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abağa  eğrelti, eğreltiotu  
abağa çäçäk açkaç  balık kavağa çıkınca, çıkmaz ayın çarşambası  

abağasımannar  eğreltigiller  
abajur  abajur  
abaw  abo! abov!  

abaylamastan  dikkatsizce, dikkatsiz biçimde  
abaylamíça  dikkatsizce, dikkatsiz biçimde  

abaylaw  dikkatli olmak, dikkatli davranmak, uyanık olmak  
abaylaw  sezmek, sezinlemek, farkına varmak, farketmek  

abelxayat  bengisu, abıhayat  
äber-çeber  abur cubur  

abí  ağabey, abi  
äbi  ebe, büyükanne, nine  

abına-yığıla  sendeleye sendeleye, düşe kalka  
abınu  yıkılmak, sürçmek, tökezlemek, sendelemek  
abort  çocuk aldırma, kürtaj  

abrikos  kayısı, zerdali  
abruy  itibar, prestij, saygınlık, nüfuz  
abruy  yetke, sulta, otorite  

abruylı  yetkeli, sultalı, otoriteli, otoriter  
abruylı  saygın, nüfuzlu, itibarlı, prestijli  
absurd  saçma, zırva, absürd  
abzar  ahır  
abzar  ağıl  
abzí  ağabey, abi  
abzí  beyefendi  
abzí  daha yaşlı adam  

abzí keşe  saygın kişi, saygıdeğer kişi  
aç  aç (karnı)  

aç küz  açgözlü  



aç küzlelek  açgözlülük  
acağan  şimşek  

äcäl  ecel  
açan  evren, alem, kainat  
äcät  borç  

äcätkä alu  borç almak  
äcätkä birü  borç vermek  
äcättä bulu  borçlu olmak  

acdaxa  canavar, ejderha  
äçe  ekşi, acı  

äçelek  ekşilik, acılık  
açı  acı  

açı badäm  acıbadem  
açığu  acıkmak  
açılt  acımsı, acımtırak  
açılu  açılmak  

açındıru  acındırmak  
açınu  acınmak  

açıp salu  açığa çıkarmak  
açıq  açık  
açıq  açık, berrak  

açıq räweştä  açıkça  
açıq süzle  açıksözlü  
açıq xat  açık mektup  
açıqlaw  açıklamak  

açıqtan-açıq  açıktan açığa, açıktan, alenen, açıkça  
açış  vahiy, açım, keşif  

açıtqı  maya  
açıtu  mayalamak  
açıtu  acıtmak, acılaştırmak  
äçkäk  cımbız  
açlıq  açlık  
açqıç  anahtar  
açu  açmak  
açu  keşfetmek  
açu  öfke, kızma  

açu itep  kızarak, öfkeyle  
açu totu  kızmak  

açuın kiterü  kızdırmak  
açulandıru  kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek, hiddetlendirmek  

açulanu  kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek, hiddetlenmek  



açutaş  şap  
ädäbi  edebi  

ädäbiät  edebiyat  
adäm  adam, insan  
ädäm  adam  

adäm balası  ademoğlu, insanoğlu  
ädäm zatı  adam  
adämçä  adam gibi, insanca  

ädäp  edep  
ädäple  edepli  

ädäplelek  edeplilik  
ädäpsez  edepsiz  

adaş  adaş, isimdeş  
adaşqan pulya  serseri kurşun  

adaştıru  yoldan çıkarmak, saptırmak, yönünü değiştirmek  
adaşu  yoldan çıkmak, yolundan çıkmak, yolundan sapmak  
adım  adım  

adım sayın  her adımda  
adımlaw  adımlamak  

ädip  edip, yazar  
admiral  amiral  
admiral  amiral  
adres  adres  

advokat  avukat  
äfände  efendi, bay  
äfärin  aferin, aşkolsun, bravo, helal olsun  

afät  afet, yıkım, felaket  
äfiät  afiyet  
afişa  afiş, bildiri, ilan, reklam, poster  
äfiün  afyon, uyuşturucu, haşhaş  

äflisun  portakal  
äfrad  efrat, fertler, bireyler  

äfsänä  efsane, söylence  
ağaç  ağaç  

ağaç awız  kaba, ağzı bozuk  
ağaçlıq  ağaçlık  
ağaçsıl  ağaçsıl  

ağaçsıman  ağaçsı  
ağaçsıman  ağaçsı  

ağaltın  platin  
ägär  eğer, şayet, ola ki  



ağartu  ağartmak, beyazlatmak  
ağaru  ağarmak, beyazlamak  
ağay  ağabey, abi  
ağay  köylü, ağa  

ağay-ene  ağabey kardeş, abi kardeş  
agent  acente  
agent  ajan, çaşıt, casus  

agentlıq  acente  
Ağidel  Ak İdil (ırmak)  
ağım  akım (su vb. için), akış, akıntı, debi  
ağım  akım, cereyan, eğilim, tarz, dalga (düşünce vb. için)  

ağım uñayına  akış yönüne, uyumlu, hepsi gibi  
ağımdağı  güncel, şimdiki, cari, akan, geçen, geçerli, yürürlükte olan  

ağımğa qarşı  akıntıya karşı  
ağımsu  akarsu, ırmak, nehir  
ağıntı  akıntı  
ağış  akış  

ağızu  akıtmak, dökmek  
ağrar  tarım, çiftçilik, ziraat  
ağu  sızmak, sızıntı  
ağu  zehir, ağu, ağı  

ağu qaytarğıç  panzehir  
ağuçan  akışkan, akıcı  
ağulanu  zehirlenmek  
ağulaw  zehirlemek  
ağulı  zehirli  

ağusız  zehirsiz  
äğzä  aza, üye, organ, örgen, uzuv  

äh digänçe  şipşak, göz açıp kapayana kadar  
ah!  ah  

ahahaylaw  kahkaya atmak  
ähämiät  ehemmiyet, önem  

ähämiätle  ehemmiyetli, önemli  
ahäñ  ahenk, uyum  
ähäñ  beste, düzenleme, ezgi, melodi  

ahırğı isäptä  neticede, sonuç olarak, son tahlilde  
ajdaha  ejderha  
äkämät  tuhaf  

äkäm-tökäm  salyangoz, sümüklüböcek  
äkiät  masal  
äkren  yavaş, ağır, aheste  



akula  köpek balığı  
al  al, kırmızı  

al yalğau  ön ek (dilbilgisi)  
ala  ala  

ala balıq  ala balık  
alaça  alaca  
alaçaq  alacak  

alaçaqlı  alacak  
alafa  alafranga  
äläk  ihbar, bildirim, gammazlama, ele verme  

äläkçe  muhbir, haberci, gammaz  
äläkläw  gammazlamak, ihbar etmek, ele vermek  

äläm  bayrak  
alama  eksi, kötü  

alam-salam  eski püskü, pılı pırtı, çapul, çaput  
ala-qola  alaca bulaca, alaca, ala  

alar  onlar  
alar qädär  onlar kadar  

alarça  onlarca, onlara göre  
alarda  onlarda  

alardan  onlardan  
alarnı  onları  

alarnıñ  onların  
alarnıqı  onlarınki  

alası  alacak (borç)  
alät  alet, araç, gereç, aygıt, cihaz  
alay  öyle, onun gibi  

alay bulğaç  öyleyse  
alay bulsa  öyleyse  
alay-bolay  öyle böyle  

alaysa  öyleyse  
älbä  mama  

älbättä  elbette, doğal olarak, haliyle, şüphesiz, kuşkusuz, tabii, elbet, 
tabiatıyla  

alça  erik  
alcıw  güçten düşmek  
alda  önde  
aldan  önden  
aldan  önceden, önden  

aldan kürüçän  ileri görüşlü  
aldanu  aldanmak, kanmak, kandır ılmak  



aldaq  yalan, hile  
aldaqçı  yalancı  

aldaqçılıq  yalancılık, hilekarlık  
aldar  çok yalancı  
aldaw  aldatmak, kandırmak  

aldında  önce, evvel  
aldınğı  öncü, öncel, önceki, evvelki, ilerideki, selef  

aldınnan  önce, evvel  
aldınnan artın yaxşı  git gözüm görmesin, çekil git önümden  

aldıru  aldırmak  
äle  daha, henüz, halen  
äle  daha, henüz  
alğa  ileriye, ileri  

alğa çıqu  öne çıkmak  
alğa kitü  ileriye gitmek, ilerlemek, gelişmek  
alğa sörü  öne sürmek  
alğa taba  ilerleme, gelişme, gelişim  
alğabaru  gelişme, gelişim, ilerleme  
alğakileş  gelişme, gelişim, ilerleme  
alğakiteş  gelişme, gelişim, ilerleme  
alğarış  gelişme, gelişim, ilerleme  
alğaru  gelişmek, ilerlemek, ileri gitmek  
alğırlıq  beceriklilik, yeteneklilik  

alıça  erik  
älif  elif, A  

älifbä  elifba, abece, alfabe  
alım  yordam, yöntem, teknik, yol, metot, usul  

alınma  alıntı, aktarma, alınan  
alınmalı  çıkartılıp alınabilir, sökülebilir  

alıp  alp  
alıp baru  götürmek, iletmek  
alıpsatar  karaborsacı  

alıs  çok uzak  
alış-bireş  değiş tokuş, alışveriş  

Alla  Allah  
Allağa şöker  Allah'a şükür  

Allağa tapşıru  Allaha ısmarlamak  
allasız  allahsız  

allı-artlı  arkalı önlü  
allı-gölle  allı güllü  

alma  elma, alma  



almağaç  elma ağacı, alma ağacı  
alman  alman  
Alman  Almanya  

almança  Almanca  
almaş  adıl, zamir (dilbilgisi)  
almaş  değiş tokuş, alışveriş  
almaş  vardiya, nöbet, dönüşüm  

almaş tok  alternatif akım (elektrik)  
almaşına  yerine (bir şeyin yerine)  
almaşınu  dönüşmek, kendi kendine değişmek  
almaşınu  dönüşüm, değişim  

almaşınuçan  dönek  
almaşınuçan  değişken  

almaşlap  dönüşümlü  
almaşlıq  adıl, zamir (dilbilgisi)  

almaştırğısız  değiştirilemez, yerini hiçbir şey tutamaz  
almaştıru  değiştimek, değiş-tokuş yapmak  
almaştıru  değiş-tokuş, mübadele, değişim  

almaşu  değişim, mübadele  
almaşu  değişmek (karşılıklı)  
almaz  elmas  

alpan-tilpän  paytak paytak  
alpar  alper, bahadır  
alqa  halka  
alqa  küpe  

alqalanu  halkalanmak  
alqış  alkış, tezahürat  

alqışlaw  alkışlamak  
alsu  pembe, kızılsı  

altatar  altıpatlar  
altı  altı  
altın  altın  

altın köz  15 Eylül ile 15 Ekim arası  
altın kullı  pek yetenekli, altın elli  

altın tawlar wägdä itü  tutamayacağı sözler vermek  
altınçı  kuyumcu  
altınçı  altıncı  

altınlaw  altın kaplamak, yaldızlamak  
altınsıman  altınsı, altın gibi, altın sarısı  

altışar  altışar  
altmış  altmış  



alu  almak  
aluçı  alıcı  

alyapqıç  önlük  
ämäldä  uygulamada, pratikte  
ambar  ambar  

ambarçı  ambarcı  
ämer  emir, buyruk  

ämer birü  emir vermek, buyurmak  
ämma  ama  

añ  bilinç, zihin, akıl, anlık  
añ  bilinç  

añ kirü  aklı başına gelmek  
ana  ana, anne  
aña  ona  
änä  işte  
änä  aha, ana!  

ana et  dişi köpek  
aña qalsa  ona kalsa..., ona bıraksak...  
ana qaz  dişi kaz  
änä tege  aha, ana!  

anadan tuma  anadan doğma  
ananas  ananas  
añarğa  ona  
añastı  bilinçaltı  

Anatolia  Anadolu  
anayort  anayurt, anavatan  

añ-belem  bilinç  
ançaq  ancak  

anda, anıñda  orada  
ändam  endam  

anda-monda  orada burada  
anda-sanda  ara sıra  

andí  onun gibi  
andí ğına  önemsiz, az  

andız  andız (bir tür ardıç)  
äñgäräk  engerek  

añğarmastan  bilmeden, bilinçsizce  
añğışu  anlamak (durumu, ne olup bittiğini)  
añğıtu  çok kokutmak  

anı  onu  
äni  anne  



anıñ  onun  
anıñça  onca, ona göre  
anıq  tam, belirli  
anıq  hazır  

anıq itep  açıkça  
anıqı  onunki  

anıqlaw  belirlemek  
anıqlaw  hazırlamak  

anıqqa tanıq bulu  hazıra konmak  
änis  anason  
anısı  o, sizin söylediğiniz, bahsettiğiniz  

anısı-monısı  şu bu, şudur budur  
änkäy  anneciğim  
anketa  anket  

añla  anla(mak)  
añlamaslıq  anlamsız, saçma  

añlaşılu  anlaşılmak  
añlaşma  anlaşma  
añlaşu  anlaşmak  

añlatma  anlatma, açıklama  
añlatu  anlatmak  
añlaw  anlamak  
añlı  bilinçli  
añlı  aklı başında, farkında  

añlılandıru  bilinçlendirmek  
añlılanu  bilinçlenmek  

añlu  anlamak  
annan  ondan  

añnan yazu  bilincini yitirmek, şuurunu kaybetmek  
annan-monnan  ondan bundan, oradan buradan  

añnan-tış  bilinçdışı  
annarı  sonra, daha sonra  
annarı  daha da, üstelik  
añqıw  çok kokmak  
ansat  kolay  

ansatlaştıru  kolaylaştırmak  
ansatlaşu  kolaylaşmak  

ansız  onsuz, o olmadan  
añsız  bilinçsiz  
añsız  bilinçsiz  

ansız da  onsuz da, o olmadan da, o olmasa da  



añsızlıq  bilinçsizlik  
ant  ant, yemin  

ant eçü  andiçmek, ant içmek, yemin etmek  
antenna  anten  

apa  abla, teyze, hala  
ap-açıq  apaçık  
ap-aq  apak, bembeyaz  
apara  cıvık hamur  
aprel  nisan  

äpsezlek  arsızlık  
aptırağan  şaşırmış, şaşkın  

aptıraş  şaşkınlık  
aptıraşlı  şaşarak, hayret dolu, şaşkınlık içinde  

aptıraşta kalu  şaşkınlık içinde kalmak  
aptıratu  şaşırtmak, afallatmak  
aptıraw  afallamak, şaşırmak, şaşmak, şaşıp kalmak  

aptırawlı  şaşırmış, şaşkın  
aq  ak, beyaz  
aq  gözün akı, göz akı  

aq ärem  pelin (bitki)  
aq may  tereyağı  
aq öy  konuk odası, misafir odası  

aqay küz  pörtlek göz  
aqbaba  akbaba  
aqbaş  papatya  
aqbur  tebeşir  

aqburlanu  kireçlenmek  
aqburlı  kireçli  

aqça  akçe, para  
aqça qaytaru  geri ödeme  

aqça suqu  para basmak  
aqça yançığı  cüzdan  

aqçäçäk  papatya  
aqçäçle  sarışın  

aqçağa äyländerü  paraya çevirmek  
aqçalata  parasal  
aqçarlaq  martı  
aqçırşı  köknar  

aqıl  akıl, us  
aqıl birü  akıl vermek, akıl öğretmek  
aqıl kitü  aklı başından gitmek  



aqıl satu  akıl satmak  
aqılğa kilü  akla gelmek  

aqılğa muafíq  akla uygun  
aqılğa símaslıq  akla sığmazlık, akıl almazlık, saçmalık, mantıksızlık  
aqılğa yatışlı  akla yatkın  

aqıllı  akıllı  
aqıllılanu  akıllanmak  

aqılsız  akılsız  
aqırış  anırış, anırma  
aqırışu  bağırışmak  
aqırtu  bağırtmak  
aqıru  anırmak  
aqıru  bağırmak, haykırmak  

aqlanu  aklanmak, beyazlanmak  
aqlanu  aklanmak, beraat etmek  
aqlaw  aklamak, beyazlatmak  
aqlaw  aklamak (bir davada)  

aqman-toqman  karakış, zemheri, şubat-mart  
aqmasa da tama  yağmasa da gürler  

aqqurğaş  kalay  
äqrenäyü  yavaşlamak, ağırlaşmak  

aqrın  yavaş, ağır, aheste  
aqrın-aqrın  adım adım, yavaş yavaş  
aqrınaytu  yavaşlatmak, ağırlaştırmak  
aqrınayu  yavaşlamak, ağırlaşmak  
aqrınlap  yavaşlayarak  

aqsağan yaq  aksayan yön, eksik yön, eksik taraf  
aqsaq  aksak, topal  

aqsaqlıq  aksaklık  
aqsaq-tuqsaq  aksak, sakat  

aqşar  badana, boya, kireç  
aqşarçı  badanacı, boyacı  

aqşarlaw  badanalamak, boyamak, kireçlemek  
aqşarlı  boyalı, badanalı  
aqşarlı  aşırı süslenmiş (kadın)  
aqsatu  aksatmak  
aqsaw  aksamak  
aqsıl  açık (renk için)  
aqsıl  akçıl, aksı  
aqsım  protein  

aqsöyäk  asalet, soyluluk, asil, soylu  



aqtamır  ayrık otu  
aqtaru  aktarmak, karıştırmak  
aqtaru  araştırmak  

aqtığı bulsın  bu son olsun!  
aqtıq  son(uncu), en son  

aqtıqqaça  sonuna kadar  
ar  ar (yüz metrekare)  
ara  ara  

ara bozu  ara bozmak  
ara bozuçı  arabozucu, arabozan  
ara butaw  ara bozmak  
aradaşçı  aracı, arabulucu  
aralaşu  girişmek, katılmak  
aralaşu  etkileşme  

aralaşuçan  söze karışan, çok konuşan  
aralıq  aralık  

aralıq ayı  aralık ayı  
araqı  rakı, votka  

ara-tirä  ara sıra, yer yer, bazen  
arba  araba  

arçan  küçük ardıç  
arçıw  arıtmak, temizlemek, ayıklamak  
ärçü  soymak (kabuğunu)  

ardıru  yormak (yorgunlaştırmak)  
arğanlıq  argınlık (yorgunluk)  

arğı  öteki, oradaki  
arığan  yorgun  

arığanlıq  yorgunluk  
arığayu  zayıflamak  
arındıru  arındırmak  

arınu  arınmak  
arıq  arık, temiz  
arıq  ark,  

arıqlanu  temizlenme  
arış  çavdar  

arış qamçılaw  yıldırım düşmek, şimşek çakmak  
arıslan  arslan  

arıslan söte  aslan sütü, rakı  
arıslan yöräkle  aslan yürekli  

arıtu  yormak (yorgunlaştırmak)  
armas-talmas  bıkmaz usanmaz, hiç yorulmaz  



armut  armut  
arpa  arpa  
arpa  arpacık  

arpa eçendä ber boday  çok yalnız, yalnız  
arqa  sırt, arka  

arqa qapçığı  sırt çantası  
arqan  kement, urgan  

arqanlaw  kementle yakalamak, bağlamak  
arşın  arşın  

arşınlaw  arşınlamak  
art  art, arka  

art işek  arka kapı  
art san  belden aşağı  
art yaq  fon, arkaplan, arka taraf  

arta tipü  tepmek (geri çevirmek)  
artığı belän  fazlasıyla  

artım  artım, artış, artma  
artında  ardında  

artınnan  ardından  
artınnan baru  ardından gitmek, takip etmek  
artınnan quu  ardından izlemek, peşine düşmek  

artıq  artık, fazla  
artıq irkäläw  şımartmak  
artıq mullıq  lüx, aşırı bolluk  

artıqsınu  fazla (gereksiz) bulmak  
artış  ardıç  

artqa qalu  arkada kalmak, geride kalmak  
artta  arkada  

artta qalğan  geride kalan  
arttan töşü  peşine düşmek  

arttırılu  artırılmak  
arttırıp bäyäläw  abartmak  
arttırıp kürsätü  abartmak  

arttıru  artırmak  
artu  artmak  
aru  arı, saf  

Arufi, Awrup  Avrupa  
arulanu  arılaşmak, saflaşmak  
aru-talu  yorgunluk, argınlık  

aryaq  karşı yaka  
arzan  ucuz  



arzanaytu  ucuzlatmak  
arzanayu  ucuzlamak  

aş  aş, çorba, yemek  
aş bülmäse  yemek odası, lokanta  

aş peşerü bülmäse  mutfak  
aşa  ye!  
aşa  aşarak, geçerek  

aşaldıru  aşındırmak  
aşamlıq  yemek, yiyecek  
aşamsaq  obur  

äsär  eser  
äsär yazu  eser yazma  

äsasän  esasen  
asat  kolay  

aşatu  yedirmek, beslemek  
aşaw  yemek  
aşçı  aşçı  

asfalt  asfalt  
asfaltlaw  asfaltlamak  

Äsiä  Asya  
aşığıç  acil, acele, ivedi  

aşığıç xäbär  acil haber  
aşığıçlıq  acelecilik  

aşığu  acele, ivedi  
aşığu  acele etmek  
asıl  asıl  

asıl fiker  ana fikir  
asıl qanun  anayasa  

asıl taş  değerli taş, mücevher  
asıldağı  temeldeki  

asılu  asılmak  
aşıqtıruçı  aceleci, ivecen  

äsir  esir, tutsak  
äsirdäge  esir, tutsak  
äsirlek  esirlik, esaret, tutsaklık  
aşıru  aşırmak (bir yerden)  
aslam  faiz  
aşlama  gübre  
aslamçı  faizci, tefeci  

aslamğa salu  faize yatırmak  
aslan  aslan  



aşlaw  gübrelemek  
asma  takı  

äşmäkär  işadamı  
äsnä  esna, an  
äşnä  ahbap  
asqan  asılmış  
asqan  asılmış  

aşqazan  mide  
aşqazanı  mide  
asqı yaq  alt, alt yan, aşağı  
asqorma  altyapı  
äşquar  işadamı  

äşquarlıq  iş  
asraw  beslemek, bakmak, büyütmek, korumak, kollamak  

asrawçı  bekçi, bakıcı  
assızıq  altçizgi  

assızıqlaw  altını çizmek, vurgulamak  
ast  alt, aşağı  

astağı  aşağı, aşağıdaki  
astañ  bilinçaltı  

astan ut yörtü  saman altından su yürütmek  
astar  astar  

astında  altında  
astırtın eş  entrika  

astma  astım  
asu  asmak  
aşu  aşmak  
aşu  yükselmek  

aşyawlıq  masa örtüsü  
aşyawlıq  peçete  

asyul  altgeçit, altyol  
at  ad  
at  at  
at  at(mak)  

at qarawçı  seyis, at bakıcısı  
at qorğırı  adı batsın!  

ata  baba  
ata-ana  anne baba, ana baba, ebeveynler  

atalandıru  döllemek  
atalanu  döllenmek  
atalğı  matkap  



atalı-analı  analı babalı  
atalu  adanmak  
atalu  adlandır ılmak  

atama  terim  
ataman  çete başı  
atanu  atanmak, adlandırılmak  
ataqay  babalık  
ataqaz  kaz  
ataqlı  ünlü  

ataqlı keşe  ünlü  
ataw  atamak, adlandırmak  
ataw  adamak  

atawlı  atanmış  
äti  baba  

atı çığu  adı çıkmak  
äti-äni  anne baba, ana baba, ebeveynler  

atı-çabı çığu  adı çıkmak  
atılğan yoldız  meteor, göktaşı, akanyıldız  

atılu  atılmak (değişik anlamlarda)  
atırtu  ayırtmak (iki şeyi birbirinden)  
ätkäy  babacığım  

atlağan sayın  her adımda  
atlanu  ata binmek  
atlatu  adımlatmak  
atlaw  adımlama, yürüme  
atlaw  adımlamak, yürümek  

atlı ğäskär  atlı asker, süvari  
atlı keşe  binici, atlı kişi  

atlığıp toru  çok istekli, hevesli olmak  
atlığu  atılmak  

atmosfera  atmosfer  
atna  hafta  
atna  cuma günü  

atnağa ber tapqır  haftada bir kez  
atnalıq  haftalık  

atqamenär  binici, at binici  
atqıç  mancınık  
atu  atmak  
atu  ateş etmek, silah atmak  

august  ağustos  
autobus  otobüs  



autokütärgeç  vinç, çekici  
autor  yazar  

avangard  öncü, avangard  
avans  öndelik, avans  

avanslaw  öndelik vermek, avans vermek  
aw  av  

awans  avans  
awaz  ses, avaz  

awaz birü  seslemek, ses vermek  
awazdaş  eşsesli, sesdeş, uyaklı, kafiyeli  

awçı  avcı  
awçılıq  avcılık  

awıl  köy  
awıl ağayı  köylü, köyde yaşayan  
awıl keşese  köylü, köyde yaşayan  

awıl xucalığı  tarım  
awıldaş  aynı köylü, köydeş  

awır  ağır  
awır xäldä qalu  zor durumda kalmak  
awır xäräkätle  ağır hareketli, hantal  
awırayıp toru  ağırlaşmak, uykulu olmak  

awıraytu  ağırlaştırmak  
awırlaşu  ağırlaşmak  

awırlı  yüklü, hamile, gebe  
awırlıq  ağırlık  

awırttıru  ağr ıtmak, acıtmak  
awırtu  ağr ı, acı  
awırtu  ağr ımak, hasta olmak  
awıru  hasta  
awıru  hastalanmak, hasta olmak, ağrımak  

awıru yatağı  hasta yatağı  
awıruçan  sık, kolay hastalanan  
awırulı  hastalıklı  

awıruxanä  hastahane  
awış  eğim, meyil  

awışlı  eğik, italik, yana yatık  
awıştıru  eğriltmek  
awışu  eğmek, yatırmak (bir yöne)  
awız  ağız  

awız açu  oruç açmak, iftar etmek  
awız balda-mayda  bir eli yağda bir eli balda  



awız da açmaw  ağzını açmamak, hiçbir şey söylememek  
awız eçendä botka 

peşerü  dilinin altında bakla olmak, açıkça söylememek  

awız eçennän  mırıldanarak (konuşmak)  
awız icatı  halk edebiyatı  
awız itü  tadına bakmak  

awız peşü  ağzı yanmak (sıcak bir şeyden)  
awız suları ağu  ağzının suları akmak, iştahlanmak  
awız suları kilü  ağzının suları akmak, iştahlanmak  

awız yomu  ağzını kapatmak, ketum davranmak, konuşmamak  
awızdan awızğa  ağızdan ağza, kulaktan kulağa  
awızdan ut çäçü  ağzından ateşler saçmak, çok sert, öfkeli konuşmak  

awızğa alğısız  ağza alınmayacak, ağza alınmaz  
awızı qolaqqa citü  ağzı kulağına varmak  
awızıña bal da may  hay ağzına sağlık, ne güzel söylüyorsun, söyledin  
awızıñnan cil alsın  ağzından yel alsın, o nasıl söz  

awızlıq  ağızlık, gem  
awızlıqlaw  gemlemek, gem vurmak  
awlaqlaw  çalkalanmak (gemi vb.)  

awlaw  avlamak  
awmaqay  saf, herşeye inanan  

Awrup  avrupa  
awtoarba  otomobil  

ax  ah, of  
ax itü  ah etmek, ahlamak  

axıldaw  ahlamak, oflamak  
axır  son, ahir  

äxirät  ahiret  
axırdağı  sondaki, sonuncu  
axırdan  sonda  
äxlaq  ahlak  

äxlaqí turılıq  ahlaki doğruluk, erdem  
äxlaqsız  ahlaksız  
axmaq  ahmak, alık  

axmaqlaşu  ahmaklaşmak, aptallaşmak, alıklaşmak  
ay  ay!  
ay  ay (yılın 12 de biri)  

ay sayın  her ay  
aya  aya (el)  

ayägürä yörüçe  yaya  
ayaq  ayak  



ayaq çalu  çelme, çelme takmak  
ayaq çalu  çelme takmak  

ayaq cirgä timäw  ayağı yere değmemek, çok hızlı yürümek  
ayaq kieme  ayakkabı  
ayaq tartma  ayakları geri geri gitmek  

ayaq yalı  ayak kirası  
ayaqçu  çorap yerine kullanılan kumaş parçası  

ayaqlanu  ayaklanmak (isyan anlamında değil)  
ayaq-qulı bäyläw  elini ayağını bağlamak  

ayaq-sayaq  seyrek, ender, nadir  
ayaqtan yığu  kökünden yıkmak  

ayaw  acımak, korumak  
ayawsız  acımasız  
äybät  iyi  

äybätlättü  iyileştirmek  
äybäträk  daha iyi  
aydan-ay  aydan aya, her geçen ay....  

