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çaban i.s. 3 dürmək; kind of sandwich. cəm: çabandır.
çağız i.s. 3 daraq; comb. cəm: çağzırdır.
çang i.s. 3 ovuc; palm, handful. cəm: çangırdır.
çaŝıxkiri f.s. 7.1, bm.t., var.  taŝıxkiri
çaŝıxkui f.s. 7.1, b.t., var.  taŝıxkiri
çejıĝıri ts., f.s. 5.4, bm.t. 1. yaraşmaq; suit, go well with. 2. alınmaq (iş); turn out well. b.t.: çejıĝıi.
çejıĝıi f.s. 5.4, b.t.  çejıĝıri
çek̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. satmaq; sell. b.t.: çek̇ui.
çek̇ui f.s. 7.2, b.t.  çek̇iri
çəçi f.s. 1.1, b.t.  çəçiri
çəçinkiri tl1, f.s.7.1, bm.t. (suyu) səpmək; splash. b.t.: çəçinkui.
çəçinkui f.s.7.1, b.t.  çəçinkiri
çəçiri tl1, f.s. 1.1, bm.t. (suyu) səpmək; splash. b.t.: çəçi.
çəlq̂iri tl1, f.s. 7.1, bm.t. yamamaq (əsas damaşniki); patch (the soles of knitted slippers). b.t.: çəlq̂ui.
çəlq̂ui f.s.7.1, b.t.  çəlq̂iri
çənç i.s. 3 göyərçin (quş); dove, pigeon. cəm: çənçirdir.
çəpi f.s. 7.9, b.t.  çəpiri
çəpilkiri tl1, f.s. 14.1, bm.t. qaçırtmaq; kidnap, abduct. b.t.: çəpilkui. çəpiri feilinin icbar forması.
çəpilkui f.s. 14.1, b.t.  çəpilkiri
çəpiri ts., f.s. 7.9, bm.t. qaçmaq; run away. b.t.: çəpi. İcbar forması: çəpilkiri.
çərṫəm i.s. 3 damar; vein, blood vessel. cəm: çərṫəmirdir.
çətvər i.s. 4 böyük butulka; big bottle. cəm: çətvərdir.
çəżil i.s. 4 atın yükünü bərkidmək üçün ortadan atılan kəndir; rope used for fixing load, bound around the
middle of the load. cəm: çəżildir.
çx(a)+ v.h.  şax̂
çxabır cəm  şax̂
çığ i.s. 3 qamışdan hazırlanmış hasar. reed fence. cəm: çığırdır.
çıx̂ir i.s. 3 təzək qalağı; pile of manure briquets. cəm: çıx̂irdir.
çıxı var.  çixi
çıxıval var.  çixival
çıkaĉĉıği f.s. 8.2, b.t.  çıkaĉĉık̂ui
çıkaĉĉık̂ui tl2., f.s. 8.2, bm.t. nisbətən hündür yerə getirmək (mənə tərəf); transport to a slightly higher
place (towards a point of orientation) b.t.: çıkaĉĉıği.
çıkaği f.s. 8.2, b.t.  çıkak̂ui
çıkak̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. getirmək (mənə tərəf); bring, transport (towards a point of orientation). b.t.:
çıkaği.
çıkat̂t̂ıği f.s. 8.2, b.t.  çıkat̂t̂ık̂ui
çıkat̂t̂ık̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. getirmək, keçirmək (mənə tərəf); transport accross, bring over here (from
above, towards a point of orientation). b.t.: çıkat̂t̂ıği.
çıkażaxi f.s. 15.1,b.t.  çıkażak̂ui
çıkażak̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t. davamlı olaraq getirmək (mənə tərəf); continuously carry into, transport into
(towards a point of orientation). b.t.: çıkażaxi.
çıkencəxi f.s. 15.1, b.t.  çıkencək̂ui
çıkencək̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t. davamlı olaraq düşürmək (mənə tərəf); continuously transport down
(towards a point of orientation). b.t.: çıkencəxi .
çıkencıği f.s. 8.2, b.t.  çıkencık̂ui
çıkencık̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. düşürmək (mənə tərəf); transport down (towards a point of orientation). b.t.:
çıkencıği.
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çıkıi f.s. 7.10, b.t. çıkıri
çıkıri ts., f.s. 7.10, bm.t. çatlamaq; crack. b.t.: çıkıi.
çık̇ıi f.s. 7.7, b.t.  çık̇ıri
çık̇ıld i.s. 4 bağırsaq; intestine, gut. cəm: çık̇ıldırdır.
çık̇ıri tl1, f.s. 7.7, bm.t. danışmaq; speak, say. b.t.: çık̇ıi.
