ,YY >)OsSjjjl£ A-»ljjj Jjj jL»Ä 

j jüi uAA (benikəxtəri) - xoşbəxtliklə, xoşbəxt tale ilə

(AY1 Y Y)jVjj^_uJ-İ J-Aj jÜİ '-AA jA’ 25^ Öi~)^ '‘■AIS *•■'“'J7 H* 

jAA (beniki) - yaxşılıqla

(Y j Y V)lAj)jjjS (jAA CjljJ j LaAAj J-Jfrj cr?jA

jUçAaJIjj (bul-həkiman) - jWAJljjl sözünün qısa forması, həkimlər atası 

(¥? , Y Y1 )cf_A üAA^Aljj jl jj l5j^ j^C-iaaJI jj ji jl

jVjüüJ)jj (bul-fozulan) - j^j^Aijji sözunun qısa forması, alimlər atası 

(Y Y ?YY 1 )(_sjä. <j'jA üAft-A'jj (jl jj

(J)jj (bu(y)) - iy

(y y' c>“ j

Jjj (bud) - varlıq

(Y'V ? 1 Y j ı jj oJjjlijjS jbaA

Jjj (bud) - var idi

('A jj- ji jİJjj (jjJJAl j

Jjj (bud) - idi

(Y Y Y )jj.yAujjAjİ <Jjj^ (jä-m

Jjj (bovəd) - IIIş. t. xəbər şəkilçisi

() Y £ Y ) JJU <_ji Jj aüAsI (j-oSjJjj

ıjJjj (budən) - mövcud olmaq

(Y • 5fj(_jlşj (jjuLjjj jj*4 juUj

jjjj (budən) - malik olmaq

fJJ ü'_AAj* j' ÜP?'

jjS (jtxJuJjJ (jäua I Jjjj

(^iü. ^jjjjj (jAı>İJjjj



J1 lA^jA

jjj CjAjjj ®Aj£j1 jj (_jİJäJ

JjÜuij,.V^ əjj^e- j

jlgj 1,\1“*aLoJİmi

(f 5 5tT)<jjLi ı> jjAəjjijS

<X« (budən) - yaşamaq, sağ olmaq

(V Y • )^l oJjJljj <_J jjj ijAi fl bJjjIj <£ JjJj AjjSj

&Ji (budən) - rəfitar etmək, özünü aparmaq

(fr ^rr)»Li#L2L<s JjAj (jİL jlja, ®lji-ajJ OjjljjJ <ajl (j0j

ü<fc (budən) - uzaq keçmişi əmələ gətirmək üçün işlənir

(X • , V • )Jjj ®AjjjJ Jüa jlüa. 

u^Ji (budəni) - olacaq(iş, şey, hadisə)

(f , 1 <i <ä)isJJjJläujUıuU (jiäj 4j£ 

jj? (bur) - bur at, qəhvəyi rəngli at

0 ,,v)jjj dy (A 0' ü!>

‘-^-i j ojLşujjjj (bur-e bicade rəng) - cunəş

(Y • , V* A)(. £ IJəLtjfXU (jjl^jj L^JJ djLiJJJJJ JjSjjJ J^J

(jCuajj (bustan) - güllük, bustan

( Y Y )t*luı»»jä. Jİ j jlluıjj (Jj Jİ jA OjuiI juSLIa jtluıjJ (JjüMİjA

lA^ üA^jj (bustan gəştən) - gülüstana dönmək

( y o y v Y)jüajjj jjä a*u^ cAAj* y* °j

<**.Ji (buse) - öpüş

(&ö^ ♦ )j|j AujljjLj Ə 'ı'■A-mijJJ

jjIj Auujj (buse dadən) - öpmək

(Y ? Y Y A)jlj Ajjjl CxJjjjj Ajjjj

jıj A^jj (buse zədən) - öpmək

(TT ?Y* » ^*)jl 'tAjİ frAuuJJJ ^jj

jjk <u!jj <_SU (xak buse dadən) - yeri öpmək, baş əymək

(VT? ’XVr^UajJ^jjUfAjlj^jj <_SU JjJb-Ujj J&ljjjj

jau-jj (busidən) - öpmək

I * j d Y J4j“ (jİx-tAlixujJ A£ .lu.üh jtiaji UjJujİ ^1 jx

JJajj (bu taleb) - 4  ̂A sözünün qısa forması, Əbu Talib

(rv A)Aj^“ jA AjlijAjS jlixU

Jjj (buğ) - truba

(tf r ,rv • )Aiuıixjj Jaj j jjjj

®jj (bum) - yer, ölkə, torpaq
(Vf jjl (_jlljİjl

Aİä! jl jSJlJ jl^jj jl^ş.

jiä.j Jjl jjS jjjj jjj>j$j

?jj (bum) - bayquş

(f f ,AA)(>jjJjjIJJ jliil fjjjA j j»jjj t^j>jjijJ cyJİJä.

jjj (buy) - ətir

ji (buy dadən) - ətir saçmaq 

(fd J f Y )jljibjAj ^-ijj jjJjj a£ jl >> CjxjI J jtUuJ

jü.ju- jiji (jjj (bu-ye xoş suxtən) - xoş ətir yandırmaq

(ttr 5 y v'b)jüjuı jijä. jjj jixx ^uijj

j <jjJ (bu-ye rahət) - rahatlıq ətri

(Y ,Y T • )jA J ^jLal ^jjLaj 4*ıVxaj JA J jiLxJ CjaJ j cSji^-*

-Aj <Jji (bu-ye rəng) - tamah, ümid

(dV ,Y Ad)ı_$jj cJjjjj jjJ-^jj jjAajJjJ i_5x iştUıI jjjəJj A$«İİj£j

jjU jtjjj jiji (jjj (bu-ye xoş-e moşk penhan nəmanəd) -

yabanı çuvalda gizlətmək olmaz 

jifjj >_S-jLa jİjx (JJJ a£

(rrtlfY)AjU

jl A1 <JJi (buyəfzar) - ədviyyə

(<5A ,YV^)(_S_JL« (JjjLj °Ajjjj (JİaIjI 

<j (be) - yönlük halı bildirən önqoşma

(Y Y f) Jlu Jjj A-4A jl (jl 4j Ojljj

■IjLuiä JİJJJ <.^1 ınl A I .£ JJJJ

ulAjI jäl JJJJJJ 4, ll )S

jljla ^İMJj JJJJİI g J$J



Aj (be) - yerlik halı bildirir

0 X lsJ> a5UI j jjj?

Aj (be) - çıxışlıq halı bildirir

(X” A ? f ) jj ^jLmüjjşl jl?j-X?Lİ£

Aj (be) - tərəfindən

(X »)^l üıj^j t. A j<

Aj (be) - da, də(müddət bildirir)

0 İd ? Vf Y ) jl jj ijLsjlaJul AjlXj? a£

Aj (be) - and bildirir

(V 0 ')cJJ*J^ AUjİjAj^jäJ

Aj (be) - haqqında

(I • 'f A)(_jl j □jjl £Jjj eAjljujjjj

Aj (be) - la, lə(ölçü bildirir)

0 & 0 A)AjsU jO JJİJ? AÄ«jJ

Aj (be) - da, də (ölçü bildirir)

(xa? ,rrY)ji^vu^jijji>

Aj (be) - qədər

(IV , 1 1 )<.7jmija,ü cjj£jı «.# jl Jjl?

Aj (be) - da, də (vaxt, zaman bildirir)

(r v j r ı )a& (jkjä. js jjjj j

Aj (be) - əsasən, uyğun

(r

Aj (be) - vasitəsilə

(Y ? 1 0 • Y')(jjä.U1|j f jj jjİJjlpjäj

jLujjll? (Jjjj oL» j&jj

<_j j5çu AjjjI jİJjjl ^li?

c#<J £ j-jljj

JjsLj jlic j£ ^Ijj^j

j JJj-0 j^JjS jl? j

jüAj Jj jJ Jj? J j£jJ ja.

^JİXajjj jJİJ ji JiuSj

Aj (be) - felin gələcək zaman formasında işlənir

Aj (be) - felin məsdər və qrammatik formalarında işlənir

(T , 1 X )<Jiik'ASJja. Ac JL j > (jjä.1 Ji' jJ>jkj jjj j'j-

(Vö ,VY)jj? ı_jj& jlj&jJjSjJAİjäj

Aj (be) - əmr formasında işlənir

(' ' ,'r) j'4? cpA3 İJJjjj jj*j

Olx*üİ2JLlwjI^äi

jLj Ij IjAJjUj

Aj (be) - arzu bildirir

0 X ,r i •) jljj (jälj aS ^pl? O jU ^Pjj

Aj (be) - felin iltizam formasında işlənir 

(Ai ,A)<^J j^j

Aj (be) - felin vacib formasında işlənir

Aj (be) - felin indiki zaman formasında işlənir

(TV jn)^jja. J*J ljL» Jjijlj?

Aj (be) - altında(musiqinin)

0A ,YdTjjljS-jjI jj'jİJ (3-o Jjy»-

Aj (be) - sözdüzəldici şəkilçi

(YT ,Y • A)jliSjA jl j^ıjJjjJ

jt»j <.,ı%l>ja jLqjjS jl Ijx

j^jl* J jS (jJJJ

CLuİJ (jla. jj jl ^13 jjjjjSjj?

<j  ̂Jjk jpJ J^1 AS f-JJJ?

jl J^ CSJİ ö'X? “JİJjXi

j&jjə IgUaJ AiuulJİ £ J

Aj (be) - ilə
(Y 1 ıd)lJLSlS.(>JjijjeJjj>J Ij uS^ül (JUjjjjj ujSIjS

Aj (be) - sız, siz

(I F j I )J3? VI osLIjj jjLİİ jjjIj JjJajI JjL

Aj (be) - lı, li
(İM 0f)0£ JjljİJe&jj A^j^Jllj flj? Aa.1 Jj (^AljJ j£ja«

Aj (be) - aj (beh) sözünün qısa forması, yaxşı
(1 • Y' *)jjjjJ eojljS.^1 CxJk AS jL. J?u 0 jljä. üb?



(beh) - yaxşı, daha yaxşı, j% sözünün qısa forması

(' /)j^ >>> Jjbj jlj <J aS jlli jjJ-Jj cJJjhS jj jlia.

(beh) - yaxşıdır, yaxşı olar, daha yaxşıdır, j4?-in qısa forması

<y> > üaJ1 ej’13 c?>-

(be.. .əndərun) - yerlik halın göstəriciləri

(TY .dd)^jjc.<5-j jjj-b' (*J> •Jİ^J JJJ j A£ XjjI (jxS jjjj.ij

(Vf ,^)ö^ ■>“ <j' ^IjjI aj

Jlj' (əz an beh) - ondan yaxşı

(1 f J ^)<*uııl^j ^jjlijjj {">>& Aj jl jl 

Aj (beh) - heyva

(M / V*l) jjj jjjljj Ajj şjjj

Lfc (bəha) - qiymət

(T) ,T Y)Uj jJjS £u 4jJjUu 

(bəha) - qiymətli

(?o 5r dT)i^j jji <ajj jxj »j 

(bəhar) - bahar

P ," jjjj j

(bəhar) - atəşkədə

(? 1 )j'^?JiJJ £bjl jüjä.

J+4 (bəhar) - çiçək

(i *t ,rnv)jjjji>1 jijijjj  ̂a£ 

(beharuti) - sehrbazlıqla

(Vf ,Y U )^jj 4^jj> jl (jiu a*-o OjjIaja.

(bəhari) - bahar(nisbi sifət)

a-^4j (bəhane) - bəhanə

l '.H ,rfV)4lÄCl~ojp>KulkAjİ4J

(behbad) - yaxşılaşma, yaxşılıq
CjJjlaj ^yjl jxAS jəj

Jj Jft Xäj Aaji l^Jlaj j j

^jLpj? üj? j'alp-

^<5’j'j ^j'5^34?

jjja. c? °AJ“ J 4J±*J

jl<i jjhaJjJ ü$£ uS J^J

■O? 4j> cb oj* j j' cr>JJ^

JAJ (_g jLu>A jS (JJ jjAJ

jA.A (be.. .əndər) - yönlük halın göstəriciləri

(? 1 ?Y 1 Y)jjj ji jljUsl jjjl jtij jjJ 4İjjİAAİjle. >_SjJjjjÄ.

jA..<j (be.. .əndər) - yerlik halın göstəriciləri

4İ j CLujjjj <_$3a. eAujjAj) jj

0 OmiİJjjj jlS (Jlä (j j jjV-j <j j

jj...<j (be.. .bər) - da, də (yanımda)

• Y ) dGxjuX-ajl^JXal jS^)J (jAJ

>...<1 (be.. .bər) - yönlük halın göstəriciləri

(I dd ,Y A 5 J^Xaijjjj (jjjl jj jbjJj

j?...Aj (be.. .bər) - üzərində

(d f j Y1 )jaj (jjl£-«l£ jl jj IjIaj

jj...<j (be.. .bər) - üstünə, üzərinə

(? t j Y Y)^ (jja. (jJjl ji jJİÄjJOjij

jj...A-j (be...bər) - ilə

(Y Vf j • YjjjS <_ujjj ^ujljj jjjjajj

jj...<? (be.. .bər) - yerlik halın göstəriciləri 

(' t . j V)4jSjJ 4jS ^£jj JjC. JJJ3.

(behbud) - yaxşılaşma, sağlamlıq

(1 r 1j Ad) jbji ji j j j^ u ^ji-i as

j4? (behtər) - daha yaxşı

jUj ?WI jl (jj-j AäjSI

(jjjjlijjäji jl jj (JJj^j

c$jb Jbät£ Oxjjl^j

üj*

□j£ i_uj jjjI j&Jjj

4 jj cALH uA?

jlj (jljbj (^1 j'-iJ

jjjj jl jjjj apjjj

j4* (behtər) - £»->• j^? -in qısa forması, daha yaxşıdır

(irr j^YjjjS 1 jjusjj^j<2/jj as aja2/jj jbp-j?1 J

j-i...Aj (be.. .dər) - təsirlik halın göstəriciləri

(1 Y1 j d Y )o*jajji jjjjjjə jl jJ (jjjb CSluujJİ jLaj 3jJJJ aS lilaä



(be.. .dər) - yerlik halın göstəriciləri

(dd jYY) jU> jjij}b~utı Jjia. AjjJİa jtjc. jİjä. OljAjljA ^LjAJ

(bəhr) - fayda

(5A t ^)j^jaIa (jiAjjjlajljil^>

(bəhr yaftən) - faydalanmaq 

(‘t A ?Y fV)j$j OäL ^jijlj AjJjj 

je^jL. (əz bəhr-e...) - üçün, Ötrü

JÄA jläjjLä jjjialjjjj

jAA <jl jIa ajA jlia. (jAİjuı

(YA ^TYJCluI (jÄİİSajİj^jjl ?A O*J ıjjjiui l5 J-3 cJ^J*Jfrjj'jŞ-

ja (bəhr bər gereftən) - faydalanmaq

(I ,YAY)j^ AüäjSjj<j tXiajäj jäa jljbjlS j*xjl -iİIaİ

jfc (bəhr) - pay, hissə

(d ‘ ,Y t ?) J«AAti->jİ ^AşjS J$J 

j£j (bəhr) - qrup, dəstə, cəmiyyət

(A<1 ,'rY rəcjkjj^j l_JSjljAji 4İjiljfc 

'jfrj (behərra) - bəzəkli

jAJ Alİujäl JJİ AS (>ajS j

j'J-3'J jl$aj$JjA

( I 1 T1 • )AjL £ JAJ ?İ1A j jİAİUJ Aİ4 4 j$j fİ4*j jl uuSİAJİ j£

jəd Ai* 4^ (bəhremənd şodən) - faydalanmaq 

(5 • jlA öApU aS

jjl« »j$j (bəhreməndi) - fayda, faydalanma

(Y I 1 ,Y"^A^^aa (JAäa 4j^j CjAji jrUj

(beheşt) - behişt

(Y” j d)<*U?AjjlS Ajj jl jxulJiJJ 

oi^j (beheşt) - behişt(Nuşabənin sarayı)

(Y Ad ?Y F ^)O»i$jjl jj jjjk.ıA.tjAİA jAj

(beheşti) - behiştlik

(Y ^Fl^jd^pd^j^jS AAjc- jSj

(beheşti) - behişt(sif.)

(I • ö ,Y dF^AüA 4Ahjjİ ^plj- o,bJfrJ 

t-J (beheştirox) - behiştüzlü

(FV. ,FFF)A^bjÄS jljU.jj u5X>j

dJ»j« (beheştisereşt) - behişt xilqətli(Rövşənəkə işarədir)

( I FF , Y Y f Jxa (jtdifl) jiİJ Ajajİ JJ l~Jnij J jjÄü'J“

Jİ j-< (beheştisəvad) - behişt kimi yer(Çin nəzərdə tutulur)

(Y I ^FF t )a!jaJJ «.4Aji Ajji jja. AS 

dji*« (beheştisefət) - behişt kimi

(FY ?FAf )ajj*jI jijj jl ji 4AjL« jl jj

(behoşyari) - şüurlu

( Y . , m )t#-^‘jij' jtxjj jl J (j-jS

aS...Aj (be.. .ke) - and bildirir

(V I ?V • 4Aj1Lm (_Aİ j»İA (^yAJ

Aıhldlj <_jt>l j äLİ jl Aj

j»A J (J-liLjJjxJj Ojxa

<~Uu£ J j4j jLİJJ jj*J J*J

»<."nuj Ij Ajİ ajajsj

<»jd İ_xÜSjLI j'jj£-»

Ap sAujjjj-aä jl jA

AjSİj jÜjjJ (jÄ J op-ie?

(V f ) J«S jjjj AİÄŞl jjjS <J jLaC.

<»Ij4y (bəhram) - Bəhram(bürc adı)

(ö F ,F Y^Lü OaAİ ALj^ jl jS\İ»Aijak 

(bəhramqur) - Bəhramgur

(<Äf f'jfrJ <5Jj (jj^äljjjj

J j <-ä'JfrO^'j c5jU&

9j4y (bəhre) - fayda

jidbjj »jm (bəhre bər daştən) - faydalanmaq

(d K Y ) jüİAjj 4j$jIa 4AjaU j jİİİA jji. l^jC-XuXjjjj

Jd- (bəhremənd) - faydalanmış, fayda götürən

(I d • >Y Y d)Al« 4j$-Jjljjjjl (dtc- ajL 'rJİjälJjj a£ LiL>A

ji^lj al. #j$j (bəhremənd daştən) - faydalandırmaq 

l? jk^W ,jLF“

fI jajjIa a£ajjb J

AS S (beh ke...) - yaxşısı budur ki, yaxşı olar ki,...



(5YY

(behəm) - birlikdə

(^ Y ;f ri) jiü)jäl jj OjI jj £Aİ j*$j

(behəm) - bir-biri ilə

(1 A , ' VjjiÜjJİİJJJj uSjjJjA ji jj

JİS jUj£ Oj Jj (jjJj

■lilAlj jüj j jji jjjJjj

a1«ju jb (behəm baz peyvəste) - bir-birinə bağlı

(?? )AA)Cı«b 4İaJ j«j yXİSjj jl»A bxAb 41«jJüjb

CPjä (behəm budən) - birlikdə olmaq

(Y 1 A ,YVV) jLLalji jSuö^ji ji jt«A jLİAşbj (_jAj Jjj Jjj ^frj

c4jxjj f$j (behəm pəncei) - pəncə-pəncəyə, əlbəyaxa

(d f j r r )(»jji,»jjjäj oääjj ejj' ?j*

cfjlfcj (behəm pəhluy) - yanında

(Y AA j'YYjjl.ı jbiljlfrj cSjlfrJ J'-5 <_&>'J-1^ ^jLjjja.

JJ jjj (behəm bər zədən) - dağıtmaq

(?A j ?f)jA ^bl «SJa jAj ^11« qa (jla. (■jjjj? ffrjtj jljj

efr! (behəm dər şodən) - bir-birinə dolaşmaq

(Y d F)ı_£jj £bijj ^L2 oJ« jj ^j j-S-İAA. (jlA AJäu qaİa!jjj

jjaäjj (behəm dər kəşidən) - dağıtmaq, yıxmaq

(YAl ?TY”Y)^j jjjjiiSjj lj »j£jjS ^»ijj« ^jjAİ ja, 4j (ji^iLuı

jjj^ (behəm kərdən) - toplamaq

(AY ,Y V )l j »jj£l jj qU »jU(jjj 'j »•*£! jl ^Jj£

ji«5  ̂jJ (behəm dər şekəstən) - vurub bir-birinə qarışdırmaq

() F A , F Y ) )(7jj ^frj q-«JJ (^bjj« üli«Əj t_^AJJ (Jbj-* d«Ajjä

(behemmət) - himmətlə

( ^ Y , Y1 A)^Jİ Jjj dkjjjS »J jj j j ^jjb tjjS Oa^jJİ jjiJJ

(behəmxanegi) - özü ilə birlikdə

(A “1 ,Y • f )l J Ajl jjäjjj ^llkAfrj 

(behəmqouhəri) - inciyə tay olma

(15 ?Y Y Yj_j jfcjfi f-»frJJ.«jj (_j11aA jä

j*4J (bəhmən) - Bəhmən

(5 f j A • )^j C,u»« (j-ajj jl ^>ji L?S

Jljj (bəhmənnejad) - Bəhmənnəsilli

(Yl j YA^oIJaIj (Jjl jl tlu.ılä. jj ja.

jb$j (bəhməni) - Bəhmən(sif. )

(AF j AA^^^jj ĞyjjjJ ^jL-ıiäuıl a£

uH (behi) - yaxşı, xeyir, uğur

(Af ,Al)CjJ^jjjjj £ ja.jl OJb

(behi) - gözəl

(Y A yy Y )(^frjJJ2 jÜuljjİA (_£İ Jj« j

^...“b(be...i) - sözdüzəldici şəkilçi

5 A j A • )^A J QAjb (bil« (jj£Lä. j fA

ıs...*-l (be.. .i) - bitməmiş keçmiş zamanın göstəricisi 

(FY j I A)1_sl«l jİja <a.jA j jl (jJjSb 

A^u^ribehipeykər) - gözəl bədənli

( F A ? Y1 Yj(_f jjiSuuAS CjaaiLiaa ^ib£

4-4t (jü (behiçehre) - gözəllik

(Y Y , Y F)jjj jliü aJW-İaA a£

ji (bi) - sözdüzəldici önşəkilçi

(j V ,f) jbi (jJ <LaA jl (Jİ Aj O jbj

ji (bi) - madan, mədən, sız, siz

(Y V? A)jU JÜjjäljlJb ^j AS

ji (biab) - susuz, quru

I j 4jt> jl j« I JJJJ Aj.aifr.ui

q jjj^j (jllSb CljSb AS

Cj«JJ jAfrJ A<AİJ jl jA

jjİAfrJ Q J jbj«JJA QAJ

CXaJj ojSjl (Jji (_Jjj AİLa.jfrj

(jAJJft J jja. ^JA jlJJ

lS <j4i <j—OİSJjj

Jjj ü'-bş- &b

j’ jb (jtUjj <j?Jjj9İ g J«

jb J jSI j eJİİJjäi jlfrÄ



(d) ,AY)jJjlujLa. ^jjij^'j4 

(biyaban) - səhra

(rv 5Xfr)oäjSjjjl »j 

cyjtjlu (biyabani) - vəhşi köçəri

(Y) ?A • JabS jLLjjjjjlS (jijj (jljj

°*J^JJJ j 14 j'jJM

uAb? (biyabani-ye bənd beqoseste) - bəndi qırmış

vəhşi(vəhşi rus döyüşçüsü)

(d ) “1)1 j 4 j.-.JXjJij ^yjluUj IJ 4jjaj jljj JjaJjS L_ Jla

<£ (biyabani-ye kuhgərd) - dağlar gəzən vəhşi(vəhşi rus

döyüşçüsü)

ojj’d' A? (beyt-ol-ərus) - gəlin evi

QO) y Y Y)jl »1 jiju l~'< n.v,tjjj 

jUj uSjjjj (bibərg-o-saz) - hecnəsiz

(0) ,y^^)jij-^ijL>“jj<^>-(j'jj^ 

J*.* (ji (bibərgi) - ehtiyac

jl »1 jjj <^1 OuOİjjä.

jlxuj <_Sjj (■jj.lt'ituj 4jLs jJS

• x 0A)ij«jx^j^ j^ic. <s (jüi jjx 1 J*JJ j' ts^JJ (jij U^

lIäjIj ui (bipa-vo-çəng) - əlsiz-ayaqsız 

(ov 5'r’or')<_A$ü jja. (jiAjjjiAjjiı ja 

(beyt) - beyt

(Y f ?00)^j£ fAİjS (JJ»jjj 4jIa A? 

(beyt) - ev

<—j L1XJ AmLs^ aI

A j' <_w'j'j^

(<^Y *y0^)jj£ a.ı>ı,» lj oLuj (jl*AjA-l5^ SjS (_yjljljjX»İjJ

crA=>y(biabi) - susuzluq, təşnəlik

p dV ,) A?)jjä. (AlP öjc- j*-15 

c»j (biyad-e...) - xatırlamadan

QA 5Yy 1 ^jl jl;(j?« jiaJ^-jJjJjjäü 

aSUi (biagəh) - xəbərsiz

(f-d ’TAfj^^l 4jjjjl (ja.1iiuti 

ui (bialət) - silahsız, yaraqsız

(V^ ,y • ı^cuııjljjlj<_Aa. (jiiJi ^j

jj Jə 0jj“ çM?' <jij

jljb ^Jlc 4-oA

U $ miİaLX O.%j

cs^' (ji (bialəti) - gücsüzlük, zəiflik, bacarıqsızlıq

(y a ,rv)jjjAiwjjəijjijəij ji$jl 

cjİJäI (ji (biahui) - eybsizlik

(Y y , Y & . )cyjjAİ (jjj aJL> ^jjjAİja.

çüSu ^AiLülj (jjll j

(FA ?0y)(j4jjxll Ojjjs, (dtc O >.»■■* jji (J»JJ L$' J4*-3jA4 criəj" j

(j^aä) Ojj (beyt-e əqsa) - Qüds şəhərində məscid

(0 ,) ö)ək$j (j-=>äUJA- (j4Aj (_iUj 

j»İj#j (bitacvər) - şahsız, sahibsiz

(1Y V > 7)0—jj£ (■jiäJ ajljjj ,»ta* j' JJ 

(bituşe) - quru

(H y ,Y af)Muij£ (jijti-jl Oiajjji

jl—S (j—a3İ Olu jJ Aİljj—

‘"ı. JJ< JJ^' ji jƏ

ç.4_—jlu O—Ijjj 4£ (jAl?

(bipedərmande) - atasız qalmış( Rövşənək)

()) r 5Y YF)İJ oOIOİIjj Oj^j 1 j ajjLajJMj 4üSjJj

»A (ji (bibade) - boş, şərabsız

p Y v. y)cäwjj£ (^iäJ »jij (_^ (»1». jijj

(_yjjS-u  jj <ualäji (jajllajÄ.

(bibəxt) - zəif, aciz

’Jjjjj (bipərde) - pərdəsiz, düzgün çalınmayan musiqi

(Y I ,Y ‘r y)jJj jUs) «Jjj <^J L-£jAİ <s 

»i^H (bipənah) - köməksiz, pənahsız

(i yy y)A- (jSAtu j^jjj*-

Jjj jl$jj aJ JJJİ 4$ Aj ji j j

jU. (jÄAlSjIjjJ <ji ji^>

A? (ji (bipəncom) - beşincisi olmayan

(?A ,Y'Y'.)jİaşüI Ji^tr?A£ü53>^JL?‘?Aa



(bicade) - yaqut

(^ ? Y YT) ^aLj jl »Aİ

(bicade) - al şərab

( Y ,Y Yd)j£ ajtşujja, aJlşujj j£ «jlu jja. ojlı (jlajl J jiS.j

jjjLis ojIäjj jjj lS jj> (bər ru-ye ruz bicade feşandən) -

üzü şərabdan qızartmaq

(Y'C • ,Y YY)jjj (jjjjj ojLşuj jjjjLiä jjjibcoJlj »jLäjjj

ajl^H (bicaderəng) - yaqut rəngli, qırmızı

(Y ; Y Y‘Yl)ı_&.lujipa1jj j>jlj AS »j />u <_£jj jl (^ä-u Ljj

j»ü ojIauj (bicadefam) - əlvan

^JİjaI <_5 jjiAil^jk (jaSjO Aj

Oşajj (bihoccət) - səbəbsiz

(Y. JYY'Y)İ»ÜJ« (.säaui. ^yjAj

uUuuj (bihesab) - saysız, hesabsız

(Y"YY TY'Y)ç_>LjÄJjjj CUaSjl (jJjijjAS i—ıtS j uSuİAjio jifc JİJJUI

jjäjj (bihur) - hurisiz

(bihur kərdən) - hurisiz qoymaq

(Y • A 5V Y Y)jjSjjjl j ftAUuıjj £• jjJ j JjSjjäJJ Ajli_aju-«a ı*iı»|j

j# (bix) - kök

Cjjuıj A_mjSjl Ja < —li

jjj jxi cjjuua (sost şodən-e bix) - kökündən laxlama

(YY ? Y Y • )^lä (_gl j b<n (jjli*i j a®əi.H»iS

(jjS aJl^xı (bicadequn) - qırmızı rəngli, yaqut rəngli

(Y<Ä • ,YYY)jjj ® jlauj JİüUu jjjib ®®^İJ JjS j

ı^j^a (biçaregi) - əlacsızlıq, naümmidlik

(r , •)J-“>»jU. jU-u jUw (jlfra.jj jjjäi (jl$j>.

4j^ (biçare) - əlacsız, yazıq

(V 5 Y Y A)jlXjU-uj jbLju jl^jlji. jlSjl jjl

(biçare budən) - gücsüz olmaq, zəlil olmaq

(V. ‘r jYY'Yjjjj &jtajj (jlijl uSjşk. jl AS Jjj »jLw Cü'

(biçare gəştən) - çarəsiz olmaq, əlacsız qalmaq 

u£^sjl.Xöİ dbujjj 4-aA

jU, ajiÄjy (biçaresaz) - əlac axtarmayan

(Y • f ,Y YYj^uj (j jlajJji ta ajja Jjjj

(bicəng) - döyüşsüz

jaäL> (bicəng mandən) - döyüşdə tək qalmaq

(Y Vr ? Y . T)ailj j /Jü ^j«jjKj

jjjj £jj (bix bordən) - kök salmaq, möhkəmlənmək

(YY , Y YA)jyx>jLä. Jja j (jj^-121 uSJaI <jjj jypj® j'

jjjjjjj & (bix foru bordən) - kök salmaq, möhkəm dayanmaq 

(Y Y Y , Y « «)jljluıl £tjj »jS J*' j' CixaJİ j Ciwljj <_aa.

(bixar) - tikansız

(YY /YY)jjjjİJ Jja£jljlAjjjj£j a’J J <-AA csH'-J*

jAü (bixəbər) - xəbərsiz

jjjjjjäuj (bixəbər budən) - xəbərsiz olmaq

(bixaste) - məhsulsuz, bəhrəsiz

(YY , Y <Y YjcüxJJİS (>£lJ <-£li AİaIjİjj aS 

■b*# (bixod) - özündə olmamaq, ağılsız

(Y Y , Y f d)^jjia jIaä ,»jtxijä> jVaä 

4f (bixodi) - məstlik, hissiyyatsızlıq

}Y ^)^Lıl jl (jJş-a ü'-^

jIXjjjjj AİjajJİJJ Jjjj

JJ-ljlj ^äS *—*

^jİjj Ja Aj u?

<aUJİ (_J jJİU 4-a* J* jj



jsUjä. (bixodi xastən) - məstlik etmək

(f ‘i , Y ‘iyL.I jl (jjşu, jJjäjj jljj fUjä. ^Jjİjj <äA jl jj

(bixodi kərdən) - məstlik etmək

0 ^)Aj&J- ajSLw (_sjjAjjjI ıj jIJjjjj

(bidadi) - ədalətsizlik

(d • ,Y Ad)jjd ojjl a£I jjljji »1 jj

jl-H? (bidar) - ayıq, huşyar

(1 f , Y Y YJjj£_u> (jJjjl (^jjjj

Jjji aSI jJİ-Ujj JİJjA j

a&j- j^jjijjjl t_g jIjjjj

(bixord-o-xab) - yeyib içmədən

(rv ,y 1 y )ujiaiUjjjiu

öA“ (bixun) - qansız

(Y d^ J ♦ Y)jjjjjjäl jÜjijİJjjS <ü 

cj4Atf (bixuni) - qansızlıq

(YTV ?Y • Y)jjj ı,r iıtAl^.ol^jl ^jAjı j 

ah (bid) - söyüd ağacı

(Y Y ? Y Y*^jjj u5<JLö jjjljlil jj jja.

j'au (bidad) - ədalətsiz

( > 11 Y-) jUSil Jjj ^jJ> jj, u5dİ

J'An (bidad) - ədalətsizlik, zülmkarlıq

(Ad ?‘Y)jjjJİJjjj cjljbjjJ j-j

ı_jl j4jJjjäjj 4SİkİL)jjj Jgjş>

jliSjl Jjj JLjjSjIJjj j

jj> j'Ah (bidar budən) - ayıq olmaq, huşyar olmaq

(Y , Y f Y )Jj> jl JjjjISjJ jjjj (_ui

jj> jIjjj (bidar kərdən) - oyatmaq

(f A J Af)jjSjİJjj <1 >4.ı jlXjü. jljj

oäjjljjj (bidarbəxt) - xoşbəxt

(Y f d ?Y • Y )C±4jj £İÜ laL-alj uji£ jJİÄ

JjjIjjj (bidardel) - ağıllı, huşyar

(r • ,A • )ajl jjjib <^»3 (j-üja jjjj

ji-.jlJjj (bidarməğz) - ağıllı, iş bilən, aydın fikirli

(Y“« 5 Y Y"<\)j»jAijJjS jj <_SX» j$j»j

qİjAjIjlm (bidarhuş) - ağıllı
(f. 5Yf.)(jİj£ jjjjS ajjj/jlii£ja.

isJAh (bidari) - ayıqlıq, ağıl

jjjS jIajj (bidari kərdən) - xoşbəxtlik gətirmək, xoşbəxtlik bəxş

Jjjjljjlfra. £ jä AS jJİ&jj

JjSjIJjJj jjSjA jl£ jl«A

‘AjAjJİAujjj jjjİ jl

jjlJİJİJ LbJİAu (_5_jlxu>Jİ

CPj^’au (bidad kərdən) - ədalətsizlik etmək

L>J* j'AW L?

jIüjIJjjj ‘-k* J* J

ji-jj-Sjj4 jI-ilu (be-bidad-e xod kəmər bəstən) - ədalətsiz olmaq

j'

<A^'au (bidadpişe) - ədalətsiz, zalım

( Y • Y“ , Y A Y ) jjaiA jl j aldjjäJİAjjj jjjJjl (Jjjjj

<jMj,au (bidadkiş) - ədalətsiz, namussuz

(Y Y Y” ? Y V YjjijJÄULlaä, jjl-XuS 

jSjIJjj (bidadgər) - ədalətsiz, zalım

jjjSjIjjjjJjIS jjjjVjXjj

(İd J Y f)jj (jjjIjjjljjj jljj-jj j^JİJjj Clj-ÜÄJİ jJİjljjJ

etmək
(tf ,Y 1d)(Jjjİjjj Cjäj JiSsj jjjj ^jjjL CJ-4JJİjjjjj

jJjj t'Ay (bidağ-o-rənc) - dərdsiz, əziyyətsiz
(f Y , Y YT)^j Jl- ji jJ cA- 1

(-Sjjau (bidbərk) - ox növü

(f Y ,AV)l£jjj £ jJ »jljs »jlj»

(biderəng) - tez, cəld



(5 JLÄJjJ JJtjlÜH

(bidəriğ) - rəhmsiz, təəssüfsüz

A ,Y T A)^JJ jadjj OjaÜjİ. jjjl jj 

jjjAw (bidəriğ) - misilsiz, zəngin

(X X A ?Y VY)£jAjjjjc.oj5Li*j ojjjljS

jj jJAJ (JjS Jji. JJ £JJ jİS^

j2 üjjü (birun-e dər) - dünya 

(VY ,YYV)jJ Jjjjj C~ı>ıA ^dc-X^alja 

aljjialjlc. jjjJJja.

j.ui Jjjjj (birun amədən) - bayıra çıxmaq

(V . Y" X Y)Cj*jjJ t_Sjjjjlaj* guAXİj

jjjAH cs^İ Ğ>'ji^illfri ü^»i üjj£ (birun amədən) - yürüş etmək

gjjl«jjj (bidəstrənc) - əziyyətsiz, zəhmətsiz (Y,‘XY)(jjjjj£2J j Ə-İ JJJJJ JİJ-ÜS-Wİ jjäljjjä.

(V? j H V)jjijlu>.iu jtisl jxitJiəjj a£ 

jjjImƏjj (bidəstzur) - könüllü, döyüşsüz

(XV 5 Y T Y)jjj"i,ıuı.YlJ ClıXiSJİ jLsjkj 

dAw (bidel) - qorxaq, özündə olmayan

(d Y A , Yd • ^.iij,aSjj jVajj #aJU j 

jjjj Jiy (bidel budən) - qorxmaq 

(X . T ,YX XA£jjLj Jjjj a£ 

lAsAh (bidouləti) - bədbəxtlik

( 5 Y , X “X V)£Üjj Ja*jJ (jl^jjljJjjj 

(bidide) - kor

(V V X )£4jxJAİjij jjlj oJjjjjk a£

jlS <oä jljjjjş>jAi£~uı

jjİjIj jja-j jUJ jAAj (jjja.

•Jxİauj J1İJjl ji J

^j-lxJj jjuiİ.JİJ JjjaJ j Ajxj

çü£jj2ujji OİjJ (_gljljj

(birəhməti) - rəhmsizlik, insafsızlıq

(Y “X 5X VXQjjajj jrljXjjlj (j\>v >1 j*j »JİJ j

lA-?» üjj£ (birun cəstən) - çıxmaq

( V , X X A)j-1 ja. j^jjja. fj~aj cr?jjj j' ÜJJXJŞ-

j^ı ji. üjjjj (birun xəramidən) - çıxmaq

(4 , X Vd)  ̂ji. Jjjjj jJjLp j ^Laj^jj <5'J2

üAjj-1 (birun dəvidən) - bayıra çıxmaq, tələsik çıxmaq 

( f Y , Y “X Y ) Jjjd jjjjj jU .jSu jXj j J2 jj? »jjSxjjj

Jjsj üjjA? (birun rəftən) - çıxmaq

(Y YY ,X • Y)jIj*j Jjjjj OSj Aj^ıjijkj j'jJ“' ı—sh Clx^SjMijJjk jlja.

ü2^ jjj£ (birun şodən) - çıxmaq, çıxıb getmək

(YYY TYY)»t^-ojj jlxi jjjjj »jXj j£j »1 jj Ajj^-jjJİJjjij?*

ü<£ Jjjjj (birun kərdən) - qovmaq, çıxarmaq
(X ö , X X”A)jj£ Jjjjj aS XjLjA (jiSda j jjx!.1** “-^JJ^I #1*5jl j?

jəj^ş. üjjjj uSli.jjj£ji (əz gərd-o-xak birun cəhidən) - rahat olmaq,

(birəvai) - qəbuledilməz

(V Y • )jLj» (^jlt'ıll zıä, (ji25 jjjj

jjjj (birouğəni) - qaranlıq

jlxa ^jJİJJJJ t-'M> <_A“JJ j

(birouğəni yaftən) - sönmək, qaralmaq

(Y / * «)^j*Jjjlj- £)ja. aj

üjj^j (birun) - bayır, xaric, kənar

(VY 5YYV)jö jjjjj üajjA ^İfrX^>ljj 

əzabdan xilas olmaq
(VY ;VY)<_SLi.jajSjl a^. jjj^j f>lj <-£Uə> o^*i Aj jl jjjjj

jjljji Jjjjj »jjj jl (əz pərde birun oftadən) - aşkar olmaq

(t A ?Y Y d)jlai Jjä. •—iSj (jijL a£ jjjş*& jljj Jjjjj oJ jj jS-iiL* <.ı^o

J2^j üjjjjjIS j' <jj (pəy əz kar birun nəhadən) - vəziyyətdən 

çıxmaq
(<5. ,YA)^üjjjjjl£jl(jjAj^.



AAj’-S dö1 ö* fj'jj (3bj?

öXW (birun) - çox, artıq

C ' ," )üi j' ıjjjü

u^jjü (birounəği) - rövnəqsizlik

p • d T A)jj>» j ^yÄjjjii 4j

gP,j <jAj(birounəği dadən) - kölgədə qoymaq

äkja (bizəban) - dilsiz, lal

( i 1 A , ) ö ) ) J JJ JxjJJ <£ tyjlj j j’ <—Uu£J

ıs (bezinhari) - qayğısızlıq, ümidsizlik

(Y V jY'??)»Lij (_5jL$jjjjj a£

‘r¥«w (bisəbəb) - səbəbsiz, nahaq

(Y • jY'f • )<_Slj oAü Ijjj^ <..Ai.ı,au-lift

(bisotun) - göy

(b? VI• )JjLjujIj «□ jjl jj (jjjlw J

ü>^ (bisotun) - Bisutun dağı

(t f A 5lf)jjl«jj Jja. aJjjijJ

o»b**M (bisepas) - hədsiz-hüdudsuz

(f V • )(jAİiİ5ä j) Ju.ı>Lİ jL jjajc.

(bisər) - başsız

(Y YA ? Y d Y )□jjjüijj <£ j jl O-jgj

(bisorak) - nər dəvə

(f <r 1 f T)uSUıjSJlj<£ Jja. oaUli

ASdyj (bisekke) - adına sikkə olmayan(İskəndərə işarədir)

(f t ,Y tY)jjjljb?U45d«A a£

(biş) - çox

(^d 5^)lj (_Awj cjLuA (jjlJjj

cÄ8 j *»J*J cjj^J j

> Ü><£ Ljlj jü J“

»Uj <»jäj£ jl j <£jU jjjj

<-SLi. <jjS jl jie. j jjS^İİ^äj

öÄ>ä® J*-> j uA“ j

(JjiIxjJJ JJjS (jAJJX> ji

AX>* öA<£ üAjjjjw

<-S1 j-ıUJ Aİlj ^A jjJjUi

JjJİ jlj <aj j A^mUj <£

IJ (jbji P’^jl-’JJJ (»J JAu

jjjj j*u (biş budən) - çoxalmaq, artmaq

(Tt jrf)jL JüjİjI cfUA?

j' (biş əz...) - ...dən çox

(Y f V ,rv Y )Jx«jj jl (JİJJ Ctoaüjdjljb j 

j' J^i... (biş əz...) - .. .dən başqa 

(ffə f r')(j^jj*jj jijjji (jau <j (jjj*-*

jL jjİJJjl jjS jLa j İJ jU j

(/■“İmA jl JİjüÄİj j jl Jj

»j'^ji j1 <j*h (biş əz əndaze) - həddindən çox
( Y “Y ’T • Y ) jjJ ® j'^jlj' <j*utA AjLüI j& Jjj »jÜ (J^ja. £>tS AjjjjıjA j

jLd jl (jlu (biş əz şomar) - çox, saysız
(YT ,Y ^Y”)jljA ji (jİJJ ^Ääjjjtjjlıi jLui jl (JJJJ AjtSJİÄ Jjjj

l>Ajsji jjjj (biş əz qiyas) - həddən artıq

(dV ^VVl^ljA -Uİ Jjjjlj AidjjjS (jıılJ jl (jijj eJİMjx ?jSjjJ 

jjü jl jİjj (biş əz nəbərd) - döyüşə lazım olandan çox

(Y f V • )Jj-»j ı^ı-J jl jj$j ^<»L>j <Jx □ jjjjl (JaujjOjjj jj^bLu

jl j* jı jiu (bjş əz bezar) - mindən çox

( Y T , I 5 V)jl Ja jl jİjj <i>jjjljji-» jbuijl jjjİJJ Ajt£jL» jjjj

üi j1 u*h (biş əzin)bundan çox 

(Y Y /V)jjj Jja. Jjjl JİJJ (yLuj (jlj JJi ÜJj®' ü' lSJJ^J

Aj <>"j' (əz biş-o-kəm) - az-çox
(V V ,d <1 )(»£j jİjj Jjb <-^xmi (däjj* üj’3>

j' lA" (biş əz hədd) - həddən çox, həddən artıq

(av ,rr A)(jijjj jija. j j jiji-j jL«a <_Aı>*' üUlA^j' u^b aju

>Ajj (biştər) - daha çox
(Y “r o*blj jjaIİİ Jxiji <S jjj jjjjjAujl j»J*jj

j^i jüjj (biştər şodən) - çoxalmaq
(Ad ,Y dd) jlajjJi Jj*b? jb»jb jL«j jlü'<-£-!-«



JJuilj

>A“ (biştər gəştən) - çoxalmaq

(<J Y V ?YY A)fjj tjky jj uy» jj cSLyJ

J^ü (biştər) - daha əvvəl

(R 5YAY)j1^jJa£(Jj£ jİjjjCjIjj

JjıAAy (bişxord) - çox tələfata uğramış

( Y d 5 > V V)jjjjjjjl jjjjLşi fuli Jj

djAİsiy (bişeşdəre) - altı qapısız

(1 d 1 ,Y » 1 ^(Jljj Aj jji Oxujj ajXİuİ ^yj A£ (jUajlş. JjjJ ujj £ÜJ ıjj*

öA4w (bişkin) - Bişkin(Atabəy Nüsrətəddin Əbubəkr ibn Məhəmmədin 

ləğəblərindən biri)

( Y 5f Y)jj5LjjjJjl J j£jl fS (jbjjl Jj (jjVaJJjlj (_^L>jjl l-

(bişegeft) - şübhəsiz

() 1 f , 1 V Y^oijSjiljj ujjVj qİ

(bişomar) - saysız-hesabsız

(i y ,rr ı)ji5u ıas

aAu (bişe) - meşə

(Yid J 1 • )jjS AjuOljl ç>Jj-“ (_^J^Cdj j

<Aw (bişe) - qoşun

('l Y1 T Y1) jjj*J j ÜJJ’J"' ^‘UİujA j

(j*äi (bişi) - ifrat, çoxluq

(1 ä V 5Y « Y)Jbj (jAjjj jbj (_y«S (jÜuA a£

jjjAm (bişiri) - aclıq, südsüzlük

(YA 5 YY^jj j£j»jjä O2&Jİ jjjəbu 

(bey'ət) - andiçmə, əhd etmə

(Y • ? 1 Y d)jjj »ISİ AjjJly jl jäI j Jy) al£ i<a->il (jijJ Oajjj

»jl«a (biğare) - yalan, şübhə

ı-M& * ajj l-J-j^4,^ (j^j& jä. a£

jl d ’s'> ? \j*

si j£ 4-uüjj^p

J?1 ÜA3>^J<>»İ >

{jLaj l^Lö (jlj^İjä. (J^ c$^İJ

Aj JAAA

(A 1 ,Y Y • ajlxl j> jxiL«4-« j O.ujj ajtijj gjA <Jjjl J jJjJ

jb j *jy>0 .Ah j' (əz biğare kutəh budən-e zəban) -

töhmətləndirməmək

(YY j}d)JjJ AjjS ajliuj j (jijlj j Jjj A^i aSjä jb j <_£jjA j

aJjäjj (biğule) - tərəf, yan, künc, içəri

( Y V , Y Y1 ^Aİuıti jj a jjuıUk Aİjİuj j AawjI jİjjj jl Jaa • jbjSj

<jjÄu (bifetne) - fitnəsiz

(Y,YVY)jl jjjjLaj (_^Sjj Aüi aS JbiSjj jbj jlSjj jjjiij

jIjİjj (biğərar) - qərarsız

jxlji jLj (biqərar şodən) - qərarsız olmaq, səbri tükənmək, lərzəyə

Jİ jäjılı^ (Jjəb A£ (J ja.

(Jjsli. jbölc- uSüAäjl

(j .1 ja \ jl jbjl JÄ

gəlmək
(ÖY ,AV)j) JAJJ (jjja. <_£jb jlki jl$A jbj^İjJ j) (juj£lJjkj

jjjS jl jhj (biqərar kərdən) - dalğalandırmaq

(Y^ ,YV1)jbSjxJjJj^ (jS^Jjjj (jSj>i

(joUaljj (biğesas) - intiqamsız

(Y • ?Y Y)(j^*l k-ksaj* (Jjaj^jj ajj aJj

(jjıbkjj (biğiyas) - saysız-hesabsız, sayca çox

(Y 9A * )(jjlj<a (^yjJjjbİJ AİJjbj

jts^> (bikar) - boş, mənasız

(d , 1 Y imjijlJjJjLajj Aüjjoj

(beyek) - tək, bircə

(Y Y j Yd)JiS Ocl illəti jj <-£uj

jCSjj ^jj (beyek torktaz) - bir hücumla

(Y) /YVJjbSjj-^fJjjiljjj-j

c/jWSh (beyekbaregi) - birlikdə

(YA j • 1 jb£_u.ıüajj£jii a£

jl J^J gl? ^jsiljbl jj

jbjuı jl aUİJjAjİJ



(beyekbare) - bir dəfəlik, tamamilə 

F sFFF)ajS ıj^j<ljä ^ab ajbSLu 

4%ä> (beyektən) - tək, təkbaşına

(Y£ 5Y Vjjl (Jlc AaA 

(beyekca) - birlikdə, bir yerdə

( Y Y ? Y Y d)C>ınjjtj jabi L^£jj

(jxd (beyekca qoruh amədən) - birləşmək

(^ , i Vr)jjjai ajuu OxjtzıA jl.XİXa

OlAw (bikeran) - hədsiz-hüdudsuz

(Y V Y T 5)(jljji ^Ij (sljj) duljä. aac. 

uA“ (bikəs) - kimsəsiz

(^ , 1 • )^j (JÜJ JJİJ (jjjj

(bikolah) - tacsız

(1F Y 5 Yä I )aLua.üjıil jjljjlJjjm!

cA3^1 (beyeqanegi) - təkbətək

(Y Y r fYV)u^h>.jUun5Əjaj

(biqane) - yad
(Y ? , F )aAjl£jjj (jjUbİİ (J^S «.Ajl

(*>■ 4-*^h (biqanebum) - yad ölkə

(YƏY /1Y)fjjAil££jX.I AJuAUAİ

cSj* AjI^M (biqanexuy) - yabançı, düşmən 

0 /Y)(jj^ j5oj^ ^jjjja

»lSj al5Lu (biqah-o-qah) - həmişə, vaxt-bivaxt 

(Y Y1 5A<b)alajaaJüjjS. ^lS-^.1 jJ uiuılxa 

aAw (bigərd) - tozsuz

( Y 1 ? Y Y F^Aİuıl ji al j Aj Jj^jj a£

(jülj (jl$-Ä (j&ajjjLij

aja-ai a j jSLa5jjjSxäljj

aijl&jjjlj ö*-4 (jiujla AİS

ü' JJ

?jjj

ıjAjl£-u (jUliıiİ (jj jl

al£j alS-u jJjS_uı jiaAj

jjjSuj (jLSaÜajä J- a jjj

ı_gj (_g\ aa-xAİ aS ^ajj1 .£.l<ıl u,jX

(jLiMii OİA jj jljjjjıi. (jlg^

at&aj (jiƏS jj A&äi

l£jjj

ajjijj (bigəzənd) - xələl toxunmadan, sağ-salamat

(VƏ f F Y)aiJjl jljj ji ü.tA jıla aS

(biqol) - gülsüz

(V ,Y f A)(_5a Ajj J&aj luıuaj ıpjl Aj 

jjU&ua (biqoman) - şübhəsiz

(Y ,ƏY)(jL&jj ^ojjjlasjlı

alXjj (biqonah) - günahsız

(Y V • j AV)eljiala (_£jjla jjjJ

(biqonəh) - »iA# sözünün qısa forması, günahsız

(f F ?AF )AÜaj AjSLj (jlia. (jji j AaSa^äl Ja Xİ jÜJJ öjäa

aX_#j (bigəh) - sözünün qısa forması, vaxtsız, tez

(Y • Y , YA)£ljj (jlaijJjJİj ajjXuS

(bil) - bel, alət

(Y ‘r V Y A)(jjLs (^LujIj (_jiSJjaxjS

J>* 03^ (bilzənmərd) - əkinçi

(YF ,n A)(jalJ (^1J J&iu əiS

(bilək) - bilək

( Y F ’T Y A)(jJaä ^jİujI j (jiSJjpjS

(bim) - qorxu
(YA ,F)jj ^jLüjjÄ jljjxLiS

jl^j (bimar) - xəstə

(Y Y . 5YYY)jjijUujjUjj (jÜJİja 

jjijUp (bimarxiz) - xəstəyə şəfaverən

(Y Y • ?Y Y Y) jaijLajjjjLw (jÜJİ_p

jjty? (bimari) - xəstəlik

(YY ,YYƏ)ujjA Jajl cSjL-Jpj? Jlj

^•Lbİ jajjää A^jj AS Aİj£->X

(jalLi ıZaJijja (j jlu üM*

(jAxui OİİJjä (Jjljj (jU»A

(Jılljjui djli JjA ıj jLj (jl*A

jj ^jjjl A^ji aajA jlj£

j£j

jjjJ iS öJİMJ®

(jaiii jjJjx *-Sj'4Ä *-£-<4



(bimaye) - kasıb, yoxsul 

(rv ,vv)oäü^Lwj

Ulauuj (bimohaba) - utanmaz

(Y 5AT)<_£jjjj jj ^jjj^

IjIaxuj (bimədara) - amansız, köməksiz

OäjSjJ ^İ3 jÜAJ

jxljlSLuj (bineqar şodən) - görünməmək

<rv ,rvA)jijj^ jijijiUjjä jı&J.

JatuuJ ^1 jjj_uA Jj

(Y T ?Y f ^Jjjd Ijlo ^jjj Oo j J J 

jIjajj (bimorad) - arzuya çatmamış

( Y » ? Y Y jjjj JJ4J> J.İ4İ Aa. jlc.jljj> jjjj OJü jl Jj

(binənde) - tamaşaçı

(Tf JVY jlaLdj jJjS »Jblj “bi— a£ 

cijjÄM (binuri) - qaranlıq

?a)j> Ai 

jUijj (biniyaz) - ehtiyacı olmayan

(r,' f •) Ji— ° J-?

jjjjjjlj a£ jSjjjsl ujm

Jİaİu üU».Jj ji>' jW

(bimorad) - yersiz, məqsədsiz, səbəbsiz jjj jUw (biniyaz şodən) - möhtac olmamaq

älS^u (bimqah) - qorxulu yer, təhlükəli yer

(d Y 5Y Ad) jj£ (_§jl£ ftşjlj jj& (_jjU-aa. ^yA&xjj j$j

jl—jlSjjİj (jl fjİJ jlia.

jidSj’uijj (biniyaz gəştən) - ehtiyacı olmamaq

(f H J1 jLjjjjjjl O*1£jj— (.s—jj a£ jljJjjä. jlÄ cjb* J

uSU*u (bimnak) - qorxulu jjjS J jljjjj (biniyazi kərdən) - başqasına əl açmamaq

jjjS. u£LUşj (bimnak kərdən) - qorxutmaq

1A /Y d)<-SLä. <—iljjj (jlui u._ Aw>jj uSUajj jäSIj ^juojLS jj

(bimuy) - tüksüz

(d Y , Y1Y )aLS xd— (_g jUhjJjS

(bi...və...) - sözdüzəldici vasitə

, T*d fəuSLLwjj (Jjj£

®' J gy* J'Ai'^dj i_$jj c>^

J C!J^J cr’l^'j’

(ff d A) Jjj A Jjl d ^j^ jj-4

——-jj (binesbət) - ehtiyacsız

(? ? f • )tf^j3SlJÜ

c&M (bineş) - nəzər

JjOtşjjl JjlS A_ijj« jijA

^ySJİj Oxujjj JjjljS.

V^Cxuü^Jb 0jidjjäl 4-ftA

(A (bineş) - ağıl, idrak

(bineğab) - niqabsız

(Y' ,'r<,Cl)4Jt^ j’üa-^jj jSjjjja. 

jtS-W (bineqar) - əkssiz

j jjj-u (bivəzn-o-səng) - ölçüsüz, saysız-hesabsız

(vr ,y a • j jjjjj ojjjjij <J*Jjjə u^jjj *t>İ1^ <^$A£-j'1_>4J

tsj- (bivəfa) - vəfasız
(YY ,Y ^Y’^-yjjb Lsjxjjl jjÄJAljAS cjij'"51*J Jİ4^

(bivəfai) - vəfasızlıq

(Y YA T? 6tuAJutjSJ tj-jbäjjjjJ aS jb»— Oäj jl.d.^c. jjjj

(bivəqt) - vaxtsız
) d ,ldY ) jjjljj jjljjj 03 jjj AS jä—JjLj OİSjjA.

»ja* (bive) - dul qadın
(t V ^W^cojjJjA O.UJjjj (Jaa Aj $-»jj4jA j»LiJ—jjxJİ Aj



(bihode) - boş, bihudə

(XA? J • f)<_ilj£ JİJj* (jlu »j^jj Jl 

(bihəras) - qorxmaz, qorxusuz 

(AY , I VY^bä bJİJİJ> IJ Jj

i—jg.ıi^ OäS

L>' Ja»İJ Jİ JİJa^J jA

<jJj? o'(bihəras budən) - qorxmamaq, qorxu bilməmək

(Y ?A»Lilj ASjjUj jUjA

jUm (biyar) - köməksiz

(fY .rdfJ'LoAjlJ oJjJj ojjjjjäu 

jjUu (biyavər) - dostsuz, köməksiz

0H /V)Jljji A<>> Ac j3 ?Jj 

(biyekdegər) - bir-birindən ayrı

(Y H V 5rV4)ç.t>JİJİjAJJl <_5.il Jb

4-ä* jbjj^

cojLjSjSj ^jjjjjjjäj

o>'(bihəras şodən) - qomamaq

(Y TA 5Y*Y. )(_Jj cff'jJJ AijSJÜjlJb Aj

uJ(bihəras gəştən) - qorxusuz olmaq, qorxmamaq 

pv jn^bo^b  ̂jüLi <_J üU-?- J'

u-fei (bihoş) - sözünün qısa forması, sərxoş

0 5 Y £)!_>» oJ jlju£u u>jjb Jİ Jl lj* »J jL*21j t^-»jl bj

(bihoşi) - sözünün qısa forması, huşsuzluq

(Y . J F1 )(JJUjäjl jUjijlJ

(bihudegi) - yersiz, boş, bihudə 

(Al J T d)C>jjİjjJj Jj (jSjjfcuJ

(bihude) - lazımsız, gərəksiz

0 y 0)jjS »jb oJjfcu

b^Aä'^ u5jJÄÄj

(bihudexari) - çox yemək, ifrata varmaq

0 J AY)gjjJ c5j’>- s<ma?J <A

iAmI-M (biheybəti) - həlimlik, üzüyumşaqlıq

(YfY rfd>^^je»^4S

(bihiçrənc) - əziyyətsiz, maneəsiz 

0 AY Y »j£ jİj2« 4-yjjJ

f»jj ®bijl cSAP cA-MJJ Aa.

A^J ısij

(bi.. .i) - sözdüzəldici vasitə

(Y 1 J W)(_hjj ^-l jLülj (_)İı^Jİ_jMi



(pe) - Fars əlifbasının üçüncü hərfi

(pa) - ayaq

(r ' cS^ji ^-İJM

ÜP-&J? (be-pa kərdən) - qaldırmaq, ucaltmaq(bayraq)

(*U / Y jjjS l_g\ JJ (J*bA jİUJjİ 4&ÄjjjJ

□□Eiäi jj U> (be-pa dər oftadən) - yalvarmaq, ayağa düşmək 

0 V , Y Y YJCuJjä.jb jt^a, oLİ Jb CiMiljäkjl^j jjjljil jj (jijUj

jlkljjljj ^bj (be-pa-ye (kəsi)dər əndaxtən) - alçaltmaq, ayaq

altına atmaq

(^V ^YY” »)|aJÄİ^İU jj (jlxaS (_?bj ^Ül jİI jJjjji qa ASI j

jü.1 jjl ıjbLjj (dər payəş əndaxtən) - ayağının altına atmaq, məğlub 

etmək

(AV ,Y V^Aüljjl QubjJ (-uAaäjuı Aiäljäl <_Jjbj jl

CPjS (dər pa-ye pil kərdən) - məhv etmək, filin

ayağının altına salmaq

(P^ )^jS (jily qLjjj j■ ..l j... cXJjjSl

ö1*- (əz pa ta be-fərğ şodən) - adam boyunda

(dərinliyində) olmaq

(f , Y • f )ÖJĞ. cj5u ajjbo 4_uİb qjÄjIjJjİ (_jbJS Jjjj jijJ

ü cXj (be-gel foru rəftən-e pa) - mübtəla olmaq, bulaşmaq

(V Y ,Y Y Y )<J^-j Ajsjjjİ jbi jSj Jj <_>j2;İj 0J4J oäl a-»a

(jilJp (padaş) - əvəz

(Y • Y 5YV?) J jjjj iS qII jU:

u-PP (padaş) - mükafat

(YT /T)^ jUJb J5bj JSIjU 

ü-jP (pad(e)şa) - »üJjb sözünün qısa forması, padşah, şah

Jjä. jl Jiaxs (J JjSS AXjl qjj

jjl$jj AjjSjj !_g jİJjj

(0 1 M)j&b jLİJjU UjU JLij jl^j J

yiUİJU (pad(e)şahi) - şahlıq

(<5 ' )j“ csA'jä- J* (jALmLiIj f-aAİ^l ıMI

jjj£ (^aUjU (pad(e)şahi kərdən) - şahlıq etmək

( Y • • 5 Y Y Y (_yAbjjJbj QjXo jbaA

^UİjU (pad(e)şahi) - şahlara məxsus

(A't 5YYP?)^L«j j^aLmjIj uinj jaj

fuäS (jAljj OİjJJäC. JjJş

^LşljjaJüaJoJjA jSj bjJj

yjlijlj (pad(e)şai) - o^t^ub sözünün qısa forması, şahlıq 

jjjS (.jjUjU (pad(e)şai kərdən) - şahlıq etmək

(rr 3V y )^j£ j^jUbtj jigjxjj ji^?- 

ü-jİj (pars) - İran

(Y <i VT «)Jj1j Jjbü jbbbj <jjS 

tujj (parsa) - təmiz əxlaqlı

(Y Y . ?Y f f )CujLLİİjJj 4j AİuujS. a£

Jjj <—iu»ı (jbjjjjj^j

(parsi) - farsa məxsus

(Vf ,Yn)jjjJäji a£jJ jlia. eüjLjI 

($j£j%)b (parsiquy) - farsdilli, farsca yazan

(AY1 ,Y Y .)jjjJjj' os^j^j cbä£ (jtjja.

diuıLuıjb (jj <£ qajI (jjjJ>^»

Jjş Ajx jA jj-JJjb ç-Ajlbk t, uSt

ja: (jliİJ j/ es—jp J^

Jjjlj (parənc) - ayaqhaqqı, zəhmət haqqı
(AT sY AV)JİÄSü’jj öb

jb (parəncha-ye kohən) - qədim tarix

(f v fV)j£ O3 Aİ5I

’Jj (pare) - parça, tikə, hissə

jjjS ajb (pare kərdən) - cırmaq, parçalamaq

(1 Y ^)jj£ #jb ajJ&1

(pare) - yamaq



(r. ?fr. »jbij £jj aü^ijj ju ji j-Xu.

(pare) - dağ üçün işlədilən numerativ söz

(vt 11)&j^ *jLitzıjjfliSj^ (^“3 ojLwj l^rkAdfl jXXmi

(pazəhr) - > jA? sözünün qısa forması, zəhər əleyhinə 

işlənən maddə

?V'dT)i»jc.U>jjjA Jbj Cj^> J a£ ü'j && ü' <>

q-Ij (pas) - jW4 sözünün qısa forması, karaul, gözətçi

(<ÄA 5AY)jJj jjIäjj CkjüjxS ^llı (jAİM) ÜJ^

(bipas qozaştən) - nəzarətsiz qoymaq

(^ • V 1 )jjluİAi4 <_j>jj aiüla&j ijjIjjj »jjj <—jJI

Ji3lj oAj (pas daştən) - qorumaq, karaul çəkmək

(Y Y ’T) ) j!2ilj AXj JjljIuiSIäj jülj »j (jaL jlji 4ı,'% 

eijjı jÄj (pas darənde şodən) - karaul çəkmək

(1 V ,W ? )al£,'s.j Ij oljjll julı Jİİ öbjüjJ jA Aİ^j&ZÜ j AjjUo

jüiijjj (juL (pas bər daştən) - karaul çəkmək

(Y ?TY d),VnMiİj^j olSjiJjS v,*i.*l a (j^Lı a <■- AjjjjJ

jAj (pas negəhdaştən) - münasib vaxt gözləmək

(Y V ?Y 'MjjaU CuİllgSj jiwSj Ijjlgjx (jalj^JJ jl^a, jjxjıä jl CiıiSja.

L>^i (pas) - gecənin dörddə bir hissəsi. İskəndərə qədər səhər və şam 

növbəsi olmamışdır

(Vd 5d0)^lj jjJjjjI A&üjjjj j gjı.*ıjJ jjj Cjjjj jU»A

öU-U (pas(e)ban) - gözətçi, qoruyucu, keşikçi

() FF ,Y^){ıj^aj JuLiuıU ja. aS

(pasox) - cavab

(F^ Y V^^gjiıÇ ,ul <_$Ijjj ^üjuİjaj

jjIj (pasox dadən) - cavab vermək

jJ jj^.1 J<

(J JlJJxJ £^>11111 AİLUjUjÄ

(KV ?Y . • )<£ AS ^Lai jl jIjuj^jaS

jojjü jxob (pasox nəmudən) - cavab vermək

(İTd ,Y<ÄA), AjxüJ^mj kZjjäljJj JİxLw)^CkuLu

£Uu (pasox negəhdaştən) - cavab verməmək

Culaj J^yjjb jl jljllil^ş.

jjj£ jU (pasox saz kərdən) - cavab vermək

(FA j) V)jjS jljlj oAuİjj jıSji 

»l£Uu (pasqah) - post, gözətçi postu

(Vd ,1M F )al$»wıljjj Yt~ul >.iilg‘yjj

J jS jlxa Jji-uıbjjä. (jbkJJ Aj

t. .ılL-yjljl Ajl^l IjjS

a£uiU (pasgəh) - 9^—>b sözünün qısa forması

(ı r •, Y vy v j tXkjjjibüS ojUc. cuuA a£ jyus. j as^l jıji

u£Ij (pak) - pak, təmiz

(f ,YəuilÄ Jjj o^ilj Js Jjjlıj ‘-^y j>“' J^ <JJ

jjjS ı^b (pak kərdən) - təmizləmək

(Y . A YFA)<_£L aXjj JıS jl JS Jyajl.ii 

uSU (pak) - tamamilə, büsbütün, təmiz
(f T ,A 1 )ASJJ>.J4 u£U$-»Jjlxi <U,IjixijjlJJ^-İİJİ

Jjjjj <-SU (pakpeyvənd) - əhdində düzgün, təmiz əxlaqlı

(dY' ,Y£>Y)IjA jJj Ai-yjjj jUyl j? 'jj üuJ

JL» (pakməğz) - təmiz fikirli, saf fikirli

(VV ,YT •) jxl cfibjJJİ£ ürt Jblü

(paki) - təmizlik

(T f JYj^jı-liuj Jıiı^ I Jjjj 

ojjiy (pakize) - təmiz

(Y^ ,FF)(j»jje.jjj o jjSUijJ Jy 

jjj4 j^ (pakizeruy) - gözəl

ji- t_£b jlSap uSXıjijA ja.

lSJJJİ ÜP J uA j ı/J-^

jLä ı_£l» chsIä j»jj ji aS



(A) rAV)^jj5LL>j uJjSLİj fhil 

öVU (palan) - palan

(v • sw )jjjj <j j'^Uj cJ*j jt2*a&iy

(palangər) - palançı

cAiJ ^AjjJj

(f 1 jVV)^jijl Jjİxuljäj— (jjjjä. <_j^

Jjj aj£\jj ^uof. jüS

j ıg.tiıU i

(paludegi) - təmizlənmə, saflaşma 

() A 5f t )u#S4jllj a jsjdjj

jjjIL (paludən) - ağlın süzgəcindən keçirmək

(F d Y) ji—j ÜJ^ »A.<a>nj jl (*A^Və

®<A; (palude) - təmiz, süzülmüş

( ) ,) Y ? y J oJjJt—e- (jj) (_£ j>İj jjIjj 

äjjİU (palude) - mət, jele

(?) ^YfV^Uj J-l£»JjJUji-Uu

J*- (paludeməğz) - aydın fikirli, ağıllı

(?) , 1 FV)jiLL jijlSjliÄ jUI> j** ®AAL>y J’ 4-“

ji- mjjJIj (palude-ye məğz) - ağılla dolu, bakirə

j"V • ,WV)ijij**a ©ojjlljj j*^ 

u£j$İU (palhəng) - ip

j 1 jJ jJjS-ı

Jjj jij İJ1> (jaJlS Jj*J ji

(JJŞ- İS&İ j jUSj-jx j

(pamərdi) - sözünün qısa forması, güc, qüvvə

(Y ?d)jiLjjj$j ("jjj-La jjSjjiujjji j&3 a£ 'j<^ 

4>d (pamozd) - ayaq haqqı

(Y 11 ,F? ^)jljj—jä <_£İ ^jIjjjjj-Lu jLj AİL— ji—i tlüSjJj

(pansəd) - beş yüz

(Y AT ^TF) )e jSjİ jjjjjj qİJİ jtaJ.rüljj ajS a jljSLjjl-ljSLj ajÇu

jljAAuajU (pansəd hezar) - beş yüz min

())”• V1 • ) jl jAX-ojljJJJJİ jj oJj j$

j’Y (pay) - ayaq

uJjS ıs^- usd (payxaki kərdən) - gəlmək, təşrif gətirmək 

() Y V ,YdA^^yjS (■jSIxmijj ^j.iuij>j (jjS (jSI-i <jIj <j* »1^jAj

CPjS us^jj (bər pay kərdən) - qoymaq(əlamət, nişan) 

(f ,Y A?)jj£ u' > ilk JjS. ı^lxlj C^jjiji

Çpdj) (  ̂ji}?.ttsJU£)(jljjj (dər pa-ye(kəsi, çizi) oftadən) - ayağının 

altma düşmək

() 1? ,) A Y)jjj (Jjjjj »JjS A_Jj jl—A jj- <_5İjjJ ajtjjl

jiuLk j^jj (bər pay xastən) - ayağa durmaq

0 . V • ?)O—I jäjjS-JJ tjS^i jİ JJJİJ Oj-lä. tjUjjJjJ İJ A-İ ja.

jLib cjL (j(ba(kəsi, çizi) pay daştən) - bərabər olmaq, 

tay olmaq

(FA ? I d V);_^Lj <JjjIj A_İj ji Jjİ4j L?lj>j A£jjLj- j^tau

ü^>'> cjd j (ze pay dər amədən) - yox olmaq, dağılmaq 

( ^ 1 , Y ö)(jLjj J—i jj AjIja jS ji aS (_jIä jLjj*ij jjä.jj >" AS a-İj

jjljj1 (jb j (ze pay oftadən) - yıxılmaq, düşmək

(TA ,) f ö)(_jLjj Jjjjj jaS (jA&älj ƏJjSjijS Jj^

j« jjJ ji (jU j (Ze pay dər amədən-e sər) - başın vurulub düşməsi 

(t) T1A^Ljjj£_u ə-Jji cft-ji <Jjj <j’ cİİjjSj

ĞA«'> j (ze pay dər amədən) - yıxılmaq
(WF / r A^Ujx.! > jis jüa. ^ı?. j J^y.j »i1üSjj d^j

ĞPjj’> (ze pay dər avərdən) - ayaqdan salmaq, vurub yıxmaq

(1 Y 4 f Y . )o;Ijj'j (jülSİAJjjl> d J- d^Jjj^

jL^ (jbjl (əz pay neşəstən) - oturmaq
(i ff r?v)(j\Aiiji ajj-jj j^jpjij aj^j-jL



jjU (jU (pay dadən) - hərəkətə gətirmək

(f A ?bA)j|j JjSJjjJİj jIj (_jlj lj 4İk*ü (jj) öJjjSj

<jU (pay daştən) - davam gətirmək

(? . . Y)(jb JjjİJiLa çAİaä. ı_£_u aJ&~! J?

(jS Ji?i) J-jj'> c$U (pay dər avərdən(be-çizi) - minmək, oturmaq

(^ ^ Y ')(jbjjjJj <-Säa. j)jj cJİ-iA.jl Jjj (Jbji

lPjj' 4-ObP (jlj (pay dər mərkəb avərdən) - ata minmək 

(f ,?A)(jljS jl^i* ^4-*bib' j' ■i“ <jbjjji l-jSj^jj »jlJd^j

Jəljjjj (<5 j^)c5^ (pay(be-çizi)dər nəhadən) - qalxmaq, başlamaq 

(dd t )jJİJ AjjJ (_jb (_yj&3İ p,wıi.ı jim (.* 1 LL&İA4 Jja.jj »■ J

jjl^j oääjj (pay dər təxt nəhadən) - taxta çıxmaq, taxta 

oturmaq

(Y Y 5Y Y V)jLİS JJJjj Jijaı juSJ Jl^i Jjjj CjİjJj (jU Ajja

JAi^cS ji? j') ıAı (pay(əz çizi)kəşidən) - əl çəkmək

(VV , Y AV^b jjjxi£ jj jl$5k Jkbj (_jl^ıjjjS ,»jj ©Aitijj ja

<-sb (pay feşordən) - möhkəm dayanmaq

(H • j V Y)jjlş.j JAİ ajS Jj? JÜäji (jb jjjjbä ejjİJ

us^ (pay foru kəşidən) - meydanı boşaltmaq, uzaq olmaq 

(11 Y j ä 1 )cSb Ajl jjjjj <_)İ£jjä j£U j ^1»j) jbl»jj jl^>

JJİ4İ qjjjj ^b (pay birun nəhadən) - əl çəkmək, uzaqlaşmaq 

(A ,Y ’Y)^ Jjİjju^jJ Jjjj Jjifri Jjjjj Aüb Jjji (jbjl Aj

jjjxiäl jjjä. (jU (pa-ye xod-ra feşordən) - yerləşmək, qərar tutmaq 

(Y f • j • • )JjxJj (_£j1$j (jjifcjjjj Jjiäljjji <^b JjjJil cJSj

jijjis jjijJ (pay dər xun feşordən) - qan tökmək, müharibə 

üçün inad etmək

() f. , Y • •)jjjijjjS ^Lxil jm jji. Jİ jS jjba jjijj (jljjl a£ <_s JjJ aS

JAj-iS f-<>J’-aäj cfP (pay be-əndaze-ye xiş kəşidən) - ayağını 

yorğanına görə uzatmaq

(1 • “r j d > )(jLa. t'iı.ı.ij jl j JtyAjı a£

jjyj jjSjj (pay dər kin feşordən) - düşmənçilik etmək

( ^ T J Y YJj JJ Cj*jjLİİ I Jİ J JÇA (Jj£ j J Jjiä JjSjJ (jb ^jJulJjJiS-ul

jaJSaujjJ(1 j (pa-ye(kəsi-ra) zir-e bənd kəşidən) - əsir

etmək, ayağını bağlamaq

(Y"A ,Y Y A)jjjjjjl j AiljjJ (_jb *■ “A Jib ^jl jjjxal jjbjb

jj^jjj, jü ^b (pa-ye qostax dər kam-e şir nəhadən) - öz

ayağı ilə təhlükəyə getmək.

(f > j ) jxi _P <jb Ab jjb (jijA A^.jS J$-a (jjlJŞ.

JJİ4İ Jbl jbjjj Ji-i (jb (pa-ye şoğl-e peyvənd-ra piş nəhadən) - 

əhdinə əməl etmək

(f f ,Y 1 A)(jbj ^bl J Jİjjj JiJb^j obji 3bA jäjljb Jtajij

jjbäi Jjj ^b (pa-ye pil oftadən) - ayaq altına düşmək, məhv olmaq 

(IA T *r YJJjj (jb jJ jxJJälS jİjj ji jl Ji^j Jjji j»jjijS

jjl«j Jjj? -!“• J’ <-sb (pay əz-xətt-e ədl borun nəhadən) - 

ədalətsiz olmaq

(Vb ,V f )(_jbjl$ji Jjc. Jai jl Jjjj cSU cPjjb

tjb jxaijj (be-səng dər amədən-e pay) - müvəffəqiyyətsizliyə 

uğramaq, ayağı daşa dəymək.

(1 , Y YT) • C '■ J XaljJ ^>jb Aİ oJ Jaj uXjj »JIäJJ ‘-İJ*^» Jİ (jäbaı bi

<_jb jjjjjji jiLı (be-gənc foru rəftən-e pay) - var-dövlətə çatmaq 
(Ab J AV^^jS Aj JLj Jjji bjäjjjä a£ Jjbl-T* OJjJJİJjSba

jj jji jj Ji-j (I j Lr~£)c£b (pa-ye(kəsi-ra be-səng dər avərdən) - 
məğlub etmək, müvəffəqiyyətsizliyə uğratmaq, ayağım daşa 

vurdurmaq
(^ A Y 51 ‘f ıjjjb Jjji jJ (»a <_5ja ı_S ''%1-bi (_jA I ji AjjSjSj



dPj (bər pay buse zədən) - ayaq öpmək, əsir olmaq

(ir sfy f)jj j* oijj 4£ j j (_$ij (jiSjjjij (jkji (jjjj

jjj ojj&j^ä. jLjj (bər pa-ye xod konde zədən) - ayağına kündə

jilj ö'lSJLI ja <jj!jjj

vurmaq, yerində qalmaq

(<5 F ,F Y • )jjuj£ (_jLjj ®JjS jjJJüLaİ (jAUJjji jJj^J^ş. ^llLja.

cA"b (bər pay daştən) - yerində saxlamaq, yerində bərqərar

etmək

(1 ,Vd)o2il J jLjj 

(paybərcay) - dözümlü

(FV f dFojSJjjIjj <S

Ouälj Jİäjj 4öjjjJJ£P JİaA

(paybəst) - əsir

jjj; CuojjL (paybəst şodən) - əsir olmaq

(F 1 ,1 Y )Jjjjtj JjjJil jj£ Oj j»l ji

(paybus) - tabe, itaətkar

(FY ^FY^AaA ^jjjjjL) Jaİ Jj-u

(paypiç) - maneə

jj jj' Ş0& (paypiç avərdən) - mane olmaq

(‘r F F A • I^luJ <_£dajjlj jİjj jS ^jİJ tSJJJ OäSjJj

jjjS jU (payxaki kərdən) - gəlmək, zəhmət çəkib təşrif gətirmək

(1 YY YdA^jjjS ^lO-jj ^Oİjjkj ^ySli (jL Ja all jJj

jl-ulj (paydar) - uzunmüddətli

jjjjjIjjL (paydar budən) - var olmaq, mövcud olmaq

(payrənc) - zəhmət haqqı, mükafat

(Ad ,Y AY^jüSj jljAjjjl OSjjji ^jLj a£

jjiü jjjjU (payrənc kəşidən) - mükafat, hədiyyə gətirmək

(F 1 ,Y A • )jüjjb jIa«ja JljidS

(paykub) - rəqqas

(F t VAd^LjjJ Jja. qa^jJİ jjÜixA

(payqah) - yer, məqam

(F1 ,1 Y )JjjjIj JjjJjI jj£ OjaJ ^1 jj

Jilflj (payləğz) - təhlükə

(FY ,FFF) jİLA oJjjjdjjlA jWj jijl

jj^Aj jiLL (payləğz rəsidən) - təhlükəyə düçar olmaq 

j*Uj (payləğz) - təhlükəli yer

(1 rA ,F Y F) j*AJjAL 

tsj^i (payləğzi) - ayrılıq

jjIj j jkLUjji.jl (əz xod payləğzi dadən) - ayırmaq

<•* JjxjjljjJjljSjj

jl5-»lS OİjJ Jİ jj jS-jlj

^cjjjLjl ja OİjJJİJj&a

jj jS cj^jjU (paybəst kərdən) - gizlətmək

(İd ? Y • Y)OjaJ Jİ jj I j Jjdlıi

(payan) - son

üAt-u (be-payan rəsidən) - sona çatmaq

0 5 )*^MU (jlıljp'v I j J aS

^1» jUj (payan-e mahi) - dənizin dibi, alçaqlıq

Y • AJjüLuı^ ^aLaj (jljljj

J^—j jLUj (ze-payan-e mahi be-mah rəsandən) -

£cl£ jLjjs jlj <djjsj

jl jjjAuiS jUjS (_5İJ jL«A

Jjjj slSjljl JA (_5JİJjJ

jiLL Jİ jlSjjjİJjl^?.

ucaltmaq, yüksəltmək

(d Y • ?FFA)jjLu>j ^äIaj jLjG j

Ayb (paybənd) - buxov, qandal

(İFA ?F F F)j11jjjmi jUjpiJİfri 

aİjjü (paybənd) - əsirlik

jkLU Jİ jƏ J*dJ jIasIjä



(X 5 Y X)jAə jixjj £tsJ fAljnja 

isAh^ (paymərdi) - kömək

(A , > Y)jJJJ"-3 L«j (j-ijxjb jjj

J j-J^ (paymozd) - ayaq haqqı, zəhmət haqqı

jjj x jxjb (paymozd dadən) - ayaqhaqqı vermək

(1 f ,Y"A Y)(_i j£2 (Jj JxjbjAjfj Axx a£ i—ijaxaJjS (

(pain) - alt, aşağı

(f 1 5 5 VA)jb jla.1 j güSjl Jyjbj

^jj (painpərəst) - xidmətçi

ji*iS CiujjjjjL (painpərəst gəştən) - xidmət göstərmək

Y ) Y ? Y ^Oxu^jwlj a1 t

4£jjjU (paingəh) - alt hissə(ayağın)

(*<>,'Wcsb^U, Uju

tuUäi (paingəh-e aftab) - Qərb

(i A Y* 4 • )4jaL> ^JjLxj (jiiAİ^ ajIşl jjx

Mj (paye) - dayaq

(‘S'f ?YY ^)jb oljjl ^sjmIj ^jji ^a

U <jAj* J15 (paye-ye kar-e hər kəs-ra pədid kərdən) -

cs ^j^js

Jjxxljjbe Ajbİjj C u«.\ı

<£ cY^JJ ojS-Xx, -JVjjj

Cbwuxj j j (jJJi jS JJ AjbajjC.

5* cY1 jj1 lA/

Jjb i—Auİİ A&jjjb j

^Aj (potək) - çəkic

(VY J Y A)jl jSLiAİ "SLxjUj "SJjb AJ

“j'tR (pətyare) - əntər, div
(AY ,Y 1 Y^ojls. j£j tjjljJjS jjj to jbb C1 m'nl ı-'ä^j' ‘i'Vj j.

./jjj (poxtegi) - səriştəlilik

jj > (poxtegi kərdən) - səriştəlilik göstərmək, ağıllı iş

görmək

(YY , ÖV)^ ejJİ ^jS & 

jjj" (poxtən) - bişirmək

(“İY ,^ > )<_£ J?-»li jj*aä.Jjjä.b jjj

(poxte) - bişmiş

( ) • Y j Y Y)^l jj Aaäj jlbA J (jaS AxA 

jxi aüj (poxte şodən) - bişmək 

(YY > ,YYY)Jj t.xJ. t!>x jLxi Aliu j j£ 

aüj (poxte) - təcrübəli, bişmiş

(YY əjJ jU-jəjS oJbjşu

jAxİÄ (JİJjb jx a£ ^1 Jj

<Jj4jIJ jjl jjiS jb j j?

^lä. OüxjJxä. I jjl Aİ ja^jlxj

jä. (_İüJ jja. j»jj «. öjj£ jlxA

(»1x3 jl jb -İJJjJ Aoäj AxA

jxi 4jiu (poxte şodən) - hazır olmaq, düzəlmək

(YY Y ,Y VT)ebi. jji jlj AÜjL. jlSəj4 /»■ j j^i □ jjjäl jj

hərənin işini müəyyən etmək,

(TV ,Y YA) JUJJ (_>£jA jlS cAjb

AjIj (paye) - məqam, mövqe

(Yr\ ,rv.)^>j< çlj JİJJ uSjli

(paye) - hədd, ölçü

(Y <S ?Y”d t)al£-İJjlJ AjIjjjJİ jiäuuı 

(paidən) - yaşamaq, mövcud olmaq

(f f X\“1)^jj£ ^JUjJ Aa. ^bj

aJS CjJjJ j I j ^^xuSjA ^AJ

JJJJ 4jIj JJj j^jj j

#Lİ jljl j**ı-yjj t*j'»

jJj (pedər) - ata

( I Y V . ) JJ Ajjxjba A bnjl ari -İJ J jSJ

Alisjjj (pedərkoşte) - atası ölmüş( Rövşənək nəzərdə tutulur) 

( H r , Y Y V)l J OASUİSİ jj J ^^ujj

(pedərmorde) - atası ölmüş 

(1Y ,HY)jljjt$ jjajlj p»JjxjJj 

jjjj (pədid) - müəyyən, məlum

(> • Y , 1 ö > )<jlx CxxJjJj IJ <J jA jaja a£

jj Alxjb gjA jJjJjI-Iİ

IJ bijlxjJUJJ frAj.x5jj.Jj

jbäji. jl j jjj jtüxjij^j

<_jb jxJjÄ. coji-libJä jiSbo



auj (pədid amədən) - müəyyənləşmək, müəyyən olmaq, 

hesablanmaq

(M cajliil <5

(pədid) - aşkar

(^4 jL OmJjJj

ÖJ-İapj (pədid amədən) - peyda olmaq 

(Yr? ,Y f A,! -du

JAmiJ jj^jİu Cxuifr jf-lia,.

jj ı_jjia

^Jİ£ ^^jljj! jjS (Jiäl uıj

jjx>i (pədid amədən) - üzə çıxmaq, aşkar olmaq

(f. Art^Jrt

Art (pədid amədən) - yaranmaq

()) ,} Y V)jjjj ioi 4Äul (jijjJUiS j iJS

0x.i (pədid amədən) - taxta gəlmək, şah olmaq

(f 1 ?rdV)ljlS (jijajsbljjj JjJj ) jjl^a. XolS oLİjA J

Art (pədid amədən) - gəlib çatmaq

(Y • 5Y Y”A^a>əj t, jal äıd AS j-yliSjj Jjji£ (j<»jljj£uilj^l jlj aS

jj-l jjjj (pədid amədən) - çıxmaq, tülu etmək 

ı^ua. aAiul jjuİ juij (pədid amədən-e aine-ye çini) - günəşin

görünməsi

Y),Um>^ (jjÄ J jAjS—j JjJü X«i ^Aiuija.

C-*"1 cXjl oojjiiw Crt>i jjjj (pədid amədən-e səndərus əz qol-e sorx) 

- qorxudan rəngi saralmaq.