äydär  önder, lider  
äye  evet  

ayğa ber tapqır  ayda bir kez  
ayğır  aygır  
ayıl  kemer tokası  
ayıq  ayık  

ayıq baştan  ayık kafayla  
ayıqlıq  ayıklık  
ayırğıç  ayırıcı  

ayırğısız  ayrılmaz, ayrılamaz  
ayırılğan  ayrılmış  
ayırılğısız  ayrılmaz, ayrılamaz  
ayırılışu  ayrılmak (boşanmak)  
ayırılmas  ayrılmaz  
ayırılsız  ayrılmaz  
ayırılu  ayrılma  
ayırılu  ayrılmak  
ayırım  ayrı, farklı  

ayırım-açıq  apayrı  
ayırma  fark, ayrım  

ayırmalı  farklı, ayrı  
ayırmasız  ayrımsız, farksız  

ayıru  ayırma  
ayıru  ayırmak  



ayıruça  ayrıca  
äyländergeç  dönüştürücü  
äyländerü  dönüştürmek  
äyläneç yul  dolambaçlı yol  

äylänü  döndürmek  
äylänü  dönmek, çevirmek  
aylıq  aylık  

aylıqlap  aylık olarak  
aymaqay  dönek  
aymılışu  raslaşamamak, buluşamamak, görüşememek  

aynıñ-ayında  her ay  
aynıq  ayık  

aynıtu  ayıltmak  
aynıw  ayılmak  
aynu  ayıkmak, ayılmak  

ayqala-çalkana  sallana sallana, sallanarak  
ayqaldıru  sallamak, sallandırmak, salındırmak  

ayqalu  sallanmak, salınmak  
ayrım-açıq  apayrı  

äyteleş  telaffuz, sesletim  
äytem  deyiş, özdeyiş  

äyter süz  diyecek (söz)  
äytü  demek, söylemek  
ayu  ayı  

ayu öye  in, ayı evi  
aywa  ayva  

ay-way  ah vah!  
ay-wayğa qaramíça  ah cah etmesine bakmadan  

az  az  
äz  az  

az ğına  birazcık  
az süzle  az ve öz, veciz  
azalia  açelya  
azap  azap, çile, eza, elem  

azap çigü  azap çekmek, çile çekmek, eza görmek, eziyet görmek  
azap kürü  azap çekmek, çile çekmek, eza görmek, eziyet görmek  

azaq  son, sonuç, bitim  
azaqqaça  sonunaca, sonuna kadar  

azaqqı  sonuncu  
azaqqı tapqır  son kez, son defa  

azaqtan  sonunda, en son  



azart  coşku, coşkunluk, ateşlilik, heyecan  
azat  azat, özgür  
azat  azat, hür, özgür  

azat itü  azat etme  
azatlıq  özgürlük  

azaw teş  azıdişi  
azaytu  azaltmak  
äzäytü  azaltmak  
azayu  azalmak  
äzäyü  azalmak  
azdıru  azdırmak  
äzer  hazır, şimdi  

äzerlänü  hazırlanma  
äzerlänü  hazırlanmak  
äzerläw  hazırlamak  
äzerlek  hazırlık  

äzerleksez  hazırlıksız  
azğın  azgın  
azıq  azık  

azman  azman  
az-maz  biraz  
äz-mäz  biraz  
azraq  daha az  
azsınu  azımsamak  

azu  azmak 
 
 
 
 

bab  bab  
baba  dede  

baba qoş  pelikan  
baba tel  eski dil  
babaçı  sünnetçi  
bäbäk  göz bebeği  

babalayka  üç telli Rus sazı  
babasır  bağırsak kurdu, asalak  
babay  dede, büyükbaba  

babaylar süze  atasözü  
bäbi  bebek  

bäbiläw  doğurmak, yavrulamak  
bäbkä  bebek  



bacay  bacanak  
badäm  badem  
bädräf  tuvalet, ayakyolu, banyo  
bädräf  tuvalet  
bağana  sütun, direk, kolon  

bağana kebek katıp kalu direk gibi dikilmek, odun gibi durmak  
bağışlaw  adamak  

bagor  çengel  
bağu  bakmak  

bağuçı  falcı  
bahadir  bahadır  

bäk  bey  
baken  deniz feneri  
bäkkäl  bakkal  

bal  bal  
bal  balo  

bal qortı  arı  
bala  çocuk  
bäla  bela  

bala aldıru  çocuk aldırma, kürtaj  
bala qarawçı  çocuk bakıcısı, bebek bakıcısı  

bala salu  çocuk düşürme  
bala taşlaw  çocuk düşürme  
bala töşerü  çocuk düşürme  

balaçağa  çocuklar  
bala-çağa  çoluk çocuk, bebe belik  
balaçaq  çocukluk (dönemi)  

balağa uzu  bebek beklemek, gebe olmak  
balağa uzu  gebelik  

balağan  baraka  
bäläkäy  küçük, küçücük  

bäläkäydän  küçüklükten, çocukluktan  
balalanu  çocuklaşmak  

balalar baqçası  anaokulu  
bälalar säbäpçese  şamar oğlanı  

balalarça  çocukça  
balalaw  çocuk doğurmak  
balans  bilanço, denge  
balaq  paça  

bäla-qaza  kaza  
balawız  balmumu  



balawız sıqu  sessizce ağlamak, ağlamaklı olmak  
bälcä  keser  
balçıq  balçık  
baldaq  yüzük, halka  
baldız  baldız  
bäleş  börek, çörek  

baliğ bulu  reşit olmak, erişkin olmak  
balıq  balık  

balıq totu  balık tutmak  
balıqçı  balıkçı  
bälkem  belki  

bälki  belki  
ballı  tatlı, ballı  

ballı quzaq  keçiboynuzu  
bällür  billur  

bal-may  bal-yağ  
balqalaq  bal kaşığı, tatlı kaşığı  
balqaşıq  bal kaşığı, tatlı kaşığı  

balta  balta  
balta ostası  marangoz  

baltaçı  dülger  
baltır  baldır  

baltırğan  baldıran, ağıotu  
bambuk  bambu  
banan  muz  
bändä  bende, kul  
banka  kavanoz  
bäpkä  deste (ekin), yığın (ekin)  
baqa  kurbağa  

baqaleyä  bakkal, bakkaliye  
baq-baq  vak vak  
baqça  bahçe  

baqçaçı  bahçıvan  
baqçı  bak! bakın!  

baqıldaw  vaklamak  
baqır  bakır  
baqır  ibrik tepsisi  

baqırçı  bakırcı  
baqıru  bağırmak  
baqla  bakla  

baqlajan  patlıcan  



baqraç  bakraç  
baqtıru  baktırmak  

bar  var  
bar  varlık  
bar  var, git  
bar  bar, pavyon  
bar  her  

bar xoquqlar saqlanğan her hakkı saklıdır  
bara tora  git gide, giderek  
baraban  davul  
bärabär  beraber, birlikte  
bärabär  yerine  

bara-bara  yayan, yürüyerek  
bäräkät  bereket  

bäräkätle  bereketli  
bäräkätsez  bereketsiz  

bärän  kuzu, koç, oğlak  
bäräñge  patates  

bäräñge onı  patates unu  
bäränläw  kuzulamak  

bärbär  berber  
bäreleş  çarpışma  
bärelü  çarpışmak  

barı  her  
barı  hepsi  
barı  yalnızca, tek, fakat, ancak  

barı tik  sadece  
barıber  hepsi bir, hepsi aynı  
barıbız  hepimiz  

barığ qaytu  gidip gelmek, gidip dönmek  
barınça  var oldukça  
barısı  hepsi  
barlaw  yoklamak  
barlaw  yoklama  
barlığı  bütünü, hepsi, tümü, tamamı  
barlıq  bütünü, hepsi, tümü, tamamı  
barlıq  varlık  
barlıq  olumluluk (dilbilgisi)  

barlıqqa kilü  ortaya çıkma, meydana gelme  
barlıqqa kiterü  ortaya çıkarmak, meydana getirmek  

barmaq  parmak  



barmaq aşa qaraw  göz yummak  
barmaq isäbe  hece ölçüsü  

barmaqça  eldiven parmağı  
barmaqqa barmaq 

suqmaw  
yaralı parmağa işememek, parmağını kımıldatmamak  

barqıldaq  ardıçkuşu, bozbakkal  
baru  varmak, gitmek  
baru  yürümek  
bärü  çarpmak (matematikte değil), vurmak  

bärxet  kadife  
bas  bas (ses)  
baş  baş  
bäs  don (soğuk)  
bäs  demek ki  
bäs  yeter  

baş äylänü  başı dönmek  
baş citü  aklı yetmek, aklı ermek  
baş iw  baş eğmek, boyun eğmek  

baş kieme  şapka  
baş kütärü  baş kaldırma  

baş kütärüçe  baş kaldırıcı, isyancı  
baş mie  beyin  

baş söyäge  kafatası, kafa kemiği  
başaq  başak  
başaq  mızrak ucu  

bäsärü  donmak  
başbaştaq  kafasına estiği gibi davranan, burnunun dikine giden  

başbaştaqlanu  kafasına estiği gibi davranmak, burnunun dikine gitmek  
başça  başlık (kitap vs.)  

basılğan  basılan, basılı, basılmış  
basılu  basılmak  
basım  basım  

basım yasaw  vurgu  
basım yasaw  vurgulamak  

basımçaq  halim selim, uysal, yumuşak huylu  
başına töşü  üzüntü, sıkıntı  

basınqı  sakin, dingin, serinkanlı  
basınqılanu  sakin olmak, dingin olmak, serinkanlı olmak  

basıp alu  işgal, istila  
basıp alu  işgal, istila etmek  

basıp çığaru  basmak, yazdırmak, (basıp çıkarmak)  



basıp totılmas  bastırılmaz, zapt olunmaz  
başlam  başlangıç, baş kısım, giriş  

başlanğıç  başlangıç  
başlanğıç noqta  başlangıç noktası  

başlanu  başlanmak  
başlaw  başlamak  
başlı  kafalı, akıllı  

başlıça  başlıca  
başlı-küzle bulu  baş göz olmak  
başlı-küzle itü  baş göz etmek  

başlıq  baş, patron  
başlıq  kılavuz, rehber  
başlıq  başlık, şapka  
basma  basma (kumaş)  
basma  basamak  
basma  baskı (birinci, ikinci gibi)  

başma-baş  başa baş  
basmaxanä  basımevi  
başnı selkäw  başını sallamak, kafasını sallamak  

başqa  başka  
başqaça  başkaca, ayrıca  
başqala  başkent  

basqarılış  başarma, başar ı  
başqaru  başarmak, becermek  
başqaru  yürütmek  
başqası  başkası  

başqatörle  başka türlü  
basqıç  düzey, seviye  
basqıç  merdiven  
basqın  baskın  
başqort  Başkurt  

başqortça  Başkurtça  
başsız  kafasız, akılsız  
başta  başta, ilkin  

baştağı  başkaki, önceki, ilk  
baştan  önceden  

baştan ütkärü  baştan (başından) geçmek (başından bir olay geçmek gibi)  
baştanayaq  baştan ayağa, tümüyle, tamamen  

bastıru  sindirmek (baskıyla)  
bastıru  bastırmak  

baştübän  tepe taklak, tepesi üstü  



basu  tarla, arsa  
basu  basmak  

başwatqıç  bulmaca  
başwatqıç  çözümü zor olan şey  
bata-çuma  bata çıka, batarak  

bäti  kuzu, oğlak  
batıp üläw  boğulmak (batıp ölmek)  

batır  cesur, batur  
batırıp üterü  boğmak (batırıp öldürmek)  

batırlarça  kahramanca, cesurca  
batırlıq  cesaret, baturluk  
batıru  batırmak  

batman  batman  
batqaq  batak  

batqaqlıq  bataklık  
batu  batmak  
baw  bağ  

bäw-bäw  e bebeğim ee ee  
bäwel  sidik  
bawır  bağır  

bawırsaq  hamurdan yapılan bir yemek  
bäxäs  tartışma  

bäxäsçe  tartışmacı  
bäxäsläşü  tartışma  
bäxäsläşü  tartışmak  
bäxel bul  helal et, hakkını helal et  
bäxelläşü  helalleşmek  
bäxellätü  helal ettirmek  
bäxelläw  helal etmek  

bäxet  baht  
bäxetle  mutlu, bahtlı  

bay  zengin, varsıl, bay, bey  
bäy  vay!  
baya  geçen (geçenlerde)  
bäyä  değer, kıymet  

bäyä birü  değer vermek  
bäyä qazanu  değer kazanmak, değerlenmek  

bayağı  geçenki  
bäyäläw  değer biçmek  
bäyäle  değerli, kıymetli, pahalı  
bäyan  beyan  



bäyän itü  beyan etmek  
bayanat  beyanat  

bayannama  beyanname  
bäyäse kütärelü  değeri artmak  

bäyäse töşü  değeri düşmek, değeri azalmak  
bäyäsez  değersiz, kıymetsiz  
bäy-bäy  pış pış  
bäyet  beyit  
bäyge  at yarışı, yarış  

bayğışlanu  sessiz durmak  
bayıtu  zenginleştirmek  

bäyläm  demet, tutam  
bäyläm bäyläw  örgü örmek  

bäyläneş  bağlantı  
bäyläneşle  bağlı, bağlantılı  
bäylänü  azarlamak, çıkışmak  
bäyläw  bağlamak  
bäyläw  örmek  

bäyläweç  sargı  
bäyle bulu  bağlı olmak  

baylıq  zenginlik, varsıllık  
bäynälmiläl  uluslararası, milletlerarası  

bäyräm  bayram  
bäyräm aldı  arefe, arife  
bäyräm itü  bayram etmek  
bäyrämçä  bayramlık  

bayramxanä  lokanta  
bayraq  bayrak  

bayraqçı  bayrakçı, bayraktar  
bäysezlek  bağımsızlık, bağsızlık  

bäysez-möstäqil  bağımsız  
baytal  genç kısrak  
baytaq  bir çok, oldukça, bir hayli, epey, epeyce, hayli  
baytar  baytar, veteriner  

baytarlıq  baytarlık, veterinerlik  
bayu  zenginleşmek  
bayu  batmak (güneş için)  
bäz  bez  

bazar  piyasa, pazar, market  
bazar  çarşı, pazar  

bazar qoru  her kafadan bir ses çıkmak  



bazar yasaw  her kafadan bir ses çıkmak  
bazımlı  cesur, cesaretli, yürekli  

bazu  cesaret göstermek  
begemot  suaygırı  

beläk  bilek  
beläkçä  bileklik  
belämä  sömürge olan topraklar  
belän  ile  
belän  kundak (bebek için)  
beläw  bilemek  

beläw taşı  bileğitaşı, bileği, eğe  
beläwçe  toprak sahibi  
beläzek  bilezik  
beldekle  bilgili  
beldeksez  bilgisiz  
belderü  bildiri, duyuru, ilan  
belderü  bildirmek, belirtmek, duyurmak  
belem  bilgi  
belenü  bilinmek, belirmek  

beler-belmäs  bilir bilmez  
beleşü  öğrenmek, öğrenmeye çalışmak  

belgän-kürgän  bildik, tanıdık  
belgeç  uzman, bilgin  

belgeçlär törkäme  panel  
belgeçlek  uzmanlık, bilginlik  

belü  bilmek  
benzin  benzin  

ber  bir  
ber awız süz  iki çift söz  
ber başına  bir başına, tek başına  

ber keşe  bir kişi, birey  
ber kicäk  bir parça  

ber märtäbä  bir derece  
ber niçä  birkaç  

ber yotım su  bir içim su  
beräm-beräm  birer birer, ayrı ayrı, tek tek  

beränlekläp satu  perakende satış  
berär  birer  

berärse  birisi, biri, bir kişi  
beräw  biri, birisi  

berawıq  bir an  



beraz  biraz  
berazdan  birazdan  
ber-ber  bir bir  

ber-ber artlı  ardarda, birbiri ardında(n)  
ber-ber artlı  birbiri ardından, ardışık  
ber-berenä  birbirine  

ber-berennän  birbirinden  
ber-bereñne  birbirini  

ber-berse  birbiri  
ber-bersenä  birbirine  

ber-bersenä bärelü  birbirine çarpmak, çarpışmak  
berdäm  birlikte, hep birlikte  

berdämläşü  birleşmek, birlik oluşturmak  
berdämlek  birlik  

berdän  birden, aniden, ansızın  
berdänber  tek, biricik, yegane  

bere  biri  
beregü  yapışmak  
beregü  birikmek  

berekmä  birikim  
berekterü  biriktirmek  
berekterü  yapıştırmak  
berençe  birinci, ilk  

berençedän  ilk olarak, birincisi  
berençel  birincil  

beret  bere  
bergä  birlikte, bir arada, beraber  

bergä bişne kuşu  bire bin katmak, abartmak  
bergäläp  birleşerek, birlikte, bir arada, beraberce  
berişle  tekdüze, yeknesak, monoton  
berkem  hiç kimse  
berketü  yapıştırmak, kenetlemek, perçinlemek  

berläşmä  birleşme  
berläşterü  birleştirme  

berläşü  birleşme, birleşim  
berläşü  birleşmek  
berlek  birlik  

Berleşkän Millätlär  Birleşmiş Milletler  
bermälne  bir anda  
bernärsä  hiçbir şey  

berni  hiçbir şey  



berniçä  bir kaç, bir takım  
berniçek  asla, hiçbir şekilde  
bernindi  hiçbir  

berniqadär  az çok, biraz  
berqadär  biraz  
berqatlı  basit, saf (kişi için)  

berqawım  bir an  
berqaya  hiçbir yere  

berqayçan  hiçbir zaman  
berqayda  hiçbir yerde  
berrättän  yanı sıra  

berse  birisi  
berse bersenä  birbirine  
berse dä tügel  hiçbiri değil  

berse-ber  hiçbiri  
berse-bersennän  birbirinden  

bersüzsez  tek kelime etmeden, itirazsız  
bertigez  aynı  
bertigez  denk  

bertigez yasu  dengelemek, eşitlemek  
bertörle  tek çeşit  
bertösle  tek renk, aynı renk  

bertotaştan  aralıksız, bir seferde  
bertuğan  kardeş  

bertuğannıñ qızı  kız yeğen  
bertuğannıñ ulı  erkek yeğen  

bertuqtawsız  durmaksızın, aralıksız  
berük  lütfen  
berüze  yalnız başına, tek başına  

bet  bit  
betçä  sivilce  

beterenü  tasalanmak, kederlenmek  
betergeç  silgi  
beterü  bitirmek  
beteş  bitiş  

betkän baş betkän  ne olursa olsun  
betkesez  sonsuz, bitmeyen, bitimsiz  
betläw  bitlenmek  
betle  bitli  

betmäs-tekämäs  bitmez tükenmez  
betmäs-tekänmäs  bitmez tükenmez  



betü  bitmek  
bez  biz, tığ  
bez  biz  

bezdä  bizde  
bezdän  bizden  

bezeldäw  vızıldamak  
bezne  bizi  

bezneke  bizimki  
bezneñ  bizim  

bezneñ çaqlı  bizim kadar  
bezneñ qädär  bizim kadar  
bezneñ xätle  bizim kadar  

bezneñçä  bizce, bize göre  
biä  kısrak  

biçara  biçare, çaresiz  
bidon  bidon  
biegäy  büyümek, yükselmek, yücelmek  
biegäyt  büyütmek, yükseltmek, yüceltmek  

biek  üstün, yüce, tüksek  
biek  büyük, yüksek, yüce  

bieklek  büyüklük, yükseklik, yücelik  
bietü  oynatmak  
biew  oynamak, dansetmek  

bığır-bığır  fıkır fıkır  
bığırdaw  fıkırdamak  
bigräk  daha çok, aşır ı  

bigräk tä  özellikle  
biğsät  biset  

bik  gayet  
bik  kilit  
bik  pek, çok  
bik  sürgü, mandal  

bik naçar  berbat (çok kötü)  
bik qimmätle  pek kıymetli, çok değerli  

bik şäp  pekiyi, pekala, peki  
bik tiz ränci torğan  kolay incinir (pek tez incinen)  

bik yaxşı  çok güzel (pek yahşı)  
bik zur  çok büyük, pek büyük  

bikä  zengin kadın  
bikä  hanım, hanımefendi  
bikäç  yeni gelin  



bikläp quyu  kilitlemek, kapatmak  
bikläw  kilitlemek, kapatmak  
bikläw  hatmetmek  

bikläweç  sürgü, kilit  
bikle  kitli, kapalı, sürgülü  
bikrä  mersin balığı  

bil  bel  
bil qayışı  kemer (bel kayışı)  
bil sızlaw  bel ağrısı(sızısı), beli ağr ımak(sızlamak)  

biläm  boş gezmek, amaçsız dolaşmak  
bilämçe  aylak, boş gezen  

bilämdä yörew  gezinmek, dolaşmak, volta atmak  
biläw  belemek (bebek)  
biläw  sahip olmak (bir yere)  
biläw  kundak (bebek için)  
bilbaw  kemer (bel bağı)  
bılbıl  bülbül  
bilet  bilet  

biletçe  biletçi  
bilgä tayanu  elini beline atmak  

bilge  belirti  
bilge  işaret  
bilge  iz  

bilgelämä  tarif  
bilgeläw  atamak  
bilgeläw  belirlemek  
bilgele  belirli, belli  

bilne bu  kuşanmak  
bilsapit  bisiklet  
bıltır  bıldır  
bina  bina  

bina eçendä  bina içinde  
bina xucası  mal sahibi, bina sahibi  

bint  bant, sargı bezi  
bintlaw  bantlamak, sarmak  

bıqırdaw  fıkırdamak  
bıqırdıq  çamurlu, pis  

birämläp  birer birer  
birän  obur  
bire  bura  

biredä  burda, burada  



biregä  beri, buraya  
birelep  kendini vererek, gönülden  
birelü  verilmek  
birelü  kendini vermek, gönül vermek  
birem  ödev, ev ödevi  

bireşmäwçän  teslim olmayan  
bireşü  teslim olmak  
birge  buradaki, yakındaki  
birja  borsa  
birle  ...dan beri  
birnä  çeyiz  

birtelü  berelenmek, zedelenmek, yaralanmak, burkulmak, çürümek, 
morarmak, incinmek  

birü  vermek  
biş  beş  

bişbıltır  çok zaman önce  
bişek  beşik  

bişençe  beşinci  
bişinä  çorap şişi  
bişmät  kaftan  

bismilla  besmele  
bismilla äytü  besmele çekmek  
bişpoçmaq  beşgen  
bişqullap  dört elle  

bistä  yöre, mahalle, semt  
biştär  sırt çantası  

bit  bet, yüz  
bit  ki, ne, ne de olsa  
bit  sayfa  

bit peşü  yüzü kızarmak, utanmak  
bitär  daha fazla  

bitaraf  yansız, tarafsız, bitaraf  
bitaraflıq  tarafsızlık  
bıtbıldıq  bıldırcın  

biten yumağan  utanmaz, arsız, yüzsüz  
bıtıldaw  mırıldamak  

bıtır-bıtır  pıtır pıtır  
bitkä bärep äytü  yüze vurmak, yüzüne vurmak  

bitläp  sayfalarca, sayfalar dolusu  
bitlegen açu  gerçek yüzünü ortaya çıkarmak, maskesini düşürmek  

bitlek  peçe  



bitsez  yüzsüz, arsız  
biü  dans  
biü  dans etmek  

biüçe  dansçı  
bıyıl  bu yıl  
bizäk  bezek, süs  

bizäkle  süslü, bezeli  
bizäkle yazu  süslü yazı  

bizänü  süslenmek  
bizäw  bezemek, süslemek  

bizdergeç  bezdirici  
bizderü  bezdirmek  
bizgäk  sıtma  
bızlaw  vızlamak  
bizmän  kantar  

bizü  bezmek  
blank  boş kağıt  

blokada  abluka  
bluza  bluz  
böcäk  böcek  
bocra  zincirin bir halkası  
boday  buğday  
bödrä  kıvırcık (saç)  

bödräläw  kıvırmak  
bögärlänü  kırışmak  
bögärläw  kırıştırmak (kırış kır ış yapmak)  

boğaw  bukağı, zincir, köstek  
boğawlı  zincirli, köstekli  
bögeleş  büküm  
bögelmä  bükülme  
bögelü  bükülmek, yamulmak  
bögem  büküm  
bögü  bükmek  
bojan  eşek arısı  
bökäy  öcü  
böke  kapak, tıpa  

bökegäç  püskürtücü  
bökeläw  kapağını kapatmak  
bökkän  börek  

bökläp quyu  katlamak (bir şeyi)  
bökläw  katlamak (bir şeyi) ,bükmek  



bökre  kambur  
bolağay  şaklaban  

bolağaylanu  şaklabanlık yapmak  
bolamıq  bulamaç  

bolan  geyik, ren geyiği  
bolay  böyle  

bolay ğına  öylesine, nedensiz  
bölderü  batırmak, iflas ettirmek  

bolğançıq  bulanık  
bolğanu  bulanmak  
Bolğar  Bulgar  
bolğari  nitelikli deri  
bolğarí  meşin  
bolğatu  bulatmak, çalkalamak, karıştırmak  
bolğaw  bulamak, çalkalamak, karıştırmak  

bolğawır  karışık, kötü zaman  
bolın  çayır, otlak  
bolıt  su mantarı  
bolıt  bulut  
bolıtlı  bulutlu  

bolşevik  bolşevik  
bölü  batmak, iflas etmek  

bomba  bomba, patlayıcı  
bon  bono  
bor  bor (minerali)  

boraw  burgu  
boray  buğday türü  
borça  pire  
borçaq  nohut  
borçılu  üzülmek  

borçıluçan  üzgün  
borçıw  üzmek  
borçu  üzüntü, sıkıntı, tasa, keder, dert  

borçuçan  üzücü, üzüntü verici  
borçulı  üzüntülü, sıkıntılı, tasalı, kederli, dertli  
bordo  bordo  
böre  tomurcuk  

böre yalğaw  aşılamak (bitki)  
börelänü  tomurcuklanmak  
böreşkän  buruşuk  
böreşterü  buruşturmak  



böreşü  buruşmak, büzüşmek  
borğalan-sırğalan  döneklik etmek  

borğalanu  kıvranmak  
borğalaw  kurcalamak  

borğıç  tornavida  
borıç  biber  

borılıp qaraw  dönüp bakmak  
borılış  dönemeç  
borılma  kıvrım  
borılu  kıvrılmak  
borılu  burulmak  
borılu  dönmek (sağa, sola gibi)  
borın  burun  
borın  eski, kadim  

borın başına  kişi başına  
borınğı  eskidenki, eski  

borınğıça  çok eski gibi  
borınnan  eskiden  

borıs  kalas  
börkänü  örtünmek  
börkelü  püskürmek  
börket  kartal  
börkew  püskürtmek  

börlegän  böğürtlen  
bormalı-sırmalı  dolambaçlı, kıvrımlı  

börtek  tohum, çekirdek  
börtekläp  tane tane (anlatmak vb.)  

boru  burmak  
börü  büzmek, buruşturmak  

bostan  bostan  
bot  but  
bot  bacak  
bot  bot (deniz botu)  

bot kütärep yatu  kıçını devirip yatmak, yan gelip yatmak  
botaq  budak, dal  

botarlaw  yüzmek, parçalamak (hayvan)  
botaw  budamak  
böten  bütün  

böten dönya külämendä dünya çapında  
bötenese  bütünü, tümü, tamamı, hepsi  
bötenläy  tümüyle, tamamıyla  



böterep alu  yakasına yapışmak  
bötergäç  topaç, fırıldak  
böterke  lüle, kıvr ım  

böterkelänü  lüle lüle olmak, kıvr ılmak  
böti  muska  

bötnek  nane  
botqa  lapa  
böyä  baraj  
böye  örümcek  
böyek  büyük (kişi)  
böyer  böbrek  

boyındırıq  boyunduruk  
boyıq  durgun, hüzünlü, kederli, bunalmış  
boyıqu  bunalmak, hüzünlenmek  
boyırıq  buyruk, emir  

boyırıq birü (qılu)  buyruk vermek, emir vermek  
boyırıqlaw  buyruk vermek, emir vermek  

boyıru  buyurmak, emretmek  
boykot  boykot  

boz  buz  
boz massası  buzul  

bozaw  buzağı  
bozawlaw  buzağılamak  
bozdıru  bozdurmak  
bözelü  büzülmek  
bözeşü  büzüşmek  

bozğa utırtu  aldatmak  
bozılu  bozulmak  
bozıq  bozuk  

bozıq bocra  kısır döngü  
bozıq yul  kötü yol (ahlaksız yol)  

bozışu  bozuşmak, arası bozulmak  
bozlanu  buzlanmak, buz tutmak  

bozlı  buzlu  
bozsız  buzsuz  
bozu  bozmak  
bozu  zarar vermek  
bözü  büzmek  

bronza  bronz, tunç  
bu  bu  
bu  buğu  



bu  buhar  
bu  boğmak  
bua  baraj, gölcük  

buar yılan  boğa yılanı  
büdänä  bıldırcın  
budırılu  boğdurulmak  
budıru  boğdurmak  
bufet  büfe  
buğa  boğa  

buğalaq  ilmik  
buğay  galiba, muhtemelen, görünüşe göre  
buğaz  boğaz  

buğazğa buğaz kilü  boğaz boğaza gelmek  
buğazlaw  boğazlamak  

bügen  bugün  
bügengäçä  bugünece, bugüne dek, bugüne kadar  
bügenge  bugünkü  

bügenge kön belän 
yäşäw  

gününü gün etmek  

bügen-irtägä  bugün yarın, bu günlerde  
bügennän alıp  bugünden itibaren, bugünden başlayarak  

buh itep  küt diye  
buılu  boğulmak  
buın  eklem, boğum  
buın  nesil, soy  

buın sızlaw  romatizma  
buışu  boğuşmak  
bük  kayın (ağaç)  
büki  böcü  
bul  ol(mak)  

büläk  ödül, armağan  
büläk itü  armağan etmek  
büläkläw  ödüllendirmek  
bulanu  buharlanmak  
büläw  bölmek  

bülderü  böldürmek  
buldı ni bulmadı ni  olsa ne olmasa ne  

buldıqlı  yetenekli, becerikli  
buldıqsız  yeteneksiz, yetersiz, beceriksiz  
buldıru  edinmek  
buldıru  oldurmak  



büleçe  bölen (matematik)  
bülek  bölüm, bölük, kesim  

bülek başı  ana başlık, başlık, manşet  
bülekçä  alt bölüm  
bülem  bölüm, bölük, kesim  

bülemtek  arsa  
bülenä torğan  bölünebilir (matematik)  

bülendek  salgı  
büleneçe  bölünen (matematik)  

bülenmi torğan  bölünemez (matematik)  
bülenü  bölünmek  

bülep öläşü  bölüştürmek  
büleşü  bölüşmek  

bülgäläw  bölmek  
bulğan  çalışkan  

bulır-bulmas  olur olmaz  
bulışlıq itü  yardım etmek  

bulışlıq kürsätü  yardımcı olmak  
bulışu  destek, yardım  
bulışu  desteklemek, yardım etmek  

bulışuçı  yardımcı  
bülmä  oda  

bülmädäş  oda arkadaşı  
bulmağan  olmayan  
bulmağan  tembel  
bulmasqa  olmamak  
bültäymä  dışbükey  
bült-bült  lıkır lıkır  

bulu  olmak  
bülü  bölmek  
bülü  bölüm  

buma awıruı  sara, epilepsi  
buma zäxmäte  sara, epilepsi  

buqça  bohça  
buqça  çanta, bohça  
bur  tebeşir  
bur  hırsız  

buran  boran, tipi  
buran tuzdıru  fırtına estirmek, fırtına koparmak  

büränä  tomruk  
büränä arqılı büre kürü bilgiçlik taslamak  



büränkä  huni  
büre  kurt  

büre ete  kurt köpeği  
bürek  sorguç  
burıç  borç  

burıç iäse  borç sahibi  
burıçlı  borçlu  

burıçlı bulu  borçlu olmak  
burıçlı yaq  borçlu taraf  

burışqa batu  borca batmak  
burlat  koyu kırmızı  
bursıq  porsuk  
bursıw  kokuşmak  
burzay  tazı  

buş  boş  
buş ara  boş zaman  
buş baş  bilgisiz, kafası boş  

buş qäğäze  boş kağıt  
buş san  sıfır  
buş süz  boş söz  

buş süzlelek  boş sözlülük  
buş waqıt  boş vakit  
buş yatu  boş olmak, işsiz olmak  
busağa  eşik  
buşalu  boşalmak  

buşandıru  boşandırmak  
buşatılu  boşaltılmak  
buşatu  boşaltmak  
buşatu  boşatmak  
buşaw  boşamak  

buşbuğaz  boşboğaz  
büser  fıtık  

buşlay  bedava  
buşlıq  boşluk  
buşqa  boşa, boşuna  

buşqa eşlängän  boşuna  
buşqa kitmäw  boşa gitmemek  

büsü  patlayıp saçılmak  
büsü  patlayıncaya kadar yemek  

butalçıq  çapraşık, karışık, karmaşık  
butalçıqlıq  karışıklık, kargaşa  



butaldıru  şaşırtmak  
butaldıru  karıştırmak  

butalıp kalu  şaşırıp kalmak  
butalıp yörü  ayak altında dolaşmak  

butalış  karmaşa, kargaşa  
butalu  karışmak, ayağa dolaşmak  
bütän  diğer, öbür, öteki  

bütänçä  ayrıca, başkaca  
butaw  karıştırmak, çapraştırmak  
butu  karıştırmak, çapraştırmak  
buxta  koy (coğrafya)  
buy  boy  

buyaluçan  kir tutar  
buyanu  boyanmak  
buyatu  boyatmak  
buyaw  boya  
buyaw  boyamak  

buyawçı  boyacı  
buy-buy  boy boy  
buyçan  boylu boslu, uzun boylu  
buydaq  bekar  
buyınça  boyunca  
buyınça  üzerine (dair), göre  
buylap  boyuna, uzunlamasına, boyunca  

buylatıp  boydan boya  
büz  bez (kumaş)  
büz  donuk beyaz  
buza  boza  

buzaçı  bozacı  
buzaru  bozarmak  
byudjet  bütçe 

 
 
 
 

cäbhä  cephe, ön  
çabış atı  yarış atı  

çabu  biçmek  
çäç  saç  

çäçäk  çiçek  
çäçäk atu  kalkınmak  

çäçäklär bäyläme  buket, çelenk  



çäçäklek  çiçeklik  
çäçän  ozan  

çäçä-tügä  döke saça  
çäçmä äsär  düzyazı  

çäçsez  saçsız, kel  
çäçtaraş  saç traşı  

çäçtaraşxanä  berber  
çäçü  ekmek (ekin)  
çäçü  saçmak  

cädwäl  cetvel  
cafa  cefa  
cafa  sorun  

cafa çigü  cefa çekmek  
çağılu  yansıma  
çağılu  yansımak  
çağım  serap  

çağıştırmalıq  görelilik  
çağıştıru  karşılaştırma  
cäğräfiä  coğrafya  

cäğräfik büleneş  coğrafi bölge  
çağu  dalamak  
çağu  ihbar etmek, gammazlamak  

çağuçı  muhbir  
cähän  cehennem  
çährä  çehre  

çäk-çäk  kadayıf  
çal  yaşlı  

çalbar  pantolon  
çalbar oçı  paça  
cälep itü  celp etmek, cezp etmek, çekmek  

çalğı  tırpan  
cällad  cellat  

çalqan salu  tuş (güreşte)  
çalqandıru  çalkalamak  

çalu  çelmek, çelme  
çälü  araklamak, aşırmak, çalmak  
çama  oran  

çaması  yaklaşık olarak  
cämğiät  toplum  

cämğiät beleme  toplumbilim  
cämğiät belgeçe  toplumbilimci  



cämğiäwi  toplumsal  
can  can  
çañ  çan  

çañ awazı  çan sesi  
çana  kızak  

çänçä barmaq  serçe parmak  
çänçü  sancı  
çänçü  saplamak  

çäneçke  çatal  
çäneçke  diken  

çañğı  kayak  
canım  canım  
cänim  cenin  

canlandıru  canlandırmak  
canlanu  canlanmak  

canlı  canlı  
cännät  cennet  
cansız  cansız  
çapan  kaftan  

çapqınçı  kurye  
çaq  çağ  

çaqırılu  çağrılmak  
çaqıru  çağırmak  
çaqıru  çağrı  

çaqıru qäğäze  davetiye, tebligat  
çaqlı  kadar, denli  
çaqlı  dek, değin  

çaqma  çakmak  
çaqma taşı  çakmak taşı  

çara  çare, araç, önlem  
çarduğan  çit  

cäridä  ceride  
cärrax  cerrah  

çärşämbe  çarşamba  
çarşaw  perde  
cäsärät  cesaret  
çaşqa  fincan  

çaşqan  çılgın  
casus  casus  
çat  köşe, çatal (ayrım, yol ayrımı vs.), çat  

çatır  çadır  



çatırdatu  çatırdatmak  
çatırdaw  çatırdamak  
çatlağan  çatlak  
çatlanu  çatallanmak  
çatlatu  çatlatmak  
çatqı  kıvılcım  
cawap  cevap, yanıt, karşılık  

cawap birü  cevaplamak, yanıtlamak, cevap vermek, yanıt vermek, karşılık vermek 
cawaplı  sorumlu  

cawaplıq  sorumluluk  
cawapsızlıq  sorumsuzluk  

cäy  yaz  
çäy  çay  
cäyä  ayraç, parantez  
cäyä  yay  
çäyä  kavis  
çayan  akrep  
cäyäw  yaya  

cäyäwle ğäskär  er, piyade  
caydaq  atlı  
Cäyek  Ural  
cäyelü  yayılmak  

caylanma  araç-gereç  
caylaşlı  uyumlu, uyum göstermiş  
caylaşu  uymak, uyum sağlamak  
çäylek  bahşiş  
caylı  uygun, uyumlu  