çıq̂alĉaxi f.s. 15.1, b.t.  çıq̂alĉaxi
çıq̂alĉak̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t. davamlı olaraq (aşağıdan mənə tərəf) hündür yerə getirmək; continuously
transport (from below, towards a point of orientation). b.t.: çıq̂alĉaxi.
çıq̂alĉıği f.s. 8.2, b.t.  çıq̂alĉık̂ui
çıq̂alĉık̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. (aşağıdan mənə tərəf) hündür yerə getirmək; transport (from below, towards a
point of orientation). b.t.: çıq̂alĉıği.
̂
çıqalği f.s. 8.2, b.t.  çıq̂alk̂ui
çıq̂alk̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. getirmək (aşağıdan mənə tərəf); bring, transport (from below, towards a point of
orientation). b.t.: çıq̂alği.
çıq̂alt̂axi f.s. 15.1, b.t.  çıq̂alt̂ak̂ui
çıq̂alt̂ak̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t. davamlı olaraq getirmək (aşağıdan mənə tərəf); continuously transport (from
below, towards a point of orientation). b.t.: çıq̂alt̂axi.
çıq̂alt̂ıği f.s. 8.2, b.t.  çıq̂alt̂ık̂ui
çıq̂alt̂ık̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. getirmək, keçirmək (aşağıdan mənə tərəf); transport accross, bring over here
(from below, towards a point of orientation); b.t.: çıq̂altıği.
çıq̂alżaxi f.s. 15.1, b.t.  çıq̂alżak̂ui
çıq̂alżak̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t davamlı olaraq getirmək (aşağıdan mənə tərəf); continuously carry into,
transport into (from below, towards a point of orientation). b.t.: çıq̂alżaxi.
çıq̂alżği f.s. 8.2, b.t.  çıq̂alżk̂ui
çıq̂alżk̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. içəri getirmək (aşağıdan mənə tərəf); transport into, bring into (from below,
towards a point of orientation). b.t.: çıq̂alżği.
çıq̂encəxi f.s. 15.1, b.t.  çıq̂encək̂ui
çıq̂encək̂ui tl2, f.s. 15.1, bm.t. davamlı olaraq aşağıdan təpəni aşaraq digər tərəfə getirmək; continuously
transport from below, cross a hill and bring downwards. b.t.: çıq̂encəxi.
çıq̂encıği f.s. 8.2, b.t.  çıq̂encık̂ui
çıq̂encık̂ui tl2, f.s. 8.2, bm.t. aşağıdan təpəni aşaraq digər tərəfə getirmək; transport from below, cross a
hill and bring downwards. b.t.: çıq̂encıği.
çiməbulu i.s. 3 qara böcək; black beetle. cəm: çiməbulud.
çimez i.s. 3 oyuncaq kukla; doll. cəm: çimezirdir.
çimi i.s. 3, dırnaq; finger nail. cəm: çimid.
çixar i.s. 3, yarma; cereal grains. cəm: çixardır.
çixi var. çıxı sif. böyük; large, big.
çixival var. çıxıval i.s. 4 böyüklük; largeness, bigness, size. cəm: çıxıvaldır var. çıxıvaldır.
çin i.s. 3 oraq; sickle. cəm: çindir.
çina sual niyə; why.
çinardə z. birlikdə; together.
çinel z. birlikdə; together .
çinə sif. bir dənə; a little.
çin(ə)+ v.h.  ya
çokan i.s. 3 gölməçə; pond. cəm: çokandır.
çoldədə i.s. 2, azərbaycanlı (qadın); Azerbaijani (woman). cəm: çoldədur.
çoldədu i.s. 1 azərbaycanlı (kişi); Azerbaijani (man). cəm: çoldədur.
çotu i.s. 4 qısa kəndir; short rope. cəm: çotud.
çşə i.s. 4 işıq; light. cəm: çşəd.
çubuk̇iri tl1, f.s. 7.2, bm.t. çubuk ilə döymək; hit, beat with a stick. b.t.: çubuk̇ui.
çubuk̇ui f.s. 7.2, b.t.  çubuk̇iri
çurżkiri tl1, f.s. 7.1, bm.t. yormaq; make tired, tire. b.t.: çurżkui. çurżuri feilinin icbar forması.
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çurżkui f.s. 7.1, b.t.  çurżkiri
çurżui f.s. 1.8, b.t.  çurżuri
çurżuri ts., f.s. 1.8, bm.t. yorulmaq; get tired. b.t.: çurżui. İcbar forması: çurżkiri.
çülə i.s. 3 tütək; pipe. cəm: çüləd.
çürü sif. dəvərəngi; beige.