(Y • r y £x)i ^'Art (j-jSjijijjja^ jGjsj

CPjjİArt (pədid avərdən) - tapmaq, aşkara çıxarmaq

(Y f 5<äX)ju1S. öijjıjäÄ (»jä. jjjj Jjjlü jl$jj şjS.X,

CPjj' Art (pədid avərdən) - yaratmaq

(A J)-^ jjLijjjjA jaj JjOjjA ja. ı_iUjl ji

jxi jjjj (pədid şodən) - yaranmaq, üzə çıxmaq

(VT A)Aujj^j1j a£L«Jİ jljj '\Pjı»“jlJl £>_) (jt«A

ı>jS Art (pədid kərdən) - bildirmək, bəyan etmək

( Y f 'f , Y f • jjl j Jiİ c-t>jj j j* JjJj ^ƏjSjSIjAj> j»Uuuja

rtrt (pədid kərdən) - danışmaq, xəbər vermək

p 1 A ’YdVyuliljLa CjjjAjJ Jäijj Aİ I^JJJ gJA Ajjjhj^j

jIj^jj (pədidar) - aşkar

(“Y d 5Y d‘r)crt JjI »»jäjJ'j'rtrt rtjj*-a fjSIjj-.J

jjjjjIjjjj (pədidar budən) - məlum olmaq, bilinmək, görünmək

(b , Y f V)Oxujj JİJU^J rtjJ ASJjjjxj Cltajj jl^JJ Aiu>j <-5-j oJjj jJjJ

qa^jIjjjj (pədidar şodən) - yaranmaq, görünmək

(r ?Y)ji jiji xs jirtrt Jaj1* J-^’J’^

jjjS j'rtrt (pədidar kərdən) - müəyyənləşdirmək, aydınlaşdırmaq 

(f A, Y1 f )əjiji-rt rtöa ü&jü. üIaj ə>j’rtrt ı>

jjjjjü jI-ujj (pədidar gərdidən) - aşkar olmaq, müəyyənləşmək 

(Y • ,Y Vf ) »LujJİöjj*j^j£ j'rtrt A>'>

jjiijjj (pədidavər) - yaradan

(Jlc (jlijjirtrt (pədidavər-e xəlğ-e aləm) - Allah 

(AT ,V)^> j£ oaSJj jj-JS ^J5 3^Jj'rtrt

apjjui <u.ja jjIjjJj (pədidavər-e hər çe aməd pədid) - Allah, 

yaranmışlan yaratmış
(Tf ,rdf )jau>j ^aIjä- a^-ja j jjjxiaİ aäjajjrtrt

^jlfcijj^ (pəzeroftqari) - jirtrt sözünün qısa forması, əməl etmə, 

qəbul etmə
(f Y ,V Y ) Jjj lS jI^J»JrtJ (^jjIIj öJl JS-L.

öäJrt (pəzroftən) - cPbrt sözünün qısa forması, qəbul etmək



(Y 1 ,Y A^) AjS JjaIjj (jialj CaSjÄüjä 

jÄäjÄj (pəzroftən) - xoşlamaq, bəyənmək

(''A ,rA<^) cA'ö^m

j^jÄa (pəzroftən) - vəd edilmək, qərarlaşmaq

(f I 5 H Ə) Ajı Ajäjjj ASjİAjşJjiUjj 

jjäjL (pəzroftən) - əldə etmək

(5A ?IAY) ^aİİSajİ. aS j_g jj^j jSljj

aJ-* (jiJ jA AÄİä JjjäjAuJ

(JbİAJA>J (J JJİA ü H.'IA

Jjj AjjSjj £çj£jl AJİ c <

aAaSjjj a£ ^yŞÜS JjLsJ

ü^i Ajijjj (pəzrofte şodən) - qəbul olunmaq

(Af ,rrv) Ajäjjj <s cA-

'jj (pəzira) - məsləhətli

(rf JY)jjjJj AjjAjİ Ja jS JU»

Ijjjj (pəzira) - tabe, qəbul edən

(Ə ,?Y)j«JJJ fjjjl jAjä JjJ Jj Jä

jjjil jji (pəzira şodən) - bəyənmək, razı olmaq

(T Y JY V) ?jc.j Jj jİAj Jaİa^IjjÄj f» > ü^jj?j^Ü <j' jj

J>i’ jj (pəzira şodən) - tabe olmaq, qəbul etmək

(Vf /Y-) jjaIİaaa JaSa^İ IjjÄj (jjjjjjjJj Jbj

jbj Jjjjj (pəzira-ye fərman gəştən) - əmrə tabe olmaq

(yvv rvr^jUujj^^

j^ui j/ ^1 jjjj (pəzira-ye quş amədən) - qulaq asmaq

(’T / ’) J jj jj>İÄ AS cS j'j?

(pəziroftegi) - qəbul, qərar 

(vr /tv) u&jiilj ji. ji jhjJj? 

(pəziroftən) - almaq, qəbul etmək 

(m ’fV) <jAu» (jjjixotilj Ajjjjjj

J*jA; J^jj (rouşəni pəziroftən) - nur almaq, ziyalanmaq

(ƏY jTf ) Jİ uSu JjJ*J Aj&Aş. J*ajj JäjA jl Ajjjjjj

ji(pəziroftən) - razılaşmaq, qəbul etmək

(Y • « ,Y f Y1) Cı,J Jjj jl AS ^»jjÄj CimiLİaIj j>ts Jiı Ajaj^jä,

jjjjjäj oliS (qonah pəziroftən) - bağışlamaq, günahından keçmək

(Y VV /VT) »liS fjjjj (jji (jijjjjSj Jjj Jl J jw Jl

jjj jj jUb (payan pəziroftən) - bitmək, sona çatmaq

C
43j^İj (pəzirofte) - hədiyyə

(f V ,1 IV) (jj Jj (jjjİAaljlj Ajjjjjj

Aiijjjj (pəzirofte) - əhd edilmiş

(YY ?YTYJjj*j ƏməIİü IJJäJu

Aljjjjj (pəzirofte) - verilmiş, göndərilmiş 

(VA j Y’Y) Ju JjäAj Ajjjjjj IjİAj

CjLulS Aj>. A jj Aj jbbja.

ja2 ajsjpj (pəzirofte şodən) - qəbul olunmaq

(I Vt ;YƏA) u-ujja (jljı jJ^IJ Ijjjj 

JaİjAj (pəziroftəni) - nəsihət, öyüd

(I • f 5Y Y Y)Jl>j j*itj (JjijjAj

»aJÄj (pəzirənde) - qəbul edən, alan

(AY f Ə) Ajjjj Jbiij (»1 »əijjÄj

jlJbjüəjjl ojjijj 

e-Aj'J j^ ü* g

jxi »Ajjjjj (pəzirənde şodən) - qəbul etmək, tabe olmaq 

(Y. 1 / f A) ?jı oZHä «jjjj <»> eA Clali

jii objjjj (pəzirənde şodən) - göstərmək, əks etdirmək

(IV JYY)jl^ljJjAj-i2<>A5jjjj jl5u aJ J j*l£ JJ j-

jAjı oAi Jj (pəzirənde budən) - yar olmaq
(YA , V I) Ajj öAİjJj^ jä-J jj£j Ajl aAijjjj jlüa Aİ lS jjj?

»j^ju (pəzire) - vədə hazır, hazır

jjjj jİJjajs. Jl ja



(1 f 5 I • V>l jj-JjI ojjjj ujSj^JjS jl _$ j

jxi a(pəzire şodən) - razılaşmaq, itaət etmək 

0 > 1 Vf't') ıj^jljj jUoJjju jjLj^ jljJ; ajjjj

jjti ajjİj (pəzire şodən) - seçmək, qəbul etmək 

p T ) S) lj ı_>lj Gs£jjjjS jljj lj c-ıljij (jjulwlxi »jjİj

ajjij (pƏ2ire şodən) - qarşılamaq

('l” 5 I )<Jjj^l ‘-^P? jüjXİ ajjjj (Jj&Julj <_£ j^_üi j'UjwnA 4^oA

ajj; ajjij (pəzire şode) - razılaşmış, qəbul etmiş

(Xf V V ») lj c£_jjxü adjSjljj I j jjjjjii aAİİ ajjij

Ji (pər) - qanad

1 ,^) JJ jj <^«>1» cS-^ > l-\jJ$J JJ*j>j^l OjJjj (jbjSl

JJ* jj? (bepərha-ye mur) - qarışqa qanadı kimi nazik 

(Y • ,f AV^Jjj aOj£ jblift Jkj JJ* lS'AJ?? J^J ppj$j

jj&sIjj (pƏr əfkəndən) - qanad salmaq

(f <Ä Y ,f Vf) l—iljä ojSjJ jajıa.lj^JİjJ 

jş (pər) - ox pəri

(VY t • Y) jjixal jjjaİİj jä jUläc.

Ji (por) - çox

(I A ,V X ) JAJjj Jj (jSu

pj'ji (porab) - sulu

jij&Jİ cjüe. jjj (_jLa jj j

jaj j^i <_j'ijj (pOr ab şodən-e dəhən) - ağzı sulanmaq

(TT f » f ) i—JİJJ Jjjjü jjj ^Jui ^xiİAJ <—ıljäu Cjaj’A jjl ^j-oJjJjlj

j'jj... (por əz...) -.. ,lə(la) dolu

(V ,) I A)Jj (J&jljp <jj->

J> j'J? (por əz nur) - nurla dolu, şən, sevinclə dolu

(<IV ,TTY) CüLjjjJÜjjjA 45 (jjjSj

jjjjj j’ Ji (por əz nuştər) - daha xoş

(1 • '’”)J**“J? j'jj^ M* j’ üP J^“jjj'jt uyu9c,,2|l? j'

j^((j ji?) j' Ji (por əz(çizi)şodən) - dolmaq(bir şeylə)

(IX ? X f X) jl$j Ca^Sj^jI jlS-ii ^*a>? jl^>.x>ujl jl jj

jijS (<j jj?) jl jj (por əz(çizi) kərdən) - doldurmaq(bir şeylə) 

(VY ? I '')ji0<£’-Aj'-^JfJ?t^ J^J cWjl fA cr^Sjj jl j*Ä

ji/ jj jS> jl jj (por əz dorr kərdən-e quş) - dürr kimi qiymətli söz 

demək

(A V<i) (jlj^JjS jljjjJjl jj jU>i (_>j?j jt«bj* <j' <_Sj'^ *-?

jijjjS a jjj^j J*1 jljj (por əz ləl o piruze kərdən-e quş) - ləl və 

firuzə kimi qiymətli söz demək, qulağı ləl və firuzə kimi sözlərlə 

doldurmaq
(V ,YVY) jijS aİJjS o jjjjjj cWjljJ ıÄ0 j? HJ" ö' j’

jxi üj^Ji (porxun şodən) - qanla dolmaq

(f Y ?Af) Jjjäü cr>lj cr?’j? JİJJ Ü>JİJ^

jü^jj (por gəştən) - dolmaq

(dr ,fb&)ji üj-^Ia <jU. jüiUjLi j4j cWjjj^jjjj r^“j

jj (por gəştən) - dolmaq(səslə)
(İT TAY)Jjj 1>İJ jj*lj?lj üa?^ JJ O-İ^ jİ4^ jlJİ >

(ji^lji (pərakəndegi) - dağınıqlıq, pərakəndəlik

(AA^J^jljSU jjj?^ c/^Ijjj j'^ljjj?

jjjji ^jlüSl jj (pərakəndegi avərdən) - ikitirəlik salmaq, dağıtmaq 

(Vd j Y Y ) I j ajıihji ı^jSI Ji 1J tbj jJJjJ

Ji lP*Lp (dər amədən-e pərakəndegi) - dağılışma, qaçma

(Yv?/n)^j?a*ijj jiA^iji öp j

jjjSIjj (pərakəndən) - dağıtmaq, uzaqlaşdırmaq



I j AjIİAjjjA jujİ CıiSu

»jjSIjj (pərakənde) - dağınıq, pərakəndə

(VI ?YjLjjÄjjjJijj şü£ (J^j Ojjjjj ojS jijj jA ojj£l jj

äaİSIjj (pərakənde) - dağınıq qrup, pərakəndə dəstə

(Y'l/U^jijjUjəUjİAS AjSaJljAİ* cdAiSljJ

J-^ «-bSi jj (pərakənde şodən) - səpələnmək, yayılmaq

(I V J l)ı_Sljjiu ^jxujjAİ eAiSljj <. Sl.iijAİl (jLAjÄSäj jijA

»a£I jj (pərakənde kərdən) - dağıtmaq

(AV ^Y" Y Y)AjS »ajSIjj I jilİAiSljj AjS »ajSİ J^jAİj aljIIajjä

jiiS o^iSA jj (pərakənde gəştən) - dağılmaq

(V • V ?W«) ji'4 ®AiSI jjAAjSä j*i jS jjjj jAil j ^ä. jjpjljj

j$ 4ÜSİJJ (pərakəndekon) - dağıdan

( ^ ; Y f ) jS oAiSljJ j*İAjjJ-il*> jS aJjj jbuJ jl A »Aij (jjAj

jljj (pərran) - uçan

(Y*Y V ;YYY(a j! ar. jljjjÄ (^İxjJjj Aji ^_jlj^ tjlJuAjI aSIj (^.**i5

ü’ jj (pəran şodən) - uçmaq

( Y 5 * I Y )ajjİ ^jLİSjjI j A»li ji jj Aj* j*j 1*»IİAjJ jl jjjş.

9 j'j'JJ (poravaze) - xəbərdar

j^jS a jljl jj (poravaze kərdən) - xəbərdar etmək

(I A ,A Y)AjS a jlJİJJ Ijjl*?. OjjİJ AjS ajU jUS ^J f JJ <i

jji£0 j'j' Ji (poravaze gəştən) - xəbərdar olmaq

(1 V ,V i^ılıiS ajlÄjAj Caİjj £İjjJj ajljijj jİİAc. j CjjVj

^Ji (pərtab) - tullama

(Y 1 5 Y11)J)jj jjjjj LşJlS <j (_5jİaS JbAiS-äl uSjGji ujIjjj j

jU>üjj (pərtapiyan) - inanılmazlar, şübhəli döyüşçülər

(VI J YA) jl.Mi1.-slAil ı_is.jaA-1 jIaSIjä. jl uiiaA >» jluljjj a£ jjS

(pərtou) - işıq, parıltı

(V Y ,Y H YJajjA jjjJJjU c^JjİJj 

İ»*JJ (pərçəm) - bayraq

(Y 1 ,f İT) jjA. (JJÜS Aüjjjjä ^JJJ 

jİIäjj (pərxaş) - vuruş, müharibə

^JJJJJ j' jj?- oAu^jj

jjjS (jÄä.jj (pərxaş kərdən) - vuruşmaq

(i 1 , Y I jA (_jAäJ AİA j£ AjjJ ji jA .—5Li^x AİAliS jAjS jüljkjjj

CPjiä (JjIjİ-jjj (be-pərxaş pəy feşordən) - vuruşmağa səy etmək

A J! jjSl^j J*4 ^gjjjä.

(YA1! j ' Y)ajJaajU ^jl (jitä-jJJ 21 JJ cJİ-?-j'jjjljjj Ij (jii

aLİIäjj (pərxaşgəh) - jj sözünün qısa forması, döyüş meydanı

(İY A ;WA)i~u>AjJ jljc. (_Sula.j (JujA (_f j3

ü^j f^Ji (porxəm-o-çin) - kinlə dolu

(Yff ,rVY)jjJ jJa.jfA.JJ jaa.L^jj (Ja

üjAjj (porxun) - qanla dolu

(1 / ’ Y)i*i ÖJ^-Jİ ÖiJi

jjä-üjj (pərdaxtən) - yazıb qurtarmaq

(A ’Y'Y^)Auä>İAil Aji jljjjJ jA^jj Ajjk.İAjJ Aj>li jl ı_SJiSj^

jaİ AllİJjj (pərdaxte şodən) - yazılıb qurtarmaq

(I f . , 1 i Y )4AäUAİ AJUIİ J*4 JJj AÄİİAJj jü pA-lj Aİja

jüljjj (pərdaxtən) - demək, söyləmək, açmaq(sirr)
(İY ,T«f)jUj jjäj (JüAlS OiS <İJ jlJ Oİ.İAJJJ jlJİju-l Ü j^

jiiljjj (pərdaxtən) - vidalaşmaq (həyatla)
(V5V /r^jüİAjjjjxo jjjA fAİjkj jSiUjl JyU 0-^1 j-

jjälJjj (pərdaxtən) - yazmaq, yaratmağa başlamaq

(A Y V Y)aü.IaJJ AiaXıUji Ja AÄA.U jjj?. CAxjjjUbl jj



üjİİJjj (pərdaxtən) - üzərində dayanmaq

(A F , VI • )^Ülj VşS t.'j *■' (»3jj tş-S 

öHbjj (pərdaxtən) - demək

(f ?X X f ) jÄÜ.1 jjji jjİjäjS jl jjiA 

jlLUjj (pərdaxtən) - təmir etmək, düzəltmək

(t ?x ı A)əüijji cuij ıjii

(jühjj (pərdaxtən) - təmizləmək

jüljja (pərdaxtən) - hazırlamaq, ayırmaq

jÜl jjj AäjJj fd&ıa Aä.

üiä.Uujjjj jl jlSLi jjji^ a£

jjjjJ jjj Ajij (_£jljl j jjj

(5 A ? t Vd) jiÜl jjjj A-Ş.X jlj jJA j jjÜİJjjj jl&JJ> <läaJ e$-u

(pərdaxtən) - təmizlənmək, boşalmaq

(T5 ^FX") jxa jjAİjjjS jl oikİJjAj jja. jlıLu jj jl&alj!5Li

jxi Alä.1 jjj (pərdaxte şodən) - silinmək, təmizlənmək

(X d £ , 5 F )Aü.l jjl 'ii"l.^ ıVı<ı aIäIiui j\5-jj jjji jä

(pərdaxte şodən) - boşalmaq

(X 6 AV)aüLj i\ <ıg j AjjSJl jj

(jlxljja (pərdaxtən) - unutmaq

(X AF j AA) jSÜl jjj Qİjjj. Caaä jj jl 

Jliljjj (pərdaxtən) - təhvil verilmək

(X “1 ,1 “I X^əx&ləjljj IjjJj Ljjjj 

jühjj (pərdaxtən) - öldürmək

(dd , I V • )jjijj.l jiıi U (_j jujjj jj 

jübjj (pərdaxtən) - bəzəmək

('PA 5 X • ^)AjäI jjj AjlÄJjik Cjİjj 

jj*l<y (pərdaxtən) - öhdəsindən gəlmək

(F *t 5X V )fJÜ.İJjjj AjtijjJ jj jl

ö^jj (pərdaxtən) - xərcləmək, xərcləyib qurtarmaq

(5 ,VAX) jjjj ^jljä. a-Ofciaj AS

(Y«l ^XAX^jjjj jü.ljjjjj.jiy (JjSjjjA J^jjl AjlSl^a.

ji^S Aüijjj (pərdaxte gəştən) - hazırlanmaq

(İT , Y jj jl jjjjL

jjiMjj (pərdaxtən) - almaq

(V Y ?Y f £)Qİ3JJjj kJxJ-ft Qjl-iAİ Laj 

qSİUjj (pərdaxtən) - tikib qurtarmaq
(T * t J-’XİAa \A\k'^La <£

jliUjj (pərdaxtən) - azad olmaq, qurtarmaq

(YA VY*A)^uäL*»>İ_jO c71,*,*)

jÜAjj jj jl—ıj Ajİj^İI

aü.Ijjj (pərdaxte gəştən) - qurtarmaq, azad olmaq

(X 1 jY'VP)AüləjİJjj£ jj-ojl c. 'I > i 

jüUjj (pərdaxtən) - gizlətmək

(X • A ,X X X) jjüljjj »Jjj jl£jUü j 

jübjj (pərdaxtən) - ələ keçirmək

(1 • /X F)l J Ajj-U JJlJİJjjj

jülJjj (pərdaxtən) - atıb qurtarmaq 

(YT 5 X A • )aü.iəjl (jiSjj aSjjjj 

jibjj (pərdaxtən) - xilas etmək

(I • V j VT) jÜİJjj <_£daj)ə) Jjj j

lu.vtj (jjjuä. A5_ljIäJ

AjjjjJJJJ A-oA jlJİJJJ

jüAjjjjlj jä fjAİ jA-j

jübJJ (pərdaxtən) - yox edib qurtarmaq, məhv etmək(ehtiyatı)

(FX ^VəA) jjS-bjj a-İjj jj^. jjjLPj jü.Uı j juäj jj jj <?j£l

<^’Jjj (pərdaxte) - yaranmış

(X F j X )Cxm>j^LuijI j »ji jlujj a£

(pərdegi) - örtülü, gizlilik

(TA / X X)jljjlj j^jjjjx jS jjS

(.•j.u'iä.ljJJ Aäjä jl fijj IJj

ji j



(pərde) - pərdə

(ı v; y n 'juiLjj ? j j ji > »j jj j

»jjj (pərde) - əsər, kitab
j»bjj fjU cuXjj ü-jj^j

jjji? o-Jjj ji (əz pərde birun fetadən) - üzə çıxmaq, aşkar 

olmaq

(fA • ə)jbj ÜJ? (JJJİ"? AS Jiı>& JÜ3 jjJJJ oJjj j£jjLo 4-1 >c-

»-Jjj (pərde) - iş

P f • / f ’)jL? jbP 1-İJ*-=J

«Jjj (pərde) - həqiqət

t^us^UJ^JJ ji>

jISa jlSj Jj fUbl j-

4Jjjj-> (dər pərde budən) - gizlin olmaq

(X . ?V . )j^j »JjjjJ Jii=> jUa. fS Jjj 4->JJJj ^J4 j'^-1 J**

jJjj jl*jj j-ijjj^ (dər pərde penhan budən) - çadrada olmaq,

0 V • s Y

» Jjj (pərde) - musiqi pərdəsi

(v •)j^^^j^AjiJj-3 *£

aJjJ (pərde) - dünya

(M^*5 o-1JJ jj j'

jlj t>Wİ J Oı^jAkuull ^uXA

(V ydf jjJLäjJIä. ö^jj Ü^J-1 öAj£

JL»jj^ fojjj (pərde-ye dirsal) - göy, fələk

(f ^Y^Jbä. ^.jbj jja. ,»aJ <Jb“ijjJ *»Jjj jjl ‘-^•J^jj

J£ *«Jjj (pərde-ye kəj) - saxta not, saxtakarlıq

( 1 Y ;Y T ) )<.*1»U£,.I ^jjbj JScoJjJ jSl C.ImiAO (_J jb <—İb-ojlS SjjJ j^jJ

jj^lü c»jjj (pərde-ye nilgun) - göy, fələk

(? ,<rf)ÖJJJ -iji cSJb jj^4jj e-oJjJ jjj'JJJJ pJ"

lX>j CjU i. ejjj (pərde-ye həftrəng) - asiman

(ir ,t ?^Xjjjjj <İjUjj uXj j oiA 4»jjj jjji (ji jjjj

sJjj (pərde) - gizlin

jib(dər pərde puşide qozaştən) - gizli saxlamaq

( Y ?r F&)<^u»lıuıİ3&j a^Xujj AS jl jJ jjAİ’İ.kC Aä

ĞPjj’ jjj? »jjjj' (əz pərde borun avərdən) - göstərmək, aşkar 

etmək

(f^ • /??)jjJJ Jjji OJJJ jl jUi Aa. jjSjdj C-O-İJJ jj£ Ajjlx jijO

pərdədə olmaq

(X 1 A nY Y'YJjjj jliil »Jjj (_yj <-&äaİ a£ Jjj J^-P oJJ^JJ AS Aj ji j j

jjiS ji— oJjjjj (dər pərde soxən qoftən) - üstüörtülü söz demək

jjjAİ JbA. »jjj ji (əz pərde xəyal nəmudən) - gizlini təsvir etmək,

göstərmək, yazmaq

»Jjj (pərde) - səs

jjjS j_f jUa». jjä. cojjj (pərde-ye xod hesari kərdən) - susmaq

(AT J f Y)CJj£ jb (jbjS. ^jJjİu

jIj öJjj (pərdedar) - mühafizə edən, qoruyan

(i r p f i )lA>jj ej,J »Jjı j'jj #Jjjj

jJ 4Jjj (pərdedər) - pərdə açan

(i r p f i )<jİIjjj ?jb »jjj ji jj »jjj j

oİj—jj (pərəsteş) - sitayiş, pərəstiş

(f • ?Y TT)CjSjS jjjc-j ^bjjJ

jüL. (jü->jj (pərəsteş saxtən) - pərəstiş etmək

(Vf ,v 1 )lJ ^Aajjj j jbuü (jÜmijj I j (*J*jj <jjjJ JjI tjji Jbj

jjjS (jij^jj (pərəsteş kərdən) - sitayiş etmək, dua etmək 

(‘r f , Y V) jjjjliıiS jjjjxujjl jl-1A jjji (^4^ ji AjläjljJ

(jiS (_g jl > Jji «»JjJjl Aj

(jjjbjj j»jb Cim/mj bJjjV^

(jibjj jb C.u.ıÇjj »JjjYj

Oäj£ jA jSj çuSjJ Aili AaA



jı jäj-jji

(pərəsteş nəmudən) - pərəstiş etmək

( Y £ 5I T)) Jjiu>\j Jjäı oUä ^A j)jj) çäA Jjaİ jäluıjj jt-lwijjjj*jjxjx.

ji-u jU> jü^jjjj (bər pərəsteş miyan bəstən) - tabe olmaq, qulluq 

göstərmək

(T Y ?TX V)^A-luıj j-« £JJjl AS jlj jl-ix ^Ajijj jlxa <jİjxjjjjjj^j

jjj-uj »1 j jiUajj (be-pa-ye pərəsteş rah peymudən) - pərəstişlə

fırlanmaq, dolanmaq

(dT ,Y Tf )oIjJjxujj (JJJİJJ (jUj olX AÜ jijJ jjJj£jl£jjjx

jUSJuuıjj (pərəsteşkonan) - pərəstiş edərək

(ytt Yfr)jUjij^jj jtsLsu

(pərəsteşgər) - dua edən

(Ä V ?Y 1Y)CiuA jlc. jjtäjJ j£_mİwijj

,jj^İL-jj (pərəsteşgəri) - sitayiş

(V. ,YdT)^jjjJ^jUUjjljjj 4j

jjjS (pərəsteşgəri kərdən) - itaət etmək, əzizləmək

(Y T ^)(jj$jjlu;jjljjLa^jx aiS ^jjjUajj ol Jjl <S Jj jljj

(jUiiluıjj (pərəsteşnəmay) - təzim edən

jjui jjUxäujj (pərəsteşnəmay şodən) - təzim etmək, pərəstiş etmək 

(dAt Y jÜuijj J^i lj jjjlji <_?Y-x Jj£ ü^*“U cAjli jJj?

^jZLjjj (pərəstəndegi) - sitayiş

jjj£ j^sjüm.jj (pərəstəndegi kərdən) - sitayiş etmək

/X^jJj ^jj jja.Jj£

ajZuajj (pərəstənde) - xidmətçi, nədimə

(^ V ?Y dd)jjjaVtoj jJjjx cJ

aäuuijj (pərəstənde) - Allaha dua edən, münzəvi

( f Y , Y V ) JjjJ jjjkUJİJİ. jb j JjJ jjjjjJJ jjx o J3İM, JJ

V" OJ jS »Qjil»jJJ

Jjjsb jjijj jl^.in.ujj

jxl ojSS^jj (pərəstənde şodən) - səcdə etmək, sitayiş etmək 

(n A ,Y Y Y")^ jjl j jlj5ajj2 oixbıjj jJjJSjjj I oj$xjjj

jljh»Ua <_jji oojİxjjj (pərəstənde-ye xub-e sahebnəvaz) - sahibinə 

qayğıkeş gözəl itaətkar(Çin xaqanının İskəndərə bağışladığı kəniz) 

(VAY ?Wö) jbbl j aJ*Jjj jb£ jÜ-ijj j)jııxl.n ı—ıjä. oo.ln,«jj

Jj ojXImjj (pərəstəndevar) - Allaha səcdə edirmiş kimi

j'J" J^j o-^J^ »jj

lÄjx J'j

(Vf OA'furiJJ (_JJ YflS

(pərəsti) - qulluq, xidmət

^Y lApöiA

(pərəstidən) - sitayiş etmək, dua etmək

, Y dT) jlSAjjlij

cA* CPA-*j^ (pərəstidən-e ateş) - oda sitayiş etmək

(Vö ?Y Vü'\P*u.Jj

cp—jj (porseş) - sual

jjA Ji (porseş kərdən) - soruşmaq

(A^ ,YVY)jjj (jlijjj <>ljx YU aS

ojL-jj (porsənde) - soruşan
(^Y Y ' )cAiJxjljjl cgjıxaxjbjJx 

j^Ji (porsidən) - soruşmaq
(e < )jij aImiäİ <aİjj jjjS-jijj^s 

j^ji (porşəkkər) - şirin
jjjS jSJ;jj (porşəkkər kərdən) - şəkərlə doldurmaq, şirinlik 

yaymaq
(AY ,Y Y • )oLaj Jj*ijjx JjSjSLaİjj jJİa oLİ jj*jJJ ‘'"J»ı,ı

aüJl.jjjAjj (por şur-o-məşğəle) - qorxu, həyəcan, vəlvələ

jj jS <I*Ax>jjj>ijj (pOr şur-o-məşğəle kərdən) - qorxuya salmaq, 

həyəcanlandırmaq

jjjj J4>J jS jj^XoJJJ^J

jlj AjxuJ ı ,.ll.VfaaJJİİJ jx*»

j£ £ J-“ <Jİ«



jUjjS

JjJ (_pıjJ (jjLİİ js. j <£

JjLa (jİjAJjO 4İİä (ji jl£jj j

(YAV JYV'Y)<k4laj!Jjj^İjj oJjS (jl^a. AİuiLi jijJ (j^a.J (jljpja.

u^ıiSj^ (pərəkəndegi) - JLüSI jj sözünün qısa forması, pərakəndəlik, 

dağınıqlıq

(AA , 1 )yFlxu jlJJ ı? jjJJ (»Jİjj J£ J J=>J1 e3®’ ÖXH

«-üSja (pərəkənde) - ®^i jj sözünün qısa forması, pərakəndə, dağınıq

(jjjS ojiSjj (pərəkənde kərdən) - dağıtmaq

aJj£jj (pərkənde) - tükü yolunmuş

(V ' )4P OjLk »JjSjJ 3*1 jjL$J> 

jLSjj (pərqar) - pərgar

(1 TV ,1” f YjdjLn (jjj^Li dali (jja» AÄİä jijJ

jI^jj (pərqar) - fırça

P f /Y?)(jİjjijl£jJ c^jJ1

jI^jj (pərqar) - şəkil

(YA rVV^&ij^jS jljJj jjjJ 

jI^jj (pərqar) - ölkə, dairə, torpaq

(dd ?Y 1 • )Oä.jJjJ (jjjj cUa^jl^jJj 

j^jj (pərqar) - hasar, sərhədd xətti

(YV pVjjb eJjS »j£ (jll>ä.jl£jj j 

j^jj (pərqar) - meydan

(YT « A)Jjaİ Jjjjl^jj cAÜİjj *-»S

jaj j^ (pərqar-e dəhr) - dünya

(Yd )j$Ji AjLbi jS (jj.tia.OjSIİJ

(Jİmü jl$jj (pərqar bəstən) - dövrə vurmaq, dairə vurmaq

() • p f V)ujl3 ojS (jj^ .İnini jI^jjjJ ı,> m cflajjSLÜ '1İ.1imj

(jij_jä,jll®Lj <_SbjA jjj_jAJ

jl^jJ «jjjS O jjIJjjj

Aj*i cA> j Jjj^ lSAlA

jAJjI^jjJjS J4A

(jljS jjjjS öLj (jljJjS 4jjİ

JİIxI jjI^j j^j (jLftA

L>J,J ‘Jjj jjj? CS-İJJJ

jjj (jİİj (jİüLj jUa. fjJjÄj

ĞPjS cH3 lS1* sj^ j-jI^jj j (ze pərqar moukəb cay tohi kərdən) - 

meydana atılmaq

(' A V p f jS sjS>* jl  ̂JJ j

25^jj (porgənc) - xəzinə dolu

(r) J'İYj.ıjÜ.ljjj jjj^^/j

■ıjjj (pərənd) - ipək
(df pYj^ (jjj^j**j (ji*j jjj

^jjj (pərənd) - ipək örpək

(1 > ,Y • Y )-Jjjj jtSjJ (jiij jj *■' jj aS

(jjtiS üjj (pərənd qoşadən) - söz demək, danışmaq, örpəyi açmaq 

p • • ,1” V^^jj (jiJja, »-Jj^j J»İb Aİ Jjjj ^jLİS aSJI j5Ly jjjI

Lpjj'-^jtij^ (dər pərənd avərdən) - ipəyə tutmaq, ipək geydirmək 

(Y f JdYjf JJİJİJJJ j Cjj^ j£j

#JjjA (pərənde) - ox, uçan

Çf'f 1 jA jjl j öJj JJ

jjjjj (pomur) - parlaq, işıqlı

(“İd Yf *)jljjjjj cilJjl (>İJJ (jl«J>

CPj^jjjjJ (pomur kərdən) - işıqlandırmaq, nurlandırmaq

P j V£)jSjjjJJ <_W cr-jl ü^ə-

ü^jj (pəmiyan) - ipək

p Y1 p Y^jb jj Jjjjj- (jljjjjjl A$ 

jjAhjj (por niştər) - xətalı, təhlükəli, tikanlı

(V ?TY Y)jÜjj jlSjl jb jjj

'jjj (pərva) - həyəcanlı səs

(YTA ,Y v • )(jjb cJİJJJ Aj jCJJ jl jb AJ

ji* jjjI j f-ıjjjj <j

(jJ ja Xal jj I jiUxj j Jj

djjJu I Jj



'jjj (pərva) - həvəs, meyl

0 ' ^) JJ“ eş'JJJ ijİjS JaJ

j'jjj (pərvaz) - pərvaz, sevinc

(d r, i y y ) jjj ji-^ ^0 LiLoA (jjijjıi

j'jjj (pərvaz) - uçuş

(F ,Y F)C'“ij^j (jİjjjäl A^aA £jjS

CPİJ J’jjj (pərvaz dadən) - uçuş vermək

(YA ;F Y)»jJU I j 4jjjLjljjj a£ 

gPjSj'jjj (pərvaz kərdən) - uçmaq

(4 i , Y YY )JjS JU (jijw juIj^

4-İ'jjj (pərvane) - pərvanə

(YA,YY>Aj|j jl ^Ijİjj^jj

jlj£ ç<iljjj (pərvane-ye şəm-e kəsi gəştən) - birinin

qayğısına qalmaq

Ç? 9V*^A^jjüj JxjI^SjLo ^AjIjjj aS

4-j'jjj (pərvane) - əmr

,Y”lA)(jju j jjjljäj Lo ^4jljjj aS (

AjIjjj (pərvane) - oda sitayiş edən, atəşpərəst

(Y.Y /Y^lj^iljjj^ljjjijijj I

JdjjJ (pər-o-bal) - qol-qanad

(rı ,nn)jijjjjij<_5Ls jj^ai^

(cj-£)JLjjjj (pər-o-bal-e (kəsi) bər qoşadən) - qol-qanadım

lS JJJ£ j'j JJ j

ö^ ASxüJ (j^3

^AjaSü

(J& Ç-AjI^jJ AkiJ$j

£aJü ç.AjI jjj AİJj^j

(Jljj JjLiS 3*£“^3’3^’O<'

açmaq

(F 4)jl cJl^J'əJjÄ* (^JJÜİ <-£jj a£ 

j^Ajjjj (pərvərdeqar) - Allah

(Y 91 T)jIjLjiI s»3ıil uıj

j' d^j JJ 4!^> CA^

jiljjj jj (jzjii ssjUmjs

&JJJ4 (pərvərdən) - yaratmaq, bəsləmək, yetirmək

(r ;^Y,^.-'..,i>j^j'i (JİIajjj

jjJjjjj (pərvərdəni) - əmlik

(dV f ö t)u#jjjjä. fAaiilj ASl^jl jj

»Jjjjj (pərvərde) - düşünülmüş

x v 5 r d f ^^><«3*-®^ a£

<-j**İojjj^ lApj-İ?jj

cr^JJJ^ ü'aiiuıjaj' A^İ

oJjjjj (pərvərde) - ətirlənmiş(ədviyyə qarışdırılaraq bişirilmiş)

(ö A ,Y V<_sjj Y-j a j jjjj c$İaIjI uSJÜj) Jäl cSjjj Jj <t>I-j^

lAjjjj (pərvəreş) - qayğı
( f , Y T f ) J&jJÄ O JjA«aJaİ Ajj£ JİJ JİÄJ JJ jj (^-İJJJJJl (=Ä

jaU u5JJJi (pərvəreş dadən) - tərbiyə vermək, tərbiyələndirmək 

(AY ;Y V^jijjjpjä. jU. jj^AİA (J-A gHJJ^J (»'J^J^'j »Aİ jSd->

jiib jijjjj (pərvəreş yaftən) - qayğı görmək, bəslənmək

(Y Y Jf *l)JljLIJ j^hJJ Aj jl Jl 

AüiU ıjijjji (pərvəreş yafte) - yonulmuş

(YY J fY)(jljjjj AjİIj JjxJjjjj 

jjjjj (pərvin) - Pərvin (öküz bürcü)

(Y Y J Y f)-ijJj Jjjjj CjJujj oAjjlj-. 

»jj (pəre) - qol(sirkulun)

(YfY ,fY.)jj^jj>jaİJİ^jJJLA! 

»jj (pəre) - sıra

(AF f Y Y)#l£jlä c»jjJİa«İ Jjjj

jdjjj*' O^JJJ^ ö'J^

cAj' ’ljşjjj jij^

AjAJ JjJJ i-sli jUJjjlJJ

^JJ3 > J- J^J? 4 -J&

aUui cJjjJLlİJ (^jet-JI o»J

jj J • jj (pəre zədən) - sıraya düzülmək
(Y./YY^Luaä  ̂J12Sjj»jj »Jj jlZU c£bäjl £li>

jaAjj (pərhiz) - pərhiz, ehtiyat, çəkinmə 

(FF V Y A)jjjJjA jjj <_$jl^i-ıjjJI



j^j^jj (pərhizkar) - pərhizkar, pərhiz saxlayan

lPjjjISjjAjj (pərhizkar budən) - pərhiz saxlamaq, pərhizkar 

olmaq, özünü saxlamaq

(A ? Y Vd)j&j jl jjjAjS ^ja.jo jCj jl£jjAAA aS-İ'

jjlljjAjj (pərhizkari) - pərhizkarlıq, ehtiyatlılıq

(Ff jja. ç.<jU> jijaajj-SJ CjJj^jjb a£ jjJ

Jjc-4- cAijj'j OİJjjj

AjäljjiÜə o AlöIjS.

AjJ aUj ASjSjjjJja. j- JJJJ

ÖAÜ^J^ (pərhizidən) - ehtiyatlı olmaq, çəkinmək, qorxmaq, ehtiyat etmək

0”' 0^ cSJ^ jj* JJJ

tfjj (pəri) - pəri, gözəl

(^ • d ,Y ) Y')(jjü_i jjja. aJjjj İJ c$JJ 

ı$jj (pori) - çox yemə, toxluq, doluluq

(ä* /1 j jj a*

<jjj (pori) - topluluq
(f ? ? • )<J^'JJ Ajjj^ L?JJ <>

ı^jjb  ̂jjjj1 j»jj* jjj

<J J$JJ LS JJ ?Jj£ A^> <^JJ^>

£J“J (»jüi lSj'jAjLujjj

^^ lij Oj.

j5^ jjj (pəri peykər) - pəri peykər, pəri kimi gözəl

0 .<Ä 0 )F)(jjikj jJia. »Jjjİİj <jjj c?j*JJ c5jj (>Jj£ <?■ <jJj^J

j’-jj^J lSjj (pəripeykər-e nazokəndam) - nazikbədənli gözəl 

(Çinli kəniz)

(rf ,rv'd)j j?—ı jji (jjjj <£

jiijj (pəridən) - uçmaq

0« j Y Y )AjsIjjj u^jSjj jİAjjj

£jjjj (pərirox) - Nüşabə nəzərdə tutulur

(Y 1A ?Y V • )jjj slMjä.j Jjj Jtj-a.jJ

j jjjjj (pəriruy) - pəriüz, gözəl(Bolinasm evləndiyi cadugər)

0 • Y , Y ) YjaLua jjLäjjIjjj aL» jjl aLS <_£-pjiJjjljjjj!jjj

aJljijj (pərizade) - pərizadə(Rövşənək nəzərdə tutulur)

(FA y 1 l)(jJjjä. (jluıAjjSIJ eJ jjjj gAjjİ. (_jLjİ ^jjj

jLİujj (pərişan) - narahat, pərişan

jxi jUjjj (pərişan şodən) - narahat olmaq

0A ,r^ö) jjje <—yVj j' ajj ®üijj

jljijj (pərivar) - pəri kimi

(VV? 5Y VYjuSlUJbi fAjaLİ fAJİJJJJ

(pezeşk) - həkim
(Vy srr. )cujj3jj js ıjii^jjlij 

aijajj (pəjmorde) - pəjmürdə, ölgün
0 ?Y”V d)l j aJjxjjl jjä. jjhjl jjjşj

jjjj a^jjıjj (pəjmorde budən) - bikef olmaq, fikirli olmaq
0V j . V)3jj a^jJjjj^iJ <İJ^jü A jj aA jj>jj a£ j£Jj AÄü

jİAjjj (pəjuheş) - axtarış, öyrənmə
jAjAj (jSajjj (pəjuheş nəmudən) - axtarmaq, öyrənmək,

jjj 4jLijjj$J jljJj jLİJjJ

cSläJjəİJ <ajjj jISa! jjjj

IJ aJjjjj jAeAjSjjj^

(f T ,TF<Ä)lj fljjl eSjUjS^j ^jj Ij ^|jyj jlpjS <^11»

4JHi4 (pəriçehre) - pəriüz, gözəl

0 1A ?Y Y ^)lS JJİJ (jJjS^J sajL^jj uS JJ^j^AP »oj$ajjj

sj«-^jjj (pəriçehre) - Çinli kəniz nəzərdə tutulur
0YF ,rFA)o^i jja. Bu j-j ^üLij

4j4^jj (pəriçehre) - Nüşabə nəzərdə tutulur

^Jjjj (pəridoxt) - Pəridoxt(Keydin qızı)

maraqlanmaq
(T Y , Y r fjjijj4- j’^ AJÜjj JJJ J^> sU

jəjjiJSj ı^jJi (pəjuheş be-kar avərdən) - tədqiq etmək, 

müəyyənləşdirmək
(Y f 06V)jjjjijUljj jl Jyjj -Jjjj'j^



(pəjuhəndegi) - yoxlama, öyrənmə

ü<£ (pəjuhəndegi kərdən) - öyrənmək, yoxlamaq

(Y Y Y ,YdVə^^SjjÄj&ji 2jIüLsJİ aS

(pəjuhənde) - axtaran, sorağında olan

(f Y" /' Y')(ajjLşjl jjj jjjjj lajjl jj 

ailijjj (pəjuhənde) - casus

(Y A , Y Y*A)jjSjlxu Ajaj (jl.ü^ı Ijlj aS 

oa (pəs) - arxa

Ç? 1 ;Y'Y“)<.*~İtaj^Ajl <_JJj3 (jljljä Jjä 

J’ (əz pəs) - arxada, dalda

(ÖY 5Y"Y Y)(juS gçjÄjSj jlljjj

o'J... (pəs-e ...) - dalında, arxasında

(ö<j ,Y ^Y)<jxwjjj CjjLa^Jujlj Jjj A-aA

<j" (pəs) - sonra

(ff ,fr)ju^öij^ <—ji Jl (_£ »üj (xiS

oy ü'j* (əs an pəs) - ondan sonra 

(A * ?Tf 1u-0 AİLu 4-äA

<Jİ j' (əz an pəs ke...) - zaman bildirən bağlayıcı

A A^.A ı ıAİ a

<£j' oy (pəs anke) - sonra

(Y • 1 ,Y Y Y)Jxji Oijjjljj IjjlİAjiij a£

otSjl (pəs anqah) - sonra

(Td 5 Y f )(i4jYj JÄ jJäjJ CaäS (Jäjji 

oy (pəs angəh) - »lCjl qjj sözünün

j* (pəs əz...) -.. .dən(dan) sonra

C* u O^

04U 451 JjSj (jlujl jjA j jljJ

(JjJJ C ujJXJ AS jjjİA_J_}\)\ U“i

jljljjl Ju> (JJJ (jlJl .IJŞUj Aj

frAjLajl^jS^jAlj ol£ji (_jjj 

qısa forması, sonra 

Jji jljjjxj ^jJjjä 4^_ii (JJJ

AİäIj (JIäxJ (jX«J

(Y Td ,Y • Y y''> ı-^l,/»Ij C_ıi£ jjj& ıjİ2ujjjj (Jjjsijl <jjy

jiiıijj^J: «jjj <jaj (pəs-e pərde şəhrbənd şodən) - üzə çıxmamaq, 

gizlində qalmaq

(Y Y Y YT1 • )-Jjjj^ A y* ajjj (jjj AjVjjj^ İİjujj AaVjjI j Aji a£ l^jl Jl

cj^j (jjj... (pəs-e poşt-e...) - ardında, dalında, arxasında

( Y “Y Y , Y V • )jl Clui^jl uSjjJi-a .XıAljja. jl Ojjj jjJ jbjjAto jljj

(jjiijji (jjj (pəs əndaxtən) - arxada qoymaq

(T Y ? Y A^Aül-iil (JjjJİ (jLoxJj Jj<«J

(jixij' o*y (pəsəndiş) - sonradan fikirləşən

(Y Y f)jjSJuj JİJJ4-0 tjJpj'^

(pəst) - aşağı

ijLi o-u (pəst şodən) - alçalmaq, əzilmək

(“Y Y ?T Y A)>•*>...» jJ-»J jljjä. cAL^“J

jjjS Cujj (pəst kərdən) - alçaltmaq 

(TA , Y dA)cjuj5LijJjS a£Ij <jljəjSUjj

ıjLj cjiuu (pəst-o-bolənd) - eniş-yoxuş, dağlıq-düzənlik

(f 1 \ Ad)lja> (jiljjJj Om-Xla. (JJJJİJ^

üjj (pest) - un

jjja. cj->j (pest-e cəvin) - arpa unu

(Af xtysxUjj Ajjşj&jtaüi (_h

jllu^ (pestan) - döş
(Yöö J • Y) jj-1 jjl jj (j^j?- jlJxjjJ

<j*jj (peste) - püstə
(Y T “Y , Y T Y) J*j» oJjjljj Aİ*jjj j

(peste) - ağız
jjjji Jjäj <_jI j-i aSjjJ (ze peste şərab-e rəhiğ avərdən) - məstedici 

nəğmələr oxumaq

<->-y ^JJ j'

CXujJjS I jjl^U Aj jüili.

Ajä.lu> jjjş. <71ihJJİ>'Jİ jJ

jjj j^oyj j?1 J£ üA^

Ji-> ıA»“ o-r"



jjS 4jL> tjjjjyiu

_jJİJ

(A. /YA)?jjI Jjja.j

cA4^ (pəsti) - aşağı, dərə

(YI Y j'FYVJjjäjjS.ojl «jS Jl «£

cjIwj (pəsti) - kiçiklik, təvazökarlıq

ü<£ (pəsti kərdən) - kiçiklik göstərmək, 

(Vd ,VA.)JİS j J jUa

j«j (pesər) - oğul

(Y A ? V • j4j>ul,Äjjj^j» ajJSljLa^o

(pəsənd) - üAə^ felinin kökü

jAaİjixaj (pəsənd amədən) - xoşa gəlmək

(VY f Y Y£)lj ^jj jjajlioijijj I j ji (jjuVİJl (.'■faıu.ajji

jjj£ jäuj (pəsənd kərdən) - kifayətlənmək

(Y Y • , Y"Y 1JJİmij jSjjJl (JäJ <11m£_u jA j ı_SjjJİ jj JjJ ja.

ü<£ (^p'^j (pəsəndidəgi kərdən) - bəyənmək

(A ,Y • Jjjj AUuaJ QjlS.Xpluıj JjJc C5-“tj jS u<-'>fı..ı

jjjjiwu (pəsəndidən) - bəyənmək, xoşlamaq

(Jİ(jr^"* tS2^ L$ J—'

I j ojaiil^ajjl Jj jj jlla.

jj _> kj^-? cA 43 S.u.ıL.u

(A ') JJ ■il.luuj OjÜJjJiuü 

iJjJi-u (pəsəndide) - bəyənilmiş

(Y Y 5) Y • )lj oAjjj.ııj jlSäjjj jL»A

»Apk>ü (pəsəndide) - bəyənmiş

(A f • Jjjj jjjLUaJ <.~'iK.VAİ. j

jjjj ojjjämu (pəsəndide budən) - bəyənilmək, xoşa gəlmək

(Y t 5Y Y“£) jlj j <-Süa ji ı iı*lj ojj.xuaj jtajb jj*! jljjjjjI J±> jj

(jjjjlj jjj-üx^ (pəsəndide daştən) - bəyənmək, xoşlamaq

(VY ;Y OTjCx^lj ojjjli (jüi jl jtİAj ■ •*<.*Ia a.uVimjl j jtUj jjl 4Jä

(jj>i ajjjkaj (pəsəndide şodən) - bəyənilmək

ojS »jlä. jjsJjS IJ jİjjj (JJJ

(' <aä jə xi ajpi-u ?jj JaI ^üi

jjjaJ; »Qj^u (pəsəndide şomordən) - bəyənmək

() Y Y ?T Yi)jljlJL JjA.t»ii a-ijJi..d 

jj sAfjiuu (pəsəndiderəy) - ağıllı

(Y • Y YA)) jlşj ^ji (_$oamijj aS lj<.a 

jljjj cpj (pəs-o-piş) - ətraf, Ön və arxa

(rn Yty/uajjS^caiÄjij?

(poşt) - tərs üz (parçanın)

(YYT /Y^CjJijjUp^jjjjjİJdjAS

(poşt) - arxa, dayaq

()Y ,1Y)jl Cu^Jl j QİS Cj£jl -U

(poşt) - nəsil

(1 Y ? > d • )<_,! Oıauu (jAJjJI j^JJ

(poşt) - bel, kürək

(Y 5d )jja OJIjjj jLəfri <j

(poşt-e dəst) - yumruq 

(TTd ,YTöpj u3Pj!j ^jSJjA iK 

(^aL. Ojİj (poşt-e mahi) - qaranlıq 

(YY ?TYY)j>jıj^LoO^> Jjj^j

jjjji (,_$Jä ) jj Caij(poşt bər(çizi) avərdən) - arxa çevirmək 

(Yd ,Y «^)əjjjl oIaj Jfr*> <aA əi jj’ »tjj jpj

»JjS JJ O.İJ (poşt bər kərde) - arxa çevirmiş 

(nd,Y)t)jjui»JjSjjOJjj jicJJuj^ jjh j’j-u J

jij£ l j x-.x>a; (poşt- ra xəm kərdən) - boyun əymək, təzim etmək 

(tdd/Y^jüS^ljC^o-Jyı ><» aiS Ij jij>x (jjüa. o

jjäL jy aiJjj (poşt-e ğəvi yaftən) - güc almaq, güclənmək

duSjj J J jj c3LjUj jj jjjjj

(_,£ Ciıİüj j»$J fr<Aİ3JI (Ja

JJ j JJ Jpj^ j j’-? *j

OajSLİ əjljjjjl j -ijj ji jS

□ Jlj (j^tua jjjJ <S (JJİJM



(ff 5 YX X)jjjj Cluj C.ıäU ojS ja. (Jjjaäİ (Jj £ ji JLa ji jl

(’j <^)ca^ (poşt-e (kəsi ra) bər şekəstən) - belini 

sındırmaq

(Vf ,rX X)l j Odjjj jjji OäJjjl jj

ı5jä (poşt ğəvi kərdən) - arxasını möhkəmləndirmək

(Xf^ ^X’YjtlıdjJjS jjSjxdjjijjjjLja. C1ÄJ jjS jL jjä

CPjS lS^Oj (poşt-e(kəsi-ra) qəvi kərdən) - arxa olmaq,

dayaq olmaq

(v r 51 f x )iluLj<jjsi j jj$jj ji ^£-?ı j (AiA*

jxi CjAj (poşt gərm şodən) - arxası möhkəm olmaq

(d • Y d)^j£ CjjlL Jjd j- ^yxuUajJj ^jä LÜJ^ jl-U»l J->jj AS

oi jidS üjj (do ta gəştən-e poşt) - belin sınması

jl^iu (pəşiman) - peşman

( y r a , y arjjjjj jLudj (juSij ajiu^ .t jjs 1 j lAjjjjjji ■ ■<< *

jjd jUuL (pəşiman şodən) - peşman olmaq

( Y X f 5 Y dX )»l ji-jjc. Jjİjjjj ji-ld jl—jdj sldjjS ^J-WJ (Jjjj AjjS-İj jj^

j^jS jUıdj (pəşiman kərdən) - peşman etmək

(f r /ryss jUjdj jiSLü jIIjLj

^Ludij (pəşimani) - peşmançılıq, tövbə

^Y* ö Y A <q t ajj1 əVmj

«i£a (peqah) - səhər tezdən

(rr. ,x vryuj j ^Jj>

jl$jj Ajİİİj jS Jj J

lP“'j' Jf j' (əz poşt-e quz kəmani bər arastən) - təzim

etmək

(Ar

olSLIjjä aS jLojä CiuüLia.

& (pegəh) - sözünün qısa forması, vaxtında, səhər tezdən

(Y Y? 5 Y d Y jjjjjjjL JL A&jl jdjxa

Ja (pol) - körpü

(Y TX ,X • Y y*uİ.‘ıS (Jj jjljjJjLdj jLJ aS

Jj (pol bəstən) - körpü salmaq

(r • , Y Y r)(Jjj Auıii (Jj (_gl,>J>zıj

ji-j Ujj ljjj Jj (pol ru-ye dərya bəstən) - qeyri-mümkün işlə

d< j ,1jj A&JJ AS ji.

<*>■»< oJİuıl jA IjLjljäjjikj

(Jjj CjJjjj aJjSI jç-iS qjjJ

(poşte) - təpə, hündürlük

(Ad ?ryr)jjjaüj ıj->»n u&jjjjj

(poşti) - arxa, dayaq

(f • ?X • ^)(_#JİİJjj guA (JujI jjL»j 

(pəşm) - yun

(V*X uAuaj ^e-lSa

(peş(ş)e) - çibin, ağcaqanad

jjj olaSIşüLoA

ö1"- j* ü^> j ü1

(jLuİ^IjIj

'j jj’ cSjLjJja.

Ja-İj (pəşiz) - qiymətsiz, gümüş pul

məşğul olmaq

(dd ,Y f T)<Xu-j Jj jljj LjJ (^jjjJ a£ 

(pəlarək) - cövhər naxışı

(X vn,y . r)jj- (jb jja. Ajjjjjj j^L 

^j^a (pəlarək) - cövhər parıltısı, işığı

(Y r 1,1 r) jj- uSojIaj ojii- <-Ap 

(pəlas) - palas

(Y Xn ,1 XJ^Xpj üjjjj- jlHjAjl a£ 

^a (pələng) - pələng

Cjj-Jj JjI AŞLI Ajd (jU-J

öl? &

jjj (^JJ jl CjsIj jLa. c£j5L

(jui jaj-İjjI j j Jj



(Y Ar^jj^u JLjj

J^L (pələngər) - Pələngər(Zəngi sərkərdəsi) 

(Y Vf , 1 « Y')^J^j bjijijılS Cluilij

4jj£jL (pələngine) - pələng dərisindən düzələn 

(^ 4 ,Y’Y*V)cüj «l^ji AAj&üb

Jjü (pəlid) - natəmiz

(Y « Y')ja^SjjLjİ Ciuj jJİjSLu 

(pənah) - ümid, pənah

(Y ^yluıA Aajl AHmUJ 4jiA

L-Sj jjVl*u ijjjl a£ j£_j]j

Oäjj Lyij jl jjäj jA I jik

İjLj cSLj fjjümJ

c»j_> cP-JJ L?-^ »Üj

#ii (pənah-e cəhan) - dünyanın ümidi, pənahı( İskəndər)

( ^ ‘ , Y'^V) jl^j Cış»La.jjj jlij jl^ş. »tjj cS* Cüi^ aiiAİJj

ÜPjjİ c,’-“ (pənah avərdən) - pənah gətirmək

(Yd ,Y « ^)ij jjl sLajjj-ajj l'.lİj AxA ijjjl

»Lu (pənah gereftən) - pənah gətirmək

(1VI ,Y'??)oLij^ii(jjl^ujatu(jüäjS jlja£jL jjAı

AiiAUa (pənahənde) - Allah

(VI” s 1 • A)t2uuji (jjl^slSjpjS CJjj ("tırti jlijS Aəl j aiäAljj

aiiAljj (pənahənde) - pənah gətirən(Çin xaqanı)

(i 5 • V? V) jlgj iji. Çıxla.jj j jlij jl^ş. <-?' *—»4jAlü

»jjAlL (pənahənde)-pənah gətirən

(Y ,^)jJ_£U(ÄPjl U O^İAljj

jj^lu (pənahidən) - pənah aparmaq, arxalanmaq

(1 • T ,YT V)aljji jjl ija ijj ijijj al£J a&jjijjU İAtu

(pəmbe) - pambıq

jjl$i ji <_£/□ açj (pəmbe be-quş dər nəhadən) - qulağına pambıq 

taxmaq, eşitməmək

üo3 & 0 j*

( Y Y > , ' • )jlj£j AjJİ Aajjlj jjj jljax aAixj (1Ajx

Jjjj'> j" J (pəmbe-ra əz-quş bər avərdən) - qulağından 

pambığı çıxarmaq, eşitmək.

(YH ,Y * ^)(->Ji jiiS Ijjj ı^ljJi Aİ jijSjlJİA Ajjj j^S jijljJ

Cu> S-*i (pənc noubət) - müsəlmanların beş növbə qıldıqları namaza 

işarədir

? 1 Yjjİjj Cujj jjj eSüäjj jjaj jİ&Sİ jÜjlx jjxjjj <-Sdä

oijj jjj (pənc noubət pənah) - islama pənah gətirən 

(11* ‘f )sljj ‘""Jİ jşjj j j Ojji Axu a^lSj C \X~ij JUa XaaAJjliX,

jij cu j jJj (pənc noubət zədən) - böyüklük iddiasında olmaq 

(1 d 1 ,Y • 1 )jljj Aj jjl Cı.ajı a jl.t.t Aİ

oI?üj (pəncah) - əlli

(rrr / rd)oi. >jiij- »l?üj

(pəncom) - beşinci
(V . ?d . )aLS ji jSjic. fjS cfjjj

4-^jj (pəncəh) - »t-?üj sözünün qısa forması, əlli

(Y1! rYV)(Jlx aijjlüjja4 AjjS j$i

A-?-u (pənce) - pəncə

(Ad f 1 V)ijj3İjjjjj2i aAajj jlju>

jij <>jj (pənce zədən) - pəncələşmək, vuruşmaq

(İd Jd ji jaC ji Axjj j j» I_g> jalx «AÜjj Jila (JİJJ

jijS fj>\ j (pənce-ra gərm kərdən) - gücünü göstərmək

(YAT ,TTY)ijSe>ljj-Ul jijAÜU ijS ?J>\j <xü jjx 4S ^ji

jjj (pənd) - nəsihət, öyüd, məsləhət

(T “1 ? V A).ıii2ı jljj£jji saLlx jl a£ iiıd jlj>jj İjj l£İjj4>

jih iij (pənd dadən) - nəsihət vermək

l~jA U1İİJ i jd (J. ni ma jja.j JJ

al jxjic. j»ja-s jl >?Jj jlxA

JlxJ ixiji AjÜJ ^Jjli



(Y Y“f ,Y > >) Aj^j'AjjJ jİJjlä. jljS

(pənd qofitən) - nəsihət etmək

(AA ?Y t VJjAjLxjj <jA JjjJ

jlAlAj (pəndaştən) - hesab etmək, bilmək

,Y <l)jjj ^İjJjS Jtşj fji

djj ^JJÜİJü^A

JJJ Jjl CjİS.Iu

Ü^İJ^ ÜJ^-j'Ä! j'J-
(penhan) - gizlin

( Y V Y)jlA ji^jj C-t1 JÄ.

ĞPj^ ö^jj (penhan kərdən) - gizlətmək 

ÇfY ;YAf)(jx»jjjajS ^A aA aA 

j^>jS (penhan kərdən) - deməmək

jjj <JA£Şj'id (jtİÄ (jljl ja.

(f r /f)^ jUAj j*jS (Jİ4İJ AjäC\ı (jjSjjj

üA/ ü'-Ai (penhan gereftən) - gizlətmək

“jji lAAAj* u' lA'-^jA

(t f ? t T A)t_j\jäl jjSj a£

»jjj (penhanpəjuh) - gizlin casus

jİjSjl^jj (penhanqodaz) - gizlin yandıran, gizlin əzab verən

GjA (pənirab) - pənir suyu

(^f ,Y f Y')(j^jäb. jjh e-s^jaäjjlJjlj AS

jljjl jAAI Cıl jä 1tjI_>?‘

J“ jlİAJjjjb CjA jjA.

jjj (pur) - oğul, oğlan

u-Jjj (puzeş) - xahiş
(f. röV)j&>> JljSjjjJjähljAA l>jjjjə j ğA*j

CPjj' (jSJjj (puzeş avərdən) - xahiş etmək, üzr istəmək 

(Y vr ,rvr)s^ jsjjiÄ, ^j Jj- £

£***% (pust) - dəri, xəz

(A ,Y (i)jjj^J j CLuxjjjI Jj (jA *-öA 

öAjjj (pustin) - dəri, xəz

(A ^Y Ö)JjjjJ j CiaxjjjI Jj jA AaA 

jJjjjJi (pusidən) - çürümək

(YYY Jär^UuAsljjJJjbojU j£j 

sA^jj (puside) - çürümüş

jüS oJtuxjj (puside gəştən) - çürümək

(Y Y ,Y f)jlj^a ^Pjjikxx <uai jSj 

(jApüijj (puşanidən) - örtmək

(dY öY**ijjj cAjlAjjj 

sAAjj (puşənde) - geyən

(1 f *Y 1 Ai»* jj

jliiuijj (puşideqan) - Hatif və Sirus

('■ Y , Y > Y") Jjj jA jL>Ajl jS (JJJ1 J^ 

cA^Ji (puşidegi) - gizli iş

(d V5 Y)(jjAIJji ®j$-M »ipljj

ü-Ujjjj (puşidən) - geyinmək

0 ,' • v)jA> Jlxi t jü j aAjjj 

tjijAjj (puşidən) - geydirmək

(A > , Y A Y )Jj jjj j_yjjji (jL*.u,ajjj 

jjAijj (puşidən) - gizlətmək, örtmək

(Y”Y ,YY)(jijjix» (jjkjS jl >■»« (jjJ 

iAAj^ (puşidəni) - geyim, paltar

(V V r A Y >jjj j>> jl > (JİJ> AS

4JAjj (puşide) - gizli sirr

(Y Yd 5T'rä)cjlİj (‘jİJjjj jA J

jjA > >jä. jjä. öA“jj cjJ

JjA I jjjä. jjä. JA-JJ ^j

<1 j* jy *- v*1.a

(»> c$A jij oLjj <A$jx^ä

ıjjxilj jA l<j^ V'Jj^J

İxaAjAJ1 J*

Jİ J jaa. ^-ij>> jljjlj

c*jjj JİA? (jWaAjjJ

<—»*j t*jj' t*jlj4^j CA^J



(puşide) - üstüörtülü

(’f ’f • • )LÜ^j jə Aj o.udjj jj aS OsS »A^jj jUjs jl JJJ

jülo^iju (puşide qozaştən) - gizlində saxlamaq

(1 f d V? d^-.haluıljCj sAuİjj eJjJjJ A$ UjuİüIJ ji JJ ^jJjjälljS Aä

(puşide) - gizli

jVjj (pulad) - qılınc

^jjA jyjj (pulad-e hendi) - hindi qılınc

( \ . f 1 A)Od5u J ^JJ ^4

ji jj ^y jjjiiuı j

jjJVjj (puladpər) - polad qanadlı

CAmA

iJjJijj (puşide) - qadın, pərdədə olan

(T • ,7 i V)j) j jll^Sjj jk «Uj

jjjj jlak aəj^jjj (puşidedəndan budən) - açılmamaq, gülməmək 

(T1 ,A^)jjj jljji. AJSOjJj AİäaJ jl AS Jjj jl JjJ aJjJijj Aj jl <_jj

jl j oö-u^jj (puşide-ye rəy) - ağlasığmaz

jjj (puşideruy) - üzüörtülü

cj<ijjyjj (puladpoşt) - güclü, pəhləvan, qorxmaz, igid

Ad Y f )Cı2&jl j jX-dj^-dLjjA ^j^jj

u^J^^jj (puladpuş) - polad geyimli

(1 f f > Y)jx« JjjijJ jjjjJxdjJ^ 

jis^jjyjj (puladpeykan) - polad ox

(f V j A • )jldjjijj jjjjji oj£ jj 

ıj^bVjj (puladtiğ) - polad qılınclı

(^ f , Y Y A)^JJİ ^Ia2u AtdS 4 j ı~~baS

Cjjj jyjJ ojSJİ AjjS jjJJ

jjLalI jLuijjj,yjj j

j^y j'^y j? j

jjj^yjj jU jj^yjjj

<_5 jj »A?"J^ (ji—jje. ^I j£ J_b. jVjj (puladcəng) - poladpəncəli, qolugüclü

uPj^ lAjj 44^jJ (puşiderui kərdən) - üz örtmək

(f‘İ f « | )jjj£ ^jJJJ »^J«jJ Ajl&Jjj

jj (pulad) - polad

(1?) , H )(Jjjjä Jji. jl (j Jİojjj ujjJä

(pulad) - möhkəm(polad kimi) 

(TM ,VTA)^jISxÜ f* jiJJ

->Vjj (pulad) - silah

(YVYJ.r)jbVjjjjI^>^»

#jj (pulad) - polad(İskəndər)

(1 f Y ,V?d)f j<ja. ^b fjj'j J^jj a£ 

jVjj (pulad) - iti

•luS ^jjjS. ?jjU fJ jU> <a.

(J“JJ jVjJ J?-^ «■ Ajj—jjj

jIjLüj juj ^..X

?JJ »U jl (JAÜ ^^jja Aa.

Q d , i d T) jjjljjj c~ >A>>! jiuj jl jb j J-^VjJ jü jl

(in /1.^X4 jyjj

jtijyjj (puladxay) - güclü

(iri ,Rr)^uəyjj jijj^eiajijj 

(puladdər’) polad kaftanlı

(H f 1 A^£jjj jji jji A~i,tX 4j C.utS ^*jj

<-£d JJjlla jl£ JJ JjjjJ JJJ

^u^y jjjjj jijj jj jj

j^yjj jic j^y j^j

jUayjj (puladsay) - poladdeşən 

pn ,<\v)^yjj jijjj;eiısi>

£j«jyjj (puladsənc) - iri, polad çəkən 

(d^ 5AV)(JjAjəjlj AiSj AİSj 

(puladkuh) - polad dağ 

(dl J YA) jjlu jiad jSjyjjja. 

(puladmix) - polad mıx

^uəyjj jjj jbjjjtjj

Jj^j jLadijjy jj c? jjijj

jUbjiL ojb jjj-jl



(f ,A JÜiljj Ajlj ji*j

A J'A (pulad nəl) - polad nallı

Ö3±j 

cS'Wjj (puladi) - polad (sif. )

0 A f ÄV) jAJjl U ji» 4ÜJJ jjjJ 

’ (puyənde) - qaçan

0f 0 V)jjJ jla IjA jjl j »jjji 4j 

(puyənde) - iti qaçan

0 f 0f • )ı_S^A jjl jt (jlxkJ oiüjjj 

(puye) - təpik vurma,

0 Y ?AV)jjä. OxuS jl jüjl jlS 0AÜjJ 

(pəhlu) - böyür, yan

0 f 0r,xl)(~ı.,l&ji jljjj j (5^

ğAj3 J*j j

<J*j jYjj jU-pL (Xui

jSuİ JJjS CaäJ (_f jY Ji j

<_SLx_$ <_jI jlSjjj jj^jİjjljÄ.

•>AA jiA jji (jj A£ Aj jj j

JJ^ A AÜJ?1J 0 <>

A (pəhlu kərdən) - kənar olmaq, uzaq olmaq

0 0 V i )jj$ jljj jjU jl jljj Jl jS _ıiSjuı£j a£ 4jjI ^jjl Aui

jjjjjİuuj A (pəhlu be-bəstər bordən) - yatağa uzanmaq

A A3 A (pəhlu tohi kərdən) - qorxub qaçmaq

0 Y Y 0 « r)jl jY jj j jJjj JjS (^j jl jUlup JüaJli A

jJ^jj (be-pəhlu dər amədən) - yıxılmaq

(YV > ?fr 1 X? A <A > Ah Jljj -1*5jl CiuuäjSjjj jjj

jLilijSj Aj jljj (pəhlu ze-pəhlu negəh daştən) - uzaqlaşmaq 

(1 1 A ,1 A0 j» (jjljjjjljjjl^jlj ja jju, ^İ,IS jl A (jlJj

jjjjİjjSjljjj jljjj (ze-pəhlu be-pəhlu gərdanidən) - o yan bu yana

çevirmək(zərbədən)

0 A X Y f ^{jxajLuxİl AS Aiax^I A^'aAA A j
Aj (pəhləv) - (jl A sözünün qısa forması, pəhləvan, igid

(y t. 0 • • )jjju. ıj <_sA <-sA-*?

jl A (pəhləvan) - pəhləvan
(I Vf 0d)jjjJ (j) jijajS e.0Jj£ ejji.

(jll A (pəhləvani) - pəhləvanlıq

(Y AA 0vy)jlj (jjjjljljj csj1«j 

AJA (pəhləvzəban) - pəhləvi dili

(AV 0YT)jjS ^Ij (jjA jljljjjJjjj 

düA (pəhluzən) - düşmən

(YV 0f Y)CıjujjS (jjälj cSjjjj jjl

□1&4A (pəhluşekaf) - iti, yandeşən, kəsici

(di jY'Yir')(—ÄLj aİUj äJjSjIjAİ jjxxj 

jlj$A (pəhluqozar) - iti, öldürücü

(Al , IA1)jl j AİY cij*iS jiAj jjäjl a£

j A (pəhləvi) - pəhləvi

(Y • )<jA J 

ü4i (pəhn) - geniş, enli

(1 Y Y)sjSja.j^Jil £j-»jtaj Lff jl-xx

jAj jUüjj (pəhnsaz şodən) - enli olmaq, genişlənmək 

0 > j Y A) jl jJ I j jjja. ı^JjS A j' J4

A (pəhna) - en

01 0 Ad)jj^ (jiljjJ UJxaJİa. Aj’ J4

A A (pəhncay) - geniş yer, genişlik

(Yi> ,rvf)^ıjü^Aj’jAAj4 

yj (pəy) - A sözünün qısa forması, ayaq

jPj2ii (pəy feşordən) - cəhd etmək

0 Y • 0 VT)jjjİs jljA A*> '-A

jjxls I j jjä. jjjjjl (ujläj

jlj jijjl jjS ^ySjljjjja,.

4 A e A j*- A?A ıs A?

j jAM

j’ÄA AJ A Aj

° AAj4

öw A’ A a A f >

lj j3 jAA AJ

jUijj) j» jja. cs±$ A

^Lşüjj JLp-iİ (A A-A4

Jjj Jjj IJ əAA ‘“‘AA?



(pəy feşordən) - möhkəm dayanmaq

(V ‘r , 3 Y Y )cää.j4 jxjjjüLo 4jja ^gj Cıäuj oLSjjjh jj jüS-^

j4 j-ia (pəy feşordən) - təsir göstərmək

( f • ; r d Y)4j ^jjju 4jj I j» <ps ijj j» IjJJjj a£IäJ^J

jpj^ <si (pəy feşordən) - riayət etmək, davam gətirmək

0 Y ,V^)JJ*^Ja AİJtıİJj J^C. jl jj 4jj*jjaj j jtaA IJİ4J

lP»'j (pəy-e barəgi randən) - çapmaq

(ff X“ ' Y)jjLjj jjjj^J IjLa fJJJJ? 4İİ J jj* jy' c£j*JJ^ <Jİ

j4j-ä csXPəy feşordən) - möhkəmlənmək

ji$ÄjbjjiuıJ jjəj jjıia jl$->jj (jİAJj 4İaj

jəjS U j jjj (pəy-e şir reha kərdən) - ovu əldən buraxmaq 

(A^ ??)Uj jJjSjjj (jj JAİjäü UjjI jlSoaLjjS. IjIJjä

jjjjij/1j (pəy-e(kəsi) - ra gərdanidən) - ayağım bir

yerdən kəsmək

(Y Y ,Y’ö •) jllujjjA4blj (Jjj aXi jlİuıjj jj jljjj jİ4j>u

j^j jjui <Jä*jj (be-səng amədən-e pəy) - ayağın daşa dəyməsi 

(T Y ?Y* 1 Y 4j jl

(pey) - ardınca, üçün

(A , Y <3)4 jjjj Ij Cxmjj jl jj jjS <Uä 4jjİ.Ijjjä. jji. jjj-.jj ^j

jA.. (dər pey-e...) - ardında, ardınca

(i Y'f J't. )ıjjj-<j OjIj j4 jljj (jjl$j (jşj« J^jjl j*

jj((  ̂jja.)^ (pey-e(çizi) bər daştən) - qalxmaq, əzm etmək

(3 3^ ? I VfJjjluilj jj »Li jjj£ (_yj ıiıjİ4£j oLi <jb»*j (ja.

lPj? ui (pey bordən) - izinə düşmək, tapmaq

(Y jY'VV) jLİjl j to4jJjJ 4jJ jjj Aj jljjljj&J&J jl rj%luaj Aj

ö^j’ (pey əfkəndən) - əldən düşmək

(VY ?YY Y)^ 4jSjI (ja.M.1 j4jSjb <_£ jj juijjjj jjjj j^USj

jäj£ (cs jja.)^ (pey-e(çizi) gereftən) - ardınca getmək 

(3 Y ,Y YY)CjäjS ji. ^IS jj.a%, Oäj£ <3LL> jl a£ ja>< ...

j^j^csj^)<^ (pey-e(çizi) gereftən) - fikrinə düşmək 

(fA ,YA)OäjS (jjbj«-jj j£ (jjlj« iljj (jjj jljj

j4jS (pey kərdən) - məhv etmək, yox etmək

(3YY ^<3)^^Jİj JjjL JaJuSLu (jSJji £jS eflu (Jjj j4 ja.

jjl^j (pey nəhadən) - üz tutmaq, getmək

(Y. ,^<3)^ jULi jjjl dıjlj^j 4l$jj a£ ^I^üuj^j

jjji j£j 4jj» gjA jj 4 ja (pey-e mərd bər-hiç mərd nəqozaştən) -

hamım kişi(mərd) bilmək

(<3Y ? 3 Y V)4ja gjÄjj uluilj^J 4ja 

»<£ ljJ (pey kərde) - öldürmüş, parçalamış

(V > , Y 3 Y) jjAiulj »4jS LfjAİja. 

(peyapey) - dalbadal

(3 Y • ,Y<3V)<juujj Jji. jj 4jS jä

(piyade) - piyada(zərf)

(d» ?Y 3 Y)<"ıAİ~i j jjwök jIä (_jjjj ojljj 

jjl^j ojjj (piyade nəhadən)

(3 Y<3 ,1Ö)İJ Jjj 4$3 «4Lj j- £j 

jj ojLjj (piyade rou) - piyada(is.)

(3 <3Y Y)jjj (Jjj »4jS ^aJSjSj$j

(pəyam) - xəbər, söz

(YA , 3 YY)^Ljj 4jä.lj Aaäjjjjl Jİ4j

- məğlub

4jjjjul£ <." ı»ulj (_^w<^ji jl^->

13 CıjSIj 4jä. jjjian

O«ij (jİ4jU>j J^JÜJ LSəjj4 

<->&> <J» JJ J* J JƏ&-*

etmək, qarşısım kəsmək

i J Jjj (Ja jjja. 4j£jj jj. jä

4İİJ <-)■“<£ j'JJ

jjjjj-alİlj (JJJ cSj^“

j-'jj1 e’ri (peyam avərdən) - xəbər gətirmək, söz danışmaq 

(3 ?Y V<3)jLu g!^ ÄƏİj?J?j j(j? ji i'i?



^LS jjj ^£-j ajj ja.

j'jÇ>“jj' eW1*1’ jj

(jlSjU (^j j-

(-S JJİ ^S-ajjJj^-u

ü3'3 ,»Uj (peyam dadən) - xəbər vermək

(^ Y V) cd^'i j JÜ^jS

jj' (pəyamavər) - elçi

(Ad , 't Vd)el£ jU&j Jhjljji fu»

j'>j“jj' (pəyamavər-e sərəfraz) - vüqarlı elçi (Çin xaqanı) 

() rr ,rf r)ju ij öus

jj' (pəyamavər) - xəbər verən

(YY , Y VA)(jl&jl_uıaA u&jjjji ^Lu

jjj' (pəyamavəri) - elçilik

(Yd jAd^jjl flij (jijjljä.jtjji jj

(pic) - tərsinə çevrilmə, pisləşmə

(Y • ,Y’d •) j-a jL«jä Jai jl ju> jl

ü3'3 (piç dadən) - burmaq, sazlamaq

() AA lj o jjj y£jjj

(piçan) - qıvrım

(TY* ^YV^öLuı ^JjS-j-jö AjdSjJ^ da j jj

(piçanidən) - döndərmək

(£ «)Caäj »lj jl jx> jlift jla4x»

gjj (piç piç) - əyri-üyrü, dolaşıq, əzablı

(' aJJ 3J?JJ ^1J ÜP—

ö3’3 & (piçpiç dadən) - böyütmək, qat-qat etmək

(A. ? Y f )gjj ^jjIj ülüäj <j jj aS gjxaj ^jlü jljİjUajj

jjjUjjä gjj gjj jji (jUjj (bər ca-ye xod piç-piç foru mandən) - 

məəttəl qalmaq

(^ f H Y‘)^cjj ^jjjji. (jla.jj jjta jjj cA>İJ Jj* ji cjsS jl

(piçeş) - aşırım, keçid

l> ö'JJ3 j' cr“> J&

gjı»j IjjIjaaIj jjl

aüjJj-SjJj-S (Jİsjj j (ze piçeş kəmər dər kəmər duxte) - dolaşıq,

əyri-üyrü

(f d / > Y )Aİİ_,J j«S jj jaS jiauj j

jld£ Ia j jİajj j (ze piçeş reha gəştən) - narahatçılıqdan qurtarmaq,

rahatlanmaq

(d • A YV)lAJjl jj* AİdSlj a£ I*j (jiajuj ^yC-ju

jx.ijj (jlaujj (be-piçeş dər amədən) - hirsindən qıvrılmaq

j- oJİauj (piçənde sər) - aldadıcı

(YA j YY^jS-a. aS JjjIjI^ »lS jji

(piçidegi) - təlaş, cəldlik, əzmkarlıq 

(Y n ,Y Y ‘T)^Cy<?>aJ jj Aj*

ji*ij (piçidən) - çalışıb vuruşmaq

(t V ?YYY')gjA AjLoj«j Əj*jjjl ı'bnjjA aS

(piçidən) - coşmaq

(1 Y1 ,YYY)Jlja jj>. jİJİJji >

(piçidən) - qıvrılmaq

() YA \ f )jj£ ^hju.jJaaj A£ lSjUjx 

(piçidən) - qalmaq(bir işdən)

(T5 ,YY)£bjlJ aSL,j£xd jj a£

»4^ (piçide) - hörülmüş

(d? ,Y • V)(_^j£ (j'ilb oJjäjj >-*3jj-> 

(piçide) - qəzəblənmiş, qıvrılmış

(Y Y j . V)jU oJjaaJjaa-l Ji jlaujj

jl—jjJ jl j> lSJJ

ıM-* -y o3^ j (J'j3

^cjS-djjjljJ jjjj jjl cÜSj

£Iau. jl (J»j£j ƏÄUJ4İjl J-

JiJJ JUlijjh jJJjjft Aj*

jU.JJİ j' jjj <JJJ

Omj (piçidedəst) - əlsiz-ayaqsız, gücsüz
(df /.Y)o-SL5ıilj»_MA?jij5L. Cj-jjİJ3*j jUj‘dj— jli?



<U,I?HI (pəyxocəste) - xoşqədəm, xeyirxah

(^ ff^<^)(fyjC' jLuJj£-lu '"J^A -Aj AS

'ajj (peyda) - aşkar(da)

(Y H I 1 1 )CLu*ujS jlgüjjl-iu ijY'41 

jjjj Iajj (peyda budən) - görünmək 

(Vf YY)jjjj J^JJİ ^üo

Qxi ijjj (peyda şodən) - məlum olmaq, əldə olunmaq 

(YY V^oXjİİju^jA jjİA jjili» I^j »jİAjl Aj,.j j—>j

JAjS (peyda kərdən) - göstərmək 

(Y t ,A • ) jLİaj jijj^o QjSLaJfc JJ Aj 

jPjS 'ajj (peyda kərdən) - bitirmək 

(Y Y Y) jxuj (jjajlc. j Ajiijj j^ajSj

'ajj (peyda nə) - görünməz idi

(YXö,YYV)JlfllSullij jjjaAjliuAS 

jjj (pir) - qoca

(' ,^*)ji*J3 a^I jjajjj^usju^ 

jj^ jjj (pir gəştən) - qocalmaq 

(Y Y ?YH Y)jjj £ ja jUJj jUJjJjS a£

<jj*j|jjj (pirastən) - pardaxlamaq

(VY JYY)jİjjjjAjjlj jljjjjj

ö-Ijjj (piramon) - ətraf, kənar

J" (piranesər) - qocalıq

(5 V J 1 A)Jj£ AaJj jjj jniA> j uSLa-Jaj

0*1 jjj (pirahən) - köynək

(& ? Y A A) jIja I jjj Aj Aulu jA ji aS

jLuLajJu Ai£lj4j AS (^jJJ Aj

Ü^jA -ljS İAU a£ jj^ ja.

j' f'AJİ Ü*' jA djö. jläa

jjj jÜAJ jl (JİUj Lu

JjSLäjJ (Ja 4 J-Ş“ jl jA ^yÜu-J

lAU# (pirayeş) - naxış, bəzək

( Y . ,YVY) jxaJ Jjİ (JjC-J OJa jL. j^jSJ (JİJİJUJ >n.»

SU# (piraye) - qiymətli daş-qaş

(Y1 ,YYY)jİAa AjIjjj Cj^SIäjIjjİj jL^j jjj jlS jl.Vılg?

LA-j <>’jü (piraye bəstən) - bəzəmək, bəzək vurmaq

(\ “Y ,<YY)l$jljjj jl (SÄxaJjjj I^jLo (SİİIJjj AxjuÜ JA j

ajI jjj (piraye) - döyüş geyim və ləvazimatı

(Y V Y ,Y Y Y)ıLuJj ı-Xjajj Jj£ jxi giuıj

£*“• (pirayesənc) - daş-qaş ölçən

?YT’^^cxwj OjİS Ia jl

jjjjj (pirzən) - qan

(rA ,Y VA)jİjj £ jJ jjjjjjd^Slij

Jx«j (piruz) - qalib
(Y ,YYY)lj Jli ji OsL jik> Jub

JaJ; jj_>u (piruz şodən) - qalib gəlmək

(Y<j ,A I y_Sl)İA jA^jjjjjJJ clixujj Jjjİ i-SIäj jjj!julj jläxuljjSj

jjjJJ (piruz gəştən) - hakim olmaq
(YY Y)CLuiS jjJJJ ıjtäijJ eal jJ jä 1.21  ̂jjj’ (JJJİA <3*

^jjjjj (piruzbəxt) - xoşbəxt, uğurlu
(YY ?AjCıaJjXİjJj jLİİxu Jj OSjjjjJj Ajjj3j$-ajl A*İ

j^jjjjjj (piruzbəhr) - müvəffəq
jliSJfr? JJJiJ (piruzbəhr gəştən) - nail olmaq, müvəffəq olmaq

(Y Y ffFH^jjjjj OuiS jİJj jäa jVL-j jlSjJ j^Ujj^

cjjJxjjj (piruzpey) - uğurlu
(YA/<i)tJAjjAoi.O-Aİj-tJ-.jİA£ l5> cSj’Aju!

(piruzcəng) - qələbə çalan

ı^.ıl ,t$.ı\p jlSjlAil^a

IJ Jla. jİÄİİAJjjjjJJja.



jjjj Aj=>jjjjj (piruzcəng budən) - qələbə çalmaq, qələbə 

qazanmaq

(1 ? ,Y A‘i)cXu1J e$jjS jjj Ij ejjjjä a£

JAjjJÄl (piruzhal) - qalib

jJjj lU- jjjjj (piruzhal budən) - qalib olmaq

(H V ? İY f)cU JJJJJ Jjj jljj fA Jjjj

(piruzrəy) - ağıllı, tədbirli

j öLui

(piruzgəşt) - qələbə, uğur

(AT ?A<t)O^jjjjj £ja.jl CuU

■&ÜJU# (piruzmənd) - qalib, müzəffər

(Y 1T p • £)jjş» Jis. Ij JİJjj Ajj^Jjl jl

8Jjjj* (piruze) - firuzə

(TY p Y V)jj »Jjjjj JxljljSLu <aA

A? 8J3JJJ (piruzeçeşm) - göygöz

(YY <1 pYY)^li. ^IS-İA .ıiuıjjj jljj—>j

‘-^-U ojjjjj (piruzerəng) - firuzə rəngli

(1 , Y Y jj (jlAljJw jj tjjju (jijjxi

csjjjjj (piruzi) - xoşbəxtlik, uğurluluq, qələbə

(f f p A)(_5jŞk <—İJİOJJ CjäbJJJ* J

jjjj) uXiaj cj jjjjj (piruzi be-çəng avərdən) - qələbə çalmaq

(dV 5f f ‘r)(Xjjjjj Ajjijjj LjjJ Aj AiaJ Jjjl (J J jjJJja. jJ&-j

jjjjl o^jj (j jjjjj (piruzi be-dəst avərdən) - qələbə çalmaq

(V^ 5 pf l)Cu«A jxuİaJİj (_JJİJ JJJJJ ja. CXjJj J ji lSJJJJJ ASİ IjCaA

ğpA jj^ lsjjjjjj (ze-piruzi dur kərdən) - məğlub etmək

(5 ,Yf. )jjJ ajLSL jjS (JİJJJJJJj jjS £İjlajj^-iJjjS jljj

‘-^Ajjjü jjj JİJSL5L»a

(JlÄj (JİJJA1 jiəJJ JjjjSjä

cS’J JJJJJ JJjj

°“J3 8 A j' L?j' lSJJ A£U.j$j

Jj JJ jjjj Ai

e“? ojjjüj -Ajj £ j- 4-“A

Aij »JJJJJ £ ja. (jjjJJjj

cJjjSLL. jl uf jj jjjj

jjjjj (peyrəvi) - izləmə, təqlid

p T p Y )uSJJJJ A-° I (jljJijj jja. A^ljj jajJ

jjjS ^jju (peyrəvi kərdən) - izləmək

p Y p ) )cSjjjj J^» ' jjKJJj j$£ ı_5İj^JJ Jja. aJUj JjjJ

j*jjj (pirəhən) - j*l jjj sözünün qısa forması, köynək

p P • Y)Jjj jjJSjlj Jjj t"ı>l.%; j* JJJ -ijJ Ajj&JftjljS

jjjj (piri) - qocalıq

(YY p A)^SjIjİIj (Jjjj tü'jl fəj ^Jİjjjj JJJJ

jİjj (piş) - qarşı, qabaq
p f A pt)JjXuUJ Jja. JJjji jj ^Ua. öAA ALİ V*

jjjj... (piş-e...) - qabağına, qarşısına

(Y p «A) jI£Jjjjj*ääj£ jjjj Ajj j'A-“LA j' <A ırjk?}

J^8' jİjj (piş amədən) - qarşıya çıxmaq, təsadüf etmək

(1 f A p£)jjl Jjjjc. ja. ?JİJ (Jj^jjjj Jjj*Aj-^' (jjyji" ?A

Jjjji (JİJJJ (be-piş avərdən) - qarşıya çıxarmaq, rast gətirmək

(d Y p Y • )(j2jj=“ lS'JJJ lPj U&H 03* uSAj^*- ^3?-

j) jj AiA jS jljj ^33—

JAİİ jä. (jIjj (piş xandən) - yanına çağırmaq 

(YY ,A“i)(jİJjä. Jt^jj elJ j' (JİJİ^I Jjä. 