çäynäm  çiğnem  
çäynäw  çiğnemek (ağızda)  
çäynek  çaydanlık  
çayqaw  durulamak  
çayqaw  sallamak, çalkalamak  
cäyrän  ceylan, ahu, gazal  
caysız  uyumsuz, uygunsuz  
cäyü  yaymak (sermek)  
caza  ceza, üzgü  

cazalu  cezalandırmak  
cäzbä  cezbe  
çeben  karasinek  
çebeş  civciv  
çebi  civciv  



çegän  çingene  
cehännäm  cehennem  

çelän  balıkçıl  
celek  ilik (kemik)  
çeltär  dantel, file, ızgara, zincir, ağ  

cemeldäw  ışıldamak  
çemetem  çimdik  
çemetü  çimdiklemek, çimdik atmak  

cen  cin  
cen  cin  

cenes  cinsiyet, eşey  
çenki  çünkü  
censi  cinsel  

censi mönäsäbät  cinsel ilişki  
centekläw  analiz  

centekle tikşerü  çözümlemek  
cep  ip, sicim  

cepşek  cıvık  
cepşetü  cıvıtmak  
çerek  çürük  

çereldäw  cıvıldamak  
çeretü  çürütmek (çürük duruma getirmek anlamında)  
çergän  çürümüş  
çerki  sivrisinek  
çerü  çürüme  
çerü  çürümek  

çeterekle  karmaşık, kompleks  
Çexstan  Çek Cumhuriyeti, Çekistan  

çi  çiğ  
çiä  kiraz  

çíaqlaw  ciyaklamak  
çibär  güzel  

çibärlek  güzellik  
cibärü  yollamak, göndermek  
çıbıq  çubuk, değnek  
çıcıltı  cızırtı  
çıdaw  hoşgörü, sabır, tahammül  
cide  yedi  

cidençe  yedinci  
cideşär  yedişer  

çigä  tokat, şamar, şakak  



çığanaq  meba, pınar, kaynak  
çığarılış  baskı (birinci baskı gibi)  
çığarılu  çıkarılmak, çıkartılmak  
çığaru  çıkartmak, yayınlamak  
çığaru  çıkarmak (değişik anlamlarda), çıkartmak  
çigenü  gerilemek, geri çekilmek  
çığım  gider, masraf  
çığır  çıkrık  
çığış  çıkış  

çığış yasu  çıkış yapmak  
çığtay  Çağatay  
çığu  çıkmak  
cihaz  cihaz  
cíılış  toplantı  
cíılu  birikmek, toplanmak, üşüşmek, yoğunlaşmak, yığılmak  
cíılu  yığınak  
cíın  yekün, toplam  

cíınısı  yekünü, toplamı  
cíıntıq  divan, silsile  
cíırçıq  buruşuk, kırışık  

çik  had, sınır  
çikertkä  cırcır böceği, çekirge  
çikläw  sınırlama  
çikläw  sınırlamak  

çikläwek  fıstık, yemiş  
çiksez  sınırsız  

çiksez zur  uçsuz bucaksız  
cil  yel, rüzgar  

ciläk  çilek  
çiläk  kova  

ciläk-cimeş  meyve  
çılbır  zincir  
cilem  tutkal, yapıştırıcı, zamk  
cılı  ılık  

çilingir  çilingir  
cılınu  ılımak, ısınmak  
cılıtu  ılıtmak, ılıştırmak, ısıtmak  
cilkä  omuz, ense  
cilkän  yelken  

cillätkeç  yelpaze  
cille  rüzgarlı  



cilpäzä  yelpaze  
çiltär  ağ, internet  
cim  yem  

çimal  ham madde  
cimerek  virane, döküntü, yıkıntı  
cimerü  yıkmak  
cimeş  yemiş, ağacın meyvesi  

ciñ  yen (kol), cin, ifrit  
çın  gerçek, hakiki, esas, asıl  

cínaq  düzgün, derli toplu  
çinar  çınar  

çinar ağaçı  çınar ağacı  
çınayaq  fincan  
cinäyät  suç  

cinäyätçe  suçlu  
ciñel  hafif, yeğni  

ciñeläytü  hafifletme  
ciñeläytü  hafifletmek  

ciñelçä aşamlıq  hafif yemek  
ciñellek  hafiflik  
ciñelmäs  yenilmez  

ciñelü  yenilmek  
cingä  yenge  

çıñğırdawıq  çıngırak  
çınlap  gerçekçi, öz be öz, hakiki  

çınlap ta  gerçekten, hakikaten  
çınlapta  gerçekten, hakikaten  
çınlıq  gerçeklik, hakikilik  

çınnan da  gerçekten (de)  
ciñü  yengi, zafer  
ciñü  yenmek  

ciñüçe  kazanan, muzaffer  
çıpçıq  serçe  

çıq  çiy  
çıqqan  çıkık (kol, kemik vb.)  

cir  yer  
cır  şarkı  
çir  hastalık  

cir alması  yer elması  
cir çikläwege  yer fıstığı  

cir şarı  yerküre  



çıra  çıra  
çiräm  çim  

çirämläw  çimlemek, çimlendirmek  
çirämlek  çimen, çimenlik  

cirän  kızıl  
cirän çäçle  kızıl saçlı  
cirängeç  iğrenç  

çırat  sıra (kuyruktaki sıra anlamında)  
çırattağı  sıradaki  

cırçı  şarkıcı  
çır-çır  cıvıl cıvıl  
çır-çu  cıvıltı  
cirdaş  hemşeri  
çirek  çeyrek  

cirgä töşü  yere inmek (uçaklar için vb.)  
çırıldaw  cırlamak, cırıldamak  
çirkäw  kilise  
çirläşkä  çelimsiz  
cirläw  gömme (ölüyü)  
cirläw  gömmek (ölüyü)  
cırlaw  şarkı söylemek  

cirläw seremoniäsı cenaze töreni  
cirle  yerli  
cirlek  arkaplan, fon  
cirlek  gerekçe, dayanak  

çirqanuçan  iğrenç  
çırşı  çam  

cirtire  atmosfer  
çiru  çürümek  

cisem  cisim  
çişmä  pınar, memba, kaynak (su için)  
çista  saf, arı, halis, has, temiz  

çistalıq  saflık, temizlik  
çistartu  temizlemek  

çişü  çözmek, halletmek  
çit  yabancı, el  

çit il  yabancı ülke, yad el  
çit tel  yabancı dil  

citäkçe  yönetici  
citäkçeläw  yönetmek, idare etmek  

çitän  çit  



citär  yeter, yeterli  
citärlek  yeterlik, yeterlilik  

citärsezlek  yetersizlik  
citdi  ciddi  

citdiläşü  ciddileşmek  
çiten  çetin  

citeşmäskä  yetmemek, yetişmemek  
citeşsezlek  yetmezlik, yetersizlik  
citeşterü  üretim  
citeşterü  yetiştirmek  

citeşü  yetmek  
citez  çevik, kıvrak, seri  

çıtırdatu  çıtırdatmak  
çıtırdaw  çıtırdamak  
citkerü  iletmek, götürmek  
citkerü  yönetmek  
citlegü  kıvam, yetişmek, olgunlaşmak  
çitlek  hücre (oda)  
çıtlıq  cilve  

citmäw  yetmemek  
citmeş  yetmiş  

cíu  yığmak, toplamak, biriktirmek  
ciz  pirinç (madeni)  

ciznäy  enişte  
cizni  enişte  

çögender  pancar  
çolğanış  kuşatma, çevirme, abluka  
çolğaw  kuşatma, kuşatmak  
comğa  cuma  

cömhüriät  cumhuriyet  
cömlä  cümle, tümce  
çönki  çünkü, zira  
cöppä  cübbe, cüppe  
çoqır  çukur  
çor  çağ, dönem, devir  

çornaw  bürümek, dolamak  
cöy  yara izi, dikiş, dikiş (elbisede)  
çöy  takoz  
çual  dolaşmak (bir şeyin dolaşması), karışmak  

çualçıq  dolaşık, çetrefil, girift, çapraşık  
çualçıqlıq  karmaşa, kargaşa  



çualış  karmaşa, kargaşa  
çuan  çıban  

çuar qaplan  panter  
çuar yulbars  pars  

çüğäläw  çömelmek  
çügü  çökmek  
çüğü  çömelmek  
çükeç  çekiç  

çül  çöl  
çül bürese  çakal  

cülär  şapşal, salak, kaçık  
çülmäk  çömlek  
Çulpan  Çolpan, Venüs, Zühre  

Çulpan Yoldızı  Çobanyıldızı  
çuma  veba  

çümäläw  çömelmek  
çümälü  çömelmek  
çumaw  batmak  
çümeç  kepçe  
çumu  batmak, dalmak (suya)  
çüp  çöp  

çüp-çar  çerçöp  
çüplek  çöplük  
çüprä  maya  
çüpräk  cilecek  

çuq  salkım  
çuqındıru  vaftiz  
çuqındıru  vaftiz etmek  

çuqraq  sağır  
çuvaş  Çuvaş  

çuvaşça  Çuvaşça  
cuyaw  kaybetmek 

 
 

da  da (ayrı yazılan)  
dä  de (ayrı yazılan)  

daça  yazlık, yalı, villa  
däfnä  defne  

däfnä ağaçı  defne ağacı  
däftär  defter  
dağa  nal  



dağan  salıncak  
däğwä  anlaşmazlık  
däğwä  dava  

däğwä wäkile  avukat, dava vekili  
däğwaçı  davacı  

dahi  dahi (dehası olan anlamında)  
dähşät  dehşet  

dähşätle  dehşetli  
dala  bozkır  
dälil  delil, kanıt  
dama  dam (kadın)  
dan  şan, ün  
danä  nüsha  
danä  tane, dane  

danäläp  tane tane  
dañğıldaw  tıngırdamak  

dañğır-doñğır  tangır tungur  
danın satu  adını çıkarmak (kötüye)  

danlı  şanlı, ünlü  
danlı keşe  ünlü  

däqiqa  dakika  
dar  darağacı  

däräcä  derece  
darçin  tarçın  
däres  ders  

däreslek  derslik, sınıf  
därt  istek, dilek, heves, arzu  
daru  ilaç  

darulanu  tedavi olmak  
darulaw  tedavi etmek  
daruxanä  eczane  

därwiş  derviş, abdal  
dastan  destan  

däw  dev, büyük, kocaman  
däwalaw  iyileştirmek, tedavi etmek, sağaltmak  
däwalaw  tedavi, sağaltım  
däwam  devam, sürme, süreklilik  

däwam itü  devam etmek, sürmek, sürüp gitmek  
däwam itü  sürme, devam etme  

däwäni  büyükanne  
däw-äni  büyükanne  



däwäti  büyükbaba  
däw-äti  büyükbaba  
däwer  devir  
dawıl  fırtına  

däwlät  devlet  
debet  tiftik  
deget  katran  

dekabr  aralık (ay)  
demokratia  demokrasi  
deñgeldätü  tıngırdatmak  
deñgeldäw  tıngırdamak  

deputat  milletvekili, delege  
der-der itü  tir tir etmek, zangır zangır etmek  
dereldäw  zangırdamak  

dereldäwik  titrek  
dereldek  titrek  

detal  detay, ayrıntı  
di  der, denir  
di  diyelim, sayalım  

diärlek  yaklaşık olarak  
digän  denen, denilen  
dikkät  dikkat  

dikkätle  dikkatli  
dilbegä  dizgin  

dilbegäne buşaytu  dizginleri salıvermek  
dilbegäne üz qulına alu dizginleri eline almak (mecaz)  

dım  nem  
dimäk  demek, demek ki  
dımıqu  ıslanmak, nemlenmek  

dımlandıru  nemlendirmek  
dımlatu  nemlendirmek  
dımlı  nemli  
dımlı  nemli  

dımlılıq  nemlilik  
din  din, inan, inanç  

din beleme  din bilimi, ilahiyat, teoloji  
din totu  dini vecibeleri yerine getirmek  
dinçe  dinci  
dinçel  dindar  
diñgez  deniz  

diñgez kozğını  karabatak  



diñgezçe  denizci  
diñgezçelek  denizcilik  
dıñğırdau  tıngırdamak  

dini  dini, dinsel  
diñkew  dikkatini yitirmek  

dinsezlek  dinsizlik, inançsızlık  
dip  diye  

diplom  diploma  
dirbiä  koşum  

direktiva  direktif, yönerge  
direktor  yönetmen  

disbe  tespih  
distä  deste  

distä yıl  on yıl  
diü  dev  

divan  divan (oturmak için)  
diwana  divane, deli  

döberdätü  patırtı, tıkırtı  
döber-döber  gümbür gümbür  

doğa  dua, yakarış, yakarı  
doğa qılu  dua etmek, yakarmak  
doğa uqu  ibadet, tapınma  

döge  pirinç  
döldöl  düldül  
dollar  dolar  
döm  tam, tamamen  

dömbäsläw  yumruklamak  
dömekkere  gebersin!  
dömekterü  gebertmek  

dömekü  gebermek  
doñ  dong!  

dönya  dünya  
dönya bäyäse  dünyanın parası (fiyat için)  

dönyağa qaraş  dünya görüşü, bakış açısı  
dönyaküläm  dünya çapında, dünya ölçeğinde, dünya ölçüsünde  

dönyawi  dünyevi  
döp-döp  tıp tıp  

döres  doğru, doğrusu (doğrusunu söylemek gerekirse), dürüst 
döreslänü  doğrulanmak  
döresläw  doğrulamak  
döreslek  doğruluk, dürüstlük  



dorfa  sert, haşin  
dört qullap  dört elle  

doşman  düşman  
doşmança  düşmanca  
doşmanlıq  düşmanlık  

döyä  deve  
doza  doz, düze  
du itü  gürültü yapmak  

duamal  düşüncesiz  
duğa belän peçän çabu saçma sapan konuşmak  

duğay  yarım ay şekli  
dulatu  kudurtmak  
dulaw  kudurmak  
dulqın  dalga  

dulqınlandıru  dalgalandırmak  
dulqınlanu  dalgalanmak  

dulqınyarğıç  dalgakıran  
duñğız  domuz  

duñğız ite  domuz eti  
dürt  dört  

dürtençe  dördüncü  
dürtkel  dörtgen  

dus  dost, arkadaş  
duş  duş  

düşämbe  pazartesi  
dus-iş  eş dost  

duslarça  dostça, arkadaşça  
duslıq  dostluk, arkadaşlık 

 
 

eç  iç  
eç poşu  iç sıkıntısı  

eçäk  hortum (su için)  
eçemlek  içecek  
eçenä  içice  

eçenä alu  içermek, içine almak  
eçendä  içinde  

eçendäge  içindeki  
eçennän  içinden  
eçkä taba  içe doğru  

eçkäre  içeri  



eçke  içsel, içteki  
eçke eşlär  iç işleri  

eçke külmäk  atlet, fanila  
eçkerle  ikiyüzlü, içtenliksiz, riyakar 

eçkerlelek  ikiyüzlülük  
eçkersez  içten, içtenlikli, samimi  
eçtälek  içerik  

eçü  içmek  
eçüçe  içkici, ayyaş  

ekonomik  ekonomik  
ekspert  bilirkişi  

elek  ilk, önce  
elekke  önceki, ilk  

elekkege  geçmişteki, önceki  
element  unsur  
elemtä  ilgi, iletişim, bağlantı  
elgär  öncel, selef  
elgeç  askı (elbise)  

elliptik  küresel, eliptik  
enä  iğne  
enä  iğne  

enä göle  kaktüs  
ence  inci  

endäşü  hitap, seslenme  
ene  küçük karde  
ere  iri  

eremçek  peynir  
eren  irin  
erü  erimek  
erü  ürümek, havlamak  
eş  iş  

eş birü  iş vermek  
eş birüçe  işveren  

eşçän  hamarat, çalışkan, faal  
eşçänlek  hamaratlık, çalışkanlık  

eşçe  işçi  
eşkä alu  işe almak  

eşkärtelgän  işlenmiş  
eşkärtelmägän işlenmemiş  

eşkärtü  işlemek  
eşlämäwçän  işsiz  



eşläp beterü  yapıp bitirmek  
eşläp çığaru  imal etmek, üretmek  

eşläpä  şapka  
eşläw  işlemek, çalışmak, yapmak  
eşlekle  atak, atılgan, acar  
eşletü  işletmek, çalıştırmak  

eşmäkär  işadamı  
esse  sıcak  

esselek  sıcaklık  
eşsez  işsiz  

eşsezlek  işsizlik  
et  it, köpek  

et balası  köpek yavrusu  
etü  itmek  
ez  iz  

ezlätü  aratmak  
ezläw  aramak 
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faciğa facia 
faciğale feci 
fähişä fahişe 
falsafa felsefe, düşün 

fälsäfäçe filozof, düşünür 
familiä soyadı 

fän fen, bilim 
fän belgeçe bilimadamı, bilgin 

fänni bilimsel 
fänni ostaxanä laboratuar 
fänni tikşerenü bilimsel araştırma 
fänni-populär popüler bilim 

fäqät fakat, ancak, ama 
fäqir fakir, yoksul 
faraz varsayım 

faraz itü varsaymak 
farazí kuramsal 
färman ferman, buyruk 

fasıl fasıl, ayrım, bölüm 
fätwä fetva 
fäxişä fahişe 

fäxişälek fahişelik 
fayda fayda, yarar 

faydalanu faydalanmak, yararlanmak 
faydalı faydalı, yararlı 

faydasız faydasız, yararsız 
fayıl dosya 

fazan sülün 



fazan tawığı sülün 
ferma çiftlik 
fetnä fitne, kargaşa, isyan 

fetnäçe fitneci, isyankar 
fida feda 
fidai fedai 

fidaqär fedakar, özverili 
fidaqärlek fedakarlık, özveri 

fiğel fiil, eylem 
fihrist fihrist, dizin 
fiker fikir, düşünce 

fiker alışu tartışmak 
fiker alışular tartışma 

fil fil 
fil söyäge fildişi 

firqa fırka, parti 
forsat fırsat 

 

ğäcäp acayip, ilginç 
ğäcäp acaba! 

ğäcäpländerü şaşırtmak, hayrette bırakmak 
ğäcäplänü şaşmak, hayret etmek 
ğäcäpläşü acayipleşmek, tuhaflaşmak 
ğadälät adalet, hak 
ğädät alışkanlık, gelenek, alışılmış 

ğadät itü adet edinmek 
ğadätçä adet olduğu üzere 
ğädäti alışılmış, sıradan, olağan 

ğadätsez terbiyesiz 
ğädättä sıradan 

ğädättän tış sıradışı, alışılmamış, alışılmışın dışında 
ğadel adil, hakça 

ğadellek adalet, hak, adillik 
ğadelsez adaletsiz, haksız 
ğadi adi, sıradan 

ğadi bulmağan sıradışı, olağandışı, aykırı, anormal 
ğadi cömlä basit cümle, basit tümce (dilbilgisi) 
ğadi genä sadece, yalnızca 



ğadi keşe bayağı kişi 
ğadi söyläm konuşma dili (dilbilgisi) 

ğadi waqlanma basit kesir 
ğadiländerü basitleştirmek, bayağılaştırmak 
ğadiläşü bayağılaşmak, adileşmek, basitleşmek 
ğafu af, bağışlama 
ğafu it af edersin, bağışla 

ğafu itegez af edersiniz, bağışlayın 
ğafu itelü affedilmek, bağışlanmak 
ğafu itü af, bağışlama 
ğafu itü affetmek, bağışlamak 

ğafu ütenü af dilemek, özür dilemek 
ğailä aile 
ğailäwi ailevi 
ğäip ayıp 

ğäiplänüçe sanık 
ğäipläw ayıplamak 
ğäipläw suçlamak 
ğäiple suçlu, fail 

ğäiple keşe suçlu, fail 
ğäipsez suçsuz 

galaktika galaksi 
ğaläm evren 
ğali ğ. yüce, yüksek 
ğalim alim, bilge, bilgin 
ğamäl amel, iş, edim, uygulama 

ğamäldän çığaru feshetmek, iptal etmek, bozmak, uygulamadan kaldırmak 
ğamälgä aşu gerçekleşmek, uygulamaya girmek 
ğambär amber 
gamma gam (müzik) 

gamma nurları gama ışınları 
gäp söz, konuşma 

gäp satu boş konuşmak 
gäpläşü söyleşmek, lak lak etmek 
ğar ar 

gäräbä kehribar 
ğaräp Arap 
ğarasat kasırga, arasat 
gärçä gerçi 
ğarep garp, batı 



ğarip sakat, özürlü, malül 
ğariza dilekçe 
ğarsız arsız 
ğaruz aruz 
ğaşíq aşık 

ğaşíq bulu aşık olmak 
ğasır asır, yüzy ıl 
ğäskär ordu 
ğäskäri askeri 
gäwdä gövde, beden 
ğawğa kavga 
ğayät gayet, oldukça 
ğaybät dedikodu, gıybet 

ğaybät satu dedikodu yapmak, gıybet etmek 
ğaybätçe dedikoducu 
ğayğıldaw vaklamak 
ğayğıldaw kahkaha atmak 
ğäyrät gayret, çaba 

ğäyre räsmi gayriresmi 
ğäyre-şäxsi kişisel olmayan 

gaz gaz 
ğazap azap 
ğaziz aziz 
ğazrail Azrail 

gel her zaman 
genä yalnızca, sadece 
ğibädät ibadet, tapınma 
gibrid melez, kırma 
ğiffätle iffetli, bakire 

ğiffätle qız bakire 
ğífrit ifrit, dev, gulyabani 
ğilem ilim 
gimn marş 
ginä daha, epeyce, oldukça 
ginä yeteri kadar 
ğına yalnızca, sadece 
ğinwar ocak (ay) 

ğır-ğır kilü horlamak 
ğırıldıq horlayan 
ğisawi isevi 



ğíşıq aşk 
ğíşıq totu sevdalanmak, aşık olmak, kara sevdaya tutulmak 

gisp alçı 
gisp taşı alçıtaşı 

gizü gezmek 
gizüçe gezici, gezgin 

gizüçe yoldız gezegen 
göbe yayık, fıçı 

göbe mayı tereyağı 
göberdäw gümbürdemek 

göl gül, çiçek 
göläp yabangülü 

gölcimeş kuşburnu 
gölt itü parlamak 
gölt-gölt pır pır (ışık) 
göman varsayım 
gömbä mantar 
gömbäz kubbe, kümbet 

gömbert itü cumburlop diye suya düşmek 
ğömer ömür 

ğömer yazı gençlik çağı, ömrün bahar ı 
ğömer-ğömergä ömür boyunca 

ğömerle uzun ömürlü 
ğomumän genellikle, umumiyetle 
ğomumi genel, umumi 
gönah günah 

göpeldätü gümbürdetmek 
göpeldäw gümbürdemek 
gorçitsa hardal 
ğöref örf 

ğöref-ğädät örf adet 
göreldäw gürüldemek 

göreldäwek gürültü 
görelte gürültü 
gör-gör körebe 

gör-gör kilü çifte kumrular gibi olmak, konuşmak 
görläwek gürleyik, gürültülü akan su, dere 

görs güm! 
görs itü güm etmek 

görseldäp yığılu güm diye düşmek 



ğorur gururlu 
ğorurlanu gurulanmak, kibirlenmek 
ğorurlıq gurur 
ğosmanlı Osmanlı 
ğözer rica, özür 

ğözer itü rica etmek 
ğözerlänü yalvarmak, yakarmak 
grajdan vatandaş, sivil 

grajdannar suğışı iç savaş 
gram gram 

gramm gram 
grammatika dilbilgisi 

gripp grip, nezle 
gruşa armut 

gü uğultu 
gür mezar, gömüt 

gürgä kergänçe ölene kadar, mezara kadar 
güyä güya, sanki, sözde 

güyeldäw uğuldamak 
güzäl güzel 

güzällek güzellik 
häläk helak, yok olma, ölme  

häläk bulu helak olmak, ölmek, yok olmak  
häläkät felaket, kaza, yıkım  

häm ve  

hämmäse her biri  

hämme hepsi  

här her  

härber her bir  

harberse her biri  

härhäldä her halde  

härkem herkes  

härtörle türlü  

härwaqıt her zaman  

härxäldä her halde  

hawa hava  

hawa alanı hava alanı  

hawa limanı hava limanı  

hawa torışı hava durumu  

häwäskär amatör, eğilimli  



häwäslek eğilim  

hayız hayız, aybaşı, adet  

häykäl heykel, yontu, anıt  

häykäl-qaberlek anıtmezar  

hiç hiç, asla  

hiç tä hiç de, asla  

hiçber hiçbir  

hiçkem hiç kimse  

hiçnärsä hiçbir şey  

hiçşiksez şüphesiz, kuşkusuz  

hilal hilal  

hind qamışı bambu  

höcüm hücum, akın, saldırı  

hönär hüner, beceri, yetenek, yeti  

    

 

i ey! 
i iyi 
iä iye, sahip 
iä özne (dilbilgisi) 

iä kilsä köyä kilmi neşesiz ama belli etmemeye çalışıyor 
iäk çene 

iäläşkän alışık, alışmış 
iäläşü alışmak 
iälek iyelik 

iälek kileşe ilgi durumu (dilbilgisi) 
iär eyer 

iärçen uydu 
iärläw eyerlemek 
iärmä ardışık 
iärü izlemek 
iblis iblis 

iblis toqımı iblis tohumu 
iç ya! 

icat icat, buluş 
icat itü icat etmek, bulmak, bestelemek 
icekläp heceleyerek 
içmasa hiç olmazsa 



ıçqınu sıvışmak 
ictimaği içtimai, toplumsal, sosyal 

ictimaği elemtä toplumsal ilişki(ler) 
idän zemin, taban 

idän astı bodrum, mahzen, giriş altı 
idärä idare, yönetim 

idärä itü idare etme, yönetme 
idärä itü idare etmek, yönetmek 

idari idari, yönetsel, yönetimsel 
ide idi, -di, -dı, -ti, -tı, -du, -dü, -tu, -tü 
İdel İdil 

İdel kürmi itek salmí dereyi görmeden paçayı sıvamaz 
ielgän başnı qılıç kismäs aman dileyene kılıç kalkmaz 

ielü eğilmek, yamulmak, bükülmek 
ifläs iflas 

igä kilmäwçe söz dinlemeyen 
igä kilü iyiye gitmek 
igä kitü iyiye gitmek 

igäç kız yeğen 
iğanä iane, bağış 

iğanä birüçe hayırsever, iyiliksever, yardımsever 
igär zağar 
igäw eğe 

igäwläw eğelemek 
igelegen kür hayrını gör 

igelek iyilik 
igeleklänü yararlanmak 

igelekle hayırlı 
igeleksez hayırsız 

igen ekin 
igen igü ekin ekmek 
igençe ekinci, çiftçi, rençper, ekmekçi 

igen-taru tahıl 
igez ikiz 

igezäk ikiz 
igezäk ikizler burcu 
ığı-zığı hengame, bağrışma, çağrışma 
iğlan ilan, duyuru 

iğlan itü ilan etmek, duyurmak 
iğtibar dikkat 



iğtibarlı dikkatli 
igü ekmek (yüklem olarak) 

ikämätgäh ikamet gah 
ikän iken, -imiş, -miş 
ike iki 

ike adımlıq cir iki adımlık yol 
ike ayaqnıñ ber qunıçqa tıqu iki ayağını bir pabuca sokmak 

ike ayaqnıñ bersen dä 
atlamím şuradan şuraya gitmem 

ike bozawğa başaq ayıra 
belmi 

elinden hiçbir iş gelmiyor 

ike cirdä ikeñ dürt iki kere iki dört 
ike dä uylamaw hiç düşünmemek 

ike könnäñ berendä iki günde bir, gün aşırı 
ike qatlı iki kat(lı) 

ike qullap memnuniyetle 
ike qulsız itte kolumuzu kanadımızı kırdı 

ike qulsız kalu kolsuz kanatsız kalmak, kolu kanadı kırık kalmak 
ike sıñar ber kiem ne yapsan aynı, hep aynı şey 
ike tien ber aqça üç kuruşluk, değersiz 

ikelänü ikircik, duraksama, kararsızlık, tereddüt 

ikelänü ikirciklenmek, işkillenmek, şüphelenmek, 
kuşkulanmak 

ikelänüçän ikircikli, kararsız 
ikele ikili 

ikele-mikele ikircikli, kararsız 
ikençe ikinci 

ikençe ätäçkä qadär geç vakte kadar 
ikençe küz belän bir başka açıdan, bir başka gözle 

ikençel ikincil 
ikençelänü değişmek, dönüşmek 
ikençese dä ikincisi de 

ike-öç üç beş, bir iki 
ike-öç süz belän birkaç kelimeyle, kısaca, iki cümleyle 

ikese dä ikisi de 
ikeyaqlı karşılıklı, iki taraflı 
ikeyözle ikiyüzlü 

ikeyözlelek ikiyüzlülük 
iklim iklim 
ikmäk ekmek 



ikmäk büsere tembel 
ikmäk peşerü yortı fırın (ekmek pişirme yeri) 

ikmäk peşerüçe fırıncı, ekmekçi 
ikmäk yözen kürmim bir lokma ekmek nasip olmasın (yemin sözü) 

ikra havyar 
iksez-çiksez uçsuz bucaksız, sınırsız, sonsuz 

il il, el, yer, yöre, ülke 
il memleket 
il arı sürüsü 

il arasına kerü halk arasına karışmak, insan içine çıkmak 
il awızına iläk qaplamassıñ elin ağzı torba değil ki büzesin 

il ayıru oğullamak (arılar için) 
il belän hep birlikte 
il köye milli marş, ulusal marş 
ilädän öğleden sonra 

ilädän soñ öğleden sonra 
ilah ilah, tanrı 
ilahi ilahi, tanrısal, kutsal 

ilahiät ilahiyat, tanrıbilim, teoloji 
iläk elek, kalbur 
iläk yazı (parada) 

iläk aşa ütkärü elekten geçirmek 
iläk awız geveze 
iläk baş unutkan 
iläk bit çiçek hastalığı nedeniyle izler kalmış yüz 
iläk öste kalbur üstü 

iläk qısası elek çemberi 
iläk sorağanda çiläk birü soruyla ilgisi olmayan yanıt vermek 

iläk yoldız Ülker, Süreyya (yıldızı) 
iläkläp-çiläkläp bardaktan boşanırcasına (yağmur) 

iläkneken çiläkkä saçma sapan 
iläkterü yakalamak 

iläs sanrı, hayal, halüsinasyon 
iläslänü sanrı, hayal, halüsinasyon görmek 

iläw elemek 
iläw tabaklamak 

ilawlaw hüngür hüngür ağlamak 
ilbasar işgalci, baskıncı 

ilçe elçi 
ilçegä ülem yuq elçiye zeval olmaz 



ilçelek elçilik 
ildäş vatandaş 
ilerü bağıra bağıra ağlamak 

ilgäzäk açıksözlü 
ilgizär gez gin, seyyah 
ilham ilham, esin 

ilham alu ilham almak, esinlenmek 
ilham birü ilham vermek 

ilhamçı esin verici 
il-kön el gün, halk 

illä ille 
illä-mägär ille de 

ille elli 
ilsez-yortsuz yurtsuz, vatansız 

ilsöyär yurtsever, vatansever, vatanperver 
il-su sivil ve asker 
iltifat iltifat, övgü 

