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deyək deməyək

açar   کليد
açılış افتتاح، گشايش
ad günü تاريخ تولد
ada  جزيره
addım قدم
adət-ənənə آداب و رسوم
ağ dəri سفيدپوست

ağciyər ريه

ağırlıq qaldıran وزنه بردار

ağırlıq qaldırma وزنه برداری

ağ-qara سياه سفيد

ağrıkəsən مسکن
aldatmaq اغفال کردن
alıcı مشتری، خريدار
alıcılıq qabıliyəti قدرت خريد

alış-veriş خريد و فروش، معامله

alqış تشويق
alqı-satqı خريد و فروش، معامله
alqışlamaq تشويق کردن
ana مامان
anadangəlmə مادرزاد
anlamaq درک کردن
aparıcı مجری
ara vermək فاصله دادن
arabir يک درميان
aradan qaldırmaq برطرف- رفع کردن
araşdırıcı محقق
araşdırma تحقيق
araşdırmaq تحقيق کردن
artırılma dəqiqələrində در وقت اضافی
aşağılamaq تحقير کردن
asılı وابسته
aslan شير
ata ana والدين
atalar sözü ضرب المثل
atıcılıq تيراندازی (ورزش)
avara سرگردان
avtodayanacaq پارکينک
avtoyuyucu خشک شويی
axmaq جاری- سرازير شدن
ayaq xizəyi اسکی
ayaqyalın پابرهنه
aydın روشن، رشنفکر
aylıq ماهانه
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bacarıq توانايی، سررشته
bacarıqlı متخصص, بااستداد
bağımsız مستقل
bağır جگر
bağırsaq روده
bağlamaq تعطيل کردن
bağlı مربوط، وابسته
baş aşağı سر پايينی
baş yuxarı سربااليی
başkənd پايتخت
başlanğıc شروع
başlıq تيتر
başmaqçı کفاش
basqı فشار
batı غرب
bayram عيد
bayram etmək جشن گرفتن
bələdiyyə شهرداری
bərk سخت، محکم
bəsdir کافی
beyin مغز
beyin qanaması سکته مغزی
bəzək آرايش
bəzənmək آرايش کردن
bəzərsiz بی مثال
bığ سبيل
bildiriş (info) معلومات، اطالع، اعالن، اعالميه،  آگهی 
bilək مچ
bilgi معلومات، دانش
bilgi sayar کامپيوتر
bilim علم
bilim yurd دانشگاه
bilimsəl علمی
birinci اول
birisəl فردی
birlikdə با هم
bitki گياه
bitki yağı روغن نباتی
bölgə ناحيه، منطفه
bolluca بيش ازحد
bölmə بخش، قسمت
bölmək تقسيم کردن
bölücü تجزيه طلب
borc وام
boru لوله
boşamaq, ayrılmaq طالق دادن
boşanmaq طالق گرفتن
boşluq خالء
boy قد
boya رنگ
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böyrək کليه
böyüdücü şüşə ذره بين
boyunbağı گردن بند
bucaq گوشه، زاويه
bulaq چشمه
burağan گرد باد، کوالک
buraxılış imtahanı امتحان ورودی
bürünc, tunc برنز
bütün کامل

çağ زمان
çalan نوازنده
çalışmaq سعی- تالش کردن

cangüdən محافظ، نگهبان
çanta کيف
çaxmaq فندک
çəki وزن
çəkilmə və qabarma جذر و مد
çəkinmək خودداری کردن
çəlik عصا
çəllək بشکه
çətin مشکل
çətinliklər مشکالت
çəyirtkə ملخ
çiçək شکوفه
cıdır مسابقه اسب دوانی
çimərlik درياکنار، ساحل
çıxış (qapı) خروج
çiy خام
çiyələk توت فرنگی
çox زياد
çox gözəl!, yaşa! آفرين
çoxayaqlı هزارپا
cümə axşamı پنجشنبه
çuqun چدن
cüt anlamlı دومعنا