(_£jj... (piş-e...) - yanında, qarşısında 

(Y d P Y )(jU»jA J Jjj OJJ—o (JJİÄjj 

j' cAiJ (piş-e u) - ona, onun 

(d • pY)jjjjbjl (jljj <_S Jj'J j'-1"' 

j->jji (piş avərdən) - irəli gətirmək, irəli çəkmək 

(YY ,YYY)(Jİjj Jjji e^jji ^jj'“J Ap-AAU A A#

üJjj' <Ai (piş avərdən) - rast gətirmək, qarşıya çıxarmaq
(<Y p . 1)(JİJJ Jjji Aa. ^Lj^U j AA jAj$A45 A üA



lPjj' (piş avərdən) - hazırlamaq

(^ • < Y)(jajj ojl^jl jl <_£jjJjjİ jjjuj <s

jjjj <jİjj (piş bordən) - təqdim etmək

(^ ,YTY)JJJ—jÜ$J AiljÄ jJS Jjj (jijjj O—jJJ

(jbjS.jİJjA) jljjj JÜ-jj

üjj^1 ı_^ (be-piş əndərun) - qabaqda

(I • V , 1A Y) jjAİÄ j I j ol— Jj^jIauj jjj-Ll gAş? AjİmjI ju

jaoi jl (<j jji.)jLj (piş-e(çizi) baz amədən) - qarşılamağa gəlmək 

(Y • , Vö I )(jj»ijl—jjc-jSIjjc. Lı£ (_^oi jb JUäl (jijj £j

gAj> J1... (əz piş-e...) - tərəfindən

jj (dər piş-e ru) - üzdə, üz-üzə 

(fy rr^jjokxi.(jL?j Jljjj<£

oty (piş) - keçmiş, əvvəlki

(Y H j Y ) jLİJj jil jj j^—j jl^i^jJ

(piş) - əvvəl

(ÖY Y A) jjjjjj IjajäC jaA. JiS 

o-jj (piş) - əvvəldən, əvvəlcədən

(Y V ,V I )(JİJJİJİ jji jl JİC. O-jjjJ

j' u^... (piş əz...) - .. .dən əvvəl

(I Yf j Ad)jj£u jljjj Olj (J^l jl jİjj aS 

lAç (piş) - qədim
0 ,Y . V)(jijjä. jİJ^Ä- (JİJJ j'AO^ Jb?

jjiAu (pişani) - alın

(Y’Y Y /Y’Y) j^jS jja. Aİ-jjj OOjj-

jj- (jbb Jjj (>Lijjj (ze pişani-ye pil ta pa-ye mur) - böyükdən

jjj jlS jj Oi* jj£ Jİjj jl jl

l“Juu3-^^*a 4ä

(Jam (j;\ J jl

ö j’ j* ^-4“ j

(jLj (piş-e(kəsi) pay nəhadən) - üz-üzə gəlmək

(dər piş kərdən) - qabağına salıb aparmaq

(d 5 , Y Y • )(jİjji (JİjLu J-ai jJjjjİäj (jİu «jljjl jlJjSjJ (jibj 

kiçiyə

(Y’Y / Y A)jjj O-J J? ü-J aAjö JJ*

jjLiS jj>. (^^-S^Liu j (ze pişani-ye(kəsi) çin qoşadən) - birini

jjjjj (Jäuj (be-piş dəvidən) - irəli qaçmaq, qarşıya çıxmaq

(i • • ,Y ld)(jiu Jjjjjj (julşb-a jlajju (jijji. ^jj (J j—Xoi AjÜaLİ ja>

Ğ>4^ (piş kəşidən) - gətirmək, yanına gətirmək

(YT ,Y YYjjİjJ jL—J AjAjjİS (jjüjä. (jl^-—Jİ—J cojljjlj

jjL» (jSüji A^jSjljl j

jjl$j jLj (piş nəhadən) - qarşıya qoymaq, gətirib qoymaq 

(rY • ,YYY)jLj jjj^j j^jj

(piş) - irəli

(YV 5£A)jjlj jjjj j-j jJjülj (jSL 

iAi (piş) - irəli(də), qabaq(da)

(f. ,Y 1Y ) Jjj (JİJJ jljj (J*—ij (>LİJ

(jijj j jl jll jlAljl

sevindirmək

(VI JA1 jjx jbjjs. (jiLİjjj jja. j2> a£ jljä. <jjj-^ (j-j

jluijj (pişbaz) - qarşılama

joi jL—jj (pişbaz amədən) - qarşılamaq

(Y I /AA) jbj jjl Jjij4-ijl (bhj£ a£ JULj f»A-i ıjjtiJ ı>

(jL.İ jUijjjj (dər pişbaz amədən) - qarşılamaq, irəli gəlmək

(Y /rv)(jii.i jijib jUa. j>> j?

üwAy (pişbin) - uzaq görən

(i Y /Y)jj$LO>jljji- (jbıjlJJ J>J cÄ^’ <->"

(jU.utjj (pişbini) - uzaqgörənlik



(f • ,Yrf)jjj£ Auıj jl qjS

^Aıj (piştəxt) - taxt olan otaq

(A > / • ‘r )Oäjjjjl jj jjjA

>A" (piştər) - daha əvvəl 

X • AjG Cuäj ıa C-P_3 Cim.jj jl jij JJjA J?J^

jjjiAy (pişxord) - məzə, qəlyanaltı

(f V ,AA)jj£ Aa. j jİjjljJajlalj AS

JüL <Jİ j Jj4jä AS ^jjLuıa.

QAjiiiU jl jƏ JJmİ (Jlä K/A

J j'j' AkA <S

(pişdəsti) - birincilik, təşəbbüskarlıq, üstünlük

(1 1 Y)u£-) jJ <_au»..'jju jj^j^jaj

jjjjl (pişdəsti avərdən) - birinci başlamaq

(f Y < f c<2ujjİAj (**A j cA^JJ jljj AS

“Aj *A» j’ (əz pişe qorizənde) - peşəsindən uzaqlaşmış

• • X • 1 AS Aj^lu AjuAj^)

jijji jlw e*Ay (pişe-ye əsli be piş avərdən) - öz peşəsilə

məşğul olmaq

( j . d)Aujj ijji ^A-0' «A-İaj <_Ajijl£ jjj ja. ^^xjS JjjSü

jjjS jji tAJuj (pişe-ye xod kərdən) - öz işilə məşğul olmaq

(1 f (Y « Al AiS (AA A^A ji'j^ J-A *A-»jJJJJ AAujÄ AS

jj <Au (pişevər) - iş sahibi, mütəxəssis

( I A 1 , Y . f )<jj-JİJji jA (JjSjLl jlSLj CjjÜjjA AjjJJ jl JJ Ajyj a£

(d 1 ,İT1) jji Aj Jjljj AJS AS

jl ^^ttjj (pişəhdan) - əvvəl yaşayanlar

C ,Y ’ V)c>uji jl.ı$xJ?j>jl Jjj^ jüa, 

u-^Ah (pişkəş) - bəxşiş, peşkəş

(YV ? 1 Y,'P)(jiji otu (Jaxİ Ajjxj jl^j

(pişqah) - saray

jj-»jA J Curflİj Əaİ fJİ ji JJ

cÄ^ <^i< li"ualj Ç.OAİ Jİ j£

jAA (pişin) - günortadan sonra, günün üçüncü çağı

(irr /y «)jijjis l_a a.1jj jAyj 

jlLyA»J (pişineqan) - sələflər

(1 Y ,Y 1)jjS jjjJ jl£ 'J'A ı—ia—ojl aS 

jl^AyAjj (pişingəhan) - günorta

(^Y (_jIAxaj

jjÄj O^jc> aAJİ j^Lİ

jL-Äj Ij (jl^ vAHJ

( Y f , Y d • )»Uja. <_£y j& Aluj j»£ Oa^İj 

(pişqah) - qabaq, ön tərəf

( V V ? 1 F ^dLa j j' AS

'jA^ (pişva) - ustad, rəhbər

0r /'^jju j£»ij ji^Ay jA

o-i, qAj (piş-o-pəs) - hər tərəf, arxa-qabaq

(1A ,n A)(ju$Lj jjSjI x.U y^ijl ji AS 

aAja (pişe) - peşə, sənət, iş

(^" ,fjA

jjjS <Au (pişe kərdən) - iş görmək, işlə məşğul olmaq

a-AA* (pişıne) - qədim, əvvəlki

alAu (soxənqu-ye pişine) - qədim şair (Firdovsi nəzərdə

tutulur) -

(I IV/1)(jjjjc. jja. jä-u.^jjCj-.ljİAS jjjL(jlilj aäiAu

(pişine) - Nuh

(f V ^Y'YYy ı.t'^ AAİji A >j2yj jlijla j 

»)j AJAyj (pişinerah) - keçilmiş yol

(1 <5 • )oLujAJj£j jAjJ JJJJJi

jjj UA? (pişineruz) - keçmiş gün

(11 A Y ) jjji AySij*lf lu> CxjI jl jj

j2j-jA j o jS jj AS (^İJ ji a.llıl.Un

»1J AjjnlJlj JJjSjL A'

jjj AjAy jA? 'j V"



jlliuİu J Cjxol j j4 ■»

<3ui ji (j I4-4İÄAJ j ji

(peykər) - görkəm 

p n /M -L«i jl jlJ-J I ji-a j

j^m (peykər) - surət, xəyal
(AT-Y)jjSij-iljj jljAİ lilli 3jJ^jj1 əi-Jji

J > j4Pj >

(pişiniyan) - ata-babalar

(Y f Y V? Y)jlıjja,ji Om>j> läjj l^c- <S

(peyğam) - xəbər, söz

(f v ? rvjcjjij cuuStjjjij jjjjjj jj£

jalj flkjj (peyğam dadən) - xəbər göndərmək

(YA ?Y f ?)(JJJJ JjJjj 4*JäjJ JjIS (jjjji ^alxJJjlIjS Ajdij^j

öJ (peyğam kərdən) - xəbər göndərmək 

(AYjjlj£_ıj öLwjjjjj&ujıl lPjSa1^ 

(peyğəmbəri) - peyğəmbər(sif.) 

(TA ,TYj(jjı-i-u (jUa-L (Jauuj# 

vsjwt (peyğəmbəri) - peyğəmbərlik

(TA ?TTj(ji5jjÄİjj jjj İJä, Jilji. a£

(peyğəmbəri) - möcüzə

(fd ,YVA)(_5JJäİJJJ Xİ jıa. (JJU (jjj

(peyk) - qasid

(YV 5fY)jljja. cffə/iji

<-£! jJ <_5Jj (peyk-e edrak) - idrak peyki

(Y d ?ö)jLu£äu> lj <_£ljjl uSjjAİS

1%^ (peykan) - peykan, oxun baş hissəsi

(ff j YA)£jj j jljLj j&jjj jiSj^ı

(jiS-SlSLu (peykankeş) - ox çıxaran

(d« , Y Y •) jLİS jlS-u (“tuQ <Lİ oiu

(peykər) - heykəl

(n • T)(jl?. j> j5Lj jİJjjl <i

(peykər) - bədən

(f Y ,AF)(jİj$Jj jjjjli ı*i <5jc. jjäa

jSJuUj jjj (j-lai. j1—i>

j-jə a5Jİ jäjjS

<_$ J>1 JJ*-al (■jjLj <S 1v\lL.j

jljj (JJİG. (_&JJ (Jİ <1 jijjj Jl

jL^jj OjxJaa. jljj Ijaj

oajjbji. (J-jj OSJil JJ

jluij jl£lUJJJ çAjj—ä. (JJJ j

cjUijSuı Caİ^Jİ jj J^JJJJ.

(Jİ j-» jJ J j CuilaJİ lili jj

>UJ (peykər) - insan, şəxs

(VY Jlf^LxJ^^ÄjjJjLj^j&jJjAj

jS^j (peykər) - gövdə

(W ,T 1 V)jJ öjjJJJJ JJ jl J^

Ajj (peykər) - peykər

(J 1 A ,Y Y Yj(_$jjlj jijS.jjı»İ ojjiuıjj

j£-jj (peykər) - gözəl
(Y • • j”V)ljij Jjjj^ olj-uj 1311 <£

Jl 61J-i JJ jjjj ə$-6

jJə jSiıi (Jİ ojfrşjjı

j£jj (peykər) - peykər (ov üçün numerativ kimi işlənib)

(£Y f <1 )(jj£-äl jlS-i jSjjjJ cSjA) (jiSJIjUui jljı3 11-3Jlja.

jS-ijSLjj (peykərşekən) - iti, peykərdeşən

(‘r V j A •) jl*İı jä. jJiı j jl «jS ji j£-*l j$^J

jLjjS-u (peykəməmay) - heykəltəraş(Bəlinas)

(Y Y /. YjjUljS <^JjSLjj (Jİ£)jl <3 JJJ^P?

jIXuj (peyqar) - döyüş, müharibə
(A<1 ,YYY)jUjlıS^ jijSO-oljida.1 jüij'^jjj ^jj <-uİS jj?j

jKıj jl£ıj (peyqar rixtən) - müharibə qızışdırmaq 

(1 ‘rt 5fYYj(jij5Lu jl cüj jj-jI^jj <S jij- jJ ÖP** ı£JJ

jijS jXu (peyqar kərdən) - döyüşmək
(YV4 /YA)lAjli, jiji (jiıi Clİuj U jl<u ij5o- jJ^

?ja. JLİjj (peyqalçərm) - qurd dərisi

(A. Y V^jj ijSIj 17jj a£1j Jı 43 (.j?. d^j j jJİjj jU



' j ubj* j Jjjj

Jjj A&İI cJjjj jjjA

Jjj (pil) - fil

C l ,^)Jjjj jG-jə L$J'JjJ ^O«J JJ»JJ CuJh ^b j$l 

jjlj jULjjjjAjLlj Jjj (pü-ra yad-e hendustan dadən) - oğru yadına 

daş salmaq

(Y t X & • jLj (Jjj

Jjj (pil) - fil (şahmatda)

(YdA TV Y)l j Jyjjhj Jjj JjSjl £j

Jjj (pil) - döyüşçü

(1' Y z'jc$bJj£# Jjj jj 

ö^' Jjj (piləfkən) - at(şahmatda)

(YdA ;rVY)lj jİUjİJj Jji jjSLİl £ j

cAä' Jjj (piləikən) - fil yıxan, döyüşçü

w ? v y ^^İxli^a 1^3» oAy c£^ju*

Jjj (piləfkəni) - döyüş, öldürmə

(d • y Vf <T )jjSjU IJ Jjjj

Vb Jjj (pilbala) - fil gövdəli, fil boylu

(AV ,Y? ?)Jjj jjSjjj Vb Jjj -üS

Jb5# (pilban) - filban

(VAd ,^rH)Jjj jjj jj=> Jj'j ünj4' j'j? Jjj °-JjjjJ *-£jb jb5# Jj?

•G5# (pilbənd) - güclü

(Y Y Y ? 1Y )jjiu>jS jl Jl Jjjä. u"4* JJ j4 G J# A-*i jbb*a ^c. ja

<jbfij (pilpay) - qədəh

(1 ?d ^d^ULj jmİS j># CJüjjAS (jlj j'j/jj Jjj Aa.1 jj 

j*"#5# (pilpeykər) - filcüssəli

O ' / ' A)c$bj jSbj Jjjj-J^l> <jb»j' ‘-£j* Jjj ji JbjSj 

ğh5# (piltən) - fil cüssəli

JaGjj o ji*

(Y 1F ,AY)jaj*' qUx«İ>Lİ-jjjj jjUjJJ-^Jjjjj ö'j'

jjj5# (pilzur) - fil güclü, fil qüvvəli

(' 1r Y)jj j J# jj j' jj j? ■**'> 

Al# (pile) - barama qurdu

(?Y J Y ^jja^bjJAİu jja. Jjjjİ 

jl*# (peyman) - əhd-peyman

(V Y ,d • )(jüljSjjlj jl <jjlolij

jji Cuiijj eiiSjl jı

Jjj jS Jjj jj 4S <jA jj£

JG jb>jj (peyman bəstən) - əhd bağlamaq, peyman etmək

jUjj jjij (rəftən-e peyman) - and içilmək, əhd etmək

(YYA 5r?‘t)(_yM>SxİjS->(_rSlijjjjJAS t^j öGşj oiJ jLİJ^c. jjJi

jjjS jbuj (peyman kərdən) - peyman etmək, peyman bağlamaq 

(Y dY J Ad)(»jS jLojjjjlj cjjS #jIäj (*jS jL»ji aS ^jAİjä. Aäjä jä^j

jjij£ jLajj (peyman gereftən) - əhd-peyman bağlamaq

(f Y ?Y Y ^)oij£ jl>jö j&aj Jj jj lij

Aibuj (peymane) - badə, qədəh

rrr /ty)jjS äüjj j*j jj ji/

c.oJ ji Jalc. ja ç.6 jl-lil jJ
jJjj# (peymudən) - nəzərə almaq

(dA J dt)t»^jAJjj jj^-Ş cSjjbjJ

j?>*# (peymudən) - keçmək, başa vurmaq

(d, y rv)i j »&ij jbj'ə^j ' j a'j jj'4>bujj jb?

jjj-# (peymudən) - içmək

( Y J ‘r o-ib jJj4# L$bujj -1İJ jb JJ «->b J' b?

üGj# (peyvəstən) - əhd etmək

(Y Y J t Y)fl AiajJJ JJ b LS (*' *b-J jaS JivA Uj$J

<Gj# (peyvəste) - çatma(qaş)



(^y5 , ı v’vyj Aiuıjjj »jS ji ij <ikujjj ®

(peyvəste) - həmişə

• A ? I Y T)^jj 0jSlj ASxjljj I jjLu£ əjj Lj aj^c^jj j jajI jä.

(peyvənd) - əhd, and, söz

(Vd 3V i )t> jjjJJ (ja. (jjji (^lau (j4 ü jjä j CSJİ3İJJ jJäj

(peyvənd) - calaq, peyvənd

(Y 1 1 )-^J^ -2^. g.UtaS (J,uıl>a<ı Jjj .lijJJ aS la-il jl ^>Lä jl jj

ĞPjS (peyvənd kərdən) - əhd etmək, evlənmək

<ij (piye) - piy, qann

(Y • ? I VA) jjjjjjlj_jlSAx^a A-ujjS jj £jj dıiS jəj

cj (te) - Fars əlifbasının dördüncü hərfi

£• (to) - y sözünün qısa forması, sən 

(1 f Y)^ ila^ jJj^l jljl j*ua

o (ət) - II ş. t. nisbət şəkilçisi 

(ö ,Y)'ufti (jjljSjjjjjIə Jji

o (ət) - sənə

(A^ ;‘t)(.7ujlj l-ii. a£ Iä.j$u 

O(ət) - səni

(A • ) jjj V<V».»j ÇjjlS.İJ 1'1 nlj

(Xİli *j jg^əjl j jj jl JəLtxj

jj jc- (j-il-? aS j£ (jSxjYu.ı.1

o (ət) - səndən

(YT <5 <l)(_jjjİJ jjjl Cjj jjj jKjjj a£ <j*-«>j j15Lj1j

12 (ta) - yönlük halın göstəricisidir

(Y Y ?Yf)ljjJ IjIäjIj Cjaj A a ‘X j Jj jjljlS-JilSI jx jl^j

12 (ta) - çıxışlıq halm göstəricisidir

(I f 1 ?Y « l^CxuUİ jJm> jJjjij (jjjjjA C-U.ıjj jjJ (jlxİJjji. Üj əjjä. (jxaj

12 (ta) - qədər,.. .dək(zaman bildirir)

(Yf sd)ljj əjl2j jjjji l_jtj A£ Ijj AjLüjJ Jjl U Jjä.

12 (ta) - məqsəd budaq cümləsində işlənən bağlayıcı

(1V • )cä> <_£liəjS İj Jİj Ajä> ə$j jJ (yvüUj (^UjL

12 (ta) - əgər (şərt bildirir)
(1 1 ,'1")jb? <>.A5 ü jJJİ2 l>>j 1x0^2 İJ *J* 4J^2

ü (ta) - ki
(Y ? ,i)(jjjj (»Sljjjj e»Jjjil Aj cSy^ f*l _j*12 e’^iSljj Aj

(tab) - işıq, parıltı
(1 Y "ı j Vf)lj (-Aj ji jAja. jl jljjj jl AS Ij ajjäj£ (_jjjoj

jjjjü <—>13 (tab nəmudən) - parlamaq



(tab) - isti, alov

(Vd ?Af )ı_SJXä. (jljl <—JLİjS Cxkjj-s jlla, (-S-İJ xlujuijjxa j'J$-? j'

j2w'i <jüj (be-tab amədən) - alovlanmaq

(Y'f 5Ad)(_J (jLjXj .\jj>l'ü a£ (_jHjXjİ (j2u1 jl a£ xjLj 

uA*i <jtü (be-tab amədən) - məyus olmaq

(ÖY ? 1 Y 1 )<_JİXJ XWİJ XX-5—İJ <_£_j£ <_£İ4 (-jlxe. jl j I_ğjX ı_£j£ CLuoS-İJ

jxjj' ‘-r1'2j**J- (dər məğz tab avərdən) - müharibə fikrinə düşmək 

(Y f X Y Vjxjji cjİİujXİA XjS Xjji j*-1Jj ji JJ

(tab) - güc, qüvvə

(Y Y1 ,£)'jj Jjtjjj? -Jj=“- SJİJ Ijj xjLujj 4?' IxXji

‘rj'-j (tab) - ağırlıq
(1? ?1(jfjUjjA jJü t-jrijjyjjlxj* jj^J3®

U5 (tab) - həvəs, ehtiras

(Y Y ?Y^ H)xjX<si jljS Oäkxu lSjj'x ji jX Xj-Xai /jjJƏ-? ur"j^

^15 (tab) - burum, qıvrım

(-j ')(—Jİ jS- j (jl£jj J—A J-^ jj J— Jd^j'X*(> j

jIxjLj (tabdar) - qıvrım

(^Vf ?fYY')jlxjlx jlxji-iJjj^^xi^ jIXjİjA j jjj (>J (Jjbo.

jIojIj (tabdar) - parlaq

( I F Ğ Y V) jfXji ^Xxjijä. j*ljj * . d * *'J^“ jIxjIj (jljj jj »j j ıjjljs

<-Stjjlj (tabnak) - parlaq
(Y ;Y (_ilj jl Aili Axiaj jjj? uSlijlj jl^-a. j*ljj SJ'İ4-“j

(tabəndegi) - parıltı, işıq

jxJjx (^iIjüj (be-tabəndegi dər amədən) - parlamaq

(£^ ;A Y)<JS.U.ıl5>l jl (jliJjjJjj jjSxulİJ x»ijx »jH—

»jjjIj (tabənde) - parlaq

(A • ? V * ) JJ jJJ jJ-1 a-JJ ji-X>l j^Jİj

<Aj (tabe) - yemək( ruslardan alman qənimət nəzərdə tutulur

(f V •) lj aAj x jj^j

jjA oXjjlj (jjjlj Xjjjj

I j AjLİ jj xj jlS x jxt jü

(tIc- j JK~« (jl^ÜJ jb»A

jljS al£j»jjjJ oJjjjUİJ

(jJjjlj (tabidən) - yanmaq, alovlanmaq 

(dA >rı r*)( ^.ua»jiäb ji xjLua <□>. (jS!

(tabidən) - açmaq(parlamaq) 

(1££ ,YF<3)^> ja. j“jj J^Xjlj £ j-> lS

{di (tac) - tac
(? • /1 )£İJJ <jjk ^J-'jj j»j£j 

j“ jj ^Ij (tac bər sər) - tac sahibi 

(11 ,1 d.) jU» jj jjiS jj-jj £l>

OjäU çli (tac-e yaqut) - günəş
(Y f • » )cüa. OjSlj Ij CulS jjlfÄ Cıi-1 £ ja.1 j Axiulj CjjSbja.

(JL1S cüa. o jbL ^Lü (be-tac-e yaqut coft gəştən-e cəhan) - 

günəşin çıxması
(Y f • }VV • )Oi> Cjjäj ^Ix Ij (.'j.1^ jl^a. (Jjİ*j £jä. Ij AäiuAj CjjäUja.

jxl*3 j-jj jrl> (tac bər sər nəhadən) - başına tac qoymaq, şah olmaq 

(1 f ?Y Y V)xIjsj£j uIjjajjS ujlşj xl$j J“JJ ə** j-*>-^‘-^>Ij

jxt$j j«>jj JlÄ ^13 (tac-e eqbal bər sər nəhadən) - başına xoşbəxtlik 

tacı qoymaq
(V , 1 F V}xi$j j-ı jj JlxSI jtIj I jS xl^j jJjj Ajli jl Cjä,jl jS>

jx> 4j'jj° (tac-e dərvaze budən) - asılmaq, ölmək

(f Y” ? 1T • )xlx » jl jjx ^txjl (X—oä.j-j xlx ojlx jl^?^ <j-“JAxjj ^Ixj

jlSxl jl çü jj ajLüI jS (geranmayetər tac-e azadeqan) - peyğəmbər 

(Y , 1 Y)j\^xl j j'jJ u-'j^ ü&t j* c’xjJ <jI^'j^ 



çli (tac) - rütbə

(VT ,A)(bjjj ^Ij Jjjb fjj;U jjJjJjoj A£ »j jJjl

(tacbəxş) - vəzifə verən, məqama çatdıran

(“r)l£>uşAj j jjj jjl ?a jiij »ijS jl_,j ^jj 

jIaxIj (tacdar) - tac sahibi, şah

(f ) ,^t')jİ3a.lj ^AjljJ jjijj (»A AS jLj^-ki ji jjuı JjjJjj jjjj 

ĞPj^ j1^ (tacdar kərdən) - tac sahibi etmək

JİAaİJ jl^ÄjJ liSjSI ja

jlJadj (tacdar) - tac sahibi(İskəndər)

(VI X • d)jl.la.lj ji Xnı.ajj Ciläjjj a£ Jİ jg jl»jSj jUjj Jjj jlia.

ö^j'^İj (tacdar-e cəhan) - dünyanın tac sahibi (İskəndər) 

(I df ?Y 11)jl^-?' jlia.li ji^jı ji jj jlgjjS jOjljlSJJİ jSI

(tacqah) - saray

(W <i)j_sjj jjijj csjah

(tacqah) - üst

(V A ?Y" Y f)jjj*» s\S<ab jl ijl ljjj jj jjjj »lSj jS jjjUoA

(tacgəh) - #&>İj sözünün qısa forması, saray 

(1 f A 5 Y 81 )<Jjä>jj ^la. A&a.lj jl jiil ıl$j

jja.15 (tacvər) - tac sahibi

»b3 j*t»jj ılı jjşA5 Aaİ a£ oLijjjl* Os£ jijj cJa^la.

ıj? Lj (ta çənd) - nə qədər.. .(deyək)

(V^ • £)ıbiuSj j^näıSıia t> a£

ıia lı (ta cənd cənd) - nə qədər

(VV ? I y Y^iu u^jS (jliJjS jijj cSji^JJ 

ö^lı (taxtən) - hücum etmək

(0 V , Y V'V’^jäSS.Iİjl jmiI j jl >»£il jS Aj

jj jb j ^jS jij jL>

_lia.lia.lj jj£ Ajj£ jı jj

jlaiı laS lı jlab lAjj

jijji jjäij (taxtən avərdən) - hücum etmək

( 1 jjäbj jjS Cxuı jiSjj b I jj jlab jj jju taljji jj

jjjS jülj (taxtən kərdən) - hücum etmək

(f A , VA •) jübj u^ıij jlCıiı L« j jjälj liS Aji u_jSjj

jisb (be-həm taxtən) - bir-birinə hücüm etmək, bir-birinə

füAj jja. o jb j£l U jjjj

■lüalı jİjjjjä. A&jjläj

jjäÜ jl$a jl jl$a. jJİa.

■lüäb jlJu-aÜ jJjjjİSjä j

qarışmaq

(1 > ,Y dV) luälljl jj Laii jAja AjA ijİäb |»jıb jlj jlSj^Lj

jüü (taxtən) - söz demək, söz meydanında çapmaq

(F) ?TA • jäijjjMi j jä_M>

c>üİj (taxtən) - aparmaq

(I « A , Y Y Y )ljiäl Ijj »1 JJ jlXjlläj j 

jjilj (taxtən) - gəzmək, dolanmaq

^TY * Y 'f X i,M jİxAİ J jİ Jj

(taxtən) - çaparaq gəlmək
(VT ? 1 Y V^ljiäLj ı.'ıüflj Jjia. jJİJ

ljüIj (taxtən) - çaparaq getmək

(?y ^ry^jübu »jta jji ja (biıi

jükij (taxtən) - yürüş etmək

(Y V , Y V >) ijjijjji »l£ jiS jj (jİA j 

jjjiAi (taxtən) - can atmaq, üz qoymaq

(VA / • ä)JA.\jti jj jjljS OSJ jlj*.

(taxtən) - vuruşmaq

(Y f1 1 • Yə jxU_**ı I j«Jj jjl ^jLj *\^j

öisJj (taxtən) - tələsik gəlmək

(İY , Y Yj^Ülıil jjjjIjj ıji. jj ^aSälı jlSı jjl ^Aııai^ı

jj*İj (təxir) - təxir, ləngimə

jüAjj jiiä.jl lıajj ? jxj

1jj Jjjj jjl£ jjä-b ji ji

<jjäb L? J J“^ JJJ?



jj£-» (j*JJJJİlj JO'f ,£,'f)jij^ ü'j 'j oxjl jLijjj <S

J2 (tar) - tar, nük

jj* jlj (tar-e mur) - tük dənəsi

(l • T ,Y i T)jja jlj <_Sxj jjLl^ä jj Jjxİ jjj jxşjZj ^aIkJj j^. j

ç'jb (tarac) - talan, tarac

(Y V ?fY V)jjj jljljj 'jjl lSJa xtü jjAj^xiIjJ (jj&lo jljljj

j<£ (tarac kərdən) - tarac etmək, talamaq

(Y , Y f’J^jjSljA <ual j jl^x. J J jX> Xİ&ja oj jl jlj 4$ jlAİXj

j^ £1jü (tarac gəştən) - tarac olmaq, dağılmaq 

(Y • A , Y AT)^c. jl jlj AulS j) jä. jl j!Sj jjxjji jI$j

lPjj çLte (be-tarac bordən) - əsir aparmaq 

(V Y V H 'P)!j 4jljä l^İwjj aYuX .1 )j AjLİjj XİJjj jl jljj

j^j? C'(be-tarac bordən) - talan etmək

(Y V ,T 1 f)lj jj jhU Aj*jj #j a£ Ij <»jjjjj jbjj j'jIjj

Cpb jIjUj (be-tarac dadən) - talana vermək

(l l 5Y"f • )jİ3 jljjjxjXİAAİ jl jxijxx JİJ Jİ jljj jİİLaj u£Ja AaA

j*äj c'jbj (be-tarac rəftən) - talan olmaq

(Y£ ,A •) jb2 ji Oäj jljljj cfj^Jjüj Jj1j£

jxi j'a? (be-tarac şodən) - talana getmək, talan olmaq 

(Y 1 ,Y Y"<5)La ıjjij jj*l jAuiJ jl jIjj L« x^j jaXjj£ jiiAjl əj 

jəjjl jj jljljj (be-tarac dəst dər avərdən) - taraca əl atmaq

(?f ,Y VA)C~xx alj JjIa ajla. jpj xX jljljj JjljJ jxuijja.

ç'jb (tarac) - udmaq

(fd ?l)jiS jljljj ®əjS jlj jAJ jjSLl (JxJüuiA ^IajjI jjaS

£'jIj (tarac) - ölüm

(Y l , i • T )trjS jLj ^j*İİ-j xSlxiaJ^ a£ ^yjS j jljSjjJjä. j I jlx

I j jtkxüL-uj I

cyjbjj

jliuSjlj

jj jj <_s jj <_£ jUjj (j-u j

jXİl <-Sjlj J jlj ^*İa IJ jJAJ

{JLaJ Xal jj AoJj jjjlj ja-

jjxUj (^j)' j ç’ jb (tarac ra(be-kəsi)rəsanidən) - öldürmək, yox 

etmək

(VI .VYY)lj jlj xixjXA jlAtij

A-SjU (tarək) - baş, təpə

(f A ,Y 1 I jjjjjjjjj ajjj jJj XıLİj

jaijlj -Sjljj (ze tarək ta damən) - başdan ayağa, təpədən dırnağa

(Y 1 ? ,Y V • (jİİaI jj oJjaIjJ ı-Sjljj (jiİAİjjjj jjjjjja. jl jjiS

jiüU.j jtü (i j ^r-S)^jlj (tarək-e(kəsi-ra) be-tac rəsanidən) - başını 

ucaltmaq

(I ‘r X • 1 )jl Jİ. Axaj jj l$->ja. ^yXAJ

xSjlj (tarək) - dəbilqə

(Y V , A) jxaj xl jLA*jl jLa^J jjaj

jxilijll (tarəkneşin) - başda oturan

(1 Y f ,1 Af ) jja j ə jjliljl ja jl jjL

(tarix) - tarix

(Y 5 ?Y V Jla. a.Vıjl Ua jjXİ AjjSjSj

jijlj (tarix) - tarix kitabı

(Vf , f ? )(jaljjjjjlJja ^4aL jl ^xA

>Aijb (tarik) - qara

(1 T1 ,1 Yj jjA jlj j a jliui 4xl jJ a£

(tariki) - qaranlıq

(Vf ,<iY)jjjj jäjş. Jjji ^jljj

(jSjtj (tazegi) - cavanlıq
(t ,Y 4)^ jlj jll^AA jXİS j$£ LJ^j'j' öi'

(taze) - yeni, təzə, tər, təravətli

(lY\Y'M)jljĞxaijj(jjSjijjlJ jljj jbjl^ ojlj ji cxijjjjä

(jjUs fjjj£ jja. ı$ijjij j

jjj JJJ jl oälj jlja. xSj51j



jJj? »jb (taze budən) - təzə olmaq, yeniləşmək

r ? t • jUAkjw jLj l? $

ı>^ »jb (taze şodən) - təzələnmək, abadlaşmaq

(W ,fA)O^j Jjxjb a JÜ Jjİx ^jjb OuSj J^jj^jpjuj

j jb (tazi) - ərəb atı

(T . ,Y TYjjbJA.U5İJ jbjb JjS

jİjxjjj (J jb JJ Yii.auıl(YY ^YY^jjjVjjj jbii.jliA-A

*bbjb (tazyane) - tazyanə

cP>“ jb (taze kərdən) - təzələmək, dəyişmək (<Jd ,YT • )<-^bjAu ^AJ AjbjbjuJ jLixJ I jjl^xlji jiİJJ Jaj

p »jU jijj ja sajUjb » jb jjS

jAübjS»jb (taze gərdanidən) - təzələmək, sevindirmək

<_£* <jJb (tazihoş) - ərəbağıllı, ərəbhuşlu

(Y . “r A)^J1£ 2^“-° c-Aiij J jx a£ (*“* c5 jb j»jj ji J»

(dT ♦ ,TT A)Jjjjlu cX-ıbj JİJjS ajb ^jj jjj jljjjjjjx. CjäJjÄ

8Jb (taze) - cavan

8 jb (taze gəştən) - təzələnmək, cavanlaşmaq

Ç f 5Vd)CuİS ajb Oäjj jJj O2S ajljljj (jlllt j Cu'ij

(dV \ “l)(_çjjS-J Jj> uSVxjmiJj Jjx. a£ frjlj jjl

®Jb (taze) - yeni(dən)

(A • , H V)jbj^jj jjjjS t>jÜ Uj ^)LS ^LşUl'jxtı qISjİuXImİ

j^ »Jb (tazepeykər) - gözəl bədənli

(dA XAd^l£ jjj ä jU 4-aA

cs jj »jb (tazeruy) - şən, şad, sevincək

() • ; Yb Y)JaL^j jbjj ftjbbJjSj<*A -LUjj (JÄJJ J jİ*jS jbj Jj

•4* «jb (tazeəhd) - yeni, cavan

($ t j y . <jijlj? ıjjifra. j-jjc. J^c. ajb OİjJ Jjl (jbjJJ

»Jb (tazeqol) - qızıl gül
(t . T ,TYT)jjj jL' JAJİJ & ,jbjjS W & > jjj*b J^J

jjS ajjəb <_£jJSajb (taze qolbərg-e nadide gərd) - toz görməmiş

ui*-b (tƏƏSSof) - tƏƏSSÜf

(1TY ,' AY) Jj*,jIS Jjl jJ Jjllj ı »mAj Jjj jIS JjS OluJjjui JSJj

cpib (taftən) - parlamaq

(YY ,XA)jjjuj^ Jİj (_ui JJİ tjj j JjjJ JjIj a£ ^jS jjJİI L_ui

Jjäb (taftən) - püskürmək, şölələnmək

(i 5 ,Tt Yjı—ijSLi jjj olx jlj <7ıälu< <S ı_«jjJjə jjJ Jjj*

jiib (taftən) - qarşılamaq

(dd 5) VY) jmiJjjLüjj JİJj Jjjbj

Jjib (taftən) - yarılmaq

(b Y ? Y V “i)4jalj j^-x Cjjuix. jl j ı_5Laj

Jjib (taftən) - incitmək, əzab vermək 

(TV. ?fff)AjSbjjS JljxJajJuSJUj

J^-J j' jJjLİS. J fjjb

Ajäb u&-aj jJ Jji. JlA j^x

AjİU jlä. jjJ j

Jjib (taftən) - köməkçi fel

jjäb jl <_sjj (ruy əz qonəh taftən) - günah işləməmək

(f V )tJjSb oj Aİjj jijj-b (jjib AjSjl Jjj <-£Lx Jjl jS

jjib (jj Jax) jl j*j (sər əz(çizi) taftən) - üz döndərmək, boyun

təzə gül ləçəyi( Çin kənizi) 

(dY f ,f TA)jj> jJ Jfr" JjS ajpb i_^ja1S ajb (_$! a£>

ı$ Jb (tazi) - ərəb

qaçırmaq

(f r ,vv)ji jUjb jxjoS

>-Sb (tak) - tağ

j' jbaJJj <j'J j'J" (^bj



ej* Jb CM

J&3 | jlJjjJLa*i AS

^jSjjl Jjj (JLaLj (_jIjj <-Sj

jj3 4-j luLa Aj j

oUİ jj jLa dıi£ jU j (Jaöl».

() T^ , 1 ÖT)jj jj Jji jJjSjj AluU j^j

İ»Ij (tam) - sərrast

(YöV f r. )fttjjj <_5Lj Jjjijjil ;-■!>,,t,? 

j^Jjj 04 (ta nəbəs ruzeqar) - az vaxt

(> TA 5' ÖT)jUaAj (Jjajxä (_gjc. jjiS

jjj AjU (ta nə dir) - tezliklə

('r^ ? f ä)jjjjyijjjSii Jikjjä

4“ (təb) - isti, hərarət

(AV , A) ) j&ä (Jjjj jxjj

4" (təb) - qəzəb

(TVJUjj jxÖujj

’txi (təbah) - xar, alçaq, yox

(ÖT ?AV)»Lj jxjÖJj jLjjä.Lj A_jj aS

oU (təbah gəştən) - əskilmək, azalmaq

(i v ^rrr^oijj j-jjj <_£Xıjjjj£j öLajjjjjJ, jj*t£ cli^a jS as

olu (təbah gəştən) - yox olmaq, ölmək

(t V ? t Vu.y>j^jjj>k. A^j jA Jjj ol&^ol ji Aj-j jJ jlS ı*ı»ııjja> Auoı

j? (təbah bər gəştən) - pisləşmək, alçalmaq

(TA T A^oljjJJjSjjjLajlS jjS öl j j ^xuj jJjJ J*İLjjJpj Aa.

(təbət) - Tibet

(1V YY •) jjş. (jL^aUxol jj Ojj j 

ö^j Cuj (təbətzəmin) - Tibet(ölkəsi)

(t V ?TV • ) jJ^. (_sL-aälj JaI jJ Ojj j

jjj (təbər) - balta

üjjjj (təbərzən) - baltaçı

jj-JJ C.ujj J2ü jlluıjJİA j

^jj jj» Jji. ^jLjac-ljj AjxjUla

( ' ' , ' ‘ )4uj jJ j j JJJ jljjla aS Ca-jj u^ij-J jjSJj £l? jjjj

»jjV (təblərze) - titrətmə

(Y 1 1 ,5A)ljjjjJl ojjljj Jljjljj I j jjS jijmijjJj a£ ^yüxjj

(JL OSjSjjS aJjjc. (j-jji

(»^ j' ü j “ JJ"

»jj" (təbire) - təbil

(V ,V <1 )Jljj ojjjjjj jj? jjİAj

jj »jjjj (təbirezən) - təbilçi, təbil çalan
(ÖV ,A j <—uİJj&Jİ jj <„jjJ

AaJUi (təpançe) - zərbə

jjj (jljjj’u A^jUj (təpançe ba derəfş zədən) - ağılsız iş görmək

(1 IV ,T ‘r Y )(JİS Jjlı jj j jjLÖİ AäüIjj jüS jl jjjj CxujjjS <Jjaj jş>

(təxt) - parça üçün işlədilən numerativ

(Vö ’TTY^Cjİj Ajjjjj ölSji. A ijS. ılı Vıiu LljJjjIjjİj jAİjä

(təxt) - taxt

(1T ;f ‘r)oljj (uıjj ^jj jj Cujj Ajj o^i£ j Cıi.j jjjJİauİ jjjİJi

# jijj oij (təxt-e rəvənde) - at

(^ ,T • * )^-J’~*Lj »jjjj oäjj

<-<jj OjäL cjSü (təxt-e yaqutrəng) - yaqut rəngli taxt(Keyxosrovun

OİjSLü «Gİ ^1 J jjJJİJ

taxtı)

(TV Y1 t )-£jj *^JjäL CjAj jijjİJİl jj

(təxt) - kecavə

(V • YAÖ)jljijuJ dji-Mijju ı_5jäj JjL

£j*j (təxt) - qala

(1 Y ,T • 1) jjS OäjIj ■—'.il ji JjjjIj AS

(təxt) - taxta

jji Cıij (təxt-e nərd) - nərd taxtası

0 T Y 1 ö)Jjjj £ j-jjj Ojäljj ^Uj

<-£-j>> ijjLa jJ jjS jİjj jSI

jl jlu^jjj OİjI? Jjj J$a.

JJJUI ('lA5)l>ji jl jji J AjAJ

J Jİ OSj J j* jj J*1 j



Ajliüj (təxtxane) - taxt olan otaq

(f} ?X • T)o2ijSjj jl—j jj2> ytjj 

(təxtqah) - taxt olan yer

• d)al£jiü ji jjjljj XoijJ

»llaäj (təxtqah) - ölkə

(V • ,dd)^ jULi j^jİ O2İJ Aİ3

a^l£ aJj2Sjjj aJjSjl jx»

jl^jj <£

(təxtgir) - taxt sahibi

(? • 1)jij" üjA!> j1

<i>j (təxte) - qəbr

p .n /•A^tş.

aüj (təxte) - kətibə, lövhə

$aüj (təxte-ye salxord) - qədim tarixi katibələr

(1 • ;X i Y)jjja.yij (jjäjxiS jj jjy> jjAİl *•'* *aüj ^o.jjjl jS

fäu (toxm) - toxum

(Af 5ı x r,)(jäij4xajjj (jjts <s ls-4^ j -^j'^ uA? i^jay

jj2 U jo ajjSLil (toxm-e əfkənde dər ab-e şur) - şor suya

səpilmiş toxum, bihudə iş

(I V I s I d X ) jj2 ı_>l jJ a J&jl (j-*İJJJJ JJj Aijl Ji. İJ C?jSJiaa^aJ

jül£ jjS fäu (toxm-e kin kaştən) - düşmənçilik etmək,

kin saxlamaq

(^ X , YI • )əjj2lj jjjjj Ajjj <_»y ai\21S jjS jlja. jJ

fäJ (toxm) - nəsil

(ü 1 ,xX X) jUj aJüUjj^ (^- c5o j^ jU&o/j jULİ (öujl 

<**-j (toxme) - nəsil

(X A , 1 f d) jljjl fljj (jAiJj? <jj*j jljjL" «Aİj j Jl jJ AaSjj

jjjJj (tədbir) - tədbir

(f ,?-)j* jjS^ta. j^ fixj j» juü ji ji. (^Iä (_£> 4$ 

jISjxjj (tədbir-e kar) - tale, yazı

(A • ,Xd i)jl£jjj jijj£jjj jjj£j jis jajjjj-Mj&jji gj)

jjil— jujj (tədbir saxtən) - tədbir görmək

(XX , I X^ jl£ jjijjlj Xal <£ <_&Ü^.j a ji JujjjJj », jl... J -

cPÄjyPXtədbir kərdən) - həyata keçirmək

(Tfü /Xd)j>jjj jjjIj Jə ojjj (jl jjUJj 4S (_£j^)jj

ü^’Jj ü'jjyj

üJj£ (tədbir-e kuç kərdən) - köçmək

(I • X / i f )jjS jjjJj £ jS eAiİA (juJ

jjjJj (tədbir) - məqsəd, əzm
(d . ,X A)^ jjjjj jl£ jl Ajj^.

j#yj (tədbir) - məsləhət

(? . ,X I .) jl£jLİjjl (jjoa x»İjJ 

jjjj (təzərv) - qırqovul

(X ,1. f>£jjjJ jjixj jlj çAju, aj2

Ji (tər) - su

(’H )^jl£ jl xL ?jJ (jrAla j

Ji (tər) - sulu, su ilə dolu

(X I , I X . ) jjJjj jJJ (^Lii. Jjj Jj2

J3 (tər) - yağış

(İd ’XX^jSj (J jja. <2jj jiJj (jjjjj

Ji (tər) - təzə, sulu

(id ,xv?y/j>jjIjujİ aüjju5Lü

Ji (tər) - musiqi səsi

(i f ,x x d)ı_jijjj jj».jjj j (jjj* sjiyjj Jjj <£J>j

Ji (tər) - sifətin müqayisə dərəcəsində işlənən şəkilçi

jS-İ jja. tAjki. jjS fÄ.j j

jj ı—jljxuj <_S—i. j> jjA j>J

jj lSj*’ jl jj' Jj Mİy^



(A j' JJJaJJJ J* >i ajlaS <-£j j (-jJjjäi jj

'jj (tora) - səni( Allaha işarədir)

(Y f 5Ə)IjjJjIü jjjjä. <_jt> a£ I jj jjLüjJIjI U jjä,

'jj (tora) - sənin

( Y Y ,'i" Y )Jjjä, J CJİ jä^AjasSjj jİjS I jj JjÄ oJÄjjjjlj <_$! <a

'jj (tora) - sənə

(Əl 5 Y 1 Y )j-« Jjjjİ OÄJ JulOjLü jjlJjJjA.r <S ÜJjLİS jil JJ

'jj (tora) - səndə

(Y Y ) ? Y Y <Ä)cüxJjj ^yjLiÄj^lj .»><■>> cJlä. OajIjj jjiS jbjaj

jj'jj (tərazu) - tərəzi

(Y Y ?Y V)gjfc jjLajj jjLoj grjıaj (jİjjS jjJjS <jjj'jJ

J’jj (tərazu-ye əncom) - teleskop

(Ə) ??Y)^jüljäl jj ^aül AİHI MI jAa-il j^Jxhjauü

üj<£ lSj j' jj (tərazu-ye gərdun) - tərəzi bürcü 

(Y V , Y ^)gJÄ aAı>i»ıı AjLojjAjLoj <j20j^ jjAÄ <-Sjj'jJ

jj <sj J'jj (tərazu-ye zər) - gücsüz

(“U Y f)jj jl jj jljjj jl jjj> jj j^J'Cx-a jl (jJh Ljj

jjälS ^gjjljj (tərazu-ye kafur) - gündüz

(fTY 'PY)£ciu> xi jjälS <_sjjIjj jÄ^-J ^jjJ °jjj-y <_Jia (__jj 

jjäli jjljj jxi (moşksənc şodən-e tərazu-ye kafur) -

gecənin düşməsi

(TfY ?'PTY)^tluı .Ljj jjiVS l£j jl JJ jüSjjj aJJJij

cSjj'jj (tərazu-ye hemmət) - ağıl

(Y • Ə ?Y f Y”)^j£dA jljjxoä. (jS-İaj jljj OaA (jjjljj

jjjJjl uSLä^ui^jjljjjj (dər tərazu-ye(kəsi) xak əndaxtən) - 

aldatmaq

() ^jjijj jj a£ j* <JjjV?jjJji u^jj-ıjjj

j-^ jj’jj ((^-S)^- Ij (ba səng-e(kəsi) tərazu nəhadən) - iddiasım 

tərk etmək

( Y f , Y • YJjl l^JaAj .Vi.Aj ı jjl jj jl ji J jljjl JİSjJj

JJJxa jjjjUjS_i jl jjjJ

lh'jj (təraş) - jA^i jj felinin kökü

jjjS jil jj (təraş kərdən) - tamah salmaq 

(VI , I dV^jlIjj jljA*l jjiAİJ j&-«

jjjS jil jj (təraş kərdən) - meyl etmə 

(Əfi I )(jilJJ <_$Jj^ Aajjj j^ıjjjSj

jA»*iljj (təraşidən) - yonmaq

(Y I ?Y Yjjjj ı—£ mij jjJİALİl jj jjÄ

SA1JJJ (tərtib) - tərtib, quruluş

(f r ,Y)jijji. <—ujjjj fjjS <ij£

‘■rtHjj (tərtib) - tədarük, hazırlıq

f I ,\n> jS Jj*jİj

jjX»2 ujjjjj (tərtib-e şəmşir) - hərb, müharibə

(YƏ ? Y i ^)(*ij> S JJJ (jd>A <j' j' JJ (Sİ-aJ J^ JJ Ul Ata <_JUJ Jj ja.

jjjS ıjjjjj (tərtib kərdən) - hazırlamaq

(Y Vr , I • YJjjS <_jjSjj jjj jl jj jƏjaj 4jS (—ijjjjjIj^Ia jUu

JİL -JXujjS. oJİ Jİ.Xä, i-SJLaj

(JİLjjjJIj »LSj jjl jijJ

j' e ji JJ J*

jjjS ujjjjj (tərtib kərdən) - toplamaq, çağırmaq

(Yf ,Y’'f'f) jAJMİJjSİ 4—UJJJJ jtjaaljä 

jL*»jj (tərcoman) - tərcüməçi, dilmanc 

ot-i aS

o-*> (tərs) - qorxu

(AV ,A‘i)lJ^S JuajL jjsjjji ,»JjaJ 

jülj chjj (tərs daştən) - qorxmaq

ıjÜ dLJuj

jU>jj j jji ji? <əıis jjja.

^Aalltalj (JJ JJ JA j



j^ 24* > <>> ?j'^

(J“ JJ jV JJjaxA Ajj*xjjj

jljj j-jjlS-uıjj ^Jlc. jl j«

j’J? ıSj^J1 (Jl& j'j-

^jjS ^li. jb jx <>t£ jJj

Çff ,Y Y 1)jbLxjjJjjjS ux«& j'j j^x 

u-jj (tors) - sipər, qalxan

0 f ?1 Y)(jjjjx Jji jl jjjxjjj c’u’ı^ 

jlLufjj (tərsqar) - Allahdan qorxan

Ç dY ,Y • 1 )jlS—jjj xüj£ jjjxSjl (jjjü 

j jl^xxjj (tərsqari) - Allahdan qorxmaqlıq

(14 Y ? Y • 1)jlSLxjSaAıjSjl jjjjj

ĞPjj'j* lsj^j2 <Jl& jlj« (sər əz aləm-e tərsqari bər avərdən) - 

Allahdan qorxmaq, Allahdan qorxmaqla baş ucaltmaq.

(1 4Y ,Y • 1)jISjxjj aL jS jl (Jjjjj jljj jjl£-uıjj ^Jlc. jl jjx

uSILxjj (tərsnak) - qorxaq

jjjj uSU^jj (tərsnak budən) - qorxmaq

(V ?Y A Y <rb^j Aj? .Jij UAj3 xXIj aS

^liwjj (tərsnaki) - qorxaqlıq

^Uxjjj (tərsnaki kərdən) - qorxmaq

(IYV J4A)^^Umjj(mA}4;j?.J

saLxjj (tərsənde) - qorxan

(IYY 5lY)jLİJjSlAjlja-xu Jljlxjş,

jAujıjj (tərsidən) - qorxmaq

(Y4 5 Y Y )j jx OiuU jl {j>üi.iA j ^jjI a£

‘-s> (tork) - türk

(Ydl ?rVY)j>ljjjjlxj^jj<jjä^4£

<A> (tork) - Çin xaqanı

(I f 1 V 1 I )ijS JjJİ j Jjj “jx ujU

<-£>> (tork) - gözəl

(Y TAY)jUxjjjIjj Jja. j^je-Lx tu

jLxJjS Iaj jl csJixjjja.

aU  ̂jj jU J jl£ jj Jjjüj

AjjA? <-$>' J l5>H^

<jjja. <-SjJ Jİ j^SjJ j^X

j&j u-Yt ^j4 (tork-e çinineqar) - məhbub, sevimli

(r ^AYIjUxjjjİjJ Jıa. j&j ^JJa. jj jl jj jS-o

jjLxıa. ^S jj (tork-e hesari) - günəş

(4Y ,YYY)jliSjl jLxa^jj jujje- jliäjl jlSj jjLxxa. <_Sjj ja. 

ojJUi jlkLx <£ji (tork-e soltanşokuh) - günəş

( I Y1 , T Y Y )»J$-J J jjJ AA jS Jjä jbjJ j ojSox jUaLx cSjj Jj£ jjj jSj 

jjUxx ı_£jj jjijjji jisj (ze-kar uftadən-e tork-e hesari) - günəşin 

batması

(4Y ,YYY)JüjjljLxü.jj jl((-> jjjje. üluäjl jl£ j jjLji'it uSjj ja.

4jUak- jj jjjjj <>j£-> aajS jxa. jbjjj (ze dərya-ye Çin kuhe

be-kuh bər zədən-e tork-e soltanşokuh) - günəşin çıxması, səhər tezdən 

(İYİ , Y Y 1 )oj£uJ jjJ AA j£ Jja. jlxjJ j JjSxx jUalx <—£ jj JjS jjjjSj

(tork) - igid, qəhrəman

(Y ‘r j 4Y )jx jlcjij JJjj A£ JJjjiü Jx jlxkj jlSjj JJJj&x

<-Sjj (tərk) - tac

(1 .1 J.V^^x jjiu,H jl ^jIj ’çjjL <S <-SjjJ J~i‘x>jJ ^jjijl

A>* (tərk) - dəbilqə

*-Sjj j4 (tork bər tork) - igidlə dolu 

(AV ,Y « l)jjxj ^JJJ '~^JJ JJ J5JJ A^«A 

jllSjj (torktaz) - səfər

(1. ?Y 44) jtSjj jljl Jjxijj ^Ixj

jlisjj (torktaz) - döyüşçü, igid

(1Y f ,11) jljS jj JjlJjLjjx OiUj Jja. a£

jliSjj (torktaz) - yürüş, hücum

(A Y ,Yf •) jlxi ^jl cüJuj jl^jjj jja. a£

44 jj jü j

Jjs. jtjjJjÜj ji. sjS j

jljj A^jJ jjİAJj Jxija.

jl j Ajİj ı^İJİıx Ij AjjSj£j

jüSjj Jjl ljjjS Jljfr?j'j^



JCİSjj (torktaz) - müharibə, döyüş

,Y Y .)jUl&9İ ^jj (jdlaljljA jdSjJ jlj^^jj jjl-jxj

ĞPjri jtSjj (torktaz avərdən) - hücum etmək

(f Y ) jb »JjS jAJ 12 JŞ- jdSjj ULpjji JJ-J

ĞPj jd^jj (torktaz zədən) - hücum etmək
(Y V ,T V) jb ajjS sj£ jüä.jlSJJ j jÜSjj aj jjS ajjİJj^j

jjjS jliSjj (torktaz kərdən) - hücum etmək, həmlə etmək 

(Y”lf 5 Y VV) jb ajj£ j< J hjjj <_jjjaxu jbSjj a^j£ jjaj

jjjS jbSjj (torktaz kərdən) - vuruşmaq

(Y V f 5 Y F P) jl jjjjjS Cu»j Ijjjjjjb£jjaİS L$üjja, jPg’i 

jüSjj (torktazi) - igidlik, şücaət, qəhrəmanlıq

(VY ,Y 1 V)jjAj jb Aa. jjljjj ^jj AS Jjb <_$ jbSjj jaİjujA j

İP> lS jdSjj (torktazi kərdən) - çalışmaq

(Y 1Y ? 1 )ip£ cS jdj x&>u>~X a£ jUSjj Jjä. £İjli

jd^jj (torktazi kərdən) - təcavüz etmək

(Y r ^Tl 1)jj£j jb CluıJ jlİJ*J jl-İJ 

ajluıäjSjj (torkroxsare) - gözəl, gözəlüz

Çö? W*ö^İJ (jUuiij^İA j

<j-£> (tərkeş) - ox qabı

(vr ja.^aüiui (jis jj a^ jjjj

jIjSjj (torkvar) - qorxmaz

(dA f 1 <Ä)jlj£Jj <_$ JJ j-ija. 03 j jjjJ

(torki) - türk(sif. )

(torki) - türk, türklərə məxsus

(^F ^jji^J^b jl aJjjijJ

jljSjJ jl (juS

üi? jülä, AS jj»jf^j jj

j'J ü' j-3 0' jd^ > cb

jjj$ (torki kərdən) - inad etmək, tərslik etmək

(V TAY)jUu.jjjI j3 jja^Lubj j&j iri cjSJJ jS-o

jjjİjj (tərkib) - tərkib

( f r ,V ) P J p J^ <jJ^ > (dü ji ? jj jj j3

mjSjjj (betərkib-e xaki) - torpaqdan yaranmış

(r'r /rr)üri*’ JJJ? ı#^ mjSjjj ji4 ıri'jSdjJ jə

?la, <_u£ jü (betərkib-e cam) - badəli, badə ilə

( Y d ? Y 11 )c^ k. J3? ıjud><»

ĞPjS sa£jj (tərkib kərdən) - birləşdirmə

(YVf j . YjjjS ^JJ jjjjljj j-İjau

gjjj (toronc) - narınc

(f A ,YT)jüjj X.jjjb jl jjb jl$-a.

(toronc) - günəş

(1V J YYjçjS jəj jjjJj- jbilajjja.

jy j3 LP j ujjj j^ jdslaj jja. ^jS j (Ze. konc ço reyhaniyan sər borun

f-ljbül J jjjJİ ^j j

zədən-e toronc) - günəşin çıxması, günəşin tüluu

(IV,! V YjçüS j jj Jj jj j-. jbilaujja. j3jj Aİuuİ <J J J jlSjjj jli

jiu.SU; ju.1 jSds jüjj (toronc-e fələk-ra sər şekəstən) - şəfəq saçmaq 

CİXWJ.İJ (jjj j

triZijfrjjj (toroncinomay) - narınc şəkilli

(İY ,Y Y d^jjl^jjjl j j-jjU Aaü Uj a£ 

>-£jj3 (tərəng) - təqlidi söz(kaman səsi)

(Y f f ’ITjjlJbjä. jl o-Jjj Ij ıjlä.

ıfdü (^aJJJ »jjJi>j

jSU j jb (ji^jboS uXjjj

u£ljjl£jjj (tərənqatərəng) - təqlidi söz(qılınc səsi)

(f Y , Y • 1)£u> »Jjjijj IjljJjJ Aj> j

u£jjjl£jjj (tərənqatərəng) - təqlidi söz(saz səsi)

jiu.SU


(jLxuıJ

I j^ fjjj

(-t® A>^.J uH* j

CiaİIJ uSlijj <Jjjj jS j jjS

<_£b jjj jSib jjjjjj

jp-yyy

jii jjjjj <-dU jjj& J*ibi

jj jxujl A&jl ç-ojA j lj£

(f A , Y YA)jl jljlj CuİJjj jjjjl <j jljU jj a£ j^jjj&jjj

(jljuiAjjj (tərənnomsəray) - nəğməkarlıq

(TV ?YVA)jl£jb^A uSLujjl flu

^tluıxjjj (tərənnomşenas) - musiqişünas

Q • A A)(jijSjİİSjS ı_Sjbj

<jy (təri) - yer kürəsinin su hissəsi

(TA ?Y AÖ)(jJj3 jjLwj (^5-iİäj <_> jjj 

cs> (təri) - təzəlik

(Y . f 1 Al)(jijaj jjl (JJJ Jl jj (Jjj*-

(teryak) - tiryək

(fv rrr)cuiij i-SLjj

ĞH> (tərin) - sifətin üstünlük dərəcəsində işlənən şəkilçi

(Y jY’)uSLi ^jljj »Jjlj (jjjljj

JAjiiJ3 (təzvirxiz) - aldadan, yalan

() 5 T ’V^Jjj (jlj-Jä jjJia.j 4b,*n

Cyy (təzvirxiz budən) - aldatmaq

(t t f 5\“^)jjj (jl^Js jjJİau AJıiıi

(təsbih) - təsbeh

(Tf ,^)^jji <—>VL5 Cajlj

i»A" (təslim) - tabe olma
(VA ,^)jJ p.jLaijja> jbjJjLiS

(təslim) - bəxşiş, təslim

(t 1T ’Y ^)alj ı-SlijjjjlLs (jbjA. £ j obi j^Z>jj jAbL

jjjS ^jL*j (təslim kərdən) - təqdim etmək, vermək

(A? ?Y ^T)əjS (->jLäijəjfc j'jəjÄ bij jj£ (>jjjəjlj cri-^

oljj fjLüj (betəslim-e doulət) - bəxtə tabe olaraq

jl>ij jib Oİ^ ^^jjJjJ jj jl

(Y 5*1 ,Y )u*J,’ *'J‘J CJİjJ (\d*»ı\ı jbjk jLajJ JjJ .?,

jjij jj jj ^jLuj (be-təslim tən dər dadən) - təslim olmaq 

(YT<J fjjjjljjj^jLijii <>a

UijJu (təşrif) - təşrif, gəliş

t-İM-j (təşrif) - bəxşiş, hədiyyə 

(VA ,Y A )öLö & -UjjjjÄ.

cjLjJü (təşrif) - işıq(ayın günəşdən aldığı hədiyyə) 

(V A , Y A 5 )ob« »JİÜ jJuJüjjx <_jjj2jjä.

(təşnəgi) - susuzluq, yanğı 

( Y £ Y jS AauqIä

<ä*İj (təşne) - susuz

((5 A * Y Y* • jl^İJ a ’utfi

<biu (təşne) - susamış

(<r jn.>Sj£jtbjj c-A luü A_aA

<Liu (təşne-təşne) - susuz, susuzlaşmış 

(dY /Y1)jbjL^j ^oJjSjxj jl ji <i

jjib. <i22 (təşne mandən) - susuz qalmaq 

(f 51 • ^)jjö <LiS (J^-J aJjLa 4j*İj j-jSj 

(təşviş) - narahatçılıq 

jjjSIjş. jLls. (jbjxijj (ze-təşviş xater coda kərdən) - 

narahatçılıqdan azad etmək 

(f ,r<st)i j- jStA > ji cA^pjb 

uijuaj (təsərrof) - dəyişdirmə

(T ,Y f • )jb »Jjj jJjJ ı—İj*äİ

jüijScj

AjIaLmİ J)l 0JİJ

oLuı AjL*i^j

&Lwi <Ju^wü AjLuJ^3

j? ıjtSuu. (jjjJ Jjj (jAJ

jI£a jl£ J Jj ç»bjb) J-

ü jJ(dər təsərrof qozaştən) - satışa qoymaq, satmaq



oLjjJJ Vlil < j jU'

ı_£&-4y j' j' j u22^8' _P

(7 ?Vd)^ijİJ jxijjjJ Jİ jS 45-aj JİjJ <_i

f&S (təzəllom) - zülm

jjj4Ü gki (təzəllom nəmudən) - şikayət etmək

( ^ X Y 1V)jj ^al5s_jA İİJ^aj ^IİA) jLjfc_jS ji jl

(təzəllomzən) - şikayətçi

(i A ,A • )^>jjj jjA ij <_5Lij jbjusMjj AS 

jl.l<-«Uru (təzəllomkonan) - zülm edərək

0 v / • f )m> ü'-'jü °jj-

j#*2 (tə bir) - təbir, yozma, izah

(TV _TY A)j_yj oJUxjjj <-Jİ_yä Jljjjuuj

(tə’biye) - hazırlama

(V V , 1 V )|jl^äk aLj j_İi ij Ajwt Jİ ij (

J#*»j (tə’cil) - tələsmə

(AV , i ^ctuajui jlS j'j^ aj.ıi

ji*«x ch^*a (tə cil costən) - tələsmək

(AV F jd&xu C

jiuijS cU>*jj (be-tə’cil kuşidən) - tələsmək 

(AV f)(_pı£ Jjäja ijjSj

“-iu*2 (tə rif) - tərif

0 V X AA^iiLj^uij Aäxj ji uJujxjj 

çM1*2(təzim) - əzəmət, böyüklük

(^ • ö , Y VA^JjjjliuU (JLa Ljj uSXa L AS

jjjj fxkuuj (ze-tə zim didən) - yuxandan baxmaq

(1 i V 5Y"Y>V^(^xä) JjLaj (jajljj JİUja. i^ä. iijaj

(‘A2 (tə lim) - təlim

jojS fjki (tə'lim kərdən) - öyrətmək, təlim etmək

? J<5 (ji j AjSJ jl&-«lki

AİäxjI eAİ&J ^oiijLuij

jjj (—ijUiJI <S <_£ jLaj (Jilij

(f • )l j 1—İjIä jjj£ Jj

j^-J*2 (tə’limgər) - öyrədən

(r / • )(J<4 <-f' jAj ia'j aS j'> Jjiji əj? Ijxı

jjjj (tə’limgər budən) - öyrətmək

(V ,Y . <_$'jjjj a£ j^-oıLu^A-aä. l>0

(təviz) - talisman
CTV ? ,')<j'+i (.fjj'-’ji ü^jupj^-^ö’ej

jjjS (tə’viz kərdən) - talisman etmək

(Y Y ? ,VM)»l£j fjh j$aj oLİ Jaä. jPS jjL İjjxjj

Jälij (təğafol) - bilməməzlik

jü.U Jsüu (təğafol saxtən) - xəbərsiz olmaq

(V) ,Y’dY’)jjJ

Uj (təf) - hərarət
(T ,f£Y)(—>1 jijialjJ İJ^xu

Uä (təf) - işıq, panltı

(Y 'f d , ) • • )aLaJ əAj? ji2 *'-82

jitij (təfaxor) - şərəf

j-5jj' j2*-'-’2 (təfaxor avərdən) - şərəfləndirmək

(f • , Y ə ) )Jjji jl£ 

ujjlÄj (təfavot) - fərq

(Y Y” Y A^AaSa^i ijj CjjIİİj

ö^2 (təftən) - yanmaq

(A. r > f) j2^ »j spjjp o’j* 

jjaaaü (təfsidən) - yandırmaq, istilik saçmaq

(f Y ) • <i)ij'İ (-SJJ22 ÜJ? L^jj^İ

Cjaaliu (təflis) - Tiflis

aLuujjl JJjjİj ialjj

Jjj' JİJ^ Lä^J"

ı_ılaäl jn.ait j 8 JJ22



jjj jÜAJ jjjL Cjjg jjis.

jjJsjj jj JJJJja.

(1 Y ?Y f V)jjjj OjLöc. xdjjl (j^** aS 

jjjj Uj (təf-o-dud) - yanğı və tüstü

(ÖH 5 Y Y • )ojjj l$İJj (jjji Jjj j <jj

jjjj (təqdir) - təqdir, alın yazısı

(TY 5d)<_£JU cffjljj (^jL>j uSjj-u

jjjS jjjj (təqdir kərdən) - hesablamaq, qədərini 

müəyyənləşdirmək

(YY“ ,fdV)jİ3.4£əjUjjSJjjJjaS

(təqdim) - təqdim

0 f j’j'j t^j'J^jJ a£

jj^sİj (təqsir) - günah, təqsir

(f Y X b Y)jijjj>.jj j^ J?* «əiJJ

tMJ1* (təqvim) - təqvim, kalendar

(d Y ? P A)əiı-^1 >*ıjl ^lj l-£_Lö jjj^uj

‘■W (tək) - yeriş, üsul

(f • ? Y d Y)jjS jjjaI jälj jüjjS. ı_Sü

jüüjj (Jujj Jjjj o > (fərəs-o pil dər tək dər taxtən) - atla fili 

birlikdə oynamaq, bir əldə iki qarpız tutmaq.

(Y T Y ? Y d Yə jjä.lj jJ Jjj j >-Su jj (ja jä <_JÜ.\_j əj £tj jjaJi Ouaj£jj Aj

(təkapuy) - vuruş

jA* Ö* > j£»ljj ftPİÜ

j? fjjäjj

o jS ^jSjj ı_Su£ i_Sj

j<£ <J(təkapuy kərdən) - vuruşmaq

(Y Yf ,Y . *)jA>?-

jjl£3 (təkavər) - iti gedən, çapar

0 £ ,V Y d) j&i <_s'j* jij

jj&j (təkavər) - at

(yvt ,y .r)jijJljj jjiSj 

jjjjtsj (təkavərtər) - daha iti gedən, daha sürətli

(f Y X”Af jJ Jj jl jjjjlSu »1±mi ıjlS t-yti"* ojjjljS.

(təkbarəgi) - yürüş

jLilo»ji JL JLjL5j (təkbarəgi be-əndaze daştən) - yürüşün

dərəcəsini bilmək

(d /Y^jLfcbjb.jləjlj

Ujj AJ (tək-o-tab) - hücum, yürüş

(Ytv ,rv .)ij cjLjj lSj ajjS (jjjjiji ıj <jijä.jj£

Ujj Aj (tək-o-tab) - mərkəzdən qaçmaq, pərakəndə olmaq 

(dA ,Y“ Y •) Jjj AuaC jv>-ü <JİJj AJ

aAJ (təkye) - arxa, dayaq

jjjS ajSJ (təkye kərdən) - arxalanmaq 

(ff J f f’)(jiiji. (5jjl jj jjjjl^-i 

jəj ajSJ (təkye zədən) - arxalanmaq 

(Vd 5 Y f d)jİjj çAjäj İJ OİJ jA A£

>-Sj^ (təgərg) - dolu

(Tf , Y VA)jjjj jljL j j^JJj u^j^-j

j£(təlx) - acı

(Y ?Y d)^A jij-l jäl j (jL>-

(_ilkE (təlxab) - acı su, Təlxab çayı

(Y • ,Y Y Vy_£jj (_läJjjlj jja. ı—jljj*İj

(X&E (təlxi) - acılıq

(V 9 Y Y V) j'jjwü a£

<y5dj (təlxi) - çətinlik, əsirlik

(Y Y Y ,Y ‘td)sj (jljjlji jj p»jtjji jJ

LiLu (təmaşa) - tamaşa, seyr

J1 jä. (jijJpjlJ^jj jlfra.

Aj.u^ jäS. Ajıja, jlj^ jL j

(JALP- <-S J J'-?JJ j J*

jjj ji (~~lv5J ‘liıJJJJ AjSj jjj

j^j? <j-* jj j?

(J^ jh A Jj'J Ö*A?

ı_£j£j j jlj Jx> C-Ajula. jjji j

Jjjj jJ Ojj>J (_# jLu> 9jla. jJ

oJ ji_» I j AAnjl jə tsAİu



/ A)Jjj jİJİä jjjäl <_ui aS Jjj jljja

jj^LXü (təmaşa-ye (çizi) saxtən) - baxmaq, tamaşa 

etmək

(V. /n )jüäl UİJ Jjj jl^J ^jLz, JjıäU^iä. jijLiUi

jjjS ULu (təmaşa kərdən) - baxmaq, tamaşa etmək

(f f ,Vf )jJj uSJ (^JjA jjS 141— (JjS ğ4j jjjj

!—'bu (təmaşa) - məclis, şadlıq

(f Y “t T f Y)jjSjL JjS Jl— ü' J ufULu

jjjS 141— (təmaşa kərdən) - şadlanmaq, əylənmək

(^ f YJ^jiSİjjä jlS Juj |jjäja ^jjS 141— ı_>4<l aS Aj jlia

b*tu (təmaşa) - seyrəngah

( 5 Y 5 ) Y r*^uC.n jl.ı ı m j 4 Ij jl jl 41 a i j jLjLijljjj jjA

JS a£141— (təmaşagəh-e qol) - gülüstan

(f Vf ,f T4)jl ui/lij tK «&4t— jl jİjc-İ jj UUIjUxj

jjjS ,4- (təmam kərdən) - bitirmək, qurtarmaq

( Y d j ' 1 )fl> <-JjS jjj (j4ş-« j I Jİ Jj ,4— jJ J^ J)4a4 <_JJJ jjja

jjjjjS ?l— (təmam gərdidən) - tamamlanmaq, hazır olmaq
(Ai y t )eıxijjjSjjj Jja. ji ^jis fi.j fäjij əji jjj Jea.

jLlS <4- (təmam gəştən) - əldə olmaq
(HA 5TfV)^l&I jJİJı^-ia. jju JJİJ Aa. ,4—AJjS £cL_a jj AS j Jİ j*

jüS ?t— (təmam gəştən) - bədirlənmək

(Y 1 ä , Y V . )<4—UjSja jj4ja j Jji Jj (44 OSjjJ »Ji4aj ja

flu (təmam) - tay, tam, uyğun

(A • y AY)^l— (Jji-kjajJjl ^UaL—

jj-i <4— (təmam amədən) - bərabər olmaq, tay olmaq

(V1 ,1 Y • )<4— j j' jjjJ ıj—S j4jj (44j fjj jƏ gHJ^ <j£-— a$j

<»l— (təmam) - vəssəlam

(dV ?YTfjet—jJİAjaJj jJjjjJj ^Uj u£ jS AS jJİA Aj

jliS LİL— (təmaşakonan) - seyr edə-edə, tamaşa edərək

(i »Y ,YfV)4 Ija^ Jj— Jjj jS jtjt 

fbü (təmam) - tamamilə

(rf v ,frv)üjjj ^jS jSjji ?Lu

fbü (təmam) - böyük, tam

Aİ^^a Oäj (jUSUalAİ

jjjj <4— (təmam budən) - bəs etmək, bərabər olmaq

(r ı f yrf)^ı-ıj jj <s ojj^ij jjJi-jjj ji^

<*L- (təmam) - tam layiqli, kamil

(TA ,VY)fU Jjjijj ^İİJi oljJj

Jij— (temsal) - simvolik şəkil

(VY y Af)(jjjjä. JU—j <_JS-4 oäj^jljj jijja. JUjAJjj JÄ İJa

i»bü (təmam) - yerinə yetirilmiş, tamamlanmış

(44 y44)^1— jİJjj Jjızıio AajİJjJ AS ^1 jä ^İJ-ä <_&üä jl J»i Jjjj

jjjji fUu (təmam avərdən) - tamamlamaq, əhatə etmək

(Y V }44)^Loj f jl jölS (Jjjj t-Sj jjjJ ^1 jä (^jjS #bi coJjS A-oA

jj-i flu (təmam şodən) - bitmək, qurtarmaq

(VY *)^l— j^yjljalS Ojjj j4ja

Jj£— (təmkin) - yazma, nəzmə alma 

(A. ’MyäVijj c#jjj' üA—j

JA— (təmkin) - möhkəmlənmə

(V • ?Y 1 ^)jl JJjlS 41— jxac. <_5d—

14— (təmənna) - istək, arzu

(1 . ‘r y A) jjjJj 4i4Sj jjİjj jjjjS

(Jİ jjbb J*

jl JjS<—j$j jl o*jj ji jJ

JJM) jli— j4lj AjİJjJ ja.



JJjS U-j (təmənna kərdən) - təmənna etmək, istəmək

(vr tujä cpjijäj juiü. jas ilü jsu jjj£

ĞP-' (<j;(təmənna-ye(çizi)amədən) - istəmək, meyl etmək 

(TY ,YrY )ı_JÜe. Jİjjj^. Jiä.jJ jj Jj2 ujIjS. jlxü jjl a£Ij

J^b (<^ (təmənna-ye(çizi) daştən) - arzulamaq, istəmək

(VY ,Y ÖY)o»5lj oJjjU jäj ji jliAj Cuilj ojjjJalj jtlmlj jj

lPjj' <-b (təmənna-ye del dər dəmağ avərdən) - arzulan 

haqqında fikirləşmək

(Yf 5Y V)jjjji £.)ja, JaSjj^jai jki jJjji £ Uj jj Jj (jL^

jjjj ol j jja>)<jlj Jjä. (təmənna-ye xod-ra be-(çizi, kəsi)

rah didən) - birinə qarşı özündə meyl hiss etmək

^”)AP j -JA. cSliaJ Jjj »L» ji jjj jjş> (j»liıL

(təm(m)uz) - yay aylanndan birinin adı. Təmmuz

(Y ,Y YA)jaj <jjL^j ^j*jj jlj>jaj

Ji (tən) - bədən

0* ? ü'jj^ Sr>' j! Jj

Jj (tən) - əyin

(Y t Y rVY),lu\u) jJJİuıj JİJj 

jj Jjj (be-tən bər) - əynində

(1 1 V)» j£ jj a j£ j Jje-j-ja.

Jjj? (bər tən) - əynində

(ö A j i • )<jiİjj jUS jjJJ jjÜjlu j

JÄJ (J jlaA j£ J? Ju jjaj

Jj (JJjjjl JJ (j-uU&JL? jl UJİ

(jisjJ Jjjj jjj uSJL ojUmi

e jj uS>*j Jjj' c^u>

»j j jj£jt»J jj?

J3 j J3 (tən zədən) - susmaq, sakit oturmaq, vuruşmamaq

(ö • ,Y Y ^)fjj Ji Jjj Jj jjJaÖJjJ ja. (*jj J-Jj^ ə-S Jjj^ja.

J3-! Jjj (be-tən amədən) - yaxın gəlmək, xatırlamaq 

(” ^^jij^ljjJ jUjfJİ J» jjajlJjj oJjjl J«

jjj£ jl? Ju (be-tən baz gəştən) - arzuya çatmaq

(löö ,Y «Y)jjj jliS jU J>^j>j j* jJp> <j_£A>'>

jjljj j jijjä- Jijj (bər tən-e xiş rənc nəhadən) - özünə əziyyət

vermək
(fr .Yör^j jUji jj jj j^joclkj oilu jijjis jj

jjjS JUİ jü(ij)ji (tən(ra) qofl-e atəş kərdən) - canı oda yandırmaq 

(V. ,YYY)^(j!ui Jis JjASLilJiaAi jiji Jiöjjä. Jj »jUj

jj JAİS ^i J jj (tən-ra be-həm feşordən) - bədəni sıxmaq (zərbəyə

davam gətirmək üçün

(YYA ,YVA)jjkjy^ ojU jljj J>İsjj ^Ij jj Jü— j

JJ>jb Jjjj- (sər ze-tən baz kərdən) - başı bədəndən ayırmaq

(VY ,YöY)jjSjl> jjj (^İjj ljöj-> 

jj (tən) - adam, nəfər

(YY 5VT)^jL3.jj<L-jIjj4^ 

jia. (təni çənd) - bir neçə adam 

(s r . ySjij Juə JJ>

Jj> jk>' <J j'J"jj4J

»'j j J <jrij JjäJ^

jüj jla- (x2 (təni çar pənc) - dörd-beş nəfər

(Y • V . Y)jzaJS. jl jjjj Jjl aS jjjj^ Jt-^tä j' ur2

jjij jj jj (tən dər dadən) - razılaşmaq 

(Y^Tö /YY)ji -1'-3> ^A-jjjj-' ?*

jUI Ji (tənasan) - rahat, asudə

(ı r ,y • )ciuıjib jjäjS Jt—' Jj 

jjj(tond) - simic, xəsis

(YY ,Y Y ?jj jj-öl) aİJjL) jj

jijijjj (tondatəş) - güclü alov

(> Y < ,YY Yy^JSİJjjjÄ. Jj jjj?

JİİJjä. I) CaiS jJ Jjj'

■ 'ı.-jlK-AajlSjSjlS u—J

jllıajiJbjljj ^jJj^Jj

^yJiSLiJ j£ AlaJ ja£ J—Jİ j



AjİÄİ (-^jajjllj <£

ijji U^jxjjljjl j£ jjulU jj

^jj aUİ jj jjjlj jAİläi

ı—Ss ı,lä. jjjji<^jjjjtj.a>u>

cXä>j jt&jSj (_j jtu jlÄäe

0T ? Tjj^jjlud-oj cS<iş»j ^3—? (jijjujj {Xj-jLuri 4a.

jj-l <_£_£ (təng amədən) - gəlib çatmaq, yetişmək 

<i)(_yjjLUlji J ji-lil C IÄ >U JJJ ^yjSjljlj OfiJ 04.XJ

ĞP*' '-^2 (təng amədən) - məğlub olmaq, sıxışdırılmaq

Q V 5X A‘t)ijXol i_SJj jj>İlijS A_juj jjji 

jijji uXjj (təng avərdən) - daraltmaq 

(AV J X T)ijjl <Jj2j'SJj (j-əjjjj

ÜP*' > ‘-&S (təng dər amədən) - yaxınlaşmaq 

0 Y1 * V ^<_5Lia.ijijSjjj jj&i jlj^j^ u^JJ oljäiu ijji JjLaja,

lP« Jjj (təng şodən) - daralmaq, dar olmaq 

(A ? A • jj^Aıä a£

jjjS «_£jj (təng kərdən) - daraltmaq 

(Vf 5m}Xjj jj- jj jü> otäjj£

u£jjj (be-təng amədən) - təngə gəlmək, bezmək

(Xd ?X ? V)j£jİ (jl^jj oXal ı_£jjj jJ (jljlaj iS.uA t Ajj jji j

jx»i ^Xjjj (be-təng amədən) - yorulmaq 

(T • }X Vj3jj Bİjjl A-ai I £.i~il »jL«a uj lı J) İAİJİ jljjljj-u

jjjjiji <_£jjj (be-təng dər avərdən) - rüsvay etmək 

(?A J f A)l£jjj AjljJ jl jlj jlijjuj

»-£■2 (təng) - ağız

j$Ji <_lxi (təngşəkkər) - şəkkər ağız

(X<^ JfV)jS^d;ls£jj<>iJ3jjj

<-^2 (təng) - çoxlu

(AA 51 f ^)<JjajLuı <_£jj u&j Aluıljijj

<J-2 (təng) - sıx

(f ,rv<l)<—Cjj aijjl jjl$JL-a jjlıl a»a

jj ^Ijlaj «.Ajj jji j

t-^jjjl&jUjjSjilijji ji

'Sjj j Oaş> j'j j'ji’ jj f“jj j

I j Jia »aJ1J jS »jüjl juı

jbSjj OjUasa jljj ijaj

(Jİ jJGjİİXJ-ijJ jXQ 4_^jl jSü

JLü (təng) - dərdli, qəmgin

(11 ' )lj i-Süj Ji jjl

JLu (təng) - möhkəm, bərk

(OV J 1 jai—aijJj j »jLjA

jUİJj (təngbar) - əlçatmaz

(T ,X V 5 ) jl_ı$jj <Sji ji jliJ jji?

jlXS (təngbar) - laməkan

(x <j ,d)ji m>Cj,jj uSijii L^jj ^jS 

(jtaXü (təngcay) - dar yer

(Vf ,X ^X’)(jlaJjj jjji^'J ÜjxujjÄ a£

(təngçeşm) - dar gözlü, gözəl

(tf A /r?) jx»j jUui »jüi ji JJj »xi

(təngçeşm) - çinli gözəl

(Fö ,X A 1 )<_Cjj <ji jc-i jijl ^İa^JJ j^jj

(təngçeşmi) - dargözlülük

(Xfr ?rvx)ıji oijj jUSfJoj^iji

JaS-u (təngdel) - qəmgin

jxi Ja£Jj (təngdel şodən) - qəmgin olmaq

(irv jx1)Jjx»İji JJ j7Lj<S

Ja£jj (təngdel) - rəngsiz, naxışsız

(Vb ,VVA)£İjäJJ JiLu >J

jSJj-ü (təngşəkkər) - şəkkər dodaqlı

(XA1 ,XFV)jSU;^145jj1>a.I JLuj

jjjji Jjic. jij£J&jj (təngşəkkər dər əğiğ avərdən) - şirin danışmaq

(A • T ‘r A)(»jji Jja.j (_>lj2 <ujj j fjjl jjsc. jijSJSLu ja

(_/-2 (təngi) - darlıq

<Jjj AİuijIä ejL jjSijc j

jl ><na> (jİAp ja. ç£jl ^jüjjc

lj| m ^a-JIäSuj AjoA

£l£jJ jU» uyj'-?-3-

iS.uA


jjjaİ (təngi nəmudən) - daraltmaq

(VT J • A) JjaJ (jSJjjlSJJ c.AÜäj jj <S Jjaj jjjjUj (JJjjL

(jdaJ J

(—lUäl Jjjxuİjj Ojjjj

<—lUSİ jJ-Uuİj j »jjjj

jjjji (təngi avərdən) - çətinlik gətirmək, çətinliyə salmaq 

<i<Ä)(jjijjä. ölül jj jjjü ^Ij a£

L-ılXjj (təngyab) - əzabkeş

(n J?
jjjj (tənur) - təndir

0 Lfjjjj ÜJ? jj“J

»jjjj (tənure) - hərbi paltar növü

(H Y J • 5)<_ili ,_5jjjj jja. (jSjjjjxjj

əİjjjj (tənumənd) - güclü

(1A V JA A)jjj jlaCiHLS ®4jlijj a£

(tənuməndi) - güc, qüvvə

() F) ? “i f )(jj jja Jji jl (JJİajİJ iİjJä.

(tənha) - tənha

(f Y 51 Yd)jj& Ofitjäljjj fjj t_£_u

öpj (tənnin) - əjdəha
(dr,AY)İAjljljjjjlj^jjJ

ı_jLı£jjj <Ajj i_jjc. (jäUa

Jjj jlJia. jjSİj JJAjjj

(jjjjJ^jjja-aA pAÄUjj jjj

JjS Cjc.Ua a£ jİLajj ^yjjjä

j (to) - sən

(YT ?Y Y*)jjjui IjIJa ^jj <*~ı*jJj cJə 

jj (to) - sən(Allah nəzərdə tutulur)

(1 5Y')CÄ*jl^p (jjİJi. JjI 4*14. Sı Laj 

jj (to) - sən(Nizamiyə müraciət olunur)

(I f jI )<_Cjaj ji jluıijj (Jİ51İJ j 

jj (to) - sən(İskəndər nəzərdə tutulur)

0 > ? Y dV)jjJSIjlo Cjjuiä jj JSjj a£

Ia jlc. oJaIjjäj jjjjj

> (to) - sən(Nüsrət-əd-din nəzərdə tutulur)

(A ,Y . A)jljj-S. jijlJ AjSjS ^jJ

> (to) - sən(Nüşabə nəzərdə tutulur)

^YY *Y j (jjjLoÄ

j (to) - sən(Çin xaqanı nəzərdə tutulur)
lAJj! JlJ jijj Jjh

jj (to) - sən(Hind şahı Keyd nəzərdə tutulur)

(f r JY A)^U <ül»jjLj*j Aj (.jjjSj

jj (to) - sən(Çinli kəniz nəzərdə tutulur)

(dYY /TA)pjj (Jjjjj ^jj jjljjJ a£ 

jj (to) - sən(Dəvali nəzərdə tutulur) 

,rid)^j£_u <>.j ^Lj (jiiSjj 

fr-äljj (təvazö') - təvazökarlıq

(T . Jj)Y) jixjjJ tjjJ ^JaljjjJ (_jjJ

jl JJ XİJji. ç JJ jl çjSjS jija.