iltifat itü iltifat etmek 
iltü iletmek, götürmek, nakletmek, taşımak 

ilxaq itü ilhak etmek, topraklarına katmak 
im em, ilaç 
ım jest 

im imläw tedavi etmek 
im öçen dä yuq birazcık bile yok 

im tabu tedavi bulmak 
im tügel şart değil 

imam imam 
iman iman, inanç 
imän meşe 

imän barmaq işaret parmağı 
imän çikläwege meşe palamudu 

iman kiterü imana gelmek, kelimei şahadet getirmek 
iman uqıtu haşlamak, azarlamak 

imäneç korkunç 
imänlek meşelik 

imansızlıq inançsızlık 
imbir zencefil 
imçäk meme ucu, emcek, imcek 

imçäk başı meme ucu 
imçäktäş sütkardeş 



imdi şimdi 
imeş sanki, adeta, güya, sözde 

imeş-mimeş rivayet, söylenti 
imezlek emzik 
imezü emzirmek 

imezüçe memeli 
imgäk sakat, bakıma muhtaç 
imgänü sakatlanmak, yararlanmak 
imgätü sakatlamak, yararlamak 
imgeç vantuz, çekmen 

imi meme 
imin emin, güvenilir 

iminlek emniyet, güvenlik 
imla imla, yazım 

imla qağídäläre yazım kuralları, imla kuralları 
imläw üflemek, okuyup üflemek 
imläw tedavi etmek 
ımlıq ünlem 

immunitet bağışıklık 
imtiäz imtiyaz, ayrıcalık 

imtixan imtihan, sınav 
im-tom kocakarı ilacı 

imü emmek 
imza imza 

imzalanu imzalanmak 
imzalaw imzalamak 

iñ en (çok) 
iñ en, genişlik 

iñ az en az, asgari, en azından 
iñ böyek en büyük 
iñ elek ilk, birinci 

iñ keçkenä urtaq qabatlı ortak katların en küçüğü (OKEK) 
iñ küple en çok 
iñ möhim en önemli 
iñ yaña en yeni 
iñ yaxşı en iyi 

iñ zur urtaq bülüçe ortak bölenlerin en büyüğü (OBEB) 
inä iğne 

inälü inlemek, yalvarmak 
inanu inanç, inanma 



inanu inanmak 
iñbaş omuz 
incil İncil 
incir incir 
inde şimdi 
inde bundan sonra 

iñderü indirmek 
ineç gömlek astarı 

iñennän buyına enine boyuna 
ineş çay, dere 

infinitiv mastar, adeylem, isimfiil 
informatika bilişim 
ıñğıraşu inlemek 

ingliz İngiliz 
inglizçä İngilizce 
iñgräw inlemek, inildemek 
injener mühendis 
inkär inkar, ret 

inkär itü inkar etmek, geri çevirmek, reddetmek 
iñläp-buylap enine boyuna 

iñne iñgä quyu omuz omuza vermek 
innek ruj, dudak boyası 
inqilab inkılap, devrim 

iñsä ense 
insaf insaf, alçakgönüllülük 
insaflı insaflı, alçakgönüllü 

insafsız insafsız, alçakgönüllülükten yoksun 
insan insan 

inspektor müfettiş, denetleyici, denetçi 
instinkt içgüdü 
integü ıstırap, çile, acı 
integü ıstırap çekmek, çile çekmek, acı çekmek 

integüle acılı, acıklı 
intektergeç acı verici 
intekterü acı çektirmek, acı vermek 
internat yatılı okul 

intim mahrem 
invalid sakat, malul 

ip uygun durum 
ipi ekmek 



ipläp uyumlu şekilde 
ipläşü uygunlaşmak 
ipläw uygunlaştırmak 

iplelek uyumluluk 
iptäş arkadaş, eş, yoldaş 

iptäş qız kız arkadaş 
iptäşlärçä arkadaşça 

iptäşlekkä alu evlenmek 
iqrar itü itiraf etmek 
iqtisad iktisat, ekonomi 
iqtisadi iktisadi, ekonomik 

ir er, erkek, koca 
ir bala erkek çocuk, oğlan 
ir keşe er kişi, erkek 
ir xatını evli kadın, ev kadını 

ir-at erat, erler 
iräyü kibirlenmek 
irdä evli (kadın) 

irdäm erdem 
irek özgürlük, hürriyet 
irek erk 

irek alu özgürlüğüne kavuşmak 
irekle hür, özgür 
irekle erkli, güçlü, kudretli 

irekle baştan kendi isteğiyle 
irekle-ireksez ister istemez 

ireklek özgürlük, hürriyet 
ireksez itü zorlamak, zorunda bırakmak, mecbur etmek 
ireksezdän istemeden, istemeyerek 
ireksezläp zorla, zorlayarak 

iren dudak 
iren qímıldatmaw ağzını açmamak, konuşmamak 

iren tursaytu dudak bükmek 
irençäk üşengeç 

irendergeç bıktırıcı 
irenü erinmek, üşenmek 
ireşü erişmek, edinmek, elde etmek 
ireşü erişmek, ulaşmak 

irgä baru kocaya varmak, evlenmek 
ırğaq çengel 



ırğıtu atmak 
irkä şımarık 

irkä tay şımarık çocuk, yaramaz 
irkäk erkek (hayvan) 

irkälänü şımarmak 
irkäläw okşamak, sevmek 
irkäle hoş, tatlı, gönül okşayıcı 
irkäm canım, sevgilim 
irken geniş, açık, rahat, ferah 

irken hawa açık hava 
irken küñelle gönlü geniş 
irken sulaw rahat soluk almak 

irken tormışlı rahat yaşayan, durumu iyi 
irken yaşaw rahat yaşamak 
irle-xatınlı karı koca 

irşad irşat 
irsäk erkek delisi 
irtä sabah 
irtä erken 

irtä belän sabahleyin 
irtä tañnan kara töngä qadär sabahtan akşama kadar 

irtä yuq kiç yuq gecesi gündüzü yok, gecesi gündüzü belli değil 
irtäçel erkenci, erken kalkan 

irtädän birle sabahtan beri 
irtägä erte 
irtägä yarın 

irtägädän yarından itibaren 
irtägäle-bügenle bugün yarın 

irtägäse ertesi 
irtä-kiç sabah akşam 
irtäläw erken kalkmak, erken uyanmak 

irtäle-kiçle sabah akşam 
irtäme-soñmı er geç, eninde sonunda 

irtän sabah 
irtängäçä sabahaca, sabaha kadar 
irtänge aş kahvaltı 

irtük çok erken 
ir-ulaq erkekler 

is hafıza, bellek, zihin 
is koku 



iş eş (çorabın eşi gibi) 
is cíu kendine gelmek 
iş kilü denk gelmek 
is kitü hayret etmek 
işäk eşek 

işäk qolaq ıspanak bitkisi 
işäk tüşäk qaderen belmäs eşek hoşaftan ne anlar 

işäklek eşeklik, ahmaklık 
isän esen, sağ 
işan mürşit 

isän bul esen kal 
isän bulığız esen kalın 
ışandıru inandırmak 
ışandıruçan inanınılır, güvenilir 
isängerätü sersemletmek 
isängeräw sersemleşmek 
ışanıç güven, inanç, umut 
ışanıçlı inanınılır, güvenilir 
ışanıçlılıq güvenilirlik 
ışanıçsız güvenilmez 
ışanıçsızlı güvenilmez, güvensiz 
ışanırlı güvenilir, inanılır 
isänläşü esenleşmek, hal hatır soruşmak 
isänlek esenlik, sağlık, afiyet 
ışanmaslı inanılmaz, güvenilmez 
ışanmasqa güvenmemek, inanmamak 
ışanmaw güvenmeme 
isänme merhaba, n'aber 

isänmesez merhaba (kibarca) 
isän-saw çaqta iyiyken, esenken 

isän-sawlıq esenlik sağlık, sağlık afiyet 
ışanu inanmak, güvenmek, ummak 
isäp hesap, tahmin, tasarı 
isäp hesap, sayı 

isäp itü hesap etmek, tasarlamak 
isäpkä alu hesaba katmak 

isäpläw hesaplamak 
isäpne özü hesabı kapatmak 
isäpsez küp sayılamayacak kadar çok, pek çok 
isäp-xisäp hesap kitap 



is-aqıl alu akıllara durgunluk vermek, aklını başından almak 
isär deli 
işarä işaret, simge 

işäyäw üreme, çoğalma 
işäyäw üremek, çoğalmak 
işäytü çoğaltmak 
isbat ispat, kanıt, tanıt 

isbat itü ispatlamak, kanıtlamak, tanıtlamak 
isbatlaw ispatlamak, kanıtlamak, tanıtlamak 

ise dä qalmadı izi kalmadı, eser yok 
ise dä yuq izi kalmadı, eser yok 
işeğaldı avlu 

işek kapı 
isem isim, ad 

isem birü isim vermek, adlandırmak 
isem fiğel isimfiil, adeylem, mastar 
isemdäş isimdeş, adaş 

iseme bar, ciseme yuq adı var kendi yok, ismi var cismi yok 
isemendäge adındaki, ismindeki 

isemlek liste, çizelge 
isemsez adsız, isimsiz 

isen isnäw kokusunu almak 
iserek sarhoş, esrik 

iserek baştan sarhoş kafayla 
isertkeç içki 

iserü esrimek, sarhoş olmak 
işeteler-işetelmäs duyar duymaz, duyulur duyulmaz 

işetmämeş duymazlıktan gelen 
işetü işitmek, duymak 

iskä alınu anılmak, hatırlanmak 
iskä töşerü anımsamak, hatırlamak 

işkäk kürek (sandal vs.) 
iskä-osqa kermäw aklının ucundan geçmemek 

iskärmä istisna, ayrıcalık 
iskärmä açıklama, haşiye 

iskärmägändä ansızın, aniden, apansız, birden, bir anda 
iskärtü hatırlatmak, uyarmak 
iskärtü hatırlatma, uyarma 

iske eski 
iskeçä eskisi gibi 



iskeçe eskici 
iskeçe tutucu 

iskedän eskiden 
iskergän eskimiş, köhne 
iskerü bayatlamak, eskimek, yıpranmak 

isketärlek hoşça 
isketkeç hoşça 

islam İslam 
islänü kokmak, kokuşmak 

isle kokulu 
isle akıllı 

isle göl kimyon 
islemay lavanta, parfüm 
isnätü kokutmak 
isnätü esnetmek 
isnäw esnemek 
isnäw esnemek 
ışqu ovalamak 
israf israf, savurganlık 

israfçıl savurgan 
isrekbaş sarhoş, ayyaş 

işsenü eş tutmak 
işsez eşsiz 

istä dä yuq tümüyle unutulmuş 
istälek anı, hatıra 
ıştan külot 

istän çığu hatırdan çıkmak 
istän yazu kendinden geçmek 

istä-qosta bulmağanda hiç beklenmedik bir anda, hiç akılda yokken 
istibdad istibdat, baskı 
istişarä istişare, görüş alışverişi, danışma 

isü esmek (rüzgar vb.) 
ısul usul, yöntem, yol, yordam, metot 
it et 

it bükäne şişman, göbekli, etli 
itägenä ut qapqanday etekleri tutuşma 

itäk etek 
itäk astınnan saman altından 

itek çizme 
itenü edinmek 



it-mayda yözü bir eli yağda bir eli balda olmak 
ittifaq ittifak, birlik, birleşme 
itxälät ithalat, dışalım 

ix eh! 
ixaxa hah hah ha! 

ixaxa kilü kahkaha atmak 
ixlas ihlas, içtenlik 
ixtiäc ihtiyaç, gereksinim 
ixtiär ihtiyar, irade, istek 

ixtiärçe gönüllü, istekli 
ixtilal ihtilal, ayaklanma, darbe 

ixtimal ihtimal, olasılık, olası, olabilir, olabilirlik, olabilir 
ki, muhtemel, anlaşılan (o ki) 

ixtimalat ihrimal, olasılık, olabilirlik 
ixtiram hürmet, saygı 
ixtiramlı saygılı, hürmetli 

ixtiramsız saygısız 
iyäsenä kürä biäse at sahibine göre 

iza eza, cefa 
izelep yoqlaw mışıl mışıl uyumak 

izelü ezilmek 
izge izgi, kutsal, aziz 
ızğışu didişmek 

izü ezmek 
izü sömürmek 

jakal çakal    

jeton jeton    

jurnal yayın, dergi    

jurnalist gazeteci    

käbäm canım, güzelim, cicim 
käben nikah 

käben koyu nikahlamak 
käbisä yıl artıkyıl 

käcä keçi 
käcä bäbie oğlak 
käcä saqalı keçi sakalı 
käcä täkäse teke 

käcälänü keçileşmek, keçi gibi inat etmek 
kafedra bölüm 
käfen kefen 



käkre eğri 
käkre ayaq paytak 
käkre qullı hırsız 

käkre-bökre eğri büğrü 
käkrelänü eğrilmek 
käkrelek eğrilik 

käläş nişanlı kız 
kälävä revani 
kaliy potasyum 
kältä kertenkele 

kältä yılan kurnaz kadın 
kamera hücre 
kamera kamera 
kamil kamil, olgun, erişkin, yetişmiş, gelişmiş 

kamilläşterü geliştirmek 
känäğät kanaat, doyum, tatmin 

känäğätländergeç doyurucu, tatmin edici, yeterli 
känäğätländerü tatmin etmek, doyurmak 

känäğätlänü tatmin olmak, doymak 
kändi çanak, kase 

kandidat aday 
kändil avize, lamba 

känezäk cariye 
känfit şekerleme 

kannibal yamyam 
käntäy dişi köpek 
käntäy kancık (sokak dili) 

käntäylänü kancıklaşmak 
kapital sermaye, anapara 
karawat karyola, yatak 
käräz petek 
kärcin sele, zembil, küfe 

kärkädän gergedan 
kärlä bücür 
kärt oyun kağıdı 

kärwän kervan 
kärzin sepet 
käşef keşif 

käşef itü keşfetmek 
käşemir kaşmir 



käsep hüner, uzmanlık 
kassap kasap 
kätmän çapa 
kätük makara 
käy kötü 
käy sıska, cılız 

käyef keyif, neşe, ruh durumu olarak keyif (keyfin nasıl? 
gibi) 

käyefsezlek keyifsizlik, tatsızlık, neşesizlik 
käylä kazma 
kebek gibi 
keçe küçük 

keçe tel küçük dil 
keçek küçük 

keçelek alçakgönüllülük 
keçeräytü küçültmek 
keçeräyü küçülmek 
keçkenä küçük 

keçkenä balta küçük balta, el baltası 
keçkenä tel küçük dil 
keçkentäy küçücük, minicik, minnacık 

keçteki küçücük, minicik, minnacık 
kedr sedir (ağaç) 
keks kek 

keläm kilim, halı 
keläm kilim 

kelänçe dilenci 
kelänü dilenmek 
keläşçä kerpeten 
keläşçe kerpeten 
kelät kiler 
kelät kiler 
kelät gerdek 
kem kim 

kemneke kiminki 
kemneñ kimin 

kenä ancak, yalnız, sadece 
kendek göbek  

kendekläre yabışqan göbekten bağlı (mecaz), hiç ayrılmayan  
ker kir, çamaşır 



ker yuu çamaşır yıkamak 
ker yuu maşını çamaşır makinesi 

keräç kireç 
keramik seramik 
kerem gelir 
kereş giriş (yazıda, kitapta) 
kereş kiriş 

kereşü girişmek, başlamak 
kerfek kirpik 

kerfek tä qaqmaw gözünü kırpmamak 
kerle kirli 
kerpe kirpi 
kerşän pudra 

kert-kert kırt kırt 
kerü girmek 

kerü imtixanı giriş sınavı 
kerü röxsäte giriş izni 
kerü urını giriş (giriş kapısı, giriş yeri) 

keş samur 
kesä cep 

kesägä salu cebe koymak, cebe atmak 
kesägä suqu pahalı olmak 

kesäl muhallebi 
kesäse buş cebi delik, beş parasız, parasız 

kesäse qalın cebi şişkin, paralı 
keşe kişi, insan 

keşe aldında başkasının önünde 
keşe bulu adam olmak 
keşe itü adam etmek 
keşelek kişilik, insanlık 

keşelekle kişilikli, şahsiyetli 
keşeleksez kişiliksez, şahsiyetsez 

keşesez ıssız 
keşesıman insansı 

keşnäw kişnemek 
ketäk kümes, tünek 

keter-keter kıtır kıtır 
keti-keti gıdı gıdı 

ketkeldäw kikirdemek 
ketkeldek kikirdek 



ket-ket kikir kikir 
ket-ket kölü kikir kikir gülmek 

ki ıstaka 
kiäw güvey, damat 

kiäwgä çığu evlenmek 
kibek kepek (buğday vs.) 
kibet mağaza, dükkan 
kibü kurumak 
kiç akşam 

kiç belän akşamleyin, akşam 
kiçä dün 

kiçegüsez gecikmeksizin 
kiçekmästän gecikmeksizin, gecikmeden, derhal, bir an önce 

kiçekterelgesez geciktirmeksizin 
kiçektermiçä geciktirmeden 

kiçekterü ertelemek 
kiçekterü geciktirmek 
kiçekterü geciktirmek 

kiçen akşamleyin, akşam 
kiçen dün 

kiçenü geçinmek (geçinip gitmek) 
kiçerü bağışlamak, affetmek 
kiçerü geçirmek 

kiçkä qalu akşamlamak 
kiçke aş akşam yemeği 
kiçqırın akşama doğru 

kiçü geçit 
kiçü geçmek, vaz geçmek, aşmak 

kiek qaz yulı samanyolu 
kiekçe avcı 
kiem giyim, giysi, elbise, kılık, kıyafet, üst baş, giyecek 

kiem-salım giyim kuşam 
kiemsez çıplak 
kienü giyinmek 

kiep qaraw giyip bakmak 
kierelü gerilmek 

kierenke gergin 
kierge gergef 
kiez keçe 

kigäven atsineği 



kigezü giydirmek 
kikerek geğirti 
kikerü geğirmek 
kikrik ibik 

kikrikük ü ürü üüü 
kiläçäk gelecek 
kilbät kılık, kıyafet 

kilbätle iyi giyimli 
kilbätsez kılıksız 

kilde-kitte gelen geçen 
kildele-kittele geldili gittili, kararsız 

kile dibek, havan 
kilem-kitem geliş gidiş 

kilen gelin 
kilendäş elti 

kilep çığu köken, çıkış, menşe, orijin 
kiler gelir 

kileşle yakışıklı 
kileşterü uzlaştırmak, buluşturmak 
kileşterü yakıştırmak, yaraştırmak 
kileşterü aracılık, arabuluculuk 

kileşterüçe aracı, arabulucu 
kileşü anlaşmak, uzlaşmak 
kileşü barışmak 
kileşü yakışmak, yaraşmak 
kileşü kontrat, anlaşma 

kileşüçän barışçı 
kilka hamsi 

kilogramm kilogram 
kilometer kilometre 

kilü gelmek 
kilü yardımcı eylem olarak -egelmek 
kim kem, eksik 

kimäl düzey, seviye 
kimçelek pürüz 

kimek kıkırdak 
kimendä daha az 
kimerü kemirmek 
kimetü azaltmak, eksiltmek 
kimü eksilmek, azalmak 



kiñ en, genişlik 
kinä kin 

kinäçel kinci, kindar 
kiñäş öğüt, tavsiye, nasihat, öneri, konsey, kurul 

kiñäşçe danışman 
kiñäşläşü danışmak 
kiñäşmä toplantı 
kiñäşü danışmak 
kinät ansızın, aniden, apansız, birden, bir anda 

kinaya kinaye, ima, anıştırma 
kinder kendir 
kinderä sicim 
kinderaş kendir bitkisi 
kiñgäytü genişletmek 
kiñgäyü genişlemek, genleşmek 
kiñlek genişlik, uzam 
kiñlek boylam, meridyen 
kino sinema 

kiparis servi 
kiptergeç kurutucu 
kipterü kurulamak 

kirägen alu cezasını almak 
kirägen birü cezasını vermek 

kirägennän artıq gereğinden fazla 
kirägü gerekmek 
kiräk gerek 

kiräkle gerekli 
kiräklek gereklilik 

kiräkle-kiräksez gerekli gereksiz, yerli yersiz 
kiräksenü gereksinmek, ihtiyaç duymak 

kiräk-yaraq levazımat, levazım 
kiräwkä miğfer, başlık 

kire geri 
kire olumsuz, aykırı, ters, karşıt 

kire alu geri almak 
kire betkän huysuz, inatçı 
kire qağu geri çevirmek, reddetmek, karşı koymak 
kirelek inat 
kirese tersi, zıttı, aksi, karşıtı 
kirpeç kerpiç, tuğla 



kirtä engel 
kirtälaw duvarlarla çevirmek 
kirtek çentik 
kirtläw çentiklemek 
kisäk bölüm, cüz, kısım, kesim, parça 

kisäkläw parçalamak 
kisätü uyarmak, ikaz etmek 
kisätü tehdit, tehdit etmek 
kişegü gecikmek 
kisek kesik 
kiselü kesilmek 
kisem kesim 

kisemtä doğru parçası (matematik) 
kişer havuç 
kiseş kesiş, kıyım 

kiskeç kesici 
kisken keskin, sert, pek 

kiskenlek keskinlik 
kislorod oksijen 
kismän ağaç kurdu 
kista kist 
kiştä raf 

kisterü kestirmek 
kisterü kestirip atmak, kesinlikle söylemek 

kisü kesmek 
kisüçe kesici 

kit balina 
kit balina 

kitap kitap 
kitap qortı kitap kurdu 
kitapxanä kütüphane 

kitek kırık 
kitelü kırılmak 

kitelüçän kırılgan 
kiten keten 
kiterü getirmek 
kitmän çapa, kazma 

kitmänläw çapalamak, kazmak 
kitü gitmek 
kiw giymek 



kizek tezek 
kizü sıra, nöbet 

kizü toru nöbet tutmak 
kizülek nöbetçilik 
klarnet klarnet 

klavyatura klavye 
klerk noter 

klizma şırınga 
klopka raptiye 
köbäk namlu (top, tüfek) 

köç güç 
köç citkänçä güç yettiğince 

köçäytgeç pekiştirici (dilbilgisi) 
köçäytkeç hoparlör 
köçäytü güçlendirmek 
köçäytü pekiştirmek (dilbilgisi) 
köçäyü günçlenmek 
köçek enik 
köçenü gücünü toplamak 
köçle güçlü 
köçsez güçsüz 
ködrä kıvırcık (saç) 
ködrät kudret, erk, güç 

ködrätle kudretli, güçlü 
köl kül 

köl tösle külrengi, gri 
köläç güleç 
köläw gülmek 

köldergeç güldürücü, gülünç 
kölemseräw gülümsemek 

köleşü gülüşmek 
kölke gülgü, alay, şaka 

kölkele gülünç, komik, güldürücü 
kölkele räsem karikatür, güldürücü çizim 

kölliät külliyat 
kölsu külsü, külümsü, kül rengi 
kölü gülmek 
kolyä kolye 

komanda takım (spor) 
kombayn biçerdöver 



kömeş gümüş 
kömeşsıman gümüşsü, gümüş rengi, gümüşi 

kompas pusula 
kompyuter bilgisayar 

kön gün 
kön bozılu bozulmak (hava) 

kön kebek açıq gün gibi açık 
könägen önceki gün 

könaralaş günaşır ı 
könbağış günebakan, ayçiçeği 
könbatış batı 

könçe kıskanç 
könçelek kıskançlık 
köncet susam 

könçığış doğu 
köndäge her gün 

köndägeçä her günkü gibi 
köndälek gündelik, günlük 

köndän-kön günden güne, gün günden, her geçen gün... 
köndäş rakip, karşı taraf 
köndez gündüz 

köndezge aş öğle yemeği 
könen-tönen gece gündüz 

köngerä kanguru 
könläşü kıskanmak, imrenmek 
könläw kıskanmak 
könlek günlük 

könnärdän ber könne günlerden bir gün 
könozın gün boyu, gün boyunca 

konstitutsia anayasa 
kontrol itü denetlemek, kontrol etmek 

könyaq güney 
köpä-köndez güpegündüz 

köpşä namlu, boru 
korab gemi 
köräk kürek (kum için) 
körän kahverengi 
köräş güreş 
köräşü güreşmek 
köräw küremek 



körmäk düğüm, boğum 
kört kar yığını 

körtlek keklik 
köşkellänü nazlanmak 

kötelü beklenmek 
kötmägändä birdenbire, birden, ansızın, beklenmedik bir şekilde 

kötterü bekletmek 
kötü beklemek 
kötü gütmek (hayvanları) 
kötü sürü 

kötüçe çoban 
kötülek otlak 

köy şarkı, melodi, ezgi 
köye biçim, tarz 
köyek yanık 
köyek yanma, hasret 

köyeneç hasret, özlem 
köyeneçkä qarşı ne yazık ki 

köyenü içi yanmak, hasret çekmek 
köygäw harlamak (ateşi) 
köylänü ayarlanmak 
köyläw ayarlamak 
köyläw şakımak, ötmek 
köymä kayık, sandal 
köyü göynümek, içten yanmak, içi yanmak 
köz güz, sonbahar 

közän kokarca 
közen güzün 
közge ayna 
kran vana 

krokodil küz yäşe timsah gözyaşları 
küät kuvvet, güç 
kub küp 

kübäläk kelebek 
kübäyü çoğaltmak 

kübe çoğu 
kübek köpük 

kübeklänü köpüklenmek 
kübese çoğu 

kübesençä çoğunlukla 



kubometr metreküp 
kübräk daha çok 
küçä dar sokak 
küçät fide, fidan 

küçemle geçişli (dilbilgisi) 
küçemsez geçişsiz (dilbilgisi) 
küçenü göç 
küçenü göçmek 

küçenüçe göçebe, göçer 
küçerü geçirmek, kopya etmek 
küçeş göç 
küçmä göçer, göçücü, göçebe 
küçmä göçme 
küçmän göçer, göçücü, göçebe 

küçü göç 
küçü göçmek 

küçüçe göçebe, göçer 
kügäl yaban ördeği 

kügärçen güvercin 
kügärü göğermek 
kügärü paslanmak 

kügelcem göğümsü, mavimsi, mavimtırak 
kük gök, gökyüzü 
kük gök (renk) 

kük gelderäw gök gürültüsü 
kük kükräw gürlemek (gök) 
kük Teñgre gök tanrı 

kükäy yumurta 
kükäylek yumurtalık 

küke gugukkuşu 
küke yäşe orkide 

kükert kükürt 
kükräk göğüs 

kükräk awıruı verem 
kükräk baqası bronşit 

kükräk söte ana sütü 
kükräkçä sütyen 
kükräw kükremek, gürüldemek 
kükşel boz 
küktaş göktaşı 



kül göl 
külägä gölge 

külägäläw gölgelemek 

küläm boyut, ebat, hacim, kapsam, nicelik, -çapında 
(dönyaküläm gibi) 

külämçä hacmen 
külbuğa balıkçıl 

küldäwek su birikintisi 
külläwek su birikintisi 
külmäk gömlek 

külmäk-ıştan don gömlek 
kümäç küçük ekmek, çörek 
kümäk ortak, müşterek 
kümäk küme 

kümäkläp ortaklaşa 
kümäkläşü kümeleşmek, kümelenmek 

kümer kömür 
kümer itü kül etmek, tuzla buz etmek 

kümü gömmek 
kün gön, deri 
kün tura 
künä cıva 

künderü göndermek 
künegü alışmak 
künegü alıştırma, antrenman, egzersiz 

künegülär alıştırma, antrenman, egzersiz, çalışma, idman 
künekkän alışkın, alışmış 
künekterü alıştırmak 

küñel gönül 
küñel açu eğlence 
küñel açu eğlendirmek, gönül açmak 

küñel yarası gönül yarası 
küñeldän ezberden, akıldan, bellekten 
küñelle gönüllü 
küñelle sevinçli 

küñelne qıru kalbini kırmak 
küp çok 
küp- çoklu-, çok- 

küp sanlı çok sayıda 
küpçelek çoğunluk 



küper köprü 
küpertü köpürtmek, kabartmak 
küperü kabarmak 
küplär çokları 
küpme ne kadar, nice 

küppoçmaqlı çokgen 
küptän çoktan, çoktandır, uzun zamandır 

küptän kötelgän çoktandır beklenen 

küptän tügel çoktan değil, yakınlarda, bu günlerde, son zamanlarda, 
bu sıralar 

küptännän eskiden beri 
küpü köpürmek, kabarmak 

küpyaqlı çok yönlü, çok taraflı 
kür dä tor gör bak ne oldu! 

kürä göre, için 
kürä torıp göz göre göre 

kürägä kayısı kurusu 
küräseñ belki, galiba 
küräzä falcı, medyum, kahin 
kürek körük 
kürek görk, güzellik 
kürek kürk 
kürem aybaşı, adet, hayız 

kürenekle tanınmış, tanınan, bilinen, göze çarpan 
kürenerlek görünürlük 

kürenü görünmek 
küreşü görüşmek 

kürgäzmä fuar, sergi, gösteri 
kürgäzü göstermek 
kürkä hindi 
kürkä kozalak 

kürkä kebek qabarınu hindi gibi kabarmak 
kürsätkeç dizin, ibre, gösterge 

kürsätmä(lär) yönerge, talimat 
kürsätü göstermek 
kürsätü göstermek, görüntülemek 
kürşe komşu 

kürşe-külän kapı komşusu 
kürü görmek 
küsä köse 



küşäw geviş getirmek 
küse sıçan, fare 

küşegü soğuktan uyuşmak 
kütäräm bir kucak dolusu, bir taşımalık 
kütärelü yükselmek, kalkmak, çıkmak 
kütärgäç kaldıraç 
kütärü yükseltmek, kaldırmak 
kuvet küvet 
küyät kuvvet, güç 
küz göz 

küz açıp yomğançı göz açıp kapayıncaya kadar 
küz ağı göz akı, gözakı 

küz ağım gözümün akı, canım vb. 
küz aldında toru göz önünde tutmak 

küz almaw göz alamamak 
küz bäbäge gözbebeği 
küz bäylänü göz gözü görmeyecek kadar kararmak 
küz buyaw foya 
küz buyaw göz boyamak 

küz çağıldıru göz kamaştırmak 
küz dä açırmaw göz açtırmamak 

küz qarası kebek saqlaw gözü gibi bakmak 
küz ülçäve belän göz kararıyla 

küz yäşe gözyaşı 
küzallaw göz önüne getirmek 
küzänäk gözenek, hücre (biyololide) 
küzätçe gözcü, gözetici 

küzätep toru izlemek, seyretmek, seyir 
küzätü gözlem 
küzätü gözden geçirme 
küzätü gözetmek, gözlemek, izlemek, gözetlemek, seyretmek 

küzätü közgese dikiz aynası 
küzätüçän gözetleyici, röntgenci 

küzdän kiçerü gözden geçirmek 
küzdän töşü gözden düşmek 

küzegü göz değmek 
küzelderek at gözlüğü 
küzen açu gözünü açmak 

küzen qan basu gözünü kan bürümek 
küzgä bärelü göze çarpmak 



küzgä kiterü göz önüne getirmek, gözünde canlandırmak, hayalinde 
canlandırmak, imgelemek 

küzläşterü yüzleştirmek 
küzläw gözlemek 
küzläw teğellemek 
küzlek gözlük 

küzsenü göz değmek, nazar değmek 

       