(Jİ JJ <-SjA jİjjj jjjj I ja

f jc f I

4j AjİS jj jl

j3 Ü^“J? Ü^j
jjj-ü £*.aljj (təvazö nəmudən) - təvazökarlıq etmək

0 'T j £d)jjj (jjjJJ jJji ^Jaljj 6İ aS

ö'jj (təvan) - bacarıq, məharət, güc

J A<0jlja.jj^J|jjj Ajkjj 0S jijj (»jii öj? csj 0 jş-?

AlA) cSj> gj J'j>j

Uljj (təvana) - bacarıqlı, güclü, qüvvətli

j-> j Uljj (təvana kərdən) - gücləndirmək, qüvvət vermək

<Xh j«j uijj ısijj

(vr jd)ü uı jj jii jSj juiü. i£ Uaj jjjIjjU j j

jUljj (təvanatəri) - güclülük

0f , *Y jjUI jj jji jLSjjjju (JjjUIjj jl jjj jl jjjj

jU- jli) jjl jj j'

jSLiljj (təvanakon) - gücverən (Allah)

(YT T ü f ) jl jjljljjUj j^UIjj

Cjc.Ua


jlu4) ji (təvanestən) - bacarmaq

(Y Y , Y f Y )^i£ j jL jjj LjjıAaJu (1j£ cS jl ji jJjS AS jıl ji

ö2*"! ji (təvanestən) - şəxsiz fellər əmələ gətirir

(f ,Y Y jj^ jaİJİJjjj Oxjjj

(təvanestən) - felin bacarıq formasım əmələ gətirir

(Y Y 5 Y jS Jiljj <jj^j jl ^1jjjAjA <jajSjİ

j^-ilji (təvangər) - dövlətli

(Y ,Y • V)Ojl jSI jjji JL» aj&juijj <jıjljj jjlji jjl

jjui j£jljj (təvangər şodən) - varlanmaq

(Y f ? Y Y Y”)»IauijäjSj ^jS jl jj j$jl ji

./-i'j> (təvangər kərdən) - varlandırmaq

(Y Y Y ,Y VYfə^jj Üja.jJjAL>jl£jjj jilj (jSJ jaL» j

ijjj* (tutiya) - tutiya, göz dərmanı

ĞP jS j2 (tutiya kərdən) - müalicə etmək

(Vf /rY^jSjjjijjjjjjj^iji

(Vö« T'Cf ^(JJJAİ jlä*j ji jja. AÄLİİ jj 

jj4 j-ji (tousən şodən) - əyilməmək 

(Y Yf 5YdA)(jXİ jA-İJ Aİ (UjS JİJaj Aa.

(jİAi-j* (tousəndeli) - inadkarlıq

(fdY /fT)OiljZlj jLİjjk «oJİ jl ji

jl>j (j* ji (tuş-o-təvan) - güc, qüvvə

(Y V • ,Y f A) jl JJJ (jijjj jljjajj4 jl Aj

ji (tuşe) - var- dövlət
pr ?YrY)CA2j£ jü^jjij- jStAj

<«ji (tuşe) - ehtiyat azuqə

Y -^■***j

aJjİ (tuşe) - əmniyyət, təhlükəsizlik

( H ö , Y 5 d)AüLA jljjA j «A^ijj Jjj

<iji (tuşe) - qida, yemək ehtiyatı

(Y Y ? Y Y jAjjljjj Ajjj jta. (glj^t^aj

jülu. aj ca2jj (tuşe-ye rəh saxtən) - yol ehtiyatı görmək

(Y • , Y Y'f) j',jiıit.Aİ jljljj jljYj aS jt*jj »j cAjjj Jji. ^l&jgj

jjlj «.Aj ji jAJjl I jjj^ (quş-ra əz-dəhən tuşei dadən) - şer demək 

(^^ ,Y*d)aA*ijj jAJ jl I jjjS ^AJ

gj-ıjiiji (toufirsənc) - dövlət ölçən

(Vf > )çtjSjLa (j5u o j^ajLa

jl*!2 (təhəmtən) - pəhləvan
(YTf /f^jijjjjjSc^ijjp jjj

cÄ-tji (töhmət) - töhmət

jjt^j Cixaü CiAji (töhmət-e nist nəhadən) - yox etmək

(f d ,V) jA <.'1»1A JJ Oumjj ClAflJ Jjj jA j İIAJJAJ Jlx ç.t>jjA jjj

(JJJJ (J»Ü jjj (^IjJJjSj

(JXİ jxjjj AS (jjjj Aa. tjjjJ j

OiLuj (jsSYj Aj>jj£ Jaaxjjjj

jl jjU Aaİ jl C AjLajİ Aj

jjiU Jj-jj Jjjj Aa.j£l

AjİİJ Jj »1J A>a jjAJJ

AÜİJ&J AjijSjJ jİjjİ jj

jjäL Ljjjj (tutiya yaftən) - işıqlanmaq, şəfa tapmaq

(f “ 5rrv)Ujjj jji. cjjLjjS Ljüjİ jjlj

Jji (tud) - tut

(f f ;VY Y )jj*» eJjji AXİUJJİJ İJİÄ.J □ji cXjj ^A J Jji ^A AjljjjjJ

jji (tur) - üUj> sözünün qısa forması, Turan

(Y AH ,Y”f V)jjj sjjj jj) Ciuuj (jjıjLajäj

l)Ij> (turan) - Turan

(f1 Y VdV)CiMj Jjjlji jljjj j jljjljj 

ö“J übj* (turanzəmin) - Turan

(Y • V 5VA) jJAj (jlJj2 u£Ja cj&J ^aji a£

Ciuuii (Jj jS jj Lj jJj IjjJj

(tousən) - ramolunmaz at

cAxujijJ j" JAj*Jja. H Ml ı

j'j^j-5

jlüSjİjjS ja. jİAfri



ajU (tohmət-e saye nəhadən) - kölgədə qoymaq, kölgə 

salmaq
jüS j1 (əz xod tohi gəştən) - özünü unutmaq

(' Y ^Y d H)ujI*İ9İ jj AjLui 4_Lo GJİ uS» £>*J duJaJa-a jJjSLa

(təhniyyət) - tərif, afərin

°jj«j (təhniyyət qoftən) - afərin demək

(VT ? I I V^üüLuı Cııifit ^jja. jjjj 

(tohi) - boş

(v'f <j$J (jijj

j' (tohi əz...) - boş

() f) ,Y . Y)<LJjA.jljjlj

Jjj^lj JİJaasLS jjjJIS J^ j

(_yj» t? (jjj ASlii jj

(Y Y ,Y I jl jj <ijjjl jS

(tohidaməni) - əliboşluq

(YY /)uA*'J U43 Y^J3 üiJJ 

gu*» (tohidəst) - əliboş

(Y r , I Y)JİJjä ^LİoLj >

AjL. (tohimaye) - kasıb, yoxsul

(YV ,Y VA) jlSJ ■ .i«A u^jJjjİ ^Uj

jjj (tir) - dirək

«<lli Ja Jjaİ jj

(JaL (*İa JaLj A5J (Jjj

(JJJJ LPİJJİ jUaLu CuuJ t^J

<5^ j'J*"

jl jij*ji jl (tohi əz ostoxan) - sümüksüz jj2 (tir) - ox
(HA .)»Lijjj Jjji jljüJj

Aluil jl (jllo jjl jljjiuı

(tohi budən) - boşalmaq 

(V ,wv)^u.^j jjs

i#*3 (tohi şodən) - yox olmaq 

(Y n. jvy^v1^j-i 

cPj^ (tohi kərdən) - boşaltmaq

(jUlsk

jjjS jLuj ujja.jjj j (ze-tir çub-e dəsti kərdən) - oxla silahlanmaq 

(Y d VI A) jjjS (ji-G gjja. <aA (Jjjjj GjjS (jĞ^jjj*! j'-iü"

jjüiS Jij! jjj jUS Aj«.j (ze-cə’be-ye kəman tir-e Areş qoşadən) -

I^ALa Qİ

ĞPj^ <5^ (tohi kərdən) - ovlayıb boşaltmaq

(Y VY ,YT > jlJj-JjS jljljj #Jj j'J« ü' JP <?J? °4?

jJjS (tohi kərdən) - içib boşaltmaq

^ALuuäIja ^L^jJ Gjlj (jJ

(r,Y.)o^

<5^ (tohi gəştən) - boşalmaq

jAiL. (tohi mandən) - boş qalmaq 

(1 f f , Y AÄ)^,^ cJjj Ijl j jjjLa <S

(JİJJİ.Jİ (_SLİJİJL

sərrast danışmaq

(A Y j H V)jl2iS J“jijJJ jt«S s<ı*o. j 

ü'jk>M (tirbaran) - ox yağışı

(M J V1 )<jijəj Jji uü Jij?'

^jjj (tirəgi) - qaranlıq

(YYT /Yf)əb(jİjjlĞİjj ^jjj ji> 

»jiJ (tire) - qaranlıq

(Hf j VTjJaİU ^JJ (JİAJjjİ ja. 

u£li. äjiJ (tirexak) - qara torpaq

(V , Y A A), <K #jjj jl ^Jja j£ f*-1 J4? 

flj ajjj (tirefam) - qara

jLj£ qaSjJJ GJauJ JA-m; jluı

(JijaJ JaI Aİ jl jüjJJ (JJ?j

jb (jJjjlA j Jjjl£ Jjj jjjj

Ajjlj (_jj o jjjjl jjjj Aa

(_SLuti gjSjS e-oJj jjjS



(Y 51 5 T)^U CamÜjJİ (jic-l ja.

>-» »j£ (tireməğz) - qara

(Y d ? I Y A) J*jjl Jjaj jjl oLd CjäjjSİjj 

Jjj (tiz) - oynaq

p Y • ;Y Y Y'^Jjä,jLojjj jLojj jiäuljJ

Jjj (tiz) - tez, cəld

(I ,^V)j^Jjfcl jUXsij^ JAİJJ

jjj (tiz) - güclü(sel)

(vı ,rdr)jjj uj^Ujjjijj

»jjj Jj JjjjS j*j£j

Ji-o e JJJ JAİ j <uküA jjjj

Jjjj j jşlLİşl ^,<ınjı sAÜJjä

<j4jj jj^ >Jjj Ö'J'

Jjj <_jÜxj 4£ (J jUj (Jsliu

Jjj (tiz) - iti, kəsici

Jjj c? üj? <-? jj^ ji>>

ü<A Jjj (tiz kərdən) - itiləmək, yonmaq

(YA 5f Y) jSjjjj^İlj ji*j (j»jje. jSJjjI j A-dJ (jjSjA jSu

jiıjj jjju (tiztər gəştən-e dəndan) - tamah salmaq, diş itiləmək 

^jJj ı^ jäİ(f A ?TY I )uSj£ jljjj 4XİS jjJjjjjj

Jjj (tiz) - kəskin, ağır

(I I V 5 r 1JJjj ah JjVı%ı <ütiü Jaä jJjJj Aj»lj jjj^ Jiİljj

Jjj (tiz) - tələsik

(11V , 1A A) Jjä. a£ ajj£ <J5Ja Jl j uSu

Jjj (tiz) - şiddətli (xəstəlik)

(^•‘OJöjS^jjJİ

Jjj Jjl jJİ j

J^j (tiz) - kəskin, qəzəbli

JjjjI^jj OİA jj£ JİJJ ji Jl

Jjj (tiz) - sürətli

(dY ,Y A)JjjJjjIja jac- h-viK

Jjj (tiz) - uca, gur(səs)

<5J > _P lS Jjj Jj?j“?

jİja.Jjj jjJljjj .libıuji

(ı rr ,1 v)J,*^' 'jj(Jj*ij*^jj*-0j^ Jjj ı-5-jAiJljjxui (_gl $ j» d

Jjj (tiz) - yandırıcı, qızğın

( I V • , 1 Y ) jUjjJ jİJİ rl.a.al jljiJiP^Jİ (JjUİAJJXJJjjS

JljJtfj (tizbal) - qanadı güclü

jxi JIjJjj (tizbal şodən) - uçub ovlamaq

(Vd ^VAf )(JL«jİ Jja. jXal ı—ijİä Jjä JAaI JbJjJ j-ldı-XoljJ jljjJjä.

ejjJrfj (tizpəy) - itiayaq

c^Ji3 (tizpəy şodən) - itiayaq olmaq, səfər etmək

(1 I A ’Y" 1. ),jjJjj jİj£ojIjj^J

JIjJjj (tiztaz) - iti, cəld

(d“i Ad)JUJjj (jjSjl <-£äJSj jJäj

oi»Jjj (tizcuş) - itigedən, sürətli

(TY /TY^jnVjjj jUüojU<-A

jİjjjJjj (tizdəndan) - kəsici

jjjj jl^jjj (tizdəndan budən) - döyüşə hazır olmaq, kəsici olmaq

(IV f' ‘r'r)jjj jlJjJJjj J*jjAaaİ aS Jjj jl-üa. jj/jadi ^>jj I jj

jjJjj (tizrou) - sürətlə gedən, iti gedən

j^d jjJjj (tizrou şodən) - sürətlə getmək

(AT Y Y^jjjjİJjJ 1-SXaJljuı ^j-oä.Jj 

ftfjjj (tizqam) - tələsən, iti gedən

(VA rf)?lu jJİİJ AJİJjjj IjİJj

'j^Jjj (tizgəşt) - sürətlə fırlanan

02$Jjj (qonbəd-e tizgəşt) - göy

(II J V^)O2^jAJ.\fX.vi JjJJİjj j*İjjJjj (jiji

j-jAjjj (tizhuş) - iti ağıllı, tez qavrayan

(Y I , VI ^jlaj »j Ij (Jc. J>j

jjİaSIjjJ JJJJJ (jtia.

jxjA Jjj eöJİj£-d Ajju 4-aA



ıS (tizi) - sürətlilik

(HV ll)<jla.jLlj Aji*. jj jljjbjj ^UjL <_ıSj^juİ a£ (jjjj

aAh (tişe) - tişə

(4 S')41uAİ Ajjj j$S jb Aiuj l IİAİ...J.; 13 ja ...

<Ah (tişe) - qələm

/X)jSjjjj^|j u»j jjj I j Ajjj ja j£j

41«Aİ Ajjj (tişe ahəste daştən) - ehtiyatlı olmaq

y ' )j^ Ajx.Aİ Ajİaİ jjjSxij J$S JİJ AluU L_J Jj^ıjjj lj Jİ*a

(tiğ) - qılınc

(V^ Ü'4u Ü£jl fjl-lj JlS

lPjS <-£ (tiğbazi kərdən)_-qılmc vurmaq

uaLöjl ^Jjj jbijjjl oj j

6^ (tiğ bər avərdən) - qılınc çəkmək

(Yf ,t T^jjj Jjj Jjljj jjjjj jjAİÜ JİS (jlıailj ja.jJjSLuı

jjj jüL (ba-tiğ peyvəste) - qılıncla həll olunan 

jüjjijjjl jjjj (be-tiğ əndər avixtən) - qılınca sarılmaq 

jjj jjjj (be-tiğ amədən) - qılıncdan keçmək

(1 AV J f )Jjjj jJ Jİjajj j' aJ jjjj Jja jljİA jİJİaj Vi Jjia.

jjjj <_£jj jjjjl (əz tiğ zəng bordən) - qılıncı döyüşə hazırlamaq 

(?v f. Ay_£jj ju jij ji^-jjJjj J^j a£j£ji1j

jj|j jjj ^ijii (be-tarac-e tiğ dadən) - qılıncdan keçirmək 

(YY/YV)jjj jrljljjlj jl lSJa jaj jjjja.Jjl jJ JSİa çl jIIj

jjaJS jj Ju! jjjj (ze-tiğ atəş bər kəşidən) - qılıncla döyüşüb işıq 

saçmaq

(r^A ?rv^täi ca^j^ •jjä. jjS Uja. jjJS jj ^i jjjj

jjj <_jljällj jjj (tiğ ba-aftab zədən) - günəşə ox atmaq, faydasız işlə

jj (tiğ bər kəşidən) - qılınc çəkmək

(1 f Y ,ld) jjjSjxılj ej£ ^ajS AAjSj

ÜPj>- fcP (tiğ xordən) - qılınc zərbəsi almaq

() . d J *t A)ja jj jjj JJjji jl (Jul Aiii Jjj u5Jj JJjjiJ jjxİjjj

lPJ jb (tiğ zədən) - qılınc vurmaq
(dV Ad)^jj jjjjj jjjJjj ^1-J jJ

<_jVjäll_j jjj Jjj jjUİj

jx. »jjj soJjj jl Jaİ Jjjj

> 0 J? OM j

(tiğ kəşidən) - qılınc çəkmək, qılınc vurmaq

(t r • y « )jji j»jS ı-&Jä jja. »jJj ^g-» jS j jjj jjjj^jjSjjj .iı.ij.ts

Jjjjl j£ jjj (tiğ geraidən) - qılınc vurmaq

(M , t V •) jjjJ JaLü jLşJ j jM-ai j jS jjj Jjjl j£aa jlia. jjİuiJ jJ

jjLİ^ jjj (tiğ qoşadən) - qılınc vurmaq

() 1 • ?TYd)JjjSjj Ij <jIj Jui Ajiuujj aS jjj jjj jSjjS-u JjjUuS

məşğul olmaq

(1 1 . ,r?Y)4jljiJıLİJjSIj jjJlAj 

jjj (tiğ) - dağ zirvəsi

( n f \ Y) jjj ojS j^a jS jjJjA j

& (tiğ) - işıq, günəşin işıq saçaqları 

(^ Y )CXİÜaj jjjlj JMI J jj'JJ

^/Uji jjj (tiğazmai) - qılınc vurma, qılınc sınama 

(YYA YA)jIJ& jj ji jjjj

jIjäjj (tiğdar) - iynətüklü

(YY ,T£Y)jL>J» jl JJJJ jjj Ajxa jjaaa

jlJyj (tiğdar) - qılınclı

(TT ,'fäfjjjS jb jjj 4>jjj ij*ij-

jLja. i_jSja JiSal jj Jİ jj

jljkjj jjja tA jljjäu

Jjjä. jbjl AS jjİJkjjj^A



jljiji (tiğdar) - zirvəli, şişuclu

(TV 'jäjS jj* üS

ö>jS (tiğzən) - qılınc vuran, döyüşən

Çf 1 fV) jliaJl j ji Aİ

ajSJuü (tiğkuh) - şişuclu dağ

(V j>

jj£*jj (tiğgir) - qıhncvuran

(fAA f d)jİJjL> j t_gjŞjı^ çA 

jfcH (tihu) - qırqovul

(V 5X f İM <5^

*-> (se) - Fars əlifbasının beşinci hərfi

j'Ofr" j' cO“ cf j"j^ <jn-“

j  ̂Jjj jı > jljj

JJİ j j çljoj

q> (sorəyya) - Sürəyya ulduzu
(*1 ,Ä,)dPJ^ j£-^ JJ^J? CPj >Jl (dc. fjljo.

jjjS b> (sorəyya kərdən) - sürəyya kimi danələrlə doldurmaq,

sürəyyaya çevirmək

(?A

12 (səna) - dua

(A )Ct»jl3iä. <£la.

jji£ '-m (səna qoftən) - dua etmək

(T 1 4)»l£-»Jı jl'JJ j'-i'-l

j> (sour) - buğa bürcü

(<5f V)<Ü.U» fijjJ j-i «j*J j

ijS 'jjj' J <jj*j (J^ J^J

»Lİ j> 31 Jl J #1^ Jl OİSlu



2 (cim) - Fars əlifbasının artıncı hərfi

(tf)1* (ca(y)) - yer

(Af ,A 1)OaİSjjjjj £ ja. jl OaL CuİAj ojŞ jl (Jji <jjj ASla.J$J

CPjj’ l5^> (cay avərdən) - yerləşmək

0 / )<J^Jjj jL»Pİ jwjjj Üri-j (jla. ®Ajji jjl jj“jj f jm

jb (bazcay şodən) - yerinə(ölkəsinə, sarayına )qayıtmaq 

(YA? ?Yf^)(jlü. jl ^uäj Apc&Js jl <—jjİ (jbkjUxij$Ji jljja. jüS^

CPjS cH2 csb- (cay tohi kərdən) - getmək

(" / * f )<^x£ yrPJ^ uA" J’ *- cS’-Ajj^ JJjSbjJ?- 

j<£ lsF <Jb- (cay tohi kərdən) - qaçmaq, müharibəni tərk etmək 

(Y • ;Y Y ?)AJl'loA ^jAjjjl (jla. JjS (_y4J Ajo CjxuljİA#j ı'hİ&.K AjljjİA

(cay costən) - yer axtarmaq

(i ff ?Y Yd)(jt> Cimfr ^j&jjAjj* jaL

jjjjli (jla. (cay xaridən) - iz salmaq

(YT /?Y)(jU,5Ui. Jaä Upjj«jjjs,

ÜPj^ <-sb>- (cay xali kərdən) - qaçmaq, məğlub olmaq

(A ‘i ? *< •) Aj£ ®jb^J-iij’JJ j Jjjj J’ csb*.

jü.U. (jlx (cay saxtən) - mənzil etmək, yaşamaq

(? H , T H V)(jl-x-Vı^ O&İAa jl jA f jl-uı <£ (JİJ Ajj uSAä (jjm ’ J*

lPjS csb*- (cay kərdən) - tutmaq, yer etmək

(d? ’fVjjjLsj (JıalA jl jSJaAİ. ja, (jla f’Jd-J ®^jS ’j ^mm

lPj^ csM* (cay kərdən) - yerləşdirmək, basırmaq, gizlətmək 

(?) J VA)ajS (jla.1 j gj^jl jjübj JjS (jljjj »jS Auo aVjj j

jəjS tflş. (cay kərdən) - həbs etmək

(d) Y / ?V)(jLx AİAjS <ili. >JJA I J.

ĞPjS tfla. (cay kərdən) - daxil olmaq, girmək

ikiijUu A ı

öJb jLx ö^Lui^j

<jbj CAxjAjj Jjc- jji. Almj jmj

(<5A ?YTYj(jL»j (jÜuijjAaS Ij AjjİAi

CPj^ (cay kərdən) - oturmaq

(? • ,YÖYjjjUj c.u.ıA.j j£uA jljMijjc.

(jt^ AjS jLLujl j oAjlijAja.

(jlx ı~taijj oAjS Jİ <jUujjc

CPj^ <jİ-> (cay kərdən) - yerləşmək, durmaq

(?T j VA)AjS (JİjjJ (jtıplj^ (jiäjA AjS (jLa jA jİAjl^a

CPj^ ıs^- (cay kərdən) - mənzil etmək, məskən salmaq 

(VV ?Y AV)(jlj AİAjJjSjA jljJ> j (jLxAİAjS j*JJ pAjlÄ jA ja.

jLilÄS (jla. (cay qozaştən) - postu qoyub qaçmaq 

(d i T V^ Vı'.t.l ■'C ■ (jLx A_aA jXojjj VılıaİAxa jJj <_jj <£ jljjäj

jidijiS (jla. (cay qozaştən) - yer dəyişmək

(A 1 ? Y Y’^AjldİAjJ ol j jxa j jljjJJ AİldİA^J (jla. 4-d jtojSLJ

jjij£ (jlş. (cay gereftən) - hazır olmaq, gəlmək

(1 f , i A Y)(jlş> AjjSjS j.ü£ ,.ı A jb (Jİ j oAjjjJJ jmijA oaUS

jA> ?(jl* (cay gərm kərdən) - yer hazırlamaq

(' ' A V - V)^»j4aIj jpa, j IjLı a£ fj£ (jla. (JJ&JA tpj’ fjjS

jjijS (^jtau ajj (jlx (ca-ye nəbərd be-cai gereftən) - çox güclü 

müharibə etmək

(d • ,AY )Aj£ Ajji jj fAjo j A jp (jl> Ajjİ Ji (jjlaJ

jüiA^j (jL> (cay negəh daştən) - yerində durmaq, tərpənməmək

(Y . d ,^A)(jljjjj (»jwj üju <i j£j

ü>j*b (jU. (cay yaftən) - yer tutmaq 

( ? i ?d • )(jt> CjsUjja ^şjl

>-1.,».*.) (jU. (ca-ye neşəst) - sərdabə 

( i Ad j AA^Ojouİİ (jljb. AİAjS (jitjfr* 

(jla.jİA$£j <>la. j ıpLA

<jL»j jljjuöuSj

(Ylmft İm AjİSj J j A^uo j

jl<Anjmi (jl> (ca-ye neşinəndeqan) - ordugah

(y vr tv y )ji.<Ajjj2j (jU> a.Lj j^Aiwj ji^ü ojb JLı



jj j' (əz cay bər əngixtən) - yerindən, vəzifəsindən 

uzaqlaşdırmaq

(XXd ,Y'M)(jİjji. (jla.jl JjAüj jjjj aJLXj Jäj jj <£

ğPjj j' (əz cay bordən) - yerindən tərpətmək

(X ,1 • f )jjjä JjUİ Aa. jjlä.jjj Jjj (jlajl ^Jİ JJJ ASI j

jjjj (^Ujl (əz cay bordən) - çaşdırmaq, ağlını almaq

0 • , 1 )JJ? <j'JJ^j' Cjj&üi j$£ Jjj jla jl (jjjj Ojjj I jj

ĞPjj j' (əz cay bordən) - qəzəbləndirmək

(fY jJ-^U-j (^1 j^ ^jh jSlAj ^jj

( I Y"f y f 'Qjjıaj J ji OÜJ» jj (Jİ j ıäxj (jb j ljj>jAj AjlljÄjİj

aS ĞPjj' (be-cai avərdən ke...) - o yerə çatdırmaq ki,...

^YY • )JJİJ Ajl jJ (jljjSjJŞkäjü jj jı.llJ jjl A$ jjLxj J^yjlaj

jXUj jjJjh (be-cai rəsandən) - kömək etmək, qayğı göstərmək 

(Y ä ,Y öjlilmj (jjtaJ (jjjLu^JJ (jjS jL»J (JJ^JJ (Jüs jlj Jjji jj ja

aS jjı-j ^pişj... (be-cai rəsidən ke...) - o yerə çatmaq ki,..., 

o dərəcəyə çatmaq ki, ...

(YVf jajjjj jLijlajSIjj 

jjjj (jlaj (be-cay budən) - var olmaq, mövcud olmaq

üA^m* j' (əz cay conbidən) - yerindən tərpənmək (Y • ,^)<Jİj>j jj f4 jJ^A i4ljj

jüjj jlau (be-cay rixtən) - yerinə tökmək

üAjp* c^J' (əz cay conbidən) - yerindən sıçramaq

(Y Y Y ? Y 'YY^jlj *AUJ“ Aj.'*1? (jtajl A>* jljij jl>jä (jlajj Jjjl-^ 

j' (əz cay kəndən) - yerindən qoparmaq

(VH1 /T^əjLdapjS 

jiiS (jlşjl (əz cay kəndən) - yerindən götürmək

(f »f f «)Cuuj*iJjl (jijlşkjl j-üS jljj Oxjjj jjjjj A5JI j jl xi jj

jla jl (əz cay bər xaste) - təmizlənmiş

(dY ,Y Y l^jjlaj fjjjJİJj ^jLjmj aS (jlj Jjjjİj ,»jjj <-5lä jl j*

jülj (jUj (be-cay daştən) - yerində saxlamaq

(I • “I J t A)(jb Cxuuj I j J j« JüS Aa. (jlap j'JjpJ Aa. I j Ajxa

jjjlalaj (be-ca mandən) - yerində qalmaq

(? , Y Vd)jjjSlj (jjjjjlal > ıİMib AÜ jJ^-oja (J^ lj cs^Jjj J^l

jü j cfUj (be-cay mandən) - davam etmək, bərqərar olmaq 

(1 f ^YTY'Jjjlau jjj jjjla (jl-jjl jj (jlüjSjiA^fr jjl jS jlia.

(f f ? 1 V A)4jmAäjj j'ua jl -i*l <_5jLe

jx<J (jlxj (be-cay amədən) - yerinə gəlmək, yerinə qayıtmaq 

^Y ö * ?Y XqLS Lut> ^JLı <JbLmo

üAjj' (be-cay avərdən) - yerinə yetirmək, əməl etmək 

(V<Ä Y 1 )(j»jjjjj Ja. <jjji jlaj j- Jjjjij <_$JİJİJJJİÜ

lPjj' (be-cay avərdən) - qayğısına qalmaq, düşünmək 

(I f ,f • A)(_sjjl jLxjhjä Jjji »J cffjj' cf'jjjj^ cM jfr?

öAjj' (be-cay avərdən) - demək, söyləmək 

jjjjL. jtaj (be-cay manidən) - sağ qoymaq

(öd ’T 1 fjjUjjj ^jJjjJ I J_pJ4 J^ (jlaJ cr^JJ Aj (P'-’ (j4JajJ Aj

jülj (jlajj (bər cay daştən) - riayət etmək

( > f , Y Ä)OİİJ (jlj JJ Ajj-ijj jle-ole’ CaJtlJ jla.Jj AjjjjJ jlaA

qİjjS. jlajj (bər ca-ye xiş) - öz yerində

(A‘r J f f) jİMilja jjjl (jajjä jla.Jj Aj jjAJİ JİJJ (_f JJJC- Al^ Aa

jjyjia jijjä (jl?.jj (bər ca-ye xiş conbidən) - yerindən tərpənmək

(f 1 f y^ja. (lütü j jS (jlfcli jlaSİ aS ji (J“üJ^ C?İ^J^ "M.1^-1



ö A AA Ajj (bər ca-ye xiş budən) - yerində olmaq, yerində 

deyilmək
U (ca) - şahlıq taxtı

( H Y , ' ö • ) j jjl j Oua^ji jbi jla. j* J <-S J^ J Oi£ j*j ji A A I Jİ

AA ö'j jl fİHPJ? üAj

jjih jA <A> (dər- cay şokun dadən) - yerində saxlamaq 

(? A ;dA)^b (_?A jji-uıjjlj a.Yuriı» Jb <_sb I j Aİxxj jjl »jU jC ı

jjjj^jA-j (ze-ca bər gereftən) - yerdən götürmək

L* (ca) - əvəz

(f* /X") jbb jbijjSja. jja <i

jbj... (be-ca-ye...) - əvəzinə

(d ' , 1 (JA)jJja. jtxj AİjJ <jjS jS <i

jA? M (»jjSj j^ jö-aj

JJJ ı_iji JİAuujj bai ü’Aj

AJ t <-5 A A (ca-ye bənəfşe qol-e sorx rostən) - matəm

uA j (ze-cay bordən) - yerindən oynatmaq, hirsləndirmək 

(f Y AA jp (Aj <_sA ^A A A“>

üA> <A j (ze-cay conbidən) - yerindən tərpənmək
(XV. /VY^Ujj^l ^ja. jdjSA (jLul JJ £ jaL j .\ıi-> i

jA cAj (ze-cay conbidən) - hirslənib özündən çıxmaq 

(f A 5 Y bY) jb (Jjjb AJb jj Jjlbi (jLşuj A?> a£ jjA AA?

lA> lAJ (ze-cay dər amədən) - coşmaq, özündən çıxmaq 

(vr rff)^u»j£^jjbjijəəjiəi AJAAaäjjö'A

Ajj'A lAj (ze-cay dər avərdən) - yerindən qaldırmaq

(VA, T V ) jla.j JjijJ jÜäujı jlojäj

A ü'jj Aj (ze-cay rəvan şodən) - yerindən tərpənmək 

(A • d )(_Aj Aİ j'jj (^A A'tfjäja. A Jjj'JA o-Üjj A

‘■^u (ca-ye səxt) - dünya

(t f Y )Oäj ^ujl jj jj <j? A* öd j' (■"■Am ^jjxj ^Kıı jb>.

jjjS. Aj m'('j A)lA (ca-ye(kəsi-ra)ab-o-atəş kərdən) - oda-

əvəzində şadlıq olmaq

(Y Y ,Y ) F)ı*ı.»j jmi jS <JÜj jləu

A>... (bər-ca-ye...) - əvəzinə, yerinə

(D ,Y VV^jjJ Oäjj oJjjJ A.tıiij

A (ca) - yer, ölkə

(d A , Y rV^Oujä (jjtşj (jjl-a. jli-llb

jJb (cadu) - cadı

A (cadu) - cadugər

() ? ,Y > )Ajjä.jÖj u'A JjS. (»j-> Jl Aİ 

AAjA (caduxəyali) - söz əfsungərliyi

jjji jA (caduxəyali kərdən) - əfsunkarlıq etmək (sözlə)

suya atmaq, çətin işə buyurmaq.

(W ,YAf)U^ljjl AjijuA

(j)1-?' (cay) - saray, ev

('£' A'O’j^öb AcäjA^

ba jta. AjS jiüij <-j' jSI

IjALw jl jl •> Vıi (jüuıjj

(V df)^ AAjA ’Jjj jj'j-J 

jA (caduzəbani) - şirindillilik

(>r rrr^əjjj

AAA (cadukoş) - cadugər öldürən

(t t / X T)əb JujAjj jUİAj

(cadui) - cadugərlik, cadu, əfsungərlik

('f

A A* At? Öd' fj'Jd

<-sjJjj »JA >1 j A1

jb jjjj'jj^' A A A-A



jLJ j 43äj cA$J

ÜP> j1?l*üpl» (dər-e caduihabaz kərdən) - cadu qapısını açmaq 

(U TT^j^j^jo^

00-1?. (casus) - casus

(Ar ,rf > a>/jl ji juü a£

(cam) - cam, qədəh

(f Y ,Y ^)^ljä. jj-allü olSuljA. <_5 Jjj 

(cam-e cəm) - cami cəm

(V 1T 5 )ç^* ^ta> j ajj

(*l> (cam-e cəhanbin) - dünyam göstərən cam(Keyxosrova 

məxsus cam)

fk Jj'> üL^

jjj j>»- J° (came dər xun zədən) - qana bulaşdırmaq, qana

(‘İY ? x r) >>

(came) - parça

jAj»Iş>Jİ j (_f jjSjjAjm jj

jajjj jAlSj-ja (came dər sekahən rəzidən) - qara rəngə

bulaşmaq

(Y 1 J V • )»aj jjjjj <Aiä. jl$Äjl OlşJ

<•>■* (came) - paltar

jjjjSUj (came-ye bikəbudi) - sağlamlıq, səlamətlik, şadlıq

boyamaq, matəmə çevirmək 

(Y Y d “1)^ jj jAlSujja lj Jp (JALj aS

ja^jj ja -ulş. (came dər niknami puşidən) - yaxşı olmaq,

(İY • / ? Y )aj*j (jajjjS «.<«1» a*jj

j»l> (cam-e xoşk) - quru bədən

(Y ?Y df )ajj jAjS-jjAj^ J^-ij

jjj lj (cam-ra be-səng zədən) - yox etmək, vurub

jaiSji Jjj fS.ja (came dər xom-e nil əfkəndən) - yas paltan

yaxşılıq etmək

(A AA^jİj^uaIa Axta l_JäjAJ (jjilj^jjj

öldürmək

CpU^ ah (ja-ij^j fUj (ze-cam-o-sorahi bənd qoşadən) - camın,

sürahinin bəndini açmaq

(TYY 5YVY)ahaiaL^uP.l>-a jfU.3 jxi jS (camekən şodən) - paltar aparmaq

geymək

(1 ,YdYj jUSjl Jjj p ja ı_5da

jS <«U. (camekən) - paltar aparan

jtiSjl (Jj> JLjS alajj j

(cam) - badə, qədəh(ölçü bildirir)

(1 • 5Y • jäj jSLaj jiLş. (j£-J ji ajjäj C,u»lx (_$Ljjj ^>al j 4-Jjjj.

jljä. (caməgixar) - təqib edən, ardınca gedən

(Y ,Y • )j<jj£ (»1>J j* JiP3j'jA. l»^1> <-S'

jla-Lx (camdar) - cam sahibi

(11 ;Y" ♦ l)ajS alau A_a, jl jlaj-j. jljj aj£ aLilj t".u,ıv» <_&j <S

(camgir) - badə içən, keflə məşğul olan

jajS jb jlx (can baz kərdən) - canını almaq, öldürmək

} T V)(jS v\j^

dte (can) - can

jjj Ajjä Ojüä j^. <jl£jj <j

(AY f • <1)ajü jla.j ajj jl> (j«j aj£ <jljla ö' ö*

jaj? jla. (can bordən) - xilas olmaq

(Y V . ,YT 1 )ajSjbjjl jUj^a ^jjjj 

ja jj jl> (can bordən) - can almaq

jjSjLuıl j uXüä.jSa jJa



(öh 5V5),ıJ?*> cA^* CjjIürt J^ıu jl* alji.Jj jjjl j-1*j

CPjj'j (ls^lA?- (can-e (kəsi-ra) bordən) - canını almaq 

0 "F ,T Y • )j^>j JJJ*“ jl* J JjS Jjjjjj (jLijS ^Lxjl

JA^* jiJ' j? Jl* (can bər qoriz costən) - can qurtarmaq, 

meydandan qaçmaq

(Y TA ? • Y) jjjS^jj jl* cs>jlj-*

lPjjjj ü'-> (can pərvərdən) - can bəsləmək

(TYT , Y VT^jjjj jl* aJjjju jU^aj J"j J*^J (A»J

jjh jU (can dadən) - can vermək, ölmək

»*•' jUj (be-can aməde) - bezmiş, cana doymuş

(Y . Y j VVjajJ jlx> ji Jj »i«i (jtaJ Ijlj JİJüjj

Jl*? (be-can kuşidən) - can qoymaq, can fəda etmək, can- 

başla çalışmaq

(T Y j TJ)gj$ j$J A' xüjS j'-*? (jalia a£ (ŞJJJ Jj' ‘-Jİjə jjSjjUj

jjiijS jL j)L>j (be-can baz kuşidən) - can-başla çalışmaq

(11A , Y11 )(j2jS jJLP qäSIj 4jljj» a£ (_£_jS jl? jlau (_gJuJlj aS

J<£ <5Jl? Gs^) J1*? (be-can-e(kəsi) bazi kərdən) - canına(birinin) 

qəsd etmək

(TT ? Y (YA)jjS jlj AS (jlaJ ajlluı ■ij£ (_j jLuıjlS I jS AjL» j

J3'-3 jlx (can dadən) - həyat vermək, can vermək

CPjj- Jl* (can sepordən) - can vermək, ölmək

(Y Y ?Tjl*j Jjjäja (Jila fĞ-

Jl* (can) - ruh

( y v , y y)JjjJ ıj ü&jj-jj ji* <**-? fjj' ‘-ryjC’ (jjl>

Jl* (can) - fikir, əqidə, düşüncə

(F ,T • 1)<54j <-Jə jl<*j? jSI jl* (j'-3? jä j O*-* Ojjlıjl^a,

J*^ Jl* (can softən) - can qoymaq, can çürütmək

JjajjlfrjjjL c<il Ji>?

<-aj1* (caneb) - tərəf

0 F , Y F A)<JJui jjl fA ^yji <_ülş. ji J (>1» J'

Jj^'-3 jiJ* ' j jl* (can-ra əziz daştən) - can əsirgəmək 

(V 5 , Y V Y )Jj jc.1 j jl* 3jl^j jJ j jjj İJ

jjjJl* (canpərvər) - canpərvər, can verən, ruh verən

0 T<ijjj 0İc.Jİ ja JJJjjl* <j-“ J' İJJ

JAh^jj JjJ Jl* (can ze-tən bər kəşidən) - canını almaq

( Y • Y ,T 1A).*ü>aS^)j jij (JVä Ij üjAj cjAlx 43üi^i

jpJ jl*J (be-can amədən) - cana gəlmək, dirilmək

(FT ,Y “i)(jjj jl*J (>j' j» J^LP- Jj? j'-JjJ ’-Jjj U-

ox«i jL>j (be-can aməde) - sona çatmış

(V * Y f J)bX«I (jlxajO ı^jjJJ (3^ jl*J AÜjj Jj* jl$*

sAä! ıjlaj jU (can-e be-can aməde) - ömrü başa çatmış (Dara)

(Y JJ ? Y AT )»*si Jİ j^. sxd jIäj cfJİ^j

■JjJl* (canbord) - xilas olma

JJ&jUjojjjtxj (be-canbord-e xod şad gəştən) - xilas olmağa

sevinmək, xilas fikrində olmaq

(Vd * A • »45 jl

<sjjjjjI* (canpərvəri) - gözəllik

(YY jLjSb öLi jxxa

Jjj-j <_?jjj^l*? (be-canpərvəri kəmər bəstən) - ruhlandırmağa

xidmət etmək



f d ,Y Y Jl— Cı—j <_jj&J—ljj <_jjk« Oİjj jSLİ

d (canpərvəri) - canbəsləmə, əylənmə

(V* /^V')(jjjjx1b1._j LiUj j' jjj <Su»jj jl <.~~ı>.ır^ jl_ä »_lu Aj

^Ijaüla. (canxəraşi) - dərd, kədər

Q 5/^JjJçJftjjjJ^AS^JİAS Jjj ^Jl jjJU aSj£ Jj

jll—jla. (cansetan) - can fəda edən, can əsirgəməyən

(AYA A^u.ı.a.'uJ jljp. <_£jla.j ü—J <_$j3 OaJjJ jl~i...'<l jŞLuLxjjj

JJİjIx (canfəzay) - sevinc verən, sevinc gətirən

(t ?VA) J j^jla. ?jlj a£ «J j— J jiila, üjjji jl Jl— Ljj

Jj£jl> (cangəzay) - can yandıran, can incidən

( ' A) J j^jla. t'jAİ- fJİJ Aİ »J jxj J jüla. CjjjJS ji Jl—lu

j jljüla. (cannəvazi) - qayğı

lsJ'jü'-ş. (cannəvazi kərdən) - qayğı göstərmək

(A »V)jj£ ı_$ jlj—J Ji jjJ j»j JiS <_jjljjjlx Jjj Jjja.

jJ^ (canvər) - canlı, insan

f ,X F^Ca—aä JjjljljL lj £Aİa Cxuuj JjİJji.jS jjjla. jijA

(ölkə) - ölkə

(F A ,Y I ' )oU— lSJ ji jj 

aXJ->. (caygəh) - sözünün qısa forması

(^A Fj jU-AjJ j> J jlual.a jJ j>J jlijAil Jjj A^ulş. j$J

jA^ (caygir) - yerləşən

jjjjj/jU (caygir budən) - yerləşmək, yer tutmaq, yaşamaq

(AF /fjj&jU jljjL>jjj jAUaS jjj— jjj (Ja jl— İUıual

jjjj jj£jL> (caygir budən) - yerinə düşmək, yerini tutmaq,

qəbul olunmaq

(fF ,fY)jjjJj jjjjjI Jj jS ji—

jxijj^jLx (caygir şodən) - əyləşmək, oturmaq

(1 . V ?r • V)jj£jLi. (jjSjJ Jj— cJjjj a£ 

jjUa. (cəbbari) - əzəmət, məğrurluq

(1 A A , Y ‘r • j Jj£ fÄİ j —uij jA Jjj jJ Aj

jUüfcjl j o j$i. xi j$jj

Jjjş, (cəbin) - alın

(YY , 1 Y A) jl jjl j jjjş. cjJjS Jjji jJ

(canvər şodən) - canlanmaq, möhkəmlənmək

(f f ,r»r^j^jjjjiu. jjjs cffjjjj 

jİJjlş. (cavedan) - əbədi

(AF J YJjjLiİ. jİJjU jjj xİU a£ 

W* (cavid) - əbədi, daimi, ölməz

jJ^>lj <j'Jj

JİJ** Öij (J«JÜa (j4^.Ü.JU»İ

lı> (coda) - ayrı, uzaq

(AF ,A1)-—İJ?. J-jJjS JJjjl Aj

jjjS İJ> (coda kərdən) - ayırmaq, uzaqlaşdırmaq

(“t5 ’Y'VjSli. (jAfc^JJ fJjSİJ?> -SUjVj «»J jjl Jjl (>

jjjU (ja. (coda mandən) - ayrı olmaq, uzaq olmaq, etinasız olmaq

Jjl oJjljijjİ jj-Sİ Aa. ^jljj}V • Y)Oäjj jU^jJ JjjI> jLI ji CjAj jIjjj jlAl— Jiüäjja.

»1* (cah) - cah, əzəmət, böyüklük

(VI ? Y 1 V) Jjji. olj<.\ı jjSjmi Jjjjj

(cayqah) - yer

(AF / Y A)jiLii ^iCjLa. jjjij5Jj

Jjji. »1>J oljj (J JjjjsJ 

i'J ı*> <-Sj^'J <5

İA> (coda) - ayrıca

(Y AV ?Y f Vjc'ıij (_^'ifVxJjS_al j j il—j 

4jlXlja. (codaqane) - ayrıca

(AY Vf)Ji <_5L JäjAjJ Aj^İJa.

>' 1~» /kaİ J J—> ^yA jl Ija-

J4jj J»>5’ ^>4



^Ida. (codai) - ayrılıq

(V\ 9d * )31ia ^İİä. dılLuÄk jLw JjJj

Jj4ä (cədvəl) - təqvim, cədvəl

lA^' Jp=>- (cədvəl əngixtən) - təqvim tərtib etmək 

(Y<5 ı-^ia jl <—laı&jl t5^>J

<_h» (cərəs) - zəng

(Y" , Y • ) JjS eJ^wijjl^xuja. cSiLj

jl-j (cərəs dər gəlu bəstən) - ucadan dua oxumaq

(f ^TV^aLİ (jjjİA CXuU _jlSjJ 

jliuıja. (cərəsdar) - zəng çalan

(Y TT , Y »• )uXjj Jil ı'ı>j Jjj jliu;^=L

(cor’e) - qətrə, damla

(IV s 1V • ) jjLiw>jjj ^jä,jj

(cor’e) - şərab qətrəsi

(tra, y vr)^ > jg ^ju

jl j cjjsU (yaqut-ra ze-mey cor’eriz kərdən) - mey 

içmək

(Yra ;rv .)jjj 4ojş.ij QjsipjS ^j

(»»• (cərəm) - Cərəm (xüs. ad)

(IVf /Yr^joJwSLi jljjjnJja jl Jj

(»LL,» (cərəmnam) - Cərəm adlı

(IFr ^YY^JUlU^Ic jjS jJ>

4»(corre) - ağ

(iyt, t n^ju»u u5us

aJi» (ceride) - Cəridə(xüs. ad)

(Y “t YY V^Lujjjjj jjijlj j jll^jä

Jä (coz) - başqa

(1 / XPO-P- jki j>L. j JjU

ıLısI jj «ıjl j 1**^ j-^.

&&aAj Jİ (JüJJÄı U^ÜİJ jä

ı-^ia. (JjjjSjj oLİ (jjijj-jÄ.

l<^_‘* 4£_VA Ç.4,^ JQfc

?j£ jn»a Ac-jaal j jxaj

Jjj öJLjjj JjS Jİİ^u

AP ö-^yjjä ji jj jjÄ. ? ja.

“j^j^ <j* “jA j' (j-'j (*>>

Jl jS JİAloj JLai (Jj AxwiS-fci

^ISjjj JjmoIS öA?^»

ji j> (coz an) - ondan başqa 

(TT J . Y)fUj jj-i <J j y 

JjIJ> (coz in) - bundan başqa 

(i /\ jija* jLaLxİ ^jjiAi

> j?- (coz bər) -.. .dən başqa 

(YYV ,rF“l)lj »1 j ti,>j>.

<?jə.... (coz be...) -.. .dən başqa 

(A 5 ’Y'T^jtİ jjj ıjS. ajjjluJJj^j

ijjJä (cəzyət) - bac

jjki CuJä (cəzyətdəhi) - bacvermə

(VY J Y f)^ 1 jlSLİİ cjjjşj

!»lj J <S Jjj 1~~ 1.11,111 jjiJa.

«.4_jixijl (JjUÄjja ö^jj JjjJ)

I j öLi j^Jjp jj^J Jää

□Uj q*£ J JjUj

I j <x£ jaj Lajl OjJ> ft-İJ

jXİ I jlj ol^Jh/ıj Aä.

»jj> (cəzire) - yanmada (Dəclə və Fərat çaylannın arasındakı yer)

rıt.A,^ıj4 ji aS o jjJş. j^j

jA-^ (costən) - tapmaq

p A ,F 1 )l^JjJL ojij Jjj JİJİI Cj-äj^S

lA-ä (costən) - iqdam etmək, girişmək
(r<<F 5Tri)cjä— jiS(jji fW J?. AijSj

cA**> (costən) - soruşmaq

(Hv Yf > ^lj Oıilj UjlSjj a£

Üİ-* (costən) - gözləmək(adamlıq və s.)

(TY /<td)(Jf-əljlj5i^ü^J*^>AS

lA*-* (costən) - axtarmaq

() d f) jUijlti &jS. (jja a£ aJİJj

Oäj jLıJİ CüäljjJjjıl^x*

lS' J ü'^jiA ü'j' ö’

^XJ J- Jjjşj j

jLS jl j üj» jj^j



lA-ä (costən) - yerinə yetirmək

(Vf }TY #)jj j»l£ jjL>a. jlj^jjläj

lh*^ (cəstən) - çapmaq

(11 V 1 Ay." 11 n> j jj jja. Cun'A jjjjj jja. aS

(£«* (cəstən) - işıq saçmaq

(1 İd ; 1 Vy ıljäl jx»jjj jga. Ajj^a

J(cost-o-cuy) - sorğu-sual

(Ydf /f r)^ >> jts jljijjjtä

Chja (cost-o-cuy) - axtanş(soraq)

(d Y 01 A)(_jjaj jjjjjAİ jjä t^lu

0<A (cost-o-cuy kərdən) - almaq

(İY 0 d • ) jjaj O>>ıa jjSljl jla, jaj

(cəsəd) - cəsəd

(vr 0i ^)4ijiä,jj ojjL« xj>

cx-ä (cəşn) - bayram

(V V , t A1)jjljä jiia» I j »jjilj uSja AS

öpjjä j*ia (cəşn-e fereydun) - Novruz bayramı

(T 0 Vd)^c jt^-a jl Jjİ»j> (_$jLİ 4$

(cə’be) - qın

(Y • 0 VA)<_Sj jä jjj A jxa jl ClmiI jl jj

J** (cə’d) - burum, qıvrım

(Y.. ’IY^Ojj^ ji JJ (JıakaA

(cə’d-e pərçəm) - baxrama, saçaq

(VT , 1 Y Y)»ljju>jjl #j£ AİS jj ja »J j

lAulia. (cəfapişe) - əzabkeş

-Giuiia, (cəfapişe gəştən) - cəfa çəkmək

cjLüc. jjl jj jja. (j jj

j Cu-a. jljj OİjJ jl£j jj

j- jS ^jU I jS

4İU.I ji Ojj^a jl tjjljjj ja.

jjj> j ü>y> ı>^

u^ja. <—JJJ JJJ j£_dl jluı A_äA

^JJ £ >" ÖAA<»»

ı'iı^ Aia I jlj a£ (_£jjj ja(VI 0 1 f)Cld£ Ajjjjljj ja L Aj

jjalia (cəfacuy) - əzab verən, cəfa verən

(İY, Y Y Yj jıäjL»jjj jLuj jjäjlji

(coft) - arvad, zövcə

(YV 01d)jl Cüia j Ajtä jj jljjjj

Cä* (coft) - tay, qoşa

jjjj oia. (coft budən) - qoşa olmaq, qismət olmaq

(11- 01 A)Oäa Cı*JJ jlji^J ji L? jjj£ o jJjil^a c$L»jijJjj

jSäU oia. (coft saxtən) - özünə tay etmək, evlənmək

(dA 011)(*Jİ »jjj jt<«A jJIjui c~.j»> jSj (>jI »^j$jl jxj j jjS öüjj jS)

jjd cjia. (coft şodən) - qoşa olmaq, cüt olmaq

(1 F Y ,Y ■ Y)■'■«■> jL« AxJj jj*İ -XiLj Aa. Oiä j^JÄİjä Aİ^a jjl jUajj ja

jid£ oia. (coft gəştən) - yar olmaq

(1 d 0 1 r')Oİ5Ld (_£ jj^- J APÜ jliS ja ujia. CjJ^Ij oU ^ä.ji jja. AS 

jldS oia. jljjj (jiüL (ba nəqş-e divar coft gəştən) - heykəl kimi 

dayanmaq
0 • A 0 V 1 )CJäS (jlji Aj (jljia jl jL> Aj Cjİa.jljU JİLL Ajj^A^Ä

Alia (cofte) - tay(qapı və s.)
(Y T 0VV)CAİa. (jUa jja. jUa oAİİa. ji jj jj jl j£jjj~a jS-uÄj

<*i> (cofte) - qoyunun baş-ayağı

jjl$j Aüa. (cofte nəhadən) - aldatmaq, dəyişdirmək

(IV 0 • uStä jjS Ij jij Ajia jgj

j£a (cegər) - ciyər

(1Y V 0 Y T)j—j jja. j>jj »jp jl j-

j£* (cegər) - ürək

(YA , 1 Y-YjjjJSjj jl (jİİJjjj cAä

Oi^jjj ^äjlao 13 (jLajij

j£jx jja. oo^JJJJ 'rr‘Üjäj



(jüaj öJü (bər cegər-e(kəsi) nəmək rixtən) - birini

dərdə salmaq

(id,YVf)j^jj I jji AjaJj <—S-b ji (Jjäİ jl j jljj (_jbS

(cegər) - acılıq, dərd, əzab

(VA jjıljkolSjjJ jxj a.liajj u±u> Ajljj <_Su jI$ä

(cegər xordən) - əzab çəkmək

<_jdİI cAjij£o, ojb 4i

.Jİ (JAJJ JJJ

(f) ,f« f)Jjj jUjje. jl£ Jaij jji Jbjjj Jjjİ JJ jjä. j£->

jjlj j^a. (cegər dadən) - acılıq vermək, ciyər vermək

(^ f 5f f As- ' j Ajä.
jü.j^j£a. (cegər suxtən) - yanmaq, əzab çəkmək

(ə ;) f •) jü.jjsl > (jjL5j j^jj? 

Ujj£ä (cegərtab) - ürək yandıran

(V1 > V)<_^jj Jjj Jl J jJJJ* J** J*“j C-S-İj <b'

jad ujU (cegərtab şodən) - ürək parçalamaq

(YA J?A)jİ*S^Ia AÄlaJuij^jE 

wIjjLx (cegərtab) - yandırıcı, isti

(dl /Y)jLL3j^x^jjJj^ljA 

AAäljj^Ä (cegərtafte) - əzabkeş

(I ?Y Y)babji Ciiib J$£ (^jJ 

ajljäjG. (cegərxare) - əzabkeş

(1 f1 5f V Y^tojlijSjj <j jjl ojl jij&jk 

(cegərcuş) - ürək yandıran

(T • 51 A ^)l>* gjI^x jl 0^4*

jUjt^ (cegərsay) - ürək yandıran

(VA rAV) jülu. jjgjS <oA JİjlSLi 

(cegərquşe) - bir parça

ı_jljii c<bj£j£a. (cegərquşe-ye aftab) - günəşin bir parçası, yandırıcı 

(X ,rSV)L_ji 'KA jAj£j J-ai jlji fA <£

Ja. (col) - çul

(Y f V r • )Jj»_j ı-iAjI jl ji$J 6<*la j Ja

<rbU (colab) - s->^ sözünün ərəbləşmiş forması, gülab
(YT , Y V Y )(." t.İfri jl^Jjja. jja CiAİS jJ*J

Jadlx (cəlacol) - kiçik zəng

(YT ,M YjjS oJjS j-ja. jjA, j

jjlaöLa (cəlacolzən) - zəng çalan

(? Y J Vojla Jj Jl jjä oJjji jj

jlijlaöG (cəlacolzənan) - zəng çalaraq

(AY* ,AV)öbj JaAbj Jb jjab A_d

(celve) - cilvə

jjjS »jia, (celve kərdən) - cilvələnmək, görünmək
(Ad ?Y Y I )»L» J jl Cjjuılji <_iljj £ J »l.u»Jİjj jl JjS ajla. <—ıbja

jjj jj äjbu (be-celve dər amədən) - cilvələnmək

05 ,Yd?)£lja jAjj ja JİJİä j jbİäjJ £b jajUaja. OjlaJ AaİjJ

jjAjjA jjjjiji »jlaj o^j (dəst be-celve bər avərdən-e xorşid) -

jmi əxJüjj u-ÖIä j qjuuA ı

u^Jj ^İAİjjjl

QjjIa CıiS

günəşin tülu etməsi

(İY ,V 1 )>'ua,iij j (ju

jUn»jJa. (celvesaz) - cilvəli, işvəli
(rf 1 , Y VYjJU »jla <jjj jja Jl jSbu (jjj jljjj <_Uİ ji Jjj Jaİş.

jjd jU> ojLa. (celvesaz şodən) - cilvələnmək, tülu etmək 

(İY , 1 Y V) jbj jxi Aiui jAijj jIjj JLj ajl>.ı,» <£ I jjlg-a (jajjs-

(_jbäi jjjj jj »jla. (behi celvetər budən-e aftab) - günəşin daha

çox işıq saçması



(İT V? .)<J j <-SLi.jj Jjj jj öjk 

ajiş. (celveqah) - düzənlik

(ö4^ ^öLuuj öjİIä. <•** \< & "A

u-jljäi »l£ ojk (celveqah-e aftab) - Şərq 

(1 A ^Y*ö • )jia > >ı Jjl, > nj (jjiAlS ajIä (Jjjj

(cəm) - Cəmşid

(f1 , I dA)^a. JJSİJ (JajlS OSjjaa

ojl-4^ (cəmmaze) - dəvə

(V • ?Y Y)<J_u aljjljj <_$jjj » jl *■*■

(cəmal) - gözəllik

0 ' ,v<')j«-?- cX*>

J1-** (cəmal) - camal, bədən

(TY V)ujI jkjajj ^xuSjj jljS 4jujj£

(cəmşid) - Cəmşid

(f • ,^^)jij“ öjAji J' 

aUiiuİAş. (cəmşidşah) - Cəmşidşah

(Yf ,)fY)aUjJJ JJS jj=, IajJI ji a£

cj-jAJjjİäx (cəmşidhuş) - Cəmşidhuşlu, Cəmşid kimi ağıllı 

(l T ; Y A Y ) jiJJ AjUSjjjlj jj Aä

(cəm’) - cəm

(? ^VY f y-uaj^Jİ&'jjjl Ojİjjä AS

u*^j (ze-cəm’i) - hamılıqla, hamı

(Y V ,A * )^Jİ ajjj La <7bul j Ajj ^£ja. j^J 

jjj (cəm’ amədən) - toplaşmaq 

(dV ^d)ajj^jj*İS OİA jljai a£

Aİaa (comle) - bütün

(_>Visi U jjj jl a£ Jjj>

ojla. jl jj ^jje. j£>'>

Jjlj (. ıljİİ ASjjjlj j

L^|.U*Ü Jai jj 1 ı Djljjl Jjj

fc) j? jləlJ-l? jja. aS

UjljİI jjjaüjjjj^. (■jJLoä.

al jŞJ^j jjjjl jxi

(jijA .İJ>UA> J^LaJjS üJ^

l'UıljS Y&Jİ jj (JjlSjjJj oj

^jl ajjSI jj (Jj jjİÄ jjXaä j

!»jj jl jIj^Ij a!a> j) a£(f ,f ü'j' iAp j'.»
<1*» (comle) - hamı

(İd* , Y R 1 )oLi AİAJk jj O*aA caJİ jSJa

<!•* (comle) - hamısını

(V j”Jjj Jjjjj AjIjjjj ^jiajl JJJ A£ JJ Aİaşa jjä-o

aAİaş.jl... (əz comle-ye...) - bütün.. ,da, də

(“iV ,I Y Y)alji5jjj ^Jj-Sj jljj jlSOj j^-A A,La> Jl aSjjJ JİJj

paLl> jl... (əz comle-ye...) - bütün.. .dan, dən

(^ ,VA) jjj.t jljj^jjJ eAİAÄ jl a£ jjjjl jljjjj Jjj jljjjj

ü' J’ (əz an comle) - o cümlədən

(F • , Y Af )jljül Jjj Ajl jji (jaljjlj jbjjji Ojıän*^ jJ A,La.> ü'J’

(comhur) - cəmiyyət

(1 1 V jj Jjilai ola jj$a>j Ouaäj a£Ia 4j»lj j£j

(cenah) - tərəf, yan, cinah
(fV ,1 VA)jjajla. jjaj jja. JjS 3LiAİ <jaj ÜtJ-’jj'1 'j4 J'

jİjxj çUa. (Cenah bəstən) - qoşunu hər tərəfdən birləşdirmək 

(YT ,1 f^oUj Jxİjjx (jjjOİ aJxijJ a£ »1^_İajjJ OuaJ jljaji ^Lxş.

jjjalS jj ç-lja. (cenah bər kəşidən) - qanad açmaq

(1 V J A 1 ^1 Jjjjxa jjjjjl £İJ OjjvajAİa

(jAlia (cenahi) - qoşun

(IfV ,1 ?)(_><■ JJ®- ÜJ? j’> cr4-1-^

cjAja. (cenayət) - cinayət

(TV • • )Aj oJjJjj (JJJJJ Aj Ojli>

j4HUl> (conbanidən) - tərpətmək, silkələmək

(I • I ,^”V)<j-“^ əJJaj jlj (jtnil ü>ı

gW3?- (conbeş) - hərəkət, tərpəniş

(jajJJjS jJİSjJJjjI <_j2j

Aj aJjJİj Ajl£-u jjjjJ J?

cr“J «AHj'-i J?



(<W /f)j| elji jixiş. Jjjj JGU a£ jl fu J3J

öü/jl Juä (conbeş əngixtən) - tərpənmək, hərəkətə gəlmək 

(m • 1)xjxixJ fAjj Ij jjjj xjjä^jl Jjiiiə.jx jl 6j.

jjjji (jLiş. (conbeş avərdən) - hərəkət etmək

0 ÜJJ* U 4P-Ül£ ?jjj jjl£ Jjjj jbiş. <£

ı>»'> (be-conbeş dər amədən) - tərpənmək, hərəkətə

gəlmək

( I Y • T Y . )jjS XjjİşJ ^j jj jallojj j 

xb. (cənd) - Orta Asiyada dəniz adı

pY*! ,Y“i »)xijjjjj xjj

■ü* (cənd) - Orta Asiyada şəhər adı(Taşkənd)

(Y

(cens) - cins, növ

(YY Y YY)u ıda Jaıia.jl ?A jAja. <>**>j’ (**

e jj'jU-axU <jjj

XJJJC- jLjİ-a.ljSXj
(f Y uSj XaijX (jjluüijj xj <U 4j ja.

(jjliäl (Juia, jj (bər-conbeş oftadən) - titrəmək
(cəng) - müharibə

(YT YY)jLoS?jlxijjj?jlx jloS jUoiXJjA ı_$_UajX jjJ^jJja.

(fd ,A))^ jljäljj jäjjş.j |j £a«xVjj jlxjjj J*jj

jxai (dər conbeş amədən) - canlanmaq, qızışmaq 

(TTV Y V Y)lıl,al jjjljjxaaja. Xwi öXjjJjX Jıl >ai Xal jİaİ^jX ojljjSx

jxib <xuki uXäjj (jÄjja, jj (dər conbeş derəng-e ahəste daştən) - ağır

jjjji Jx>. (cəng avərdən) - müharibə etmək

(A* ,1 Y Y)xjji <_^jjjl£ ji jjjjj?

jjxU> (cəng saxtən) - vuruşmaq 

(Y 1 , t Y Y )<_S_A2k a& jt^-a. X jL*j £tL-a

tərpənmək

(^'f , t £j—£xjX ^JİX 4x*uıAİ 4S

<_&*?■ (conbeş) - yürüş

(YT 5YTY)Cjälj ^1 jl xıljX jl (j*aia> jijx 

gAA* (conbeş) - hərəkət

jxjS (cəng kərdən) - vuruşmaq

Cxäb j’ ÜJŞ-

(f A f A)XjS JXİ b u/jş. uyj&İljxİj X jS jj.aa.ajl£ jj<xjXİji

jxai 3xxj (be-cəng amədən) - müharibəyə başlamaq, döyüşmək 

(<J Y , Y Ad)ı_Cj j jjjjj jxxXjj xSüşj Xıl (_$ <5s_ı) j^x

(YA 1 )jL^x oxiLa OäÜ jl jxjl jjjA 

(conbeş) - tərpəniş(uşaq)

(Tt Y)XAX jiila. flji jİİJİa, jl jj

(conbənde) - heyvan

(Y Y ,'T'f 1 )XjX <_^-uLa çAäljjj

04^ (conbidən) - tərpənmək

(YY , Y Y) jla, xui>ı jlSja. jXuaj

jL jjX (jajja, ji 45 ^Xjü

XAX jxLJjj Ajİ^jjl jj

X1X I-Saaii. jl^’".ll7-j' » J

J Ü1-4*

jxjS jL. l j (cəng-ra saz kərdən) - döyüşmək

(Y Y . ,YY > )xj£ jbj jl jVx^x ^jjjj xjS jUu Ij uSöa. j£x ^jAx

^UJİ uClx (cəngazmay) - müharibədə sınanmış

( ) 1 Y , I I )<_fftj <jl jjjjj (JİSjjj j£ lA j ji x£x^ jtjl JŞJ (jtfr?-

ji <Xix (cəngazmai) - döyüş

(> YY f Y t )Xj j jlxiäj Lf jJxxİ jjjj Xj- OxJ ji jjj? ji

jjji (cəngavəri) - cəngavərlik

jxj*jjj' x£x> (cəngavəri nəmudən) - cəngavərlik göstərmək,

04^ (conbidən) - döyüşə gəlmək, hücuma keçmək vuruşmaq



ü'jJ £ J-jJ(YV P Y t )<_s jji ı^jşk jjjjAİ ^jjLo j

(cəngcuy) - döyüşçü

(VV , A “i )(_$>!□ jjJj jl Oa>Jj ı_jl jU cgj»^h j^J Jjl Am Jjjj js. 

(cəngcuy gəştən) - döyüşmək

(rT Y jf YF lA* j jjl^j LSJŞ&&. jliaJJj£ja.

(yj^da. (cəngcui) - cəngavərlik

ü<£ (cəngcui kərdən) - vuruşmaq, döyüşmək

( ) V ? ) <^)<_5^ JjlU A£ ^j^jIa ^jj ^JjS ja.

csU^-i* (cəngrəy) - döyüşkən, müharibə fikirli, hərb tərəfdarı

(V • ?Y Y V)aLjjA jjI ja, ı_SJül a£

j>Xia. (cəngsud) - cəngavər

( t A t p F )Jjjjl j»aJa> Jj Jİ OjjJa <_S«jj 

(cəngi) - hərbi

(Yvr p.Y)aiijuSjj j£jiljjt£j 

(cəngi be-cəng) - vuruşan

(F • ,) Y • )<_&jşj JjjIj

jIjm (cəngisəvar) - hərbi atlı

P t • p V F )<_ılxua. JaİjİjI jljA X-o^jj 

‘-JJİ* (cənub) - cənub

() Fd ?Y 11 )<-_)jjaJİu JjjJjl ‘"'•■■AjA a£

4*^1* (cənub) - cənub küləyi

(Vd AF)(JLa*a Jja JJaİ ijia Jja. JJ*i

aldjuı (jİSjjjj jSJl^jS a£

aäU JLl> ^ja. j^-j^jİJ^

uXÄaj ö jläjj ip (_£ jj <_SjS jJ

<-jISj i-SuIä jljl j*j> ^pLia j

jä Cjuü jl ,<-»■> lajjlS ijjjAJ

JU jjJ JJja Jaİ jj Jİ jjJjä

(jSjj jJj Jaİ jJ

(cənubi) - cənub(sif.)
(dV ?dV)jl £ŞjJjSj (_yjjja (J.3JXJ Jİ ^JA <jltAJU»

(cənibət) - at(şaha və ya rütbəli şəxslərə məxsus)

jjjl^ Ojjİş. (cənibət cəhandən) - at çapmaq

Jjl^x Cuıi> Ajjj ClujIji, J^l 

j* (cənibət borun zədən) - at çapmaq, irəli çıxmaq

*>&Jİ j^ A_l*aJ JaS jt,ıjl j

(Jjai (_Jİ Jja eJİmja jläUjj

Cjätj JJ COjjjja jjj

Jjtj »JjjjS Jjja jJ J*

^jjJj?' »JaI jIİajaİa j

p 1 j • A)ülj ^IStj j A&jja t^j-uf

p F • p Y Y )tJJjjİ3Äjja ı'mi> Jj Jjjj

(cənibətkəş) - at gətirən nökər

p Y* F ^YY )pJ**~ jj^- jl »>X 7 s j. ja j

Jaİ* (coneyd) - Cüneyd(xüs. ad)
(Y F p )cAjlCjj j ^taİl «.Ajla

j* (cou) - arpa
(Y. /Yj^Lü fji£ jUİjjäjA. Jja Aj

j* (cou) - qığılcım
(Y • ,YV?)(_JjAji<ja.jxjJj Aİja j^J

j* (cou) - ölçü vahidi

p VY ?Y • YjOälj A İJ> j CXajjJJJ jjj

4Jİ>?‘ (cəvab) - cavab

(t , T1 )ı_jl ja Jjtji JJj£ »jIj Jä-u>

JJİJ ‘j'j* (cəvab dadən) - cavab vermək

P F P Y A)(_Ajäi jlja. JjJ^j jtjAJ AS ı_Jİ ja jİJİ Jj jjJj-VJ j.1ı£ >a

jjIj ujIja. (cəvab dadən) - cavabını vermək, öhdəsindən gəlmək 

p A A ? Y ‘r Y )ı_jl jş, oJİjlj jjjj j <_>!□ CwJ <_j jJS <>“ _>? a£-İİ jj

Ğp£ jl j? Sr1'j* (cəvab be-raz qoftən) - mülayim cavab vermək, 

düşünülmüş cavab vermək

P F ö ?YF • )JLj Ajlä (JJAJ (»Jjjj »j İJ AS jl jj Jİ»£j (jbojij <»Jİja

jjjji jjjj (_ji ja (cəvab pədid avərdən) - demək, cavab vermək 

( Y t p X" 1 )pjl ja I j Jä*a JjI Jjjjİ JjJj caI jAä MJ* AaajJjIj

JİİIajjs «_>Ij*jj (dər cəvab foru mandən) - cavab verə bilməmək 

p V £ p f t)ı_jl jZkjJ ju£j ÜIa j jİ CJİJAO Aa15 jIS ji jJ »jüu>



<-JPj*?j' <JJJ*J*?jl fA

OäjS Äjjjü

□ 4Smijaj

Jb* (cəval) - çuval

(jb? <Jl»> (dər cəval budən) - gizlində olmaq

(Y • Y ) •) jlJjalj j£«?

äb* (cəvan) - cavan

(rr

j^ ob* (cəvan gəştən) - cavanlaşmaq

0 ,rr^)üb^j^°jbb“ j> j>j=

(jl J* (cəvan) - xoşbəxt

(d ,t'V'r)(jljşk Cjd-vjj jLj üiL a£ jl

pP**Ij* (cəvanbəxt) - xoşbəxt

(Y Y ?Y 1 L)(jäj CjäjjjuJİ Lj AİLui AaA (

c4j4üIjä (cəvandoulət) - xoşbəxt

(H ?A^^CLtwLiüdJİ Ö*İJ jjxü *-*-*> AS

4>mI ja, (cəvanmərd) - xeyirxah igid, əxilərin üzvü

(I .A/Y^jjj^ÜASjjiUjljji<>£

Jj*j|j* (cəvanmərd) - cavan igid

(Y ,AC)ji^ Jjl 3jU»j (_/□ jj er-jjj

(cəvanmərdi) - comərdlik, mərdlik

( 1 Vö jCha

cAb* (cəvani) - cavanlıq

(H sYf )-JjUj ^1 yş, Jjs. JLaajS Jİ^>

cpP tA1» (cəvani dadən) - cavanlaşdırmaq

() ? Y AA)jjji jb yac. -1A J ı^jlj?- -Jjj' J'j a£ Jİ ^Ud Lj

ü<£ uHİ^?> (cəvani kərdən) - cavanlıq etmək

(^ 1 ?) £5)jjJu ^ISjƏ jlj jjP AäjS j£-a (^1 J?*

j*b* (cəvaher) - inci, cəvahir

O* .ı Oİ^AaI^ä.

ÜJ$ »Jfr*^ Jjaii J?-

jl£ O jäL Jj j j jj J AaA

(1 . ?T)İJ <Xjj ^,2$ jA^a, (_£jjjJ >

jAlja. (cəvaher) - cəvahir

jjb jAlja. (cəvaher dadən) - söz demək, yazmaq

A Jİ jbb I^ä. aXaxI jl jS

jlXjjAlj* (cəvahemeqar) - cəvahirlə işlənmiş
(dY ,T.Y)j\lj jAİ^jl^jj JiS

j*jj* (cou-be-cou) - arpa-arpa

(TA A^^xj^x (jlSAİAI^A. (JjuÄj 1A3

»jJj* (coudəre) - Cüdərə(xüs. ad)

(I Af Y 'f)o^jjAİJ^jj (yıyyiui AS

jj* (cour) - haqsızlıq

(YY jrf)J>>LSU,xij jlAli JLjjjl a£

Jj* (couz) - qoz

Jü.1 əli jj jjA couz bər qonbəd əndaxtən) - nəticəsi olmayan iş

jjjjj jİƏjli (jloxj jA J

AP? ojj <A?

J_P lAIJ^LA jp* <_>j'J^

görmək

(TY ,Y “IY) Jlä.ləjldjj£ jjjj?. jl jj JüAj Jİ jljl^jXİ jş,Lc. jä.

l jj* (couza) - Covza (bürc)
4^a(df /VjAjiLjü AÜ.İU Jjjj I jj?4 ƏjUac.

Jjj* (couzən) - cadugər

(V. , Y YV)^^^ Aü jju> Jj aS^ş. j^j jjş. oƏ»i jtLdijƏiA j

jxi jUjjx(couzənan şodən) - ulduz səpmək

(dY rtr^jjjjAjjS jl j» eXİ <_/ jjƏİAja^A <_uİ (jhj“j

‘-^-u-j* (cousəng) - arpa boyda daş, qəlpə

Jb* (cuş) - şadlıq, həyəcan

(Af ,Y Y Y )(jijji. j^jA oƏjjİjj jjüx (jij>j cfjLİ jjj*iSj j»jJ <*a



oi» (cuş) - coşma, cuşa gəlmə

0 A ,Y 1 ) j*j (_Jİ ji ji ji

jUija. (cuşan) - coşan

(AV i V)Jlj Jjj jl jjjluljaj jLİJJİ, 

j^i jLijşk (cuşan şodən) - coşmaq 

(i ö & Y)öXu jluuja ı*ıi U_ÜJjl ^LoJ 

jijXija. (cuşanidən) - əritmək

(d'P ,1” A Y )(jİuüLujJJ jii J&jjl (JXujLijaJ XuVj sjSjSj

(cuş) - felinin kökü

(1 • <^İJ J^jj* jjijl ju\SIj aJ'İ Jj

CP*i (be-cuş amədən) - dilə gəlmək, dil açmaq
(<i^ , Y V (o Jui juj ji jj£ jjii ı_5-> jA j »X»İ jİjaJ jlx. ju j-lj ji ji

Jjj l5 jLij (^1 jj

oikl jLİjji jj (jl^uuja

jəjji ul(be-cuş avərdən) - coşdurmaq

aJj' uÄ>>*• jJ j£ »1 jiJJ ja.

jjj jj (jujaj (be-cuş bər amədən) - coşmaq, qəzəblənmək 

(VA ,Af)jjujji jljc. jc.jJjjijj jİjxj-uI jj jj-jSj (jucL»J

jAul jj (jljaj (be-cuş dər amədən) - coşmaq, qəzəblənmək 

(Af J X f )(jİjauiJjJ ^jS j jliluJ jujSjjSIj <ulü jjajİAjlja.

LPjj'j? (cuş bər avərdən) - coşdurmaq

(Y Y , i ? A)(jäja.jjji JJ jl£jj jljjl a£ jijji- c?1-5 j'-!-' JÜa

jjljäl jj jSjş. (cuş dər oftadən) - səslənmək, guruldamaq

( Y d ) J • I )(jİja J'ÜSİjJ jjjjj jjj (jijjä- İÜ O“jS jj jJJjj j

jjläljo jijş, (cuş dər oftadən) - coşmaq, vəlvələyə düşmək 

jxuijj (jljşuj (be-cuş dər amədən) - səslənmək, coşmaq

(YA f 1 V)jijji ijjjjLojJ jjJİA ja (jujşuAuljJ ^JJ <^UIjJ

jjjjijj (jijşu (be-cuş dər avərdən) - coşdurmaq

( 1 Vd V)(jujaJİ jjl^a. jka oijji ji (jujji jl ^ja. <İjSjS (jl^İAJ

jjäL (jija jjjljj (dər arezu cuş yaftən) - arzulamaq, arzudan

(f Y ,V'f ^(jijztjtjjlJj jjiJ Lsijj juJji XaijJ 4uuj$uu (jujSj coşmaq

lPjj’j? (j5jx (cuş bər avərdən) - coşmaq (AA >TY' 1 )OäL> (jujSjJ 4aji ^uuaJj£ ı_jUa cjälj (jijş. j jji ji jə Jj

(1.1 f 1 • )juja fJjijJ jl j ji«j£ ÖJ& jxu» (couşən) - dəmir hərbi geyim

ÜP j (cuş zədən) - coşmaq

(1A 1 A)ij (ji^lijjjjjsl jLJaS •i j j&ä.jJ jji o

jjxJ (jijaj (be-cuş amədən) - cuşa gəlmək

(Y Y 1 YJJıaj (Jıla ı_S-jLjliAİ jijaj Jjj ijjÜ AäjjSİ Lffbjəj

jjj (jijşj (be-cuş amədən) - qoşmaq, qəzəblənmək

(dV ,^“i)(j5^ AjLu (jSu jjjS j*jj (_^u ıjujau jİJÄİAJİ (joi-i jj

jjj jij>> (be-cuş amədən) - nərildəmək, guruldamaq

(f • i )jujji (_jJjjjjJjj oJjjl jj (jujaj jluüjjjl »JaI Jjjjj

cP-' cA»> (be-cuş amədən) - qanı qaynamaq

( Y J .1 ) jui oJJJİ JJ j-“» jtiuuj j

»jXİ» (cuşənde) - coşğun, qızğın

(f r J 1 V)Jjj Jjj jja. o-lLİja ?jj 

sjlija. (cuşənde) - qaynaşan, vıcıldaşan

(dV ,Y‘V^)(jul jAJlgİ Ji jj lj AiuJ jjS

jjj j'ıX juj j jjI jS jUS

Jjj oij j öJjl^-U j^JJ j

bjj (cuşəndedərya) - coşğun dəniz, coşan dəniz

( Y A1 ,YVY)»jJuu (»jlıj Ljjİ dili jaj »jS ja (^jjj <£j^uulj jluu jpJ 

jli^Lija. (couşənqodaz) - dəmir əridən, coşəndeşən

(f . 1 f) jlJİ (j\£ t>ij£ j£u jləs (j>ijajuaauu jl^-jfrJ



jl£ fli. j jjjaİjş, j

j>A$* (couşənvər) - dəmir hərbi geyimli

(dA ?T ö)jIjSjj <jjjj2ja. Ojj Jjjj jUljj ji (jljj t

jjUja. (cuşidən) - coşmaq

cb > JA- ğpA» (cuşidən-e xun dər del) - qam coşmaq

jjUja (cuşidən) - qaynatmaq, bişirmək

0 A ,^ •)“'-“ J> Jjj' jljSi^l J us<j

j*4 ajUja. (cuşideməğz) - beyni qızmış, coşmuş

(I (İY' , I ZJf ) jij (_gl^iä,,a jlj Jj ? jj jA> jju« ojjJjj?. (jijijjijjl^a.

cÄJub* (couforuş) - arpa satan

(jAij>j^ (jijjäja. (couforuş-e gəndomnəmay) - buğda göstərib arpa 

satan, yalançı

(Y • ,YT)(jLıj ^jiS (jLijjäja. jja. ^-j <_?A? ?j JjSjja. ^jL»j

Cfh* (coulan) - cövlan, öyünərək meydan sulama

cPj (coulan zədən) - meydan sulamaq, cövlan etmək

(Y Yf ,TY A)(jliS (jjb (jjj (jja.jjuUj (jUS <jjljäj« jjj jVjaj

(jjj^j j'ij?. (coulan nəmudən) - cövlan etmək, meydan sulamaq 

(f‘l f I ü)jjj*Jlj (jlijjä (jjji <»tİ4

(couhər) - inci

(t >Y)jjJS (JJİJ jJ jLİjjİjAjaj 

üAj* »(couhər-e can) - ruh

Q AA j AA)(jbİjjS. ft4jljiuA j Jjj£ Jjj jU. J* » Jjj jjj£ j?

jAo.j>> ja (couhər costən) - cəvahirpərəst olmaq, cəvahir axtarmaq 

(Y YY ,Y ?A)Cj*uäj ^jn^ijAja. oAjjjS aS

(couhərpərəst) - cəvahirat əsiri

(Y V ? Y fAy-ifiAı Jjlj jaj jA ja j

çulla JjIua

ApJ jA ja. <_İİJ jl uJJjjijJ

klXuı jJ (_fJjJ AjSj (jjl 4$Jİ i_SJj

CiuıjJjA ja. AS (jji£ L-Jjä. ĞAj

(j-LLİj* ja (couhərşenas) - söz sərrafı

(AY- JF )(jjLi2ijAjaj ^JİJ jb (j jJ 

uhjlÄj*^* (couhərforuş) - cəvahirat satan

(“1 .YjjJİS (Jjlj JJ jUljjjjAjaj Jjjj jA ja. (■ ik! jl JJjji ji

(couhərforuşi) - cəvahirat mağazası

(Y ,Y Y) Jjlil.aS.jj jlj jubı jj AS Jj*jj (j-ijjİjAja. jlSjj

(jASji ja (couhərkeşi) - söz demə, şeir yazma

(d ,V *l ■ .J Jİ jlalä fi.alä JJ oJjul L-Jİja. Jl jx

(couhəri) - inci kimi sözlər yazan

(TA ?f fd)(jjjjS_uıl OjisLu Ij (jäau

(cuy) - çay

(A*t ,M)(jja.jUj AjpJJ j'Aj^

jj* (cuy) - arx

(“İT j HV^u-ji JJİ jsljJ (J«SjSj c?jaj 

jbj» (cuybar) - çay
(£ > / ' ‘i)j'jjj> '-r'Jj? (*jjä.

jbj» (cuybar) - arx

(YY

(cəvin) - arpa çörəyi
(AY ,Y'F)Ajä.lJjJ AjjşjSu Laji (Jj

ijjjja. (cuyənde) - axtaran

(1 <J ,Y ‘r)JJ-Ibjjjjbb öJjjja. aS 

ji^a (cəhan) - dünya, aləm, cahan

( I JjCjJ JJ (jiİJäJjl CÜAlä L« j

(jLilj jl^a. (cəhan daştən) - hakimiyyəti əldə etmək, dünyaya 

hakim olmaq

(J J* » JjS-lo jJJa. jijl JS

ı_jl ja ja. (JxujljjjSLaS

jb-A jS j**j? ^jJ jAjİJ

Ajälau jJja Llınljl>Uİ (jJ

Cxj JJ (.jjbijb jM-Aj'-1*



(f V f f ) jLİl JJ CjjIJ CkjLsüI jj jlilj jl^xJjLi JJjoUj

jiih (cəhan daştən) - dünyanı qorumaq

(Y . V jjj Ij jlSjjj J1İİJ jl^a. CuJj jijjä. OİjJjj o4lj jl$Ä

jjjijl*a. (cəhan qozardən) - həyat sürmək

(d <t)tJ£jljSj JjIj ajljjL cs^J*jä-ijäjJjl j£ jl$Ä

(cəhan gəştən) - dünyanı gəzmək

’ ,^)jj£ jUı l$üj jjj AÜjj JjS jlil jü£ Jİ^jä jä

(cəhan dər cəhan) - bütün dünyada

(1“V\V1)^<>UjU jl$^ jj jl$Ä ^Iji. jjjiS Jüljj

ü^?- > üU* (cəhan dər cəhan) - başdan başa, bütün

(  ̂ * ^)jjjj Jiiujlj jl$j> jJ jl$j> jjjj u£jl£ Jjaİj Cu&jlj

ü'+>>> üW* (cəhan dər cəhan) - bir dünya

f Y" ,t” V • ^aIajLäjj <-£jIj Jaj j (jjjj Aİmi)jl j^Jil jl^Ä jj jl$Ä

lP^'j (cəhan-ra qoşadən) - dünyanı fəth etmək

(^ • ^5)Jİjj (jtajljj jLİSIj jl & >,.\ıLjjjj»jj»j

lPjj' jeoi j (cəhan zir-e mohr-e neqin avərdən) -

dünyam ələ almaq
(Vl V1 )jJJİ j^jj^jjj jl$Ä jjji jjj>jjj

jLİIjjaX^ jjj jt$Ä (cəhan zir-e şəmşir daştən) - dünyam qılınc 

altında saxlamaq

(11 , Y rT)ujıiİA jimauİ jj jjj <Loä jl^-Ä CXilj jxi Jj AäjSI jljjl^Ä 

jjiljjl i_j£j» ^jj jl^Ä (cəhan dər som-e mərkəb əndaxtən) - 

dünyanı ayağına gətirmək

(1 f ,Y”A Y ) jİj jl jjl <—j£j» ^*jjJ jl^Ä. jjJ jLuı J >1J j a Ajl£jla

ü^j1 (əz cəhan rəxt bordan) - ölmək, dünyadan köçmək

(£T J dA)jjj*j j^g.jı »<al ünü Jjj CjäJ jl^Ä jljbjjjjjljS

jJ> Cta* j1 (əz cəhan quy bordən) - dünyaya sahib olmaq 

(d. ?VA)Jjj jj£ jl$Ä jlJjjj S-Jİ Jj Jjä JjS I j oIjäJj <£ Lo 4ui

j4^> ü4i> ü^j' (əz cəhan mehrebani boridən - e mehr) -

günəşin batması

(1 A • ,1 AV^jjjjlj j4 Ojäljj jjL« Jjjj (jjluj^x jl^Ä-jlj^» jä

jjjLii jI$ä j- jjj jl$a. jl (əz cəhan dərd-e sər-e cəhan neşandən) - 

dünyanı dünya dərdindən qurtarmaq.
(f 1 J Vl)juOjj jl^Äjl jl^Ä. oJjUu jj jjjVJ jj&Kı

jjjj Olu.j jl$Äjl (əz cəhan dəst bordən) - dünyadan şahlığı almaq, 

dünya şahı olmaq

(1 Y’tm)jjj CLljJ jl^Äjl Jju-ıJ jjJj JjJü (jj jl^ÄjJ jİAJjJİJj

jılfj J-> jl*?- > (bər cəhan del nəhadən) - dünyaya bağlanmaq, 

şahlıq etmək

(f V • 1)^^ Jj jLj->JJJ^I Ü^Ä jljj ^jjlajS J CLluA CujİJjl^Ä

jj2; j^aä^ jl$Ä ljLuä. jj (dər hesab-e cəhan səxtgir şodən) - 

dünyadan möhkəm yapışmaq

(T£> ffjjjj. üjäaj Jjj c;jj£ üi- <«a j&İäj-i jl^Ä 1-jU.ä jJjA»

jüi j£j oLi _^j jj jI^ä (cəhan bər degər şah beqozaştən) - şahlıqdan 

əl çəkmək

(1 • T ,11 *,l jı jjJl ajS aj .iTiMİJ&u oI*jj^J_>? jt^>

jI^ä. j.,xut£jj flsij u_ui jä (hərf-şəb-ra ğələm dər kəşidən-e cəhan)

- səhərin açılması

(T /d 1 )ja4S jj ,»2 I j ujjä jl*Ä

jj>ii jl^Ä. (cəhanafərin) - dünyanı yaradan, Allah

(V , 1 f ' ) jl- »jla. jIäjj e&$j jUu jt^jj Jjjs' ü^

aiüjäi jlj^ (cəhanafərinənde) - dünyanı yaradan, Allah



^yALijlj jl j^JjSJ

(Y Vf A)jUö (JujjSİjI JU a£ □IpjS Ij ft-iüjjäl jl$Ä

>M4e> (cəhanbanu) - dünya xanımı, cahanbanu

(Y Y Y ,Y Y Y)al^_j <, M*n*\ /luI <■ u»ıl«ı jjj adi 4-ia.u^jj Jjljijjljjl^Ä.

üah1^ (cəhanbin) - dünyanı görən

(Y 1 ?Y . Y)jljj £jj jj jU£ Oäjj jjUİl^a. ^la, <£

jjjjl^a. (cəhanbin şodən) - dünyam görmək

(^, üıy'o (Ihjj ü'-u

»UİjU jl$a. (cəhanpadşah) - cahanşah

(1A J 1 A)(JJL« Jjj&jj Jl j ojjijjj

^aLİiLuI^ä (cəhanpadeşahi) - cahanşahlıq

(dT ,UA)cui£ ju j*JJ (^AUİjlxil^a, 

J^O (cəhanpəhləv) - dünya pəhləvanı

(f Al T f(^jUJİ f Jjj^.

übfyi'O (cəhanpəhləvan) - cəhanpəhləvan

(I Y 5Yf)CijuıJ äjja. ı_SJa Cx)$ J.>*■ lSİ-^Ijj

(cəhantab) - dünyanı işıqlandıran

(Y Y ?YYL-JİjJxm jIä jİjJjji lSÜJ 

cfj»a4> (cəhancuy) - dünya iddiasında olan

(Yf ?YA Y)Cimi A jLjjjj İhU.u j-0^ l*>^4 »

cs(cəhancuy) - İskəndər

(Y r ,rr f )^u ı j

jjjü (cəhancu-ye piruzbəhr) - İskəndər

(r.f ,YVY)j<p Jjjjj Jjaj^jİjjj 

jjjji£.İİ 4» (cəhanxosrov) - İskəndər

(V ? • ^ )<£ J^ ^9 »•

jjuöJI^ä (cəhanxosrov) - dünya şahı

L? Lf^İ (*» J?

CxuA AS jxjl uAj^J-^6?-

jjj cjl jj

ı^la.j xJ^jjjjA J-iS (Jj

jl JJäV)

□ jS jlS-U l-^A İ i M A il g >

jjjİİjS j-A^ ..I jj11^ ’l7.

> .>*>• cSj'AİIh-

pl ’TrV^jjcjSpj ol* ji Jjjjj j 

jlAjLfA (cəhandar) - cahandar

(r' ,Y Y)y jlS c-Sdİ jjj_^İ jijJj 

jl-ül^ (cəhandar) - İskəndər

(Y f 1 (jxalİj

j jI-üLh- (cəhandari) - cahandarlıq

(1 • d , Y d • )jjijJ j jl-ijlg^ I j uS-is 

jjljjl^a. (cəhandavər) - dünya hakimi

(5) J Yd)liL jyajj İLİ IjJlİ JjjJ

(cəhandavər-e xiş) - İskəndər

(YY ,YYd)jjj jİJJ Jja. 4£ Jjj Jjjİİİİ^-x

tijjlJjVg^ (cəhandavəri) - cahandarlıq

(YV JY ö)Jjj JİJJ jja. <S Jjj jjjl-Ulfra.

jjü14ä (cəhandən) - çapmaq, sürmək

( Y1 f I • A)ülj j»l£lij <_sj*“ i

»(cəhandide) - dünya görmüş

( ) • , Y • )l j a.lj.luujlj JİJJ 4İ I j

jjj jl5*j (cəhandide dehqan-e pir) - Nizami

(Y ,Y Y Y ) jjjull çaljjjj Jİ jiA.a jjj JÜ*□ aiıijlfra. (_$l jlu

Jj? Jj“

J> uÄj^ <w

J>-jlfş> (cəhansuz) - dünyanı yandıran

(Y ‘r ,Y YY)jjj Jj^il^-> IjİJ jIJjjaS Jjj Jjjjj »jJj Jjjjljil^ə.

jJjmÜİ4İ. (cəhansuzi) - dünyanı yandırıb yaxma(q)

(V • , Y Y Y ),»jA.jxj ji. <j ıSJj‘“il»» (jA^1

(cəhanşah) - İskəndər

(Y Y ,Y • Y )-ij? **' •*''{7 £ jİjJjjjS »i3L«ji <-&jk jiJ

Jj£-lp> (cəhangərd) - dünya gəzən



(jiujJ J JİU3 ja.

Ü^j j jl Aull JİJ B-ljj jjaj

(cəhangərdi) - dünya səyahəti 

(£Y ?T Y • )(jljji. ^Ljj ojjS jjj jjLii 

(cəhangir) - cahangir, fateh 

j^)ü£ 4AİSIjj jAxİJjjSJl^a.

(sepehr-e cəhangir) - dünyanı əhatə edən göy 

(Y”Y ?T • Y^Jjlj jjSjt^a. j£jjj OJİaS

»Lui»^4 > (cəhangirşah) - İskəndər 

(Yö ,YYVjöjj j^-a jJjSjJ Cjxajlji 

(cahangiri) - cahangirlik, fatehlik 

(<SY')jJjS-uı (^J^jl^a, jyjüj <aljjl£ <2ujj$3 

(cəhanmərzban) - İskəndər

(1ÖY ? Y 5 ^)jj£ (jjj£ jlikjlj jj£ ("ı-^jjäl jl

(cəhət) - xasiyyət, xislət

(VY *)^Ü*a ^İJ^ C.ülxı-v jjjj jjjj

(cəhd) - səy, cəhd

0V ,Y” Y T^CxmJj JjUj jiı^. .,.ı CLujjjIjIj j^bulS CjjuüIJjä

jjjjlj^j?. (cəhd avərdən) - cəhd etmək, çalışmaq

(Y AY ,Y Y^)^^ AjLuijj jl ji jj ^jü aS ı.ig»1 >»1, j^jS jJ*j c-ıäjj

jjjS j^j> (cəhd kərdən) - çalışmaq, cəhd etmək 

(ÖY ,Y Y A)jjjjİj$jş>jI£ jjl cjjjjjj

(cəhl) - cəhl

(Y • Y 5 Y )Cj»uS-m Jjlj j?- JJ Aİ

6^jb (cəhənde) - tullanan

(YA ,rYV)jjjj C5jl^ <jJJ> oJİ^

•Ute- (cohud) - yəhudi

jb Jjj | JJ jLo£ ejLLjı

olb Jj&ül^a,. JİaS AäjSI

->j> Cfejj* Ck+

AäJj'-^ lSJ ıjjj

CuuJ jbJJİ JJ £ j

Jjji oüjC. jaJuİJÄ (_$jaul^>

(jŞk (ci) - sözdüzəldici şəkilçi

(t , “t « ) jjU-> l$jt-ij' J? cr> 'b*

(cipal) - xaqan 

p Y ,TY5)(»AXai jja. (_JIjj> j'j»4-aJ

jja-A> (ceyhun) - Ceyhun

Q Y 5riA)ailj jjl jjj Cibij ı_S>“ 1j>jI jj

jAülu.j j>>^j (be-Ceyhun gərd rəsanidən) - Ceyhuna çatmaq

(YYY /1 1)jÄÜUj jja^lja-J3 j 

jLü jjaua. (ceyhunkənar) - Ceyhun sahili

(A Y Y 5V 5 1) jliS jj-bJ-> CjaİS j»jl ^bji.

jji jä jjjikjij t» jj£

^j-el jj-aj jl jjI jl jj Aj

J j jj (jJJ^ aLl AjİIj jlic.

jlljjA j£ lSUjİJJİ (jajj



g (çe) - Fars əlifbasının yeddinci hərfi

(çabok) - cəld, işgüzar

(çabok şodən) - ağıllı, layiqli olmaq

() • f ,) d • jj jSu

(çabokrekab) - iti atlı

(Tf Y rV^Uoujjj jİjIjj aS

(çabokrəvi) - iti gediş, iti hərəkət

(f A /Afpüjjj JilüS

(caboksəray) - ötən, şirindil

(soxənqu-ye çaboksəray) - ötən

nəğməkar(Nizami özünə işarə edir)

<n ;YYV)cSLHtJLJl5U

ji jjis ji jjjj

jlj*«S_ıla. (caboksəvar) - iti çapan, məharətlə döyüşən

(XV ,Y d -)jl j* f_g^ jjjjOO (jLötc 

(jLäSJä (çabokenan) - cəld

(YYf ,TYY)Js!bJ(jU«5L!la>JUlj5

cA*1? (çaboki) - cəldlik, məharət

(YAY 9 Y F (jl_p

jüK, (çaboki saxtən) - söz demək

(I • T ,' ')j£i.ljjljJ jSJ (JÜ«S jjA.0 jjlxi <_SjLx Aj

lPjS cA?1? (çaboki kərdən) - cəldlik göstərmək

ÜPjS (çaboki kərdən) - zərbə vurmaq

(Y • f Y f)» jaj j jl£ji Oä j (^aj 4 '-P_£ cA?1-? cAs 

gl? (çaç) - Çaç(Taşkəndin keçmiş adı)

(Y 1 ,VYV)j\jSjju54?^jjj'jljAAj

ur?1-? (çaçi) - Çaça məxsus

(£V Y* A A) jjj AjLqjI

(çaçi) - çaçlı

( I Y ,1 V)jUxlx tA2j£ jLaS Jjx. jSu

jJl? (çador) - çadra

(dV ¥ * 1 )A^ 'OjS JxjJJ (JAaJ U^JJ -3?

ĞPjj1 > (çador be-ruy dər avərdən) - üzünü örtmək,

çadraya bürünmək

(Ə <1 f • I )I_SJA OAUİJJJ jLaxj OJjS öl$j

jl? (çar) - jtjx. sözünün qısa forması, dörd 

jjOi.i jlx (çar axşic) - dörd ünsür 

(ajiLe- ?d)^J j« jl jA jS jS (JuiLia

jUjlx (car yar) - dörd dost (dörd xəlifə nəzərdə tutulur) 

(V ? , H )jlfrxjA Jpb jJjSİ-Oa aS j'j> u*1^

u-JLjLx (çarbaleş) - yataq, rahat, firavan yaşayış yeri
(AY )<Xjj jljjJjla. (jJjO jJ (OAı (jlSujl-x jJ

jjjjla. (çarbənd) - dörd bəndli

Ojlx (kənde-ye çar bənd) - yer kürəsi

(^ , ^)A'(' £ja. OİAjj oAjlj

(carbix) - dörd ünsür

(FY ,VT)juAjla. jj <UuJİ jAİx

bjtx (çarpa) - dörd ayaq, heyvan

(VA ,Yäf)(jjjj$j jl Aa. jjk* Jfrlj1 <?

(çarpəhlu) - dördkünc

usÄI? J us?1-? uS'A-li-S

jl_y%lj Aİa (_jjjjljä ("S^İaS,

cS J> >'-? j' o^JJ1 >

g.uaAİjlx jjLaiJÄjS

jajjİAj Jİ$J iJİaj C i.jJJXjJ

Üi£ J' ÖJ>



(i • f ) “l )duAlj jl$j jla. tAjja. Ojuui Ojjie- jaAoijJ jİJasj

'Mja^jt^ (carpiraye) - dörd hədiyyə(Keyd İskəndərə vermişdir)

p A p Y1 T ).ı ı,Jji^ jSo ^jl^jlxuljS Ajaajl ^Ajljjjjla. ji ja.

(carpeykər) - dörd hədiyyə(Keyd İskəndərə vermişdir)

(Ad pY" 1 )öl^_u*ıj jl.i^jjjjjjl j (jxS aS äLmJ j£jj jla. ji jlJjS «’'<«.—

j1-?- (cartəkbir) - tərk etmə, meyit namazı qılma

(V • j ^)^LsJ CxljJ jjpjijla. öXİ jjJjj^ jUaluıjla. jl^J

(carhədd) - dörd tərəf

(çarhədd gəştən) - hər tərəfi gəzmək

(Y H ;dd)^jji jl jji jtaaj aS APj ciaÜAajLa Ij jl^a

(çarhədd) - dörd növbə, dörd dəfə

(d ? ?dV)Oäljj ÜJJjj £UJ <_Sjj Ajjj a£ dıäl pjJ Aajla. (jJJjj

j#* jta. (çarçiz) - dörd hədiyyə(Keydin İskəndərə verdiyi hədiyyələr)

(f * *Y*rjjj cA^1 j_? ^3^ (j^?1 j^j4* (ji^? cÄ^ji jj^3

(çardivar) - dörd divar

^-jj j’j^j1^ (çardivar- e təng) - koma

(AY P fjuXjjjl jJjjla. jjjj p»juSi> lXüjJ ^AlAj jÜljjJja.

jUaL- jla. (carsoltan) - dörd sultan

fli qİ4j> jlkL>jla> (çarsoltan-e dərvişnam) - dörd xəlifə

(V • p OİjJjJjSjjla OXİ 

j«jlf (çarsu) - dünya

V ?V^^OjuUİ 4-uISJ jxj 4..i.njS AS

j«jlf (çarsu) - bazar

pr p Y)»ı j üb>j fAü ö-ojI as

(jüajla. (cartağ) - dörd tağlı(çadır)

(i i P ’OlA’ j JJ j^ j

,»Lj (jİJjjJ jUaL»jla jlJJ

jjajxjjla jJJJ

jij&Jİ (jUajla jj* j JJ L-Sdä

lA-jä > ü'j^

jj J.J jl jLjJjjjjl

jlLjlj. (çartağ) - fələk

(1 ö 5 p • ) )(jljj Aj jjl ı'ı.jjj j^yj a£ (JLLjIä jjl jj Cujj jjj j j*

Aj-jSjI^ (carquşe) - dördkünc

(dd e»jljjl ı'ıapJl jj ^yj-ıLIol Jaä AjijSjla (jljj

jAjSjU (carqouhər) - dörd gövhər(Keydin İskəndərə verdiyi hədiyyələr)

( 1 d pVYj jaajl (JjjJ (_$J$£. jjL (*jS

AJ1? (çarom) - dördüncü

(TAd p f V)jjj ^jlaj Ojäljjj£jJ Aaj

>-jAx» jla. (çar məzhəb) - dörd məzhəb

(Y p pCjujJxl (Jjla. ı_lAAajla. jjj

‘j**‘jLa (çarmoşt) - dörd yumruq boyda

0 f \ AiuujA*i ıjj-^

C^jİa (çarmix) - çarmıx

jj*jla.jjl^ (ji2 cä.jü(derəxt-e şeşpəhlu və carmix) - dünya

(f Y pYj^çja jLajj AluUİ J Aja. (jjj jçxsjlajjlgj (ji>l C-UuJja.jJ

jj-jİA (çarmix) - çarmıx

0^ £a.jla. (çarmix şodən) - möhkəm olmaq

pT P V A)^xajla jxa j jja. Aİ u5Lifti (jaj jjJ j JJ jAJ>jjJİJÄ jl J-Lia.

(jiuu ^u-jla.jj (bər çarmix bəstən) - çarmığa çəkmək

(? Y ,W) jx.jla.jj AİaJİ j Aİa ^yjj jjjıjUj jI$J <jLİ CjAjJjäjJ

»jl* (çare) - çarə

p f p y-'.^/'j... jl ^jioj£jjjjxj aS

j4P 4 j1-?- (çare didən) - çarə tapmaq

(Vd p • )olİAu ji jİAjj jbjbjj aS oLİAİaJjä jİAp 0jla. jb*

JÜ.U,»jia. (çare saxtən) - çarə etmək

(rf pf)jü.U> o jla ji ja. fJİAİ (j^-İJJ (jJİä.jl-^ <*>“

cj' »jta. fJxaü ji ja.



jjijS öjla. (çare kərdən) - çarə etmək

(Vd ,£A)ı ,u.ı$ ojLa-u ı_SjaJİJäI <Xjajş. CujJj JjS eo jli. <«A

jSxJjä. jj ajU. (çare dər xastən) - çarə istəmək

0 Y 0 ajla. JjjSjJS J^lji.jj ajla.j jl

(çaşni) - dada baxma

jäj£ j? (çaşni bər gereftən) - dadına baxmaq

(YAY ,Y ?)Oi£li jj**a* JiL« jİjj ı~'*J^ J? 1 -YY■* AaA Jl —**ij

jjjS jSujä. frajla. (çare-ye xiş kərdən) - özünə çarə qılmaq

jAh"^ (caşnigir) - dadına baxan, bəhrələnən

j* jj?i j' <j' as

( Y f Y 0 ö ^) jS (jjJji. sajla. (jjjj jJjS-u 

jLji ajla. (çaresaz) - çarə edən, kömək edən

0“ ? t •) Ji—® j^-

jlxu ajU (çaresaz) - təcrübəli, tədbirli

(* , Y Y Y ) Jlu C112S jUJji jjIä

jU. ajls. (çaresaz) - çarə axtaran

(Y H , Y VV)JÜ5jj jljj JjIj fjU jj*. <S 

jl— ajU (çaresaz) - İskəndər

(f f f • Y)Jluı ffjla. ji CuJji oajla. jjj

Jİ— (jjiJ jj5_U. İJJ J

jkp üi >'

0 ’ )<j“jA^ı? j

<-Sl> (çak) - yanları yarıq

0 0d Y )uSlə, jj jj JJ Jj <~u*j ja£ 

jSlf (çakər) - nökər

(r. 0^)jjü.ijjjajj>» jjjisj

J JJ J? Aulij (jüJ ja.

J'üilj jl j£l— Jjajİj

jjj; jSla. (çakər şodən) - nökər olmaq, qul olmaq

(Y Y 0YT)OjSI fJxİ ?Jjj JjjlJi 

jjSi (çakəri) - nökərçilik, qulluq

0Y 0« Y^jjjUjS jj <51« JJjJj ji

Ojjjj Jİ ıjl g.'A.»»ı Jjjj—j

<_£ jSljj Jji. Jl CJj-jjS

jjjS jSl ıjj^laji »1 j ji (əz rah-e xedmətgəri çakəri kərdən) -

j jl— »jl* (caresazi) - çarə, əlac itaət etmək

(V ? Y Y Y)jlajja* Jjj ^yiJj Jİ— AS

<J Jlj Ala. '■“J4-4J&

jjjS (j jU ajU (çaresazi kərdən) - çarə etmək

0 T 0 A)^j£ (j Jİ— «jİJ ji jjLql jj 

j jl— «jlf (çaresazi) - kələk, tədbir

(Y • <J 0 i)j»ijj' >» Jİ u*.! djjab Jİjj

Jl£— (çareseqal) - çarə axtaran

(f 0 YP • ) JlijjJj j£jJ jSjla—J JI5— »jla. Jj^Jjm J^l ja,

j£ »jl^ (çaregər) - çarə axtaran, çarəyə ehtiyacı olan

0 0 Y • )<-UjJİ AiuıjU £jjlijl£ <Ak 0*1 Al— o jljj ajL

j j^ (çaregəri) - çarə

(Y d . , Y Ad) Jİ» jj**JİJjj Aa.jj fiS Jİjj f Jİ Jİ Jja. (jj

0jLä. (jj jS

(AY 0 A V)(J jSII J Ajlü**a JİJİiS 

1V1 (çalak) - üstün, uğurlu

(f Y 0 Y ö)jjj <_£V1 (."'i.tlj (jHajJ aS 

(çalak) - cəld, qoçaq

0A 0dY )jj£b (juüLjjJ ja j£j 

(çaleş) - döyüş meydanı, müharibə

(Y İ>V 0f)jj£Lj J—J j5Lu (jbjlxl

jjj uSli. j«A j Oäj jj jSj

jjSVla- JJ- (j—? J' (/J

jj j? <ja? J

jjjaj (jüla. (çaleş nəmudən) - həmlə etmək, dolaşmaq

(Y .V 0Y)^JJ jjja jljjjill Jjll ejj JljjİJİj »Lİ Jj-jİj

jlüS (jUIä (çaleşkonan) - vuruşa-vuruşa

(Y-. 0 . A)jliS (jil. OİJ Jujlk J-aj JUS (JİK JjSjl <1jj jUe



jU--JlÄ JjjljxxJjj

jUJkÄ (çaleşkonan) - qürrələnərək

(YA ,T \ f) jUSLil^ÄH -iki-o jjäu 

(çaleşgər) - döyüşçü

(YV ,AY) jlj£j« 'j J&j (^aL» ».xä

■j jSJJU. (çaleşgəri) - döyüş, vuruş

(V ö j « A)Jü.jj jj^əj o-Iİä <1->jj'> 

(çavoş) - çavuş(hərbi ad)

,1 » ^)jjJi JJäjjjjS ojjİjj'Jj 

al* (çah) - quyu

jjl j£ ,all % uCimil jj^jj^j

JJ* L$ lSJ^-^äJ

jA jUjtÄ jələLı j

(^ y 5 i jj lAA3 4jk j-*-3 ■i“j$ Jj j j*“j

4** (çah gəştən) - çökmək, çökək olmaq

(Y AA ;YTY)alÄ Juii-jjj »l5LLoi i_Sj (A1^ a£ j^-jä j

lPjj' 4l*J (be-çah avərdən) - tutmaq, quyuya salmaq

P Y ,r 1 ^VjJ* 4^J^j*A j« Aä fjjl »1 jjj- Üjä a£ ,^ujj

(çəp) - sol

(n / V A) jLÜkl^jl uaäjjxİ jİ4jl lua. jUÜ.U jUUJJ 4S

Jtjjl UJ. (çəpəndaz) - mahir

j*-^' (çəpəndaz şodən) - kələk işlətmək, hiylə işlətmək 

YA^(jLwaa3<ijl ‘r^* (jl >ai4l mi (jLuLijj a£ ^Ajj£

^* jj (çəp-o-rast) - sağ-sol, ətraf

(tY) j . .)jljuJ £jj#JS JjäJjj jjj jL-»ä jAİ jl Cä-j Ij Owljj ı_JÄ

jj* (çətr) - çətir

(Y& ƏY)jLuuÜajj (jdJnjj JL- sJ j j'JtAlftjä j-jjä j-jJ AJj-

4** jUoL. jäjSj-ajjjjÄ (çətr bər sər gereftən-e soltan-e şəb) - aym 

buludlar arasında olması

(Y yy rv• )cj^juc JLj jt^. əi^. j?

’j* (çera) - nə üçün?

(YƏ , Y Y )Jj-ä-J ji jl J-JJ.1A J f JJİ <S

'j* (çera) - necə?

(' YV j AƏ)Cjäj Ai5Lsl jjjjl j o_ujh <S JjJLj jlj jl jj ^j^j JjäIjä

£’j* (çerağ) - çıraq, lampa

(f ,Y)c.#.\£jJjJ CjjI-JA j-1 jä eo^jS jx-aj jƏjj jjl j j-l jä

ujLüI^ä £İjä (çerağ-e cəhantab) - günəş

(Y Y ,ƏY)jjj CLuuA Ij <_jVüI$ä j-ljä jjJj A$Jİ c»j)jjU

j«*- t1-3? (çerağ-e sepehr) - günəş

0' ,v<*)j^ ‘•^jjä'j? 'jjt^ Jü«ä j^ä- j-l jä jljlj-ü jjÄ <£

AäjA (çerağ foruxtən) - çıraq yandırmaq
(1AƏ’YfY^ljÄfjjjj jl£jfri<uj £L1J fjija jl JÄİ ol<lsS

lPjj'> £.'j* (çerağ bər avərdən) - çıraq yandırmaq 

(Y A ,Y Y)ç.<ihjl fjljİjj J* ?j'j?

jjUiS £ljä j—>j—> jL jj (bər bad-e sərsər çerağ qoşadən) - boş işlə 

məşğul olmaq

(T? fYƏ >)^-Ijä (■yjLiS j*-aj—a jLjjj <£ jj jjÄ ı-Sji jljj ıjjlo Aä.

üL-jjäj? t*j* J £’j* (çerağ əz çerağ bər foruxtən) - çıraqdan çıraq 

yandırmaq, mənbələrdən topladığı məlumatlara əsasən yeni əsər 

yazmaq

(Y ,Y^A)£)jÄjl £)jä jjjjijj jaİÄ £bjj— jjl (jlji jS jijljS

SU* (çerağ) - ay

<_äİ jü.jjäl jj jä (çerağ bər əfruxtən-e şəb) - ayın çıxması

(Y AA ,Y V .pj-jjjjc-j; CiİjjSİjj ^l^a. jjj ı_s^. Jyx. ojLiij jjjjl l_uİ

t’j? (çerağ) - çıraq (gül)
(ƏY T f Y)£İjä A-a cAäJc. jAjJjjjİ £lıpjjj AİS jjÄ £j-J &



□JjJ Xal j^ljj-a ja

■liS ^XıX J3aJ Xiij JxS

»^ljf (çeraqah) - otlaq, çəmənlik

(xv j <s

Ji***ij* (çərbdəsti) - cəld qulluq

pbxu ja. (çərbdəsti kərdən) - cəld qulluq etmək

(çərbqoftar) - şirin dilli, yağlı dilli

p av ,rf Jj ji

(cərbqu) - gözəl kəlamlı, bədahətən şeir deyən

0 • J T f )jlSji» jl Cjij&jl ^ja. jjiş. jl jS JjjP Jj-j£jja. jLa

so? (çərb-o-şirini) - incəlik, şirinlik

(V't ,FY)pijj>ijJ jj-Äj jJJpJ piPjl j^UJpj XJjajjj

ÜA*O? (çərbidən) - başqalarından üstün olmaq, güclü olmaq

(Y « ,v^ )j'x5jJ'>j? j' cFjJbjjjb ASxd jb?

£j? (çərx) - göy, fələk

(t X V ? Y AF)jjjja ^jİjİ £ J?J xJİ jjjxa ^jiji xjlji Aİ jilAj

£j? (çərx-e əncom) - ulduzlar aləmi, fələk

(X V ‘t ?rYXJoLxu) ^ajl £• jäjj a£ MS.xji jjplj j« a£ pix

jp£ (çərx-e piçan) - Sərir qalası

(f X ,r . F)gjj js-X-u jlajj £ ja. jləj gJÄ əJ-U A£ jt-j>JJ JJ

(f JTYJjjjj jUL&aijj »0İJ JjjS £ j?jjJj' jt»jİJ

jijj^ £ ja. (çərx-e gərdan) - fələk

(f X ,X Y A)əJjü ^ıLa JIxjJ Ajli JjXj Oj-aj jjUai jlj£ ja. jSI

oXəjS £ ja. (çərx-e gərdənde) - fələk, göy

P pVJjJİ oXüjS £ja. !_gjbjl fA jXuh Jb j«J x'j£

pi* t (Çərx-e həftom) - zohəl, keyvan

(V ,AV)jji xp Jİjj pi* £ j^jj a£

j? (çərx) - dövran
(1A /F l)g;u£ja.lj£ja.?AəAjj£a.

Jj? (çərz) - quş növü

p “1 V Ad) Jlj Jjj l_riSjl t-S-ilS j Jjau 

O? (cərm) - dəri

pF ?F “tpji y XjlSjjl J'j1 jj?,1“‘

jP ? ja. (çərm-e şir) - taziyanə, qamçı

(I • V 5TFV)əi£ Pji jp J?J' a£

Pj^ ,»ja (çərm-e qorq) - təbil

(TV ,F 1 F pSj jjjxJ j □ ji cAjjs oxi 

xj-o. (çost) - münasib, lazımi

(V “t T • 1 )<r.u»jJ xli (Xja. jljJl <^jJ

jəljii o-aa. (çost oftadən) - tay olmaq, bərabər olmaq 

(f F ,FA)xxuıjJ (JjLjİjSjj aJjS I—ixJ

ej**? (çost) - cəld
Q V1 Fy'ı.aii IJ əji Xİ^äl (JJjI jl Jj 

<^uıa. (çost) - sıx, qalın, çox

() F , X F1 )*dxjj pc- j^l-1 j£ AiljJl Aj

(çost) - misilsiz

1 j ls jj'-1 jj' ej'-1 jj?

jjaAUi 4İa> (j

u^jg (*J? joP ÜA! > j

əjjl-jj (_$ Jbj J ^jäJLui

jy t j? (çərx-e pir) - fələk

jy ÜPjj'jİ5 csktP jj* (qouhər ze-dərya-ye qir avərdən-e

çərx-e pir) - günəşin çıxması

(X YA ,f n )Jjä csLjj-JJjä/ jJJİJJ JJJ £ j? jjlS jjj (>jt> jua

»jjjjj (çərx-e piruzerəng) - fələk

(I d ? Y X Y)u£jj4 jlAli^jj (jkjjj a^jj ttjjjJJ £j? Ljjjjjjj

Jj£ C->? (cərx-e kəbud) - göy

j bl jj <j j' j*>i cr^JJ j



(V^ A ^TT^^Cxuiä jVäjja (j) oLui (Jljälj

(çost) - xoşa gələn

(V^ ,Xdf )O«a.j jjj"tfi (Jijjij

(çost) - uyğun, təbii

(d. ;VV ^)u,ı,„? lib.n jäja. j\ji

(çost) - möhkəm

(X d • ;YV i )l*lmJİİJ Jİ jLöJJİJxuİj AS

‘J*** (çost) - mahir, məharətli, usta

(VY ,rr.)c*M>jjajjSijj&jikiAS

(çost) - məharətlə, ustalıqla

(Y Y V ,Y"Y A)Cxulu> aljäij ai2j j-Aji

(çosti) - doğruluq, düzgünlük, uyğunluq

(Vd ,f ?)ijii (JİMİJÖİJ jä-a ASİ j£ İjJİ jGEji jä jiji

j^ (ç0Sti nəmudən) - doğru-düzgün danışmaq

(çeşm) - göz

(V 5 ?A)(jL>j jL (jaj

(ceşm-e bəd) - pislik, düşmənçilik

(V , 1 • ?)ijS jl^A? f"*? J? aljiiJJ lXjaİ jjı.uä il j >

(çeşm-e bəd) - pis göz, pis iş, pis nəticə

(TT ?Y AT)ijS Axibijiij j (jüJ a£ ijS a .tuıi jä. jİjj j^jj jiji

jji jp (çeşm-e bədan dur) - pis gözlərdən uzaq 

(f ? 1 f) jlii 6 J?!-1 (ji ji jli J5UİJ <_g ja'il j > A*bn>al

jüh pjia. (çeşm daştən) - arzu etmək, xahiş etmək 

p P 1 )(jSiil jli“'i ÖİJ^ (j^J (•ji'1 *“ ,-*l—«äj

jLxü ji (çeşm dər bəstən) - göz yummaq, pis gözlə baxmamaq

^J ü' jS (jfjlA jja. ju>j

Cuaj (j*aja. l_JjjjS 0 jlw jl«A

(V t T. . puJ jl^uji pj.L» jjji jl ji Cıj ji-j ji j jjjj jAil^S

LPjj’ e4 > r** (çeşm bər həm avərdən) - göz qırpmaq

(V • I ?)*“'7Alji f*J! İJJİ-ÜI fA f-><$^JJ jt—A

jjjS j^jj f*ia> (çeşm rouşən kərdən) - göz işıqlandırmaq

(TH , Y I A^ijS jİS Ajl_ä £ jw jlij ijS j*jjj (3*İQ U*^J j*İjjjı

jilp (UM?, (çeşm nəhadən) - göz qoymaq, izləmək

(f F , Y ) )əl$j l jL5s_Jji Jli jljj ilpljli ^lülj jvj- j^i

jəj? (<j jja<j-S)alj ji ,xAİa (ceşm dər rah-e(kəsi, çizi) budən) - gözü 

yolda olmaq
(T^ £ YjjS Wj£ ı^biiİauii jjl öljji ^uıv jlluı

jjjj j j? (Mİäj (be-çeşm-e bozorgi didən) - yüksək tutmaq

(Tf ,Y Vfə^l »iji ji jl OjSjjj ^1 a İQİ..Ü jl£jjjji Ijj

jjj pis.ji (dər çeşm amədən) - görünmək

(I • , Y • V) j)J A-oxla. jjSji-lj Jİ AS jli A.4x^j »0.,lL.j-kJ £ Jİ

^jj jə2 jjə jlfa. P4j (ze-çeşm-e cəhan dur şodən-e rouşəni) - 

dünyanın qaralması

(f I , I f )jSİjj xi jji jl^A. (Mİa.j (jjj Ji J^J i-iJj Cu»U-

jxCo. İjjxx (sepid gəştən-e ceşm) - kor olmaq

(I ö S T)ijxu> jllS aiiiu (*"*?>jljl -İjjJ üj?- Au*“j C*J*

jib (_$ j&i-j jiij (xJö.j (ze-çeşm-e bədan rəsttgari dadən) - pis 

gözlərdən xilas etmək
(vr ? y n )iUi j jils^j jiij j iUi jUjis jjji ^lü.

f jj (iJö. jixi j^ijj (rouşən şodən-e çeşm-e bəzm) - məclisin 

işıqlanması
(Y • pY )aLİ ^jaijji j<ijj jj£ alX-« ji jliı (j-^JJ6- (»A^jä

jl^a. (*aİä. (çeşm-e cəhan) - yer üzü



(v / * * )t’j? üijji lAjj e*-? ö1**- 

(çeşm) - tərəzinin gözü

(?d ,1 TY) jjj Jİ^jsI j_p aS

(çeşm) - nəzər, xəyal, fikir

0 ? ')?Jj' Ayjji*
(çeşm) - iynənin gözü

^la CjmP <j»a j-AS »jS

oJjLp jj? AP JJ3

f jj’ e'J>

dPjS j“ > <j Jj^ e^? (çeşm-e süzən dər sər kərdən) - iynənin 

gözünü sındırmaq

0 ' )lt^J^ J2 jjj“ ^J^ jjj“ «AÜjja

jjjA«a. (çeşmdərd) - göz ağrısı, göz xəstəliyi

(»4>2a, (çeşmzəxm) - pis göz

Q ?1 Af)jjjj jla. jl^a. j»ij fJaJl a£

JjJ j^uİaj Ja Jl j£

Jj£ jliiüuıl j Aj

(çeşməkzən) - gözvurma

(^ ,Y • f)^jS-jX »AaUJ.1İI^J f1Ml^J

(çeşme) - bulaq, çeşmə

(ö • )4jälj pA-ojia.jl

j (çeşme-ye zendeqani) - həyat çeşməsi 

(f ö T)aäj£ J «<-uİa. Oİ_£ (jibu. ölj

(çeşme) - çay

(YYf ,11)lj Jaj !*2£jj Ij Jjj ğpj£ jj jjj

<jui? (çeşme) - üz-göz

(1Y A 5 Y Y Y )Aj*j j J Jj-jj jja. Ai öJjjluI jj Jjj AjLuij a A>»a

ujlaäi eAauia. (çeşme-ye aftab) - Rövşənəyin çöhrəsi, gözü

(1 Y V ? Y Y Y)(_jliäi çAjj AjLu> ojJ ujlj * £■»*■>jl u^j J*11jj^-j£-u

<**-? (çeşme) - işıq, şua

( 1 ,1 • f )u_>i jijj-1 j L>“’ Ji jjjj?

<_sjjls. ftAauia. (çeşme-ye xavəri) - günəş

(AY j A 1 ( j jjli öA.ı>*tv Jl öJjj jjjp <j’J^ jlj£-*ö jlX»w

ajs cAa2o. (çeşme-ye ğənd) - qənd bulağı(gözəl)

(T ? Y 1 £)lj Jia. (j-öJ JjlıjaLİj Ij aia aAa.*% jj£ jj£i JS

JİL.J jji. tA^ia. (çeşme-ye xun-o-məğz) - ağılla-canla

(Y' d f jji eA-»*İÄ Jl fJjÄa a£

jIj A^ia. (çeşmedar) - halqalı

(1 • 1 • V) Jİ J A a.A ^kxd? J3

jAuia. (çəşidən) - dadmaq, içmək

jj^ia. (çəşidən) - zərbə almaq, dadmaq

Af' XTy A^? J’ J^ u1' J* r^JJ

(j?l^? (çəkaçəq) - qılınc və s. metal silahlardan çıxan səs

r- , ' • <')jJJa“ ĞH'J* JİJJ2

JİJJ?*- lS& ^Jij J^J

J£a> (çekar) - nə işi(var)

(*i) ,YTY)jI&a Cjjje jlj IjAİaJJİ 

uSjIXa (çəkavək) - xoş səsli quş

(f f ,YY)jjjC$jlj jjj 45 J jjuİa ja. 

jAjSj? (çəkidən) - damcılamaq

(AY ?TAV^ap aS >—>İjj (JjjIji

Ajj^ (çequne) - necə

(ir ,n)j3oij jij(Pjjj Aj^a. 

<? (çe quyəm) - nə deyim?

(i .d ’Yir^jüj jjİÄOjjjjij jjj

lp?( çəmən) - çəmən

Jjj uSjtfca jljj >1 jj

4j£-?±4jJI Lfi^JJi

cfj^ü ^SJİ *? <JİJ*i



(İY 0 ) )jjj jli cAİaä jijJ Jaä ja£-a

(çon) - -un qısa forması, kimi

01 Y" 0 \ 1)jIjja ^»2^»juitjj jljjjlj UUaSjO A£ A^iiw

ji-4 (çenar) - çinar

0 V A 0 d Y") jliaL j jujaa (_$jc-j aiS

d)i-4 (çenan) - elə

(1 T 0) jLuİjJ JjäJjUi Jİ j Aj a£ jlSLi (■jluuj j-g.yiuı^^j jlia

(çenan) - belə

(d 1 0 Y)ol£jlj jlia jS-cəjj I jS »l£jl£ Jjjujl ü^j&j Jj^3 CyA?

ü^... (çenan beh ke...) - belə daha yaxşıdır ki,...

(YT ,Ad)^i£ IjlS^ii jStj jJljj

(JjäJjSjl ujäjjäl jjl j Jaj

üjş- ü’j? (çenan çun) - necə ki,... 

(f ) 0 f f )Jj$uJJ JaJ ^Jjl Jja jlia

j^JUa (çenank) - -^üAia -in qısa forması, belə ki, elə ki,...

0 , V 0 V1 )U »jA jlj aljjjj ^ıja. oA*i

A5JLia (çenan ke) - necə ki,...

0' 0)eij cr4

jjj* (çənbər) - kəməndin halqası

(d Y ,Y’1d)?jjİ olaj jJİajlA j^ Aa

(çənbər-e ruzeqar) - çərxin çənbəri, talenin çənbəri

01 V 0f 1 )jl£jjjjjia Jja Oälujl jJ jbj$2l jUİjjJC UİaS

‘tAj jyj <3oj <j—? j

j cr4 »Jjm>IjS

(çənbər cəhandən) - tullanmaq, sıçramaq

0 > A 0YV)jlj2> Jja Uj j (jtüi CxJjj ı_ıa jUja Jut^ajua jiuJj J*u

jjjjijüajj (dər çənbər avərdən) - ələ keçirmək

0V 0 AÄ)IJ lS J^ jM jjijJİa jO a£ I j jajl^aəAİ jLU.>>ja

Ala (çənd) - bir neçə

(I • 1 ) jjMiluja. Jİ jljjjä j$

Aia (çənd) - nə qədər

(YY 0A)Cu*Jj1jSjIjuUj cf jjljJ

aä> (çənd) - nə qədər, çox

(YA 0<Ä •)(_>> JJjJ ^uJjilia jSj

Ala (çənd) - bir qədər

0 Y 0 A Y ) jj jj AjUujİjIj jjAia

j'-iia (çəndan) - o qədər

0 1 ,A < )JLu jj$ jUujjUXİ, AS 

ü,Jia (çəndan) - o vaxt

(YY 0f)jjj jl.ua Aly U jLXuİ aS

(jiAlj- (çəndan) - bu qədər(çox)

(V 0 Yd)jjjjc. Jİliaj Jj5u

jlila (çəndan) - nə qədər

(1 1 0)uİaS JjjJjjli Jjjj Jjä j*j

ASJ.üa (çəndan ke) - nə qədər ki,...

(<İY 0)üuA A5_il.Ua ("1..Ü jl Ja (_jLua 

^4 (çəndqun) - neçə cür

(YfT 0 YY)jjLuajl Ajäj tAlaJjAj 

jAia (cəndi) - bir qədər, bir müddət

(YY 0 Y Y ) Jja j jj JLajaI J j .lia j*a

ctfAia (çəndin) - neçə-neçə

(A • 011)jjj j jjJiA.aj.nlj CuiSl ja 

jrfAia (çəndin) - sayca çox, bu qədər

0 A » 0 • Y0jj juıjə Jİ 0İUmj JjUİaj 

(çəndin) - çox

jjjj jL«ji jljjb jiukui

ü'-O4 j <0A5_i

j (JIäLxmj Qİ^İä.

ü'-Aa &

ji jj

üjL -Uj£ AaİuUjl A^jİAia A£

JJJJ

JjSjjh LiLP <JP0-

jl.ua
A5_il.Ua


jI£j.ij jj ojj}

j-SüjJ jj.ıiatUjJ ı3J»jl aS

ü^f (çəndin) - bir neçə

(Y X J V) Jİ n*V\ jjJÜÄ (JjäjƏj O^jİ£

‘■^j* (çəng) - əl

( > • , Y V)lXöäj fJjj aJjjij j jJ

jlaj^j (be-çəng-o-be-dəndan) - diş və dımaqla(aça-aça)

(TV ,r X Y )jjS Auiäjjj LaəijjjudkuSja. juS> AjSj (jİA j jljjJbj j <

jjjji u^üa. (çəng avərdən) - əl uzatmaq

(Y b ?Y r A)ı_5ja. ^Jji Aa Aji^lİMijjj 

jjj dja. (çəng zədən) - əl atmaq

( X 1 f K V)£jjjjjjjJ uS-ia, jJj -XAj Aa.

jjL^ ıXb. (çəng qoşadən) - əl açmaq, başlamaq

(ə X ə)<_SjjJ ^jiiJjjjjS 4jju ji jj <_^äa. jjjLSS jJjS jJİJ*jJJ

üA> Jp <-&? (cəng tiz kərdən) - pəncə itiləmək,

c_£—Ua Ab >» juİJlai ^^jƏjjÄİÜja

(V ,Y f. )JLWj JLj jiJjji. <>-? j*i aS

-£j* (çəng) - pəncə, çəng

(*' ’VYjjl jljjlliau^lAj 

j^-j* (çəng) - çəng, musiqi aləti

(X X X )l j u&Äib jji j-oäjJ jji jə 

Jt£j* (çənqal) - pəncə

(ər / X ə)jj£ »> <jj!*j ejJ

jj^j* (çəngzən) - çəng çalan

(f T ,Y A . )ı_>i ja ^/-ia j^XüajJ ı_>i jljj

eJ-^ cA^ü* ?* jjj* (çenin) - belə

(r x ? f jLa j j*ijj Jj lJJİj >

jjj* (çenin) - elə

(ər ,rr)(»j£ j2ji^ə*»j ju«j j ?£ jİjlj oX> j jüa JÜju

hazırlaşmaq(döyüşə)

(X f • Vj_£ia liJjSjjj jj£j jl jjjä

jjj* (çenin) - belə, beləcə

u3j3 OİjäjjLI JaijJ (Jjj* J* (av ,r x ə)*-i>*“jjjj jl ı_<“ J’ Ij jjj^ .'r^ijll ı CÜSjSj jaj ^,-0

jjjji (be-çəng avərdən) - ələ keçirmək, ələ gətirmək

j_j>l u£jaj (be-çəng amədən) - əldə edilmək, ələ keçmək

( X V • ? X Aə^uSjaj ƏlA-S ejLa. jƏ -lıl£ <-C ı.„ jiää) Ajjj jJja. jSUj

j^*> (be-çəng dər amədən) - ələ keçmək, məğlub olmaq

(T Y ə ?rr X )ı_Sjaj ialjə £İUa Jluälj

jjui> uXjau (be-çəng dər amədən) - əldə olunmaq, qismət olmaq 

( Y ?f ə X )ı_£jjj i_Jl ja jiuij <_Süj

jjjj!jj ^Xsau (be-çəng dər avərdən) - ələ gətirmək, əldə etmək

( X • , Y V)u£jaj fJj? öJjji Jj JJ ı_£jJj jjJİajjjj <_&Lojl AS

jj* jjj* (çenin çun) - elə bil

(X r ,V“X)jjə olj jljablj jlji aS

j* (ço) - zaman bildirən bağlayıcıdır

j* (ço) - səbəb bildirən bağlayıcıdır

(V'X )cSJJİJ jijJ fjjaajə cA-»

j* (ço) - oxşarlıq bildirir

(x v , x x) ji^ju jk j j jj > jj j«j j*

j* (ço) - şərt bildirən bağlayıcı

(TY ,ə)u£MA jj'j? cSj'-’j

jjj Aaəa. jja. jJİa. AL^əj

<_Juuİ (Jji

L-Jijjjjjjj fAİJÄ J*

jİA j (^üjä- -i»* j'

j*41*?



j? (ço) - necə

(^ 1 ?Y" Y 1 ) jja. cYJJ?' Jj <jl? ürt

4U? (çub) - ağac, çöp

(Y Y J Y)j'ja^> ^yjjjlxjj c«G^>ä j£j

4U? (çub) - çomaq

( Aö sY Y^)^A□ jVit.ıÇjX jljLuj ujjaj 

üJj^ su? (çub xordən) - döyülmək 

(Y • • ?Y A^)jj oAİjjäjJİJ jLaj Jİjäl jä.

JÄU? (çubtir) - ox

(Y V ?YA)jjja AS <—ÄİAjj jSİc-LS

<u? (çubetir) - ox

(YVY ,YTY)^ jh^jS jljlfcpjj 

dÄJ? (çouqan) - çovqan

(Y'Y ,Y V) jla. j -İJİaj jllja. fij .UoJ 

(jtäj*. (çouqani) - çovqan(sif.)

(YY ; Y jla.j\l'l>jlSja. <xaj.~l.ZJJ

du? (çon) - zaman bildirən bağlayıcı

0 y ,rrjb j^j jbjjä

du? (çon) - səbəb bildirən bağlayıcı

(V }Y • ) jıälijl £-jLu« jiji j j^-“

du? (çon) - nə üçün, necə

(f n , Y Y Y)^ jja. jjljä jJİajJ -İJİJ 

du? (çon) - əgər

0 ' / >'> du? jj jj

du? (çon) - nə

( ) . Y ,Y ) •)Jlja ji Jjj jja. Ij f-İjSu

(jUL ıPSja. jjj jbA

<^4>? dM

»bijjJ JJ jja Jj £ jlij

jülu jlaa ^JjU jja Aİ

t**0 ÜJ? d)  ̂j'_>A?J

urt^ j <Ä>Ö j' *j (*^

Jl- j' (** J«-? j' f*

du? (çon) - necə

(Y ö du? -Jj'-Jj

du? (çon) - kimi

jl*ijlJ jl Jjj?. ^J-J (jjJİ4-»

(YA J l)jji. Aj^j^j <aA aS

J du? (çon ab) - su kimi (parlaq)

(YY ,YYr)jjji,Sjlj*j <J jja.£ujl

j? <j?> dU?- U Jj'J J'>

J jji I ja^-o jUJ j jlj jl fA

jjjS sjL jja. (çon bade kərdən) - şərab kimi qızartmaq

( Y , Y V ö) jS sjLaJJ ja. (»£->j ojlajj j jS »jlj jja. «JİJ jl JjI j <xi.j

jLig Ckİ$j ^l^ija. jja. (çOn houzha-ye beheşt gəştən) - behişt

hovuzları kimi ətir saçmaq

(V Y Y ,Y YY^Cjjj^j jl^ziaja jja CaİS jJJ j ULujjui jaİjj ı_jjtaj jjäxäj 

ji£ji (*a jj jkx- jı^a ja. (ço dam-e seyd soxən dər həm əfkəndən) 

- ov tələsi kimi möhkəm nitq söyləmək

(YY ?VYA).\vo <*b jj? ASjI (»ajJ ja^j jjS o’iSjJj JjI ojtjıjä

jjja^j j±i»jS.jj Jijj jja. (çon dəval bər xiştən piçidən) - ip kimi

qıvrılmaq, hirslənmək

0 V , Y Y Y)JlJj jja. jÜJji.Jj Jjajjj Jl^-A* jA?^JJ j

jl oJ&Jl jja^o -uAljja. (ço nahid-e səd dər yek ənqoşt-e u) - yüz

Nahid ulduzu onun bir barmağınca(deyil).

(Y V *Y V • )^l t.'uföjl jl <jl jj

jxi j»jj ojj jljS jja. (çon qodazənde mum şodən) - qaynar mum

olmaq

( f Y A ? T Y 5 )(* J J akuı'^ mi .Xa'l J J (j jU*ü

jxiäujjU (çon mar piçidən) - ilan kimi qıvrılmaq, hirslənmək

(Yr YY)xSU jjjJJjU jja. Jjajjj <■ 1AA4-X (jjjJ cAJiSjlXİ

jijS jjxj jcjja. (ço yəx sərd kərdən) - buz kimi soyutmaq,

dağıtmaq, söndürmək



(Yö ?TY Y)OjuiJJuUİ JJ (JxJj£ Jju ^Jja.

ASJja (çonke) - çünki

(TA ? i Y)t^iäljjj ASjja Aft jia jj-»

ASuja (çonke) - elə ki

(f Q Yə," un jJOJ j^ A^jja. jjl JİAjj

Aa (çe) - nə qədər, çox

(VT *Yf V)gjS jjlu Oätu lj Ajljjj aS

Aa...<a (çe.. .çe) - istər.. .istər...

QA ? Y f ) jlä Aa.1 j jj jäjjjjLsjä Aa

jxijj Aa #jL» Aa (çe made, çe nərşir) - aslanın erkəyi dişisi olmaz 

QAT , Y f Y ) JjjjCjSjjjjuİ jj 4Jİ— Aa

(Çe) - nə

0f,W CIxmiJ (-&JJ jäjS t"l“1'1

jA? Aa (çe başəd) - nə olar?

(A • • ^)< »1 iı Üjüij JJjjjJ—Ij Aa

A>1? Aa (çe bayəd) - nə lazım?

(i I ,YQjlwläjj CxuıjjjSlj jjS

Aä'-ş Aa (çe bayəd) - nə üçün?

(YY j Y T)ji>İ IjKJli Ojjaj

j jjajj Aa (çe bər xizəd) - nə çıxar?

(Yf ,AA)jIjuj u£jjlj jjäjJ Aa I $ Tü

aS (jjjj Aa (çe budi ke) - nə olaydı, kaş

Q TY Q A£)^.ı—I jİJ jİjc-LoA jJxj^An

jSjiı Aa (çe xoş) - nə xoş, nə gözəl?

(f A QTA)jjjSajU »Ajjlj&jjj aS

^£2 jjj Aa (çe dərd-e şekəm) - nə eybi?

££« 4-Jjjtj Jif fifi ^a gjj-xwa

(-iL^ıxjO IjAia (j-U AjA jj

/*j ■»I jl^ ı j ^tj A^

(_Jİjİ I jl&jii <_£jA 4f» cS-iji Aa

AİajjİjA JİJ j ^Qaxlj (jujä Aa.

qİXİ j Ax

jlj ojJ-jjä 4JJ»jİJJSİJjJja

ıfififi' Ü jj£“ Q*

Qf /TY^j^fSLi JjJAa^lu

Jj- Aa (çe sud) - nə fayda?

(1 • 5 A^^Lx Cjäj AjljLa cju-i Aaäj a£

CjxhJj-i Aa (çe sudəst) - nə faydası var?

Q Y Q dd^jAjä jjjijjlj jjjii^jjS

Aa (çe kar) - nə işi var?

Q Y QYjjl£_jj jjl ı" ı - “jjäjJ jtjj

‘4‘ (çe qui) - nə fikirləşirsən?

(I TA ?Y dV^CaJ (jjjjljl (*l*JJ (Jt—a aS

Aa (çe) - nə üçün?

(TT ^TYjcjljäl jja ojjjjJj j>JjS Aa

Aa (çe) - belə ki,

(£ I VT^Ij Jjä Jjä (JjjjuJ 

Aa (çe) - necə, nə?

(1 d fi Y)uji$jjljl Jjb 1$, Ha.fi Aa 

Aa (çe) - nə(iş)?

(A • ,TTA)(*Jj1 Qİyjä ^ISjjjIİj5L« 

Mçe) - hansı?

(dö ’Tty-iuınjj jLfijJ (jlS Jjı-aio Aa 

j'^Xcəhar) - dörd

(Y T Q ) jjl^-a. jA JJ jL (jjjäli-a aS

fjtfra (çəharom) - dördüncü

( T 5 Q • ) j ı jl <~i< jS-ihal j jäja

j$a (çehr) - üz, çöhrə

(T Q f QjfcJ— ü'Jj u—1fi

jpjp (çehr nəmudən) - cilvələnmək

ıjjljjİU (ja ? jS jjS CujOj*n Aa

jlS Aa jjjjSUI j jljjlc.

<—i ja jl£ CıSj jA Aa

^AjI (Jalu Aa, Iäjİ jS

jlS jj AS cJAa

LP j Vfi > fJ^



(YA1J J'jIjj 

J^jj^jj jfr? (çehr bər foruxtən) - hirslənmək, coşmaq

(UA jj jji.JbjjL j^a. Jjjji jj <jj£ Jlja.

jj j^. (çehr-e(kəsi) bər əfruxtən) - sevindirmək, razı

j^Jjjäijjijjiliij^L

Jjj j'Jia. £U J$a.

salmaq
(<JV ’YTVəj^jjjS jjjä jjjj U4£

»j$* (çehre) - çöhrə, üz

(YT ,Y F)jjj jljii AİVb jLİjuİ a£

(be-çehre ço atəş) - atəş üzlü

(Y A ?f <ty_jViäl jlj sU jl JijlJjji

(çehel) - qırx

pA 5Vf)jl£jXjL jjJ jjj ?Jjj

^* (çehele) - çillə

(£A

ö-V? (çidən) - dərmək

0 5 ,n )<^4PU J*

(çirəgi) - qələbə

(vr j 1 v)jjüu» Cn^ı ^jjä. jjjj

(çiredəst) - barışmaz, kəskin

( Y Y f )CiuJ 0 jja. <-Sİ9 jjaJjä. jl Jel jj

CujJ »jif (çiredəst) - mahir, qalib, bacarıqlı

(TV 5dd)eJxaJ ojüjuijjjj jl* (^lla

<Jja. jijl*J jİJİja. öj^au

jl jA Ojlä. j c luX (J^a. <J$a.

jl j* Ojlä. j 02^ J$a. “Üfra.

(J-AJ? S-^»J üA“J j' >

VhAİj (.£ jA j

O~A <S jjjl ö j^oi jl jl$j j^a.

jj*! ü-j «jja. (çiredəst şodən) - qalib gəlmək, qələbə çalmaq

(FY J YY)Ckj5Lİ JjIjJİjIjIjIjj

jjJ; Cimü ajja. (çiredəst şodən) - zülm etmək, zalım olmaq

(YA 5 Y F Y )t'x>jJ ajJa. jl£jlJİJäjj jjjj ı'ı.aA <£ aJi^- Ji' OjlJİJä 

jjijj I jjlSjLojl jS

Lui AS ^^JUxJ ojja. Jjl OJİJİJä

jjjS cx-j 0 jö. (çiredəst kərdən) - gücləndirmək, qol-qanad 

vermək, kömək etmək

(Af ,Y • Y*

cr^J »Ji* (çiredəsti) - qaliblik, güc

(1 A J P I )OajJ »Jja. jlİJİJİJä. jj jJLa

jjjS ^^i-j 0jja. (çiredəsti kərdən) - məharətlə vuruşmaq

(YA , A j-iiK

jjf (çiz) - şey

( Y • )<~hın jia. (2>° jJ

(çiz) - heç bir şey

() T f ,f Y

(çizi) - bir qədər

(f ,TAY)Ajj jJja.Jjj jUS Jfrjj

cs ji* (çizi) - bir şey, heç nə

(XV , Y • A)əjja.jxljj j Jja. AjUxäl ja.

'■'““j* (çist) - nədir?

(F Y ,W)jl. jl jjl1 17-? jjjIa j

(çist) - nə var?

(Y ə ’YTö)OxjjS Jlsijə JjJİ jiljljj

ji* (çin) - qırış
(Y . r JFA)jiU. jja. /İJJ jUs

lPjj' j >' jə Ji* (çin dər əbru avərdən) - qanını qaraltmaq, üzünü 

qırışdırmaq

(r ?TAY)jLmjjjIjJ JJa.j^ULu jl^J ^jjja. ,-SjJ jl (^SjJ jSLa

ji* (çin) - qırış(İskəndərə işarədir)

(“tt X? Y ) jja. jjJJİJ? Ja»' Jja. Jjəj Jl fjL»i JJ ®J^»J 

JİiS (_yJ*jJ »JJa. jLajJ jLoÄ

oJj j jja. J Jü» jl j Jja.jjäj

jl ı_$Jjjj jjJ^j >~ı»»ıj> jl^a.

»-'..j^. (JliİjjSjo aS ^İjjj

jilxa Jj£ gAj^ujl.19 jJ jJaJ



cwf (çin) - Çin

(şah-e çin) - günəş

( 'T U"’> lY1 j <-)*-> jl^j jİ jjl jj jjj jji. oLİ jja. AS

jja. aid jjl^j jijjijj jjj (zin bər əbreş nəhadən-e şah-e çin) -

günəşin çıxması

(Y T ;Af^jl^j ^jij) Aj i_JSjj <J*j <-Sdä

(çin) - Çinə məxsus, çini 

cttf (çin) - qat, burum

(d • jTY’?)^5lä4jjl j£>

<j& (çindiyar) - Çin

(nr rv^jUj^jjJjjjiı-js

cA? (çini) - çin(sif.)

(Y’Y' 5Y“d Y )*iulı ^ji (_JÄla>j ^Iaİj Aİ

(sini) - çinli

(çinipərənd) - Çin ipəyi

(5 Y A Y)jjjj ^^jjajjjjj (jüi jala.

(çinihərir) - Çin ipəyi

(X ? Ä) jjP- ajjj jj

□l$j (jiJJİJJ jjj jja. aid jja, A$

YİİamAJ j£lJ

(jLLıL.jı Oäa

(çinisereşt) - çinlilərə məxsus, Çin(sif.)

(Y 9rl?jı cı^js

(çinineqar) - Çin naxışı(kimi gözəl)

(? 5 , Y Y Y ) jl^Jjj jJ £ljjl jldji. jl&j (jjja. JjJ j$S LSJ+)

jLm AjL<üI jS ^-VLö

ç (he) - Fars əlifbasının səkkizinci hərfi

(hacət) - ehtiyac

(V? Vd(Aj AİMİJ (kji (jjljjJj Aj Aİulİjj 3^- jl CLı^lxjJ

jjJ cjj. (hacət amədən) - ehtiyacı olmaq

(Y d I )Jİ*jj jaj£-pji iIa^jI <*$jäj£ jil^ljljä

ji-ıl jä. Cali (hacət xastən) - hacət istəmək, dua etmək

() d 9 Y • Y jS jljj O^L^I-ik jl ol^kj

Cxxla. (hacət) - möhtac

(VY ,Y"d)(ju£j (ju£ cüşJ^l ^yÄjİjSü aS

(hased) - həsəd aparan

(Y • , Y Y ‘r)jLä 1.,11-k (»IS jjjLj j£j

ıM* (hasel) - hasel, göndərilən
(VT ,Y Y Y)Ox2j5J j£-dl

j*äl* (hazer) - hazır(ol)
0 • ,^)^J L>>«ljS Cjjl.aa. j£j

JLx (hal) - hal, vəziyyət

(Fd ,Y) j- OjuA jj OuÄjj Cjä$j -l$j

JLx (hal) - varlığın həqiqi əksi

(Y Y , Y Y A) jj>. j jj^ jl-^J (j"-1*'"*

(hal) - iş
(f Y , Y Y Y)dla. fl-şjl j-j JjLwä jja. aS

^1* (hakem) - hakim, dövlət başçısı

(AY ? Y Y'Vy^i.ıd jtj»ji t»-iİJ jlSMSuji

(hakeme) - şahzadə xanım

(YT 5Yd.)^j(jİjijOjdc-ljAjU1A»A

(hali) - tez, o dəqiqə

jL ji jj CLuä jJaLk Jjji j£

j» CamUjj-i (Jla> paJjAj ju

JUä. cjJIİmO £Jjä

jlijxJ pa Vuhjj ^UriJJJ

jjjd jlu pSl* jİAijl* jS aS

Ajld jj J jJ AxıSlt ^gi j



jUujj c? jı ji j"> G&*

’Y’l Y'^K.CutlJ jjjjji c-AjLi c<4jjjl fA C14İJ jj j Ai, jSI

4y-iA (hədis) - xəbər, söz

(Y • ,Y 1 V)JjjJ I jjİSjj^jjjIj Ajbij jjjj *»İ a£ ^üJi jj.;

Ama (hədis) - cəhət, məsəl

jjjS ojU lj liuja. (hədis-e kohən-ra taze kərdən) - köhnə

əhvalatı təzələmək

4dähjj JiJj£ jLSjl jji

1 Y 'C , Y )jj£ ö j'j jJjl j j^£ uJlJi Jj£ ö j J^ £ J^l J Ajal_jjj2j

jA (həzər) - həzər

jJj£ jLx (həzər kərdən) - uzaqlaşmaq, qorxmaq

(Y- • j d V) jn (jijSji <—11 ji jl jxul jİLa jA jijij$j> f-üj jS jji

JlL jlla JjjlljJ jLu

CiuıjJ (jjl Jİjj (.'11% i 1,a

j»ij* (həram) - haram

(VY • )^l ji. jj>jj jlı Iji J^-i. (»ii. ajjiı j* fAi t^jij^

j*»' (»’>*■ (həram amədən) - qadağan edilmək

(4V ;Y'Y^)c~hı&.M ®JjS jİJj jjli-i*a

u*j* (həbəş) - həbəş

(Y TT 5) •.)jUjjj Jüj jjjJil JL

Jj (həbəş) - həbəşistan

(V^ 5W)A1*j;j JİC.U (Jjl jjlij J>*-»<) 

c&a. (həbəş) - qaranlıq

(1 rv ? Y Y fJ OjJi j-lj jijijı jü

(hecab) - pərdə

(Y 1 YV?)AjiljİİjjJ. jU Jl

dPj_Äsjä (hecab forud avərdən) - pərdə çəkmək

( ^ A Y V ? j.\ia j&ı Jjji Jjjj j^Aii

£*** (hoccət) - dəlil, sübut, hüccət

(d ?V)CLu»ij Jl jSjj jı JİJ Jji

jüXil Cxxa. (hoccət əngixtən) - dəlil yaratmaq

(?Y ;Y jjj Jj jjjI Cıyı jjlj (j>w j^ J JuAjj ji

tfUTiyx (hoccətnomay) - dediklərinə sübutu olan

(VV ?Y T1 )jjLaj! oLİ oj£ jAiil jijj (jl a»İ% Jjj ç.ojİajjj

<1** (hecle) - hiclə, gəlin üçün düzəldilən otaq

jüijj jlS (jjS U (ba-hecle-ye kəs kar nədaştən) - naməhrəmlə 

yaxınlıq etməmək

(Y^ • >)jlSjjjlJj (j»S eAİjilı

J* (hədd) - sərhədd

(TT ji^jjİJüS.

J* (hədd) - qədər, hədd

(i A ^Y" • 1 )(juS ("uniljj jtii aS ıjJb-j

j (ze-hədd biş) - həddindən çox

^cL ı Çj IjjjıLÜJi J

O'J^-2 ü)1-^ J? j

Y jojjjj Jl İ-^A Ja J. j ji. (—iAAaj JaI AS jjA ji Aj

jjjj e’ J* (həram budən) - haram olmaq

(ü . ;Td . ) jjii (jjjjji JUa CjAİ Jİ jjia. (jjjS jü jJİi (jjjjj

hu* (hərb) - müharibə

(Y Y"A j • • )oliu> jxuij <_ıji. jı t...tül ji jı «l5uljijl Jaİ jjjı jJjSLa

jjiU (_j ji (hərb saxtən) - müharibə elan etmək

(i • • )Y') i ).‘‘<“.jjj...4j^ jijı u-£jljj Vı>.ıj*. äll •i j f jüj *-Jjaj£I

jj j£ jlSLli uj ji (hərb aşkar kərdən) - vuruşmaq

(YVf /m)jl5LibjS <_JJi JJJ

»t£jj* (hərbqah) - müharibə meydanı

( Vf , A • jaiSSI^s^x 4j

(hərbgəh) - t>^-?ja. sözünün qısa forması

(A “i ^V) jjj£ (jAİ ji JjS A^Jji jjjj Jjj <ÜJJl AS (jjijl <JJJ Ajaj

»ı£jjijj (jJulS JjlJİ



jlS Oäjl jjja.

<_ij£J> jl jSLıü jLJjj

jii C-^S jU jj

Aj>». (hərbe) - cida, mizraq

(^ • İ T > *l )eAuı.lj AjjA «Ajja. (Aa

Aja. (hərf) - hərf(həndəsi)

(f V 5VY)jL4*2jj J>A ?—®*J JA (*'-4

Aja- (hərf) - hərf

(A T ?ö «y*>>ın <_ija jjü ^!j (jäjj (_$!A

Mj* (hərf) - iş

(dY 1 f A)<_Äj*jJ jä JjjJ JjIjü

A>x (hərf) - söz

(dV ?V)cüAjljlj <_ija, JjjiJ Cuujj 

lMjjIjj <-4>* (hərf bər avərdən) - söz qoşmaq

(f A 5YAf)t_ija. sJjjLh ö' jj' JjA

'jj* (hərfən be-hərf) - nöqtəsinədək

(YA 5 Y) <)<—äjajlsja_ülA j' ‘-Ajj j»la.jJJAA“ÜİJja.

A-A (hərfgir) - irad tutan, tənqidçi

(A ,VA)(j« (_Ajj^jja. J“j A cüJuXj cü**) (_SjS U Aj

jAb* (hərfgiri) - tənqidçilik, irad tutma

A A A-A (hərfgiri kərdən) - tənqid etmək

(4 ? Vd)iiS (jjjj^A ^jljj JjS J* <~A'

(»j* (hərəm) - qadağan olunmuş yer, hərəmxana

A"*-2 e A (hərəm şekəstən) - hərəmxanaya təcavüz etmək

(1 YY ?I AV)(A fj* (jx> (jltıjı.1 jjjjj Ajl

AAj15^ (dər hərəm şekar kərdən) - qoruqda ov ovlamaq 

(A ,Y VA)jl^ aa jA ?j*> Ja

‘-jju* (horuf) - hərflər

p Y f > Y ıj^J ıSJ&b A

AA^ 4A A?

m ıA Jaä <—ij ja jj jlaA

A-J-Aj? jA A'
Jjj* (hərun) - harın, inadkar

(Yf ,> Yf)jjjjJj' AA A' Jjj*

(həruni) - hannlıq, inadkarlıq 

jjA Ajj^ (həruni kərdən) - hannlıq etmək 

(A Y ,1 Y1 )^£ AJJ*AJÄäA

jij* (hərir) - ipək

C ? ö)jJJa- »Jj-’>

jüj »jjja (hərirereğağ) - ipək kimi nazik lavaş

(YY . ,YVY)AİJJ j' AAj*

<4u* (hərif) - tay-bərabər

(M ?Y Y A)ujjajOj* JjjJ <-SJİ-Jj 

jlijja. jl (an hərifan) - ruslar 

(Y ‘l ,Y 5 £)£çjj aijJjjljl^ajj (j-^j

Aja. (hərif) - dost

(A“\ 5dH)(jja.jlj lj 4ij.^jj jljjj*

<jüj

^tjxj jljjja JİAİİSİJ »jja

lS j* ^*A 'AA (^jj^

Ajja. (hərif) - şair(Nizami özünü nəzərdə tutur)

(ft ,rr)(_ia JjA-^ 'A

(A-äl Ajja. (hərifəfkəni) - igidlik, qoçaqlıq

(y n r / . f)Aj <jAA u?A 

ujUa (hesab) - qayda-qanun, adət

(01 Y Y Y)4aäj*'A “'I'*81*.1'1

ljLuo. (hesab) - yol, quruluş

(ı r ,n A)ji > juiu t->u*

A*-* (hesab) - fikir, söz, göstəriş

(Y > ?Y Yf )aj j£.üuj Ay j' <-A

jjA A-* (hesab kərdən) - müqayisə etmək

‘_»J j jtc- jj jJ csA jİA Li j

AÜjjäl jj j^jui 4j*S jj*-1

nlj (ji jjj» A crA*



0 j'JjA?j> ujUä jj jsl JJ Qjljä

j^)ı->Ua. (hesab-e(çizi) gereftən) - fikirləşmək, düşünmək

(V • , u. )oäj£ jU) ji ji ç-ı ji uUx oä J jU jOj$

jijji jlu (jj^Jljja. uLi (hesab-e cahangiri piş avərdən) - 

cahangirlik fikrinə düşmək

jij£ ,5 jL-aa.jji c.»^jj (pərde-ye xod hesari kərdən) - susmaq, səsini

çıxarmamaq

(At j f Y )(_yjS jju Jjji jalij Jj^, frdüjjjl 4j

(Y V ?Vf)(jijji Ci^JjJ Ap jjjj Ijjl^a. cÄŞ -1 jj' lS J^-ilj-a tutuıa,

<uUo.jj (dər hesab) - vaxt(ında), vaxtı çatanda

(d ’ , ' • )l—UujjjS Jjj il >!'•*> Jj jljj

Uxua. (hesab) - iş

(1^,11 ^)lJuaİ3j ^ISjj j j^ytaS 4j jl jl 

iuUä (hesab) - məlumat

(^^ , Y V)C,u»A Aİjlaİä Oj jl Jx *l 

^U>a> (hosam) - iti

OOOjSjj 03jlj jj£

OOIjj ^yjl JaLS jjkj ^yjt-UO.

jjjji jj jl^a. (hesar bər avərdən) - hasar çəkmək,

möhkəmləndirmək
(YV JY Y)»j£iül.ƏjjİjJtfjUaa. »j J jA ^_£jj> jl AjlSl^ş.

jjuÄ jU-aa. ((^-S) jtu-ıi> (dər şəbestan-e( kəsi) hesar kəşidən) - 

izdivac kəsdirmək

(f Y ?Y Y V)jI jllujJjjjj-- J jj j' jU~j4 > lSjUäs.

jljjx jiljijljUxaa.jj(dər hesar uftadən-e ərus-e cəhan) -

(^ Y Y Ö)^UäX J^OjJ »JjjJ JM ^yJUlJ 

JLx luä (həsb-e hal) - əhvalat

(v • )jLi ja j?^ 4jjş j

AjäIj c£-ajjJ jj^, jlA

günəşin batması

(d? V?Y“)jIj5jIjL-xxjJ jlj-a O^JJ^ 

jUox (hesar) - ismət, həya, iffət

(V<Y f . , )jl£ jjjlO (JJ1S eAlaa Ij a£ 

j jUaa. (hesari) - qala, şəhər

(Y • f ,Y Y T)(jjj jIj uİjj <_? jU-oa. jj Ojjİ

Jljjjl jl£ j J jL^xx <_S Jjja.

jt^aa, jjl CxujI (jJJİjL« j’-—JJc-

lSJJ j A!>4j ^jAUuj'j Jaj

Ojaaa. (həsrət) - həsrət

(d f ? Y V1 )<j3İj jS-> Ojuä j I jSO 

jUoA(hesar) - çəpər, hasar

(Y Y 5^)Ojj^jlj Ajujjl jjjS jjJ 

jUaa, (hesar) - qala

(r.ı ,rvi)jt4jj^j3 jiji ojjL JİJj3>> (JJİ—OJJ°

jLu jUaa. (hesar bəstən) - hasar çəkmək

(YfY j . .)jl jOI £JJ OjS jj^. Jjj jjä jU-xxjAİ jl Cxwü I j CLuoljj

jjjS jUxx (hesar kərdən) - qala tikdirmək

(^ Y 5Y Ad)OS (jjlS ^tajl juıj^j j jjS (jjLarx jjAlCjajjjj

j-»a (hesn) - qala

jjjjj jj^xx (hesn-e ruin) - ağız

jjli£ jüjj j-aa jä- g&j (ze-gənc-e soxən hesn-e ruin qoşadən) -

danışmaq
( Y Y , Y Y A)jjiS jjjjj jä-u. j j!Jj

Ojjia (həzrət) - həzrət

jl^jj o jOo. (həzrət-e təngbar) - böyük Allah 

(Y ö ^0)jLuıäjjjlj <—SIjəl ı. S

jjjxx (hozur) - hüzür

(dY /dV)^ljä oi (>«jlj-jlp

jlj^jj O jjJaa. jl ji -ijaj

jjl c_>J—Jjjji



JäUa. (heffaz) - xilaskar

(XA /dY^J jjb jjAİ^Üc. MJ JjIjJjaI Aİ

J* (həqq) - həqiqət

ÜPAk/ ı> j' (əz həqq qoriz kərdən) - həqiqətdən qaçmaq

0 ‘ * J (jajl JlaL-liS Jja j£-« JA“ JlaUjja ^yioJJ ja j

(jijji JLLjiıj ja (həqq-ra əz batel pədid avərdən) - doğrunu 

yalandan ayırmaq

(dY ?Y A)(»jS (_; jUa ojta jjäajlAİjj

rfyia (həqiqət) - həqiqət

jxi oLix (həqiqət şodən) - yəqin olmaq

(Y A ^Y ♦ • )OJ^ajiOjlAj JAjAJ <—

(hekayət) - hekayə

(YY)CulSla

Cyl£a (hekayət) - söz, əhvalat

1M.ZIİ

tS JV> JH

o j jS jib a£I jjl Xİ Cila

(f. ’Yt' . )jjs 3jL (jja j* jh j^j

(həqq) - həqiqi

(f V ,AY)CalS Jjjjj jüijj

d* (həqq) - haqq, muzd

(^ ,^^)uf ^^Jİ .llitnljAj.a (jxJjä ja

^ILäia, (həqqşenas) - haqq bilən

(Y V • )(jJ_büajl (jjııı.alj jlj jjajc

eJ j’ <3^ j'-^j

ids JjaI (jijlj (ja JjJjJja

O1^ ÜPJ*

jxi o-AiSa (həqqşenas şodən) - nankor olmamaq, sədaqətli olmaq 

(VY* 5VY* * ^JjjLiaÜx 4_İ^J

□□jS (jaltüa (həqqşenas kərdən) - haqqbilən etmək

(V r J Y Y^USalj j/jjjälj> aS (jjUxjlj «.ojjjj jji jL a£

jül3S Cbud ja (həqq-e nemət qozaştən) - vəzifəni unutmaq 

(1 H j VY)jiüljjj jLİS

(j-UuiU ja (həqq naşenas) - nankor

(1 Y J dd)(_)Jjä Jjjiijlj jjjäijiiS

(hoqqe) - mücrü

(Vr TY V)jj JJ J| OxaA ftAİaljA

jL 4ia (hoqqebazi) - hoqqabazhq

lPjS lsJIj Aia (hoqqebazi kərdən) - hoqqabazhq etmək

(AV ,Y A Ay-'L-lj CLauAİj j CLxA&a AıJaS 'uj j^İJjl otSdıAä

(>^-a (hokm) - hökm, əmr

(Vd 5A)s.ojjİ3^ Aaji j c-a-lälj Jji jA j' Aİ (jaSLx j

jjjl j >Aa (hokm randən) - əmr vermək, hökm etmək

(r. j Y)o-u fSLajSj ji jij cay j 45

jjaiS j>£a (hokm kəşidən) - hökm etmək

(VY ,A)(jİjä (jijjä. Jj 1$ <ä,.a Jjj (XİS 

(hokm) - ixtiyar

(1 ) • ?Y 1 Y)CaJ jj ^jjl_jA$_a jAj ^lA JJ

(J5£ f&a Ja (jİAİjäj J$J j

^jLo-uıl jJ JA
(be-hokm-e...) - üçün

(Y ö ,Ad)(jjji ?lij (ji^uljä. > lsjj'

jj (be-hokm-e nəvi) - yeni variantda

(YA ,Y • ^(.jjäİJ JA j (JJaj <jj£

(hekmət) - hikmət

j jj f&jajlj OajIjjSj

(YY- ,YY)jl jjJaa JÄLİjj Cü-£aj y ü’jpj

(hekmət) - elm

(VV ,YY'1)(_jjjjA Ajätu (^İA^a JÄ j

jIjaSLs, (hökmran) - hökmran

(Y’ • J Y )C1miJ (»&-ajSaİİ Jİ j fS^a JjJJ CLua jA (jji j j»&Ja Jja. a£ j»jL»j



Jİ OAJJ (-ta jl>k

^Ij-ıSLx (hokmrani) - hökmranlıq

0 ' • ,Y f )^1«' JA (jiljj&Ä jjj ^yjlj jj

(həkim) - alim

pd 51 r • )ji (jiujijji QnjjÄjiftjjä.

(həlal) - halal

(Y ) lf A)(J^kjjİj jjjjIa o jjc- jSj

CP*' J5k. (həlal amədən) - halal olmaq

( Y ?r • )Ck.Axıi jMa. Lkkjk j$j C.U.od J\/ j ujl ja.jS

lü J^k (həlal-e xoda) - kövsər suyu, müqəddəs su 

(V Y V • )<>l jə. jj-jplj İdə. J2k. fk. adjli jSj* jl j£

kj5k (həlavət) - şirinlik

(^ • ?)(_jljj Ojk. jjj ^Jjj jxilA J (—11 jij Ctajıc. jjl ü

J13- (holğ) - boyun, boğaz

(F • , 1 “t d^jjjS Jjk Ijjljik j“j

(həlğe) - halqa-sırğa

(1 • f ?Y Y Y)jjj jj cAİk Jjjjl ja.

(həlğe) - halqa

(f A ,) f A)dis£ (_$La 4al>,iı,lijj£j]£

(həlğe) - halqa, dövrə, əhatə

(r ,YAA)jjj Ailə. jjjj

jidS AiL. (həlğe gəştən) - cəm olmaq, hazır olmaq

(4^f ,Y 5 Y) jSjalj£-dl jl jl jäJ*jU ji jl jxr> İİ Aİk jjƏ. Jjxijjj

<>jj «Aik (həlğe-ye nuş) - ağız-dodaq

(ö Y d ı'P'PA)j) (jİjSjJ Aik Aİk jjə- QİS jəuj jl jijj c-Aİkjj J-u^jjj

lPj^ » (lS j^) jİ^jj j (ze-həlğe-ye pərqar-e(çizi) sər bər

kərdən) - bir yerin əhatəsindən çıxmaq.

Jİ1£ (JS jLİijä. jl j—J

Jjj j j cAİk j£ ji jİj^J

•Jjj

(VT ^Y Y)jj (Jlälijjj«l jkul jS. aS

Ailə, (həlğe) - cəftə halqası, qıfıl halqası

(1 . T , Y Y Y )jjj jj eAİk Jjj Jİ JƏ.

qİj^j Aik (həlğebequş) - qul

(f v /rv^jj oijjj jijəiS (j-jj j 

u-jS jj Aik (həlğedərquş) - qul

(dYd f A)jl (jİjS jj Aİk jjə. Cjj£ jə^i

J“ J? ü' J^J^ j

Jjjjj »AİkJi. ji (jijXJ

(JJj£j Aİk jL»5k (jjjÄ j

jjjS jgjj Aik (həlğe dər quş kərdən) - qul etmək
(lif JA^jjSjijəljäjkliCJSjjj ja. j jS jj Aik (jijäjjk

j^ Aik (həlğegir) - halqa tutan

jjj j^ Aik (həlğegir şodən) - halqa 

(df ?Y f f )jj^ Aİklj Ajkjdj Jjjl JJ

Ijk (həlva) - halva

()Y) )Y‘l)jjjä. Oxujlkj I4ƏİJ Ijk a£ 

jj cffljk (həlva-ye tər) - tər halva 

(Yd) JtV^jSk

Ijk (həlva) - şirinlik-sevinc

( Y ,)) A)UJkji <_jtjii jəə oJjaj

Jic-j J* (həll-o-əqd) - idarə işləri

(iv riA)aä2jj 1 jdu>. j£dÄji 

Jka. (həmmal) - elçi

(1 f A ,Yd5)Cu»> UJiJjlJİ (»kjj Jka. aS 

jjUə. (həmayel) - hamayıl

(IVY' ’TYY^jIJjIj jk jjə. (JAİ-S 

k (həmd) - şükür

tutmaq, pənah gətirmək

U (j^ j>..,0 j jS (jjljL 

d J^ Aİ j jtkjj ui jl Jİİ

jj ji' jkj k—k aAİj jjl j

<j-dS J* ıgi*

jxdlj a£ ^jİc. j <_k j? »l-“ 

Ckıl A-ə. j^iSkl

jİJji j* j £JJ Jjk^

jİIjaxj (behəmd-ollah) - Allaha şükür



j' cA-° j

ı»l^* (həyat) - həyat

( Y * J I )l AİJlil -^jb>

j’jrf* (heyran) - heyran

jıl jl jıJheyran şodən) - heyran olmaq

(YYA ,TYA)ıl jl ji. jjjii juj Cı^ı Jl jj 11 j'jp- jb^>«jAj' AjI

jıjb> jjä jl jjä. (heyran foru mandən) - heyrətdə qalmaq, heyran

OUjIS 1ä Ijjİj jbb jä

(V • ?f 5 A)Cu»lkl <_Sba jij^ AaLiS

J-* (həməl) - qoç bürcü

(İY- , YVJjxx. (_£jx» jlc. jl 41jjljS

J** (həml) - yük

(TA ,Yff)jl >i£jij JL^ı-çj.y;

Al** (həmle) - həmlə, hücum

(? • • V)(_£b ijjlliLa 4Aİ4Ä 1-&JJ

jj jj aUä (həmle bordən) - hücum etmək

(V ) • , H A)OjuiİJ jSlJ JJİ çjjjS <j£l Cbjuwa JJİ £)J^Jİ f Aİ*1 jjj

jixU a1«k (həmle saxtən) - hücum etmək

(Y H Y,3 • l)ljjÄİAİjj (_sjl£ <4äJ ^ySb IjİäUj jSjiSjj Aİaä

aJ** (həmle kərdən) - hücum etmək -

(f V l)(jbj Ixbjjl <jjS CİäJj*u (_gL>Jl ll.a.1 ijljS Aİ«ä

lPj^ j1-^1 j a1*ä (həmle-ra saz kərdən) - həmlə etmək

(Y r ? f Y A)ıb jb jbe cSbbb jjUo

cA^ (hənifi) - İbrahim məzhəbi

?Y ♦ öL# OJai

141 jä (həvalət) - həvalə

jijS cJljä (həvalət kərdən) - həvalə etmək

(1F ,V)f> 41 jS 1jäJ djl jä.1 j Ij a£

jj* (hur) - huri

(Y'A ,Y i V)iıi oiİajjS Jjvil 4ijjjji

cA$* (houz) - hovuz

(Y- Y , Y V Y J_jljäj 4iıij JjjjI aS jjmiİ. Ai

A*äj*(houze) - hovuz

(ir !rvii)ciu15Li Jb, 4jjS ji ıj jdu-

olmaq

(Vd , Y d I )uilSj <-jİ t_puj j' jJä -bb jji 

‘bjj* (heyrət) - heyrət, təəccüb

(V • 1 5f Y'Y')jAÄjlb 41j1jj 13!j Jbxs

jblj jAÄ (heyrətabad) - heyrətabad

(^ / Y)Jİjjİ fU fbj; A^j3 <41 j

jUı Alp. (hilesaz) - hiyləgər

() * ,^F) j* bj"1 bıj^l l£j“

Jl jjb <^j ıbbjiÄ Jİ Jl

JİJ JIjJ j <_Suj ç.4.1a*\

ıjjjl olij äj b. Jjij

4P jj.P-j' Ji

<_ÖIS Jjlji (jbjä j ’j’

("luıixİ.J «.AjJojä.jj 4JjSlj jä.



AüjJ jj J*J ^jli jÜA

t(xe) - Fars əlifbasının doqquzuncu hərfi

(xatəm) - son. (1 'i") j »ji—Jl aJc. jjjill ^jli cx«*j

(xatəm) - üzük
(f f • )AüjjSİ j^jLaıİMi J^-S

Ojä* (xatun) - xatın, xanım

Uu jjjlä. (xatun-e yəğma) - günəş

(f • ^T'Pf)jmi JJJİJJ ^di alSjij jj Jlilij Lutj jjjli ja.

L>ij jjjli jJjjl jjju jtli ot^jä. j (ze-xərqah-e xəllox sər bər 

avərdən-e xatun-e yəğma) - gynəşin çıxması.

(f • ,Y''Pf )juJjjIjj jli al^jij

(xadem) - xidmətçi, qul
(Y) ,YA.)jjLyUj jSüjjİjjjj

jti (xar) - tikan

(YA ? Y ?) jli. Aş, I j jj JijjJJ La ji Aja

cPjAjAi (xar xordən) - qəm yemək, dərd çəkmək 

(W 5YT)Alijjjl Jjj jJjji jli jl AS Ajİju Jj jjl »2l£j$^a

jüjj jSİIa jlijj (dər xarha atəş rixtən) - od vurub yandırmaq 

(YT1 YA)lAjli jijj j2İ Oİjj

'jki (xara) - qaya

(Y Y Y J 15 ) \j .»jljlJj ji^jü Jjjl ^a 

qİIjjIjIä (xaratəraş) - daşyonan, qranityonan

(i rf ,y <ı A)JJj »ij ji jj (jjjjujjjji jj

j£Ujl4. (xarasetiz) - qaya yaran, qaya ilə vuruşan

(f 1 J A.)jjjjjj jljüJ ajü Ij jj-j

(JlS^iljli (xaraşekaf) - qaya yaran

(TdY ?TTf)<_M ajSjj £j*u*i&il jj

j j J.İİİJ jjSli ja.

Jİa jjj ^ajli jİJa. jjujä j

jlj ajXajji ajjx jljjil jjJja.

Ia jlSuJ JjS-Jji Ajji jjJJ

^ujl jlij jjijj£ uı.^>i

l_£jjuı jLtl JJİ jlij

juu I jli JbjS j (>>jj

ı—iliJSI jli (juj£ jiıjlij

jjjlijİJjji Aj&Ji

lwj'-*' (xarbon) - tikan
,Y VAjj^S ja /-> o jÜ jlJjJj

C-A* (xarecahəng) - qaradinməz
(b I V 'f Y) jijj jjjilj j ^AjA i jrjli A-jA jb oJjJ jjjSjjJ ojJjja jxj

lA'*’ (xarecahəngi) - müxalif, qeyri-müvafiqlik, əkslik

( I Y Y ,T? Y ia jJ Aj jXaİj jj jJ Jli

lÄA* (xareş) - sürtünmə, cızılma

(bV ,AV^l£j lj i > A jjSLal jj Ajjjj! ^li

öAjj' cÄA* > (dər xareş avərdən) - yazmaq

(Y V )^Sj (JjİJJjbjb *—^A**1

(xare) - qaya

( V 5 J V Y ) J jS a jlib jy jj Aİ jjj Jac.

jJajlibjVjj(pulad ba xare kərdən) - poladın qayaya rast

CJxajXjAİ £ jli jl^ (JİJJ

jjS»jij»j j jiiüjjjjj

gəlməsi, daşın qayaya rast gəlməsi. 