 

laçın laçın, doğan (kuş) 
läçtit hava cıva, havadan sudan, laklak 

läçtit satu laklak etmek, havada sudan konuşmak 
laf laf 

laf oru zırvalamak 
läkin lakin, ama, ancak, fakat, gerçi, ne var ki, oysa ki 
läkläk leylek 
läkşä erişte 
lalä lale 
lälä lale 

läm-mim äytmäw lamı cimi olmamak, tek söz etmemek 
läñ-läñ hev-hev (küçük köpeklerin havlaması) 

laq cila, vernik 
laqıldıq geveze 
laqlaw cilalamak, verniklemek, parlatmak 
lätçä gelincik (hayvan) 

läx bulu iyice kafayı bulmak, sızmak 
layıq layık, değer, yaraşır, uygun 

layıq bulu layık olmak, yaraşmak, uymak 
laylaç salyangoz 
läzzät lezzet, tat 
lederin yapay deri 
lepkä bıngıldak 
liberal liberal 

lıbırdaw hışırdamak 
lıbırdıq hışırtılı 

lıçqıldatu şapırdatmak 
lıçqıldaw şapırdamak 

lift asansör 



liga lig 
liga birlik 

lığırdaw gevezelik etmek 
lığırdawıq geveze, çalçene 

lığırdıq geveze, çalçene 
lığır-lığır lıkır lıkır 

limfa lenf 
limon limon 

limonad limonata, limon suyu 
lira lira 
lira lir 
lirik lirik 
litr litre 

logarifm logaritma 

 

maç şans, talih, imkan, olanak 
maç birü şans vermek, olanak tanımak 

macar macar 
macara macera, serüven 
mäcbür mecbur, mecburen, zorunlu, zoraki 

mäcbür itü mecbur etmek 
mäcbüri mecburi, zorunlu 

mäçe kedi 
mäçe balası kedi yavrusu 

mäçet mescit, cami 
mäcles meclis, parti 

mäcmuğa mecmua, dergi, süreli yayın 
mädäni kültürel, ekinsel 

mädäniät kültür, ekin 
mädclis meclis, parlamento 
mädräsä medrese 
mädxiä methiye, övgü 

mädxiä uqu methetmek, övmek 
mäğär meğer 
mäğärä mağara, in 
mäğärif eğitim, maarif 
mağazin mağaza 
mäğdän maden 



mäğdän uçağı maden ocağı 
mäğkül makul, mantıklı 

mäğlümat malumat, bilgi 
mäğnä mana, anlam 

mäğnädäş eşanlamlı, anlamdaş 
mäğnäsez manasız, anlamsız 

mahir mahir, yetenekli 
mäk gelincik 

mäkäl atasözü 
mäkalä makale 
mäkälä makale 
mäktäp mektep, okul 

mal mal, mal (davar, sığır gibi) 
mal tabibı veteriner, baytar 

malay oğlan 
mal-tuar davar 
mamıq pamuk 

mamıqlanu pamuklanmak 
mä'mür memur 
manara minare 
manastır manastır 
mandıru bandırmak 
mänfäğät menfaat, çıkar 
manğal mangal 
mañğay alın 

mañğay çäçe kakül, perçem 
mäñge bengi, sonsuz, ölümsüz 

mäñgegä sonsuza dek 
mäñgeläşterü ölümsüzleştirmek 

mäñgesu bengisu, abıhayat 
mantíq mantık 

mantíqsız mantıksız 
manu banmak, bandırmak 

mänzärä manzara 
maqäl atasözü 
mäqam makam 
maqbuz makbuz 
maqmır mahmur 

maqnatis mıknatıs 
maqsat maksat, amaç, erek, hedef 



maqsat itü amaçlamak 
maqsatlı maksatlı, amaçlı 

maqsatsız maksatsız, amaçsız 
maqtanıç kıvanç, övünç 
maqtanu övünmek 
maqtarlıq övgüye değer 
maqtaw övgü 
maqtaw övmek 
maqtu övmek 
maral maral, geyik 

märcän merca 
märgän nişancı, keskin nişancı 
marinad turşu 
marka marka 
marka pul (posta) 
märkäz merkez, özek 
märkäzi merkezi 
märmär mermer 
märsiä mersiye, ağıt 

märtäbä mertebe, aşama, düzey 
märxämät merhamet, acıma 

märxämätle merhametli, bağışlayıcı 
märxämätsez merhametsiz, acımasız 

märxüm merhum 
mäs'älä mesele, sorun 
mäsälän mesela, örneğin, sözgelimi, söz gelişi 
maşalla! maşallah! 
masayu caka satmak, böbürlenmek, çalım satmak, övünmek 
mäşgül meşgul 
mäşhür meşhur, ünlü, sanlı, şanlı, namlı, tanınmış 

mäşhür keşe meşhur, ünlü, sanlı, şanlı, namlı, tanınmış 
mäşhürlek ün, san, şan 

maşina araba, otomobil 
maşina yörtüçe şoför, sürücü 

maşinka daktilo 
Mäskäw Moskova 
mäsxärä maskara, soytarı, şaklaban 

mäsxärä itü maskara etmek, soytarıya çevirmek 
mat mat (satranç) 

matäm matem, yas 



matäm totu matem etmek, yas tutmak 
mataşu denemek, sınamak 

matbuğat matbuat, basın 
matur güzel 

maturaytu güzelleştirmek 
maturayu güzelleşmek 
maturkay cici, şirin 

maturkayım güzelim 
maturlaw bezemek, süslemek, güzelleştirmek 
maturlıq güzellik 
mawığu kapılmak, heveslenmek 

mäxäbbät muhabbet, aşk, sevgi 
mäxällä mahalle 
maxaw cüzzam 
mäxluq mahluk, yaratık, yaratılmış 
maxsus mahsus, özgü, özel olarak, özel 

maxsus xoquq imtiyaz, ayrıcalık 
may mayıs (ay) 
may yağ 

may qap sus! 
maya fol 
maya maya 
mayak deniz feneri 

mayda yözü bolluk içinde yüzmek, çok zengin olmak 
mäydan meydan, alan 
mäyet meyyit, ölü 

mäyet tartması tabut 
mayımlaw tıka basa yemek 

maylaw yağlamak 
maylı buyaw yağlı boya 

maymıl maymun 
maytaru geri püskürtmek (saldırı) 
mäzäk fıkra 
mazar mezarlık, gömütlük, kabristan 
mazut mazot 
mebel mobilya 

meduza denizanası 
mekal atasözü 
meñ bin (sayı) 
menä işte, şimdi 



menä genä yakın 
menä menä kuşkusuz ve yakın zamanda 

meñbaşı binbaşı 
mendär minder, yastık 

menderü bindirmek 
menelü binilmek 
menge binek 
menü binmek 
mermi mermi, kurşun 
mesken zavallı, gariban 

metr metre 
metro metro 

mexanik keşe robot 
mi beyin 

mi tünü başı dönmek 
miaw miyav 

miawlaw miyavlamak 
miç soba 

miçek beyincik 
miçkä fıçı, varil 

mığırdanu homurdanmak 
mığırdanu homurtu 
mığırdaw söylenmek, dırlanmak, kem küm etmek,  

mığırdawçı mızmız 
mığırdıq mızmız 
miğmar mimar 
miğmari mimari 

miğmarlıq mimarlık 
miherban şefkat, sevecenlik 

miherbanlı müşfik, sevecen 
miherbansız acımasız 

míıq bıyık 
míıqlı bıyıklı 

míıqsız bıyıksız 
mikän mi iken, mi imiş 
mikdär miktar, nicelik 
miläwşä menekşe 

miläwşä tösle mor, eflatun 
millät millet, ulus 

millätara milletlerarası, uluslarası 



millätçe milliyetçi, ulusçu 
milli milli, ulusal 

milliard milyar 
milligramm miligram 
millimetr milimetre 
million milyon 
mıltıq tüfek 
min ben 
miñ ben (yüzde) 

min dä ben de 
min üzem kendim 

mina mayın 
miña bana 

minçel bencil 
mindä bende 
mine beni 

mineke benimki 
minem benim 

minemçä bence 
miñgeräyü afallamak, sersemlemek 

minibus minibüs, dolmuş 
ministr bakan (devlet) 

ministrlıq bakanlık 
min-minlek benbencilik, bencillik 

minnän benden 
minnät minnet, gönül borcu 
minut dakika 
minut dakika 
miqa mika 
miras miras, kalıt 
misal misal, örnek 
mısqıl alay, hiciv, yergi 

mısqıllaw alay etmek, takılmak, hicvetmek, yermek 
mixrab mihrap 
mizgel an 
moda moda 
mödir müdür 

möğallim öğretmen, hoca 
möğamälä muamele, davranış, yaklaşım 

möğamälä kürsätü muamele etmek, davranmak 



möğayın muhtemelen, olası, umulur 
moğciza mucize, tansık 
mögez boynuz 
möhim mühim, önemli 

mökämmäl mükemmel, kusursuz, eksiksiz 
mölkät mülk 
molla molla 

mömkin mümkün, olası 
mömkin bulmağan imkansız, olanaksız, muhal 

mömkinlek olasılık, olabilirlik 
moñ beste, ezgi, nağme, melodi 

moñ qoralı müzik aleti, çalgı, enstrüman 
moñ törkeme müzik grubu 

monafíq münafık, bozguncu, ikiyüzlü 
monafíqlıq münafıklık, ikiyüzlülük, bozgunculuk 
mönäsäbät münasebet, ilişki, bağ, bağıntı, değginlik 

monda burda, burada 
monda bunda 
mondí böyle 
monı bunu 

monıñ bunun 
monnan bundan 
moñsu hüzünlü, hazin 

moñ-zar hüzün 
möqatdäs mukaddes, kutsal, izgi 
möräcägät müracaat, başvuru 

möräcägät itü müracaat etmek, başvurmak 
mösabäqa müsabaka, karşılaşma 
möstäqil müstakil, egemen, özerk, özgür 
möştäri müşteri, alıcı 
Möştäri Jüpiter 

mötäğassip mutassıp, tutucu 
mötänasib nisbätle doğru orantılı 

möttäfik müttetik, bağlaşık, yandaş 
möxändis mühendis 
möxärrir muharrir, yazar, yayımcı 

moxit çevre 
möxlät mühlet, süre 

möxtäräm muhterem, değerli 
moxtariät muhtariyet, özerklik, otonomi 



mul bol, gür 
mulla molla, hoca (dini) 
mullıq bolluk, bereket 
munça hamam 
muskul kas, adale 
muskus mis, misk 

müteaxxit müteahhit, üstenci 
muyın boyun 

muyınça boncuk 
muyınsa gerdanlık, kolye 

 

naçar kötü 
naçaraytu kötüleştirmek 
naçarayu kötüleşmek 
naçarlanu kötüye gidiş 

nadan cahil, ümmi, okuma yazma bilmeyen 
nadan keşe cahil, kara cahil 
nadanlıq cehalet 

näfis nefis 
näfrät nefret 

näfrät itü nefret etmek 
namaz namaz 

namaz uqu namaz kılmak 
namus namus 

namuslı namuslu 
namuslılıq namusluluk 
namzäd namzet, aday 

näni küçük 
näqış desen, nakış, motif 

näqışlau işlemek 
narat çam 
närsä şey, nesne 
närsä? ne? 
näsel soy, nesil 

näsel ağaçı soy ağacı 
nasixat nasihat, öğüt 
näşriät neşriyat, basımevi 
näticä netice, sonuç 



näticä yasaw sona erdirmek, sonuçlandırmak 
näticäsez sonuçsuz 
näwbät kuyruk, sıra 
näwrüz nevruz 
nazlanu nazlanmak, cilvelenmek 

nazlı nazlı, cilveli 
neçkä narin, hassas, ince 

neçkä küñelle narin, hassas, ince 
neft petrol 
ni ne 

ni xällär? n'aber 
ni...ni ne ... ne .... (ne o ne o gibi) 
niät niyet, tasarı 

niätläw tasarlamak, niyet etmek 
niçä kaç? 

niçälek nicelik, sayı, adet, tane 
niçänçe kaçıncı? 
niçäşär kaçar? 
niçek nasıl 
nigä niye?, neden? 
nigez temel, ana, asıl, esas 

nigezlänü dayanmak (temel almak, esas almak) 
nigezläw dayandırmak (esas almak, temel almak) 
nigezsez temelsiz 
nığıtu kenetlemek 

nihäyät nihayet, sonunda, son 
nindi nasıl, niçin 
nıq dayanıklı, sert, katı 

niqädär ne kadar 
nişan nişan, arma, simge 
nixäl? n'aber 
noqta nokta 

normäl normal, sıradan, alışılmış, bayağı 
normäl bulmağan anormal, sıradışı 

notıq nutuk, söylev 
nöxsä nüsha 
nuqta yular 
nur nur, ışın 
oç uç  

öç üç  



oça söyäge leğen kemiği  

öçen için  

öçençe üçüncü  

oçış uçuş  

öçläm üçlem  

oçlı sivri  

öçpoçmaq üçgen  

oçqıç uçak  

oçqılıq hıçkırık  

oçqılıq totu hıçkırmak  

oçraq olay  

oçraqlı tesadüfen, rastlantısal  

oçraqlılıq tesadüf, rastlantı  

oçraşu karşılaşma, buluşma  

oçraşu karşılaşmak, buluşmak  

oçu uçmak  

oçuçı pilot  

ofıq ufuk, çevren  

öläşü üleşmek, bölüşmek  

olaytu büyültmek  

öleş cüz, bölüm, parça, hisse, pay  

ölge emsal, örnek  

ölger seri, hızlı, çabuk  

ölgergän yetişkin, olgun  

ölgerü yetişmek, olgunlaşmak  

olı ulu, büyük  

ölkä ülke, bölge  

ömä imece  

ömet ümit, umut  

ömetle ümitli, umutlu  

ömetsez ümitsiz, umutsuz  

ömetsezlek ümitsizlik, umutsuzluk  

omtılış tutku, istek, arzu, emel, dilek  

omtılu istemek, dilemek, çok istemek, arzu etmek  

on un  

öndäw şiar  

onıq torun  

onıtu unutmak  

onıtuçan unutkan  

öräk hayalet  



orlıq çekirdek, tane (dane), tohum  

örü ürümek, havlamak  

ös üst, yüzey  

ös kieme giyim  

oşatu beğenmek  

oşaw beğenilmek  

ös-baş üst baş  

öskä alu üstlenmek  

öskä çığu üste çıkmak, yükselmek  

öskä taba yukarı, yukarı doğru, üste  

osta usta  

osta usta,   

östäl masa  

östäl tennısi masa tenisi  

ostalıq ustalık  

östämä ek  

östämä kerem ek gelir  

östämä waqıt ek zaman, fazla mesai  

östäwenä üstelik  

ostaz hoca  

öste üstü  

östenä üstüne  

östendä üstünde  

östenlek üstünlük  

östennän üstünden  

oşu hoşlanmak  

öşü üşümek  

öter virgül  

otu kazanmak (yenmek anlamında)  

oxşağan benzer  

oxşaş benzer  

oxşaşlıq benzerlik  

oxşatıp eşläw taklit etmek  

oxşatıp qılınu taklit etmek  

oxşatıp yasu taklit etmek  

oxşatu benzetmek  

oxşaw benzemek  

öy ev  

öy basuçı hırsız  

öy cihası ev eşyası  



öy eşe ev işi  

öy talawçı hırsız, soyguncu  

oya yuva  

oyalu utanmak, arlanmak  

oyaluçan utangaç, çekingen  

oyat utanç, ayıp  

oyatlı arlı  

oyatsız utanmaz  

oyatsızlıq arsızlık, utanmazlık  

öyem küme  

öyer çete, hizip, sürü  

oyıq çorap  

oyıqbaş çorap  

oyışma kurum, örgüt, kuruluş  

oyıştıru kurmak, tesis etmek  

oyıştıru örgütlemek  

oyışu oluşum  

oyışu örgütlenmek,  

oyışu pıhtılaşmak  

oylängän evli  

oylänmägän evlenmeyen, evlenmemiş  

öylänü evlenmek  

öyränçek çırak  

öyränü öğrenmek  

öyrätü öğretmek  

öysez evsiz  

oyu uyuşmak (el, kol için)  

ozaq uzak  

ozatu uğurlamak  

özelü kopmak  

özep alu koparmak  

özgeç düğme (makine düğmesi)  

ozın uzun  

ozınaytu uzatmak  

ozın-borın sivrisinek  

ozınlıq uzunluk  

özü koparmak  

päke çakı   

palas halı   

pänceşämbe perşembe   



paq pak, temiz   

par buğu   

par çift   

pärdä perde (pencere perdesi)   

pärdä perde (tiyatroda)   

päri peri   

parlanu buğulanmak   

parlanu demlenmek (çay)   

parlaw demlemek (çay)   

patşa padişah   

päydä bulu peyda olmak, ortaya çıkmak   

peçän çayır   

peçterelgän hadım, iğdiş   

peçterü hadım etmek, iğdiş etmek   

pedagogik pedagojik, eğitim bilimi   

peläş dazlak, kel   

perçatka eldiven   

perspektiv perspektif, görünge   

peşerçe aşçı   

peşerü pişirmek   

pesi pisi, kedi   

pesi balası kedi yavrusu   

pestä fıstık, antepfıstığı   

píala cam   

píalasıman camsı   

pıçaq bıçak   

pıçaqlaw bıçaklamak   

pıçqı bıçkı   

pıçraq bulaşık   

pıçratu bulamak   

pıçratu kirletmek,   

pirçätkä eldiven   

pışıldaw fısıldamak, fısıltı   

pısqaq çise (yağmur)   

pısqaqlaw çiselemek   

poçmaq açı (matematik)   

poçmaq köşe   

poçta posta   

poçta bülege postane   

poçta indeksı posta kodu   



(AQŞ ta) 
poeziä şiir   

poliklinik poliklinik   

polkovnik albay   

pomidor domates   

poşi kuzu   

poşınu usanmak   

premer-ministr başbakan   

premer-ministrlıq başbakanlık   

prezident başkan, cumhurbaşkanı   

proekt proje, taslak, eskiz   

pulya mermi, kurşun   

qäbähät hor, adi, değersiz, aşağı, bayağı, hakir 
qaban yaban domuzu 
qabaq kabak 
qabaq kapak (göz) 

qabaqça sakız kabağı 
qabar kauçuk 

qabarçıq kabarcık, kabarık 
qabartu kabartmak 
qabaru kabarmak 
qabat defa, kere, kez, yeniden, tekrar, kat 

qabatlaw tekrarlama, tekrar, yineleme 
qabatlaw yinelemek, tekrarlamak, tekrar etmek, ısrar etmek, tutturmak 

qabat-qabatlı düzenli, muntazam, istikrarlı, kararlı 
qabattan yeniden 

qaber kabir, mezar, gömüt 
qaberendä tınıç 

yoqla mezarında rahat uyu 

qaberlek kabristan, mezarlık, gömütlük 
qabilä kabile, boy, uruk 
qabım lokma 
qabınu tutuşmak, alev almak 
qabıq kabuk 

qabırğa kaburga 
qabızğıç çakmak 
qabızğıç buji 
qabızu tutuşturmak 

qabul itü kabul etmek 
qabulxanä bekleme odası 



qaçaq kaçak, kaçkın, firari 
qaçır katır 

qaçıru kaçırmak 
qaçıru kaçırmak, gizlemek, saklamak 
qaçqın kaçkın, kaçak, firari 
qaçu kaçış, firar, kaçma 
qaçu kaçmak, firar etmek 

qadaq çivi 
qädär kadar, denli 
qädär kadar, değin, dek 
qader kadir, kıymet, değer 

qäder itü değer vermek 
qäderläw saymak, hürmet etmek 
qäderle değerli, saygıdeğer 
qädimçe sağcı, muhafazakar 
qağan kağan 

qağaytu kurutmak, sertleştirmek 
qağayu kurumak, sertleşmek 
qäğäz kağıt, belge 
qağidä kaide, kural, ilke, norm 

qağılışlı dair, ilişkin, ilgili, değgin 
qağılu değinmek, değmek, dokunmak 
qağu kakmak, çakmak, dikmek (direk vs.) 
qahär beddua, lanet, ilenç 

qahärläw beddua etmek, lanet etmek 
qaharman kahraman 

qala kent, şehir 
qaläm kalem 

qaläm sawıtı kalemlik, kalem kutusu 
qalaqça çekecek, kerata 
qalaqçıq çekecek, kerata 

qalay sac, teneke 
qalcayu çarpılmak 
qaldıq kalıntı, artık 
qaldıq kesir 

qaldıq-postılıq çer çöp, ıvır zıvır, döküntü, süprüntü 
qaldırıp kitü bırakıp gitmek 

qaldıru bırakmak 
qalğan artık, kırıntı 
qalın kalın, şişman 



qalınaytu kalınlaştırmak 
qalınayu kalınlaşmak 

qalıp kalıp 
qalışu geri kalmak 
qalpaq kalpak 
qalqan kalkan 

qalqan balığı kalkan balığı 
qalqınu kalkınmak, yükselmek 

qalqıp çığu ortaya çıkmak 
qalqıtu kaldırmak, yükseltmek 
qalqu kalkık, yüksek 
qalqu kalkmak, yükselmek 

qalqulıq tepe, höyük, yükselti 
qalta cüzdan, çanta 

qaltıratu titretmek 
qaltıraw titremek 

qaltırawıq titrek 
qalu kalmak 
qam kam, şaman 

qamaştıru kamaştırmak 
qamaşu kamaşmak 
qamaw kapamak, kuşatmak 
qamaw kuşatma 

qambala kalkan balığı 
qamçı kamçı, kırbaç 

qamçılaw kamçılamak 
qamıl anız 
qamıl sap (ekin) 
qamır hamur 

qamır ağaçı kızılcık, kiren 
qamır basu hamur yoğurmak 

qamış kamış, saz, kargı 
qan kan 

qan äyläneşe kan dolaşımı 
qan basımı kan basıncı 

qan qaynatu kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek 
qan qostıru kan kusturmak 
qan tamırı kan damarı 
qan yılatu kan ağlatmak 

qanäfer karanfil 



qanal kanal 
qanat urgan, kement 
qanat kanat 

qanat astına alu kanatları altına almak, kol kanat germek 
qanatlanu kanatlanmak 
qanatlı süz vecize, özdeyiş 

qanatu kanatmak 
qanaw kanamak 

qandala tahta kurusu 
qaneçkeç vampir, kan emici 

qanğa toz salu yaraya tuz basmak 
qanıqu kin duymak, gözlerini kan bürümek 

qanlanu kanlanmak 
qanlı kanlı 

qanlı yaş kanlı yaş 
qanun kanun, yasa 
qanuni kanuni, yasal 
qanunlı yasal, kanuni, legal, hukuki, hukuksal 

qap kap 
qap büyük çuval 

qapçıq çuval, torba 
qapçıq-sıman torba 

qapılt birden, aniden, ansızın 
qapital salu para yatırmak 

qaplan kaplan, leopar, pars 
qaplanu kaplanmak, kapanmak 
qaplanu ölmek 
qaplaw kaplamak, kapatmak 

qapma-qarşı karşı karşıya, karşıt, zıt, uyuşmaz 
qapma-qarşılıq zıtlık, karşıtlık, tezat, kontrast 

qapqaç kapak 
qapqın kapan 
qapşaw dokunmak, duymak 

qaptırma fermuar, kopça 
qaptıru iliklemek 
qaptıru balık tutmak 
qapu kapmak, ağzına almak 
qaq pestil, kak 

qaqça kuru, cılız 
qaqıldaw gaklamak 



qaqıru aksırmak 
qaqlaw kurutmak 
qaqrıq balgam 
qaqşatu kavşatmak (kağşatmak) 
qaqşaw kavşamak (kağşamak) 
qaqsıq bayat 
qaqsıw bayatlamak 

qar kar 
qara kara, siyah 
qara mürekkep 

qara altın petrol 
qara bazar kara borsa 
qara borıç kara biber 

qara könlek kara gün için, kötü gün için, yedek 
qara qarğa ekin kargası 
qara sawıtı mürekkep hokkası 

qara yöräkle kötü niyetli, kötü kalpli 
qaraçman esmer 
qaraçqı korkuluk 
qarağaç karaağaç 

qarağanda bakarak, oranlayarak 
qaralama karalama, taslak, eskiz 
qaralaw karalamak 
qaraltu karartmak 
qarama karaağaç 

qaramay petrol 
qaramçıq karartı 
qarandaş kurşunkalem, karakalem 
qarañğı karanlık 

qarañğılıq karanlık 
qaranu bakınmak 
qarap bakarak 

qarap küzgä dış görünüş 
qaraq hırsız 

qara-qarşı karşılıklı, karşı karşıya 
qara-qarşı kilü karşı karşıya gelmek 

qaraqçı haydut, eşkiya 
qaraqoş kartal 

qarar karar 
qarar çığaru kararlaştırmak 



qarar itü karar vermek 
qaraş bakış, görüş, açı, bakış açısı 

qaraş noqtası bakış açısı, görüş açısı 
qarasu esmer 
qaraşu bakışmak 
qarata hakkında, dair, üzerine, üstüne, ilişkin 
qaratu baktırmak, itaat ettirmek 
qaraw bakmak 

qaraw noqtası yaklaşım 
qarawıçlı bakıcı 
qarawılçı kapıcı, bekçi, nöbetçi 
qarayılan karayılan 
qaraytu karartmak 
qarayu kararmak 
qarbız karpuz 
qarçığa doğan, atmaca 
qarçıq kocakarı 
qärdäş dost, ahbap, arkadaş 

qarday aq karbeyaz 
qarğa karga 

qarğaborın kargaburun 
qarğanu beddua etmek, lanet etmek, ilenmek 
qarğış kargış, ilenç, beddua 
qarın karın 
qarış karış 

qarışlaw karışlamak 
qarışlawıq tırtıl 

qarlığaç kırlangıç 
qarlığan kuşüzümü 
qarmaq kanca, olta 

qarşı karşı 
qarşı karşıt, olumsuz, menfi 

qarşı alu karşılamak, karşılama 
qarşı bulu karşı olmak, muhalif olmak, karşısında olmak 
qarşı çara panzehir 
qarşı çığu karşı çıkmak, itiraz etmek 
qarşı kilü karşı gelmek 
qarşı toru direnmek 

qarşı xöcum karşı atak, karşı saldır ı, karşı hücum 
qarşığa atmaca 



qarşılıq karşılık, karşıtlık, aykırılık, terslik 
qarşılıq kürsätü direnmek, karşı koymak, direniş, karşılık vermek 

qarşılıq 
kürsätüçe direnişçi 

qarşılu karşılaşmak, rastlamak 
qarşıq kocakarı 
qart kart, yaşlı, ihtiyar 

qart büre yaşlı kurt (mecaz) 
qarta atlas, harita, oyun kağıdı, iskambil kağıdı 

qartayu yaşlanmak, ihtiyarlamak, kocamak 
qartlaç moruk, kart 

qartlar yortı huzurevi 
qartlıq yaşlılık, ihtiyarlık 

qaru qaytaru karşılık vermek 
qarun Karun, karun (mecaz), çok zengin 

qaş kaş 
qaş cimerü kaş çatmak 

qasídä kaside 
qaşınu kaşınmak 
qasıq kasık 
qasıq kasık 
qaşıq kaşık 
qaşlaq kaş (dağ), yamaç 

qaşqalaq sutavuğu 
qaştan kestane 
qaşu kaşımak 
qat kat (binada) 
qat kat, misli, kere, kez, defa 
qat kat, tabaka, katman 

qatğí kati, kesin 
qatı katı, sert, pek 

qatı räweştä sert şekilde 
qatib katip 
qatil katil 

qatılıq katılık, sertlik, peklik 
qatında katında, nezdinde, huzurunda 

qatıp qalu donup kalmak, katılaşmak, sertleşmek 
qatıq yoğurt 

qatı-qotı bayat 
qatırğı mukavva, karton 



qatlam sınıf (toplumsal), tabaka (toplumsal), katman (toplumsal) 
qatlama katmer, katman, kat, tabaka 

qatlam-qatlam katman katman 
qatlaw katlamak 

qatlawlı karmaşık, kompleks, çok katmanlı, girift, mürekkep, çok parçadan oluşmuş 
qatnaş karışık 
qatnaş katkı, katılım 

qatnaşma karışım, alaşım, bileşim, bireşim, harman, terkip, bileşik 
qatnaşu katılım 
qatnaşu katılmak, karışmak, iştirak etmek, kaynaşmak 

qatnaşuçı katılımcı 
qatqaq kuru balçık 
qat-qat kat kat 
qatu katılaşmak, sertleşmek 
qatu nefes darlığı 
qaw kav 
qaw kuru ot 

qawçuq kauçuk 
qawdarlıq telaşlılık, acelecilik 

qawem kavim 
qawım az zaman 
qawın kavun 
qawıq kepek (saç) 

qawıqlanu kepeklenmek (saç) 
qawıştıru kavuşturmak 

qawışu kavuşmak 
qawlaw kovalamak 
qawrí telek 
qay hangi 
qaya kaya 
qaya nereye, nerede, nerde,  

qayan nereli 
qayber bazı 
qayber herhangi bir 

qayber waqıtta bazan, bazen 
qayçan ne zaman 

qayçandır ne zamandır 

qayçaq bazen, kimi zaman, kimi, ara sıra, kimileyin, zaman zaman, arada bir, 
başka zamanlarda 

qayçaqta ayrı ayrı zamanlarda 



qayçı makas 
qayda nerede, nerde 

qaydan nereden, nerden 
qayğı kaygı, endişe, tedirginlik, üzüntü, hüzün, keder, vehim, sıkıntı, tasa 

qayğılı kaygılı, tedirgin, endişeli, üzgün, kederli, huzursuz 
qayğını 

urtaqlaşu derdine ortak olmak 

qayğırtu ilgi, özen, ihtimam, itina, titizlik 
qayğırtu kayırmak 

qayğırtu 
özen göstermek, ilgilenmek, ilgi göstermek, ihtimam göstermek, itinalı 
davranmak, özenmek, titiz davranmak, gözetmek, üstüne düşmek, 
kollamak, himaye etmek 

qayğıru kaygılanmak, üzülmek, dertlenmek 
qayğısız kaygısız, dertsiz, tasasız, gamsız 

qayın kayın, akçaağaç 
qayın señel görümce 
qayınana kaynana, kayınvalide 
qayınata kaynata, kayınbaba, kayınpeder 
qayınigäç görümce 
qayıniş kayınbirader 
qayırğı kaldıraç, levye 
qayırtu kanırtmak 
qayış kayış 

qayızlağıç rende 
qaymaq kaymak (süt, yoğurt vb.) 

qaymıqtıru çıkarmak (kol, el vs.) 
qaymıqu çıkmak (kol, el vs.) 
qaynar sıcak, kaynar 

qaynaşu kaynaşmak 
qaynatu kaynatmak 
qaynaw kaynamak 
qayraq bileği taşı 

qayraqçı bileğici 
qayratu biletmek 
qayraw bilemek 
qaysı hangi, hangisi 

qaytarğı para üstü 
qaytarma para üstü 
qaytaru geri çevirmek, çevirmek, iade etmek, döndürmek 

qaytawaz yankı 



qaytawazlanu yankılanmak 
qaytım dönüş, getiri, kar 

qaytımlı dönüşlü (dilbilgisi) 
qaytıp töşü ansızın dönmek, gelmek 

qaytu geri dönmek, dönmek 
qaytu geri gelmek 

qaywaqıt bazen, kimi zaman, kimi, ara sıra, kimileyin, zaman zaman, arada bir 
qaz kaz 

qazan kazan 
Qazan Kazan 
qazanış kazanç, kazanım, edinim 
qazanu kazanma 
qazanu kazanmak, elde etmek, edinmek 
qazaq kazak 
qazılıq salam 
qazınu kazınmak 
qazıw kazımak 
qazu çapalamak 
qazu kazı 
qazu kazmak 
qíam kıyam 

qiämät kıyamet 
qíaqlaw sıvışmak 

qíar hıyar, salatalık 
qíbat pahalı 

qıbırdanu kıpırdanmak 
qıbırdatu kıpırdatmak 
qıbırdaw kıpırdamak 

qíbla kıble 
qíblanamä pusula 

qıçınu kaşınmak 
qıçıtqan ısırgan (otu) 
qıçıtu kaşındırmak, karıncalandırmak 
qıçıtu kaşıntı, karıncalanma 

qıçqırıp-qıçqırıp bağıra çağıra 
qıçqırıq bağırış, çığlık 
qıçqırış ağız dalaşı, bağırışma 
qıçqırtu bağırtmak 
qıçqıru bağırmak 
qıdraç kavgacı, dövüşken 



qíğaç çekik 
qíın zor, güç, çetin 

qíınlıq zorluk, güçlük 
qíıq eğri 

qíıq-míıq eğri büğrü 
qíırsıtu gücendirmek 

qíış eğri, çapraz 
qíış-míış eğri büğrü 

qíış-míış süz yalan yanlış söz 
qıl kıl 

qılançıq yosma 
qılançıq cilveli, fingirdek 

qılançıqlanu cilvelenmek, fingirdemek 
qılanış davranış 
qılanu davranmak 
qılçıq kılçık 
qılí şaşı 
qılıç kılıç 
qılıq huy, mizaç, karakter, kişilik 
qılu işlemek (suç vb.) 
qılu yapmak 

qımättle kıymetli, değerli 
qímıldatu kımıldatmak 
qímıldaw kımıldamak, kımıldanmak 

qímıl-qímıl kımıl kımıl 
qımız kımız 

qimmät kıymet, değer 
qimmäten belü değerini bilmek, taktir etmek, kıymetini bilmek 

qimmätle kıymetli, değerli 
qimmätsez değersiz, ucuz, kıymetsiz 

qına kına 
qına sadece, yalnızca, tek, yalnız 

qínaşu dövüşmek 
qínaw dövmek 

qıñğıraw eğilmek, eğrilmek 
qıñğıraw çan, zil, büyük çıngırak 

qıñğırawıq çıngırak 
qıpçaq kıpçak 
qípılçıq kıymık, parça 
qí-qu yaygara 



qır kır 
qır çağanı akçaağaç 

qıraç kıraç 
qıran kıran (hastalık) 

qıran da bulmas hiçbir şey olmaz 
qíraw dağıtmak, darmadağın etmek 

qırğayaq kırkayak 
qırğí vahşi, yaban, yabani, barbar, yabanıl 
qırğıç rende 

qırğıçta qıru rendelemek 
qırğílıq vahşilik, yabanlık, yabanilik, barbarlık 

qırí kenar, civar, etraf, çevre, dolay, taşra 
qırığı kırkı (ölünün) 
qırılu kırılmak 

qırımsağız kauçuk ağacı 
qırın yan 

qırın küz belän 
karaw 

yan gözle bakmak 

qırında yanında 
qırınğıç tıraş bıçağı 
qırınu tıraş olmak 

qırınu cihazı tıraş makinesi 
qırıp-seberep silip süpürüp, toptan 

qırıq kırk 
qırıs kırıcı, hoyrat, incitici, kaba, nadan 

qırlaç zemheri 
qırlı keskin kenarlı 

qırlı borçaq mercimek 
qırlığan adaçayı 
qırmısqa karınca 

qırmısqaaşar karıncayiyen 
qırtlaw gıdaklamak 
qırt-qırt gıdak gıdak, gıt gıt 

qıru kazımak 
qıru kırmak, katletmek, kırıp geçirmek 
qıru mahvetmek, tahrip etmek, kırıp dökmek, yakıp yıkmak 
qıru rendelemek 
qış kış 