(Y J Y Y )Jj£ a jlib J*y jj Aİ jjj Jac.

jüü a jli (xarexəftan) - qaya kaftanlı

<£0 “ J j lA5*^ AiJ-^

(f Y Y)(jjjjjyjjj jläii ojli AaA 

(xaresəng) - daş-qaya

(Y bY* , Y • I )<-£-Xm> ajli JjjJ jji AİuıJ ajS

°jti (xaresəng) - daşürəkli

(I Y V Ay Ci..ı ejlij jj JajSj jjajJ a£

»ji »jlA. (xarekuh) - sıldırım dağ

(df J Y 1 )äj5^İ jjjJ$ jUa (JÜJİU

jəjjti (xaridən) - cızmaq, sıyırmaq

(xaridən) - yaralamaq

<-Sili jlJJ J^jJ jliiaj

ajS a jli jl jJj! Jjj AjS

jİJ jli jjü jlSjjji jbuA

<-^2 cSJ J?l _P cA»j' J-^-



( ) I F ? F )c_IaJA jLä, jliwı 4 1J > n jXuj jJ JJ

(xaridən) - səslənmək, çalışmaq

(T ÖY ,F Y“ F)<_itä ajS jj £- jaj^u .jj^jl jj

öjiÄ (xazen) - xəzinədar

(AV ?Y FF) jjj çuSjjjjfL Jj; Aİ& 

öj*-Iä (xastən) - qalxmaq, durmaq

(U ,^9jjj^>Ujl jSjijljg

(xastən) - yaranmaq

(f ?Fd)jl Jla jljjji (jjjäJ (_&-u a£

(jj*-'Ä (xastən) - istehsal olunmaq, əldə olunmaq

(r y r /rf)aX>^ ji> ^ujjjj^j 

jjj-ijÄ (xastən) - alınmaq, çıxmaq

(F V nyXjş. »ı£ ji^jU jd-

(xastən) - səslənmək

(XV J f A)4iuılji (jUa jjj AjSJ jjjj

(xaste) - ucalmış, yüksəlmiş

(V • ?Y ^T)aUjİ CjJLsI jjjjj Aİuıti

<lAİäa jl (əz bişeha xaste) - meşədə bitmiş, kömür 

(Ff ? Y V A^aXJä Ia aJüjj jl jjJİäjjj

uSlulA (xaşak) - zibil

(rr /fX)AjUj ji^jju^LXajij^^jjAS

cM* (xas) - xüsusi, yaxın

(i j r)jijU cışbÄ »a.\iiimij

(jjəİJÄ (xas) - xüsusi

(1A ^)isjjJ (JjSjj (jl^jbLLa

(jäli (xas) - şahlara məxsus

I jlä. qjjS jJjjlÄ j

ü-O* Jİ?

jl (JIjjjj .uLaSjj jlj^

<_^iu jj jjäjjA jS aJLui 4aA

Ajuılv 4jfr jAa jl 4£ ^jfll jla

Alull ji JJ jljkj JJ

jI^Jjjjj j/alx çajELuıjj

J* J1 (J-3^ lsIaIj*

<_ujCı a4Ij a£ ^jjlA jjÄ jSj

j^»I A Jjjj; u^Ja jjjjJ Ijl^j

jJjİJİJ ^j

(Y F J S Yj< ıı. aj-Jjlj jali j jä»A j jj

jjjj jali (xas budən) - yaxın olmaq

( I • I j VYjja^li jl jjJj jj jzaJS.U

jjjS jali (xas kərdən) - xüsusiləşdirmək. şaha aid etmək

(Y V J 5Yj(jaläı ajjjS qaj!AA.j jj jl jlja.

jjjalk (xas gəştən) - məxsus olmaq

(F j £ jjalä. 1' Uaft JİjJjjC ^jİj.tıXAJ

j-aU (xas gəştən) - yaxın olmaq

(“t F ? Y F V^cjjJLjSjj jlSa—oläı g-A 1at> jl a£

<-al3. (xasse) - dövlət adamı, saraya yaxın

(1 FYjjjijji jlS^-aLkUljlj jjj jjlj

<usli (xasse) - seçmə, xüsusi növ
(Yö ,F Y)fjä.jau j£ A—aU. fjjä.

4*äli (xasse) - xüsusilə

(VF ?Fd)»Lİ jjjJ Aa^aLxJjj jjjLoA 

ciy-aLiı (xasiyyət) - xasiyyət, təbiət

(VA X b 3 )J> ■ —A- JjLoj Jji. ı'ıu.zıl A ı 

jİsIä (xater) - fikir, düşüncə, təfəkkür

jläjj jLlijl (əz xater gənc rixtən) - inci kimi sözlər demək,

sözdən xəzinə yaratmaq

0 T ,n r) j?J j1 <jS (J'j'

jlu.1 ji jLLi (xater arastən) - başlamaq

(ö ,V<l)^lji jlnİÄ u >u^jA jaj tvi..ıl4 jj ftJjui <-JİjA jl jA

jjijjil jLU (xater əfruxtən) - düşünmək

(F ,Y • )AÜ.jjiljLli jUiİj ojj aj^jJjj 0*ujj J-J

jx.1 jLls.jj (dər xater amədən) - xatırlamaq, yada düşmək

Cl.^ J^ll jtja. (jİul JJ JJ.Iİ'VJ

,>Ü JAİ j-1 JJİ »J jAJ

JL-I J^aä jl J^aäjA ä£ Aj jliş.

j<4 Çf ıjC jlSjjJljj jljlj



(fV ,Y Ad)lj (JjS jj£.lji jda.jl 4İ lj ^SjaJ^a. ^.ijUlA jl ja.

jhlA (xater) - könül, ürək

0 ’ , 1<>jAlj jİjjA jUAjƏj (J&h j-L jjl (jLiLoj

jljjjLlA (xateməvaz) - könlü oxşayan, ürəyə yatan

(£ • • ) jllƏjJ Ü jjjjAu, OolİJ

ü1^ (xaqan) - Çin xaqanı

(^b T)ajluı jUjjj'^jj jxjjl jJi

(xaqankolah) - tac sahibi

* * )°-A^ jlilA a£_!jja£

<-Sl* (xak) - yer, torpaq

(T ,Yj^U j

(xak) - yer üzü

(A ;I f V)uSL jİALuülj ji jl OiS jä-uı 

*-&*(xak) - məzar

(4V ?Y j< <_£Iä j^ jj jj^ <£

‘-SÜ (xak) - yer, sahə, torpaq

(b ' /TV^jj jJjj jj^j^ol

‘-SI* (xak) - ölkə, diyar

(M ,VA • )(jiljjjjjj <_ji jijj a£

<-Sİä (xak)- torpaq

(4 ? I f 44)j jj t, £IA jl .Xal İdi. jl £CJ9 a£ 

jjjj u£Ia (xak didən) - yerə yıxılmaq 

(^ ,n 4)JjƏ cS'tfU OAjIj jjU,jj a£ 

u&j (xak roftən) - səcdə etmək 

(YYY ,T?<1)oi£ oLSL^lA jjij jl j-j

jl ji jLIAj UJjA jjja. ^1 ja,

»jSj I jv>z» <S jläl Ao,» jjä.

oljj (jJjS oLİ jliu> CjjVj

uSL jjJ jiil.1 jjjjjj ^yjjj

<_£lA (_jlAJjj ı_£aj taXjjl j£

jj* ü’ JJO*1

(jili JJ2h (jjl (jla^ lSIä

I—(Jjj

JjJ uSlA fA j 013 j (jJ-J J J^J

O3j jJ v £l.A » ja ı_S jjj

jəjS oia. !_£İa (xakcoft kərdən) - basdırmaq

0 V , 1 • )Oia. ^-SlA jjSI jjl j <iia. -l$j Oi$jjl ^.Aıka U (jLojİj

jijj’ ^Aj (be-xak əndər avərdən) - torpağa gömültmək 

(YY V) )1 j d\j±.x> jjjl jijl a Ij ftlj -liYıu

joiy, uSIAj (be-xak dər amədən) - yerə yıxılmaq, məğlub olmaq 

(1 1 , 1 A Y y SliaA. j jj j jä. jj .İnlAı > £laj-lai jl OA jl

jjjjl jə uSIAj (be-xak dər avərdən) - torpağa salmaq, torpağa 

gömültmək

(Vö ,A I )u£^Xä jOjJ j jjjU OoajJ JjJİ XI a ı11 jjij ıl j jlAa*O j£ı

jüjj uSLAj (be-xak rixtən) - yerə tökmək

(4İP Vı T& • j £1 <;l j jaİÄ ı_$jl^xi jjj a£ u_£LiOjjl ji.J> j'jA olj j

oxi a-Slo J ^IAj (be-xaki gərdnak şode) - toza-torpağa bulaşmış 

(VX ’Y'f j_£lAj əj£ jl Aə- jjjjjj (»'j »əj < £l.xi j£ »x4 ^tAj <jl jü jj 

jiig okoj e£lA jj (dər xak pəst gəştən) - ölmək, torpağa getmək

0 I V Y Y’jOuA ^£lA ji jl Oa joooA ji jjj* O*aj ı_£lA jl OİS jl j£iaj^aA

jAaaü aSlAjj (dər xak neşəstən) - torpağa gömülmək

(1 , I X y.b.uti jja. jJJ >..£1AjJ ^la-iI j»a Oxj jjjliljjl£ ji j'

j^A i_£Iajə (dər xak xoftən) - ölmək

(III TI £)OiA <_£LAj1 Aİuxl jıoA (^a'jA a£ OaS jajjbjijji jı cSPlA

jjjS ju> jj uSLA I jjİ (ab-ra xak bər sər kərdən) - suyunu bulandırmaq, 

abırdan salmaq

(i. /rrjfS j-jj aSIaijıi ji-A >üjA> Uj> ^va

jjjj uSlA»> uijij (be-nuk-e moje xak roftən) - səcdə etmək 

(YYY /?1)Oi£»Uİj<_SlA jäjjl ju Oij ol£ji >_SlA »> u^jİj

jiiSjl (i_y-a£)Lsjjljjjj o-SLA (xak dər tərazu-ye(kəsi) əfkəndən) - 

qiymətləndirməmək

(IfA ^Y^jajjjljjji^jiSijl a-SlAAİ j- (Jj jLjj j jl L? Oxa jjj



(xakbiz) - torpaq ələyən

(di1 ,Y Y f jjjjLj ^jHaj ä£

(xakrah) - ləyaqətsiz

(f' ? ty'j&^j* j'A* 

®'jSLx (xakrah) - yer, torpaq

(Tf } 1 ♦ ^)ol?mjj (jlAMiljj 4jj£ jJA j 

AAU. (xakestər) - kül

jjA (A (xali kərdən) - boşaltmaq
ls' j fjjjSli ji ja (f Y ,Y A)lj Aİİjjj (jA*j j£ö (jjxü ' J Ajtä. ^A A^ t*** j’ J?-

Jajjj <SI j (Jj^j

OİjSlkjj <ü£S (A5 j (JU j

(Y Y ,1“1 )(jlj|j 4Sj (jSSİj"■ XI4 i

(xaki) - insan, adam

() Y • 51 Y d)^il jj olj < (jlj5l> (jUoA jülji aljJX <\ (jljj^ISj^j

Jəi- (məndəl-e xaki) - dünya

(V A ,T f )(jjjj Jai. jl (j^jjij-. (Ojlü Jjj jl Jjİa jpj

lPj} (jSLi. (xaki budən) - təvazökar olmaq 

(TA VdV^^^j Jjj ^Stä, <£ 4j JU*

J'ä (xal) - xal

? nal <a wİ aAtua

cA* (xali) - tək

(idi ?rTf)(jAUujUi^jjoji^j

ıA* (xali) - boş, xəlvətlik

(Y dY ,TfT)(jUSjj oJlj (ji^ Ali^j

(jl(Jlä, oj

(jiyjj. (j' jƏ <A* -^1* ^-SJa

(jla. t'lxjlK lä*^ oJUmijS

j’ tA*... (xali əz...) - sız, siz, suz, süz

(f d ,Y H)| ja (■yijjıjSI jj ^İjj 4S I ja (jijıliİAfr jl (_A^ ü'əa

CAk <A* (xali budən) - boş qalmaq, boş olmaq

(d A , T f f )jjj«jjJjj (»Lş. I ja. jA*^> JA ır4 j1 js

üA>? (A* <x j' (əz-çizi xali budən) - boş olmaq

(Y 1 V 5Y1 V^ojlij (~ıA1 jjjl jIaa (Ai oll f jj jƏ 3jjlJ <aujj jJAj

(A* (xalidəmağ) - boş, içi boş

(dV / V1)£İJJ 0jS Jj JlÄäl ojjl (jJAj 

flä. (xam) - xam, şərab növü

A (xam) - aşılanmamış, xam

(dT ,TI d)^jjjijj OaaaIA j^

A (xam) - bədəvi, mədəniyyətsiz

(f • 1 d) jAO (jljjjj jjÄİA (jLoLk a£

A (xam) - saf

(Y YA ,1 >Y“)(»IS. jja. 0JİJJ jl^i 

A (xam) - avam, naşı, tədbirsiz

(Y Vd / • T^IjjIaİJj JJİOJJ jl? LA 

A (xam) - yetişməmiş, dəyməmiş

(xamçerm) - xam dərili

() • Y V A) A jJji jj jji cjfjji ÜJS A

j ji*l*. (xamxuy) - xam, naşı

(TT , 1 dV)<jj? fjji jxjA A

jIjaIA (xamrəy) - ağılsız, təcrübəsiz, naşı

(İd , 1 d T)(_jl» ji u£i?juijJ <?jj j j«

^A*- o A ĞAAj

A Ajjji Jjj ja. (A"i

j-kj.zı jjS CuiS Jji (j

jjlİ.Jj?jl (jJjAAİ jl f jj Jj*A

?ja. ^>li (jJj-jl jllAullaJJ ä£

(5 jS^>li. (jl jjLj ja ^jljj

(Jİ J ?la. Aüulj (Jila (_Jİ jj

fi. 4jjjj fli (xamruinexom) - xam dəridən hazırlanmış xum

(dA jAY)^ <İjjj flä. jjj A-üşü (U jl£ A jj*1? Ə-İjj

A*1* (xamoş) - (_Asözünün qısa forması, sakit

p f . )<_Slaul j jAj j jül^jljJ uSLUjjj (jioU. Ijj (jL-Ju



(xamkar) - xam, nabələd

Ç <-bjj jji jlS-sli j jJ^>>j

(jİjäLI (xamuş) - sakit, azdanışan

(Y*V ?V*£ V)O,>ü dxujjjl jljwl jjIj j jijAlijljjS j

jjjS jijjAi. (xamuş kərdən) - susdurmaq, əsir etmək

('P 5 f )JjS <_>J*İ ji ^Jİj a j’uS-jj JjS (jijjli aJjj jıu jl Ija

Cpıl* (xamuş mandən) - susmaq

(t TY ?VFT)jjL» a,ı jja. AÄla jijj JjL« jjjAj<» aİİx jijlSjjj

jjIXjİjaIİ (xamuşkari) - susma

(Y 11 5 H «)gAM> gd-u jlSJjjalaj ^Uaj

ü^ı<_s J&JIjaUj (be-xamuşkari bəsiçidən) - susmaq

(Y 1 ‘t , t “i • )gJJJ»jJ ^yjÜSUjljäSj gJ*aJ j jü-wjxlij (j-ı'däj

cywj-'lÄ (xamuşi) - susma

ü<£ lSj^ (_&> (jA^^Xbe-xamuşi-ye xiş yari kərdən) - susmaq

(Af j f Y)^ jjb jiuji 

(xame) - qələm

(1 t ö ’Y'^Iä A_Jjj£jjJ jjl JjlJ <_i 

cA*(xan) - xan

jjjS jjL^-a-t .Ija. soJjj jl Aj

(YF Xtd) jAauİJjS İ-jjjjjj jll^jä

Ia A>«li jüa. <_£jj lJjjjäi

jji jläj'u llaä. oLİJ

jUli. jlä (xan-e xanan) - xanlar xanı( Çin xaqanı) 

(Y • ?Y’Y F)aüu ^jIjS jüli jli jj^ 

jlaM (xanedan) - xanedan, tayfa, nəsil

(Y 1 • /YT)^ IjlİJiLi jl Aui 

(xane) - ev

(Y , > • )O*jJ jjA jj jja. AjA (jjbjj

(_>aLi ^Aj|Ä(xane-ye xas) - hərəmxana

fjLjj jljjäjjä jlja.

^jA j jlili jlil j alj Xİ ja

(YF ,Y > Y)Oij£l jlx. Jjl J Ajli AjA

^jlaJjS jlİMil J ftAJlä.jJjä.

Jjj jljjajJSİ j JİojJJ

jli-l j oAjls. (xane-ye rastan) - müqəddəs ev

(<JA ^YFF^^jLtj jjjxjjjAaİIj jjjİJi 

jJl£ pAjüi. (xane-ye kalbod) - bədən 

(I AV ,) AA)Jjj jl > uilS cAjlÄjj a£ 

cAiLi. (xane-ye gənc) - xəzinə

(I V ?Y . Y)jjj ^AJlk <jr45ljji Ija 

ı'ı.A« «‘Gls (xane-ye səngbəst) - dünya

(Vf ?FAA)Cj^jj (jji jjl 1.jaA a£ O.ajXi.a cAJlä jjl jl qjjS jljJ

jjjSjIj ftAjls. (xane-ye dad kərdən) - ədalət evinə çevirmək 

(IYF ,Y <1 VpjS Jj cAjSJJ(*1L jj JjS jIJj~5Uj (jijjljä.

cüijj gü ja*i cjJjj ^Ajlä. jl (əz xane-ye doulət şodən-e tac-o-təxt) -

şahlığın əldən getməsi

(t Y“ t , Y • • )CjAjj gü (jjJİjJ ^Aj'ıS. jl jj 

(xane) - saray

(Y V F , Y F “t jjj£_j OjSU A-aä 

(xane) - ölkə
(F5 ,YTF)jÜc. jx^jjlXajlj jJj

4A* (xane) - atəşkədə

(1 . F V Y Y)<_j-jSjjl AjU jİ eU oXİ 

jUİ ajlä, (xaneabad) - razı

<JjA ja cöJjJ jJ ı ^lä. jjj

>—>->ı jj jjjj ul*-* °'i3

jjjj jLİ Ajli. (xaneabad budən) - razı olmaq

(FV jFFd)jjplji Ajli (JaLjjJ jl fA JjjjLI (JİIj jjujJ gJäjl i»A

Ul^ <jti(xanebaf) - evdə toxunmuş

(Y • ,F<ÄYy_ils aj£ jja. -W j£ aj j u-iü Ajli JÜja jÜS j

jhjj (xanepərdaz) - kirayəçi



ÄA 4jlÄ (xanexiz) - yaxın, ev əhli, naqərib 

(d ,Y Y F)O-A£ Ojbj (A'j^Aj'jj 

jIj <M (xanedar) - ev sahibi

(F Y ? Y Y )jlj Ajli jxjjlJjj Ajli Axfc

Cu*ı1>^ CjjI jj (5

Jlj 4JU, (xanezad) - ev əhli, evdə anadan olmuş

(ö& ;Y 1 A)jjj jjbj pA »jxi jbj

(JJJ Ajli)J (_JJ,,ı <3Jlj jjS

OQ 4j1ä (xanerəs) - evdə yetişən

(VY ?F<Ä ^)<ja£ jl Ji.Jı,nl jj jiji j 

jjA (xavər) - Şərq

(VY ,F. A) jljjli jjj£ j| (jj jGj 

jjAjjü (xavərxədiv) - Şərq şahı (İskəndər)

(FFF 3FFF)jjj jüaI pJjx jlj A. j,\ll jj 

cfJjA (xavəri) - şərqli

(Y<J<J ,FY <')(_jjjİJ jljjji JjSLä Ij

(xaidən) - çeynəmək, yemək

(^ ,1 • )pbü (jJ-ajiJ Aij JjiA

(xaysək) - çəkic

(Y Y ? I FA) jl j5Li*i ajl jj uXJjb Aj

Cji^jJj jxJ^xJ jj jl jjj Jj

jbS jl^Jb jlS JjJ A_ji ja.

(•JJ cff'j'-3 -A jA

abxjJxü L-ljbjJİ (_J5j jji.jijjjjUj (^4-^jjjj

cSjjAj J

>li pjj sAjijb p jjl ji Aj

jljSj Cıix*> £• jx «Ajli Jjj

V* (xaye) - yumurta

(f F , 1 FY)jjjjl (jljijj AjÜ (jjj

jA (xəbər) - xəbər

(I Yd Y)3Lujjj jijl jjjlj jb jji

üJ> jA (xəbər bordən) - xəbər aparmaq, xəbər vermək

(IV ,A♦)»!jijlj aS

jjijjji. (xəbər dadən) - xəbər vermək 

(FA ,V)|-<İA IlSIAjŞI jjlx jla. Aİ aj JJİ 

jijlj jA (xəbər daştən) - xəbərdar olmaq 

(1 . ‘r J “i A) jljj J Jj^jLS jl JjlJ jA 

j-A (xəbər şodən) - xəbər çatmaq 

(H T • F)(»jjjJjx jjjJjSAl Jjj'jA 

jjjS jA (xəbər kərdən) - xəbər vermək 
p • d , Y 1 d)al^ Axİ3 jJJJ Jxl jJ (_,□! ji »1

jjjj jji. (xəbər yaftən) - xəbər tutmaq 

(FF ?A Y )aUu> (j^-i j p*A-X ‘—AS jtjji

jjjxajj jb jA (xəbər baz porsidən) - soruşmaq, xəbər almaq 

(M j Y Y)jjb ajSj J-jJ jb jA AİxjjA Ajjjxjb

jb jji (xəbər baz costən) - xəbər almaq, soruşmaq
(£V j Y Y )(jbjijl j jl (^Alluıi. jb JJİ (jbji jl jb J j ji^AjJ a£

aS jA... (xəbər ni ke...) - xəbərsizəm ki...

(YFF ,FVY)Jjj jji,jjijJ j^.'Ajj Jj jjj (^£bA j4» a£ jjİ

jji jjA pj£ (gərm şodən-e xəbər) - xəbərin yayılması 

(> F / FF)ejjj jjl jjjj J-İ A£

jIjjA (xəbərdar) - xəbərdar

0 • ‘r A)j jj jb*jş Jb» bj ı-SAab aS

(A*i (xətli) - Xətlana məxsus at

(Y . b ,F Y F)al^jjjbj (Jü Jj^iljJ

A* (xətm) - son, sonuncu

(F. V • Y)jljS (JJj£ jAlA pA uf' -A

jjxi pji (xətm şodən) - bitmək, qurtarmaq

<»j?j jj* j^ (\A jA

.aLbujjjji. (.JljA aJ^A"5

jbjlj (jLkAj <_5A (_sjjj*"

lP,j jA (xəbər dadən) - demək, söyləmək, yazmaq



jjj^- jläjlj Uaä oLİ j

jjaiA j CA-a-kj Jə (üi ji JJ

□u£ jäjjjjj £ j jl

(»JÄÜ jUa. J^İMJ gjA jjj

öJLwj jlS <_ ıLS Ajİ Ajtəyu

Cxu>l j» jıləjlj jtp> bl Jä

(d5 ? 1 T Y ) jjäjJ jjj (jiuO (jjJ Aji aS

Chä (xotən) - Xotən (Çindədir)

(VF jFd)ıjaajl JjS (-JJJ jjJ Jtäjjj

£>*£. (xotən) - günəş

jü. /pigj oj j> £ij jİj^jj (bər həbəş dağ-e cəzit nəhadən-e xotən) - 

günəşin çıxması

(1 rv j Y F)jl<j Oj j> £İJ JİA^ jj jiä

cJUä (xəcalət) - xəcalət

jƏjj cJLxi. (xəcalət bordən) - utanmaq

(f Y ,VT)f jj sjH->ä. jpjj j*“

<JaÄ (xəcel) - xəcalət

jj^ (xəcel gəştən) - utanmaq, xəcalət çəkmək

(F • , Y 1 Y )l><5Jc ÜJ? C-Axlä jlj Aü£ Jşä. (jaja*İ jlJpl5-jjj&

jəslo JaS. (xəcel mandən) - utanmaq

( Y d A ,Y F V^jaä. j^iLaila jjajSl jj

İAi (xoda) - Allah, xuda

(1 ^YjCPjl jj (jljä Jjl <~~ıa.lä Laj

(xodadade) - Allah vermiş

(t A , Y F Y jCiuJ »jjä jl£ji jl Jäjj jəP

■ijjİAä. (xodavənd) - Allah

(Y Y ? Y • )^jl sjjJ <-&jj j-£-j jj jjjjj

■AjjİJä. (xodavənd) - şah

(Af , Y Y T^Ljİ.JJJ jJİS a£ j.jjjİjJ

■xjjl-iÄ. (xodavənd) - sahib, ağa

(Y Y“ ?FF)aLü Ojjj ^lİj jj CLujj A-u

oäj jjjlJi (xodavənd-e bəxt) - xoşbəxt, uğurlu

fjl ajjj Laj jjiLajjjljä

JJİJ jjjijä 4_J^ilj A£Iş»j^j

oəlSj OäajjjXuİ Jjjijä

uJäj Jjjijä L(YAV jVYjPjäjJjj Jjjj*jI j »JjJJJ*“

Cjİj ojjjljp (xodavənd-e bəxt) - İskəndər

(F Y j • Ay-,4 ı jjjljä jjjSjlS Jpij ^”ıä j <_gjjpp j Ifl aa j

j^jp cp^p jjjiji (xodavənd-e binesbət-e bəndegi) - mütləq

hakim
(F , Y F . k^JiSl JJ Ajjjj l£jj Aj ı^Sjjj CjJ ^j JjjJä

jlj jjjijä. (xodavənd-e tac) - tac sahibi

(Y Y F ?Y Y F)£İjä AİLj LLıİA jüa. (_f JJ*J £İj JjjlJä j» jl JAİjä jja, a£

jlj jjjijä. (xodavənd-e raz) - sirr bilən, xəbərdar

(də jPA( jl jäjS^lljj jjji <St>jA Aİ jlj Jjj'Jä jJjja.j fJjəi

<^ıj jjjjä. (xodavənd-e ray) - ağıllı, ağıl sahibi(İskəndər)

(YF j‘Y Y^jjLx <-S_jj jjjj ja) j CiujjÄ a£ jjlj jjjljä Jujj AäjI jSj

jU jl jjjL.js j jL>jä jjjijä (xodavənd-e fərman-o-fərmanbəran) -

Allah
(r ,rrr)jijj-jj ^j «.<>jji-.jä jijpUjjj j'-oj jjjijä

pjj jjjjä (xodavənd-e qowət) - qüvvət sahibi, güclü

(FF jAA) jj... <jjä JjjlJälj Jj£ j

»l£ jjjijä (xodavənd-e qah) - şah

( V “Y , Y r Y )ol jä jj^jl jJS t-a jİJjtj 

jläjjjljä (xodavəndkoş) - şah öldürən

(Y Y V j YF)(jiAJİjljä jl jjjiLjjjä

ı$jjjijä. (xodavəndi) - ağalıq, hakimlik, şahlıq

(VA jdV^jjaJ JJİ (jlla* (Jjjjljä

1$'-^ (xoday) - Allah
(Y * JjLAÄjJilAj

(xodai) - Allahlıq

t^ıjä cfJjjj cÄji'



p ♦ J? I )Jjj Jl <_$lü dlXJvZ’tA cf jlS AjjS jjJj

(xodai) - şahlıq

(Y V , 1 ‘r Y y-jt.ıAi al j Jjİjj jl jj I jjji. Cuui »l£i a£j&jj£ ^jl Ji.

Auäi c$ 1-iä- (xodayafərid) - təbii, Allahın yaratdığı kimi

(VY VY'jjjjsi <_jl.ii.jJ ç.4ali. (jli 

(xedmət) - xidmət, iş, qulluq

(0 Y ,1 1 f ^(■jlşkJjji Cla.lijl jxıi A$ 

(xedmət) - itaətkarlıq
( ?Y‘)ı"..uJ ji ^İJİ. Jjl C la.'ıi LoJ ı ı.Jjj ^jl_Ojl_j jl g -■. UHi

(Of XV)(_?l*'ua-i aüS jl jS-u.ıi jä 

j^*ai (xedmətgər) - qulluqçu

(OV X V^jjLajxaJİ. A~i.t^ jl jSju.li ja. 

jjCl.Ji (xedmətgəri) - qulluq, xidmətçilik

(Y Y1 , V1 )Jjj »jIj jJj <Jj j jSCujSj 

(xədəng) - ox

( Y • X 1 Y jjxal.^näjJ jü£ JJ » JJ «JJ 

^X-iıi. (xədəng) - xədəng, qovaq

(V0 5A?)<_Süjİ. (jüi ujIjJS Lİxi.j*j jlü

i»l j^j oJjSI j Ajli. jkJui

1 jj aJİ J$-0 (jJjlaA Aİ jla>4jl

j-ali. jLaZXc. 4_Sj.li.JI

c-Sjj jUİaOj j*j jl j^jJİ

jjj-ü cuji. (xedmət nəmudən) - təzim etmək

(^ • T , Y 0)jjaİ CijJİ j öLOjJ XaijJ JjJjjjl jJÜ A_>jJjajjj

üJjj' (Juj o-ü. (xedmət piş avərdən) - təzim etmək

(Y 1 1 ?Y ?T)j^ajji ü.u,ıijial ajjj (jijji Cı.ijj*jJl jja.

jioi üüj (be-xedmət amədən) - baş əymək, itaət etmək 

(^ f XY ?)jüj <"h! in. Ja»jjJ ^üljj jtuıS jSjJjs. C~u.liı JjİjS

jiuu jaS a.ujru (be-xedmət kəmər bəstən) - xidmətə hazır olmaq 

(Y-? XA^y-1'.A.i (jljjij üj jaS CıaJij Cülj üüJjjjjikS (jj>il$>

jivujx^ Oaiİjj (bər xedmət kəmər bəstən) - xidmətdə durmaq 

(VV \ dV)jljl£ t,"Kili jj Vuaj jl jljl ju> <_rl_P ətüji 

jAiiS rmiı (be-xedmət kəşidən) - qulluğa gətirmək, hüzura 

gətirmək

(OV jY'Y t'iAi-ij AjSjS jljjju (üji. ğA-äj AAj <—

jU« Cua-iı (be-xedmət miyan bəstən) - xidmətə hazır olmaq

(xədəngi) - qovaq(dan), xədəng(dən) olan

(OY) XX 1 )uXiJi. jjjj jluS

(xədiv) - şah

(TY ,YfY)jüU, jiu.?Je bJjijj 

jjjä. (xədiv) - İskəndər

(OYT W)ljjbajiüjkıLuji.

^-ia. Oi.1 jİjj CxOla jj »j$j»jja

Jülj jl$a.jJ jl^x jpi.

I jj' V’l fl 7 aS

>• (xər) - uzunqulaq
(F • ,Vf )(j ji. Jl aSİMil ji-u jiuji. (jajjlxj

jilsä ji.ji (əz xər fetadən) - ölmək

0Y <İV)jlJjl^ jı^jlj pjJjajJj jläiji.JI (.jjjj jlüjji$j

OuUOİ jjj Aa.jS aj Aiuuji. (xər bəste beh gər çe dozd aşenast) - oğru

dost olsa da, uzunqulaq bağlı yaxşıdır.

(Y Y • ,Y f f^uLualüİJJJ AäjS Aj aüjjx a£ jiuLjb jj aS j>ul jjj? jiu

jü.jjä aüjjji. (xər-o-reşte foruxtən) - it də gedər, ip də, ipi də,

(V ’l ,V Y) jjJJul jjÄ. AÜj jLu i..'Ul İ I

jLaxLuİ (xedmətnomay) - xidmət göstərən

jlä& (xedmətnomay gəştən) - xidmət göstərmək

uzunqulağı da satmaq
(XX ,)0V)CäjjS Jjbljb5bAÜjj ji. CüjJ Ai£ j£ AİU AuA JjLİj

(xərab) - xaraba



(TF ,FA)<_jbäİ üjl jbbäl ^obb & jlS jj3- ->jJ

üpA <_J ji (xərab kərdən) - dağıtmaq, xaraba qoymaq

(Y • F)jjj>jiljjl (_jIa ja&jJ jjjS ı_.>lji

sj'-p. (xərab gəştən) - dağılmaq, xaraba qalmaq

ü4pA ‘tj' jä. (xərab gərdidən) - dağılmaq, xaraba qalmaq 

(Yd ? Y11 )<—ıljİJJjS Ailib Ajli ji jj (-jIü jjj£jjx jjja.jjjSLuı

dA’> j^xərabi dər amədən) - xaraba qalmaq

(F1 Y VV^jıjjjA jl jl 4jİ jJ ^Iji ?jjj jbjjjAil Jjj'ljJ

lA> A(xərabi dər amədən) - korlanmaq

( I A A Y • F) t<jjjjl -liljlai jjj JJ? eAJijjj$j Xoi jJ ^jjl ji

jəjj1 jJ A j* (xərabi dər avərdən) - dağıtmaq, xaraba qoymaq 

(F F ,AA)ejjjjji jj jlkil ^jjjA j ?.jjj AJ JJj’>

jjj£jji jjU jj ^lji (xərabi dər-abadi-ye xod kərdən) - özünə
(xərab) - məstliyin ən yüksək dərəcəsi, halsızlıq

(1 • )ı_ılji CiukIj a£ jxj <_jl j*i ^jjljc. jl ji bj

jjjS <—»l ji o^ali çöjL jl (əz bade-ye cam-e xas xərab kərdən) -

məst etmək

pislik etmək
(Vd jji. jjjbijj ^ı ji

£İji (xərac) - xərac, bəxşiş, vergi

(İT ? 1 F )<j jjl juS ajü-ıjj jia.1 ji

■İJ&4?' J ls'j ÜJ? lF'jA

lsjj fjj A c'A
( Y ?) F F )j^aili ^jb OLI ji jjj j^-» 

(xərabat) - xarabat

(Y , F F )(j^jli ^jb CjLIji jjj jS-« 

cr*Mj* (xərabati) - xarabati

(Y S * )A 1 J3-

jjX$j çi ji (xərac nəhadən) - xərac qoymaq

(P j Ö1 jA“

ljj'j* (xərabi) - xarabalıq

(İY , Y Y) j jj ^1 jijJ (Jİ Ajuİ 4-»ja. jjj ^jA İj <_$LiSj <^Jİ jijJ

(xərabi) - məstlik

(X / • )fj j jjW^I>- (*j j cjjl > <jJİ>. jlj

(xərabi) - dağıtma, xaraba qoymaq

(Y • ?Y HF)(İa*jjSjJ (j jl jl ^'7-'» jıl a£ <2ujıjX-ü jjj Aj jXulji 

lPjj' j=» (xərabi avərdən) - xaraba qoyma

(F 151 rr)jwj jijji> jjU* ^ıji jj$ jjj4» jA^

(YA ,FF 1 )jlji (jjjjJİ^jjj JjSIäj 

ıs>- AA (xəracisəri) - xərac vermə

(^ • , 1 F^);_j jmiSİ -Jjljb Jjj j. n .»a aS 

<j-IjA. (xəras) - dəyirman

(AV ,Y* F )jj)bijAjaj ^JİJ jb (Jjə

jLjılji (xorasan) - Xorasan

(V • , i Y • )CıijS jl_uıljijl £İ ji ı—jLjä

^U-lji (xorasani) - xorasanlı

(fY ,T H )iÜ5Ll. jU*j> <ijI£jjj

jbj Jjiab jjjl j-jj 4-İ

cäijS jbJ jAiJ j□ jS jj>j

jjJ&jA jbc> jilbjbJ ji

ĞPA <ji' jä. (xərabi kərdən) - dağıtmaq, xaraba etmək 

(I1F ^rF^^ljijyİASUj^j Jj£ ^bsijSi .u

aj^xilji (xəraşide) - dağlanmış

(1A F , Y • F)Ia j ı X (3®^ jl <^ja*^c- aj-uj

fl>Ä (xoram) - ayaq zərbəsi, təpik

(,Y" • i) jj*i -bSjl jxjjJİ j »jS jl >

j»ljä> (xoram) - yeriyən, gələn, çapan

Ia j ı1 Ia a ıX jl oüjjİİ ji



(VY jiSj jiJjJ <2ji3lja (İlk. cjj- «UA jl jja.

ü<£ e'jä. (xoram kərdən) - hücum etmək

( H Y T Y . 1 ji <£j jıijS jjkjS flj JLjS JUajs jl2i ji j

?'j* (xoram) - uA«’ j^-in qısa forması, yeriş

(AV ,Y V1! jjİjjjjiji. jla. jjaili jİ(»' jä.JjlJ »il j5LL>

(*L£ (xoram) - gözəl, zərif

( Y T , f Y )flşj ^Ijj-i jSLäl ji f' J^ <ji jj"*^- ji ö' Jj

ĞPj^ (•’>> (xoram kərdən) - gəzmək, hərəkət etmək

(V i ?TY Y )^1 ji J jİÄj J ji<a İjSj^a ^Laj Jjjbj .\ı>^-ılj jİAjlgj.

(jklji (xoraman) - nazla yeriyən

fA)jjÜ jLol ji jja i2 oAUİ Jİ JJ— £12 jl oi jjjjjli.l2ja

J<ü ojLjuj jüjjj »Ai.i ji (xoramənde bər rəxş-e bicade nəl) - yaqut

jL>l ji (xoraman şodən) - dağılmaq, hərəkətə gəlmək

(V ?f <Ä)iijj jJ$--.jj) (jlj— jL.1 ji iiL ujUsI <_£İ (ji£ jj Jc.

jUjä. (xoraman şodən) - yollanmaq, hərəkətə gəlmək

( i Y A J ‘İ İ ) jljj (jİjtSjJİ (jja jliäjla jljj—ijj—i »lu jLalji

nallı rəxşin üzərində gedən. 

(fV ,TY I )J*Jjlig jjjjj JJ JS 

(xoramidən) - getmək
(A , Y 1 d) jl~i. JS ^j— Xal ji 4jli.J 

jjjJji (xoramidən) - gəlmək

prr ,YdA)jLj*24Sjj^j-^i> 

(xoramidən) - fırlanmaq

(Y j t V) j^-aj oLa jl—S jj i jS jba* 

JAm'-A (xoramidən) - nazla yerimək

(f V ,Y ^^lji »!5ulji (jj—

sijjji (xərbənde) - uzunqulaq sahibi

Jaj oij-u jÜjjj oilal ji

jl ' ■ ji l «ijj— İJjSj

jL Ijjä jS jlia

J6^- <-SJ

fjj jŞjl ji ^,-j taijlja.

xlS jV j <jj j jijj' _>

jju jU ji. (xoraman şodən) - nazla yerimək AlJjji (xərpoşte) - çadır
(YT ,Y i V) Jj-jjj jlUjp jl.)ji ji> ej'-P

cA*lji (xorameş) - yerimə, getmə

j^jS jkl jä. (xorameş kərdən) - getmək

jU-l (.aüjjİ (xərpoşte-ye aseman) - fələk

(VV J V)o2jj jiJjj'j jL.j j ji»j C12İS JJ jl^-i 9<İ2jJİ j

dPji üj> uklji. (xorameş borun bordən) - hərəkət etmək

(Y ‘i ,Y Ar)slj ojj jjjj ^jäIji jjjlb jS jjjə ıjklji ju—jj

ji.i ji ji-l jİj (be-xorameş dər amədən) - yerimək

(xərc) - xərc

(fi ,Y Y 1)iji o—Ajl Jiijl çjİİjaS ə j £üjj' j

jiuıjji ijijj jiji (dər-e xərc bər xod dər bəstən) - simiclik

(Vf A ,Y Vf)jji5j -SuSo İ.İJİ >1 ji

aAUIjİ (xoramənde) - seyr edən, gəzən 

(H /M^ji JUi <r« j ji jj-j? »AUİ ji

jxi oii.1 ji. (xoramənde şodən) - yerimək

etmək
(A JAY)Aİaiji ^ijjall j jijS<S iiıa ji jllaiji j> jr jiji

jijS cx— lj ç ji (xərc-ra sost kərdən) - çox və qənaətsiz 

xərcləmək

(d ,VA Y^ı'ı.u..ıjl jb jjjlj J ji j&-« Cı—j ji jja jİJli JiijSI



£j* (xərc) - bac, hədiyyə

Q V CjaJj^j jaiİ aJjjjuıj ^jj a ji x2 JjLÜ £ ji jljj

jp>j* (xərxiz) - Xərxiz(yer adı)

(va d)j^s jjjj Aiiji. jijI^j jj-ü jkJ;isjij jijjiijij

Jj* (xerəd) - ağıl
(d ’TəCUa-ki j^jljS JJJJ JİJ Jji Cl*JjJ ^Ijijj jüaa jjija

jjj£ <jjj jji (xerəd pişe kərdən) - ağıl işlətmək

(f T ?Y Af)jjS 4-jjjjl Jj Aİ JjS Ajjj Jji Jİjj jljj

4İ >j*“ ü'^U Jj* (xerəd-ra bedan bixerəd rah nist) - o ağılsız 

ağla sığmaz

( Y Y , i ? X )Cunji alj Jjİjj jİJjl jJji cäxAjj olSİ a£ ja j jS ^1 ji

jjjj chj jjjjjijl (əz-xerəd durdəst budən) - ağıldan uzaq, ağla 

sığmaz

( Y^CaaJ (jLjjlj jkjJ$j I j jixu Cl.ıl’ljjj 4ji jl Jjj AS jja

jji Jaj2b (be-şərt-e xerəd) - ağılla

(1M 5df )Oäb JioJJİ jl j Jji JajJb CjäLj JİJjJ Aİ Jji JijjjJ

Jj* (xord) - balaca, kiçik

(Yb , VY)jjj (_jj£j jLiS jjj£j jaIjij Jji jj*!3 jl£ duHİj jjj ja

CPP Jj* (xord didən) - kiçik hesab etmək

(d) ?)tajSt5jjj oJji Jİ jİJji jJJA f j£ jS Lja

Jj* (xord) - narın

jaÄS aSLİİ ıjAi
4j* (xord) - qınq-qınq, tikə-tikə

( Y ) V ? A)c* ı > AH ^ajj Jji ^js jj*jj A-Ux-üj
j j* (xord gəştən) - parça-parça olmaq 

(v ,rrr)jji »j& jj> <JjjSjjjjS as •> jj . ■■ 

jj-i 4ji (xord şodən) - sınmaq 

(Tv ,) • A)jjajj£jLj5üJ jjjjji 

jJ> ^ji (xord kərdən) - qırmaq 

(Y) ,YA1)jjifjjlJ AaJİ^j/-;

jJjS Jji (xord kərdən) - məhv etmək

(£ • ,VA)jjj j j£ jt^aj'jjjj <_S' J? JJ*Jj^' J*'J*J?

jii£ jji (xord gəştən) - haldan düşmək, yorulmaq

(I A Y , Y • f )Jji >~11K j~i jij jjjji jl JjjİmJ ji jJ jaj jjS jija.

jü£ jji (xord gəştən) - azalmaq, yox olmaq

(Y 1 F , • )Jjaj 'jj^Jj-4 jjjJ4jJ a£ Jji <5-^J4J^J^ J^-4

jjj£jji (xord gəştən) - qırılmaq

(IV ,Af )jji J jl jüjljlS j»ljjl jJ Jjjtj4 ji4jj4 SiJlj

jji j jj sAÄÜ jjajj jhji j (ze xordan bəsi fetne-ye bozorq ayəd) -

boyu kiçik çoxbilmiş olar.

(Tf /I^J / 4JxS Jjj jl^ ujIjjJ 

Jj* (xord) - möhtac

(Y Y i )jji jj-jAjla jA ajjjlÄJ

JLudji (xordsal) - kiçik, cavan

(VY ,Y Y A)J^k*aJj jjj. j\Sjjj b JjJi 

Jjjjj (xerədmənd) - ağıllı

(İY V • y*<»l ■ jj j jä A tuni ı* a£ JajI J*4 

jjjji (xerədmənd) - İskəndər

(f “I ‘r^CjsLjJİaJji jljJji J® j*4?

jijjjj* (xerədməndxu) - ağıllı(İskəndər)

(drr /f <t)ljjjjjil>jiJjjji 

aLİjjjji (xerədməndşah) - İskəndər

l_^J jj Jji Ajji J ü'J>j

jjıJ ji ' ^Aj^ jjS jjmJİJ Ai

OsIj jjJjil jJji Jjjjä j*

djsL> JjjjJ aS (JjİjjjjjJ

I jjİJ jt$->l jjJİ jtj a£

<£ j Jjäj jj1^



(Yb ? Y A • )»l£jjj jji jləjj j? äLj-iLojjijjj 9jl^. Jİ-»a

<-U4jl (xerədname) - əsər, dastan, xirədname

(TT jUj jUjjj jj Jülj

4Jjä (xorde) - kiçik, əhəmiyyətsiz

(Td V 1 1) JiM (JJjİJ aJjij^l ? jLul <SI j c<uä jjüa.

& ja (xordebinikon) - hər şeyə kiçik gözlə baxan

P' ?u*iji(jw» jSL

Jj* (xordi) - əhəmiyyətsiz

üAP Lfjjiu (be-xordi didən) - kiçik hesab etmək, əhəmiyyət 

verməmək

»^ji (xərqah) - çadır, xiymə

( Y t A , Y V . )jjj alSjij Jji jJ (ji$-> 4>J obi a£ jS^llja. £ JJJJ

jli »1$jA. (xərqah-e xəlloğ) - göy, asiman

(f • Y'Yf )jx. 4jjijj £tli alXjij jj (Jtilij Lokj (jjjlija.

cAÄ^xərquş) - dovşan
(Y") , 1 dV)jl£ O3j JjJ İİAAİ A&jlJİÄ <£ jl$jj j jJJ» AJİİ (jİjS JİJ

jtfji. (xərgəh) - »l^jä. sözünün qısa forması, şah çadırı

(f T)lj ol^ji Jj£ (J^J (*JjJ>j IJ ol»ji Jİj4 JjJ Auija.

^ji (xərgəhi) - çadıra məxsus, saraya məxsus
cH5 AÄ ji J jS jL» ja-alj j

(Ta V1 ^) jJJJ> (jtu »ƏJİj£l jjS j*j£ 1*1 ASIj £<uä jjia,

jjUjji. (xerədyavər) - ağıllılara kömək edən(İskəndər nəzərdə tutulur)

(arr rr<91 jjUjji Uji jüojjİ

(xorsənd) - şad

(Y ? t V'T)Ojuuj ^iojji tjb ı_£_pjjj

I jjlail^Ä Ijjaİ IaLİ 4S

fj* (xorrəm) - şad

j»ji (xorrəm şodən) - sevinmək

(Yn /fd^ij^j^ijş.eji-ıs tAi j'jijjfr* j'

t«j» (xorma) - xurma

(Y sr ,Y ‘r)jli 4-xlj jj J^j? t.ji <4.

(JJİJ 4xu>ji a^l^İ4i <_£Xu

4İiS (jijl Jİ (jl U>l6 U^jxBjİj

jjjj 4iuji (xorsənd budən) - sevinmək

(Vt , 1 V)(jiljj jl jui (jjjAİ j (j^-x> 

(xərsəng) - daş

(W ?Y t •)jüS (jijl jja (jj? ij^Uxaj

f jlsji (xortum) - xortum

0 6 OAbJ J

öLİS fAjd (xortum dər-həm kəşan) - xortumlaşan

(Vt ‘r Y)(jLij 4Aİjijjj jj&j jJjjj jUi£ j»Ajj;»jkji ajLjj

»^ji (xərqah) - şah çadırı

jxijji »1^ji (xərqah-e xorşid) - Nüşabənin sarayı

(1 • ?Y V£)^jUb»,n> jjlljj ‘ (j^-0 j ^j£ ^Ajj^ äI^jİjJjau IJ^ 

jLUji (xorrəmabad) - gülşən, abad

Jİ4X.Jİ (xorrəmbəhar) - şad, ürək açan, bəhar təravətli

(1 .f JYf)jl4x.jija.eri^jljiAL-a j&j ÜJ?-J> <-? Ji

(xorrəmdel) - şad

(^ t 5V)jL (Xjijj. JjajS. 4S jj? (»j'j ?■ j* dM?

ö-*j^ (xərmən) - xərmən, yığım
(ö? j t f)AüLJjjjjl£ Ajli (jSu <ül^u (XJajjI ıjJ'J^ j~i

(xərmohre) - truba

(Yd. ,1 • t )4jİİjüIj-jl ojS ji. jj-j Alibjj ji. poj^ajİj

(j*j (xorrəmi) - gözəllik, yaşıllıq



(Y V V? Y )Al>jS jİjajjjj (  ̂ji jl MİJ Xal (jAİ^I ja, tjj^o ja.

(xorrəmi) - sevinc, şadlıq

(x * ,T f ur^JJ <PJ^J^ <jrlP- <h «j'»

jikU jä. (xorrəmi saxtən) - şadlıq etmək

JjS jl*J (jl jSüjl J (jl nil, j J

(Y 4Y" T t Y )Auktu ji (_j) Aj'ıi jqj jjjiljäl^jj dul j AJI jSJjj

lPj5 Jb ıA?-j? u^j^j-2 (dər-e xorrəmi bər cəhan baz kərdən) - 

dünyaya şadlıq qapısı açmaq

(f Y /TY)jjSjU jl^jj >

j'jjä. (xərvar) - xarvar(ölçü vahidi)

(AY ,Y 4f)jjj j'jjä əia. jS-Aj

j'jjä. (xərvar) - xərvar, iri kisə

Y 3 Y Y ?)Iajljjä, »1£jj

tMjjä. (xərvarha) - xarvarlarla

(V. , Y A • )UjUjlS jjILljjjiuj j

jj* (xoruc) - hücum

Iä jLj^Axu ö»İj^j gAj^3

lAjljjä ıjjl jjjjj jj

jJj£ (xoruc kərdən) - hücum etmək

(Yf ?Y,|Yf)ojS sjü j$£ jjS <*L Jİ jJ jjS sjljjl <xjjj 4j ^jjä.

(xorus) - xoruz
(İP ,V t)JljJ ajjjjjpjj jjİAJ Jj CjJjSjjä ö^ıjjc. (jJjjä.

^=4 >-» ojjä. (xorus-e sorahi) - şərab

(Y VA ,Y Y P)(jİjj CıiS (_yAÄ ^ä. j-j jl (jjjjä. (jjjao X»İjj (^Ijaä ojjä 

?ə (^jlL ^jjS. (xorus-e tavusdom) - sürahi

(Y Y“*t 3 Y Y 4)^ä. jjä. \4*uUa jj Cıäijjjä (»□ (jajÜ (jl*jjjä (jla. j

lAjjä (xoruş) - səs-küy

(f ? Y • )(jJjS aJjA jj l^jj ja. uJLAjJ jjj jä j' l-£i-äj jl jj AüS ^j^j

(jjjAj (jijji (xoruş nəmudən) - səs-küy qoparmaq, səs salmaq

0 j j1-2^ cSj'j2

<j-jj»- (xoruş) - səs

(jx.1 (jtjji (xoruş amədən) - səs gəlmək

(V • S • 4) jlj^j .X.İ <ü.j j-ıijS jljjiəJ ^p^jjjjljJəj

jpjji j? u-jj^ (xoruş bər avərdən) - səs çıxarmaq 

( Y • f , Y A S )(JJjşa jjl (_j jj jl jj ı_f ja-j

o-jjä. (xoruş) - nəğmə

(4 Y ,Y V t )aJjİ jjjjä (jjSj^J I—£jjA j 

u-jjä. (xoruş) - nərildəmə, guruldama

(Y T4 , t Y)(jijşj I j j*j> oJjjijə

CP-i jjjjä. (xoruş amədən) - nərildəmək

(Y Y , Y ‘r A)(jijäJjjl j? j2 l?İ4j'

»a^l (jljÄJ jlc. j* j'J-2

(jl j jä. (_jSjj (jUjl i«i (jUa.

ĞPjj' ijIjjä- (xoruş avərdən) - nəriltilə tökülmək

(Y Y Y ,TY V)jjjjİ Jji j^äjjjJ »jS jl (jjjaj ^jİujjxAjİ (jJjA t_gJjj

jp4j2 <_>jjä- (xoruş bər amədən) - nərildəmək

(Y“Y ,'P4r)(jİjjiJjijJ Jjä. (jLjjjjİJ (jijjjVjj gIuJjj 4jjS^

ıjjj>i jj (jjjjä. (xoruş bər amədən) - guruldamaq

(?Y 3Y’'P'P)1jjjaJjİI j3 jçlij Laxu jjj jä-Xji ja AjÜ^jj jj j& j

LPjj'j2 upjj* (xoruş bər avərdən) - coşdurmaq, həyəcanlandırmaq 

(At 5Y Y Y jk aJjjijj ^yji-a <jjj?-? tffəüjjjj4Sj fj2

lPjj' j2 u1 jjä (xoruş bər avərdən) - nalə etmək

(a ? y f r) (jij ji (jjijjjj jljj (jjjS j lApJ cPj^A? (^-’jIJpj2

upjj? ujjj^ (xoruş bər zədən) - nalə etmək

(Y A / Y Y')(jjjjäJjjJjLıJJ (JjAİAja. (jijəjpAİJj (jJJJj l^lAİJə

cP-1' J“jjäjj (dər xoruş amədən) - coşmaq
(Y f Y , t V)ƏİAjİ (JJJŞU (Jjji (jjjJJə AiəJ>i (JJJ jä.jjjJJjjj' J2'J-2



jUijjä. (xoruşan) - nərildəyən

(AV 5f 1 V)JjüJjjjljtijjä. Jjj cSjüäj j?

jxi jLijjä (xoruşan şodən) - səslənmək, guruldamaq

(1 d }Y dY)aJMİ jljjx jl £*Uoj ajd jLdjjä j^uıjj jl^-^jÄ.

(jjjjijji. (xoruşidən) - nərə çəkmək, nərildəmək

( F 1 5 1 V )(JJİ JÄ jtş.JJ JİJ 1J J—■İ4Jjj (jalS Ajjjj J (JJjS jjjja J jä

jji/ji jjjjj jä (xoruşidən əngixtən) - nərə çəkmək

j-Vji (xəzidən) - sürüşüb keçmək, keçmək

(İTİ ,Y<lt)Jjjä. j'jüjli. JljJjSijS

j j^jä (xəzidən) - yol tapmaq, məskən salmaq

(tr/d^jjä^ jU-jj üa>

JjjS jlfc j AjläjjS jUoA

J jjj I jilaS ^A jLS »^tS

(1 ) }1 f V)AijAj£-jl jJj*iji^jÄİ 

^jjxijjä, (xoruşidəni) - nərə, nərildəmə

(Wf d)jljJt j ^.LuİjjA. J^jjä.

j,Ji> (xəridar) - alıcı, alan, müştəri

(Y F ^Y" Y )u ıA.jji jjL>jjjJ 

üAlA (xəridən) - almaq

(Y r / f)jjj jjji aS

ji (xəz) - xəz, dəri

(AT j Y Y)jjjj 

ü'J* (xəzan) - xəzan, payız

(Y «A j Atj^ö ^1 jlj a";miS jl jä. jUj 

</'>■ (xəzani) - payız(sif.)

(YF ,Y F)jri jj (JJj (jta. jaj AjUoj

əiÜJj j£ j jj ı_S^i.

jl£ j JJJ^ al£i jjjj jija.

■*VtSjj JÄJ

•Ij jä. e?Jjjş.y jja. AS

F* j’j^j Üj^jä J1*?

j-ljj JJİJj ^yji jäJİJja.

üU> (xəzəran) - xəzəran, xəzərətrafı ölkələr

cAü* (xəzərani) - xəzərilər, xəzər ətrafı xalqlar

Ü^'j jjj

(İYİ ,Y 5A)jUilj jä jl£j*uj üjäI jj JljjUjJ ji Cjjlj

j jJi (xəzəri) - xəzərli, xəzər ətrafına məxsus

( Y Y ? f i ) J jäJjj«A jla. jA a jUiljj JjSj ıjl&j Lİjj^J Lf jLäj

<yji (xəzine) - xəzinə

(vr ,d.) jis^jj <j>jj >j

<“>*. (xəzine) - pul, mal

(dF ,YFF)Ij jİjjjJ JİJ^Mjä 

(xəs) - yazıq, binəva

(v rıY)jUZj^^jb^ji <

Q-* (xəs) - xəsis, simic

(YdY ,Y Yd)jjjj Cujjjl jjİJjljj?. (jUoä.

jtSu jjAtijj j'jjJJ

IJ (JİJjäJuıJj jllAal jl JJ

jLjJjJ jä j$-d jJjta j jä

Jjä. AjJjlu a Jj-tıä Jjljjl^a.

jJxujö. (xosbidən) - yatmaq

(V1 ,Td)^j jjj <jjjx (Vjtj’ä ıl3 jlJj >jjx« juii^j Jj jcjjJwxı

(xəspərvər) - alçaqlıq yayan

(1 Ad , Y » F)cj*J jSJj jjjxiäjj^jJ CIawI jjjjwä aS jjuS-ılxd

(xəstəgi) - yara

(FFd ^FFT^ij^İwj jljjj' jjjj <j 

(xəstəgi) - yaralı

(İFA , Y Ad)jljläjİJwlljjjJj 

j3—ä (xəstən) - yaralamaq, deşmək

(F 1 , Y Y • )Cjju^-d jälijl j jjl Jlj ji aS 

Aj*-ä. (xəste) - yaralı
(d • , 1 V • )jl j!5jj 1'l.aJ Aİji aid

^J&äuıä. ji jl jjIU? j' J?

jl j^Lmi aS jtı>jl£ jijIja

CäuläjlİİAJ I jji jİjO jjl AS

jLİİ jl£jjJJJ ^Aj-ä (JJJ j

jjjS aj^s. (xəste kərdən) - yaralamaq
(YVV ,FYA)J^£ Aluıä J-o jOdS J^aj JjJİIJ-3 Jji AäjAİ ajS jl£ Aİaa. jiJj



(xəste) - xəstə, yorğun

(VY /d)ij Aiuujojts jaj

j<£ (xəste kərdən) - yormaq

(I I ,1“« I )jjjjjüSjl j*«jol jA jS jljS 

(xosrov) - şah

İj <Lıi. üS jl

(**>■ j’ J> Aİmlİ. ji. j

( ?V* ç.4-äVj3^*İ OxjjjI 4S jlj'

(xosrov-e piltən) - filcüssəli şah (İskəndər)

(y y 5Y" Y • ) jjjjjAj oiS (_gjjb jijj jllujj*Ää. J^j£"‘

jIa?Aj (xosrov-e tacdar) - tac sahibi(İskəndər) 

(V? 5 ö A) jLSjAjIS CJ*jİ;)i«ijkSu jljşjj Jjjuti. jl ^jjljj

jljj^s. j^s. (xosrov-e xosrovan) - şahlar şahı (İskəndər) 

(ı va ?r s ı ) jl jj cAA^j^b ja^ji ji-’i^?^

(xosrov-e divbənd) - divi əsir edən(İskəndər)
(y I t y I )jüjjj jj>>Ä.\mi aV'ill.* 4Ä»Sj>ai jjjj jJjSjJja

jt^-jS (xosrov-e kamqar) - xoşbəxt şah(İskəndər) 

(I Y A X ? I ) jl£jjj jjiaJji (_S jb j&j£j_jM>i. (jl£ OäSjj

oäjSLü^j^ (xosrov-e nikbəxt) - xoşbəxt şah(İskəndər) 

(Y dl“ ;Y f V)oöj cäVb AjSbl jj JaLuü OajSLj jj^^a. ^jl 'ja.

jj**a (xosrov) - Keyxosrov

(TT V • Y Jjjj-lİj AiuljjS <jAjjj Cixui jl ja.

(xosrov) - Xosrov

(D V ,Y Y Y y_jljäj aJjii jjjAki aS jjkaäk AÄ ı—jlS /jjji (_>«□ja. jijl (_$j> (jSj 

(xosrov) - İskəndər

(A I ,1“ • ? )Oäj ajjI jj (■jlA.j jjjjiı cääö (jbş jijAcAi

(xosrov) - Çin xaqanı

(yA *Y"ÖY^jj jljjSjujü (jjl £7 Lal ^A Jjj jljAÄİ V'Mitn JJxaajSI

(^jijj*Aİ (xosrovani) - şahanə, şahlara məxsus

(Yy Y^Lıa ^Ijjk-İ. jS4l> flji. ^jjljj-S. ç.<«jj jijj

JoUu (jjijjxAİ. (xosrovani bəsat) - şahanə məclis

(vyv ^YvyykL-j^ijj^xi^jJjj 

(xosrovpərəst) - şahpərəst

(Y e j Y*! }Ojj*J j4jä aLj ^A jl jjl ^A 

(xosrovpərəsti) - şahpərəstlik

(1f ,Y y V)mjj£jj «<!«. jl aS

oUjjj^aİ. (xosrovpənah) - şaha sədaqətli

(y Ğ • YəoLj t_£jx jl jj jjİS <_£ j* j Aa

(xosrovi) - şahlıq

(1 Ad , Y • y^CLunjSjJ (Jjjaja. jj5Lj

(xosrovi) - şahanə, şaha məxsus 

(ıı y, r )Ciu>ji ^ı> ji j_j»äİ ^Ajjj jj 

jl(xosrovixan) - şahanə süfrə

(Y5 ?Y'A 1 )jLi& jja. jbjja. (jjjbjj 

<-£■«-* (xəsək) - tikanlı, dəmir

(iı , ı y v) ii jjyjjjä, jiyü

C1. (JZ»I ä. jLük (JİMİJJJJ*a% J

C^ajl fbkjJ j'j'

(jüjj cjlji. jj£j? u£ä (xəsək bər qozər-e xab rixtən) - oyaq

qalmaq, yatmamaq

(YYY ,Y’V *)lj ^Jİjj ı—»JjS (jijjji İj <-jljäjəSAjäuj >nä.

(xəsi) - alçaqlıq

( I Ad ,Y • y^Cjjjj^uJ (JjJxxA.J (jM,ä. CjaJJJJjAjä. a£ (J^jixi JJxää Aj

buü (xeşt) - kərpiç

jjjj bxii. (xeşt-e zərrin) - qızıl kərpiç (Şəddada məxsus 

olmuşdur)



( X • , X X “\)3İ jajj ja jaj Aa. 

cSLk o-ä. (xeşt-e xak) - kəsək

(XX dX')u^Lä Cili JİSjJ£ jj a5aaj laä 

ujJii (xeşt) - nizə növü

(TfF

oXaÜ. (xoşk) - quru

jlc, jljji Jjjj u'hıi'k Jİ jj

J jaLaİI jVjj C-utA <_s£j

(XX , X X*.) jiijj _£■"• JjaoA^jjS fij ^A j

(xoşk) - quru(yer kürəsinin quru hissəsi)

(' ,^)6 j'^'-? jaa jjj viüjl jOj*aj (j-Äj^ j

(xoşk) - xalis

t/-“* (xoşki) - quruluq

(öd ?X X f )i_&JLajljjäj jjjc. jj.lu.nl 

(xoşk) - boş

(ÖX /VH)jL c5Li^C0jjSjAA

(xoşki) - yerin torpaq hissəsi

L^^iäjjju (jlfliijk jl üjjj

jl jS A 'mü A UatLVı QÄaja Jjaa

(f f ,0 A)ol jJjAAU (JjİAJ (JjİAj olS jLo j ASla j$J j

jjjji <»Jüj (be-xəşm avərdən) - hirsləndirmək

(AÖ ,V'?)jÄjijjAJjj|jj (X^-J

(xəşm) - hirs, qəzəb

(rxf ji>1^3jji oLujü oaj jlj jjajL

üAj-j’> (“*ä. (xəşm be-əbru dər avərdən) - hirslənmək

(X f f T «oJjji jJj jjb Jİ jldja. 

jU*A*Ü (xəşmsaz) - hirsli, əsəbi

(n ,v,<id)jij jijj

(_SLLuÜ (xəşmnak) - acıqlı, hirsli

f—a *■?0 J J^-5

0f • y ^iaj ij jL&jj jiäijji jj

jjjj <_SCuuia (xəşmnak budən) - hirslənmək

<-SjlAjj.\*a AS JAİ 1 Jaj j V A^X-SIj (JİAİİaOjS jC
jxi (xəşmnak şodən) - qəzəblənmək

(fr ,X jjjjjIa Jja. Xl^ju uSI-i

^LUİi, (xəşmnaki) - qəzəb

(x'Y öjj^

jjjjü (xoşnud) - şad, razı

(XX* , X X ) jISJLaj Jaj ^jaaLj □jbua jj 

jxi j(xoşnud şodən) - sevinmək, razı olmaq

(X f ,X £)f» ja (JAJİ ojjjj^j fJJ oLİJaa JjLİä. £ ja. (j'jJ

^1.* o^j^c. j\ A_aİ

jai£ jjLiä (xoşnud gəştən) - sevinmək, razı qalmaq

(F • / X ^) jlj jjuİä 0.111 jl JJjSjSLa jlıj j»jl Ja Jjİ ja jlijl j£

j jjLÜ. (xoşnudi) - sevincək, razılıqla

(X X ? X Vf ) J»A XİjLijjj Jİ jj aäjIjj j£j£j jl (.SJJİAİS.J (Ojjlj

J (xesal) - xasiyyət, xarakter, keyfiyyət

( X Ö , Ö • )(JLaj oLoj jl JÜajJJ Jəlj a£ (J l,r>ä JAAAİ jj jİAJjjj Jjl ja.

(xeslət) - xasiyyət, xarakter, keyfiyyət

(X • X 5X"AA)i."'..'\'JjLjj ~Jİfl1J'i aS t * baAJjjl jjLo j jJ ujlaoä Aaa

(xəsm) - düşmən
(XTT A)oljjJjlj ^AAaaj oAjj -Jjaa oUa (J.1C. jl oJ ja j-J Jİ jl jA

jj^sl (xəsm əfkəni) - düşməni məğlub etmə

(d<Ä , x T X ) jJj AjjJ jL (jöSjl (OaAaäj JJAA OSJLa JjajJ (Xaaxİ. j

(xosumət) - düşmənçilik

(^f ,X VX‘)^İİAİ 0jJaA C1AJ*Aaä jİAÖAJi jjjAİ OjjS JAaaJjJ

jLaş. Oaja^İ (xosumət costən) - düşmənçilik etmək

jj.lu.nl


(^ Ij-IäjajäIjIUj u" Kun Ljaj du; jJ <jjl j Jjji j ^jj

j£i>-ai (xosumətgər) - düşmənçilik edən, düşmən

(5 ,Y Y Y)(,'‘lnA <. Sİ i jji jj dajı^ni jji jjİA (7hııj a Sli jj 4j»a^ jl jSLtaj,^ni

jj^ij^ai (xosumətgəri) - düşmənçilik

( ^ A • X ¥ ^öLkİJ^j ^Xa) 1 (JİXj oljj ^äjjS JJ j_gjSlaj.jni

A^ij-ai (xosumətgəh) - düşmən yuvası

jjii.Ua a^Ujx^s. (xosumətgəh saxtən) - düşmən yuvasına çevirmək 

(5 A ,YY Y"JjjJji.lL <_gjlijUa jl <S JJ**0 ^üU CİL. j^j^loj^al

>ki (xezr) - Xızır peyğəmbər

(? A 5 Y 5 )j_j-a Jjj-aia ClaaA I jj> jl <S

^i (xətt) - yazı, xətt

(Y b ? i İ )j_gjAİ4J J_gl.ln.al (_)>■> 11 <ı

jjU jiji. iı (xətt-e xunirəhan) - nicatverən xətt 

(v ,' i )cA<jJjä. (jjjbjj 3jj*j ja. jlA J4İJİ.

-ki (xətt-e omr) - ömrün illəri

(d Y ,Y A) jjjjjjl ja jac. iı <■

jUjä iı (xətt-e fərman) - əmr, fərman 

(Ya ,Y”<Ä • ) jj> jU jä il jl j*a jlaaia jj-a j) jj.

üaAS -ki (xətt kəşidən) - üz çevirmək 

(İT , f i )jjjj jU e Aİl jl jJ il jjİS-a

jjäijSjl iı (xətt əngixtən) - üstündən xətt çəkmək, heç etmək 

(f Y d)4jİJj çji jlj-1 (Ji jijj 411^11 (JSjJ jjla-ijjjfc j

jüjj jji jl iı (xətt əz xun neveştən) - kömək və imdad etmək 

(Vd jY'y d)dJjjxa jjlU ı Sli Ujjjajl 4İ Cläali jjljl jj İni jLjj-4 jjJ 

ÜPji jijjij ’Xur^) -ki (xətt-e omr-e(kəsi) ra riz riz kərdən) - 

öldürmək

L?1

J_g Öİ j jjki ç*^jj

jjjjL <>*?• Ü^JUj JJJJ

(ÖY _Y A) jjjjjjljja j-ac- il ajS jjjjlijj Ü jjlS jl jl

■k* (xətt) - kağız

(Y Y İt ’Y- ‘r H )d-> JİJ Jjjal Vl.,j,l jl-JjL jjjl d-,Aj ^g jlj-İJ j jjA>' j*

jpU üjiJ-ki. (xətt be-xun dadən) - dilindən kağız vermək

(* yv _ry t)ij aij

■ki (xətt) - məktub

(V0 X'fl <S

■ki (xətt) - sərhədd

(YY ,YyY)jljjj/i^jl oljaj

CPjj' -ki j1 (əz xətt sər borun avərdən) - sərhəddən çıxmaq,

həddi aşmaq
(YA /y) jjjjiljl jəjjiJ- fjU

tkl (xəta) - günah, xəta

(Al , 1 1 Y)>'ı.ıılhi j*jjjl jaiulil Jjijl jj 

jcjS lil (xəta kərdən) - günah etmək 

(i ir 5ivy)jjUji AjjiəiLiiı jji

1 j oUi JP -laa.

daljj jji jl jjii jLj JJ Jjj

<jji t*£j' (ji^ <-Uu jjjjj

(xəta qoftən) - səhv etmək, səhv demək

Üıi (xəta) - Xəta(Çində yer adıdır)

(vy ,Y'yd)jjjxaji jjS l-ujjjj jüıjä

j^jikı (xətai) - çinli

(YY ,i ^V)jj£ jjjj jUjU. ^lil

jkl (xətər) - xətər, təhlükə, xəta

(İYY ^^j^j&ijkjj jjUjloLİLiS

Akl (xette) - ölkə

(iy ,y i )jjjjjtj frAiı jijj iı jjiS-a

<_uflJ ^jiS I Ua

jjäl jllj İL lil aUj j

jj jjjjU jUjj.1 <_g jlj jU*

jULİjl£jJ CujAa jil

jjii.Ua


cjk* (xətti) - xətti(nizə növüdür)

(Td , Y YY) Jjjjj Ajäb jjİJ Jiiljj Jjl Jaifr® jii jl

(jüAi (xəftan) - xəftan(cəngavərlərin geydiyi ipək və sınqlı paltar)

(F « ?AV)i_äU CjJu ASJs jl AjSj jjjj i-ilS-M jljü duiij** jU*» 

UlSL&Uii (xəftanşekaf) - xəftan yaran, xəftandan keçən

(f • 5AV)ı—ilj <.'haı ASIİS jl Ajjj jjjj <—il£J« jljii djlij- jlij;

jjü (xoftən) - yatmaq

(Y ‘r , Y)Jjjji UJU JjÜ j^J J

jiH (xoftən) - torpaqda yatmaq

Çr A ?V)Oii L-Sli.jSİJjLa jta. aS »j jjİ

AjÜ (xofte) - yatmış

(YY ,Y 4V)jlS Oäj JjJ J4XUİ Aİjl.üa. A$

(xofte) - ölmüş

<■ Ü$>J jfrJ^-A Jjjjl jjjjj

jijjj j^JJ> Ajii JJ jij

(1 Y ? Y Y V) jl^biji Aj J Jjuıä jl^tü jjaU ji jl jl j jix*>

Aü (xəfe) - tıxanmış

jjj£ Aiş. (xəfe gəştən) - boğulmaq

( Y <5 5 ? Y • Y ) Jjj jjjäl Jjji jl JJ jS Aİi Jjj j jijj AS JJ^ Aajjj

(xelas) - təmiz, xalis

( Y V , H Y)^^. JİjJjI jij4aj (j^jlijjj fjxajl jläa.

(xelas) - qəlib, forma

(? • ,Y. f)cJjtij) jjjpji a£ oaü jtətej* J3

o^ti (xelas) - səmimiyyət

(Y • Y ; Y VY)(_ja^Lijljjjj *_Sjü jj j^alAib j^li Jbjj <—ÇjA j»ajJ IjI-^j

jjIj jo^Ufxelas dadən) - xilas etmək

(f , Y £)(jxali Cxu£ jbjjc- Jjı*» aj j^ililjJjiJİj jl$Ä jjj

jäU (jaiu. (xelas yaftən) - azad olmaq

( Y j F ‘r jj> Jj Ob' ji Jj j £-•

(xelat) - düşmənçilik, ikitirəlik

(Y A j j.aSJä jj AİI j jbj jjb-J

J^- (xelafi bər amədən) - ikitirəlik yaranmaq, düşmənçilik

baş vermək

(YƏ JVf^jjljÜj A.İJJ JXi

Jti (xelal) ~ diş çöpü

( Y Y J Y ji a^a jl Jjbu jJ^L^

(xəlayeğ) - yaranmışlar, adamlar

J j J <r*jjj

J*jjiJ jjj^ J^ik>

(xəllox) - Çində yer adıdır

(FY ,YYY)Jjş. jljjljJ^İİjUİjj JjJ jx JaI jj A ‘Yı^ >« j

J Lili (xəlxal) - bilərzik

(F . JYY)j« jjjİjj jli »'^jij

AJJI j < jljSjj (jj£

j j jl iliı L»*j jjJÜjj>.

jj J lili (xəlxal-e zər) - Azərbaycanda şəhər adı

(F Y J Y Y)jj J l.Aİxjjjjl Jjjjlji a£ 

<Lj*Ü (xələt) - xalat

(FY ,YF •) JüLj Jxlijj jxaİa j

(xəl ət) - hədiyyə, bəxşiş

(Y Y ?Y Y F)jjSjU Jdi jbS jj

jxj JjS jj AÄla. ji jl^JJ j

Jji)Jjl jAİ bxuJjj Jj?j

JjS jb I j A n>jS CıİA jJ

jjiU o*ii (xəl’ət saxtən) - hədiyyə vermək

(Y5 ,YÄ‘t)jjiUj J*Ii jb>jj*jjj

(xəlq) - xalq

(4Y ,V)Jjj jxA jS »Jijj J'jj-J

Lpi'-^'jjj' j^J^ J=-

Jji (jli (xəlq-e xoday) - Allah adamı, günahsız



d1* (xəlq) - ordu, döyüşçülər
Airfk (xəlife) - xəlifə

Jli (xolq) - əxlaq, adət, ənənə, təbiət, xislət
(F ,'l<i)-2J? ■:ı^J üwAia.J) ij' ■* jjl jl k. a£ İa»>

(rö f A)ijS oÜJİj (jk jjk. ^yäkj 

‘ül* (xelqət) - yaranış, təbiət, xarakter

(Y 1 4İuü (jSiu)

cP» (xeləl) - ziyan, xələl

(V • d ^^Curiuı (Jlih XkİLı AS

JjS öjj jl j öj^a LTuyc'

Jİ fli. Aİ J

C-UiA j-tjlj jjdÄ. a^a

ı** (xom) - xum, küp

(I V A , Y Y Y )jijj Ok (Xİ. j~j'jUOJ*

i»* (xəm) - əyri

jü£ fk. (xəm gəştən) - əyilmək

(dA ,FY • )ijj aüS ^k jy>>i ■‘-M Ajk jk A_^ji. jljSjUj

jjji c4^ij^Jlk jlsjS fS. (xəm gereftən-e kəmanquşe-ye əbru) -
CPjjI Jk. (xeləl avərdən) - ziyan gətirmək, xələl gətirmək

(1 d V , Y • Y )jjjl jLk ji Jkij o j Jjj' tfaj Ü& j ü&a j

(xeləl) - nöqsan

0Y) }VF Y )C uuj£ ıv ji Aj (Xjİjjjjİ Jk CuıkiAİ jlä. jl jj) jj

Jl* (xeləl) - yara

(t Yl , ) Y d^Cjjj! JJ ^jjlxojAİ J <1~L (Jk

Aji* (xəlvət) - xəlvət, təklik, gizlin 

(dA ,Ff)jlSji4İj jji jiuAİ fju 

(xəlvətgəh) - hərəmxana 

(1 • A ?Y Y Y)^jji.lijj »ijj jkjltüj 

^Jİ* (xəlvətgəh) - sərdabə

( ) A f ,) AA)ijÜ.lijj jijji. Cjaj, jj jl

Cualjj jjjLiS jUjaj

jİ j j*aä. Akjjkj

(xəlvətgəh) - zahidlərin yaşadığı yer, xəlvət yer

(1 f 5YA‘t)(_gjakİj ijj (ji$£jjkj ^/isU uffƏAl j tşk

(xəlvəti) - təklik

() FV JY’?T)jjujl ji Ojk ji ijAj£_*j jiuılji jljaii ^yjjkjl <Ji

cjJJ1* (xəlvəti) - güşəneşin, tək, tərkidünya

() f ,Y A^ıyjMl.lı ijj ji^kjjkj cr’ji* ıP4' j tşk

qaşların çatılması, hirslənmək

(Y Y J T t )Oi j£ fil j o-iüj£ (jipjj j CJijS jxS. jijjjI cAj j£jlk

f* (xəm) - ilmə
(f . A TT •) jjji Jjjj jiixk fÄJ ^ jjlJukjij^jJ-İj^

jki (xomar) - məstlik

jijjl jkij^ji (dər sər xomar avərdən) - məst etmək

(Y/1Y)ijjİjLkj-1ji4S(^. J>4j

jfclk (xomahən) - daş növü-yaşma
jALoS.j

(jijaİ (xəmuş) - sözünün qısa forması, sakit, səssiz

(VA /v^jxk^^jc^^^j— 

jijj (jijAİ (xəmuş budən) - susmaq 

(YV j Yd^jİjAJX Jxk-XDİjJ jk-Jİji 

jj2^ JİJ^xəmuş gəştən) - susmaq 

(T A , Y V^jjİjäx j Cı2^ j-ö

(xəmir) - xəmir
(I . “t j Y F)fljjAÜJ jliiAİ jk flk CX-jaaSJ j Jİ

jjjjjijl jS]j ojljİ jjxlx. (xəmir aməde və atəş əndər tənur) ■ işə

başlamaq vaxtıdır



(jSülj

AaI jA

cJ'j^- <j^ da dj*M?

cjİ jä. (^AİA jjj JjLoä,

(I f V ,1 dtəjjj 4İj jaj 15 jLj JjkJSLjj

(xonbək) - çırtıq

CPj uSjü. (xonbək zədən) - çırtıq salmaq( nağara çalmaq)

(d A ,AV)fä. Ajjjjj fU. JJj ^aiäj

(xəncər) - xəncər

(f. ?) V 1 (Jytjjjj tjüjjjjä

(xəncər) - şüa, işıq

( 1 Y J • V)< JİIM jajajl jjjA j£j

jl jü. (xəndan) - gülən

(Y r y ‘r)jJJ jljiä, -dVL jLLaJi a£

üjjj ü'-1^ (xəndan budən-e şəb) - səhərin açılması

(f 5 }AF)Jjj Jİ JÜ A£ Jja« A.ha! Jİ <S Jjj jljjj 0 Jaİ jj A£ Aj Jİ <_aİ

jjjj jIjü (xəndan budən) - yanmaq, işıq saçmaq

(T 5 ,Y A)jjj jİJiijjjäl ı_jJi a£ Jjj jljja. Ajljjj t^Lilxj

jljil (xəndan) - gülər

(5 5 ?Yd Y^lja Jaljjja JİJİäj jLiäjJ £-lj jajUaja SjIxjJaIjJ

jjjjljÄ (xəndanidən) - güldürmək

(dY , T Y)t_jljjl Jja. JU jixjlJİaJ <—ılja ^jl AjjSjJ a£

(xənde) - gülüş

(Y 1 i Y )jLİSj£-d »Jüjl (jS c-oj^aJ

jjjjl »jü (xənde avərdən) - gülmək

(Y I I )jl jaueoJİa Jjji Jja a£

jjj ejiä. (xənde zədən) - gülmək

(Yd 1 • A)(jiä jJ Jja Jj oJİä. Ajxujjl jj

jjjS »jü. (xənde kərdən) - gülmək

(1 Y d ? Y Y Y) jj£ jjj ji±4İ j c-oJiä. j^jI

(jUtÇ Xal J U-Aİ

JJİ (_$^ju) JXjmİİLäJ

j>Jjjj5^İ 4Jİ > Jfr?

jAAıAJ A&-U <£ 43

jj-İjj ojüu (be-xənde dər amədən) - gülmək

(YA ,YY • )jjj£_JJ AaAJxl jJ oJüj ji j^SİJajj Cxu £ jl jj ja

uJ »j1ä (xəndeləb) - gülər

(YA ’AY^Jj^l’ü jlaajj cJ oJİäJ Jua JİJjJ jtS JİJi JIaİ-Uj

u£U »Jü (xəndenak) - gülər

jj> c£lj ojii (xəndenak kərdən) - güldürmək

p . ,YY > )<_£(□ ojjälj Jjji IJIxJI JjS u-Slä Ajji j' J j£ JjJjaj 

jid£ aSU ojü. (xəndenak gəştən) - gülmək

(Y ,YI V)u£5U cfj j£il5 Jl JİC jjji- 

jjjjiä. (xəndidən) - gülmək

(I Y ,Y Y)jji jJujj JJ

jjjjjä. (xəndidən) - açılmaq

(1 «Y ,Y A)^l ji jHäjjjj I j öja* Ji£ 

jjjJü. (xəndidən) - yaşıllaşmaq, canlanmaq

(AY J Y“1 )ljAJjjkj ij Jja JJJİaj

JJJAİİ. (xəndidən) - parlamaq, açılmaq

(Y ,YY)»l£ Jja. jjj <_s' ə'ä>

(xeng) - ağ at
(^ 5 ,YAA)CaaJj jLuıİJji Jüa. ja Aj

j&^il (xonyagər) - müğənni

(YY VAY)<_ija. oJjjİjj J'Jj' ü>^

»4ii (xənide) - məşhur, populyar

(1 1 Y ?Y 5)JÜalJjj JaIu »JJİä

'jlji- (xab) - yuxu

(İd ;Y 1 )(_>! ja oJjJ JJ AlaJ Jüa ^ajaj

ji/> <_jlji (xab-e xərquş) - dovşan yuxusu, qayğısızlıq

dLd jjjS Jja *ın. j Jj Jİ cJtjJ

j jSLd jl jSLua. jUüljj

jtluljj3 jjjkall Jjji

—llaÄI jJ f j« Jja. eJİJİjS



(T . d Y) j« (_£j£ ji c_ıl ji jl jxj (jİUs j-> (XÜ j jSj js.

cA** m'A- (xab-e xoş) - ölüm, ölüm yuxusu

(Y Y V , Y Af)jjxu £j^j Jjaj J jjjü ^ji UJİji <£ jSlA j

jjsL u_ıiji (xab yaftən) - yatmaq

(A 'l X Y Y)OsL ı—ıljij (jxjLmIj£-üö11j osb <_j|jy jijlj * ■!< ^'<1

ı jjl ji (xab-ra əz sər nəhadən) - yuxu qaçırmaq

(,1" • )'jA j^lc. cr* I jalji j' ı^Uı lu

jüjj l jjl ji (xab-ra duxtən) - yuxunu qaçırmaq

(^? ,Y l)auä.jj Ijjlji jji^jxjl a£ JiSijJ j*jl jljjL>. jLo

ü1^ sj'jijl (əz-xab cəstən) - yuxudan oyanmaq

(Y <5 5 Y V f )Oxua. <_j|ji t jg-1 ııı^A Ä A 1. .ıl^J . L**l. Jjj 1 ** j j i A Ajİä LjailJ

jjjS jİjLİ-, i j <_jlji (xab-ra setayeş kərdən) - yatmaq

(TY ,Y Y)jj£ jLliuı jwljjlji JäS jjljS jj jı J j

jjx>ijj <_ıljijl (əz xab dər amədən) - yuxudan ayılmaq, başa 

düşmək

(V I , 1 T A)<—ıtıS jjl_ı aJjji jİu jl JjUİ 4£ ı—ılji jJaljJ aS-İİ j5Lıl jİj—ı

ĞPjjjj- pA jl (əz xab sər bər zədən) - yuxudan oyanmaq

(^ ,Yd Y JeSLı 4_jjjl jlJjSIj <—SIj * si jjAİ \jj ’j■ *

jAP (be-xab didən) - yuxuda görmək

(T Y V ,Y VY>_j1jİj ajjji j>jjP a£ jjuıi Aj <_j>l£ jıdiji jiaja. jijl c5j?" 

j^ÄP m'-Aj (ze-xab dər amədən) - yuxudan oyanmaq

(1 ,İ”df )<_ıl jij ^jijj 15 jAj jUül ja <_jt£ jjs aajlu ji (jSİ-mi tu

(<j-^)J«^>- jj-ijj <_ıljij (be-xab dər amədən-e sər-şoğl-e(kəsi) - 

ölüm yuxusuna getmək

(V ? Y V’f)(_ılji jjjS Ajli jjSjljix« <_ıljiı Jjijjj£ L» Jkjj—

jpjji (ahəng-e xab avərdən) - yatmağa hazırlaşmaq

djj’ ^Jİ>

olClji (xabqah) - yataq otağı

( Y T A ? Y • • )oUui jjjıJ (_ijs.Jj PjajI ji y> alXjljijİJjıi jjjj jJiS-j

olSjlji (xabqah) - iqamətgah
(I İd ,VA 1 )al£jlji^j*a jlS-i jljijl J4 «l—i cJäjjjj 1^.25—jj ji js

at&Jji (xabqah) - məzar, aramgah

(‘r v , Y “t),»! ji ^Uü ol£jl ji cS>“ j8iijj jLşi>'

(xabgəh) - ol^ji> sözünün qısa forması, aramgah

(' • Y , I A Y)j jij jji jl Jj'J a£jI ji ta£

ı^lLlji (xabnak) - yuxulu

0,11 r)<_stijjj jjjjj^jjjjäi^jÄ 

ajjjjlji (xabənide) - yatmış

(df ,Y LajjlSjb jjjj

<*>>»• (xace) - ağa, hakim

(V Y Vy1 )jjdjjljjjji a<?.ljib

Cxmü**ü ö-XujI jä q^jä ö j

□ dJlij Jİ

<jli ji (xace-ye xane) - ev sahibi, ailə başçısı

(A

jlj* (xar) - pis, layiqsiz, alçaq
(Y T AA^ıLujjjjb jİluS (jjjjjjijJ aS r ı.jjjl ji “J4P- jlP? uSjp^

jjj jlji (xar amədən) - arına gəlmək

(V 51 W)OJJİjbLLajuı ^iSjA Aİ OJjİ jl ji A^. j£ J j£ j^İi«

jajS jl ji (xar kərdən) - alçaltmaq

(f r ,Hd) jLİJjjjS jljjj <jwü j->j jldjjjj£jlji Ij Jj«jİj

fjjlj* (xarəzm) - Xarəzm
(Y Y I )jjS jjl jaj (jiuj (jJjjj Ji>j (»jj'jij jj-Aj'J (jjj

jlijlji (xar(e)qan) - müftə yeyənlər



(f1T T A) j^j'-ş^j jdujjj j^> ji£ji j ji j- e^a

jj'j* (xari) - alçaqlıq

j'j* j^j^ (gerefar-e xari şodən) - alçalmaq

(Y Y 1 > )JİJ>İ (_J jl^jjj jtj«jJ j£ıJ^ Jjjj <_£ jlji jljäjS jt<u<aija>

ı>LA (xastən) - istəmək, arzulamaq

jUji csjjd (yavəri xastən) - kömək istəmək

(f. , Y Y “i )^ jl£ j xiU a£ j»A I jii jl£jJ>jjjJjl j ja.

j^'j*> s (mey xastən) - mey içmək, badə qaldırmaq

(T1 ; Y V) jxjji jjj ^xAj JjjS jlj£ jluil ji (_y-a j ^İuJJjLo j

cA^b* (xastən) - qəbul etmək, razılaşmaq

(Y Y • ,Y YY)lj jgİJAİji ta£ Cujjh lj c3Luj (jjd Jjjä 

lA^Ij* (xastən) - tələb etmək

(Y • ? i Y H)jjjuılji u Jj»aJ)1 “JJ**1 (j^“! 

cA“*b* (xastən) - almaq, istəmək

0' j Y r) jLJji jlj3 j'jjJ j j' çlji 

lA^Ij* (xastən) - axtarmaq

(d ? Y* V^4-öLä 

dA^b* (xastən) - gözləmək

(YY« 5TVY)o^JejjUjjjijlaj

dA“b*. (xastən) - gələcək zamanda işlənən köməkçi vasitə

<—'ji (xaste) - lazımi şey
(VV j Y Y)AiuJji ^A j jJ ^jj <jLaA 4j*J jİ JaI (*jj ol*i j ja,

<i-lji (xaste) - mal-dövlət

(VV ,' 1 ) )<LJ ji jA j£j 4 n->jCj 4İj ji jl jj I j^~-«□ ı_Jjj 4>ıA

j'ji (xan) - süfrə, yemək büsatı
(YT ,YA)jl jlji ı->^»» jl jl-MÄİ jl k-jjc. Ij jjj a*jj

4*4jj* ü1 j* (xan-e xorşid) - göy, günəşin süfrəsi

(YY , Y Y A)jjj m.* jji jl ji jj A jS Jjj (jjJİ 4j

jjjj jJjU jl j^j (be-xan nadəlir budən)- yeməyə həris olmamaq

■İHml ji J^süAJajjJjA jljjk

jljl J jxjJjj jjjjj jjj

(n ,rsd)jjJj jjijjj jijjHjj'jij 

jlji (xan) - məcməyi

(Y Y j Yj(J*jjjuıyu I jiliS ı—iul jt 

jb* (xan) - məclis

(n rav^Jj jx-ji jixi ji> jijj 

jjJl ji (xandən) - köməyə çağırmaq

(YA ,A)IJİ ^IjäJ jja. (^j^U. jJjJ 

jjjji (xandən) - dəvət etmək

(^ Yd)jjLaj ^jjAj ji O3jj&-a 

j ji>* (xandən) - çağırmaq

(Y Y T1 • )jjLÜ juil^ş. <5Jj jü

aijjlji (xanənde) - oxuyan

jjjj u^j^ jja jjjljjA J <UA

(_W jlfrji jij jjIj brib

jLS-U 4_j j&jilj 4_İ

İJJ ^İJ »JÜLa j jaXc. JŞ»

jjl ji (JJJJ I j 4jl jjj (JjlİJİJ

(? ,f • )jbj Sj'j* u^b* J 

AlUji (xaste) - istək, xahiş

(1 1 Y j YY)Cı**j Jj Ai^ljijj jhu?

<U J J? jj?- b?

(v • ,Yd) jl^JüİJj Jijjj £ ji» jlİJİil jij Jji jül jl4j

Aiuıljä (xaste) - arzu olunmuş

(AY KAV)Aİw>lji jjjijUaJ ^giıjä

»lj* (xah) - istər, əgər
(AY ^JjSoIjİ j-j^ljiuSli^

j*b* (xahər) - bacı
(1 . 1 ,Y 1 Y)O*jjAİjİ ^Aj Jjjlji fAİJ* Ci^jjİjJİj oU ClaJİ^j



lh*'j* (xaheş) - xahiş

(V^ ?A)(jıji. jjjjä J^ (jjj jPS (jlS (»S^ä Ja jİAİjäj J&Jj

jjjaİ (jiAİji. (xaheş nəmudən) - xahiş etmək

(ÄY jSIj »U (jjjäi (jj-ı

jjLialjä. (xaheşgəri) - xahiş, dəvət

(Yf JAYjjLjfrjjjXİ^jSJaIjİj 

ddüljÄ (xahənde) - istəyən, ehtiyacı olan

(VA ¥ A) jşjjä jİSLüa Ijj. (jüj ja^ 

<-s<j* (xub) - yaxşı

jLmS jj (jljj jpjxj q^a I jäj

j'y-1 jis J4"tj <_s jj aj

jjjjj (jİJjlS jA j

(Y5 ? t T’^^ujIjäI j jjijj JjIJjjjI -öAä <—jljxa c?'JJ *Ty* A > aj.ıjU

jIjjä »U (şah-e xuban) - gözəllər şahı

(YY FY)<_5JJJJ JVäj JLjjä. öU ^ja (^jjjxujlXİ ^itc o'cj

j^i l-jjİ (xub amədən) - xoşa gəlmək

(Y 'f ,Y 1 S)l j aLİ öJc-15 jl.lal ujji. Aj I j al j jl jl jjA ~hı AJjä

sjj^ (xub şodən) - yaxşılaşmaq, gözəlləşmək

(Y , Y 1 d)ÜjJ j aJjİjjjI jä,z> <—jjä Jj4 C, j ji. jä -^ija a jd JJj>

jjj£ (xub kərdən) - yaxşılaşdırmaq, abad etmək

(Yd ,Yf Y)<_jIjä I jjlj ujji-ijSIj jjl a£ (_jlAjjjj jjljş>. AjJj

j*ij* (xubtər) - yaxşısı budur

l?JJiJ* (xubrui) - gözəllik

crij* (xubi) - gözəllik

(t • , Y • T).ijjj jlS JJ (jAJjj CİJtaj Jj A$ 

ıjij* (xubi) - yaxşılıq, xoşbəxtlik
(r, i fr)c^jijLi jajiiji atjj

Jj*(xod)- öz

(jf ,V)CxuA aSJİAİä t"U.5jl Ja (_jLuiä

J-> j <j2i jjljjji. (xod-ra bər atəş zədən) - özünü oda vurmaq 

(IdY ^Y^JjjJjijpjÄjl (jİjl (Jjj jJj jİSj^ Jjjjj jljija.

jiib ^»£jljjji. (xod-ra be-ğəm daştən) - kədərlənmək, qəmlənmək,

qəmli olmaq

(t ,Y Y)jjjlj (PaJ IjƏjä AİLwi AaA jUIJ jLwj jjJjäJ JjL> Aä.

jx«i jjij (be-xod amədən) - özü gəlmək, könüllü gəlmək, öz istəyi

ilə gəlmək

(dt ,Y Y • yjjjjj- jijl Jü-ıjä (äul-ü- j»jjj J' jj' <jj*“ f-iJjjjäj

jjJh jjLujjj jkj (be-xod bər setəm daştən) - özünə əzab vermək 

(1 f ‘r Y-)(juilj ^i-jl j Jjä. aJLj AaA jjJI j (sjxajjij Jjtj Aä

JəjS jaja jlj <_&jj Jjjj (be-xod nəng-ra rəhnəmuni kərdən) -

(1TY ?YM)jŞjj İJ aLijjjji. jjjj 

j4fij* (xubçehr) - gözəl

(TT jA^j^j^j^ljj jljiAjJ ^j<ä

jS Jİ ji (_JJ$C.Jj jjjj. Jj

Jfrşpj* j jlSaUjaj

özünü rüsvay etmək

(Vö , t TA)^jS (jjjjj Jljjij (jiuj a£ (»jS (jjjjükj'j ^jAj

jükİAäl jjjjä. U (ba-xod bər əndaxtən) - öz-özünə götür-qoy etmək,

j'jij* (xubrəy) - xoş niyyətli, xoş fikirli, xeyrxah

(^ • ,Y Y?)<_5İjJjä. 4 .til A U 2j»jj Aİ (_jLa ji jISjjäjS JjS jlİÄ.

J JJ#J* (xubruy) - gözəl

(Y^ ?YY A)u_Ajäi CuujjjJijj ^jjljäu i—ılÜ jLjjjjijj <".u.ıA j»j£

fikirləşmək

(A ,Y “i A) JÜ.İAİİ jj jji.lj AjjA j

cPji l? ji-M jj*tj(ba-xod be-bazi budən) - özü ilə məşğul olmaq, heç

bir işlə məşğul olmamaq



<-5 jba A^i jX 8jl-a>JJ jjjj 't±“

ju.1^1 jj jji u (ba-xod bər əndaxtən) - öz-özünə hesablamaq

' ? f f )<jÜ'’-> Jalc. <J jb Ox*ü jUs. (jiiljjl jjJjib <S Jlj.

jLilajjj jjij (ze-xod dur daştən) - özündən uzaqlaşdırmaq 

(TV ?Y Y 5)jİiS (.jljj (jİSuüu ^jbjjj jjijlj

jjijj (bər xod piçidən) - qəzəbdən qıvrılmaq, əsəbləşmək 

(VV ,Ad) jUja. Jjija Jjşjjj jyP <_>_£ üj?. lSjj <b

jjjS Jjijj (bər xod məbah kərdən) - özünə peşə etmək

ajjj jjSj (be-xod zende) - özü yaşar, Allah 

(Vy ?r*ö a)<xA jb öjj jj ojj j jj j ı

Jji (xod) - heç

(5 f 5Y'AA) jl^x jjjl <rı.ujijl X jLsA

Jji (xod) - həmçinin

(Vd 5YVY)(jİua. jJJjij j»jjjJ aJİJ X-a

Jji (xod) - özü

(A ?Y Vd)jlXi jljiJjS fjÄjJ j£j

Jji (xod) - dost

(V d ?) A • )jb Jjjbjjji jl

(xud) - dəbilqə

(Y VA , 1 . Vj^li ÜJ? JJÄH j1 jl<j

jljİJji (xodaray) - özünü bəzəyən

(^ ,Y ^)<j“jjc’ >-S-jjJ Jbb <jl jİJji 

(xodkaməgi) - istibdad

(ff ,Vf)jj4İät^AİjiAA.C9Jt^l£jjij

AaA jbj jb jjJ Jjjlji

j'j'

jjA .\$ä» 4^jl

jLX aIhK əl^u

<Jİ AİmIü^ jjJjS.

Jj^yAji (xodisuz) - Azərbaycanda atəşkədə adıdır

(f y .y > f yiL-ıj^jji j^* jj-**?'1 ji ij^jiji*^

jji (xor) - yemək

(AV /f ) jjij ı—ıl ji ja. Jjj

Jjji (xord) - ruzi, ərzaq
(Y 1 Y1 YjJjLoj jJjji <u jijJ jtjA

Jjji (xord) - yemək

(^ • )JJJİ Jfr’J1 cP^J®

Jjji (xord) - ölüm

(ı f “i, y « ı)(. j.ujjjLuı jjjjji  j c^jy*

ĞPjJi (xordən) - yemək
(YT ,<5)lj Jjj^jji. c<jj jjji Ij JjJjJ^ajji j?-

jjjji ?c. (ğəm xordən) - qəm yemək, qəmlənmək 

(>f ,fFYjjj£j jljü Cjİj JjjJjl (»ju

ĞPjji (xordən) - udmaq

(İT ,Y • 1 )t'uujj JJ*J jJjjİj (jİjjİA 

jjjji. (xordən) - öldürmək, kəsib-tökmək

(d) Vö Y )jjjil jb£ jS! jüjL a£

jjjji (xordən) - yandırmaq

(<Ä> /<ÄY)JjjilJİ^JİJİ jlijL aS

jjjji (xordən) - zərbə almaq

(Y I , I • V) jx^Jjjli L_Slilj Jia. jıİÄ.

ĞPjji (xordən) - içmək

(A^ ,d<t)ljj> jblj AXiu jlijji. <J

ı^Jjji (xordəni) - yeməli

(AV J^^jjifAJÜbASlfrJjJ

JıJji. (xoreş) - yemək, xörək

J-*J 1 >U-?- r*J>j >.5 jX

jjbJ (jJjji oJiSl jbjl jJ

J JA? jA!> üAj’^Aj jXj

uJxjjjjjj jLij j jibj J jji jAoj

ı'iMj'ljjJ jbİJJ ji İJj JJJİ jjaj

jjji Ij Iajjl jb^ (blbuı

_£j jll jjli jlS J j ji jt»A

^Jjjjj jİJÜ~!j£jl



(> I V 1 )Pj_Jİ jb«Jabaj 

ghjP (xoreş) - yedirtmə

(AV 5Y ^jİjjjjJjA Jla. jjpla

ıS <ıP (xordi) - yemək, xörək

(' •' ,^ • )cı«ji2 pj'a jap lsjjp <s 

P-jP (xorşid) - günəş

cAjPj j »a) jfcj*

d jjjş- jijj j »plii pi jj

A^J> jJj <-j- cfe- (dər çeşm mil-e sorme zədən-e xorşid) - 

günəşin batması, qaşqaralma

ja*i jip (xoş amədən) - xoş gəlmək

(I • , Y •) I j oaj Yı.pj -P?

PP (xoş) - gözəl
(M Jli )jl^jjjja ÇpjljLip

(xoş) - dadlı

(D d ,Y VY)jjji Jl«ja jİjA cjl^ijjA 

PP (xoş) - əziz, şirin

(dV ?Y"Y Cı*aAj AaäjS jlajaj

ppjaäl pp (xoş əndər xoş) - çox şad

I j »aja jpa.ajl jLİ p Jİ Jl

ajji jl pajp jIjAjVLj P

PP üPpj,J cP Pj

j&> <rP üP djp

(VY Y)Jjj(jljjaj jAjgcüäjjjä Ja* aPjji p*Jj <«>-jap

ap J> jaj£ä jj* (mix fekəndən-e xorşid) - günəşin yerindən

jajj jijAjail jiji (xoş əndər xoş budən) - çox şad olmaq 

pYY/VY)pp,jail ppPjiäpk PjAXa pSJəj o j^.j jl jb

oynaması

(A) f 1 V)^xjpjpj J«j jl*P jjSi jjj aljiljj (JİjjaSjljpj

öAPja l^jjJİj apjp (xorşid-ra zir-e gel puşidən) - nəticəsiz iş 

görmək, günəşə qara yaxmaq 

() YY ,Y f. )uMjjjljJpjjä. apjj a£

A^jP (xorşid) - Nüşabəyə işarədir

(I • , Y Vdpjj ap*a. öjILjj Pii jj*j 

Ulıpjja. (xorşidtab) - günəş kimi parlaq

(Ydf ;Y f V)(_>ljjjljj AxulSjla. jjj

(JjEljji. (xuzantərəf) - Xuzan(Xuzistan)

(V1 , Y Y •)Jjj*j (j;ljjJl CjJjŞ jjjj jj*j

Ü-P (xoş) - XOŞ

(Vf ,A)jijA (jÄjji Ja tpäju jjj pS 

jaliil jiji (xoş oftadən) - xoşuna gəlmək

(? • • )<_sp ajj jijA <£lj 4d alüil jip

t*J^ Apjp =>^Pj -Jj- 'j*

tsjljl PP (xoşavazi) - xoş səs, gözəl səs
(1 .d JAt)ajjxj ajljxjjÜjA »jA jjl P ajj 3jbj jljl jijA^ja

jPP (xoşbu) - xoş ətirli
(YY JYYpj^abj'»ajjp jjp> ap oapp, j jPP a^a p£

japjpp (xoşbu kərdən) - ətirləndirmək
(YVA ^VTJjxjjc.Jlj^^pSjPpP j* aj.^>t*ajj jUlüa, jiJ'

p jiPp (xoşxab) - şirin yuxu
jüujlja pjA2jAj (be-xoşxab dər avixtən) - şirin yuxuya getmək 

(öY . ,Yd 1 )aiÜJjija jPp pjS-*ijP aiüjj j*ajajl jpp

£jIpPp (xoşxarəgi) - naz-nemət
(d ,f ^kX-A^ajla a jlaäb Pjp^pPp^-Y* üU*

Jxiji, (xoşdel) - şad, xoşbəxt
(YV ,YAT)Cj-1pl ^IP JaJipPpuj CLu  ̂jp jjPp j ^jjj^a

jaj£ Ja2p (xoşdel kərdən) - sevindirmək, şad etmək

(YY ,V I )jj5 jjLI jaj*aiS pipP ç-pjjjpujl pp



(xoşdeli) - xoşbəxtlik

(YA ?YAY)jSjl£ jjji j>aIjj ö*' a£» jS-o »j$j (_JİJ*iji ü'j'

İPj^'i’j uA<p- (xoşdeli-ra bəsiçidən) - şad olmaq

üa>> o* jj a£ gjjjjl j (jlijjji. ^jj Jj&'js

jjAj* (xoşrou) - xoş yeriyən, iti gedən

( Y ? ) A )C 1. >ıjj^j; ji (ji j u C jl J^S (ji’ J^Jİj l“h»JJjSİ Ajl j jjja. jJİäaj

jljc. <jiji (xoşenan) - ram, müti

0 f >jjj£ ü' jj

jlj^iji (xoşqovar) - şirin, dadlı, xoşagəlim 

ç&x' ?r • r)jiAj (jjjijS-ujji (j-a jAijijşk 

c£i*4j* (xoşməneş) - xoş əhvallı, şad

(Y Y ? 1 Y • ) jiji.jjj f* jəjJ (jİjAİji.jl fA 

u5L*LijÄ (xoşnəmək) - dadlı, duzlu

jjliji (xoşnud) - xoş

^Y A ;YYY)Cj»<ü jjjjiji AxüjJjl A^tu jijS 

A-iji (xuşe) - budaq, salxım

(6 A T Y > )jjj AüS ujVjj ı_5J

j#x Axiji (xuşecin) - başaq yığan

(YY ,Y Y) JİJ AjU. Jjj jhjj Ajti. AjA

(JjS jjj&J ol jj> A iı

0jjuİ

jlS AjIj CJaj <İj^ <aä

(' • y ,TA)(»lSj Jjijj Jji. (jjji Jj^ J^j (ili JJ>iäl jl ? ji Jj^

fli jji. (xun-e xam) - xam şərab

(YYY ,Y vr^li. Jji J) j AjİJ t.jl£ jj^ (»UJ J2İ Jjj >’>

jj» (xun-e xom) - xam şərab

(YY1 ,YYd)^i Jji l^jjjüa mi-jjjji fj ^j'üa JLjj ji. jkj

j-> üj=“ (xun xordən) - əzab çəkmək, qəm yemək 

pYY Y^jjSjj Cuu ojjL« a£ Ijjji <a. (»jJ jji jjijJ-İ Jji Aİ l^Jj 

jpj’j öji (xun randən) - qan tökmək

(YY YY^jjjjj^^Jj jl fjjlj JjİAa. (J Jİ-S JjS Jjjj

Ci^iJ (xun rixtən) - qanını vermək, canını qurban vermək 

( I • • ?Y t • )(jijji Jjijj cffbjJ ,»J jjj A£ (jLu JÄJA^S J"1 AjjJ Jİ Jxj

o^ij jj* (xun rixtən) - qan tökmək

Çfö ,A Y)aüjj Aj5Lu jlia. jjij aüjSJİ <Jj J.İ jüuj jj=>-J

Jə4 üj^ (xun şodən) - parçalanmaq, qana bulaşmaq

Q Y Y1 ,1 Y &)<_£jjj ö jli.jjji Jjijj jjJİAjlj Caäjjj aS jjSjj^IjIjj

lPjS (xun kərdən) - qana bulamaq

(YY ?Y • A)^ajS Jjilj ojli (jlA*j (~£jäj ü-ri.!.1*" cjJjj (jljc-ljj

j>-ij£ ü-P- (xun geristən) - qan ağlamaq

p YV Ad)Oi.j JjSäl jJjjIj oJjjh aS caijj jl jj jSü jjilja.

jjjj’> j>> (xun dər avərdən) - qan vermək, rəng vermək,

j* (xu) - adət

jäj^ji (xu gereftən) - adət etmək, alışmaq

(Y , Y Vd) jj j^Li (jÜJjULaj JjİIj A£ j^jjİ (■ySb (jSjjj j^’

ÄA (xugər) - ünsiyyətdə olan

(Y Y , Y Y^^^-oJİ CluıjSji (^joJİIj AS juljJ ^>Jjaj

üji (xun) - qan

qızartmaq
(I ,Y A t )Jji <—jLo-UjJ JjİjJ jİLuSjİ AS Jj>JjS_uİ jaJ Jİ (_j3İ-^ Iaj

lPjA’Jjüj^ (xun-e xod-ra xordən) - əzab çəkmək, narahat 

olmaq
(A , Y d)jjjjjI j cjxjjj jl Jj jjS Axia Jjjil jjji jji Jyj—jj

jü/jl jji.»j^jl (əz çehre xun əngixtən) - yanağından 

qal dammaq



(?n ,FFV)jjiXj|(»jla jjioj^jl ü* jljS

Cxp- &*» od> j' (əz del-e xaresəng xun bər avərdən) - 

dəhşətli qorxu yaratmaq

(FY ^Yn^Xiu.jli Jajl jjä.#ajjİjj uXjj lsIaIjhJİ jUj JşöL, 

jjjji JuLİLj ( (̂be-xun(be-kəsi) bəxşayeş avərdən) - 

birinin qanına qıymaq

(dV ? ) <i) jjijjjj-jaji jjLÜa 4S jjxüAj ji jj jla jj jLÜx.

CPjJ Ü>J (be-xun pişdəsti avərdən) - qan tökməyə 

tələsmək, müharibəni birinci başlamaq

(d 1 1 F1 ) jjäjajLü to5»ı>l>ıın <S jj-üA j C.iw»Aj aj -YA, ji jj

uJ^> (be-xun tər budən) - qana bulaşmaq, kəsilmək 

(11A , İ 4 i )Jjj j«jj jjl j> j_p<£ jbjjjj^

j3 ü>m (be-xun tər kərdən) - qana bulamaq

0 • jYTV'yiS jmjj uflä. Ijj f jUa jj jjS^ Ijjl

jj jS jlu j-ja tjjj jjSu (be-xun-e ru-ye doşmən nəmaz kərdən) - 

düşmən qam tökmək

(r? 1 F)jUS jbü jjuia ^jj jjäj jlıS jb cSj-jwjj jlj.

jjjS 43je. jjSj (be-xun ğərğe kərdən) - qanına qərq etmək, qanına 

qəltan etmək

0 ,Y • •)l-’j-«J-« ü’ <£ QA? ij jj»ıjj cjıs ija.
oah) j£ jjia (be-xun gerayənde şodən) - qan tökməyə meyl 

etmək

j>u (be-xun dər kəşidən) - qana bulamaq
0 . 5*n A)ajjS Jjjjj jUlj Jja. JjjS ja jjSj ^JjS. 4jjg jjaj

jaj, oajjtj j>.jj (bər xun şetabənde şodən) - qan tökməyə mahir 

olmaq

(Y Vd Y A)jl jjlyjJ ^xujl jjS jjjj jl (jiu aj »ai,)lj j

jajjS jj jja.jj (bər xun-e (kəsi) tiğ kəşidən) - birini

öldürməyə qılınc çəkmək

(f A jtYA^jji^jsjjjCx-ijkju I jj jjjAu u-S jjijj jj jİS^

jajj jJa jjijj (bər xun dəlir budən) - qana susamaq

(Tf ,Vdt)j* jljjb jjä.jjajjjla j» jl jjj jjş^Jj ajajjj

jl^j jU* (t^-S.) j_p> > (bər- xun-e (kəsi) miyan bəstən) - birinin 

intiqamına qalxmaq
(F • ,Y VV)jU«ljla jji.jpjaijj jUi»jj' »jbj£a ^jj

jaıJS jjä.ja (dər xun kəşidən) - qana bulamaq

()dT ,TYY)ajj£ jja^ujM^>-jijl 4^

jji jaj jjj> j^>> (dər cegər cuş zədən-e xun) - həyəcanlanmaq 

(“t A f) A)a j (jij£Lj jjjasl jlüaä a j jijə. j£j>> j> »jb

jajjl üj^j^jj-3 (dər zir-e xun avərdən) - qana bulamaq
(A) ,>FY)3jjİ j>jjjjə<^lÄ<-* Jjji jj> Oc-lJxj^ jj-j

jajSj j^ jjä. jəjSjə (dər gərdən xun gerou kərdən) - qana batmaq, 

qan etmək
(VA /AV)(jlj5lÄI cJÜP uXia. jjjläe »<£jjS jji

jji. jaj ji j>j (be-cuş amədən-e xun) - ölümə tərəf getmək, qan 

çəkmək
0. ,1 Yr)jijxjajl jÜjS. jLajljS ji>j l«Ujzxj jjUj Ijlaj

jj* (xun) - ölüm
(YA J W)a^ aUjj<ju jl jjijjAİ a^ə. aSa> ji> jla^b jU*

jljU- jji. (xun-e siyavuş) - Siyavuşun ölümü

(A. jfY jLjjaSjxj^jijU. j>jş. CajL»ajfi jəj* j»j? Aüjj

jji (xun) - həyat
(ö 1 ,Y A<Ä)Ij al ji 0İİ. jji. jaltaj 1 jjAHJJ’3j' JJ*



(xunab) - qanlı göz yaşı, acı göz yaşı

(V ojli JjU ^jS ojjlu) Jj' *S

eJjjjJ ‘■AA* (be-xunab pərvərde) - ürək qanı ilə bəslənmiş

-A* Jja. e-^JJJJ SİJJİJp YV ,Y Y Y^jx^aj jja. eoJjSjj »JjJ jl jxx 

ç»i <_>liji (xunab-e xom) - şərab

aajjIjj jji. (xuntəravide) - qandammış

js

jlJİJji (xunxar) - qan içən, qan tökən

() f Y , Y • 1 )CiuiİS Jj jj jj jjUj jLJ a£

^1 aJjS !»S jJ jA jjl 4S aJ j*j

Jjljijji, (xunxaregi) - qaniçmə, qəddarlıq, xunxarlıq 

(^YJF.^jLjjIaäIjI >4j ja_>

ajljiiji (xunxare) - qan tökən, qan içən 

('PY ,Af )(_#Sjljäjjä. AjjSJİjl jjjjj 4İ 

jjj. (xunriz) - qan tökən, yırtıcı

(V V , I ‘r Y )jjjjj Jjj JSLİäj jljjj 45 

ji>ji (xunriz) - ölüm

( ' ‘ ? ,1 Vr)jX}Ju) ojj£ fA j' jjjjji?

^Jİ jijjij jjj JjiJj

JJ jj jjjijJxİ jUaA jl Jjjjj

^jJal ojluı jja. JİJİJLIJ j

lPj5 »ji (xunriz kərdən) - öldürmək

0 • T j VY')jjjS IjlS-uıi jljji üAjj? AijS IjIj jjjjjä. 45 Jjjljj

j j±jjji (xunrizi) - qan tökmə, öldürmə

(f • J f) )(jljA.l'ini Jjl jjjjjäa jUS Cjİj j»j ji jjla^J

lPjj' (jjjjjjij (be-xunrizi-ye şəb şetab avərdən) -

səhərin açılmasına tələsmək 

cA$i (xuni) - öldürən, qan tökən, qatil, cani

(1 • ,F I )(Jİjjj <J'-* JJ* Jji j' 4-lSI j 4İV Jj

jj jS jä. (xuni kərdən) - qan tökmək, qan etmək

p .V TYV)^i^jjJx<_lj j^fjajİAİ JjS jjJJJä (jiuxJ 4$ IjU»

jji (xey) - tər
(I . Y JAY)jjij jji Jbjb 4^_>lji laS j'j'Jj4S jlS Cj-o. jLİ3

jjjS jji (xey kərdən) - tərləmək

(Y • . d)jjS jjijjl »J^ 4jJ 4AjSja. JiS (jJİJ 4.tıUıl 4İ

CPjj’ <jji ( jja? (bər(kəsi, çizi xey avərdən) - birini

tərlətmək, utandırmaq
0Y pYj^jjjxijljj^lxJİJ j-j jji »Jjjl JS j?j JS jja. j

jjjji j? cS ji (xey bər avərdən) - tər tökmək, utanmaq
(Hİ ? Y Y Y) jji ^jj' j? ıj^* J“ j u-M JJJ jl dual jl (j"l>* ı_

jji (xuy) - xasiyyət
(Y r rry-v.u jjiijj <ü j ^j-j^ L>ji jji ü

jjjS jji (xuy kərdən) - adət etmək

(Vf • “i) jji Ab jij j'jj4Jİ-^H?

jjjS Ia j jji (xuy reha kərdən) - xasiyyəti dəyişdirmək
(I A J df)lAJj' jja jjJj j»4jjSj lAj jljla jji jj' j-^jS J^’

jjui jj Oxijj j jijl (əz-xu-ye doroşt dər amədən) - kobudluqdan əl

jaSJjujS^xJ jjS CjİS (JJİa.

çəkmək, yumşalmaq
(Y V J Y A)o2jj jjij x«'> JİJ Ci4j Oİ-. jAİ jjjJjS jlja.

(JİİJİ (xiş) - öz
(f r, v)jijji l_uj ji j j£ <ijg JL (jijji u-i>s jj (Jä ji (> jj jjj*

jliljS (jijjiJJ (bər xiş qozaştən) - yaxın qoymaq

(^ Y ,Y A^)l_J14lj^j (jİjjİjjIjj'^J jlib j j~> <*A

(Jİ4Jİ (xiş) - dost-tanış, qohum-əqrəba



(' • ?f*j'j aS OJj qİjjjj a£j2 jl^ J jl^,

uiüjä. (xiş şodən) - qohum olmaq

(AA /. 5)^ jjjjL AhS jUojjjl jijji. eJJb uSjluiü a^.j£|

öjAA (xiştən) - öz

0 cjiAjä. sajljjl jS jjK xi jl j sjL lj oAiAjjj

lAAiA j' (əz xiştən bordən) - özündən çıxarmaq

('ı f f T)jUbyä.jl ajjjI jjlijS—j jUcJjjj 

jxä oU jiijjä. jl (əz xiştən şad şodən) - öz işindən razı qalmaq, 

sevinmək

(V Y )a2jLİ Jj2jjS.J) jjjjJJ JİJİJİ, (jjlxalj Jl jş.

jläio jj^jjä. L (ba xiştən daştən) - öz yanında yerləşdirmək 

(<b'l VA)jjlu jll^^jS iVjJja. jjdjjilj üulj jjjill ujÜj

(bər xiştən piçidən) - hirsindən qıvrılmaq

(VAT f VA) jLİJjä.jjjLo jja. Jjauj jSLİjSjJ ol2 ^jJa jijl

jij jjl jüjjS-jj (bər xiştən lərzidən) - titrəmək, əsmək, lərzəyə 

gəlmək

jüL (jUä. (xəyal baxtən) - düşünmək
(? ,dT)jL}i f Jlai Jja. fil ^Ui Jl— Jjj jj Jj' Aij2J

jjjj jUi. (xəyal nəmudən) - fikirləşmək

(t ^rrrjjSj^jj jjLoiJiıä. j^ .A-Aj lAjj*

jjjS j j5^ <s jj dA (xəyal-e pəripeykəri kərdən) - yazmağa təhrik

etmək

(T T . V)^—> (j jj JUi. Jja.1 jx 25^. jj$—jjjJUi.

JA (xəyal) - xəyal, surət
(f . ,fY)^ljjjj jiiSl^ JUi. (2İU jİjLUJS Ajjji ja

ja2 J1A (xəyal şodən) - zəifləmək, incəlmək

(f ,df)jui. ,>jUi jja. JA- <J-jjj pojjj jji

j12Ij (JijjIj JlA (xəyal-e kəsi-ra piş daştən) - xatırlamaq, yad

etmək
(T. J VV)O2İJ ^İuji. ^A ü'A Cl2IJ(JUJİjuAİAjajjƏ Jdi

jjJ jUä.jj (dər xəyal amədən) - həyata keçmək

(fMI 2)jUäJi ^Jb jdajui a£ JIj> aiiiüis u_>jk-> Jiüt2i

jjjS cj^jL jjJjoj lj ji^yjä. (xiştən-ra be-çizi pabəst kərdən) - özünü

bir şeyə əsir etmək, bağlamaq

(d • ? Y V f )V.ı* aj (jlj jjj I j jlAjjä. j£— 

cAiA (xişi) - dostluq, yaxınlıq

O Y ’jA ij? crAlp. Aa. j-IJjJjJjl (_Sjli jj JajjJ

jülj (^ijjä. (xişi daştən) - yaxın olmaq

(HV /M)(^£jjlji ^ji.»12UaS (^-uU

JA (xəyal) - fikir, düşüncə

(Jloi ji

2ülA (xəyanət) - xəyanət 

j^jS CiiUä. (xəyanət kərdən) - xəyanət etmək 

0 YA K‘r‘r)Cjxjjüjİ jHsA A

<AjA (xiregi) - heyrət, təəccüb

(VAA TVA)Ij CwJ jjİ. JİjaSİjUİ

»jA (xire) - düşünmədən

('t ‘r \ö A)tr»JjAiji. (jljj?»jJİ->J

»jA (xire) - heyrət, təəccüb, mat 

ji2 »jji. (xire şodən) - mat qalmaq 

(VdA rv)<_jljäi cAa2a.j2 JjxkjjS

O—ki J^j V'llji. JİS jSJ



j^jla ojjiä. (xire mandən) - mat qalmaq

(A't ,v • ?)əil» ojji ji ja AJlijjşjg aS üLia oij jljjjAj£ j

Ji* »ji* (xirexir) - inadkarlıqla, ciddi-cəhdlə

( ' * V S * V) L? JJJ JJa. ® JJİ jJİa. fJ jU» <3>

ı$Ji* (xeyri) - gül növü

(f f f A)A5ijAjljj ^Jİ^J AaijAjj <UuS Jpj (jpi^j

Jjj tSji* (xeyri-ye zərd şodən) - saralmaq(qorxudan)

(dl « f V).i2i Ajj Jjıi jl2üj« j£ jJJ A jA J| JJ JaIj A-aA

jp. <ili (xanexiz) - Allah tərəfindən verilmiş

(fV /) jij&“ ^'d’jJj^- JJİ AjlijA jS CjÜäIj

J#* (xeyl) - yaxın adamlar, əyanlar 

(T1 , V • Y )<j jjjLjäjj <_£L> j Jjajjä

J#* (xeyl) - süvari dəstəsi, qoşun

( Y T Y ? AjJuS ç. Ajİ

d#* Jj* (xeyl-xeyl) - dəstə-dəstə

(İY J VA) JlujAjjijA UjAJ jljjla aS 

lA»* (xeyli) - çox

(Vf ;V 1 <<)<_5jjJjji jj »1&äIj

A-u* (xime) - çadır, ximə

(AY t>La

»L>0<ui (xime-ye mah) - göy

(AY ?TT

<-? j^^jj Jj* jl djjAj£

jij* Jaİj ı_ij j jSji] jLiA

Jjİ Jdİ jLjl*j j AÄAiulJ

JüJ oLhjj £ö3jJİ^m1

Jtp oLui jjpi

cPJ yu 4>ui (xime bala zədən) - tabe olmamaq

(T • ,Y 1 • )jLİAj yij AaiİjA jUjflj AİAj Laji «Ajjl jjj A-jjja.

J (dal) - Fars əlifbasının onuncu hərfi

Jb (dad) - ədalət
(i d J d)<Uılji JjJjJİj jl*? jl jjjj Ai-ijUj 'jji** jAj£-?

jaIajIa (dad dadən) - ədalət göstərmək

(tr ,YY1)lAjljljjjjljjb^J ujis (US (JÜİJUJ Jj-a

jaIaaIa (dad dadən) - xoş keçirmək

(VY T^a jİaUj£ ^a jİaIj aS ^a jİaIa aS faäj! jjjj jlia.

jaüCU aIa (dad setanidən) - intiqam almaq

(tv ?r<tf)#ljiAb»A jjIaaU İAi »u: ^^-aiJİAjUüAb jSl

jajS Ab (dad kərdən) - ədalət göstərmək, ədalətli olmaq 
(Af ,rrA) jSjbj »J (Jübj »ljilfrJ jSjLIL.jlJ cAb>*

jjb (^jijş-ab (dad-e cəvani dadən) - cavanlıq etmək 

(YT J Ity^ljaubj JU<_jjL> ASj^ljijl^JoUj

ji-.i ji Ja aIa (dad-e del xastən) - kömək etmək 

(f A •) jUji Ja aIaI j »aja jlwlji j> Oäüj Ja

jAj^ Ja Ab (dad-e del setanidən) - istədiyinə çatmaq, istədiyinə 

nail olmaq

(rA) , y vr-)^J aJJ jl JaaIa fdilu,

Jb (dad) - dad, fəryad

() ? ,V^)jja »1 jJİaJaIaJ)ji aS

Jb (dad) - mükafat

(f • J Y ) jljjbjjb jl ^aIa oAj

(dadbəxş) - ədalətli

(I ,1 Od)(jiijAİA jl (jUb jA j I jb a£

(jdüjjlj (dadbəxşi) - ədalət

ja jS j^üjaIa (dadbəxşi kərdən) - ədalət göstərmək

Jjj’j ÜJ4!jä (*">

jl jji eli j-j-U fjAbj3>

j* A ' 1İA Jjjl j$j jj ^lİA



(YA ?Y YA)^iS joljjISjjj <_jJi ^j-İÄjjb Ij oJjJ

aljijlj (dadxah) - məzlum, dadxah, ədalət istəyən

(ö't ;VA)jjj£l jjlg «1 ,ü jjbj jJ^Uııə *Uij t"ı..,Aİj4 ıl-i jlg

#1 (dadxah budən) - ədalətli olmaq

(1 V • ,1 A jjjjb jjjJ j> »1&jj jüSjj aSJİ

(dadxahi) - ədalət

(jifcjjjij (dad-o-dəheş) - ədalət, yaxşılıq

(jifcjjjlj (dad-o-dəheş) - səxavət, əliaçıqlıq

J<rl JİA>

jjjS ^IjÄəb (dadxahi kərdən) - ədalətli olmaq

C ' )<^ (^Aİjä-lb uS>İ jj'^jş- 

j^'J (dadgər) - ədalətli

(A ,^^)jjij* <_5^J? OuuJİj uSjS

Ğpb (dadən) - vermək

(“t ,T)jj1S ıphjj CPhjfi

aS o&IajIj jijj

J* J> ^-«1*1 jl uS-jjijJ

(' A ,t > ‘t)j$jjb jİAjylJj IjilfrÄ 

■£**jJb (dad-o-setəd) - xeyrxahlıq 

(Y^Y JV’fjjiiİjJ ^jJ Jİ^jJİJj 

«JİJ (dade) - verilmiş, bağışlanmış 

(V£ £)(JjUm< <»->jS »Jbj?jJ'J 'ə*

jx2 »jb (dade şodən) - verilmək 

(İY ,rf.)jl j;IäXİ ojb 

jb (dar) - sözdüzəldici şəkilçi

(11 ,1 f 1 (ıjl.at jljljtb jl Jj

jAJ jlİj-ulü (jlL»l JJJJ

^ÄÜJJ iJj LSJ^J o>j

uP'j ütş. (can dadən)) - canını qurban vermək

(TY jlÄjjjJAİjÄ aSjaLsj ja j jj ji <Sul jj£ljİjilgÄ.

jjIj o-aili, (xelas dadən) - xilas etmək

(^ , ^ d)(jjal jä OJiS jb*J<j«a>lÄİ jJjÄjb jl^ş, JİJ j

jjb jx>c. Jxk (xətt-e omr dadən) - müddəti uzatmaq, əmr vermək 

(Y 1 Y ^Y"? *1)ja j ^JLu> Cj^au jac. Joä jaj >lLa jjbb a£ 4j jlİÄ

jəb jjS (qozər dadən) - əmr etmək, göstəriş vermək

j'J (dar) - dar ağacı

jjjS jhjj (bər-dar kərdən) - asmaq, dara çəkmək

(f 1" j Tİ) jLÜbjS jbjj Ajajj juj

Ijb (dara) - Dara

(VV 5df)l/jjjlj jrljJj-ijbj

jUİJİJjS jljilj Jj-jİJ

I j U*JJ** uta*j* A!>

jjjS £ jä (jl jb (dara-ye çərx-e kəbud) - Allah

(1 , Y ‘l A)lj 4j£ jj) jjluujjjlj jjS

jj'jLP (»> °> jj?

üJ'4 (dadən) - bağışlamaq

(rf ?rY)pAjjjijj jja.

cph (dadən) - açılmaq

us' jb (dara-ye doulət) - Dara 

(İY? 1 AÖJjgj cjJjJ jj)jb jjjj a£ 

jao <jl jb (dara-ye dəhr) - İskəndər 

0A ,Yf V)jgj Cıäb (jJijä-jlj Jj->ij? jaj (jl jb ap jlİÄ

Çf ? Y TA) JA J jlg-> ^äjJ jlj*jj j •JA J (JjLjAjS jS (j“jj'U

üJl J (dadən) - əsmək

JAJ <_J jLuA jS jijjAJ

jp j'jb (dara-ye din) - din sahibi, əqidəli şəxs

(ö , Y A Y )OujJjjj JiSlj jjj ji jb a£ Cj^jj Jji » ja j jjjj jijj

(•jj jl jb (dara-ye rum) - İskəndər



(H «Y>jjjjj-jjjJj^Jil Jjjijj ejj jb 4S ii jji

<jA£ ls'j'-1 (dara-ye giti) - Allah

0 / A<Ä)jLjljb Jjj^jj fjb <£ jlj jljljj jljljj

ı» l£’J4> (be-dara-ye xod pənah bordən) - Allaha pənah

aparmaq

(^ Y’F , Y F1 )Aül j JjİJjj jji jl jİJj »15ja. lÄjjj <-SjjJ—j Jj—jjjj

^-wU’-5 (darapərəst) - darapərəst, Dara tərəfdarı

(HV ?P Y P)dj—jj JjljjjJj^jui Jşu ljuuijJjIj j^—l jl£ o—übja.

(darapərəsti) - Daraya sitayiş

Q A 5 ) PP)4j—J jljj jJj£-J J^-OJ 4 u »1 i (jiia t_Jj—ıjjljlj j

e£-^'jb (daraşekən) - Daram məğlub edən (İskəndər)

(Vf ,Hf)j^l jljl Caijjäljj

(darakoş) - Dara öldürən(dünya)

(daraməlek) - Dara şah

(“11 ,rYT)j3Ülİ5l OJİJ jlJjj <ja.

Jljjljlj (daranejad) - Daranəsilli 

c hu a£ jl jjij

YfUtflj jİ3 j

Jl jil jb jjj^ 4£
»jjjh (darənde) - sahib

jjaıJj jU-J eojjjij (darənde-ye aseman-o-zəmin) - Allah

(Y F ?) F Y )Jaää j jL»fc jjij äjLojjS jj^jj jljLu)İ jl^

(1 ,Y d)l j« oj jbl^jj jjj'J jl Jl 

jjSjj'J (dar-o-gir) - vurhavur, çarpışma

(1PF ^Pjjjij^Sjj jUjl oJjj'jj 

jliwU (dastan) - dastan, əhvalat

(I I I CjjujJ jHwjİJ) jj^j

jHub (dastan) - söz, atalar sözü

(VF , Y P )<-£-İ3jjJ—j — ı—Jİ j aJı —jjj 

jli-ılj (dastan) - söhbət
(VY \ dV)Ouİb ojjjlj jİAİ jl jUü

jjj jlialj (dastan zədən) - söhbət açmaq, danışmaq, demək 

(? , ' f r)<jri j J-P> jlij'jjl 4j

jUujilj (dastan) - şərt

(P>Ä J • d)cj*i£jl—uıj ol—i jli—Ij jjLj

J'> u' y J-5

O-ita I j jVuJ3 jjl

j fj jljjijlj (JjSjJ 4a.

jjji'J (daştən) - malik olmaq

jliij jLj (be-yad daştən) - yadda saxlamaq

(f d ,F)jLu (»jb 4-ä.jä jl (jjLjjjj jIjAjjJj fbljJjjjj

jl*ib (daştən) - arzu etmək, istəmək, diləmək
(d • ,F) jUi (»ji jl jUjtj jjjS jl—jl£ jjİJ jl ^ jİJ jlij-

jiib (daştən) - əldə saxlamaq

(<1 ,1 W) VılİI\Ci olJİJJJ t.'jajic- JÜİİJ liul j jjjäIİJ 

jüIj (daştən) - qiymətdə olmaq, bərabər olmaq

»L»j j^ «ojjj|j (darənde-ye mehr-o-mah) - Allah (VA fFV)(jijji jj» l5_l>Ijjt«j?- fj'Jj cyiy^ <*
(V AujLklil aS dUaj^-4 ed^jjİJ fUjl ^jj-ü

CjüjjjXuİj j-Ij frajjjlj (darənde-ye tac-o-şəmşir-o-təxt) - İskəndər

(Y. 5Äd)Oİj (jjjw OjIj JjS jljj 

jj'J (daru) - dərman

jl*ib (daştən) - qorumaq, saxlamaq

(P • ,P • • ) j>— ?y“j Jj'j^

jl2ılj (daştən) - nəzarət etmək, idarə etmək

() A ,PY A)jÄj (joSjliolj Jljlji 4£

j j j 4jI£jjj JjLaj jS ^ J

.ı ul J G-^lx JİJÄ



<dxdb jjtajlga a£ j\i< ,.,

jA.ijj fl-ij (be-dam dər amədən) - tələyə düşmək, tora düşmək 

(1 • • )əlJjJ»l jJ jJ j jjJ Jjijj jbj jl IjdS jjl j jaj <d ja

jAidS fb > (dər dam kəşidən) - tora salmaq

(Yd ,Y • A)^jdSjuıjJ jiljlj Jbjjljj jaia jbc. jl ja.

^j'4 ü’ J?

jldb (daştən) - tutub saxlamaq

0 İY ,1 ajjjjd jjja. (jtajbjä

jb-b (daştən) - saxlamaq

(f £ . 1 VA)Cıdbjjjjijfcjjl yriJJ 

jüri (daştən) - təhrik etmək

(YV 51 dA)<djjjlä jajıdadı JJjS a£ 

ğ.’4 (dağ) - dağ, damğa

cPjj’j4 tİ4a (be-dağ dər avərdən) - dağlamaq

(1 Ad ,Y f Y)£lja. J^4 fcİ49 fj'j4 ö’J*2,

£b (dağ) - ləkə, nöqsan

(T ‘r 5 Y Y )£ b j»lijjj Jdb Jadjjäj £ I jaJ*^ 4»ja jjjjjj j^l

£İJ (dağ) - yara

(tY /AY)j-ljablj jbJjj^^düjäAa. ğ-bjJjJ jl <-£ jU Ji Jşjjj

jtdS Jjjj £İJ (dağ bər delkəşan) - ürəyi dağlı

t*'4 (dam) - heyvan
(1 • d , 1 YY)»Ia j. ^-j^ Cx^ıjljjjkja^a aS obd O^jjI jl jjdl j j>b jjj

J»b (damən) - ətək

(yt ,A)t_rb>b ^Jb-j4 Jjjj tr’A’ e1”

J4 j J»b (damən zədən) - ətəyini yığışdırmaq, bir işə hazırlaşmaq

(t ,'FdYyjSla. £ jj j»b Jjj <"ı..ıj j»S ,-Sla. (JJJJJ Ijlkı ja

jjjS jj gj^jl (JU. jab (damən-e aləm əz gənc por kərdən) - dünyanı 

xəzinə ilə doldurmaq

(d • ,YYjjj jj£jl çJlc. j-ab jJ Aajjä Jbbjj Ajjjä jb

J4 j £ j-> jj j«bj (ze-damən bər kolah mouc zədən) - adam boyu

(f ‘r , 1 YT)jLdidji Jjj Jja aJİıtid 

jIjpIj (dağdar) - qul

(11 ,1^1 )<n>ııjl pjIuij jljlədbjl cJ4 

jjuljj £b (dağ dər atəş) - qul

(f Y ?11 l)jidjijj ^-b t jjm jjj Jba 

e'4 (dam) - tələ, tor

dalğalanmaq
(1 YA ?Y Y d)a^l£jjJj £jaj$£ J^bj «b-> ü'jjtj J4b jüS juj

jjjji 4Jİ j/>b (damən-e ləb be-mey aludən) - şərab içmək

(VI / . )^l oJjJbi ı_J jJj l_yAj fl aJjjb Aİ 4 jjb AjjSj

^jLwiCr!□ İJ

(d < ^YTf )(äötc. I JJİ Jja. jljjıa AjA f'4 ja jiiJ  J Jja aj£JJ ojS

J*b (damən) - torpaq

(d ,Y YA)jÜobjj Aluu jjjjjS jSj

J-b (damən) - bədən, cism

(1 J A 1 )^äalj jJ jj J JS ı-S~d J4J

J4-’ ?İ4j (be-dam amədən) - tələyə düşmək, tora düşmək 

(1 f Y ?Yd^^Aal ^la <£ jSjj 4aäj jläi (»İJJ Jjäj (j-ljlja Ijj>

ÜPjj' e'4? (be-dam avərdən) - tora salmaq

(^ ^)(1'4^4J>^^ (J«SI J JAlwa AS ftä (jlxaJ jj j jlS jb jtic.

J*b (damən) - ölkə
(1 Y ,YAY)Jjj (job JjaiJJİJ Jja a£ jj OdS jl$a Ad (.1, jlji jS

jbiS jab (damən kəşan) - nazla yeriyən
(1“1 ,Y Y)jbdSjS_d oJİä jl aj^a j jldS JÄİJ <—«Lc jJ u-ilj jj



ajj (dam-o-dəd) - heyvan, yırtıcı

□jj 0j j (zəxme-ye dam-o-dəd) - dünya

(Y »4 j A<l)jjj *_SL-Gjljjlj l^äjjlü Aa jjj 0j tA*aj jjl aS jjlj aS

UIj (dana) - bilik sahibi, alim, bilən

(1 IV T1 y^JJP jja jä*u j JJ Cual ji a£ (jsjla jljl J Ajj>aU jj$üä,4

jjj? cjjSUİ üljj (ze-dana şəkib bordən) - səbrini almaq, ağlını

aparmaq

(vr ,y 11 )ujj&_mUI jj jjjj ıjijä Jjj

LilJ (dana) - Bolinas

S-ujili j' jJjl jäjJja

(YA 0) ♦ )'-«j^j lijä. jjji jä jl jlfr*äj <-*jj aAA3

(dana-ye bidarbəxt) - Bolinas

CıäjjlJjj jljljjlj jja

jlj jUİj (dana-ye raz) - Allah

(1^5 0 A4) jlül jlj jjj$jj f jlJ a£ jlj jUljj jljl Jj

jjjliljj jljJjjl Jjjj

?jj csij'-1 (dana-ye rum) - Bolinas

(A • ^)^jx» JL.jljjLuıtj Jjajslj <\9J jLiljj jj*

jjjL jlilj (dana-ye tus) - Firdovsi

0 I V 05)(j»jjc. jja jä-> jjj CjJji aS

jjjUlJ (danatəri) - ağıllılıq, alimlik

C ? , V?) jjjtjİJjJ^ jl£jj jj-

jlLİJ (danestən) - bilmək

(14 0) jl>ijLöi jJjS jja a£ jjljj

jl«j|j (danestən) - bacarmaq

(dT.r^jüjj^jjjjAj^

jj*j<j|J (danestən) - hesab etmək

ij ** **

(4YY ,WA)jl jla Jjj jlJjj aS jb jjAİ

ji-j'J (danestən) - xəbər tutmaq

(V4 0 4Yjoljj jjijJ jjjt-»A <Jljj 

jluülj (danestən) - öyrənmək

0Y ?rYV).-'..,\; jjlujJiSL. J$-aj 

jb-j|J (danestən) - tanımaq

(VY 04) jüİjjajl JjlJ jUjjjJ IJ» 

jlu4lJ (danestən) - demək

(I I Y ,Y Y Yj(jjAj2i jjjj ^,-olu (Ujj-

jl jb jJS jjj j AS Aj jl j j

J?

CXjjjIjlj j^jülS CıGıl Jja

jJJJ & 0'-^

jj* £ jJ> rül-li

cA“*j|J (danestən) - başa düşmək, dərk etmək

(Y W 0 • rjı_&jjj IjjJ jJ*lS <'ı.ailjj <_&jj jVbj JjjjI a£ jSJj

u-j|J (daneş) - bilik, elm, ağıl

(V 0)^£lä £jJjj oJj' j 0s (jüİJj ‘-Stj jj*i jjjlj j?>>

jj|j ^jljij (daneş dadən) - bilik vermək, elm öyrətmək 

(AV ?Y”Y”A) jSjİjj oj (jüljj 9İjälc.j jSjUİbj İj ^0-ıjA (Jj

jjj»i jü)j (daneşamuz) - şagird

01 0 i y'1’2jl jl jlje-İJ jl Jj OxujI f,d»~ijjj>i jİJİJ jjä

u_£Lj jj»i jiilj jjjjjj (bərtərin daneşamuz-e pak) - Allah

0 0)»_£lä £j]jj «Jjlj 03 (jijljj <-£b jj*i Jjjlj jJJJJJ J0JJ

o**jjJuIj (daneşpərəst) - alim, elm sevən 

( Y ) , A T£UmSjjuLaJijjjjj

ajjjlj (danənde) - bilən

(V • 04) jlÇ VıiİJj Jjl*j j ji*

<İİJ (dane) - toxum

(YA ,Y Y )pAjİJ jl 0 ji jj ^/iäjJ

AÄİJ (dane) - əhvalat, söz

jlSjjjljaj Jjl jJjl bt »41

^1JJİ j ıZ1 J? (*j'>



(Y Y )eAjLxAÄj»a (jja. ^luıljijj

<j|J (dane) - dən

(V f ? 1 Y V^^jxjSjA əjSJI (jdjJ Ojjjj 

jU 4JIj (danekar) - toxum səpən

(Y” Y ?Y Y ) jlə AjIs> (Jjj Jljjj Ajtä Aaä 

jj'J (davər) - hakim

(Uf ,rf v)cj*j jjU jiji jis jyijä 

jUjlSjjlj (davər-e karsaz) - Allah

(f • ,^)j^cr?f*J“ j'J^Ğaj5 jl—J^ Jj'-2 c?1 ?J,J <jl-4 

f|j$Lü jjIj (davər-e niknam) - xeyirxah hakim (İskəndər) 

(Y Y Y ? Y İV^LjS-üjjİj jjl^a öLj a£ j>ljjJl OäjS <jijl JS a£Jİ jjjj

lA“ jjləjJji e<a.ljij (be-xace-ye xod be-davər şodən) - özünü 

ağası ilə tay tutmaq

{X2'2 jl o-ijSIjj
jjj'-2 (davəri) - iş(Şərəfnaməni yazmaq işi)

(^jjj <sA?? 4-"-21^“İ jij-2

jl£ Ajlj jH J ■lüj^ 4-aA

O jjİ3jSjb (jl$Ä oLi <£

(f'i .f)ufjj’2 jij2 fjL-AjJ j£-j 

jjj'-2 (davəri) - dava, döyüş

(f V J Y Y )(j jji cXia. ıjJjaj ^yjLoj 

tfjj'J (davəri) - məzəmmət

(YY ,Y Aty'1% i (_jjjjjj jjjtj 

cfjjl2 (davəri) - fikir, rəy

(2 V ,f ö)ıJ.»n..SjA cAÜSjj (jjjS I jj

(Y” Y ^Y Y jjl^J Əjä. çAa.1 jälj AS Jjj j^mjJ sAjj <jl ^j*jj j*a

lA- jj'-22 (be-davər şodən) - hakim olmaq, taysız olmaq

(Y • ?Y Y A)cj*ji2 jjI^j 1$jj aSULaA 

c$ jjl-2 (davəri) - ədalət

(Y V ,Y YA)jlajSu ,JJJİJ jl aS

tfjjl-2 (davəri) - hakim

(YAT ;Yff)(_$İAi(jlij jjUj (jİxjj a£ 

ı$jj'-2 (davəri) - iş, nəqqaşlıq

(urvf^jjijiipJjj^

cs jjl-2 (davəri) - iş

(Y Y 5 Y Vf )(~~l».ıı.a (Jİ Jjj Jjj (j jjlJ Jj 

(jjjl-2 (davəri) - izah, şərh

(V/Td^jjİjjjx.ijj^SJ

OuXİ jj^J Jji, (jjJJJjj

jU^ijjh jl

(JİJ Ojuixu JİJUİIj (Jjjj (JJJ Aj

<-S JJİ-2 (jl ij^-3 Lr^jjj

c$'j cfjj'-2 j'j2 U*-2 J?

l£ j£-jijl J^jbjS Üij J?

həyəcan keçirmək

(rdf ,frv)Lf jjİj ^jS-jji > cJjj as 

»iXjjjIj (davəriqah) - döyüş, vuruş

(Yf ,Y VY^Cıäjj ju HjL» Jjjisl (jJ 

»ji'J (daire) - yer, qala, istehkam

(Y V V) jb »JjS ojS (jjlaö, jlSjjj 

»jjla (daire) - dairə, məclis

(fV ’ff)^ 0-Jilji.lj (JİJ>. jjjj (Jjj-2 

(Mİ-2 (dayem) - daim

jjU ^İjjj J>J fAİji. jä

Lfjj'2 ö'j-i JJ^-i^jjj2

<İJÄ^ (jtjjjjh jjjljləjl^ş.

■unj.nj I^jjjI-2 jlİMilJ (Jjj-2

jjj-> (jjj'2 (davəri costən) - bəhsə girmək, rəqabət aparmaq 

(Ad ,yf • )(_jjjU (jjj-ıa.jj jj ı_> (juj (jjji fijj j_y*i-dj (jS-Jj

ü->jS <jjjb (davəri kərdən) - mənəmlik etmək 

(İY ,f Y ^(_j jjl^ ^jSjlU a£ ojtj aS (jjjU AiS oJjj aSI j 

ü->jS c?jj1-2 (davəri kərdən) - hökmranlıq etmək, hakim olmaq 

(n , Y Y A^JJİJ fjS ujjisJja jjj cJjj'jÄe. jjjj' fji* J"

jJj£ jj'-2 (davəri kərdən) - vuruşmaq, müharibə etmək 

( V f r , Y f AJ^jjjjSlj (jl^Jjjlə (>S jjilj uLj. (jjj > jä

j^jj <_sjj'-2j-2 (dər davəri mandən) - düşünmək, işin nəticəsi üçün

dAjLg jmijJ jl

jUSjj jj£ ®

fl OJÜİJ (Jä*j (JjS OJJİƏ (ji Jj



jU^jj jjjl jIj CÄ1S jjU.(£T ?X 1 A) jUj ^jIa eÄjLuıjJ aS

<!İJ (daye) - dayə

(?¥ ,?A)jjja. 4$ ı—İAA jj (ji.ic.lS A& 

cjcLj (dəbbağət) - dəbbağlıq, dəri aşılama

jjIj Ocbj (dəbbağət dadən) - aşılamaq, dəbbağlamaq

() Vd , Vd)l j ^jjij <•.«>»! JjIajj aS 1 j ^jä jji ^aIa jlU C1Ğ.I1A

jliuuj (dəbestan) - məktəb

(1 V<5 Y'T)(_jjSj Ailja jlhajA jl Jilo 4S lSjj *jlA jtı^iAİ jAıÄ.ı

4jJ (dəbbe) - dəbbə

jü.İAil aja Jjj Lja (dər pa-ye pil dəbbe əndaxtən) - təhrik etmək 

(?Y ,VY<l)4ucfljjA4jA jji ^jİAjjj

(dəbir) - katib, yazan

(X Y ?Y XjAjJ uSuU jjjİAİüljJ jja. ^lä 

j^Jjs“J (dəbir-e dəlir) - Bolinas 

(v. ,rrx)jjjj jjA^Aijäi uUjAjiAS

(dəbir-e dinarsənc) - dinar hesablayan

(X ,X X)gü£ jl^ş-jAAİSjjjj aS

jjjJ (dəbir) - rəssam
(TA /vn)jj£ji jiji £j^4üXiijj

>yJ (dəbir) - manqal
(rv ,x VY))jl Cıd&jiJA

(dəbiri) - katiblik

jajS (Jjjja (dəbiri kərdən) - yazmaq, katiblik etmək

(d ;V d)AjS cjjjjAjS (jju£ ^jİAj AjS (_f jj^jja. j* Cj-I^-İİ jS

o#J (dəbis) - Dəbis(Mədainli sərkərdə)

(V • ,f • A) jAjj'jJjj jjliA jl (Jaua jji. ji jlkjjS Jjä.j jlä. jas

jjjA2 ü'J^J

jJİAjJjA AaG Ailjä.jjj

jjjA <_SJS (_fl4jS.Y1.jljS

(>jJ (dəbiği) - ipək parça növü 

pr ,xfi)A jpuı

<I»J (dəcle) - Dəclə
(Al , 1 AI )l_jiJJ jjjj oAiSjljSjLj ja. 

cAiJ (doxt) - qız

( > VT AY)C.i./ia Cj^j Va.jA (_,S jU jİAj 

jüJ (doxtər) - qız
(VX ?X 1 ^)(»tj (jİjjjLafc jAİ oAjSjAJ

(dəxi) - xəzinə, var-dövlət

(ö XAX)c1iaa^ jl jtjjjj'j (j5^» 

JiJ (dəxi) - vergi
(X > T X? JiA I JA AİUl OİA ^y-AS

J^J (dəxi) - mədaxil, gəlir
y 5 ,X X “t)AjS. CjjuAjI Ji-lj' £ J^-’-J AS

(_jIj3İ AjL j jä. cAİxA j) JJ

. "<... <2jäA aSI j v-S i>o j J jUfc

<>U> Juü jl jAU (_f JİİA jjA

<..~~.1x.lJ jl jjÄ jÜVi J^J

(jijjä. <_S1a jl AS (_yla J^j jMj

JJ (dəd) - ®JJ sözünün qısa forması, vəhşi, yırtıcı 

(I • d , I A'P)ttlSAjj-ajA CjxA jl jj.ıi.«£ a AS

»JJ (dəde) - yırtıcı, vəhşi
(X X d)l jj AAİji Ajjjx »AA jJAİAS

jJ (dər) - da, də(yerlik halı bildirir)

(XX ,<i(Ajj j4xİ I j AxİjAjl (_fA jSj jA

jJ (dər) - dan, dən (çıxışlıq halı bildirir)

(fX /VT)^j JU jljA^UXi j!U

jJ (dər) - haqqında

(X • )<_j15S ^läj cAİjUi jA

jJ (dər) - yanında

(V1 ,1A •) jl j Aİy üj^- Aj.üjjjaa jj jjaj

IJJAAİJİ. AJJJJ 4S (jjj£ *■£

lili (J Jj <—jl

jlİjj £İAJJ äAjui u^-İA I JJ

jLk uSjj jja- Aj*aJ Cjİ-Aa jA jlİMi



jJ (dər) - yönlük halı bildirir

(• J)'J c?JjjJjj lj cXlu, Jj ^yJüjjjjAİja.

Jj (dər) - birgəlik halı bildirir

(H Y ,1 Y)ujL£ lPj*- S^jA?-1 ı»jjä. <j^jj Aaä

jJ (dər) - təsirlik halı bildirir

(A A ,Y 1 Y)jjj o>Ldl<u£jİ »j jjj oıluLjjlAjjl jija.

> (dər) - sözdüzəldici prefiks

(Y Y" V)j) jpjwjl ojS £uj«ı jl <jj^ jja. <-jjAjj jjjjj

jJ (dər) - üstündə

jj (dər) - qapı

(vr ’A)^ jp (j j*j cj^Ij aAj A-A4 (-?

jl~jji jPj1? j’ > (doləxti dər əz çardivar bəstən) - gözlərini

(Y V J • V)jja (jL jja. AÄSjjjj uSj21) 

jj (dər) - içərisində

(1 d A , i f)jjJ jjjj« jl (jaXJ

jJ (dər) - arasında

(> 'f rrr)jla^L,JP U ^liljj

jJ (dər) - vaxt, zaman bildirir

J_£ ÜJ? <jA <jSj >

(jj^l <J Jİ»

jLojj&jjj^c. jjl AS jS jlia.

( 1 rr Y ) jjä UnjjJ Jjäl jjjljjiAaja.

jJ (dər) - üçün

(Y 1 J f f)Cxu>a.JL f,ajla. jjjl J jijJ

jjj jXÄAİ jl jjjjj jlpkjjj

jJ (dər) - altına

(Y Y ö J Y£).1ı~i~>l-jl CjjbjJ Aa.j jaj

(jj'j? ujiJjl^jA J

jJ (dər) - altında

( i 4 , Y 1 )<_j| jä bJJJjJ Aİuü jjia ^gA jaj 

jJ (dər) - qədər

(V ) j f Y ) jLujJ jSLjj a.Yvi jl J^ o j^_a. j

> (dər) - fellərin əvvəlində işlənən prefiks

(Y Y ,0)1 jjJjUüjpjä. t—Aj aS I jj AjUjjj jjl lj Jjä.

yummaq, yatmaq

(Y1. ,YV.)CAxjjjljJJjla.jljJtJjäJjJ 

jj (dər) - yol

0 VV Y jl—j jlxVu

jJ (dər) - ölkə

(FV JT .) jjjij ipjxÄjjjJ jjjj

ja (dər) - tərəf

(YY’T ,fYA)j>JJ jU-jjjl CjSjjjjİ

jJ(dorr) - dürr, inci

(5 X” ,1 Ö)jJ »JjaİjJjAİ jl^jJja.

lS j£j jlc. jjc. jAp jU A$

j jj J* jl Cjä-jSjl£ Aİoa. JJJ

JJ jl Aİlj (jJjjäİ Aj

ĞPj^j4 (dorr kərdən) - dürrə çevirmək

pm ?fA)ijji ji jS>t L?ıjA?

jj (dorr) - söz

0 Y V ? V ^cSaALi jcİjj jäjjl j jjä cffjjl JJ

IjJ (dera) - iri > sözünün qısa forması, zəng

(Y A f 1 Y')(jljjäujj?jUp lSjAİa

£İ> (dorrac) - turac

(Y ,Y f 1)jjuuj Ay <jAP

AaI jj (dorrace) - gözətçi qalası

(Y f J V ^)(jjj >_£jlj jl AjJ jJ Jjjjj

jljJ (deraz) - uzun

(YX j YA)jljJİj jJJÄefjjSjİjj'j^

jA j'> (deraz amədən) - uzanmaq

lj ı—ılj c-bjlxäljA (_jljljj

l"ı^lı g'X j^ a£ (JjJ Alt, jjj

jiJ?-pA>> J eri*'>

jjjjj j^-jSj çl jjj j«jjJ

jJ jä. jja. jXİı X»İJ j^lljJ

jLj j<jl J b J^a. jXİ ^jjfcu



(*l Y ^) jlAıiı ^jıj jl jl

jA j'> (deraz şodən) - uzanmaq 

(*(&? }Y f V) jlıiLAı ol j jujjijı jlAi 

jij£ j'> (deraz kərdən) - uzatmaq 

(Y rf ,Y f f)jl> əə / cuoəljj^ jjj 

Jlji (deraz) - çox, uzun müddət

() t ö ?Y,f Y) jljiıiL«j lajjl 4jl£_u <S 

d jljJ (derazi) - uzanma

0 A , 1 Vf )lAA jjj ji»i 1J1J 15_>P?

Jİ JİIjj Ijril 03 11 o j

jl J jl^lSl jj jluiş, (—Ujui

jLxjjlb (jijj oLo ı_5jj

<s j'Ji (dəstderazi kərdən) - əl uzatmaq, təcavüz etmək

(1 Y t ? t AY')uyiS jb OujI jb£ j-Ijj <-£ J'jl U> JJ <S |_JJjJİ

ChKA <-s j'> (derazi gereftən) - ucalmaq, başım dik tutmaq 

( Y • Ə t VjOäj£ jj jb o jjj ASj*>a jijl <üäj£ (J jl jl o jji jj^tjj^

0T , t 5 Y)<jiijljSİ ji j-Sj£ı cJjaı 

jjiüJjlji (dər əfkəndegi) - düşmə
(f ,Yf • )t3ıiSIjjji jxi ,»Aİji

<_>l ji ıji>> (Jj*ojlıı

j^lj^jl Jİ Jlj^j ı/ƏİİJ

jıisjlji (dər əfkəndən) - salmaq
(Y • I)jb jj^ İPÜP* iA^’ji j^ 3j^ 'j Jj*-*-* Aİjjxj 

jÄİlji (dər əfkəndən) - tökmək, süzmək

(' ,^)jbijäb (»La. jllj j&Jİjl JİJJjib *-~>i j' b?

j-uiji (dər amədən) - gəlib çatmaq
(dd / ' • )lj>J l-İ JJ ^JJ ijja-^j

j-t«ijJ (dər amədən) - enib gəlmək 

(T. 5Y ATjcjJİjb (OİSbjiJ Ij^-3j 

ji-iji (dər amədən) - yaxın gəlmək

()A) f )ljjjl jajjaj Jjjl Cjjjxja Aj

Ijj A1A1 jj»i Jİ jja.

1 Jaj 1A1ä ^jS-lj jA? İAİ Jİ

ıs JUJ (derazi) - uzunluq, uzunu

(^ JAjJıi^^Lj^jj o-ula, (jijjlji

Ac-ljJ (dera e) - kaftan

?Y A A^^jİİä I(jl aS 

jiViMjJ (dər oftadən) - düşmək

(t T1 ; 1 ö Y')olaıljäl jl (jjjjb o jli jSl 

jjüsljj (dər oftadən) - üz vermək

(Td JP df)lja>LİüI*x ^biılı jl*?. 

jaUsljj (dər oftadən) - yıxılmaq

(5 • , 1A)) jıiAj (jSu x»l jj ^jjj^ j

ıiLj Ouui aSIj j'{ j ıllu

jjj ^»ij jijj Ijli ıbil ji

jj ooilıäl ji (dər oftade-ye tən) - həlak olmuş

(Y Y Y 5 Y ‘r A)oi (jijÄİ ji jj ooilıil ji oi jüja. Ij AAılI ji Aln

jjjjljälji (dər əfzaidən) - artırmaq, çoxaltmaq 

j-uijj (dər amədən) - keçib çatmaq
(dd ?y 1 lyjl./uı uAijl jojj&-L<>l jji <—İÜjIjIji jl$ıj (blA

jxdjj (dər amədən) - minmək
(t Y f * ) jöLj AjjVb (Jjj jj>jS j£-A jS «ojbJaj ı^i ji

j-^ijJ (dər amədən) - hücum etmək, şığımaq

( 'l ‘l Ü , t V^ujUäi jjj> jjj Jgjk A1j£_^ ı—ıtac. yjl jjÄ. (j jl <AAj

j-A»iji (dər amədən) - üz vermək
(f V ? f & T)OjAJi IaIjI (j^jjj (Jl.bjı.ı Cu*ı oLİ <_£Jjj^jjij?

<_>l jS. jioi ji (dər amədən-e xab) - yuxu görmək
(1 A ,Y >) jil j-b fiıi ı_ilji ji ji j*-« (jijÄjl (^Jİ ji j*ji*iji

jxdji (dər amədən) - başlamaq

(TY"f YYY)jj oiöajjj (jtıtı^jAj jä j jij2 t_g'jb-aib-tolji

jx«iji (dər amədən) - keçmək



(H y sY Y”0) jjjbj^ Aäİ ji ’i'ş.X < 

OXıl jj (dər amədən) - daxil olmaq

(Yf /?)£!> JjIj cjUxiJj Ajlaj 

OxJjj (dər amədən) - oyanmaq

jjSLijl jS. jhjS <ij£ jjjj^-

(Y . , Y 1 )<_ıijj ^jUj JXÄjt ^Uj

£lu Jjijj ^1 jäjljja.

ji^-aLS jj ^&j J ı

jxıljj (dər amədən) - uzanmaq, davam etmək

O-Ujj (dər amədən) - çıxmaq

(<5 A 5) jjj jj jjjj jjj #jU£

qxJjJ (dər amədən) - dəymək

(r. ,yv)lAjj aljjljxi <_£Jjj o jLaa. 

qÜj-İjJ (dər amuxtən) - öyrənmək

( i V ? V • ) jiäkjjäl 3' l^iuıJjai JÄ jS AS

"-Sjy^HJ*4 j'jajj XaljJ

Jjji jw

jj (dər amuxtən) - öyrətmək, izah etmək

(V V 51 İ”^)t>J^- (31 Xİ Ajjau jljj jj&JaJ ji jlj (jÜS-jaijJ

jxi aJ>«ljj (dər amude şodən) - bəzənmək

(Y*y Y ,Y Yf) JaLuU i_jjljjKuä>. jji »Jjaİ jJ JəUuJaİ (jxjişkjJ ajUj£j

(Ä'ijJ (dər amixtən) - ünsiyyətdə olmaq, qaynayıb qarışmaq

( i , Y f )ts-«ji CjaojSjä. ("jAli b Aİ jSI jxaljJ (»JjAJ

jüljjljj (dər əndaxtən) - atmaq

(f i V y) )jl£ jjj jjia. jjx Cıi.ljjl jJ jbj^->İlj JöjjJc. JioS

0^1 JjljJ (dər əndaxtən) - tökmək, qoymaq

(i 5 , i H Y)jjjÄ.İjj| jj IjjJj tjjJj Jjlkljjj abi »4 '»■> \*kj

Oailıjl jj (dər əndaxtən) - yıxmaq

(5 y 51 • )> siAıij jbsb j j^ixı jj cSLİajüj (jiuiÄ.1 jj jurnal

<3yAjljJ (dər əndişe) - fikirli, fikrə dalmış halda

(Yy V ,y Y ^)jl jjl£ jUaji JjS jjj<«l AS j) jlS ^lİ^J-a A-bjAjl jj

j.iıOj.üljj (dər əndişidən) - fikirləşmək, götür-qoy etmək

(yy ,rH)j;ua. ^jiSj (jijjjijj jjia, j jix. <jjS ja» ojikj

(j-UjU4 (dər avərdən) - gətirmək

(y, y 1j ji jj a£ ^-j eli-*j ə ji j? jbjia as Aj

jjjjijj jLÜ (ləşkər dər avərdən) - qoşun çıxarmaq, qoşun çəkmək 

(AA 5 1 y y)u^jjL jU (-&JJ <-£j Alual jijJ l_^jjjlS_JJJ jSJal JjjiJj

jjjji jjjxjj (be-sər dər avərdən) - başına qoymaq
(1 A^ y)jx-j (^JİA J^ju aJjjijJ JJ>£ jySiJÄjS jLjıjj ajj

jjjji jj ^j (dəst dər avərdən) - əl vurmaq

P Y'd ?YA)j^j^ CluA aojlji (»jlj$£j (JİJJİ CujJ JJ4-? (JJİ Jj

ÜPjj'> üüjj' (əz-zin dər avərdən) - 

(> r ö y y i )<_£^a a j j^ jii jiji əjjijj 

lAxjj'jJ (dər avixtən) - çıxmaq

(öv yy)jüjj saj^jji jijb as 

üüaj'jJ (dər avixtən) - qoşulmaq

(Y A “t , Y • y )Cuäüjji j.j (jaS j£-J jI£j 

chäjjİjj (dər avixtən) - qanşmaq

(1 Y A , Y • Y')JL»j jjsu Aj Cjjt-al I j i_9-u^

atdan salmaq

uSU. j->jj jjjj' <j^ jj'j°

jjjj jl Jj Xb Aa. jjäUü

Clbiäj jSb AjijJ jl JJ AjulU AS

(Jl5-k*lJ Ajäjji jJ jl£-JJJ

Ğ>üäj'> (dər avixtən) - yapışmaq, vuruşmaq 

(y 'f ,AA)a±İİJJ A^ajji jJ Jjä. (^aaJ -JÄ

jLP (deray) - zəng

(Y'dY fry)(jljibx*J uLıabl JJ-ö ja. 

jljJ (deray) - zınqırov, balaca zəng 

3 iy)jj‘’JjS'jji-4tj4J‘-£-j'-;j 

»jjj|jj (derayənde) - səs salan

jüj <_S'J^ J44 J* J^



(x r 5 n f) jj »jjSi jjkx> <_Sjbj

jjjJ (dərban) - qapıçı
(Y • X ,Y ^d)jlj JxabjJjJ (jbjjliuı

(dərbani) - dilənmə

(Vf /<Ä)4j Aİkjj

(dər bəstən) - bağlamaq

(Y 5 Y X Y)Əİa^jjui^ji ^.Aİj jtjuu AS

öüa. lsjjm

<j^ > ük (nan dər bəstən) - çörək yapmaq

, 1 f) )jUc j£ jlsJlj oj

jJ (dər bəste) - bağlı, çətin

jjIj j (kar-e dər bəste-ra qoşayeş dadən) - çətin işi

həll etmək

(f f' Jcai^jjjl j £ jJ jj) CLl-jIa jj aS CaiS j jULj jj ^1—i olS jj

(dərc) - Məhəmməd(s.) - in merac vaxtı keçdiyi məqamlardan biri
(Y" ə j V)."l jj'l jll j J-lj-Lai r jAl Clıjil^jƏ jjj jC- <£j jjj j

<>4AP 1 j £ > (dərc-ra dər nəvəştən) - Dərci keçmək

(tO ,1 | J £ jAj -V»i J jAı CxuASjJ jjjjc. A^j'jjjj

jjjj (derəxt) - ağac
(VJÇs4-5 -A-J21 j' AAİlaijl AS

jaS caä.jj (derəxt-e kədu) - kudu ağacı

() V A ,) dT)jUäIj j JjS JJJ dxx jü

JS os.j^ (derəxt-e qol) - gül kolu

(Y A ?Y V ‘r (jjjluıj sAäjjj »JjS (a£j n.jji jL jl CuA jJ

jəjj oä.jj jj (bər derəxt bordən) - dar ağacına aparmaq, asmağa

(dərbənd) - Dərbənd

(^ 1 ,4 f)Cıslu jä. jl jə jä. jA? C2jäj AİjjJ aS Jj) JİjjjJ

JJ (dər pəziroftən) - qəbul etmək

(<5 • ,Y Y A)ə^-a ^liuıjj ı_Sjul jjjj A^oj Cj3 jjjj J jjjjj jj j

(dər piçidən) - səy etmək, çalışmaq

(X Y 5 Y ‘Y • jlu&j (^Uöj

lP^jj jj-5 (dər zur piçidən) - gücləndirmək

(Y • ,Vf)lj flc. jja qİjS (jJjji 0^ İJ fl-ül cf-u^u jjjjəj?

(dorc) - mücrü

(r ♦ ,Y“İ f)OäÜjLjJjJjjjj £ jJjl Jə OäjJjS e-AjjaJSj

lPj^J? JjjAjS 2» (dər-e dorc-e qouhər ze-ləb baz kərdən) - 

dodağının inci mücrüsünün qapısını açmaq, oxumaq

(d 1 )JjS jU j£ ç j<P JjS jU <*s

£ > (dorc) - inci qabı, İskəndərə verilmiş Çin kənizi nəzərdə tutulur

aparmaq

(Y AY" 5Y'VY')Oä.jjjjəjjj— 1 j »əijA“ 

‘jjjJ (derəxt) - Şərəfnamə

(V , Y Y r^OAj Jjj jljj jl cAjjujJ a£

(derəxş) - şimşək

(Y'd , Y • A^jjAjJ jj?- J j “-jj Aa-jjiI jı

l_~»4 L) J^**1

OäjJ -^3

(jÜ-j-Uİ jjt uS.J*'- J^

jLÜjj (derəxşan) - parlaq

jxi jLiä.jj (derəxşan şodən) - parlamaq

(YA , Y V • ^Qİäacjjj (■y-oj jl»ialj£-4 (Jİäjj jjjjj? jl-—jJ 

(j^zijj (derəxşi) - parlaq

jj> > (derəxşi kərdən) - işıq saçmaq

(YA ?Y YA)^jS(JJo,jjlj jl^jjj <-uİ fjS^jIjqüZL

jiuıljijj (dər xastən) - istəmək

(f 'f , t VT^oLi t>LiL a£ jj-ı (jälj jlj? »lji^ji Cuəjljjj a^jI j>»j



jlUjÄjj (dər xastən) - tələb etmək (Vf j f A)j1jjä |» jLj j» a j&-L JjL£ jLlm J ji ^J jJ £əS JjL
(HV VTA)<USU »L> jl jLI jjjj 

jluıljl jj (dər xastən) - soruşmaq

( i f A 5 i AV)C UaJ jSı Ajljj j-0JJ A£ (jJäjj

Aij jl Cjuuıl jäjƏ A»lj
üjäj> (dərdçin) - özünü fəda edən

jəjj jAÄjjj (dərdçin-e kəsi budən) - birinin fədası olmaq

(I Y"ə JV t)(»'jj Jj^a ja Jj päjä j j* J Ui-1?

<üUjäjJ (dər xaste) - arzu olunan, gözəl jLilj jija (dərd daştən) - əzablı, dərdli olmaq
(^ ,T • T)AXu1IJİAİ ("J-uİSJ öjjJAJJÄ AİJjijƏ jüi jl Jjjjjj

(dərxor) - müvafiq, uyğun, münasib, layiq

(V'V ?VY)C1m.jjäJə jjJİjjU JÜxjİA CuujjL jİAİjjI CjJjA İjj

jjä-jJ (dərxor) - gərəkli, lazım, vacib

(t ;Y VA)C-bujjäjə Ij AjJüj jljj <-Jİjä Cijuıjjjjjla. A£ ji Jl—; Lj

(ər ?YAə)^^Äjəjjjjə .jJjlə 

aUajj (dərdmənd) - qəmli, dərdli

(Yə 5YV)üxJjJ JjL jULc-L Ja

<■ oj uSjj'1 j

□jL j jl jjj

jxi aLaja (dərdmənd şodən) - qüssələnmək, dərdlənmək

(Yə ,YV)aİ.ajA AjJİ jULpL Ja

(dər xord) - müvafiq, uyğun, münasib, layiq jjj£ ala ja (dərdmənd gəştən) - xəstələnmək

(^ ?Yri )brj|jbA -JjLj jəj£ öjL jsk>u (-11JŞK JjU oLjjS Jjjä jj jä

ÜPj? (dər xord budən) - müvafiq olmaq

(t .V ,iəi)əjjVlS »aja jə jlS jUa AjjS V13

(A ,TA Y )aİ«AjA ^AjjäLjJ ejəjS AS 

jAMJjJ (dər dəmidən) - əsib söndürmək

(i Al ,1 AA^j jij ü'ji’ '*-?■

əj±4jJ JUäAjAjJ £jL jA

> JA? l>aL

fljLjji.> (dərxord-e aram) - sakit, hərəkətsiz

(Y f ,V i •)AjA flJajjäjA Aj JJJ-.

(dərd) - dərd

(VA ?) ) 1

J> (dərd) - ağrı

aja ^Lä jlj Oäj jl jaİS—jl jä

c'Jjj tA’j £jj ji a>i

(Y • < ** AÄ ^yj^Sİ jlj OSj (jİA»i bXjj JÄ

(dərd-e sər) - baş ağrısı

(r. ,Yrə)O-^jlAjkkajjəAj/jujj Ia j-ı AjA lj jl$Ä

(dərd-e şekəm) - qarın ağrısı

(fr rr i)^ ^əjə as ^ijjSı

J> (dord) - xılt

ĞPjj’ <_&>£ (dordi be-piş avərdən) - pis məstlik etmək

<_Slijj4 (dərdnak) - dərdli, qəmli

jjjS uSljəjj (dərdnak kərdən) - qəmləndirmək

(V? JTY^lÄCaJLıuSLjj^jl Aäjjjj cSLİJjJ Jjä <_jj2İ jbjS jl*?.

jjJ (dərz) - parçanın qatı, arası

(Və/A.)jjjjäl£əJ jl jijjJ<»A jjj OjsUj ^Ljj

JjJ (dərz) - yarıq

ja12& jjə (dərz qoşadən) - yarıq açmaq
(fl ,f 1 f) jjl ^lAjl jj aAİİS lj jj-> j jjj ajS jjjl jlAj <>aL1£

ghjJ (dərs) - dərs, nəsihət
(Tf ,V >)lj (xuajjj cjjUL (ji->jj 'j ^A*Jj O'jƏ jjl (jjiəbj

jü-Ujə (dər saxtən) - barışmaq, tən gəlmək

(VA JTA)ft~İAljə Cjujə Ij 1'u.ıjə a*j jä ^IäIA jj\>S ,-yAİjÄ (_jj£J



(dorost) - doğru, düzgün

(V > X )uivü ji j)JaSjä. jjjj

(dorost) - möhkəm

(jjl J f&a. Jja. fjUi

(i • T K A)cj—jj jljSj t" u“? jjj (jxuLuıl t%ıw u tı5jxa j

(dorost) - sədaqətli
(XV? ,fVjj jLaw ■» .'Xj.,ı

jjJ& ——jj (dorost gəştən) - toplanmaq

,AT)^jJJJj£ aSüj^jJ' LjJj CU—xj JjUjA-J^A-oIjS

jjüt. —-> (dorost mandən) - sağlam qalmaq, sağ olmaq 

(d 1 ,YA)CL—jJJjla aSjjJ »1— jJ o-uj jU Jj-lj^

jx»İ —jj (dorost amədən) - uyğun olmaq, tuş olmaq 

(i .v ,rA5)CK»> A-l(jjji.j(jjiy ub* o-ä^ij Jj jijij

(dorost) - pozulmaz, qırılmaz

(^ ^ ,rr • )Ca*jjj JjİL Jgc. jjl a£

(dorost) - xeyirli, yaxşı
(XI ,XTd)c—jjj (_g jtaı>ıjjl £İUa jljS dluÄ 3b (^xlUə

ja«1 (dorost amədən) - uğurlu olmaq, xeyrli olmaq

(TA CiuıA a.ljlu uj j jjj AjäA j£j

Ol-jJ (dorost) - əməlli-başlı, yaxşıca

(a J f • )Cx-Jj jja. jujUuj JU AS ——İJ JjL> AjL>I jijl j-

jj-ıjj (dorost) - əşrəfi
(1 JX^Lji—Lb jji^jJ <iäljj£a. (5-1İJ Ai fJAİxi

(dorost) - yaxşıca, çoxlu
(AA jrd)Cj«> j£ jpJcfjl!jJ(jJil»AS ——b—I jJ3l ^j^j j’Jjaj

ü^' (dorost amədən) - üz vermək

(1 V A jj Ali Jajj A£

jjjj Owjj (dorost budən) - düzgün olmaq, doğru olmaq 

(lir T Ş)<—u,jJ XİLj ola jj^oaj Cuaäj (jjja. ASIjLA 4-oljj£j

(dorost) - üsul, taktika

(1 r . ,X • • )Cu.ä.i (5J&İ1

(dorosti) - sağalma, sağlamlıq

(n v v ‘f x)jjjpjU csj- j <jb jjijlj jJj?

jxi (dorost şodən) - düzəlmək, yaranmaq

(VI ,rd?)——jJ Xİl^aljjjS (j-“ljj (—wijjljjj AaUj*j JljL

(dorosti) - doğruluq

(Af ?d‘t)O*alJa. (-yjjuıjJjS <jJ*Jj j' Aj AaİVj 0.^111,4 aS

jpAİ —-jj (dorost şodən) - aydın olmaq, məlum olmaq

(r • ^rw^Oüijj ts Ji-^ o jj—i j— üd-İ jjjLjjj jl jıjij (j—j

jjjaj jj (dorosti nəmudən) - təsdiqləmək

(ff JI^JjaI^jJİJ Jİ-AaÜj Jjaİ jj-a cSuj ji- jJjlja

ja>i cäxjjo (dorost şodən) - açılmaq, tapılmaq

(V • ?r 1 T)<—xjjJ ^JJJjLşjA gjA Ajİİ Ç Uaa. aljjJLaijlc. jjJAJja.

jjjS Cikujj (dorost kərdən) - əlaqələndirmək, aid etmək

(rr A)CujjJ (_$j!uİjSjj oJjS <—x— ı*'...^ aotjjl (jixlj (_£jj—İj5J

jläS uäwjj (dorost gəştən) - birləşmək, yapışmaq

jj> —İL > (dorosti tələb kərdən) - həqiqət axtarmaq

(TT JYYpäLjL cA—jjj^ (_£5j JİJ&

jJ (dərsgir) - dərs alan
(Xr ?x i)jj£-> j&uAy ^->ji a£ jjjjjjjc- »Ailjilj jl jl A^

jJ (doroşt) - kobud

p?r jjj'jjjaS —JijJ Jjj? j? jLL



jj Cıi^ jji

ji»j Cuijj (doroşt amədən) - kobud görünmək, xoşlanmamaq 

(V A ,T • • )O—jj <_5jjjj jjj (JİJlAj I ja. Cxijj L«jl JjUI j »1— j^j

jdjj (doroşt) - pis, bəd

(? v / rt)oJu oJ&üjjij jjjj- j>

üjjİjJ (doroşt) - güclü, qüvvətli

(YAT ,frt)jj£fjjlj^jUI jjjJisU

o—jj (doroşt) - möhkəm

(di” j'M ä)jj£ ajj (JJİ«J (»jJ 

tA-jJ (doroşti) - kobudluq

(f Y , j d 1 )c$laJ (jjLulajx* j

£jə (der’) - zirehli paltar, kaftan

(F) ,A V^jJj £jJ ojJ OJİ jİ İ.Jİ jä

Jüj-ij? əj'j' j £ > (der’-ra pare bər duxtən) - kaftam parçalamaq, 

döyüşçü öldürmək

(Y f 1 tr «)4ÜjJjj 4jjj Ij £Jj 

cAjj £> (der’puş) - zirehli kaftan geymiş

(TA , Y V I^jj £ jJ JJjjj j—SLi j

<ALp (derəfş) - bayraq

(dA , j Y • cfftjä Jjjj jji—> j

jjb Jisjj (derəfş-e-bolənd) - Kavənin bayrağı

(? A 5 Y y Y)Ji-jjjji JjjjjijlJiU4S 

cAM (derəfş) - parlaq

(Y W , Y • «JUİjjjj JjJjljj

jjji A*—J JJ

<j'J^ «-•>? Ü^İA j j^iİjJ

JJjJJj ^**>lj JJjlİ j

Ajä.JAİjJ (jjLa jj £^Uı

(jijjluJJal (JJjaİİ ja> 41»,—i

jijj Jij

JiL (jiäjj jl Jjj <luıa> jl—j

(AİJjJs^Ju ji1

jlwijj (dorrfeşan) - jUil jJ sözünün qısa forması, dürr saçan

(y V ^Y’Y’^jLiSjui U lXJ j^yJSjxu jLiijj Jji.j^j ^jj jj ^j»l

jUüjj (derəfşan) - parlaq

YTd ^Yjcjljii s<»2i^jl JjjUiıjJ

jjjUÜjj (dər feşandən) - süzmək, parlatmaq

(Y ,' Y"Y)JLi.jj jja. jliijj (Jj jİAivjj Jj'j j' \j?

jjjj (dər feşordən) - bərkitmək, ilişdirmək

(rY v fr'f'jjjjjjj jİjjjmAj cfjj^j?