Qış Babay Noel Baba 
qısa çerçeve 



qısılış ilgi, ilişki, dahl 
qısılışu sıkışmak 
qısım sıkım 
qışın kışın 
qısıq kısık 
qısır kısır 
qısla yengeç 

qıslanqı nadas 
qışlawıq kışlık (ev) 
qısmır cimri, pinti 
qısqa kısa 
qısqa özlü, veciz 

qısqa ayaq eksik etek 
qısqa tärtä tez canlı 

qısqaça kısaca 
qısqaça yomğaq sözün kısası, uzun lafın kısası, özetle, kısacası 

qısqalıq kısalık 
qısqartma kısaltma (dilbilgisi) 
qısqartu kısaltma (dilbilgisi) 
qısqartu kısaltmak 
qısqartu kısıtlamak 
qısqartu özetlemek 
qısqaru kısalmak 
qısqası kısacası, uzun lafın kısası 

qışqı pältä palto 
qısqıç kıskaç, maşa, pense 
qısqıç kıskaç (yengeç), yengeç 
qíssa kıssa 

qıstaw üstelemek, ısrar etmek 
qıştırdatu hışırdatmak 
qıştırdaw hışırdamak 
qıştırdıq hışırtılı 
qıstırğıç mandal, mengene 
qıstırılu kıstırılmak 
qıstıru kıstırmak 

qısu ezmek, eziyet etmek, baskı uygulamak 
qısu kırpmak (göz için) 
qısu kısmak, sıkmak 

qıtaqlaw gıdaklamak 
qıtaqlaw kıkırdamak 



Qıtay Çin, Çinli 
qıtay qarası çini mürekkebi 

qıtayça Çince 
qıtaylı Çinli 
qítğa kıta, anakara 
qıtıq gıdık 

qıtıqlanu gıdıklanmak 
qıtıqlaw gıdıklamak 

qıtır pütür, pürüz 
qıtırlı pütürlü, pürüzlü 
qıtlıq kıtlık, yokluk 

qıtqıldaw kıkırdamak 
qíu yürekli, atak, acar, atılgan, girişken, cesur, gözüpek, gözükara 

qíulıq cesaret, yüreklilik, gözüpeklik, ataklık, acarlık, atılganlık, girişkenlik 
qíulıq tabu cesaret etmek, kalkışmak 

qíusız pısırık, çekingen, sıkılgan, hımbıl, utangaç, mahçup 
qız qız 

qız soraw kız istemek 
qız urlaw kız kaçırmak 
qızamıq kızamık 

qızar-buzaru kızarmak bozarmak 
qızartma kızartma 

qızaru kızarmak 
qızçıq küçük kız 

qızdıru kızartmak 
qızğandıru acındırmak 

qızğanıç yazık, ne yazık, ne yazık ki, maalesef 
qızğanıç zavallı, acıklı 

qızğanıçqa qarşı yazık, ne yazık, ne yazık ki, maalesef 
qızğanu esirgemek, acımak (birine) 

qızğanusız acımasız 
qızğılt kırmızımsı, kırmızıya çalan, kırmızımıtırak 

qızğılt körän kahverengi 
qızıl kızıl, kırmızı 

Qızıl Armia Kızıl Ordu 
qızıl borıç kırmızı biber 
qızıl haç Kızılhaç 

qızıl qar yawğaç balık kavağa çıkınca, çıkmaz ayın çarşambasında 
qızıl qaz flamingo 

qızıl tänle kızılderili 



qızıl yarımay Kızılay 
qızıllar Kızıl Ordu mensupları 
qızılsu kızılımsı, kırmızımsı 

qızıp alu içki içmek, sarhoş olmak 
qızıq ilginç, tuhaf 

qızıqsınu ilgilenmek, merak etmek, umursamak 
qızlıq kızlık, bekaret 

qızlıqlı kız, bakire 
qızmaça çakırkeyif 

qız-qırqın genç kızlar 
qıztäkä kız gibi davranan erkek, yumuşak 

qızu asabi, sinirli, kızgın, öfkeli 
qızu işlek, canlı, aktif, hareketli 
qızu çabuk, hızlı 
qızu ısı, sıcak 

qızu kızmak, öfkelenmek, sinirlenmek, alevlenmek, celallenmek, hiddetlenmek, 
köpürmek, kudurmak, asabileşmek, parlamak 

qızu qanlı kızgın, sinirli, siniri burnunda, öfkeli, hiddetli 
qızu qanlılıq kızgınlık, sinirlilik, öfkelilik 

qızulanu ateşlenmek 
qızulanu hızlanmak 

qoçaq kucak 
qoçaqlaw kucaklamak, sarılmak 

qoçu kucaklamak 
qoda dünür 

qodağí dünür (kadın) 
qodalaw kız istemek 
Qoddes Kudüs 
qodrät kudret 

qol köle, kul, esir 
qolaç kulaç 

qolağına ayu 
basqan 

müzikten anlamayan 

qolan kulan 
qolaq kulak 

qolaq iten aşaw başının etini yemek 
qolaq iten 

kimerü 
başının etini yemek 

qolaq salu can kulağıyla dinlemek 
qolaq yafrağı kulak kepçesi 



qolaqqa kirtü kulağına küpe olmak 
qolaşa oluk 
qolğa sırık 
qolın kulun 

qolmaq şerbetçiotu 
qom kum 

qomaçaw engel, mani, köstek 
qomaçawlaw engellemek, kösteklemek, mani olmak 

qomar kumar 
qomayaq kumsal 

qomğa terälü karaya oturmak 
qomğa utıru şapa oturmak 

qomğan ibrik 
qomlı kumlu 

qomnan arqan 
işü 

ipe un sermek 

qomsız açgözlü, gözü doymaz, cimri 
qomsızlıq ihtiras, tamah, açgözlülük 
qomtaş kumtaşı 
qoral silah, alet, aygıt, araç, gereç 

qorallandıru silahlandırma 
qorallı köçlär silahhlı kuvvetler 
qoralsızlanu silahsızlanma 

Qor'än Kuran 
qorban kurban 

qorban itü kurban etmek 
qorı kuru 

qorı qul belän eli boş (gelmek) 
qorı totu sıkı tutmak 

qorıç çelik 
qorıç at traktör 
qorılış kuruluş, teşekkül, müessese, örgüt, organizasyon, kurum, bünye, yapı 

qorılma donanım, tesisat 
qorıltay kurultay 
qorım kurum (bacada) 

qorımbaş rastık 
qorı-sarı abur cubur 
qorışqaq zayıf 
qorıtu kurutmak 
qorsaq karın 



qorsaqlı gebe, hamile 
qorşaw batkın, iflas etmiş 

qort kurt (elma vs.) 
qortlaw böceklenmek, kurtlanmak 
qortqıç asalak 

qoru kurmak (saat vb.) 
qoru kurmak, inşa etmek 
qoru kurmak, yapmak 
qoru kurumak 
qoş kuş 

qoş abzarı kümes 
qoş yonı kuş tüyü 

qosasu kilü bulantı (kusası gelme), mide bulantısı 
qosıq kusmuk 

qoştabaq çanak 
qosu kusmak 
qosu kusmuk, kusma 

qotılğısız kaçınılmaz, illaki 
qotılu kurtulmak, savmak, savuşturmak, def etmek, atlatmak, sıyırmak 
qotıp kutup 
qotıp sırık (sporda) 

qotırğan kuduz 

qotırınğan kudurmuş (öfkesinden), öfkeli, kızgın, köpürmüş, tepesi atmış, sinirli, 
hiddetli 

qotırınu sinir, öfke, hışım, hiddet 
qotırtu kudurtmak, tahrik etmek, kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek 

qotırtuçı kudurtucu, kudurtan, çıldırtan, kızdırıcı, sinirlendirici, hiddetlendirici 
qotıru kudurmak 
qotıru kudurmak (sinirden, öfkeden) 

qotıru awıruı kuduz hastalığı 
qotlaw kutlamak, tebrik etmek 

qotoçqıç korkunç, müthiş, dehşetli, ürkünç, korkutucu 
qotoçu kuşku 
qotortu kudurtmak, tahrik etmek, kızdırmak, sinirlendirmek, öfkelendirmek 
qotoru kudurmak 

qotqarğıç kurtarıcı (araba vs.) 
qotqaru kurtarma, kurtuluş 
qotqaru kurtarmak 

qotqaruçı kurtarıcı (kişi) 
qotqı salu kışkırtmak, tahrik etmek, kızıştırmak 



qotqı saluçı kışkırtıcı, tahrik edici, kızıştırıcı 
qoyaş güneş 

qoyaş torğınlığı gündönümü 
qoyı kuyu 

qoyılma külçe 
qoyılu konulmak 
qoyın sağanak 
qoyma çit, duvar (bahçe vb) 

qoyma yañğır sağanak yağmur 
qoyrıq kuyruk 

qoyrıqlı yoldız kuyruklu y ıldız, meteor 
qoytı kötü 

qoytılanu kötüleşmek 
qozğın kuzgun 
quanıç kıvanç 
quaq funda, çalı 
quaq çalı 

quaqlıq çalılık 
qubaru koparmak 
qubız kopuz 

quçqar koç 
qudıru damıtmak 

quıl sülün 
quılu kovulmak 
quıq kabarcık 

quırdıq kavurma 
quıru kavurmak 
quış kovuk 
qul el 
qul kol 

qul astında el altında 
qul çabu el çırpmak, alkışlamak 
qul çuğı el, bilek 

qul kütärü el kaldırmak 
qul qısu el sıkışmak, tokalaşmak 
qul quyu imzalamak 

qul sägäte kol saati 
qul salu el atmak 
qul salu sarkıntılık etmek 
qul suzu el uzatmak 



qul xäräkäte el hareketi, el kol hareketi 
qulavız kılavuz 
qulay kolay, elverişli, uygun, münasip 

qul-ayaq organ, örgen, uzuv, el ayak  
qulbaş omuz 
qulbasa sucuk, salam 

quldağı aqça nakit,  
quldan elden 

quldan satuçı seyyar satıcı 

qulğa alu ele geçirmek, yakalamak, tutuklamak, tevkif etmek, göz altına almak, 
alıkoymak 

qulğa alu tevkif, tutuklama, ele geçirme, hapsetme 
qulğa-qul el ele 
qulı ozın eli uzun, hırsız 

qulın soraw evlenme teklif etmek 
qullanu kullanma 
qullanu kullanmak 

qultamğa imza, parmak (basma) 
qultıq koltuk 
qultıq körfez, koy 

qultıqsa tırabzan, merdiven korkuluğu 
qulyawlıq mendil 
qulyazma el yazması (eser, yapıt, kitap) 
qumbara kumbara 
qunaça tünek 
qunaq konuk, misafir, ziyaretçi 

qunaqçıl konuksever, misafirperver 
qunaqlaw konaklamak 
qunaqlaw konuk olmak 

qunaqxanä konukevi, misafirhane 
qundıru kondurmak 

qunu konmak 
qupşaq gevşek 

qupşaqlanu gevşemek 
qupşı şık, muhteşem, göz alıcı, şatafatlı 
qupşıl saka (kuş) 

qupşılıq şıklık, ihtişam, göz alıcılık, şatafat 
quptarılu koparılmak 
quptaru koparmak 
ququruz mısır 



quray kargı 
quray kaval 

quray ciläge ahududu 
qurçaq kukla 
qurğan kurgan 
qurğaş kalay, lehim, kurşun 
qurort kaplıca 
qurqaq korkak, ödlek, yüreksiz 
qurqılıq korkuluk (tarla vb.de) 
qurqınıç korkunç, tehlike, sakınca, çekince, risk 

qurqınıçlı korkunç, tehlikeli, çekinceli, riskli 
qurqınıçsız güvenli, güvenilir, emin, sakıncasız, emniyetli 

qurqınıçsızlıq güvenlik, emniyet 
qurqıtu korkutmak 
qurqu korkmak 
qurqu korku 

qurquçan korkak 
qurqusız korkusuz, cesur 

quş çift, eş 
quşamat takma ad, takma isim, lakap, mahlas 

quşaq kuşak (bel için) 
quşılğaq kırma, melez 
quşılu çiftleşmek 
quşılu katılmak 

quşımça nakarat 
quşımta ek (dilbilgisi), ek, ilave 
quşqolaq tavşan 
quştan dalkavuk, şakşakçı, yılışık 
quşu eklemek, ilave etmek, toplamak (matematik) 
quşu katmak, karıştırmak, içine katmak, ulamak 

quşu (bilgese) artı (matematik) 
quyan tavşan 

quyan yöräkle tavşan yürekli, korkak 
quyı koyu 

quyın koyun (insanda) 
quyu koymak 
quz köz, kor 
quz kor 

quzaqlılar baklagiller 
quzğalaq kuzukulağı 



quzğalış ayaklanma, toplu isyan 
quzğalu hareket etmek 
quzğalu topluca ayaklanmak 

quzğatılmas taşınmaz 
quzğatu kımıldatmak 
quzğaw kımıldamak 

quzı kuzu 
rädif redif     

räis reis, şef, baş, başkan     

räis moğawine başkan yardımcısı     

räncetü rencide etmek, kırmak, incitmek, gücendirmek     

räncü darılmak, gücenmek, kır ılmak, incinmek     

Räsäy Rusya     

räsem resim     

räsem yasu resim yapmak     

räsemnärgä 
nigezlängän film çizgi film     

raslaw onaylamak, tasdik etmek     

räsmi resmi     

räsmilek resmiyet, geçerlik     

rässam ressam     

rät kez     

rät saf, sıra     

räweş biçim, şekil, tarz     

räweş zarf (dilbilgisi)     

räxät rahat, haz, zevk     

räxätlänü rahatlamak     

räxätlek rahatlık     

räxim it lütfen, rica ederim, ne olur     

räxim itegez lütfen, rica ederim, ne olur     

räximle iyi yürekli, iyi kalpli, yumuşak kalpli, merhametli, sevecen, 
şefkatli, insaflı 

    

räximlek acıma, merhamet, şefkat, sevecenlik, insaf     

räximsez acımasız, gaddar, insafsız, merhametsiz, kalpsiz     

räxmät teşekkür, teşekkür ederim, teşekkürler     

räxmät belderü teşekkür etmek     

rentgen nurları röntgen ışınları     

respublika cumhuriyet, devlet     

riälı riyakar, içtenliksiz, samimiyetsiz, ikiyüzlü, içten pazarlıklı     

riälılıq riyakarlık, ikiyüzlülük, içten pazarlıklılık, samimiyetsizlik     



risalä risale     

rişwät rüşvet     

rişwät birü rüşvet vermek     

rişwätçe rüşvetçi     

rişwätçelek rüşvetçilik     

riwäyät rivayet, efsane, söylenti, söylence     

riza rıza, razı     

rizalaşu rızalaşmak, fit olmak, razı olmak     

rizıq rızık, azık, aş, erzak, yiyecek     

röxsät ruhsat, izin, müsaade, cevaz, yetki     

röxsät itmäskä izin vermemek, müsaade etmemek     

röxsät itü izin vermek, müsaade etmek     

röxsät qäğäze ruhsat, ruhsatname, izin kağıdı     

röxsät soraw izin istemek, müsaade istemek     

ruçka tükenmez kalem     

rus Rus     

rusça Rusça     

rux ruh     

ruxani papaz, rahip, peder     

ruxanilär ruhbanlar, ruhban sınıfı     

ruxi ruhi, ruhsal, manevi, tinsel     

ruxi torış ruh hali, ruh durumu     

ruxi xalät ruh hali, ruh durumu     

          

 

saban saban 
saban turğayı tarlakuşu 

sabançı çiftçi, sabancı 
sabantuy Sabantuy 

säbäp sebep, neden, gerekçe 
sabaq ders 
sabaq ders, ibret 
sabaq sap (bitki) 

sabaqtaş sınıftaş, sınıf arkadaşı 
sabí sabi, sübyan, küçük çocuk, çocuk, bebek, bebe, yavru 

sabí bala sübyan, bebek, bebe, yavru 
sabí kebek çocukça, çocuk gibi 

sabın sabun 



sabır sabır, sabırlı 
sabırlıq sabır 
sabırsız sabırsız 
şäcärä şecere, soy 

säcdä qılu secde etmek 
sadä sade 
sädäf sedef 
saf saf, temiz, pak, pür, arı, duru, halis, yalın 

saf sata safsata, demagoji 
şäfäq şafak, tan, seher 
säfär sefer, gezi, seyahat, yolculuk 

saflandıru temizlemek, arındırmak, arıtmak 
saflıq saflık, arılık, duruluk, yalınlık, pürlük 

şäfqät tutaşı hemşire 
şäfqätle insancıl 
şäfqätle şefkatli, sevecen, iyi kalpli, iyi yürekli 
safsata safsata, demagoji 
şäftalu şeftali 
säğät saat (zaman) 
sağım serap 
sağınu özlemek 
şağir şair, ozan 
sağız sakız 
şähär şehir, kent 
şahid şahit, tanık 

şahid bulu şahit olmak, tanık olmak, şahitlik etmek, tanıklık etmek 
şäkel şekil, biçim 
şäkert çırak, öğrenci, kalfa, şakirt 

sal sal 
säläm selam 

sälämät selamet, dirlik, esenlik 
sälämätlänü iyileşmek, sağlığına kavuşmak 

sälämätle sağlıklı, diri, esen, iyi, sağ, salim 
sälämätlek sağlık, dirlik 

sälät yetenek, beceri, ustalık, hüner, maharet 
sälätle yetenekli, becerikli 
sälätsez yeteneksiz, yetersiz, beceriksiz 

sälätsezlek yeteneksizlik, yetersizlik, beceriksizlik 
salawat küpere gökkuşağı, ebemkuşağı 

salım salım, vergi, salma 



salmış çakırkeyf 
salqın soğuk, serin 

salqınaytu serinletmek, soğutmak 
salqınça serin 

salqınça hawa serin hava, serin hava 
şaltıratu telefon etmek, aramak, çaldırmak 
şaltıru şıkırtı, şangırtı 

salu dökmek, koymak, salmak, sevk etmek, yerleştimek 
şäm mum 

şamaqay palyaço, soytarı, şaklaban 
samawır semaver 
şämäxä eflatun, mor 
samimi samimi, içten, candan 
şämsiä şemsiye 

san say ı 
san say ı (dergi vs. için) 
san say ı, adet, tane 

sänäk yaba 
sanäm put,sanem 

sanap betermäslek saymakla bitmez, sayısız, sayılamayacak kadar çok 
sanaq bilgisayar 
sañaq solungaç 

sanaqqa küçerü indirmek (bilgisayara) 
sanau saymak, sanmak 
sandıq sandık 

sanduğaç bülbül 
sanğa suqmaw ihmal etmek, savsaklamak 

sänğät sanat 
sänğät ostası sanatçı 

sanu saymak 
sap kabza 
sap sap, tutamak, tutamaç, kol, kulp 

şapırınu böbürlenmek, övünmek, fiyaka atmak, caka satmak 
şaptalı şeftali 

saq dikkatli, uyanık 
saq himaye, koruma 

saq bul sakın! dikkat et! 
saq bulu sakınmak, dikkatli olmak, dikkat etmek 

saqal sakal 
saqallı sakallı 



saqalsız sakalsız, köse 
saqçı koruma, koruyucu, bekçi, gözetçi 
saqçıl tutumlu, pinti 

saqlanu savunma 
saqlanuçan ihtiyatlı, dikkatli, sakıngan 

saqlaw koruma 
saqlaw savunmak, korumak 
saqlıq ihtiyat, dikkat, sakınma, temkin 
şaqşı iğrenç, çirkef, berbat, pis 
şaqşılıq pislik, iğrençlik 
şaqtí birçok, hayli, yeterli, oldukça, epeyce, epey 
şar balon, küre, misket, bilye 
şar misket, bilye 
şärä çıplak 

şärä bulu çıplaklık, çıplak olma 
saran cimri, pinti 

sarança çekirge 
saranlanu cimrileşmek 
saranlıq cimrilik, pintilik 

saray saray 
şäreq şark, doğu 
şärex şerh, yorum 

şärexläw şerh düşmek, yorumlamak 
sarğayu sararmak 

sarı sarı 
sarı çäçle sarışın, sarı saçlı 
sarımsaq sarmısak, sarımsak 

sarıq koyun 
sarqatib katip, sekreter 
şart şart, koşul 

şartlaw patlamak 
şaşqan şaşkın 
şaşu şaşmak, sersemlemek 
şat şad, memnun, mutlu, mesut, sevinçli, hoşnut 

sataşu sayıklamak 
satıp alu satın almak 
şatlanu şad olmak, mutlu olmak, sevinmek, hoşnut olmak 
şatlıq sevinç, mutluluk 
satu satmak 

satuçı satıcı 



saw dinç, sağ, diri, salim 
saw bul hoşçakal 

saw bulığız hoşçakalın( ız) 
sawbullaşu vedalaşmak 

säwdä ticaret, alışveriş 
sawığu iyileşmek, sağlığına kavuşmak 
sawır mazı 
şäwlä karaltı, gölge 
şaw-şu şamata, curcuna, hengame 
sawu sağmak 

şäxär başlığı belediye başkanı 
şäxes şahış, kişi 
säxifä sayfa 
şaxmat satranç 
säxnä sahne 
şäxsi şahsi, kişisel 

şäxsi bulmağan şahsi olmayan, kişisel olmayan 
şäxsiät şahsiyet, kişilik 

say sığ, yüzeysel 
şayan yaramaz (çocuk) 
şayan eş muziplik, şaka 
şayaru muziplik, şaka 
säyäsät siyaset, politika 
säyäsi siyasi, politik 
säyäxät seyahat, gezi, yolculuk 

säyäxät yulı güzergah, yol, rota 
säyäxätçe seyahatçi, yolcu, gezgin 

säyer garip, tuhaf, acayip, anormal, ilginç, şaşılacak, şaşılası 
saylançıq seçici, müşkülpesent, zor beğenir 
saylanma seçilmiş, seçkin 
saylanu seçilmek 

saylap alu seçmek 
saylaw seçim 
saylaw seçmek 

saylaw qäğaze oy pusulası 
saylawçı seçmen 
sayraw ötmek, şakımak 
şaytan şeytan, iblis 

saz saz (kamış), sazlık 
sazlamlıq sazlık, bataklık 



sazlıq sazlık, bataklık 
şebbuy şebboy 
seberke süpürge 
seberü süpürmek 
selägäy salya 
selkäw silkmek, silkelemek, çırpmak, çalkalamak 
selkenü silkinmek, titremek, sallanmak, depreşmek 
şeltä sitem, serzeniş 

şeltä birü sitem etmek 
señäw sinmek, sindirilmek 

señderü sindirmek, hazmetmek 
señel kız kardeş 
señer sinir 

ser sır, giz 
serkä sirke 
serle gizli, saklı 
şeşä şişe 
sez siz 

sezdä sizde 
sezdän sizden 
sezgä size 
sezne sizi 

sezneke sizinki 
sezneñ sizin 

sezneñ qädär sizin kadar 
sezneñçä sizce 
sıbızğı düdük 
sibü püskürtmek, serpmek, sulamak 
sidek sidik, çiş 

sidek quığı sidik torbası 
şıfa şifa 
şifalı şifalı 
sífat nitelik, kalite, keyfiyet, vasıf 
sífat sıfat (dilbilgisi) 

sífatla nitelemek 
şiğer şiir 
sigez sekiz 

sigezençe sekizinci 
sığu sıkmak 

síınu urını sığınak 



síıq sıvı, cıvık, vıcık vıcık, akışkan 
síıqça akıcı, akışkan, sıvı 

síıqlaştıru cıvıtmak, sulandırmak 
síıqlıq akıcılık, akışkanlık, cıvıklık 

síır inek, sığır 
síır ite sığır eti 

síır sawarğa inek sağmak, süt sağmak 
síırçıq sığırcık 
şikär şeker 
şikärle şekerli, tatlı 
şikäyät şikayet, yakınma 

şikäyät tiü şikayet etmek, yakınmak 
şikelle gibi 
sikerü sekmek, zıplamak, hoplamak, atlamak, sıçramak 
şiklänü güvenmemek 
şiklänü şüphelenmek, kuşkulanmak, huylanmak 
şikle kuşkulu, şüpheli 

siksän seksen 
sílaw ikram, ikram etmek, sunmak, sunu 
şimal şimal, kuzey 
sıman gibi 
sımaq gibi 
şimbä cumartesi 
şımçı çaşıt, casus, ajan 
simez semiz, dolgun, yağlı 

simfonik senfonik 
sin sen 
sın heykel, yontu 
siña sana 
sıñar çift 
sınaw prova, alıştırma, deney 
sınaw sınamak, denemek, prova etmek 
sınçı heykeltraş 
sindä sende 

sındıru kırmak 
sine seni 

sineke seninki 
sineñ senin 

sineñ qädär (çaqlı, 
xätle) senin kadar 



sineñçä sence 
sínfí köräş sınıf mücadelesi, sınıf savaşımı 

sínıf sınıf 
sínıftaş sınıftaş, sınıf arkadaşı 
sinnän senden 
sınu kırılmak 

sipkälü çiselemek 
sipkel çil 

sipkelle çilli 
şiqäyät şikayet, yakınma 
şıqsız çirkin 

sır peynir 
sıra bira 

sıraçı biracı 
sıraçılıq biracılıq 

siräk seyrek, ender, nadir 
siräkle nadiren, ender, pek seyrek olarak 

síraştıru okşamak 
sıraxanä birahane, bar 
şirbät şerbet 
şirkät şirket, firma, işletme, kuruluş 
şirkätçe işadamı 
şırpı çırpı 
şırpı kibrit 
sırt sırt 

sişämbe salı 
sitat alıntı 

sitat kiterü alıntılamak, alıntı yapmak 
sıtqı sivilce 
şiwä şive, lehçe 
sixer sihir, büyü 

sixerçe sihirbaz, büyücü 
sixerläw büyülemek 
sixerle sihirli, büyülü 

sizdermiçä sezdirmeden, çaktırmadan, hissettirmeden, duyurmadan 
sızdıru çizdirmek 
sizger duyarlı, hassas 
sızğıç cetvel 

sızğıru ıslık 
sızğıru ıslık çalmak 



sızım çizim 
sızıq çizgi 

sızlaw sızı, ağrı, acı 
sızlaw sızlamak, ağrımak, acımak 
sizü sezi, sezgi, his, duygu, duyu 
sizü sezmek, hissetmek, duymak, duyumsamak 
sızu çizmek 
şkaf dolap 
şobağa kura 

şobağa salu kura çekmek 
şöbhälänü şüphelenme, kuşkulanma 
şöbhäle şüpheli, kuşkulu 
şöhrät şöhret, nam, ün, şan 
söläw söylemek, anlatmak 
şölder çıngırak 
sölge havlu 
solı yulaf 
solıx sulh, ateşkes 

şomartu cilalamak 
soñ geçe, geç, son 

soñğa qalğan sona kalmış, gecikmiş 
söñge süngü, mızrak 
soñğı sonuncu 

soñınnan ardından, arkasında, ardı sıra, peşinden 
sönnätläw sünnet etmek 
şöpşä arı 

soqlanırlıq taktire şayan, büyüleyici 
soqlanu büyülenmek, hayran kalmak, taktir etmek 
sörän alarm, siren 
soraw sormak, istemek (izin vb.) 
soraw soru, sorgu 

soraw alu sorgulama 
soraw alu sorgulamak 
şörep vida, cıvata 

sörgen sürgün 
sörgengä cibärü sürmek, sürgüne göndermek 

sorı sarı 
sörtü silmek 
sörtü sürtmek, sürmek 
sörü sürmek, sürgüne göndermek 



sosqı kürek 
sosqıç faraş 

söt süt 
sotsiäl sosyal, toplumsal, içtimai 
söyäk kemik 
söyäk zar, kemik (zar anlamında) 

söyärkä gözde, metres, oynaş 
söyäw sevmek 

söyekle sevgili, yar, canan 
söyeneç sevinç 
söyenü sevinmek 

söykemle sevimli, çekici, alımlı 
söykemlek sevimlilik, çekicilik, alım, alımlılık 

söykemlelek çekicilik, cazibe, alım 
söykemsez itici, alımsız 

söykemsezlek iticilik, alımsızlık 
söyläp birü beyan etmek, ortaya koymak 

söyläşü söyleşmek, bahsetmek, değinmek 
söyläw söylemek, anlatmak 

söyrälüçe sürüngen 
söyräw sürümek, sürüklemek 
söyü sevmek 
sözäw süzmek 
sözü süzmek 

sportçı sporcu 
sroğı betkän süresi geçmiş, zamanı geçmiş, tarihi geçmiş, hükümsüz, geçersiz 

srok süre, mehil, zaman 
stabilsezlek istikrarsızlık, kararsızlık, süreksizlik, oturmamışlar 

stakan bardak 
stipendia burs 
ştukaturçı sıvacı 
ştukaturka sıva 

ştukaturka itü sıvamak, sıva yapmak 
su su 

su buyı su kıyısı, sahil, kıyı, kumsal 
su qıríı kıyı, sahil 

su saqlağıçı su deposu, sarnıç 
su sibü sulamak 
sualçan solucan 

suda batu batmak, suya batmak, suda batmak 



suğa çumaw suya dalmak, dalmak 
suğan soğan 

suğaru sulamak, suvarmak, hayvanları suya götürmek, hayvanlara su 
vermek, su vermek 

sügenü sövgü, küfür 
suğış savaş, çarpışma 

suğış qırı savaş alanı, savaş meydanı 
suğışçan savaşkan 
suğışu savaşmak, çarpışmak 
suğu darbe, vuruş 
suğu vurmak, dövmek 
sügü sövmek, küfretmek 
suıq soğuk 

suırıp alu soğurmak, emmek, içine çekmek 
suıru soğurmak, emmek, içine çekmek 
suıtqıç soğutucu, buzdolabı 
suıtu soğutmak 
sul sol 
şul şu 

sul qullı solak 
şul uq aynı 

sulağay solak 
sulaw solumak, nefes almak 
şulay şöyle 

şulay da yine de 
şulay uq aynı şekilde 
şulpa çorba 
sülpän mıymıntı, uyuşuk 
sum ruble 
şundí böyle 
şunduq derhal, hemen, dakikasında 
şunlıqtan dolayısıyla, sebebiyle, nedeniyle 

sünü sönmek 
suqır kör 

suqıraytu körleştirmek, kör etmek 
şura şura (konsey, meclis, kurul anlamında) 

sürän uyuşuk, mıymıntı 
sürät suret, biçim, şekil, imge, görüntü 

sürätläw resmetmek, betimlemek, tasvir etmek 
şürlek raf 



susaqlağıç baraj, 
şuşı şu 
sütü sökmek 
suyu soymak, yüzmek 
süz söz, sözcük, kelime 

süz baylığı söz varlığı, kelime haznesi, söz dağarcığı, kelime dağarcığı 
süz köräşterü tartışma 
süz köräşterü tartışmak 

süzçän konuşkan, çenebaz, geveze 
süzen bülderü sözünü kesmek 

suzılu uzanmak, uzamak (süre vb.) 
suzıq sesli (dilbilgisi), ünlü (dilbilgisi) 

suzıq awaz sesli (dilbilgisi), ünlü (dilbilgisi) 
süzlek sözlük 
süzsez sessiz, sözsüz 
suzu uzatmak (süre vb.) 