»aLÜjj (derəfşənde tiğ) - parlaq qılınc 

(f ı, ı • 'j ^j-3

Jjjjjiäjj (derəfşidən) - parlamaq

(Y y£ ,svy sAaiİ^jijjjLİajj

jji&iljj (dər əfkəndən) - başlamaq

(> <jy 5r? <5)jjSiijjic.jji ji jui Jj5<ijj Ji— LSjjj Ji

jj4 (dərəğ) - qalxan

jj- JJjjİ jj I j^5jj <• j (ze-məh dərəğha-ra bər avərdən-e miğ) -

göyün qorxudan ayı qalxan etməsi.
(y Y , Y • H aJjji JJ IJ l$İjJ 4» j j±> aJi>»İjJ <-&-> jjI&J Jjj

jjj—Sjj (dər kəşidən) - çəkmək

(T ,Y Y )jJSjj (jjjk* jjS j j j jj Hıi j'Jbi

jja—Sjj (dər kəşidən) - geymək

(Y <5V TV Y )jj2£jj Jäj jSI js 

jjifdlSjj (dər kəşidən) - örtmək

(Y YV ,Y Ay)jjj>yjl (jüjJ J«j

jja—Sjj (dər kəşidən) - tutulmaq, daralmaq

(y^ ,y y y)—i/ cjuüJi <_sj—»j

jj^İSjj (dər kəşidən) - bəzəmək, rəng vermək

(Y • T Y V)jjjä'İİ j (jÜaiİS jj Jüa.

»tSjJ (dərqah) - Allahın yerləşdiyi yer

JjLİ (jjja. jlji ja.jJjS—

JJJ <JJJ 1 J* J?

■ ■* (jl JiiSjJİ ja <_SJ^

JjjiJl— C.4ÜJ Jjjl jS



»1 jäjjc. jS—a CLiijjc.

UA’jjJ JA

(V , • )^-l«i öLuajj jj al£ jJj

»t£jj (dərqah) - saray

öLwj u&dj

8X>J (dərqah) - dərgah, qarşı, qabaq

(AY jV'f • ) jja, jljljä. jjJöS Aİoa> ja Aj

jj-ü j-S (ur^) «X>A (be-dərqah-e(kəsi) kəmər bəstən) - birinə 

pənah gətirmək, üz tutmaq

0 Y A)<> 4' J j' L$JJ ' J?

(dər qozəştən) - keçmək

(f ,t” • y)«,*»>»jj (jLa*jj jj~ yiu

(dər qozəştən) - ötüb keçmək, geridə qoymaq

(1 f ; Y y Y)OoiröjJ jl^~alä eAİAajl AS 

ch^Xp (dər qozəştən) - unutmaq

(y y ► ,yy. )(jjjja ^ji jUjj as aj jiia 

üXÄP (dər gereftən) - bürümək, doldurmaq

(41 ^tyy^OSjSjüe. j uS-uAjJ ^LjjjJ

öXlXp (dər qorixtən) - pənah aparmaq, əl atmaq

(? , Y f • )Jlijjjjj£jj jLxjjj (JlSLuı o jla_j ja Jj2 jaU-ja

Xp (dərgəh) - »Xp sözünün qısa forması, Allahın dərgahı

(A • )jjAİlj Ojjjl ^IJj^a

Xp (dərgəh) - çadır

('v ,y * 'o^Xp j> jp/a ®aps

üy*İİ Xp (dərgəhneşin) - saray adamı

(Y ı y /vy^uij jj Jjj jij~ cuiis

?P (derəm) - dirəm, dirhəm

(H/n^jgjİj^jj^Uj jjj uSLlä.j Jijjj >jS (j-jS

j* ®İAjA ü JA J*^

<■ lu^ J^t A jLia. (J^ulJJJ JwaaJ

05 jS JÄ j^j jjSjJ Ajlä. <aä

^Lajl j <u> jl i>»a.i A^. jJ Aİ

a-^S f jjj? ?jj (derəm bər derəm kise) - dirhəmlə dolu kisə

(İY ,YY?)£jj ^L» Oj Jja aA-j »X ».£ ı^1 *~X (*>

jjl$j aP> aP (derəm bər derəm nəhadən) - pul yığmaq

(Y J Y 1 )jl$j JjLOa (»» ı»P

t»p (derəm) - çiçək

(Y Y 1 )jluja.jxjjj jSjJj fjJ 

jUjj (dərman) - çarə, yol

(YT1 ,Y??)Ju» Jis^ljx»OİjJ (XiLi 

jı>*P (derəmriz) - gözəl söz deyən

(f Y JYjjLi£j~b <_$□ (jJSj-

jAp- ü^*AP

(jLİİjJ Jjijj ja jJ JJ

jjjSJjj-> (derəmriz kərdən) - çiçək səpmək

(Y Y t 1) jluja.j~.jj jS JjjaJj PpP c-4^ jXaP* ü'j1

äjjijäLj f.jj (derəm naxəride) - derəmlə alınmamış, pulsuz, müftə

(Y . 1 /f A)?j4 OjÖU. »JjjiU ?jJ O-Li toJljJÄ)

<Pp (dərməne) - yovşan

aüajj jjsU fjJ jPa (be-damən derəm yaftən-e dərməne) - yovşanın

çiçəklənməsi

(yd 5fA)4jäljfjj j-İJj<A.jj AjsIj jVjc. jS (_^jJİj J^J

»jjjj (dərənde) - yırtıcı

(d./yy^iiujjijj^jLi^jSji as <_sua^~.> juiUj

(jjjlijjj (dər neşandən) - əlavə etmək, qatmaq

(' /öf )jl4jjJ jjäj£ j* <a£jjj ü’ lA-

cAjjJ (derəng) - ləngimə(oturma)
(Y'v r y ı )JLjj ojib osj jujiaijj uÄjjj ^L.jjjjS Juj X1

jjj jj (derəng amədən) - ləngimək

QfA JLiJj LajlİJb (^uü jAla'I 3baJ Jja > Jb> Jİ jl



jjjji Ajjj (derəng avərdən) - ləngimək, durub gözləmək 

(Y f ?Ad)<_Suj jVLj jj*jJjJ; (jLlÜ jj jjlj gjAllij-»jp

CPx Aijj (derəng budən) - ləngimək

(1 d 5 Y Y V)AjjJ jUU^j2 ^j (jİJjlj Ajj #jjjjj £ ja. J jjJJJ j

jiiij Ajjj (derəng daştən) - tələsməmək, ləngimək

(V , YT f )Aia. OäjXjj (jja, Jjj U&Ji Ajjj Jjl jj JJjSjj^Xİj

jjjj Aüjj (derəng didən) - ləngimək

(AY )<AjjjljjjjLs. JjjJ l-Sjj ^ujj (jjiij ji>jJj^

jüU Ajjj (derəng saxtən) - yubanmaq

(Y. vySj^.j jLa OjjiÄ qaj A_>jj jU«j ^i

CPA Aijj (derəng kərdən) - ləngimək

(d 1 \ d)cAijj (jjÄİijjjS Aj_j4 jjijJ c_5Lj^. jjjL—S ü4j£ (jitijjj

CPj" Ajjj (derəng nəmudən) - ləngimək

Ajj (derəng) - əziyyət, təlaş

(ı •,Y sJjjb j A“>

-Ap > (dər neveşt) - yazılı

(i ,Y fY')o—j*» jjlj 4£jl jjl 4S (_AjA j

öAAP (dər neveştən) - alt-üst etmək, yox etmək, pozmaq

(1PA , 1 r Y )l_uX a JLjI j u Kja jSj (jjaLuıj CbİijjjJ (j^£ JaL—J (jijflj"

öAp > (dər neveştən) - getmək, keçmək

(Y V , i i y)c~uliJjAjj JjlJ (JjJ$JJ 

(dər nəhofit) - gizlin, gizlində

(5 V ,1 • )Oİş> uSliJj£ I j jij 4jİş, i

JJJ (dər u) - orada, j>jJ -nun qısa forması

(Ad ,“İ)jjJJİJjj j jljlJjjJ (>j 

jjj (dər u) - ona
(KA ,Y?Yj(>. <-5Jjlı c£İ_pj$-M xP 

xP (dər u) - üzərinə

(AF ,YYY)cjS jUac oJj-jjJ 

xP (dər u) - onunla(həmahəng)

(dY'Y ^Jjjl^JjjJtfJjj-üAp

ö* Ap jh A1 >?•

jji <jU <**j JİJJ (jjljj

XP (derou) - biçin
(VI ,Y VV)jjj OSjj oJjjJ <A » J1 A J1 A*

(jjjS jjj (derou kərdən) - biçmək, budamaq

(d • J f • )O-ÜJ>jjJ U-uo.Jj (jl> CıOjjSjj 04 jlJ A jA 

’J'xP (dərvaze) - qapı
jjjS « jlj> AiÄİ (ahəng-e dərvaze kərdən) - qapıya tərəf

yollanmaq

(rı r )j> »jij> Aiaİjj-iXjSja. j> »jij lsj j—A e-j

(»PxP (dər-o-bam) - qapı-baca
(d“İ ,Yff)O4^ >İC.jc5Jb.jJ ^İJJ-P 04^ JÄ_^J j^jJ <-a

AxP (dər-o-bənd) - qıfıl-hasar

jjjLjjj (dər-o-bənd bər xaste) - qapı-bacasız

(f j Vd)xUx>jj> (jjljl JjjjjJ Ai-iJ £İJ

Jjjj (dorud) - salam
(Y'd ,Y V<\)jjjJJj-o jl jjjjjiji JJjj- ->JJ- AiU oJjjij? üjij-

(>jji •*jA (dorud avərdən) - salam göndərmək

(f d VV)JJJj jUUSOj J Jjjj O^Jj' Ap üA

(jülji. jj> (dorud xandən) - salam-dua demək

(H V)JiUs j2İj> Jjlafrj Oİj jjj? Jjlji-jlc- (ji> A-A^cS^JX1

jjjj JjjJ (dorud dadən) - salam vermək, salamlamaq



(Y V ,Y Y)jjjj Ij uA* AjX)-3 f»jj' MLA csj’>

ü-^-j Jjjj (dorud rəsanidən) - salam yetirmək

(fr \ 1)jjjä jj^J fjU tPU əjjj fluj yjUj jUjjj

AJ“jj®- üAj^j Jj> (dorud rəsanidən-e xorşid) - günəşin çıxması 

Ç) Y d j Aülutj ^ju-uJ^S jjLaj A-\vv?

jjjS jjjjj (be-dorud kərdən) - xüdahafizləşmək

(m ,r^)i>4jjij^jj#>Mu

JjjJ (dorud) - dua

(f f V > V^yijjjjjiş. jjj$ Jjjj

Wa (dorud) - rəhm

(Y Y J dd)&sJ&İljfcljJjd aJ&İI Aİ 

jJjjJ (dər-o-dərgəh) - ev-eşik

(d • ?T ♦ V) jJj J*1 sjJj JLİjui t$tşu 

ğ.jj-1 (doruğ) - yalan

(Ad ,M)£jji jjU jjjljjluljjÄ

ö3^ (doruğ qoftən) - yalan demək

^jj-33 j

c. o Jİjjj jblji. JjjJ

JJ şjSjjA / Jl jj J jJ

fjx.İjjjjUlj J) jj

t JJ^jLh cA“

?1M d)<jU^M l-Sjjl ^JjS-UÜ i'gP- JjJ 

JjjJ (dərun) - içəri

(Y dV Af)jjä, jbjJ Jjc- ?jJj ^js 

(dərunpərvər) - Allah, tanrı

(•rV Tf )^l oüljAlj jİJjA.jjjajjjj

<—İljjjjl jj j!$jj jajlLa

jJj3 Ə JJ- <İJ“ fJJ* tr?J

^1 «jjl j (jx*j jjS ojjIj jljj

(dərunsu) - içəri, daxil

j“b>J'(əz dərunsu) - içəridən, daxildən

(d 5X T.)jüjjsljj (jjUij j^jjjj

(dərvey) - içərisində

(5 A ?Y <_f jj-3 »j£əd a£ 3-">u »aa j£jjjJj jli?> 

jJixP (derəvidən) - biçmək

(VI , Y V Vjjjj oäjj oJjjJ A_diij

(j-W-3 (dərviş) - kasıb, yoxsul

(rv j “tf)^ jijjjjjij^Jua^. jUa 

(j-JfAujJ (dərvişpuş) - dərviş paltarlı 

(YV J f)jijjä ^aUİjIjjjS.

»> (dəre) - dərə

(V Y r \ f )4İdlüİAd oJJJ&5 ojJ 

çUJl »jJ(dorrət-ot-tac) - tacın incisi

(V çilli »jJjl (jajjjxaj

jju^ljAjj (dər hərasidən) - qorxmaq

(n,

j> (jla.JJ AİdS Jljä Jİ jji-*

ji Jjjwjj J jJ jUaluı O-ıJ (_,^J

Aldlj jl$-> jJ J— «J? j' j'

jjjäjj aSJI Jj^j

1J ö^Am-jj

(*AjJ (dərhəm) - qarışıq

jüjJ > (dərhəm amixtən) - bir-birinə qarışmaq, qaynayıb

qarışmaq

(Y 5Y ^T’V'r^dJÜj^i ^ukjj Jj-jJİJj Yü^Jj £jj <_Sj^j Jjj' ,

jjä^i ?a jj (dər həm amixtən) - bir-birinə qarışdırmaq
(Y^ J • ).V|İA. Lal ^AjJ İJJJJJ s 11 “ '11 >A jS~Jİ jİjİXJ—> jj jl jlj—>

jjijji ?a jj (dər həm avixtən) - əlbəyaxa olmaq, bir-biri ilə

vuruşmaq

(Y YY ?Y Y • yiılAjCjl (jjjjLid jajAj .YuAjjİ jJ jjjuL»djJ

L>jjjj (A jə (dər həm dəridən) - dağılmaq, parçalanmaq

(1 • Y ,Y 5 ?)JjjJ (*a j3 »lSljj jIIİIjj Jj—jj j* I j^ (*>*ikJ

LA-^-d jj (dər həm şekəstən) - dağılmaq

(Y • ? ?Y “I f)Üj-S<d fA jJjjJ ı_&±» £ jjj Cl-jc^İ-Jj jjj (jji £jj jJ

Jj-S-d fA jj (dər həm şekəstən) - parçalanıb bir-birinə qarışmaq



(Y 1 f 0 fA jJ Jji ^J3 bjwj

jJ (dəri) - Dəri dili

(Vf 0£) jj£jj«Sjj£ jbj jbjjU

JJ (dəri) - dağ(sif. )

(dV 0 ja <_£t^j^jj ÜJŞ- A£

(dərya) - dəniz

(f^ 0 Y)jja Cuj jijl ı^i> jaj j»jjl a£

(dərya-ye təlx) - acı dəniz

CbwJj <jbj AÄiuıj jjjSJJ-“

(J jJ -lül j I j l^-abj ji.

L?jJ cSjS a jÜ j Ijji jlu

(H V Y f)jh ^bjj Ujixi j^ jLjx.1 jj jjj>u jja. aS

ü'j j^ (dərya-ye xəzəran) - Xəzər dənizi

(Y) ?YAf)^iS jLialjAj£ jljjAc.j=.j jl jji <jb jJ jbilaj 

,/j; jlkL. *_£ j> jjj> • j£j aa jS jjja. (jUjj j (ze-dərya-ye çin kuhe be- 

kuh bər zədən-e tork-e soltan şokuh) - günəşin çıxması

(IT1 0Yl)aj5L>JjjjAAjS j^L^jj ojS-1 jlkL-e£jj jjl£ jjj 

jjs <^b> (dərya-ye qir) - gecə zülməti, zülmət gecə 

(Yva/n)jji^ij>>jjA/jjjİjj j£jjj<Ali

j" C J^ lPjj' j? J* jbjj j (ze-dərya-ye qir qouhər bər avərdən-e

çərx-e pir) - qoca çərxin zülmət gecədən gövhər çıxarması, günəşin 

tülu etməsi
(YVA /Y'))jjicfljjJj ja/jjjİjj Jü CJ? ü^JJJ cA 13 Ü14

U jb jjj (be-dərya-ye ab) - bir dəniz su ilə

,A<ä)l-jİ jbjJj a£jİ Jjxiij a£ s->Ijj Jji <j2i ji aSjjLü

j'-’SIjj-ij (be-dərya kənar) - dəniz qırağı ilə, dənizboyu

(jd 0 Y •)jLj£Ljjj Jä.1 jm Ja.1 ja jL>j$j a5^>jS ji jl oäj jjjj

jjU£ jji jbjj (dərya-ye xun qoşadən) - qan dənizi yaratmaq, 

çoxlu qan tökmək

(V • j f T)jji (jİjjijıXjü jjLiS jjj? bj31 ’-jjjj' jJilj «'4^

ü-3j (ze-dərya gərd bər avərdən) - dənizdən toz 

çıxartmaq, yox etmək

(df Vä Y)jj^ (*Jİ J? bjJ j JjÜaA Jjj bjJ <_ijj

<_>T cjLjjj (dərya-ye ab) - göy, asiman

(i ,' • ^')sJi c?bjJj <_£>• OİjSjI jj t-jlläi ^AaJ^JL jjjjÄ.

cjIjsİ c-uja. jüjSJljj jiji <_>i (jLjjj (ze-dərya-ye ab atəş bər 

əngixtən-e çeşme-ye aftab) - günəşin tülu etməsi.

0 • i )ur>i <S^JJj <J"İ Oij^jl jj (-jLÜUAaJİ.^ jjjja-

Ü& uAlP (dərya-ye çin) - asiman

(> t“i TY I )öj5J Jjjj AAjS jjUjjj oj£j; jbaLı *_Sjj jjl£ jjjjSİJ 

li>> (dərya) - çay
{Tf 0AT)U jbjJ ja.Jj jjJ ‘rjbsi jja JJJjj

Lfjj (dərya) - rus ordusundakı vəhşi döyüşçüyə işarədir 

(TAY 0Y'5)Jj£ bjJjAjjaJjSj-ü 

b> (dərya) - dəniz(qoşun)
(Y ar rv ı )^»j bjjj ^jS Jjjijj

(dərya) - İskəndər

01»0 Y Y)Jjj-> bjJjlJ ı-äJxja

jj, jISjJJ a jS JJ a JJ jÜ Aj

jjİmü jb J4-* jJ t*

bj-i (dərya) - ölkə

0 V , Y ö • ) ja <_jbjJ ajj&ÄI Jjjj JJ- 

JjIjjJ (dəryadel) - dəniz ürəkli, geniş ürəkli

TT)rı.fc^ bjJ ji jJj£-~1 ç j* 

(jblijj (dəryadeli) - geniş ürəklilik 

0 Yf ,Y . v^ajj^ jib Jj£ jl jlji

»jSbiljjj (dəryaşokuh) - dərya əzəmətli

j* jbjJJ 3 J1

elSi (JjbjJ JİJİJ ja

aj£j>bjJ aLi (jlibjJ j



oj^OIjjJ &L0 ^^IjIjjjJ

JjjsLjJ aSIau jü£ oPj

(1 VF ?Y «l")t>jjSji IjJjS iyp cAji-jj öjS^SLjj oLİ Jj Ljj j

»j£— Ljj oU (şah dəryaşokuh) - İskəndər

0 Yf ,Y • YəsjjS ji L jj£ ^^jxj Jjljj

(j&jjJ (dər yaftən) - tapmaq, əldə etmək

(VF ?Y AY)jjjalüi jl$jj

c>&uJ (dər yaftən) - başa düşmək, dərk etmək

(Y f J)ljjjjljj jjjja. l_Aj a£ I jj jjLüjJ -ƏjI İj jjä

jLjSUjj (dəryakənar) - dəniz sahili, dəniz kənan

(rr/^^ijäi^i^jj^oäjjjj ji

(dəryai) - dəniz(sif.)

Jİjj-3jə (dorr-e dəryai) - dəniz dürrü

(T"F J’ii)<OxuujLmjj ^^jja.

(jJ^jJ (dəridən) - yaralanmaq, yanlmaq

(üt ,1 Ar)jjju*

üAlP (dəridən) - parçalamaq

(11 ,1 •)(»L»Jt^3jaj JjIäj JjJj ,

üAf> e* d1 (əz həm dəridən) - parçalamaq

(1 1 H ? 1 Y ) jj£ ^jaJjJjJjl AS jJja. jjjib (> J>- ü' A>> F* J’

jaj »Ji>» (dəridedəhən) - ağzıyırtıq, danışığına nəzarət etməyən

^'Ijja. JSİI&jjJj JAJ oJjjJ 

^jjjJjI^j aS-İİL aS

(Y ? ,^V')£İja. Jja- jİİaAj Aü.jmi jbj

İLP (dəriğ) - təəssüf

(FY T • 1 )(_5jjjjJijAİ (jaSjS ClMiäjjJ 

jlilj ^jjj (dəriğ daştən) - əsirgəmək

(YF C? *-? u “‘V1 -J*

ü^’ İd> (dəriğ amədən) - heyfslənmək

(OY ,FT)jjSjUäjS AjjI^jJ Jjj jjjj jjjlCi JjS jiUui jjjJ

<_S >»>?-* j ü?

jj-İ İU0 (dəriğ amədən) - xilas olmaq 

(0 1 , 1 Y . ) jj jj J?^j jlal J jXxxa-x j j£

UjjJ (dəriğa) - əfsus

(Y F A F Y1 )^ j*jj jüS jjaJa-ö

a£ Ujjj... (dəriğa ke...) - təəssüf ki,

(1F F ,1 A F )<»J*İ J J. g j*j^ Ajxj Ij aS

J1 iS

\jjjj ^j-^

üijJ (dərin) - ü>' > -nin qısa forması, bu.. .a, ə

(MbU^ ^-w) k—(1 o ı i.Jjji ju-ij jjj^ü

Jj>> (dərin) - bu.. .da

(YA A)İJ5 ^IjSJ Jja. uS jij->
Ijj ^jlj »JjjlA jja.lc.ja.

jj> (dərin) - burada, bunda

(5 9 T.xxfcjl aS J üi-P

□jj jjjj (dərin bud) - belə fikirdə idi, belə fikirləşirdi

(YYT ,YFF)jİjulüU5jjt3jjj j’> jlj jİlÜİa jj jjlİJjj JjjJ

oj^ öijJ (dərin şive) - bu barədə
(0 < ,Y 1 «) jij jläi£ ajjj JjjJ ^\hij ji-»jlJu-t'^ j5 Ajj^ jl jj

«Jjj lhj-1 (dərin pərde) - bu haqda 

() a y*)^ jj ç. aJu-Iİİ gW®ÜH

» JalP (dəryuze) - dilənmə
jjjjj£ ojjjjjj (be-dəryuze gərdidən) - dilənmək, başqasının əlinə

göz tikmək

(ff rryuUil jj^

> (dez) - qala
(100 jHjjjJ əjjJ <^jjl jj Jl> jij 

jUjj (dezban) - qala sahibi
(10 0 ? Y11 )<5jjJJJj (JJJİJJ jUJj?

<_>LS JjIjJjjäJjä Jİ J jlja.

<J JUİJ Jjjjj JljJejJjJJ

(Jjxi Jjjj jj J' jə lSAP?



j'4)4 (dezdar) - qala gözətçisi

(d • ,r • v^jjijj»jijjı ji ı_£jjjji (juj a$

4jJ (dozd) - oğru

(rr ,y Y)»ı j jijjjj as

(dozd borde) - oğurlanmış

(Yd 5Yy)jj^JjJ frAi^xa Jji C.ual Jjj

(dozdgir) - oğrututan

(Y 4 , Y y )Jj£j jJpAİ-ı.ı* Jjä, C'iıa.MjJ

ıpj4 (dozdi) - oğruluq

(I 1 ,Y f ).Vn£.Ja Axuıl j (jl$Ä (JjjjJ

ü^J4 (dozdidən) - oğurlamaq
(r. , Y Y ) j&jU-A jjjjjj

4jjjjj (dozdide) - oğurlanmış

(Y V ,Y f )jjj jl jji #jjjjj a£

fAJ4 (dejxim) - qəddar düşmən

(A i r Y Y )jl (M^jj jijlj^ jl jjjC

(•AJ4 (dejxim) - qəddar, vəhşi

( 11 y ? y y d)>“>««j jjjjj jj^> JiJjj as

(Aj4 (dejxim) - rus ordusundakı vəhşi döyüşçü nəzərdə tutulur

(Vfd /rY} Ç’ıanıi Jjijjj jl J>İ sjjjj *_£Ijjjj jİJaljl j ^aİjJ J?

^4 (dəst) - əl

(<^y ,V)CxuıA A&jljia. jl ja c.lL.ıa CxuiJj un, Jji jl Cuajj Ija

□A c±a«j (dəst-e məcles) - servis, məclis dəsti

(y 5 ,V”Ad)<_>lja. ı_Sji^ (_)‘>L>a cLluiJ ı—ıUsi jjj- »JİjIj jjIj j

jl£jjj (dəstha dər neqar) - əli bəzəkli

(Yf ,Y ♦ A)jliS jA jl (JJİJjjJ (_$jL1j jl^Jjj 1$ uuə aİmIjİ £ j 

lÄAj’-LA1 lAh

juıjla. jjjj

jjü Jjljj ojjjj jjj£l

Jiİj Jji Jİ 4jjpjjjSI

sj Jü aS jİAluj

jl^jlxjjä (jSA* a£ jjİü

jjj jl^-jj a£ *İl£ jjjäj

jl ^jijj AS jjajİ x'.uniljja.

Cjuİjju j (JIaIam) ^~^-

jial ji jj jk* (dəst-e məcles bər arastən) - məclisi bəzəmək

(ö , Y VÖ)?Uj jJxi UXaJ AİJ ji Jj jJjjj jlİJİ jljj

jjjyi Oxaj (dəst alaidən) - əl batırmaq

( I y / I )O*jJ ’ J JA Jfr! <-lı~A OjİLs ji j&j J j jlİ ja.

jjjji o-j (dəst avərdən) - əl uzatmaq

(t 5 ,1 <5 • )(_jluii jj <.7i.jJ j^JJjlü a£ (_>i,»jjj jlia u—atc- jjI ji jl

jjjj Ca->j (dəst bordən) - qələbə çalmaq

(rr, ı vv)<_ii. cuj jij ji u/j

jjjj Cx«j (dəst bordən) - işə başlamaq

(11 • , Y Y Y )Jjuj IjjJjI jUj-o (^»1 j£ JJ.1*"*4 j^i-0

jjjj cu-j (dəst bordən) - hücum etmək, əl qaldırmaq 

(5« ty ?)Jjai (JaaJjjjS (Jİ Ajljja Aj Jjj CjuaJjl jjjS (juaS jxJjJJ

jjij cü-e (dəst dadən) - əl vermək, görüşmək

(y y ,y rj<7hmVı jjijj jjuujuj djsj jjjə <£j*jj jijjjj (jjtjj^-® ji ajj<

jjij Cj-jj (dəst dadən) - əl vermək, razılaşmaq

(Y Y Y , Y Vy)CjxjJJİJ AluıljijJ jUu Olmu J^c. AİJji jljj jJiS-j

jU. jij (dəstəş məbad) - əli qurusun, əli yox olsun

(f Y ıY',l 5)jUa jİS^j a£jj^ jja Jİ jjaJ ji Jji jjj Aa.j*

jju,j o-.j(dəst rəsidən) - əli çatmaq

(v a , y y d) j*j> j j\-Mii »jjj>> >*ı.ıj jjj Ju> j jtjtu o' j _p

jjj ca-j (dəst zədən) - tutmaq, yapışmaq, aludə olmaq 

(iyy ?y • y)caxä»^iJİ jjjAji'^—'^^uJ* ^Apcj^a^j^ jA'-^aS 

ca-a (dəst şostən) - əl çəkmək

(T J Y5)CXj.j Jljjjj jljjjJİJjj a£

o-j (dəst şostən) - əl üzmək

(YA ’A^jjjJİj (jjjİJjl CXjJj <_jİjIuj ı_j jA-İə- A*^ jJİ-^4



(dəst foru şostən) - əl çəkmək

(Y Y ?Y T)Omİ t‘»6 j Cu»Pİjjj> jlja ^plja jjjc.

jjj£ (dəst kərdən) - əl uzatmaq, yemək

(Yf t ?Y ^A) jljj jəjS Cini jji <.~.ji6ji jljj a£ jjUj <j-,*l*k

JAP& (dəst kəşidən) - əl vurmaq, əl uzatmaq

(YH« J • f )(jSjäluıj ^yiSlsI jxPj <jjb a£ (jiS Cuu jjP^jI^jj

(dəst qoşadən) - əl-qol açmaq, vuruşmaq

o-ü (dəst qoşadən) - əl uzatmaq, yeməyə başlamaq 

(Y dV ,Y TY)Cua (jluja aS l$Pl-uJ (jlPSu AjlPjj oi£ aPj

jjsU cı«4 (dəst yaftən) - üstün gəlmək

0 • V 5f t A)OİU CxmaI j Jjj Jji. Jbj£j Cäb C±uü jlia. ^jjj ^jj ja.

ü^j (dəst negəhdaştən) - əl saxlamaq

(1 Y Y J AT) jjl Cj^I jl&PI jjj ja. jlpj jjl Cjualjlj AS CÜmJ jİJ^Sj

jı Owj (dəst bər qoşadən) - əl qaldırmaq, hücum etmək

(AA J A t )ı*hn 1 ^PlPS ji jilu jl jj Pxuxa Jjj jjajl^c- ı^jA jut ji

jptPäi jı cı^ (dəst bər əfşandən) - əl çəkmək

(l5 (dəst daştən(bər çizi) - əli çatmaq, xəbəri olmaq 

(<pji? >)ü^b b-j (dəst yaftən(bər cizi) - ələ keçirmək

(V • J f Y)jl_L« jllj C-ıPjjj jjj ^jj jl^iljjIjj P^i a£>

ü->j5 J1 > (dəst deraz kərdən) - əl uzatmaq, əl atmaq

(W ?r 1i) ji jj j^aLİ J«p jı cu»j jss jbjp üp? -Pbı jji j£ 

jiilj (dəst daştən) - malik olmaq, qabil olmaq

(Aö ?1 f ?)fLaj (jluppjA jıji fjlj a£ ^la jjjpApj (J jb AaJ5 bj

jj|j a^jj(Ij (j—£)<j-j (dəst-e(kəsi-ra )buse dadən) - birinin əlini 

öpmək, razılığını bildirmək

() • • T" 1 r) jlP t'*ı<j j*** a£_ujjj jl j Aj-ıji aP .j j'p

(jjjS (jji (i j )Px-j (dəst-e(kəsi-ra) qəvi kərdən) - qoluna güc 

vermək

(1A) ,Y • T))CLuj&PI j jjjä jS jja A$ jx jljja CLuxl JjS (J jsl jjl jAjSjja.

jjp »bjS <»jji Cxjj (dəst-e azərm kutah didən) - müharibəyə meyl 

etmək

(V • J Y i )jp »bj$> ?jji Clxjj Jjä j AP elJİ-P (JİX-ji ja jliSbx

ÖAjPS »ü (jj*- jlic. jl o-j (dəst əz enan su-ye xəncər kəşidən) - 

xəncərə əl atmaq

• A)(»jPS j^ujJ (İİJİJ jipjl Jj fJp£ JUX (Jjm jlic. jl OxjO ja

jlS jx«i jj ((j-£) Ji (əz dəst-e (kəsi) bər amədən-e kar) - 

əlindən iş gəlmək, iş bacarmaq

(YT ,A 1 )olSobp£ jijİ) j AP a£ olP P.uu.1 jl (j jlSj&~» Jjİ jj

jjP cxu,jjl (əz dəst şodən) - əldən düşmək, məhv olmaq

(İT ?T ) A)jP CxmU jl (j&pjüəia. jPa. jP CX-J jxo jljj£j (jAİJj

jjb cxuo jl (əz dəst dadən) - əldən vermək

(T 5 ?d£)riMəjlj I^jujjjSjİİjİP Cjajjj (jljl CjPjjj j J?«j

jPSäl Cxulİj (be-dəst əfkəndən) - əlinə vermək, qismət etmək 

(Y 0 dd)jcİM> sjSjäƏ (jjlA a.UJUni jjS »jS P5İJİ CujJjIj İJS^ı

ji.1 o-cü (be-dəst amədən) - həyata keçmək

(öd ; 1 f T)iPlu>j JjJ jljj bjj (JJJJJ 4^ CLujJj JjI ASJ Ap (jlİAJ

jxai Cx-xij (be-dəst amədən) - əldə olunmaq, müyəssər olmaq

0 Y , Y f )Ca-A <_£lä jJ Ajj£ jj jl (JXJJ V'.jAj ja. ^yaiS j'^J^'

jx.1 o-aj (be-dəst amədən) - yaranmaq alınmaq



(Xd. xjJj J ftA-aS. j lj AS Cjj.iu.aS jjJJÄ j jSjj j Uuj

(jjj CiudJ (be-dəst amədən) - açılmaq, faş olmaq

(X dY ,Y f > )C Ua J jjjl BjjJjjjjljjjS OjuiA <1 ,*i ^jjl j^.

j^>' cj^^j (be-dəst amədən) - ələ keçmək

(Y • ?X“ X )CjjjJjJjlj a j^a j'^-/j İJ Cjuujjjj j’j' jiSjjjLa

j.U Ciucu (be-dəst amədən) - tapılmaq

(5 d?)(j*X«l Oujuij £• jj (_jtş. jijj (JjJaİ C.UaJj ^la. AjjSij ja

qU Cua2j (be-dəst amədən) - təsadüf olunmaq, rast gəlmək

(Yb , X” Y Y)C1miJJ (Jjji Jj (JAİjS J Ju £CJja> Oııl.Xj tşjlJj»lS uailjA

j^' Ciwij (be-dəst amədən) - tabe olmaq

(5 Y ,X“ Y r)CiuOj culjjj.'ıiS.jja J^.>j Cauijj) jlj j^ui jlS Cujjl j ja.

j^jjl Cj-jj^j (be-dəst avərdən) - həyata keçirmək

(X « d X )fjjjl Ç.UnS lil jVüjJ OJİA jljj ^Jjjl i"ua,U (_J jUa Bjla. jjljS

jjjji CjjaIj (be-dəst avərdən) - ələ gətirmək, əldə etmək 

(X” ?X” • y~R»>ai jjLij jlXj jj (^Işj '.'ı.^ı (jjtji (_,Sj jjij '/j

jülj CiJAij (be-dəst daştən) - malik olmaq

(<5 ,Y AY)<.~.iıuü jjjJİSIj jjJ (_jljlj AS ("iijQ) Jjİ (jS oja j jjj übJ

jjs^ Ciuuij (be-dəst gereftən) - ələ almaq, içmək

(AV ?rx £)Cjma jjjii (^A jl JİAİlj jjjş. CiuıJj jllj CjSj£j (jd ijA

(jjjjS Cuajj (be-dəst gereftən) - əldə tutmaq

( X • • , Y d ?)<"jul\l J1İ»,A JJ Ajä jS CibjuijJJ Li JJİ jj

cfjjAİlj jjäjS Cjjuüj (be-dəst gereftən-e naommidi) - naümid olmaq, 

ümidsizliyə qapılmaq
IjX (jİjJjAİUjSj

jjij jjj CujJj (be-dəst-e təbər dadən) - baltalamaq

(f ,X X X“)jljj jja, (jljjlj Jjj Ciua-lj jljajlj ojjajjjL Jd ja

jjjj o»ıjj (bər dəst budən) - əldə olmaq, birinin əlinə keçmək 

^YY ,Y”dY)CiuuJ Ajjljj jljjj j jljjljj Cjjjuİj (jƏjSjjljjij jjjj

jjijS jj (bər dəst gereftən) - əldə tutub saxlamaq 

(X Y • ,Y f X ) jjS CjjukJjj (jtiı (JjSjIj jJj jjja. ü' AİC jl

jjljjl jj o jjljj (jbj OjuJjj (bər dəst-o-pay təblərze bər oftadən) - əl- 

ayağı əsmək, titrəmək

(ÖV , X V^jjljj CjjjJ jj »jjljjjljäl jj (jtijS cAjli jJjjjjt j

jlxuj ojS CamJjj (bər dəst-o-pay gereh bəstən) - əl-qolunu

bağlamaq

(YY , X A ? ^1 -■. »til (j jS j jA j (jjj cIujJ jj Cimu a jS CjuJ-lui

jjLüi Oxuj jə (dər dəst oftadən) - ələ düşmək, ələ keçmək

(VF ? X1 fjjjjjuaJ ^jjjtjsl (jjj.u-ijj aS jüS jl£ a-«a jijjjja jiiS-uı

jjij Oj-j (be-həm dəst dadən) - biri ilə razılaşmaq, 

bir-birinə əl vermək

(TX ,VY)CxuıjƏ$£. jljj cjjlSüsjjjj

(dəst) - şaxə

(X ‘r ^) jläa. (jl^Suüj jl Ajju*j jAjuı

(dəst) - tərəf

(T A , X Y A)Cjjjlj CujJ (_Jjjj> jläJ Jjajij

j* j (ze-hər dəsti) - hər tərəfdən, müxtəlif şeylərdən

(Y • ,Y AYjjtjj Jjji (jJaaJj* j

^-j (dəst) - mövqe

* T A-ıi Cha CLuaiIaajj

(dəst) - dəfə

(r v x V)jjsjAİ jjCjj c-uuj j^j

jLa ji cx-a (dəstazmay) - güc sınama

Ci.,u.ijIj ^jjIIj ajl jSl»

jbjjslijj) j-xjjlj j

aS jLuüljj Ij jiSjLijljS

(jiuja. (_ft*jjjl tAujaS jl Aul

(JjjuıäjJ ASljiS Aj) jjij



(? f,? t ? )^Ij jaAü jj oäu j^ jl ı-umkijS aLs.

(jjlaji (dəstazmai nəmudən) - qolunun gücünü sınamaq, 

güc işlətmək

('PY ?Y I A)JjaJ ^jjLoji CluıJ Ajli jJJj Jjaİ jjjUai jljj£ £ >'

qIIju (dəstan) - dastan

öjj-ü □tuı (dəstan nəmudən) - dastan demək

(d 1 ,A f )jjxü jjluU £ ja J-İAİjj JjJ aj£ jl Jj J? jja. <-&j*U-

□LluU (dəstan) - tədbir, iş, fənd

jjjjji Cuuj (jLL*j (dəstan be-dəst avəridən) - tədbir tökmək, fənd 

işlətmək

(V^ iAj& ı'* 1 *t.\l (jllwU <aA

oijdLliuu (dəstannyuş) - dastan dinləyən

(1 • A ?Y’A)(jujSjjjäjS (jiäa u^jluj (jijjÄılj»>1 (jl ul bi ^jjj

JUL-ü (dəstbazi) - təcavüz, əl atma, əl uzatma

csJIjj-j (dəstbazi kərdən) - əl atmaq, təcavüz etmək 

(H ) ,1 AY')tJjS (JjLlUj (jUS ç-li (jjS (_s jljjL>jj <S (jl-ü Aä.

ÖJjS (_j jljiuo (dəstbazi kərdən) - əylənmək, qürrələnmək 

(II “i ? 1 Y d) jjS (_j jlyii.ii (jISäjjL JiS (j jLuıjj->%i aS ^Uc.

ğAjS l$ jl^Xdəstbazi kərdən) - əl vurmaq, əylənmək

(Y T 5Y" 15 )^jSj jjjlu.a,ı jlJj JjSj (jjÜSjJ aJ; ,»jjjl <jaS

lP-£ ls jljj-o (dəstbazi kərdən) - əl qaldırmaq 

(d ,V)jj£ (j jlaluü ^jp jaj

jjäjü (dəstbord) - döyüş, müharibə

(Y Y ;Y A1)jjä, fjjİJ Aajl fjjSİJj£u

jjjjjjü (dəstbord) - üsul, yol

(11P ;Y”f ^)jjj (.7UaJ (jijj. jl JjÜ.Aİ (jJjJ 

JjS j_5 jljjjU. fljj fljja.

Jj.ıt.a.1 jJ ... OaA j^

J JXXuJ jli^jljjj J3>j£jiij

AİLş-j^

jjal-J (dəstbord) - cəsarət, şücaət, hünər

(YA ,1 • A)Jji ojjjilj jjl (jiuljjl Ju

jjjltaU (dəstbord) - qələbə

(f. ,r<3r)jjjuUJcf jjjJJ Jjj ı>>

jüij jjjI^j (dəstbord daştən) - üstün olmaq

(1 Y Y" , 1 Y d)JjjIuJ lS jj'a jjjJ jİJjJ ö'j> >ä.' j^ Jijj

(JjjaujjİoJ (dəstbord nəmudən) - başlamaq

(11) /A)jjj1uJ (jtuJj ütjJ? Jü^tSjj- *S (j-Üij

(3 jLSuJ (dəstbəndi) - bağlılıq, əsarət

jjlj cf jjjj^j (dəstbəndi dadən) - əl-qolunu bağlamaq

(Y • A , 1 A^)jaj (^lin.uJ JİJJIj O$S J*J lS-^4? Alujä jja. O$S

<-ı4j*mıi (dəstpoxt) - tərbiyə almış

□jjj (^ <7ı\ıuu.> (dəstpoxt-e kəsi budən) - birinin yetişdirdiyi.

tərbiyələndirdiyi olmaq

(1 VT 51 AV)Ciuü» (.'lijluU (jSjli (jlJj <*i..ia OiJ ASI j u5J2jj jU*

(jv».iu*> (dəstpici) - əl-qolu bağlılıq

jjjS (j?jjt*ı (dəstpiçi kərdən) - əl-qolunu bağlamaq

(Y f ,Y AV)(JIa^Iİmi (»JxajJ äSu-> fjj (jUjl>i.jj nuj.,1 jüS

(jijÄj**ı (dəstxoş) - məharət, dəyanət

jjüij (jijümj- (be-çizi dəstxoş daştən) - güclü olmaq, qabil olmaq 

(Y1. ,1 . Y^jkkuJ (jjSal jjZJ (J JİJ a£ (jS Cu-j (JjI^j?

(jjjS Jijü-j (dəstxoş kərdən) - gücünü sınamaq, nail olmaq 

(Y“t . /rY)(jlji JjSLl» CujJ JAJ ü*l j'A? J-'J4 j

(j»jluU (dəstrəs) - imkan, kömək

jjjj (jajku (dəstrəs budən) - mümkün olmaq

(Y1 f “r T)(jaijjjijj (jijilj ^uİj^j (JjjLaJ Jjj'j ^^a^İ jüİJj



(dəstrəs budən) - əli çatmaq, gücü çatmaq, qüdrəti 

olmaq

(W ^Y"d)<jj&u cı.il,a JİjS-j (jajlıjj ji cSAj? ^^-ulSI j-»

jiih (dəstrəs daştən) - cəsarəti olmaq

(f 1 • Y f d)<jaijjjijj jljjjk çjİL a£ jjajljj ji j-“ji JjW

jjälı (bər çizi dəstrəs yaftən) - imkanı olmaq, əli

çatmaq

(rr sy v a)uj jIäİ ji jj J>j

gjjiuü (dəstrənc) - zəhmət

(i i • / Vf)jjj£ jiä ojLjSjj L»jj

cü2*44 (dəstzən) - əl çalan

(X A ,X • A) jjü*ı (jS-j j 

jj>**» (dəstzur) - güclü

i»j'-ji

jlxoJ jj ASula jxLj jSj j

(ff , 1 f Y )jjJ (J jjjluıi (JjjLä^Lj Jjj <_£ jjSjl jäl Jxi jl jjS j

j^ijjjkaj (dəstzur amədən) - ziyan dəymək, zülm olmaq, zor 

işlənmək

(irr jYAjjjjj^<_^£jj jj>j jjij jj»4u^uiuj

<j jjÜuj (dəstşuy) - əl yuma

(A • ? Y d^)(_£jıÜjJ jl (jlfliijjn (_JjjX-ıi<» aAjlALd (jljJjjji.

j*iluU (dəstşuy) - imtina

jjjS <_$ jİj«j (dəstşuy kərdən) - əl çəkmək, imtina etmək

(Y f 5 ?Y f A)(_gj>tu>.M..1 AÄJjS jljä. oJjjilj j (_Jj£ jxj j j ji tojlxjj j

(dəstşui) - imtina

jjj£ (dəstşui kərdən) - imtina etmək, uzaqlaşmaq

(Y «T)4>jfs JjI»İ CajujJ jjji jjl jSjj -üİjj uSLj tJjj.üb.ı.'ı ç>j£

jl&iuıj (dəstkar) - əl işi, naxış

(d r, f r) j& (U-ijjjji ji jtsü^j jj >jS jj jj

jjjS j15LUj (dəstkar kərdən) - işləmək, nəqş etmək
(\ ,rvf)jt£jjj&j ^jji <-ij2 jijj jl&~i..ı 1 JjS ij-»J_) A-djS jjJJ

slJLi**! (dəstqah) - emalatgah(dünya nəzərdə tutulur)

(I ? . ,Y • Y)«Uuı (jjLtijj jlj AjjSjjj 

ol£iu<j (dəstqah) - güc, qüvvə, əzəmət

(Yvı ,rvr)auu,fuiJiSeÄji j;j>.jjAS 

jIİİmü (dəstqah) - xəzinə, hədiyyə

(Ad ,Y'Y“ Y jliiji JjjjIj (ja£ A&

«&***■> (dəstqah) - taxt

(Y . 1 ’Yfr^Lİ jJJjLüJJİJ CjA5 u5o aS 

»l<lud (dəstqah) - dayaq

(Tf J^r^jjJiAİjufjJjÄ jji^jjo 

oÄLuj jj jJ JjIS JL« jl jA

jJİil-J ö* ijj'A?

jjl^j (dəstqah nəhadən) - büsat qurmaq

(Yr , Y Y )ol J jb jjj f-iljj Ü-Jİ jjs,JMjlx jj JJ

jj ' (dəstgəh) - o^i—1 sözünün qısa forması, bəxşiş

ji^*-J (dəstgir) - kömək etmə, əl tutma

(df ,VA)jjj£l ji^Ji^Lü jjİJj

jxi j^JLij (dəstgir şodən) - kömək etmək

J jj » jLä jl (t-jjl jiİJjJja-

j(dəstmozd) - əlmüzdü

(Vd ,Y Y)jj<5ıııj jijl (jujj.'AJ aS

»jjSl2*11j (dəstnakərde) - bakirə, əldəyməmiş

(dfY /f ^JjjaJjSUCj-ÜJjJAlUj 

oLİjjŞjjjli jijl J J^ ı'jim

olSJLuü ji jJİ j A-*i j jä

JJj jİAjŞji—J (*=ua JJ jji Aİ

JJj aJjjili jj lM cT*

jjUuJ (dəstur) - vəzir



ÇPf öLJj ölS^p jjİmU 4£jh>»jjl

Uh jjj-o (dəstur-e dana) - ağıllı vəzir (Aristotel nəzərdə tutulur) 

(^ • r 5 y~~ ı^ı^ıj (jijUj) as

(dəsturi) - məsləhət, göstəriş

(Y”F sV t )çü£j jjj jl 4-> tilJ jjj**j aS

(dəste) - dəstə

( Y1 t Y • A)Cı«j^JjjUäJjjA«

(dəste bəstən) - dəstələmək, dəstə bağlamaq

(Y 1 Jr 1)2lİIjjj^ü Lftftu jbialjj

(ulıluıj (dəstyab) - üstün, qalib

(jiu (dəstyab şodən) - üstün olmaq, qalib gəlmək

(t A A 5 Y F Y )<_jl ja. /jf-'t'-j ilə \j *jjj (j-ij ujIjIuo j juı jj jj a£ aSJİ jj

>äü (dəftər) - dəftərxana

ĞPj5 ü'-^J (dəftər be-zendan kərdən) - zəbt etmək,

oxunmasım qadağan etmək

Xİ j eA-ötij

Jj (del) - ürək

Jj j^i c?t>jl (əz-cay şodən-e del) - həyəcanlanmaq, narahat olmaq 

(> Ad 5V)tj jJ2İ «-»jj^J'jş> I j (»jj xi ^laj) Jj

(Jj (jxai cflşj (be-cay amədən-e del) - rahat olmaq

f VY^^LaİA jG C(jlİÄ. CjjLİİ öJjluxÜ

jpl-^jjabjlj AJu Jj (del-e bəste-ra ze-bənd bər qoşadən) - kədəri-

qəmi unutmaq 

(YYV ,YFd)j£ä

ĞPİJ Jj (del dadən) - ürək vermək, ürəkləndirmək

(V5 A /f.)jIJjIS JjjJjji jbji-i csl£ AjljjİJİJ jib

jJjS (.jS Jj (del gərm kərdən) - ürəkləndirmək

(AF ,Y F F)<,j£jj£ (jib j^jbj jijJ-b i»ji J’jt? Jjl jIau^jaj

(j^jäJj (delxoşi) - şadlıq, sevinc

jjjxü jsJj (delxoşi nəmudən) - sevinmək, şadlanmaq

f ) (jl Aj J Jj-Xp (jdji

(dom) - quyruq
cfbj? >-£jS <>j (dom-e qorq bər pa-ye miş bəstən) - ədalətli 

olmaq, əmin amanlıq yaratmaq.
(A , F YJjjSaa (^İjjj Ciujlj uSjS (»J jljjijljjS Jjjj^LjIj jlia.

f i-*j (dəmağ) - damağ
ğ-Lfcj jjJjj jijaj (be-cuş bər amədən-e dəmağ) - hirslənmək, 

coşmaq
(f A ?AF)(jljjä. jljöJe. j jja. JjjijJ ıjİjajjJjj ^jSj qİğUj

(donbe) - hiylə
JJjjji (donbe pərvərdən) - hiylə işlətmək

(ÖY f t d)fj oJjjjj AjİJ jt^Jjjja. Aj j 0jj£jS. (jilajjj jljjdja.

j)jjj (dəndansəpid) - gülər
(YA ?AF)ja«Uj jb*jj J ojjäj Uiu jİJjJjlS jl Jl jlAL±u

uSjS ji.uj jidSJjj (tiz gəştən-e dəndan-e qorq) - tamahkarlıq etmək 

(FA ,Y‘Y t j_SjS jl-bJ aü£ jjJjj jl jj jJj I ja^-a jäİ »Jj£

>* (do) - iki

cxiL »jjiljj (do alude təşt) - yer-göy
(A • J F Y j.-'-.X;... ^yxaJ (jajbjuı jjäja. CilJüa «JjIİ jJjA jJJJ Ai^JJ

er&il JjJ (dudəfkəni) - sehrbazlıq (günəşin tüluu)
(F1 ?rYY)t#LİjjJXİ jkjUuja .jjSäkjj^j jJjAjayp^a.

lJJXP (dodərzi) - ikitirəlik



(Vd 5 X Yj «jjjl jjl ^SıiSl jj I j ojS ıjSJu Jı j (_s jjiji

(dodəsti) - ikiəlli, ürəkdən, canla-başla

(ö‘i , ' V • )^j jllxlıj JİÄİj J jS

»4jJ (dude) - dudman, tayfa

(VA ,YY Y)ljl ajL5J aljl ji jl -ijjijı 

O'ijJ (dude) - kənd əhlinin dudmanı

(Yd ?Y Y A)^b Ai pUu Oj^jjljJj Ai 

jjJ (dur) - uzaq

£jj 1JI J^io jlİÄ. Jj

^1 Jİ jüä^jjl J OİJİJ #J

(Y V ? <5)Ji ol£>jjJ J j jj al j jl JU jlü jLi

jiläl jj3 (dur oftadən) - yox olmaq, itmək 

p* , V) jjj jUäljji aS üjÄP^Aj' JjŞpP

Jiijäl jjj (dur oftadən) - uzaq düşmək, uzaq olmaq

P 6 , Y ? ) jU Aä. I j ja Jäiijj U ji Aä. jl j»jj-jji »jj»Jl Jjäl jjİjä

jjj jiüsl jji uiuui jl (əz-şəst dur oftadən-e tir) - oxun hədəfə 

dəyməməsi

(15 Y , Y¥ V^jx CujimJİJlİsI jjIjjj Jİxä jx dimi jlJjLİSj jl jS

j^lj jj-1 (dur daştən) - uzaqlaşdırmaq

(AA ,5)jjiılijjj jljl-ijji jx j jjuxjLjjJ (mİIj a£

lP" j.P (dur şodən) - uzaqlaşmaq

(Yd<5 f Y)Om^iIjl£ jjiLaj -1*1 Ijä. cUUıLl jja> ^əLjJİ jiij JjI aS

cPjS jj-1 (dur kərdən) - uzaqlaşdırmaq

P P vd) jSjjijj (JJ jl jI$ä. jS JJ1Ija jA jl

J3^ j_P (dur gəştən) - uzaqlaşmaq, əl çəkmək

P Yf V) jjjlı jl AJıijSjji jjSjAİ C^J^1 J ÖP J 

jüUjjj (dur mandən) - uzaq düşmək, uzaqlaşmaq(sözdən, 

söhbətdən)

(I V pöö^l o-lilj Iä£ ^11 ^jj la£ f»' eüU Jjä J_pJ Ja? Ji~>

j' jj<. (dur əz... .dən uzaq olsun

(1 • Y , Y 1 Y ?A jl jjl <Ula £ jlj

jjJ (dour) - vaxt, zaman

(f H *Yd^ljjjx jl$Ä. jll? J uUjj Aä.

jjJ (dour) - dövr
p y y p o y )^JjsıJİ1JÄ1Jİ1 <□. ulu- 

J'jjJ (douran) - dövran, vaxt

(Y Yı Y • )^ljs (_gJl jji.j.~> ıj£ Jİjji a£ 

J'jjj (douran) - dövran, hökmranlıq

( Y • ı V£ • ) Jx jlxjj JaİJl jaj Jİ a.jjx 

u-Pjj-1 (durbaş) - gözətçi

P1

lhWjjJ (durbaş) - ehtiyat nişanı

JJJ lAijj-İ (durbaş zədən) - ehtiyat

(Y 5 ,YA • )(_>IİJjjii j u-ıl Jİ j)

Lxjl Jjj uf J5 C J? J°

ijjx» jU <äjjJ a£ ^jlıi

jj I jU*iijjl jl jİJ a£

JJ^ 5^ Op?- u^j?

J* ü'JJ-1 ££j' LT-J3^'

■ij? ur“’ J*-3’-?- <jY up3

nişanı vurmaq

(jili jaİ Jjl Jaä JİJ?

ghPjjJ (durbaş) - ah, fəryad
jma&jj (jiLjjij^Ä.  jl (əz cegər durbaş bər kəşidən) - ürəkdən ah

çəkmək
(YA p rT)ij2£jj j^äJİ lA?jjİ cA?

(durdəst) - uzaq

(5 f ?Y • )uixj bLjjjj Jl£JiJiMij 

j^jjə (dourgir) - şah, hökmran

(Y5 pA)ıjıJ Jljj^jji »Aİoa. jl a£ 

u-SJjjJ (dorəng) - ikirəngli

('YY p ry&jjl JljS Jjä Aj^j 1JJ*A

ij.* jliS-uı ı—JİJÄ. I jlj JÄ

<LuxljjOjllxlS Jİ^jj* u£-Ajj

•ip*1 J’ JiJJ uf’JP3

<_£j jj ^jj^->il AaäjxI j?



(dorəngi) - ikifikirlilik, tərəddüd

(vv sj'jA.jjJj£ jjji <4)^1 jj c^jjjJ

fMb-1 (donim) - yan

(donim kərdən) - ikiyə bölmək, iki yerə ayırmaq

(Af ?Y jijJjA ju J jS fjjjAjIj ^yjAİ jİAİ.

(donime) - yan

(donime şodən) - iki parça olmaq, iki yerə ayrılmaq

0 A Y Y jj ajS jijj AaüjO

(doruye) - ikitərəfli, üzbəüz

(5 5 5TY d)əiiunlj&j alSjajjS. (jj&aj 

jjjjjJ (dorui) - ikiüzlülük

İ^1 J1 J^

■l.n jbjj (jJj Aa*j Ajj jjj

(r ,Ar) jja^ ^jjjjJ jjb. Ajl&jj jUäji jjjl

L^jAİ J jU. *<AjjSjo (do kəjzəxme-ye xarecahəng) - Daram

öldürən iki sərhəng nəzərdə tutulur

( H ) AV)İj j- jlä. JjSjJ Ij jajjj (jllj □

(duri) - uzaqlıq

(^r ,Y Ad)uÄlAJ<PjjJ ö jJjb AS bSUİpjlXİ aj ji jü jjjJj

<5*“** (duri costən) - kənarda qalmaq

(dA CbJjkjjl jI£j$j

(duri) - aynlıq, hicran

(T 5 V )^xd jjj j-xd j

&JJJ (douri) - dairəvi

(W / 1 1 )Ca^Lui AjlAİ_j jl jjji jj 

ö* tfj*1 (durikon) - düşmən, kəsən

^Xal cXjdJ <*i jl (j.4

O^Luı A3I j^jS aS i* \

lPjS l?jjj ğ£ cjjj^ j (ze-durikon duri kərdən) - kəsilməkdən

qorunmaq

(VY /YbpS jjjJİj Jajjä jS jjjbj

£ JjJ (duzəx) - cəhənnəm

(YV A)Qj$.> jjaXİ ajlj j£*^

£ (duzəx) - atəşkəde

(i.A,rxf)AjS jjjijoiiUja^jjjj

(dust) - dost

(V . jll-jJ jJİ fjjj j- J?

jlib cj>jjj (dust daştən) - sevmək 

(VY jYd)jjjjjä jbjbjÄiwjblj- 

jxi Oajjj (dust şodən) - dost olmaq 

(YA ,YYA)»Y j ...j3 OjujJİj OxjjJ J*Aja 

ju^JI cbjjj (dustəngiz) - mehriban

(ı r ,vf) jjjjj ji jjj j*2bj

(dusti) - dostluq
(^ • ,YY Y’^bbj IjbLii (jluiuıjj ^b

jLaş. jj (dusti costən) - dostluq etmək

(Yff JVY^j-Aa. >.1 jJjS jjjj

jlıw1 (dosurax) - ikiüzlü

0 ‘ J’ cAı 

jijJ (duş) - çiyin
( ) Y) jİjJ <—İ jla jl Alji j jl (JjLaa.

jbjji> jijA? (be-duş bər avərdən) - çiyninə salmaq 

Q f A ,T Y > )(jijA <bsjl j Ji-« (jlbjJJl a£ 

jijə (duş) - dünən, dünən gecə

(V ,f •) jij£ jl JJİJ x»U aS j jl jj 

j<P (dosəd) - iki yüz

j JJ^1 ^3^ j^j

ün* j

jlAİj-aA <aä

bb j I jb Jdajjl j$jj£j

Jjj Aa. Jji j^ua jbjJ jljJ

<_A jw' j* j i?

JU, Aha. 4ujj jja £l jjajjJ

ji jb b JJ j£-aJİ*J J'-aä. ' >•



(Y P ’ d)(jijşjl j jjj j (jjüjji a£

(dofərsəngi) - iki fərsənglik(də)

(YT /.d)jji»li/jil jl^Ci-jijj

(dolabrəng) - abi rəng, mavi

( f A j A • )u£jİJiL>j ji(jijj£Jİjjj 

AjVjJ (dolabe) - dolab

(iri /ar^jjjpjiöjjgjjaj-4i>j 

(doulət) - hakimiyyət, dövlət

0 • 1 , VAT)jU oijj j^jjwjA (JJJJJ jjj

(doulət) - dövlət

ü^uj

<_£□ j l_>V ji £ ja. jlijj jSjjj

Jjj j£lj> AjVjİ jiijSja.

iljftj5 OİJİ gAjLIxO

jlic. (jiji Oİji jl ji »Y..,n

(doulət) - tale, bəxt

(' Y /J1^ (.SjjIja'A olji a£I jxj£

jiljj ilj cJjjj (ze-doulət dad setadən) - taledən kam almaq

(YV/f^ib^Uilijijj^j

(doulət) - hakim, şah

CıAi ijljS. jljj-Jjl Oİji l JJP , 1 )Oİj <_ujj (JÄÜ jjj! jl aS

(doulət) - xoşbəxtlik

(' Y ,11 Y)jİjj3jAjLjj OİJİ j

jülijl olji e4jU((_ff jia.jj)((bər çizi) saye-ye doulət əndaxtən) -

xoşbəxt etmək

(I YA , YdA)^jiliil olji pAjLj jjj cj&İAA j^ij *j 0*3^

((^.S jl)oJji jji$j ^jj (my nəhoftən-e doulət(əz kəsi)) -

xoşbəxtliyin üz çevirməsi

(Y”1 1 ,TY“1)Oi^j iAİjk (Jjj j>*j Oİji a£ t"Ail jji Aj ^11 İa,jiji

(doulət) - qüdrət

ji > j' -üt* Jj3

fLaj (jijji ol jij jiib ja.

(J V r • (Y)ı_ujili Jjj Oİji jl «j»n a£

(doulət) - hədiyyə, bəxşiş

(YA , Y* • Y )j»Iäj Oİj jl (jliij jjj

(jixul olji (doulətəndiş) - xoşbəxtlik gətirən, xoşbəxtlik düşünən 

(Ifr ,Yd1)j- JbülOİji^llL^j

'^-“jfiijJ (doulətpərəst) - dövlətpərəst

(V‘r X • d)OuiJ (Jjl Aİlaäjj <»Iä Vjj

CuuijaUjj (doulətpərəst) - xoşbəxt

(I f , Y1 Y )Ciuü (jili jjla. CıljJ jlSjjj

jj JJJJ j>J (jLıSİ Oilljjİ

^jj£ ^jAljj Oİji iic. jjij

^Loj (J jiS OäLjləS jA jİA

Ojjjjlji (jljli sijjlİS 

elöxUjj (doulətpənah) - dövlətin pənahı, dövlətin dayağı

(Y I ,11 ^)(>Ij CjäjjjjjSİIj aJLmj a«a jİIj jlj> IaLü olji aS

ji jS (jAljjjlji (doulətpənahi kərdən) - dövləti qorumaq

^iliäaJjj (doulətxodai) - şahlıq

(TA ,VY>Gijjijj^lüJjij 

jIjj-mJjj (doulətsəray) - dövlət sarayı

( Y , f T) jljjj jij&jj (Jİ Jjj OİJİJ

IjS olji (doulətgəza) - güclüyə xəsarət yetirən, şaha sataşan

(IY Y ,Y”^ Y)jjj£ ijiji jljl jS Oİjij iiljj&jjj (_jjjl j*j I jjİj

c/iljJ (douləti) - dövlət(sif. )

(dr ^r^j&^LisjjjijIjjjj

ejjljJ (douləti) - dövlət sahibi

(Y”V ,VY)OujjäjJ (_JjJjilj JjjjjA

LjüdjJ (doləxti) - ikitaylı

<5^ j'> (doləxti dər əz çar divar bəstən) - gözlərini

jIÜjİ jj jSj£ Jİ ji

yummaq, yatmaq



(Y • , Y V . ))O«j jl jjJ jla jl jJ uAiJjJ 

<\P (dowom) - ikinci

(? Y ,d ♦ )jJ_Lİİa jl jluıaljjij jjaJC.

“j (*_P (dowom rəh) - ikinci dəfə

(T Y ,d f )CjSjj Cjxmjjj dıäj

<3 j*-»3J (doməğzi) - iti düşüncə

jj jS cr^J* e3J

f' o JJjjl JJ j£l J jla Jj

J^A-İ

UJİjä. 4-U*jj jj jXal jJ ^jia>.ıJr>j

jjIj cf J*»jj (doməğzi dadən) - işıqlandırmaq, gözəl fikirlərlə 

doldurmaq

(Y , Y 5 Y)jAJ c£ ji<p £Ui ^Jan^ıja JAJ !_g jkLL jä j£

d>*JJ (domənzel) - iki mənzil(məsafə)

(Y V ,? • Y )jj^Ujj jij jjjJjjI jj J ji«jj (jjLij

<-A“j Jji-jj (do mənzel kəm-o-biş) - təxminən iki

mənzil(məsafədə)

(AY ,YTf d)ol£jLjjj cjjxjjjä Aİijla 

jj (do meydan) - iki meydan(məsafə)

(Yf /YY^Uj^ojS jja, jjj jjij

ÖP (dun) - alçaq, aşağı

(f • ,Y'1 d)jA J jljjJj jjiia jLalä a£ 

cAP (doi) - ikilik

(f Y ?Y Y A)jUjjjLaİ jla» jl jJ 

cPtP (dəvidən) - qaçmaq

(Y” Y ? Y f Y) jlS Cj3j jjj jiıuıäk 4&jl jja.

öLİ <_&jjjj jauj Jji^jj

^jlaXjj jljj jljxojj jiajxj

j^-Jj jijl jjJjS jjjlXuı

JİJ jji Aui jl j j^jXa <£

»•»(dəh)- on

(f ,AV)jjJAJ OJj Jjj J_lJji a£ 

aJ (deh) - kənd

□'■Pij Ü1J*

(Y'd ?Y Y A^U <j jjl jLu; <>

»J (deh) - ev, dünya

(A • rf )^ı ojjx^ıi <^jJjj jjjj əj da_p 

jİäjj Iaj (dəha-vo-dəheş) - səxavət

(Ad ,TT d)l_r»ji CJjj^ajJ t,'vjjIjjm.

jUj (dəhan) - ağız

(Y • ,YY)Ujj^Uj jSIjj^Uj

jlAj jl^ J jj (porab gəştən-e dəhan) - ağzın sulanmsı 

(^ A f 1)ujİ jjJJjS ^j^j cA4^ ç-Aii jjU&jjI (XaİjSVİj

jlAj jjtdSjU olj Jjjİj (be-xoreş rah baz qoşadən-e dəhan) - 

yemək

(Ydf }Y‘rV)jLjUaCjolj jjjji_>J jİAJ

(dəhr) - dövr, zaman

(Y A j Y “Y)j^jjIj jlAj j JİJj ljil^>

j*J (dəhr) - tale, baxt

(£• , Y Y f ) J^J jlİMijj (jjl Ja  ̂j^J

ojaj (dəhre) - dəhrə, balta

( Y T , Y • • )<.' ıäJj ^Yj jÜljJ Ajla jl Jaİ

jliuAJ (dəhestan) - Dəhistan

(Y Y f Y )JiSjjJ jaj j^jjjj ejJjji

(dəheş) - bəxşiş, sərvət

(d • , Y1 d)jjjäU ^jJiSjMijJİajl jm>

jliu (dehqan) - kəndli

(Y ,?

jlİAj (dehqan) - tarixçi, şair

(rrf )ı'ı..ı>jijji Jxmİ jj$ ijijj

jlifcj (dehqan) - İran, əcəm

jAJ ^jlİjAjJıä jÜ-ftl jiıı

jaj jLLujäljjl <£ > £j

•Iİäj ? jj'3^-3 j^-4-5^ J j

jjjälj jİaj ji jlül jjI ja

JJJ jlİA J fä jl (jäUj lu

ujxjjıjji jlİAJ <jj£ jS,J



0 Y 5AY)CjiSjlj (jJİa. jlÄAJ jcşjÜj j'j j$ J“j'j^

jIäaj (dehqan) - Zərdüşti

^jj>İ ö154-5 (dehqan-e azərpərəst) - Zərdüşt

(XV ;Y Y)Cjj.ıj jlljl J*j JiS I JİJJ ClxaJJjjl jiÄAJ AjjS j$J

q« ,r ı )jia.jw ı j ajäSj jüSji <j jü.jjjjji«»AAJi j jAj

jjUS jjjj jja.'j jaj (dəhən-ra çun rouzən qoşadən) - nalə

çəkmək
(av v • v)^jjj jj^jjjtiäj j4^ >jj-j- cPa’> £

jiiAj jjj (din-e dehqan) - atəşpərəstlik, zərdüştilik

(jSSljJ JÜAJ Qp (j^a. AS

Jaj (dohol) - baraban, təbil

(1 ra ,3 Yjjİjaj I jjlfrş,jix aJjjl jJ <_)<?>*■ j' (*j? J-Y^4-1

jjlS ufluii. Jajjj (bər dohol xəşmnak şodən) - təbil çalmaq 

(V • ^yy^i—Sl jL jLjs Jjj'j? u€u«,nä, jAjjjjaja. jjİAj

■ fajlAJ (dəhəntəng) - kiçik ağız
(YA ^Y'Y'Y^LİjiwjJ £j-J^ jja. ^j ^1 jjjjjlj JjSJajj ^_2 JAJ

»jUİ$U jaj (dəhənnaqoşade) - əriməmiş (buz)

jJjjJ (1 j y^)c>j (dohol-e(kəsi-ra) - dəridən) - susdurmaq

(Y « ,Y Vf)<_X aiJijJ jJJ jLaja-sljj Ja J aJjjJ I jjİLİJ Gj-o

jjj (jiijji.jjjj Jaj (dohol bər dər-e xiştən zədən) - öz əzəmətini

göstərmək(sözlə, şerlə)

( H v > Jüijjä.jj jj Ja j

öjlAJ (doholzən) - təbilçi

(Y ,V1)JljJ ajjjjjjJJj jjİAJ 

J^AJ (dəhliz) - dəhliz

fjjY8 jä *? Jj^- <> <r>'J *?■

0 • ,Y^ä)JlÄSj> J'J^j^İjj (jjl<j

AjrfİÄJ (dəhlize) - dar yol, cığır

(Y , Y 1 . )OÄ.jJjJ (^aA jl j^İja. jljj£*i j

JAJ (dəhən) - l)Laj sözünün qısa forması, ağız

(? f 5r d)(ji A>ijj jA jjıı j (jij^ (»a j

ÜPjS jl® jAJ (dəhən baz kərdən) - ağzını açmaq 

(TY Va Y)jü »jjS jAJ ^IajjIjjjja. j  ̂> '-^Jəjj'

( 1 H , Y V Y ) J^a (J JJİ J S jj*K <—J jj <s 

jljA «□ (dəh hezar) - on min

(YH ,Yaa)jijA »j jj«jj əa jiasjS 

®\dəh yeki) - onda biri

(AY 5YAl)Cji£jlj (jSj aj jljl jljää AS 

oj lXj aj (dəh yekdəh) - onda bir verən

(YY1 5YYT)^b Jjjjj(jİjjjJ jjİAjj 

c$J (di) - dünən
(1 Y , Y Y Yjjjjj Julıj ı,ajI <_$j (jjLİj 

csJ (dey) - qışın ilk ayının adı

(r ,Y ' t j- Y4-? U2’ Y4

jLj (diyar) - ölkə, yer, diyar

(Y Y , Y Y)jtjj^a jijJ ijjjäIjs aS 

kyJ (diba) - ipək
(aY J Y)t_1JOjlujjjAjş.j <-jjSj<j 

LjjJ (diba) - ipək, bəzək
(aYV ,YYA)?jj jly jj jj cflijJ AS

jjSLjI l.J öjLwjSU

jLp l^Üjj J1

Oi^j jJ Aji JjJ

2'-A

Jjjj Xoluljjä J OİJ Jj JÄ

(JJ ?l£j$jjS (J~£ £ jä Aa

jUjjA ftASi£ jl-Xİ jl CLujjJ

. 1, jc-xilı a£ ^jÜIa Ajtail jS

f jc J^İlU (»İJ3

J^jJjəjl^^'j ü4-1 (dəhən-ra be-mesmar bər duxtən) - susmaq,

j jiUjj (dibagəri) - ipəkçilik
jjj jj !_$j&jjjj (be-dibagəri dər amədən-e səba) - səbanın əsib

ağzını mismarlamaq çiçəkləri açması



lS J^IjjJj JjijJ Jja. lj*-a

?JJ (jlyJ (Jäi eaJijl jS

■\>}j jl£ j j jşu

(d<5 f??)jj1İLİIjA Jjl ^jj Jjjj

A-*^P (dibaçe) - müqəddimə

Ç ) • ? Y AäLuİ (jİäj aX

jMP (didar) - görüş

(Y 1 , Y d • )Jjjj (jiJUj JİJjj jIjjJj

üAP (didən) - görmək

(f T 5V)lj< uSL jl> Jiuj I jj <_Sl* oJiSjjjlıijS

dıAP (didən) - bilmək, hesab etmək

(Y Y*1 ? Y ? f)(_püj.ijSjljuı u_Jjj ^jİuüj jjjj* jIjjJ AP 11 *.*^

jjjj ^iııjji. ci«j jjä. (jijeljj (bər ə äa-ye xod dəst-e xod biş didən) - 

özünü düşməndən güclü bilmək.

(A£ 5Y VY)aij jjjj Jj*. Cj*jJ jj*. ^jIjcIjj

üAP (didən) - demək

(V ‘r 5 Y ?d)<-uA?a>Ijj ^Slj jL.

öAP (didən) - baxmaq, nəzər salmaq

(T Y Y*) jİAxll j*A j Jjj JjijJ a£

AP <S jj Jp cKi

jL? j4-“ ğJ j*- ö#*

OAP (didən) - yüksəkdən baxmaq, özünü yüksək tutmaq

(^ Y Y" jY'TY)tru>j jjLoj jäjljj Jjjjj^. (j-P^jJJjP -Äui

öAP (didən) - oturmaq

( Y • Y 5 Y Y T)jJJ l~li~iJjj jS ^JİJ AİS Jjj dlİJ <Jjl^jjjjj jaS

OAP (didən) - eşitmək

( Y • f ? Y Y” f )Oİ. J t.luıjjj (JjUjİji CIpjj CjİxJ JjJ Jjj*. (jjl

ÜAP (didən) - faydalanmaq

(Y ?d ?Y < Y) jlxA ^jjjjjlj jS-o Jİ jjj jj

üAP (didən) - düşünmək, fikirləşmək

('Y ,YT‘l)(^,jä.jaj jjjjj JUä,

OaiSJjİAk) 4-Ä. U (jjjj

cs-0^ (Jİ o^X4İ^^

Jjjj (didən) - lazım bilmək

(Y f T X’rX)(_flÄ <jl£-uj <ıi JiS ^ll*. ^5 ^1 j JjJ jli*. Jj c-aJİluji

JAP (didən) - diqqətlə fikir vermək, diqqətlə düşünmək

(f Y )jIjj^ ^J' OxjJjİ j$-jj jlS ?l*jlj^ ^jjj* J^Jj

o-AP (dide) - göz

(<ÄA ,V)JjijjJJ aJpljjjJ Jjj JÜ.J*' J-Jj ı^y'jjj

jüjj (_j »jjjjl (əz dide ab rixtən) - ağlamaq

(f V ,?)kJ »AP j' ?JiJJ '> ^^A^jjjJj*

jülj »jjjjj (dər dide daştən) - nəzərə almaq, nəzərdə tutmaq 

(£d Y Xd < )CuiİJ aJjJjJ »1 >*JJ £İjl> Cuİlj oJjiLjj <_iäjj »jj£j

jjj ^lä. cSj*«SAP> (bər dide-ye couhəri xak zədən) -

incipərəstlərə nəsihət vermək 

(Y VF ,Y F1 )<j jİİSjjI Ojäb<jl*. <jA (_$jAJ* aaJjJjJ > <11 * JJ j

jiiljS ojjj jl (əz dide qozaştən) - gözdən qoymaq, nəzarətsiz

qoymaq

(YVf ,1 • • )jjlu»İJ*« j <£ (jJİAj jjülj^j aJjJ jl jljSJj

jjui jjjjU »jjjj (ze-dide napədid şodən) - yox olmaq

(f J f’Və.UJjlj JjJ JAİji <£ oJjJj Jjxjj JAİ j*. <*İJ jä <S İİİJ <S

jü.jj ejjj (dide duxtən) - göz yummaq

(Y T ,r Y Jüjİjji jjLÜjJ jjjUS Jjjj PıijJ »jjJ <■ «J~o Jj*-jJjİAl>*

jü.jjjj»jjj (dide bər duxtən) - göz bağlamaq

(dA ,V)Jİ*. j>Jj eJjJİjjjJ Jjj Jlijji JjjJ (jAJİJjj

jjj jj »jjj (dide bər həm zədən) - göz qırpmaq

(Y Y" F ? Y" F Y")j jj Jljjj*. Jjj ‘-^jij J jj ^a jj »jjJjXİ (jjP j

jjl*j fA jj »jjj (dide bər həm nəhadən) - gözunu qapamaq, ölmək 

(Yf. ,‘l‘l)jl4j(»AjjaJjJ^JJtyjö.Jj Jljj fAJİjJ Jjj jli (jAlj-.



ol&J i^Lj »JjJjJ jjoijJ

jPjS ujIjäjj ojjü (dide bi-xab kərdən) - yatmamaq 

(X ?V 5A)jjS (_j^iuı jbUjj j

d>lj ®ap (dideban) - gözətçi

(X X5 X ^X” Y • )#U bjIjSj Cı^lja. Jslc. a£

jxi (jb sap (dideban şodən) - gözətçi olmaq

(^r /'fV)jUjJı>Uj u^jAİ £T jU 

jp (dir) - uzaq

( X T5 ,X • X )<->*uj‘>jAul jjjjij (JJJJJA Cj

jp (dir) - çox, uzun müddət

(AX“ • ?)jjjj Jaİj Uüjj Jı^jp jjJ

(dir) - çətin

(X X f ,X" f X)CUıjJAJj£jjjj JjSUj jja> a£

(deyr) - məbəd

(YA , (X;A V)jAİSkl_Mj

(dirpay) - əbədi

(X"A / X X )jjlşu #JjL» C.Aj jlJjjl jjjfc

(dirconbeş) - asta fırlanan, ləng fırlanan

(XTX /X^jjgjjj^Ja^jjp^

(dirsal) - qədim, köhnə

(f f ,X X X )(Jl£jj-£j JjJjSj UUSp

(jxi JUjjj (dirsal şodən) - qocalmaq

(5A Y)JjU Jj^jjjlj bJjUjj

AäjjP (dirine) - qədim

(X • H 5X”Xf)lj4j^ İJ^ı jbäjajIj jjj

4jiA!J (dirine) - əvvəlki

(X ? 5 Y <jU jj Ajamİu (jlg-dc

jl-J (jj^uj BjJi Jj jAJ

jjÜl jji Jj jj&UljjJ

(_fLjjj jl a£ (>.\ıi2i

Jj>

JUjjj (jiül jl£

JUjjJ Jj2m ÜJŞ’ jljJ?.

CUI J ,jU jjAjjjp ■Mx’ j^

jji <ijjp (dirinedour) - qədim

jjj Ajjjjj Uli (xak-e dirinedour) - dünya, yer kürəsi

JU <ujjj jjj (deyr-e dirinesal) - dünya, yer kürəsi

(X .X ,XA<l)jji jjjlj <a.jjjl ^jlcj^j

JU Ajjjjj (dirinesal) - qədim, qoca

jji <S aS

JU <ujjjjjj (pir-e dirinesal) - qoca tarixçi

(A X , X A Y)jLaj ji jl U. <al 1>X (jAAJ jJL-j AjjjjJjjJ Jl jAİİ j^jA

o-jj (dis) - oxşarlıq və bənzətmə bildirən sözdüzəldici şəkilçi

(VA , f f )JL« A.uJtıı jlAU ^jjIj j ju <İjjjj jjj jUj2 jU-

■Xp (dig) - qazan

jji.jj -Xp (dig-e porxun) - xəta, təhlükə

(f X XAf^jııLa JaUalJjjji Jj£j (jjjjjUjj »l^jjji ji jJ

jjl^j (jji$j jjijj JLpjj (bər dig-e porxun nəhənbon nəhadən) -

(A ,X • V)j^j jjijJ tJuJ jJ> jAİfri ÜJ J±? jjj1 cjJİJJ1 A?

jjjji (jijau ^jj (jiıfjja j (ze-hər daneş digi be-cuş avərdən) - hər

xatam uzaqlaşdırmaq

(A ,x. vy^j jjijj uXjj jjjj jü$j jjj£ ÜÜ' cS^j'

elmi öyrənmək

(ÖX ,YX“)(jİjap (j^Jİ ®<)j' j

jS-p (digər) - başqa

(JJJİj (_^l jL> Cujj j (jX Ajjjjjj

(M ’dV^olljL jlUj£-pJjjI jS jl£ jJjU Jjk jp?

u jl> ^jj j (ze-digər tərəf) - başqa tərəfdən

(Ar , X YY)jijXXjh csV? öj* 

(digər) - yeni

(AV ,XX .yjiljälj^jJ (j;aj£ j£j 

j£p (digər) - başqa yarısı

A v\L*i jl



(HA /FA^j^PjAu.) j A^jj >u 

j£jJ (digər) - başqası

(Yü ,Y f V)jjj <“

(digər) - daha, artıq

(Y • ? 11 )CıljÄ. j£-p AJ^jil ji jjLü

<$ j£-P (digəri) - başqası

ÇC • * FV)C~iıaia.lja 4-oAjl .VuıJja AaA 

jjJ (din) - din, insaf

(Y d 5 Y F)aU jä. jjəjJİJ jl^jl £jjj 

jlyj (dinar) - dinar(qızıl pul)

(? 5y Y^Ouıjjij Jjä jAjji cukijjijj 

ısjjj&p (dinpərvəri) - dindarlıq

(f? 'I”)l$,>l‘1'-İjjj ' JpJ

»Lujjj (dinpənah) - dindar

(Y A ?A »)«Ljul ^SjjjjjlS <" İI.II.İİ J ja, 

jjJ (div) - div

(dA ,Y) jjäjJJJ sjjj 'jjp j-j

JjjJ (divar) - divar

(Ad ?V?) j<> jl jp JjJlIjj cX$£j

(divarbəst) - çərçivəyə alınmış

(F ^")l—JjjJj)J Jjä. jlip CLıkİJjljj 

jljj-1 (divan) - divan, mühakimə yeri

(YT T r)jljjü» Jjliji Cj^SLju

j'jriJ (divan) - dəftərxana

( Y d d ? Y d F ) jj jjjjl j ^.SLİaJjjİ jKu 

j'jiJ (divan) - vergi dəftəri

fdjjJ (jijljSjJ 4ÜLmİ (jS-w

OlAjlS

OjaÜ^Jİ (jLilx^lS (jl

<s jjj^ ü*b j

öljj UsPjL?^^^^

OäjSJJ fJä jlİAJ j'jp j

jjL ^.ji jjjajI jJİjjIa

jAijSjj jlİAj jljpj (ze divan-e dehqan qələm bər kəşidən) -

kəndli vergisini ləğv etmək 

(TV ,VV)cjjj£jj ^jj jl&jLajjj

^/-jljrfJ (dəvanegi) - divanəlik

(Y ?d 51 • Y)^£jljpj f* <^jıjj' f*

<11 (divane) - vurğun

(f T FF)jj^ Ajljp CjxjA jl^Äjə Ijä

<JijP (divane) - ağılsız, qabiliyyətsiz

(VA 9 Y Y A^.iujjjl 4jl jjj ^2iS

jjä <11 jp (divanexuy) - dəliqanlı

(VF ’YYHJjjji Alljp j'>Jljj jl jj

Jk$jJ (divbad) - sürətli, cəld

(^ /^(jljjp jja, J^İJJİ j j 3İXJ>

J"jjJ (divbənd) - divi əsir edən

jxi Jijjp (divbənd şodən) - divləri əsir etmək

(FF ?FFF)jj^. Ajljp Cujä jl^Ä. jJİja

AJtÄjyj (divxane) - divxana
(^ , I Y ^)»lj <J^Aj 1*1,» AlLäjjJ jiA AS

JlJaP (divzad) - divzad, vəhşi

(F Y ,1" I Vjjjjı juixq.1 aSjjjS (jjä

(divsar) - vəhşi, div

(f* /f)^^

HxaP (divmərdom) - divxasiyyətlilər, divtəbiətlilər

(r f ,n) jjijp (jSL jjJ j-jP

fifcP (dihim) - tac, şahlıq taxtı

(FY j dA) (JJİ jiSjSjAİjä. aS Jjij

jljJUi j'jpj <jA jj£

jjp jl jpj jjISjjS < .ılJ-i

^J^jljja jUud AİJjaj

JİJjp Jjd jLallu jjÄj! <-d

Jİ j jj.a..^ jLjj&JİJ jUuA

oL«j (Ju» jl$a, > Jj fJJjj <a-

ə' jjp jW' jjj <?■>

c5'-> j jl jUjjjJİİ (jİJjJjJj

jj^jJ 'tfİJj'-j jl jü jb> j

cjjj‘>’äj5 ^.j^jJ a£ ^lal



i (zal) - Fars əlifbasının 11-ci hərfi
judl ol j (zat-ol-emad) - saray adamları

(X ) )jLo*11 Ol j OlO_jJ (jjiuı

öjjij (zəxire) - ehtiyat

(^AıTIäJjI (jj*. jj

»jİ (zərre) - zərrə

(1 • A f )ljIjİİ (jjäjj «j5j

(j'-*I
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