 

taba doğru (-e doğru), -e, -ye 
taba tava, sahan 

taban taban (ayak) 
täbänäk bodur, bücür, alçacık 

tabaq çanak, tabak, tepsi 
tabib tabip, doktor, hekim 

tabiğät tabiat (insan için), doğa (insan için), karakter, yaratılış, kişilik, huy 
tabiğät tabiat, doğa 

tabiğät küreneşe doğa manzarası 
tabiği tabii, doğal 

tabiği möhit doğal çevre, tabii çevre 
tabiği möhitne 

saqlaw doğal çevreyi koruma, çevreyi koruma 

tabılu bulunmak 
tabınu tapınmak, tapmak 
tabış gelir, ganimet 

tabışmaq bilmece, bulmaca 
tablis cetvel (liste), çizelge, tablo, döküm 

täbrikläw tebrik etmek, kutlamak 
tabu bulmak 
tabut tabut 



tabut tabut 
tac taç 

täcribä tecrübe, deneyim 
täcribä yasaw tecrübe etmek, deneyimlemek 

tağı yine de 
tağılğan takma 

tağın daha (biraz daha) 
tağu takmak 
täkä teke, keçi 

täkäbbär kibirli 
täkäbbärlek kibir 

täkäbber kibirli 
täkäbberlek kibir 

taksi taksi 
tal söğüt 

talantlı yetenekli 
taläp talep, dilek, istek, istem 

taläp itü talep etmek, dilemek, istemek 
talaq dalak 
talaş dalaş, dövüş, kavga 
talaşu dalaş, dövüş, kavga 
talaşu dalaşmak, dövüşmek 
talaw talan, soygun, yağma 

talawçı haydut, soyguncu 
talu soymak (çalmak), talan etmek, yağmalamak 
talu talan, soygun, yağma 
täm dem (çay) 
täm tat, lezzet 

tamamlaw tamamlamak, bitirmek, bütünlemek, tümlemek 
tämamlıq tümleç (dilbilgisi) 

tamaq boğaz (insanda) 
tamaq töbe gırtlak 

tamaq tuydıru karnını doyurmak 
tamaşa temaşa, seyirlik, izlence, oyun (tiyatro), piyes, temsil, gösteri, gösterim 

tamaşaçı seyirci, izleyici 
tamçı damla 

tamçılaw damlamak 
tä'min itü tedarik etmek 
tä'min itü temin etmek, sağlamak, elde etmek 

tamır damar 



tamır kök 
tamır kök (dilbilgisi) 

tamırsız köksüz 
tämlätkeç baharat 

tämle tatlı, lezzetli 
tämsez tatsız, lezzetsiz 

täm-tom baharat 
täm-tomçı baharatçı 

tamu damlamak 
tämuğ tamu, cehennem 

tañ tan, seher, şafak,  
tän vücut,, ten, beden, gövde, cüsse 

tañ atu tan atması 
tän köçäytü vücut geliştirme 
tän qaralu vücut bakımı 

tän tärbiäse beden terbiyesi 
tana dana 

tänäfes teneffüs, ara, mola, soluklanma, dinlenme, duraklama 
tandır tandır 

tanılğan tanınmış, tanınan, bilinen, ünlü 
tanıp belü algılamak, idrak etmek, bilip ayırmak 
tanıqlanu belgelenmek 
tanıqlaw belgelemek 
tanıqlıq kimlik belgesi, tanıtma kartı, belge 

tanış tanış, aşina, belli, tanıdık, bildik 
tanıştıru tanıştırmak, tanıtmak 

tanışu tanışma, tanıma 
tanışu tanışmak, tanımak 

tänne sılaw masaj 
tänne sılaw masaj yapmak 

tänqit tenkit, eleştiri 
tänqitläw tenkit etmek, eleştirmek 

Täñrä Tanrı 
tantana tantana, tören, merasim, geçit, alay, seramoni 

tanu tanımak, bilmek 
tap benek, leke, puan, pul, nokta 
täpi ayak, pençe 

tapqır açıkgöz, kurnaz, cin, cin fikirli, hin 
tapqır kez, defa, kere 

tapqırlaw çarpmak (matematik) 



tapşıru bırakmak, devretmek, emanet etmek 
täqdim öneri, teklif, tavsiye, salık, nasihat öğüt 
täqdim takdim 

täqdim itü takdim etmek, önermek, teklif etmek, salık vermek, öğüt vermek, 
nasihat etmek, tavsiye etmek 

täqdir felek, taktir, kader, yazgı, yazı 
taqsi yörtuçe taksi sürücüsü, taksi şoförü 

taqta tahta 
taqta yarması talaş 

tar dar 
taraf taraf, yan, cihet, yön 

tarafdar taraftar, yandaş 
tarafsız tarafsız, yansız 
taralu yaygınlaşmak, yayılmak 
taraq tarak 

taratu taksim etmek, paylaştırmak, dağıtmak, bölüştürmek, üleştirmek, pay 
etmek 

taratu yaymak, dağıtmak 
taratuçı dağıtıcı 

taraw dalgın 
taraw taramak (saç) 

taraytu daraltmak 
tarayu daralmak 
täräzä pencere 

täräzä töbe pencere önü (eşiği) 
tärbiä terbiye, eğitim, yetiştirme, görgü 

tärbiäçe terbiyeci, eğitmen, eğitici, yetiştirici 
tärbiägä alu evlat edinmek 

tärbiäläw eğitmek, yetiştirmek, terbiye etmek 
tärbiäle terbiyeli, beyefendi, efendi, görgülü, kibar, nazik, saygılı 

tärcämäi-xäl özgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi 
tärcemä tercüme, çeviri, çevirme 

tärcemä itü tercüme etmek, çevirmek 
tärcemäçe tercüman, çevirmen, çevirici, mütercim 

tärcemäi xäl özgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi 
täre haç, çarmıh 
tarı darı 

tarix tarih 
tarixçı tarihçi 
tarixi tarihsel, tarihi 



tarlawıq darboğaz 
tarmaq dal, ağaç dalı, budak 
tarmaq dal, kol, bölüm, branş 

tarmaqlandıru dallandırmak 
tarmaqlanu dallanmak 

tar-mar itü tarumar etmek, bozguna uğratmak, altüst etmek, hezimete uğratmak, 
perişan etmek, mahfetmek, yıkmak 

tarqalıp çerü çürümek, kokuşmak, bozulmak 
tarqalu çürümek, kokuşmak, bozulmak 
tarqaw dalgın 

tarqawlıq dalgınlık 
tärtip tertip, düzen, nizam 

tärtipkä salu düzenlemek, düzene koymak, düzene sokmak, yoluna sokmak, yoluna 
koymak 

tärtiple tertipli, düzenli 
tärtipsez tertipsiz, düzensiz 

tärtipsezlek tertipsizlik, düzensizlik 
tartıq sessiz (dilbilgisi), ünsüz (dilbilgisi) 
tartış tartışma, münakaşa, atışma 

tartma kutu, çekmece 
tartu sürümek, sürüklemek 
tartu tartı, çeker 
tartu tartmak, çekmek 
taş taş 

taşbaqa tosbağa, kaplumbağa 
taşçı taşçı, duvarcı 
tasfix tespih 
taşınu taşınmak 
tä'sir etki, tesir 

tä'sir itü etkilemek, etki etmek, tesir etmek 
tä'sirle etkili, etkin, tesirli 

täşkil itü teşkil etmek, oluşmak 
taşlanu bırakılmak, atılmak, fırlatılmak 
taşlaw bırakmak, atmak, fırlatmak 
tasma kurdele, şerit 

tasma sualçan şerit (biyoloji) 
taşqın taşkın, sel, su baskını 
taşsın heykel, yontu 

tastımal peçete, havlu 
taşu taşımak, nakletmek 



taşu taşmak 
taşuçı taşıyıcı, nakliyeci 
täswir tasvir, betim 

täswirläw tasvir etmek, betimlemek 
tatar Tatar 

tatarça Tatarca 
tatlı tatlı, lezzetli, leziz 
tatlı tatlı, pasta 
taw dağ 

taw quışı mağara 
täwäkkäl kararlı 

täwbä tevbe, tövbe 
täwbä itü tevbe etmek, tövbe etmek 

täwğe ilk, birinci 
täwge bit ilk sayfa, anasayfa, giriş sayfası 

tawıq tavuk 
tawıq ite tavuk eti 

tawis tavus, tavuskuşu 
tawış oy, rey 
tawış ses, gürültü, seda, sada, avaz 

tawış birü oy vermek 
täwlek gün 
täwrät Tevrat 
täxarät abdest, aptes, taharet 

täxarätxanä abdest, aptes, taharet 
tay tay 

tayanıç dayanak, destek, arka , arka çıkma, torpil 
tayanıp dayanarak, istinaden 
tayanu dayanmak 
tayaq dayak, çomak, sopa, değnek 
tayatu dayatmak 

tayğalaq kaygan 
tayğaq kaygan 
tayu kaymak (ayak vb.) 
taz kel 
taza gürbüz, salıklı, besili 
taza yalın, temiz, saf 

tazartu arıtmak, temizlemek 
tazkirä tezkere, tezkire 
tazqara akbaba 



tegärmäç tekerlek 
tege şu 

tegeläy şöyle 
tegermän değirmen 
tegermän değirmen 

tegü dikiş (nakış gibi) 
tegü dikmek 

tegüçe terzi, dikici, makastar 
tekä dikey, düşey, dikine, diklemesine 
tekä yalçın, sarp, çetin, yalman 
tel dil 

tel baylığı söz varlığı, söz dağarcığı, sözcük dağarcığı, kelime dağarcığı, kelime 
haznesi 

tel beleme dilbilimi, dilbilim, dilbilgisi 
tel beleme dilbilgisi 

tel qağídäläre dilbilgisi, dilbilim 
teläk dilek, istek, istem, özlem, amaç, gaye, arzu, talep 

teläktäşlek dayanışma, işbirliği 
telämäwçe isteksiz, gönülsüz 

telänçe dilenci 
telänçek dilenci 
telänü dilenmek 

teläsä nindi herhangi, herhangi bir 
teläsä qaysı herhangi, herhangi bir 

teläw dilemek, istemek, arzu etmek 
teldän äytelgän ağızdan çıkmış, sözel, ağızdan, sözlü 

telem dilim 
telemläw dilimlemek 

telem-telem dilim dilim 
televizor televizyon 

telsez dilsiz 
telü dilmek, dilimlemek 
tema konu, tema 

teñkägä tiäw canını sıkmak, musallat olmak, rahatsız etmek, sıkmak, taciz etmek, 
tedirgin etmek 

teoretik teorik, kuramsal, nazari 
teräk direk, dayak ,destek, dayanak, mesnet 

teräleşkän bitişik, bitişken 
terälü bitişmek 

terätälü bitiştirilmek 



terätü bitiştirmek 
tere diri, canlı, zinde, dinç 

terekömeş cıva 
terelü dirilmek, canlanmak, kendine gelmek, sağlığına kavuşmak 

terkägeç bağlaç 
terkäleşkän bitişik, bitişken 

terkälü bitişmek 
terkäw kaydetmek, tescil etmek 
terkäw kayıt, tescil 
terlek davar 

terlek-tuar davar 
tersäk dirsek 

teş diş 
teş pastı diş macunu 
teşläw ısırmak, dişlemek 

tez diz 
tezäk tezek, gübre 
tezäw dizmek 
tezelü dizilmek 
tezlänü diz çökmek 

tezü dizmek 
tiäw değmek 
tibü çarpmak (kalp) 
tibü tekme, vuruş 
tibü tepmek, tekmelemek, vurmak 

tıçqan sıçan, fare 
tiderü değdirmek 

tien kuruş, bozuk para 
tien sincap 
tieş gerek, -meli, -malı 

tieşle gerekli, lazım 
tigez denk, eşir 

tigezlämä denklem 
tigezläw denklemek, eşitlemek 
tigezlek denklik, eşitlik 

tığılu karışmak (birine, birşeye), müdahale etmek 
tığınu tıkınmak 

tığıp quyu tıkmak, sokmak 
tığızlağıç conta 

tığu tıkmak, sokmak 



tik tek, yalnız, yalnızca, salt, bir tek, sadece 
tikle dek, kadar, değin 

tikşerü araştırmak, kovuşturmak, soruşturmak, tahlil etmek, analiz etmek, 
incelemek 

tikşerü muayene 
tikşerüçe araştırıcı, araştırmacı, denetçi, denetleyici 

tile aptal, salak, ahmak, beyinsiz, moron, bön, budala, kafasız, alık 
tile deli, divane, zırdeli, çılgın 

tilertü delirtmek, çıldırmak 
tilerü delirmek, çıldırmak 
tilgän çaylak, acemi, toy 
tılsım büyü, tılsım, sihir, efsun 

tılsımlı büyülü, tılsımlı, sihirli, efsunlu 
timär pärdä demirperde (ülkeleri gibi) 
Timärqazıq Demirkazık, Kutupyıldızı 

timer demir 
timer çıbıq kablo, tel 
timer yul demiryolu 
timer yulı demiryolu 
timerayaq paten, kayak 

timer-beton betonarme 
timerçıbıq kablo, tel 

timerle demir, demirden, demirli 
timsax timsah 

tın soluk, nefes 
tın tenha, kuytu, ıssız 

tın alu dinlenmek, soluklanmak, nefeslenmek 
tın alu nefes almak, soluk almak, solumak 
tınaw durulmak, dinmek 

tınğısız üzüntülü, üzgün 
tınıç sessiz, sakin, sessiz sakin, rahat 

tınıçlandıru yatıştırmak, rahatlatmak, sakinleştirmek 
tınıçlanu rahatlamak, sakinleşmek, yatışmak 
tınıçlıq esenlik, ferahlık, huzur, sükunet, rahatlık, gönenç 
tınış paydos, sekte, mola, ara 

tıñlaw dinlemek 
tıñlawçı dinleyici 
tiñlek eşitlik, denklik 
tınlıq sessizlik, sükunet 

tipes qortı bokböceği 



tıqqıç tıkaç, tıpa 
tir ter 
tirä kenar 
tiräk kavak 
tirän derin, derin (uyku) 

tiränlek derinlik 
tiräsendä sularında 
tirä-yaq vasat, etraf, çevre, ortam, civar 
tirä-yun civar, çevre, etraf 

tire deri, cilt, kürk, post 
tirgäw kötülemek, paylamak, sövmek 
tırışu gayret, teşebbüs, girişim, efor, çaba 
tırışu teşebbüs etmek, girişmek, gayret etmek, çabalamak 
tirläw terlemek 
tırma tırmık 
tırnaq tırnak 
tırnaw tırmalamak, deşelemek 

tış avlu 
tış dış 
tış kapak (kitap) 

tişek delik, deşik 
tişekle çümeç kevgir 

tiskäre aykırı, olumsuz, menfi 
tişkeç delgeç 
tışlıq dışlık, kılıf, örtü, kap 
tışqı dış, dışsal, harici, zahiri 

tışqı küreneş dış görünüş, dış görünüm 
tışqı qiäfät dış görünüş, dış görünüm 

tişterü deldirmek, deştirmek 
tişü deşmek, delmek 
tíu önlemek, yasaklamak, engellemk 
tíu yasak 

tíu xoquqí hukuksal engel, hukuki engel, veto 

tiz tez, çabuk, bir an evvel, acil, acilen, aniden, anında, hemen, hemencecik, 
hızla, ivedi, seri 

tiz arada yakında, kısa süre sonra, bir an evvel, çabucak, birazdan, en yakın 
zamanda 

tiz genä bir çırpıda 
tiz köndä en yakın zamanda 
tizäytkeç hızlandırıcı, katalizör 



tizdän tezden, tez, çabucak, hemen, hemencecik, bir an evvel, olabildiğince 
çabuk 

tizlänü hızlanmak 
tizlätü hızlandırmak 
tizlek hız, çabukluk, sürat, serilik 
töbäk varoş, banliyo, bölge, dolay 

töbäk-poçmaq kıyı köşe 
töbätäy takke 

töçkerek öksürük 
töçkerü öksürmek 

tögäl dakik, doğru, kesin, tam 
tögällek doğruluk, kesinlik 
tökerü tükürmek 

tol dul 
tol xatın dul, dul kadın 

tölke tilki 
tolpar küheylan 
tom cilt (kitap için) 

toman sis 
tomaw nezle 
tomşıq gaga 

tön gece 
tonıq berrak, duru 
tonıq donuk, mat, sönük, solgun 
tonıq şeffaf, saydam 

tonıqlanu matlaşmak 
tönyaq kuzey, şimal 

tönyaqqa taba kuzeye doğru 
töp asıl, esas, temel, ana, asıl 
töp dip 

töp mäğnä ana fikir, ana düşünce 
töp mäsälä ana konu, asıl konu, asıl mesele, sadet, işin özü 
töp qağídä ana kural, temek kural, ilke, prensip 

töp yaq anayön 
töp yul anayol 
töpçek izmarit 
töpläm izmarit 

töpsez çoqır dipsiz çukur, dipsiz kuyu, cehennem çukuru 
toqım boy, ırk, kuşak, nesil, sülale 

toqmaç şehriye 



toqmaç aşı şehriye çorbası 
tör tür, cins, çeşit, nevi, sınıf 

toraq daire, mesken, ev, konut 
torba boru, baca 
törek Türk 

törekçä Türkçe 
törgäk bohça, paket, tomar, top (kumaş vb.) 

törkem camia, grup, kafile, küme, öbek, takım, zümre, topluluk, birlik, tertip, 
kadro, parti ,yığın 

törki berdämlege Türk birliği, pantürkizm 
törläneş çekim (dilbilgisi) 
törlänü çekmek (dilbilgisi) 
törlänü çeşitlenmek 

törle türlü, çeşitli, çeşit çeşit, envai çeşit 
törleländerü çeşitlendirmek 

törlelek çeşitlilik 
törmä cezaevi, hapishane, zindan 

törmä bülmäse hücre (hapiste) 
tormış yaşam, hayat 

tormış yulı özgeçmiş, yaşam öyküsü, biyografi, hayat hikayesi 
tormışqa aşıru hayata geçirmek, gerçekleştirmek, yürürlüğe sokmak 

torna turna 
torna turp 
tort pasta 
törtü dürtmek 
toru değmek (değer) 
toru durmak 
toru kalmak, ikamet etmek, yaşamak, oturmak 
törü ambalaj, sarım, paket 
törü dürmek, paketlemek 
tös renk 
töş çekirdek, nüve 
töş düş, rüya 
töş kadayıf 

töş kürü düş görmek, rüya görmek 
töş waqıtı öğlen 

töse kitkän rengi gitmiş, solmuş, solgun, soluk, cansız, renksiz, silik 
töşem edilgen (dilbilgisi) 
töşem hasılat, kar, kazanç 

töşençä düşünce, mefhum, kavram, fikir 



töşenü kavramak, anlamak 
töşerü düşürmek. düşürmek (fiyat vs.) 

töşke aş öğle yemeği 
tösle renkli 
töşü düşmek 
töşü düşmek (azalmak) 

totaştıru tutturmak, bağlamak, tutuşturmak, birleştirmek 
töten duman 

totıp alu kavramak, yakalamak 
totlığu kekelemek, pepelemek 

totnaqlı ketum, suskun, ağzı sıkı 
totnaqlıq patavatsız, boşboğaz 

totqa kabza, tutamaç, sap, dipçik, tutak, tutamak 
totqın tutsak, tutak, tutuklu, esir, bende, hapis, mahpus 

totqınlıq tutsaklık, esaret 
totu tutmak (elle) 
totu tutmak, yakalamak, tutuklamak 

towar mal 
töy dövmek (sarmısak vb.), öğütmek 

töyen düğüm 
töyençek bohça, paket 
töyenläw düğümlemek 

töyer pıhtı 
toyğı duygu, his 

töymä düğme 
töymäläw düğmelemek, iliklemek 

toyu duymak, hissetmek, algılamak 
toyu duyu, algı 
toz tuz 
töz düz, dik, doğru 
töz pala 

tözälü düzelmek 
tözätü düzeltmek 
tözätü onarmak, tamir etmek 

tözeklek asayiş, düzenlik 
tözeleş yapı, düzen, bünye 

tozlap quyu turşu kurmak 
tozlı tuzlu 
tözü inşa etmek, kurmak, yapmak, dikmek (bina) 
tözü inşa, yapı 



tübä çatı 
tübä doruk, tepe, zirve 
tübän alçak, bayağı 

tübänäklänü alçalmak, düşmek 
tübänäyü alçalma, gerileme, düşme 

tudıru doğurmak 
tufan tufan 
tufraq toprak 
tuğan akraba, kardeş, hısım 

tuğan kön doğum günü 
tuğanlıq akrabalık 

tuğan-tumaça akraba, akrabalar 
tuğan-tumaça hısım akraba, eş dost 

tügäräk çember, daire, değirmi, yuvarlak 
tügäräksıman dairesel, çembersel 

tügel değil 
tügelü dökülmek 
tuğız dokuz 

tuğızınçı dokuzuncu 
tuğrı vefalı, sadık 

tuğrılıq sadakar, bağlılık 
tügü dökmek 
tül döl 

tüläw ödeme 
tüläw ödemek 

tüläwsez ücretsiz, bedava, beleş, parasız 
tulğan ay dolunay 

tulı dolu, tam, eksiksiz, dolgun 
tulısınça tamamen, tümüyle 
tulma dolma 
tulu dolmak 
tuñ lakayt, vurdumduymaz, aldırışsız, umursamaz 

tuñaw donmak 
tuñdırma dordurma 
tuñdıru dondurmak 

tuñu donmak 
tup top 
tup top (top mermisi) 
tüp küspe 

tup atqıç top (silah) 



tupalaq toparlak, küre 

tupas kaba, densiz, haşin, hoyrat, hödük, kırıcı, nadan, incitici, saygısız, adi, 
bayağı 

tupaslanu körelmek 
tuplanış yığınak 
tuplanu toplanmak, birikmek, kümelenmek, üşüşmek 
tuplaw toplamak, derlemek, dermek, bir araya getirmek, toparlamak, yığmak 

tuq tok, doymuş 
tuqıma dokuma, doku, bez 
tuqran ağaçkakan 
tuqsan doksan 

tuqtalıp toru konaklamak, ara vernek, duraklamak, durmak 
tuqtalış durak 

tuqtatu durdurmak, kesmek, duraklatmak, kesintiye uğratmak, dindirmek, sona 
erdirmek 

tuqtaw dinmek, durmak, bitmek, sona ermek, duraklamak 

tuqtawsız durmadan, dursuz, duraksız, kesintisiz, aralıksız, bitimsiz, sürekli, 
devamlı, ardışık, sürgit, durmaksızın 

tuqu dokumak 
tuqu ısrar etmek, tutturmak, üstelemek 
türä amir, patron, baş, şef, yönetici 

turaqlaw doğramak, kıymak 
turaw doğramak, kıymak 
turğay tarlakuşu 

turı doğru, dürüst, düz, doğrudan 
turı doru (at) 

turı bulmağan dolaylı 
turı kilü mutabakat sağlamak, anlaşmak, uyuşmak, uzlaşmak 
turı kilü mutabakat, anlaşma, uyuşma, uzlaşma, uzlaşım, uyuşum 

turıdan-turı doğrudan doğruya, doğrudan, dosdoğru 
turında hakkında, üzerine, üstüne, dair, ilgili, değgin, ilişkili, hususunda 

turıpoçmaqlı dikdörtgen, dik açılı 
tursıq tulum 

tüş döş, bağır, göğüs, sine, gerdan 
tüşäk döşek, yatak 
tüşäm tavan 
tüşämä döşeme 
tüşäw döşemek 

tut dut 
tut pas 



tut ağaçı dut ağacı 
tut cimeşe dut meyvesi, dut 

tutí qoş papağan 
tutía tutya, çinko 
tutığu paslanmak 
tutıq pas 
tutıru doldurmak, tamamlamak 

tuu doğmak 
tuu doğum 
tuy düğün 

tuydıru doyurmak, beslemek 
tuyımsız obur, doyumsuz, doymak bilmez, pisboğaz 

tuyu bıkmak, bezmek 
tuyu doymak 
tuzan toz 

tuzan suırtqıç elektrik süpürgesi, elektrikli süpürge 
tüzäw katlanmak, sabretmek, tahammül etmek, dayanmak 

tuzdıru harap etmek, yıpratmak, hırpalamak 
tuzdıruçan müsrif, savurgan 

tüzemle dayanıklı, metin, dirençli 
tüzemlek dayanıklılık, mecal, metanet, direnç 

tuzğan harap, yıpranmış, hırpalanmış, kağşamış, viran 
tuzğanaq karahindiba, güneğik 

tuzu yıpranmak, harap olmak, haraplaşmak, hırpalanmak 
tüzü katlanmak, sabretmek, tahammül etmek, dayanmak 

 

übeşü öpüşmek 
ubır cadı 

ubırlı qarçıq cadı 
übü öpmek 
übü öpücük, öpüş, buse, öpme 
uç avuç 
üç öç, intikam, kin 

üç alu öç alma, intikam alma, kin gütme 
üç alu öç almak, öcünü almak, intikam almak, kin tutmak, kin gütmek 

üç aluçan kindar, kinci, intikamcı 
üç aluçı kindar, kinci, intikamcı 
uç töbe aya, avuç içi 



uçaq ocak 
uçlaw avuçlamak 
üget öğüt, nasihat 

ügetläw öğüt vermek, öğütlemek, nasihat etmek 
üget-näsixät öğüt, nasihat 

ügez öküz 
ügi üvey 

ügi ana üvey ana, üvey anne 
ügi ata üvey baba 
ügi bala üvey çocuk 
ügi qız üvey kız 

uğıç rende 
ükçä ökçe, topuk 

ükçäle topuklu, ökçeli 
ükçäsez topuksuz, ökçesiz 
ükeneç pişmanlık, hayıflanma, nedamet, yazıklanma 

ükeneçle pişman, hayıflanan, yazıklanan 
ükenü hayıflanmak, yazıklanmak, pişman olmak 

ükenüçe pişman 
ükerü böğürmek, bağırmak 
üksez öksüz, yetim, anasız babasız 

ul o 
ul oğul, oğlan 

ülän çayır, çimen, ot 
üläw ölmek 
ülçäm ölçü, ölçüm, ölçüt, ebat, doz, boyut 

ülçäp çabu biçmek 
ülçäw ölçmek 

üle ölü 
ülem ölüm 
ülgän ölmüş, ölü 

umarta kovan, arı kovanı 
umarta qortı arı 

umartaçı arıcı 
umırtqa omurga 

un on 
uñ sağ (yön) 

uñ yaqqa sağa, sağ tarafa 
unaltı on altı 
uñay olumlu (dilbilgisi) 



uñay olumlu, kolay, elverişli, rahat, uygun 
uñay yaq artı, olumlu, pozitif, sıfırın üstünde 
uñaysız uygunsuz, elverişsiz, rahatsız, konforsuz 
unber on bir 

unberençe on birinci 
unbiş on beş 

uñdırışlı verimli 
uñdırışsız çorak, verimsiz 

uñğan uzman, ehil, erbap, usta, yetkin, yetenekli, becerikli 
unike on iki 

unikençe on ikinci 
unınçı onuncu 
uñış başarı 

uñışlı başarılı 
uñışlıq başarı 
uñışsız başarısız 

uñışsızlıq başarısızlık, fiyasko 
unöç on üç 

unsigez on sekiz 
untuğız on dokuz 
unyıllıq on yıllık 

üpkä akciğer 
üpkä öfke 

üpkä-bawır sakatat 
üpkäläw öfkelenmek, kızmak, gücenmek, darılmak 

upqın uçurum, yar, yarık 
uq ok 

uqí alırlıq okunaklılık 
uqımışlı okumuş, yetişmiş, bilgili 

uqıtu okutmak, öğretmek 
uqıtuçı öğretmen, okutman 
uqşu öğürmek 
uqu okumak (kitap vb.), öğrenim 
uqu okumak, öğrenim görmek 

uquçı okuyucu, öğrenci 
uqu-yazu okuma yazma 

ür yokuş 
uram cadde, sokak 
uraq orak 
uraw dolamak, sarmak, etrafını çevirmek 



uraw yul dolambaçlı yol 
uraza oruç 

uraza totu oruç tutma 
uraza totu oruç tutmak 

ürçü üremek 
ürdäk ördek 

ürdäkborın karagaburun 
ürgäç hörgüç 
urın yer 

urınbasar yardımcı, muavin 
urıs Rus 

urlaw çalmak, soymak, aşırmak 
urlaw hırsızlık, çalma, soygun, aşırma 
urlaw kaçırmak (çocuk vs.) 

urlawçı hırsız, soyguncu 
ürmäküç örümcek 
ürmäläw emeklemek, sürünmek 
urman orman 
ürnäk örnek, emsal 

urnaşqan yerleşmiş, yerleşik, mesken tutmuş 
urnaştıru yerleştirmek, iskan etmek 
urnaşu yerleşmek, mesken tutmak 
urnına yerine (onun yerine bu gibi) 

urt avurt 
urta orta 

urta belemle orta okul mezunu 
urta yul totuçı orta yol tutucu, ılımlı 

urtaça ortalama 
urtada ortada 

urtadan ortadan 
urtağa ortaya 
urtançı ortanca 
urtaq ortak, genel, umumi 

urtasında ortasında, arasında 
uru hasat, ürün kaldırma, ekin biçme 
ürü ürün kaldırmak, ekin biçmek 
ürü bükmek 
ürü örmek 
usal acımasız, kötü, öfkeli 

üsemlek bitki 



üseş evrim, gelişim, gelişme, ilerleme 
üsterü yetiştirmek, üretmek 

üsü gelişmek, serpilmek, çoğalmak, artmak, ilerlemek, kalkınmak, yükselmek 
ut ışık 
ut od, ateş 
üt öd, safra 

ut törtü yakmak, tutuşturmak 
ütä aşırı, son derece, çok, çok büyük 

ütäw ödemek 

ütäw uygulamak, yerine getirmek, gerçekleştirmek, yapmak, icra etmek, ifa etmek, 
tatbik etmek 

üteneç rica, dilek, istek, istirham, talep 
ütenep soraw rica etmek 

ütenü rica etmek, dilemek, istemek 
üterü öldürmek, katletmek, kıymak (cana), gebertmek 
utın odun 
utırış oturum, celse 

utırma çökelti, posa, tortu 
utırtu dikmek (ağaç) 
utırtu oturtmak 
utıru binmek (arabaya vb.) 
utıru oturmak, çökmek 
utıru yerleşmek 
utız otuz 

ütkän geçen, geçmiş, önceki 
ütkän yıl geçen yıl, bıldır 

ütken atak, tez canlı, keskin, sivri 
ütken oçlı keskin, sivri 

utraq yerleşik 
utraw ada 
ütük ütü 

ütükläw ütülemek 
uy bilinç, düşünce, fikir, tasarı, tasar 

uy ostası düşünür, filozof 
uyanğan uyanık, uyanmış 

uyanu uyanmak 
uydağı soyut 
uydaş fikirdeş, hemfikir, düşündeş 

uydırma uydurma, kurgu, kurmaca 
uyın oyun 



uyın mäydanı oyun alanı, oyun sahası 
uyın qäğäze oyun kağıdı 

uyınçı oyuncu 
uyınçıq oyuncak 
uylanu düşüncelenmek, düşünmek 

uylanuçan düşünceli 
uylap 

çığarılğan 
uydurma, uydurulmuş, kurmaca, kurgu 

uylap çığaru uydurmak 
uylap tabuçı mucit, yazar 

uylaw düşünmek 
uymaq yüksük 
uynaw oynamak 

uyu oymak (delmek vb. anlamında) 
üz kendi 

üzäk özek, merkez 
üzän ova, vadi, koyak 
üzara aralarında, karşılıklı 

üzbaştan kendi başına, keyfi, kendi istediğine göre, kafasına göre, istediği gibi 
üze kendisi, kendi 

üzebez kendimiz, biz 
üzegez kendiniz, siz 
üzem kendim, ben 
üzeñ kendin, sen 

üzençälek özellik, vasıf, ayrılık, farklılık, özgülük, nitelik 
üzeneke kendininki 
üzeñneñ kendinin, kendisinin 

uzğa batu dalmak (düşünceye) 
uzğa çumu dalmak (düşünceye) 

üzgäreş değişim 
üzgäreşsez değişmez 
üzgärmä değişken (matematik) 
üzgärtü değiştirmek 
üzgärü değişmek 

üzgärüçän değişken, değişen 
üzgermi 
torğan sabit, değişmeyen, değişmez, kararlı 

üzidärä özerklik, erkinlik, muhtariyet, otonomi 
uzıp kitü sivrilmek (bir işte vb.), yükselmek 

uzış yarış, yarışma, karşılaşma, müsabaka, maç, ralli 



uzışçı yarışçı, pilot (ralli) 
uzışu yarışma 
uzışu yarışmak 
üzläre kendileri, onlar 

üzläşterü özleştirmek, benimsemek, kendine mal etmek 
üzläşterü sindirmek, hazmetmek 

üzlek öz, özellik, karakter, yaradılış, yaratılış, doğa, mizaç, huy, kişilik, yapı, 
benlik, seciye, şahsiyet 

üzqimmet maliyet 
üzsüzle inatçı, iddiacı, dediği dedik 

 

vagon vagon 
varvar barbar 
vaza vazo 

velosiped bisiklet 
veteran emektar 

veto veto 
vitamin vitamin 
vitrina vitrin 

viza vize 

 

 

waba veba, kolera 
wafat ölmüş, ölü, mevta 

wafat bulu ölmek, vefat etmek, mevta olmak 
wağayu ufalanmak 
wägäz vaaz 
wägäz 

söyläwçe vaiz 

wägäz uqu vaaz etmek, vaaz vermek 
wäğdä vaat, söz 

wäğdä itü vaadetmek, söz vermek 
wäğdädä toru sözünde durmak 

wäkil vekil, temsilci 
wäkillek itü vekillik etmek, vekalet, temsilcilik, temsil etmek 

walçıq kırıntı 



wali vali 
waq ufak, küçük 

waq aqça bozuk para 
waq iläktän 

iläw ince eleyip sık dokumak, kılı kırk yarmak 

wäqar vakar, ağırbaşlılık 
waqçıl önemsiz, boş, incir çekirdeğini doldurmaz 

waqçıllanu boş işlerle uğraşmak 
waqıf vakıf, fon 

waqíğa vakıa, olay, durum 
waqıt vakit, zaman 

waqıt bar äle daha vakit var 
waqıt uzdıru vakit geçirmek 

waqıtlı geçici, uygun, elverişli, vadeli, süreli 
waqıtlıça geçici, devamsız, muvakkat, vakitli, süreksiz, sonlu 

waqıt-waqıt zaman zaman 
waqlandıru ufalamak, ezmek, kıymak, öğütmek 
waqlanma kesir 
waqlanu ufalmak, ufalanmak 

waqlap satu perakende 
waqlaw bozdurmak (para) 
waqlaw ufalamak, ezmek, kıymak, öğütmek 

waq-töyäk ufak tefek, ayrıntı, teferruat, önemsiz - ufak ayrıntı 
waq-waq ufak ufak 

waris varis, mirasçı, halef, veliaht, ardıl, yerine geçen, yerine gelen 
wasí vasi 

wasíat vasiyet 
wasílıq vasilik, vesayet 
wasitaçı aracı, arabulucu 

wässäläm vesselam 
wäswäsä vesvese, işkil, şüphe, kuşku 

watan vatan, yurt, ülke 
watandar vatansever, yurtsever, vatanperver 
watandaş vatandaş, yurttaş 

watanpärwär vatanperver, vatansever, yurtsever 
wata-sındıra çat pat konuşmak 

watılu parçalanmak, kırılmak 
watıq-cimerek döküntü, harabe 

watıq-kitek kırık dökük 
watıq-sınıq kırık dökük 



watqıç kıracak (ceviz vs.) 

watu parçalamak, harap etmek, kırmak, kırıp dökmek, mahvetmek, paramparça 
etmek 

waw-waw hav hav 
wäxşi vahşi, yaban, yabanıl, barbar 

wäxşi keşe vahşi, yaban, yabanıl, barbar 
wäxşilek vahşilik, vahşet, barbarlık, yabanıllık 

wayğa almaw takmamak, kaygılanmamak 
wayım kaygı, gam, tasa 

wayımlanu kaygılanmak 

wayımsız gamsız, lakayt, geniş, aldırışsız, kayıtsız, kaygısız, tasasız, umursamaz, 
vurdumduymaz 

wayımsızlıq gamsızlık, lakaytlık, kayıtsızlık, umursamazlık, vurdumduymazlık 
wäyran viran 

waz kiçü vazgeçmek, caymak, tersinmek, dönmek, çekilmek 
wäzen vezin, ölçü (yazın) 

wäzğiät vaziyet, durum, konum, hal 
wazífa vazife, görev, ödev, iş 
wäzir vezir 

wöcdan vicdan, duyunç 
wöcdan 
ğazabı vicdan azabı 

wöcüd vücut, varlık 
xäbär haber, mesaj, ileti 
xäbär yüklem (dilbilgisi) 

xäbär itü haber etmek, bildirmek, haber vermek, bilgi vermek, 
bilgi iletmek 

xäbärçe haberci, muhabir 
xäbärdär haberdar, haber almış, haberi olan 

xac hac 
xací hacı 

xäkimiät hakimiyet, egemenlik 

xäkimiättän töşerü hükümeti düşürmek, devirmek (hükümeti vb.), darbe 
yapmak 

xäkimlek itü hükmetmek, hüküm sürmek 
xäl hal, durum 

xäl itü halletmek, çözmek, yoluna koymak, çözümlemek, 
düzeltmek 

xäläl helal, caiz 
xalıq halk, toplum, ulus, millet 

xalıqara uluslararası, milletlerarası, toplumlararası 



xällär niçek? haller nasıl?, durumlar nasıl?, ne var ne yok?, n'aber?, 
nasılsın? 

xameleon bukalemun 
xanım hanım, bayan, hanımefendi 

xaq fiyat, paha, ücret, eder, değer, bedel, tutar 
xaq gerçek 
xaq hak 

xaqında hakkında, üzerine, üstüne, dair, ilgili, değgin, ilişkili, 
hususunda 

xaqíqat hakikat, gerçeklik, gerçek 
xaqíqí hakiki, gerçek, asıl, orijinal, öz, özgün 
xaräbä harabe, yıkıntı, enkaz 
xäräkät hareket, devinim 

xäräkät itü hareket etmek, devinmek 

xarakter, xolıq tabiat (insan için), doğa (insan için), karakter, yaratılış, 
kişilik, huy 

xaram haram 
xäräm harem 
xärbi askeri, savaşla ilgili 

xärbi köymä savaş gemisi 
xärbi wazğiät savaş durumu 

xäref harf 
xaríta harita 

xas has, mahsus, özgü, özel 
xäşärät haşarat, böcekler, zararlılar 

xasil bulu hasıl olmak, görünmek, ortaya çıkmak 

xäsrät hasret, dert, efkar, elem, gam, hüzün, kaygı, keder, 
umutsuzluk, ümitsizlik, sıkıntı, tasa, üzüntü, yas, acı 

xäsrätle 
hasretli, acıklı, dertli, efkarlı, elemli, gamlı, hüzünlü, 
kaygılı, kederli, umutsuz, ümitsiz, sıkıntılı, tasalı, 
üzüntülü, üzgün, yaslı, acılı 

xasta hasta 
xastalıq hastalık 

xästärläw gözetmek, kollamak 
xastaxanä hastane 

xat hat, mektup 
xat taşuçı postacı 

xata hata, yanlış, kusur 
xäter hatır, akıl, bellek, hafıza, zihin, düşünce 

xäterläw hatırlamak, anımsamak, yad etmek 
xätersez unutkan 



xatın hatun, kadın, dişi 
xatın-qız kadın, kadınlar, dişi, dişiler 

xatın-qızlarça kadınca, dişice 
xatın-sıman kadın gibi, kadınsı, dişil 

xatíp hatip 
xätirä hatıra, anı 
xätle kadar, denli 
xätta hatta, bile, dahi 
xäyer hayır, iyilik 

xäyer soraw dilenmek 
xäyerçe dilenci 

xäyerçelek dilencilik 
xäyerle hayırlı, iyi 

xäyerle irtä hayırlı sabahlar, iyi sabahlar, günaydın 
xäyerle kiç hayırlı akşamlar, iyi akşamlar 
xäyerle kön hayırlı günler, iyi günler 

xayınlıq hainlik, hıyanet, ihanet 
xäylä hile, dolan, dolap, düzen, oyun 

xäyläkär hilekar, dolandır ıcı, üçkağıtçı, düzenbaz, kurnaz, cingöz 
xäyrän qaldıru hayran bırakmak, göz kamaştırmak 

xaywan hayvan 
xaywannar baqçası hayvanat bahçesi 

Xäzär diñgeze Hazar Denizi 
xäzer hazır, şimdi, şu an 

xäzerge şimdiki, şimdi, şimdilerde 
xäzerläw hazırlamak 

xäzinä hazine 
xezmät hizmet, iş 

xezmät itü hizmet etmek, hizmet vermek, çalışmak, iş görmek, işini 
görmek 

xezmät xaqı ücret, maaş, aylık 
xezmätçe hizmetçi, hizmetkar 
xezmätkär hizmetkar, hizmetçi 

xíal hayal, düş, düşlem, imge, fantezi, sanrı 
xíallanu hayallenmek, hayal kurmak, düşlemek 
xiänät hıyanet, ihanet 

xiänät itü ihanet etmek, hıyanet etmek 
xianätçe hain 
xikäyä hikaye, öykü 
xikmät hikmet, bilgelik 



xikmätçe bilge, bilgin, alim 
xikmätle süz hikmetli söz, özdeyiş 

ximäyä himaye 
xirıs düşkün, müptela 
xis his, duygu 

xis itü hissetmek, duymak, duyumsamak 
xisap hesap 

xisaplaw hesaplamak 
xisapqa alu hesaba katmak, göz önünde bulundurmak 

xökem hüküm, karar, vargı, yargı 
xökem itü mahkum etmek 
xökümät hükümet 

xolıq tabiat (insan için), doğa (insan için), karakter, yaratılış, 
kişilik, huy 

xoquq ehliyet, sürücü belgesi 
xoquq hak, hukuk 

xoquq beleme hukuk (bilim) 
xoquqçı hukukçu 

xör hür, azat, özgür, erkin 
xorafat hurafe, boş inanç, batıl inanç 
xörmät hürmet, saygı 

xörmät itü hürmet etmek, saygı göstermek, saygı duymak, saymak, 
ağırlamak 

xörmätkä layıq hürmete layık, saygıdeğer, saygın 
xörmätläw ağırlamak 
xörmätle hürmetli, sayın, saygın, saygıdeğer 

xörmätsez küstah, saygısız 
xosusí hususi, özel, özgü 

xosusíat hususiyet, özellik, özgülük 
xosusílaştıru özelleştirme (ekonomi) 

xötbä hutbe, vaaz 
xozur huzur 

xristiän Hıristiyan 
xuca hoca, usta, sahip, yönetici, müdür 

xucalıq çiftlik 
xucalıq müdürlük, müdüriyet, yöneticilik 
xunta cunta 

xuplaw tasvip etmek, takdir etmek, onaylamak, doğru bulmak, 
yerinde bulmak 

xur qızı huri 



xurlaw 
horlamak, hor görmek, hakaret etmek, karalamak, 
aşağılamak, kötülemek, küçümsemek, hakir görmek, 
yermek 

xurlıq yüzkarası, leke, onursuzluk, kara, kara leke 
xuş hoşçakal 

xuş kiläsez merhaba 
xuşbuy parfüm, esans, yağ, koku, ıtır 
xuşlanu hoşlanmak, beğenmek, haz duymak 
xuşlaşu veda, vedalaşmak, esenleşmek 

ya ya!   

ya ya, ya da, veya   

yä haydi, hadi   

yabağa yapağı   

yabalaq yapalak, baykuş   

yabalaqtay lapa lapa (kar)   

yabığu zayıflamak, süzülmek   

yabılğan kapalı   

yabıq cılız, çelimsiz, sıska   

yabıq kapalı   

yabıştıru yapıştırmak, iliştirmek, bağlamak, tutturmak   

yabışu yapışmak   

yabu kapamak, kapatmak, örtmek   

yädkär yadigar, anı, anmalık, hatıra   

yafraq yaprak   

yağımlı çekici, hoş, sevecen, güleç, güleryüzlü   

yäğni yani, demek, demek ki   

yağu sürmek, dokundurmak   

yağu yakmak   

yağulıq yakacak   

yahud yahudi   

yäisä değilse, ya da, veya   

yäki ya da, veya   

yäkşämbe pazar (gün)   

yal dinlenme, istirahat, soluklanma   

yal itü dinlenmek, istirahat etmek, soluklanmak, 
nefeslenmek 

  

yala iftira   

yala yağu suçlamak, töhmet altında bırakmak   

yala yağu töhmet, suçlama   

yalağay yalaka, dalkavuk, şakşakçı, yılışık   



yalağaylanu yaltaklanmak, yılışmak, dalkavukluk etmek, 
yalakalık yapmak 

  

yalanayaq yalınayak   

yalanğaç çıplak   

yalanğaçlanu çıplaklaşmak   

yalanğaçlıq çıplaklık   

yalanu yalanmak   

yalaw yalamak   

yalçı ırgat   

yalğan yalan, yanlış   

yalğan xäräkät çalım (futbolda)   

yalğançı yalancı, sahtekar   

yalğanu yalan söylemek, kandırmak, aldatmak   

yalğış yanlış, hatalı   

yalğışlıq yanlışlık   

yalğışu yanılmak, hata yapmak   

yalğız yalnız, tek başına   

yalığu bıkmak   

yalıqtıru bıktırmak   

yalqaw miskin, tembel, uyuşuk, üşengeç   

yalqın yalaz, yalım   

yalqın yalkın, ateş, alev   

yalqınlanu alevlenmek   

yalqınlı ateşli, coşkulu   

yaltırawıq parlaklık, yakamoz   

yaltırawıqlı parlak   

yaltıru parıldamak, parlamak   

yalwaru yalvarmak, yakarmak   

yamalau yamalamak, yamamak   

yaman çirkin, berbat   

yaman kötü, fena   

yaman keşe kötü adam   

yamaw yama   

yämle güzel   

yämsez çirkin   

yaña yeni   

yaña kilüçe yeni kimse, yeni gelen   

yaña tuğan bala yenidoğan, yeni doğan, bebek   

Yaña Yıl yeniyıl, yeni yıl   

yañaça saqla farklı kaydet   



yañadan yeniden   

yañalıq yenilik, haber   

yañaq yanak   

yañarış yenilenme   

yanartaw yenileme   

yañaru yenilemek, tazelemek   

yänäse dahası   

yandıru yakmak, yandırmak   

yanğın yangın   

yanğın sünderüçe yangın söndürücü, itfaiyeci   

yanğınçı yangın söndürücü, itfaiyeci   

yañğır yağmur   

yañğırıq yankı   

yañğırlı yağmurlu   

yanına yanına   

yanında yanında   

yanınnan yanından   

yantıq böğür   

yanu yanmak, parıldamak   

yanut rakun   

yapma örtü   

yapon Japon   

yaponça Japonca   

yapqıç kılıf   

yap-yalanğaç çırılçıplak, çırçıplak   

yap-yaqtı apaydınlık, apaydın   

yaq yan, yön, taraf   

yaqa yaka (gömlek vb.)   

yaqalaw yakalamak   

yaqın yakın   

yaqınayu yanaşmak, yaklaşmak   

yaqınça yaklaşık   

yaqınlaşu yakınlaşmak   

yaqınlıq yakınlık   

yaqlanuçı müvekkil   

yaqlaw savunmak, desteklemek, kayırmak   

yaqlawçı savunucu, avukat   

yaqlı taraftar   

yaqtı ışık   

yaqtılıq ışık, aydınlık, aydın   



yaqtırtu ışıtmak, ışıklandırmak, aydınlatmak   

yaqtıru aydınlanmak, ışıklanmak   

yaqut yakut   

yaqut Yakut, Saha   

yar yaka, kıyı   

yar yar, sevgili   

yar yar, uçurum   

yar buyı kıyı, sahil   

yara yara   

yara eze yara izi   

yaralanu yaralanmak   

yaralau yaralamak   

yaralğı döl, embriyo, oğulcuk   

yaralı yaralı   

yaraqlaştıru uyarlamak   

yaraqlı uygun, geçerli   

yaraqsız uygunsuz, geçersiz   

yarar yarar, fayda   

yaraşğan nişanlı   

yaraştıru yaraştırmak   

yaraşu barışmak   

yaraşu yaraşmak   

yaraşu ahenk, uyum, yaraşma   

yaratmasqa sevmemek, nefret etmek   

yaratmaw toyğısı sevmeme, hoşuna gitmeme, hoşlanmama, 
antipati 

  

yaratu sevmek   

yaratu yaratmak   

yaratuçı yaratıcı, yaradıcı   

yaraw yaramak   

yärdäm yardım, destek   

yärdäm itü yardım etmek   

yärdämçe yardımcı   

yärdämläşü yardımlaşmak   

yäreşkän qız gelin   

yarí peki, tamam, olur, oldu, olabilir   

yarılğı döl, embriyo, oğulcuk   

yarım yarım, yarı   

yarım räsmi yarı resmi   

yarım utraw yarımada   



yarım-añlı yarımakıllı   

yarímı? tamam mı?, oldu mu?, olur mu?   

yarıq yarık   

yarış yarış   

yarışu yarışma   

yarışu yarışmak   

yarlı fakir, fukara, sefil, yoksul   

yarlıq etiket, yafta, marka   

yärminkä fuar, panayır   

yarqanat yarasa   

yarsu galeyan, hışım, öfke, hiddet   

yartı yarım, buçuk   

yaru yarmak   

yäş genç   

yäş yaş (göz)   

yäş yaş (yıl)   

yäş yeniyetme, toy   

yäşä yaşa, yaşasın   

yasalma yapılma, yapma, yapmacık, sahte, yapay, 
suni 

  

yasalma tügel yapma değil, öz, özgün, orijinal, gerçek, 
hakiki 

  

yäşärü yeşermek, yeşillenmek   

yäşäsen! yaşasın!   

yasaw üretmek   

yasaw yapmak, kurmak, yaratmak,    

yäşäw yaşamak   

yäşäytü gençleştirmek   

yäşel yeşil   

yäşelçä sebze, manav   

yäşellänü yeşillenmek, yeşermek   

yäşen şimşek   

yäşeren için için, gizlice, zımnen   

yäşerep totu gizlemek, gizli tutmak, saklamak   

yäşerü saklamak, gizlemek   

yäşlänü yaşarmak   

yäşlek gençlik   

yaşma yeşim   

yassı yassı   

yäştäş yaşıt, akran   



yastıq yastık   

yäşüsmer delikanlı, gençkız, körpe, velet, ufaklık   

yat yad, yabancı   

yataq yatak, döşek   

yataqxanä yatakhane   

yätim yetim, öksüz   

yätim yortı yetimhane, bakımevi   

yatlaw ezberlemek   

yattan ezberden, ezbere   

yatu yatmak   

yawçı çöpçatan   

yawım yağış   

yawım-töşem yağış   

yawız niätle kötü niyetli, art niyetli   

yawlıq şal, başörtüsü   

yawu yağmak   

yaxşı yahşi, iyi, güzel   

yaxşırtu iyileştirmek, güzelleştirmek, geliştirmek   

yaz bahar, ilkbahar   

yazılu yazılmak, kaydolmak, üye olmak   

yazın baharın, baharda, ilkbaharda   

yazıp tutıru doldurmak (yazarak)   

yazma yazma, yazıt, kitabe   

yazma yöklämä senet   

yazmış yazgı, yazı, alınyazısı, kader   

yazu yazı   

yazu yazıt, kitabe   

yazu yazmak   

yazuçı yazar, yazıcı   

yefäk ipek   

yefäk ağaçı dut ağacı   

yefäk qortı ipek böceği   

yegerme yirmi   

yeget yiğit, delikanlı, erkek   

yığılıp kitim şurdan şuraya kitmeyeyim!, inan olsun!   

yığılu düşmek, yıkılmak, yığılmak   

yıl yıl, sene   

yılamsıraw ağlamaklı olmak   

yılan yılan   

yılanbalıq yılanbalığı   



yılap-sıqrap istemeye istemeye   

yılaq ağlak, sulugöz   

yılaşu ağlaşmak   

yılatu ağlatmak   

yılaw ağlamak   

yıldam çevik   

yıldan-yıl yıldan yıla, her geçen yıl...   

yıldırım yıldırım   

yılğa ırmak, nehir, akarsu   

yılğaçıq dere, çay   

yılğır çevik, kıvrak, atik, oynak   

yılıñ yılında yıldan yıla, her geçen yıl...   

yılıştıru yakınlaştırmak   

yılışu yakınlaşmak   

yılí-yılí ağlaya ağlaya, ağlayarak   

yıllağan yıllanmış   

yılmayu gülümsemek   

yılqı yılkı   

yılt yılt itü pırıl pırıl olmak (etmek)   

yıltır pırıltılı   

yıltıraw yaldızlamak   

yıltırawıq yaldız   

yıltır-yıltır pırıl pırıl   

yırağayu uzaklaşmak   

yırağraytu uzaklaştırmak   

yıraq ırak, uzak   

yıraq äbi büyükanne, nine   

yıraq babay büyükbaba, dede   

yıraqlaşu ıraklaşmak, uzaklaşmak, açılmak   

yıraqlıq ıraklık, uzaklık   

yıraqqa ırağa, uzağa   

yıraqta ırakta, uzakta   

yıraqtan ıraktan, uzaktan   

yıraqtan kürmäw uzağı görememek, miyop   

yıraqtan kürü ileriyi görmek   

yırğanaq yarık   

yırılu yarılmak, kesilmek   

yırım yarık   

yırıq yırtmaç   

yırıq awız sürekli gülen   



yırmaçlaw yırtmak   

yırtıq yırtıq   

yırtıq-portıq yırtık pırtık   

yırtqalaw yırtmak   

yırtqıç hunhar, acımasız, cani   

yırtqıç yırtıcı (hayvan)   

yırtqıçlarça hunharca, acımasızca, hayvanca   

yırtu yırtmak   

yış sık, sıklıkla, yoğun   

Yış Birelgän Sorawlar 
(YBS) 

Sıkça Sorulan Sorulan, Sık Sorulan Sorular   

yışaytu sıklaştırmak   

yışayu sıklaştırmak   

yışlanu sıklaşmak   

yışlıq sıklık, yoğunluk   

yödätü yormak, canını çıkarmak, bıktırmak   

yödäw yorulmak, canı cıkmak   

yodrıq yumruk   

yodrıq alu yumruk yemek   

yodrıq aşaw yumruk yemek   

yodrıqça takoz   

yodrıqlaw yumruklamak, yumruk yapmak   

yögänsez başıboş   

yögen yular   

yögenü eğilmek   

yögerek ayaqlı ayağına çabuk, hızlı yürüyen   

yögerek zihenle çabuk anlayan   

yögerep qaçu koşup kaçmak, koşarak kaçmak   

yögereş koşu, yarış   

yögereşçe koşucu   

yögereşü koşuşmak   

yögerü koşmak   

yögerüçe koşucu   

yoğıntı etkime, nüfuz etme, etkileme, etkisini 
gösterme 

  

yoğıntı yasu etkimek, etkilemek, etkisini göstermek   

yoğıntılı etkili, etkin, etkileyici, sonuç getirici   

yoğış bulaşma   

yoğışlı bulaşıcı   

yoğışsızlıq bağışıklık   



yoğu bulaşmak   

yök yük   

yök bulıp toru yük olmak   

yökläw yüklemek   

yökläw yüklemek (birine, bir işi)   

yökle gebelik, hamilelik   

yökle yüklü (gebe), gebe, hamile   

yola gelenek, örf, töre, anane, görenek   

yoldız yıldız   

yoldız atılu kaymak (yıldız için)   

yoldızça küçük dişli   

yoldızları turı kilü yıldızları barışmak   

yolım fidye   

yolqınğan tawıq kebek yolunmuş tavuk gibi, kuşa dönmüş   

yolqınu yolunmak   

yolqışlanu arsızlaşmak, edepsizleşme   

yolqışlıq arsızlık, edepsizlik   

yolqu yolmak   

yolu yolmak, koparmak   

yomarlam yuvarlak, topak, yumru   

yomarlaq yuvarlak, topak, yumru   

yomarlaw yuvarlamak, yuvarlak yapmak   

yomarlawıq yuvarlak, topak, yumru   

yomğaq sonuç, netice   

yomğaq yumak   

yomğaqlaw sonuçlanmak   

yomıçqa yonga   

yomıp qalu göz yummak, gizlemek   

yomıq yumuk   

yomıqí suskun, sessiz   

yomırqa yumurta   

yomırqa salu yumurtlamak   

yomış görev   

yomışçı ulak   

yomran tarla sincabı   

yomrı yumru, yuvarlak, değirmi   

yomrı başlı sivri zeka   

yomrı gäwdäle dolgun, balık eti   

yomşaq yumuşak   

yomşaq altın iyi kalite deri   



yomşaq baş sünger beyinli, aptal   

yomşaq küñelle yumuşak gönüllü, yumuşak kalpli   

yomşaqlıq kürsätü yumuşak davranmak   

yomşartqıç yumuşatıcı   

yomşartu yumuşatmak   

yomşaru yumuşamak   

yomşaw yumuşamak   

yomu yummak   

yon yün   

yonça burun ve kulak kılı   

yonçıtu yorgun düşürmek   

yonçu yorulma, halsizleşme   

yonçu yorgun düşmek, halsizleşmek, güçten 
düşmek 

  

yonçulı yorgun, halsiz   

yöntäs kıllı (kişi)   

yöntäslänü kıllanmak   

yoqı uyku   

yoqı bazarına kitü uyumak   

yoqı bülmäse yatak odası   

yoqı çülmäge uykucu   

yoqı qapçığı uyku tulumu   

yoqı qapçığı uyku tulumu (mecaz), uykucu   

yoqı tuydıru uykusunu almak   

yoqıçan uykucu   

yoqımsıraw uyuklamak   

yoqısızlıq uykusuzluk   

yoqlatqıç uyutucu, uyku ilacı   

yoqlatu uyutmak   

yoqlaw uyumak   

yoqtıru bulaştırmak (hastalık)   

yöräge basılu yüreği serinlemek   

yöräge boz taş kalpli   

yöräge yanu içi yanmak   

yörägenä kerü canına değmek   

yöräk yürek, kalp   

yöräk açısı kalp ağrısı, gönül yarası   

yöräk parä yürekpare, ciğerpare   

yöräkkäyem canım, ciğerim   

yöräkle yürekli, cesur   



yöräksez yüreksiz, korkak   

yöremtäl yaygın, almış yürümüş   

yöreş yürüme, yürüyüş   

yort ev   

yort yurt, vatan   

yort canlı evine bağlı, evcil   

yort-cirsez yersiz yurtsuz   

yortlaştıru evcilleştirmek   

yortlaşu evcilleşmek   

yorttuma yerli (mal)   

yörtü yürütmek, gezdirmek   

yörü yürüme, yürüyüş   

yörü yürümek   

yot kıtlık, açlık   

yotılu yutulmak   

yotım yudum   

yotımlaw yudumlamak   

yötkerek aksırık   

yötkerü aksırmak   

yotlıqu yutkunmak   

yotu yutmak   

yöz satıh, yüzey, yüz   

yöz yüz (sayı)   

yöz yüz, beniz, çehre, sima   

yozaq kilit   

yozaqlaw kilitlemek, kitlemek   

yozaqlı kilitli, kitli   

yozaqta totu kilit altında tutmak, kilitlemek   

yözdä yüzde   

yözdän yüzden, yüzde   

yözderü yüzdürmek   

yözek yüzük   

yözem üzüm   

yözgä bärep äytü yüze vurmak, yüzüne karşı söylemek   

yözgä ber tulmağan yarım akıllı   

yözgä-yöz yüzyüze   

yözgeç yüzgeç   

yözlägän yüzlerce   

yözlärçä yüzlerce   

yözsez yüzsüz, arsız   



yöztübän yüzükoyun   

yözü yüzmek   

yözyıllıq yüzyıl, yüzyıllık   

yu yumak, yıkamak   

yuan tombul, şişman, tıknaz, şişko   

yuan baw halat, urgan   

yuanayu şişmanlamak   

yuanbaw halat, urgan   

yuanıç avunç, avuntu, teselli   

yuanu avunmak   

yuarğa yumak, yıkamak   

yuaş uslu, uysal   

yuaş sessiz (insan)   

yuatu avutmak   

yuatuçı avutucu   

yüeş yaş, ıslak   

yüeşlätü ıslatmak, ıslamak   

yuğaltu kaybetmek   

yuğaltu yitirmek, kaybetmek   

yuğalu yokolmak, kaybolmak, yitmek, gözden 
kaybolmak 

  

yuğarı yukarı, yüksek   

yuğarı belem yüksek öğrenim, lisans   

yuğarı uqu yüksek öğrenim   

yuğarıda yukarıda   

yuğarıdan yukarıdan   

yuğarığa yukarıya, yukarı   

yuğarılıq yukarılık, yükseklik   

yuğísa yoksa   

yuınu yıkanmak   

yuınu bülmäse banyo   

yükä ıhlamur   

yul yol   

yul yol, yordam, yöntem, usul, metod, tarz, 
şekil, biçim 

  

yül temmuz   

yul ara satır aralığı   

yul kisüçe yol kesici, haydut, eşkıya, harami, soyguncu   

yul xäräkäte trafik   

yülär şapşal, salak, aptal, mal, deli, çılgın, kaçık   



yülär şapşal, salak, kaçık   

yulçı yolcu   

yuldan yazdıru yoldan çıkarmak   

yuldan yazu yoldan çıkmak   

yuldaş uydu   

yuldaş yoldaş   

yulğa çığu yola çıkmak   

yullama yollamak, göndermek   

yumart cömert, eli açık   

yün haziran   

yün yön, veçhe, doğrultu, cihet, istikamet   

yünälderü yönlendirmek, yöneltmek   

yünäleş yöneliş, yönelim, eğilim, istikamet, doğrultu   

yünältü yöneltmek, yönlendirmek, doğrultmak   

yünälü yönelmek, yönlenmek   

Yunan Yunan   

Yunanstan Yunanistan   

yunus balığı yunus   

yuq yok, hiç   

yuq bulu yokluk, yok olma   

yuq itü yoketmek   

yuq närsä hiçbir şey, neyse, birşey yok   

yuqa çıta   

yuqa ince, yufka, yuka, narin   

yuqaru incelmek   

yuq-bar saçma, saçma sapan   

yuq-bar närsä ıvır zıvır, hava cıva, zırva, saçma sapan   

yuq-barnı söyläw saçmalamak   

yuqlıq yokluk   

yuqqa çığaru yoketmek, ilga etmek, lağvetmek, kaldırmak   

yuqqa çığu yokolmak, kaybolmak, yitmek, gözden 
kaybolmak 

  

yuqsa yoksa   

yurama sürüm, versiyon   

yurğan yorgan   

yuşqın posa, tortu   

yütäl öksürük   

yütälü öksürmek   

yuu yumak, yıkamak   

zäğif zayıf    



zähär zehir, ağu, ağı    

zähär yılan zehirli yılan    

zahmat zahmet    

zakon yasa, kanun    

zakonlı yasal, kanuni    

zakonsız yasadışı, kanunsuz    

zalím zalim, zorba    

zaman zaman, çağ    

zamança çağdaş, güncel, modern    

zamanğa 
yaraqlaştıru 

zamana uydurmak, zamanın 
gereklerine uydurmak 

   

zamş güderi    

zänbäräk zemberek    

zäncäbil zencefil    

zäñgär mavi    

zäñgärlänü göğermek, mavileşmek    

zar yakınma, keder, sıkıntı    

zarar zarar, zıyan, hasar, kayıp, yitim    

zararlı zararlı    

zararsız zararsız    

zärdälü kayısı, zerdali    

zarlanu yakınmak, sızlanmak, sızlamak, 
ağlayıp sızlamak 

   

zar-moñ yakınma, sıkıntı    

zarur zaruri, zorunlu, gerekli    

zat zat, varlık, şey    

zatlı kaliteli, nitelikli    

zatsız kalitesiz, niteliksiz, kişiliksiz    

zäytün zeytin ağacı    

zäytün cimeşe zeytin    

zäytün mayı zeytinyağı    

zencefil zencefil    

zereldäw zırıldamak    

zíalı aydın, okumuş, münevver, 
kültürlü 

   

zían ziyan, zarar    

zían yuq zararı yok    

zihen zihin, akıl    

zilzilä zelzele, deprem    

zína zina    



zínadan tuğan gayri meşru (çocuk), piç, nesebi 
gayri sahih 

   

zıncır zincir, pranga    

zíndan zindan    

zínhar lütfen, Allah aşkına    

zinnät ziynet, kuyum, takı, mücevher    

zinnätlek ziynetlik, kuyum, takı, 
mücevher 

   

ziräk zeki, açıkgöz, akıllı, kurnaz, 
zeyrek 

   

zirek kızılağaç    

zır-zır itü fır fır dönmek    

zöbärcät zümrüt    

zolım zulüm    

zömrä zümre    

zontik şemsiye    

zur büyük    

zur ğına yeterince büyük    

zur qorsaqlı obur    

zuraytu büyütmek, büyültmek    

zurayu bitmek, büyümek, serpilmek    

zurlaw hürmet göstermek, yüceltmek    

zurlı-keçkenäle irili ufaklı    

zurlıq büyüklük    

zur-zur koca koca, büyük büyük    

 