dad مزه
dadlı خوش مزه، بامزه
dağçılıq کوه نوردی
dalana dirənmək به بمبست رسيدن
dalğa موج
dalğıc غواص
damcı قطره
damğa مهر
danlamaq سرزنش کردن
danmaq انکار کردن
dar düşüncəli تنگ نظر
daş kömür ذغال سنگ
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daşımaq حمل کردن
daşıyıcı şirkət شرکت حمل و نقل
daşqalaq سنگسار
daşqın سيل
davranış رفتار
dayanacaq ايستگاه
dayaq تکيه کاه
daz کچل
dəbilqə کاله آهنی
dələ سنجاب
dəmirçi آهنکر
dəmiryolu راه آهن
dəniz دريا
dərgi مجله
dəri پوست
dərin عميق
dərnək انجمن
dəstək حمايت
dəstəkləmək حمايت کردن
devrim انقالب
dəyər ارزش
dəyərsiz بی ارزش
dəyirman آسياب
dəyirmi masa ميزگرد
dəyişkən متغير
dəyişmək تغييردادن
dildaş همزبان
dilmanc مترجم
dincəlmək استراحت کردن
dirək ستون
dirəniş مقاومت
diri-diri basdırmaq زنده بگور کردن
dırnaqtutan ناخن گير
diş fırçası مسواک
diş sapı نخ دندان
diş xəmiri خمير دندان
dişi ماده
diyircəkli qələm خودکار
diz زانو
doğal طبيعی
doğu شرق
doğum (ad) günü تاريخ تولد
dolayı غيرمستقيم
dolayısız مستقيم
dolça سطل
dondurma بستنی
dörd yol ağızı جهارراه
döymə خال کوبی
duman مه
düşərgə کمپ، اردوکاه
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düşüncə فکر، عقيده
duymaq حس کردن
duz qabı نمکدان
duzaq تله
düzəliş تصحيح
düzgün درستکار
duzlu xiyar خيار شور

el مردم
ev dustağı تبعيد خانه
eybəcər چرکين

ədəbsiz بی ادب
əkin مزرعه
əkinçi کشاورز
əkiz دوقولو
əl çantası کيف دستی، زنبيل
əl izi اسر انگشت
əlavə dəyər vergisi ماليات ارزش اضافی
əlcək دستکش
ələ gətirmək حاصل کردن
ələ salmaq ريشخند کردن
əlverişli şərait شرايط مناسب
əmanət hesabı حساب پس انداز
əmək شغل
əməkdaş همکار
əməkdaşlıq همکاری
ən azı حداقل، اقال
ənənə آداب و رسوم
əng چانه
ərkək نر
əsirgəmaq مضايقه کردن
əski قديم
ətək دامن
ətraf mühit محيط زيست
əzələ ماهيچه

faiz درصد، بهره
faizsiz بدون بهره
faydalı مفيد
fikir söyləmək اظهار عقيده کردن
fırıldaqçı حيله گر، حقه باز
fışqa çalmaq صوت زدن
fotokamera دوربين عکاسی

gediş-gəliş رفت و آمد
gələcək آينده
gəlin عروس
gəlir درآمد
gəmi کشتی
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gəmiçilik کشتی رانی
geniş مفصل
gərçəkləşmək به حقيقت پيوستن
gərçəklik حقيقت
geriləmə عقب گرد
gəzmaq گردش کردن، قدم زدن
gəzmə گشت
giriş ورود
giriş qapı در ورودی
gizli مخفی، محرمانه
göbələk قارچ
göl درياچه
görkəm ظاهر
görkəmli مشهور
görünməmiş بی مثال
görüş ديدار
göy آبی (رنگ)
göy qurşağı رنگين کمان
göydələn آسمان خراش
göyərti سبزيجات
gözləmə (qəbul) otağı اطاق انتظار
gözlük عينک
gözünü qorxutmaq, göz dağı چشم زهر گرفتن
gözyaşdırıcı qaz گاز اشک آور
gübrə کود
gübrələmək کود پاشی کردن
güc قدرت، نيرو
güclü قوی
gülçü گل فروش
güləş کشتی
güləşçi کشتی گير
gülünc مسخره
gülüş تبسم
güman حدس
gümüş نقره
gündəlik روزانه
günəbaxan آفتاب گردان
günəş آفتاب
güney جنوب
güney-batı جنوب غرب
güney-doğu جنوب شرق
günorta ظهر، نهار
güzgü آينه

haçan چه وقت
hamar صاف
hava haqqında bilgi گزارش وضع هوا
hava limanı (təyyarə meydanı) فرودگاه
hava şarı بالون
havalandırma sistemi هواکش
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heç vaxt هرگز
hədə-qorxu, göz dağı چشم زهر گرفتن
hələ هنوز
hüceyrə سلول

içəcək نوشابه
içki مشروب (الکل)
idman ورزش
idmançı ورزشکار
ilbiz حلزون
ildırım رعدوبرق
ildırım surətli برق آسا
ildönümü سالگرد
ilgi رابطه
ilk olaraq, öncə در مرحله اول
illik, hər il ساالنه
ınadçı, ınadkar کله شق
inam اعتماد، عقيده
inamsızlıq عدم اعتماد
inanmaq باورکردن
incə ظريف، نازک
incimaq رنجيدن
indi االن
inkişaf پيشرفت
insan rüşeym جنين انسان
ipək ابريشم
irqçi نژادپرست
işdən çıxmaq استعفا دادن
işə götürmək استخدام کردن
işıq açarı کليد (چراخ)
işıq buraxmayan ضد نور
işıq ili سال نوری
işıq keçirməyən ضد نور
işıqlandırma dirəyi چراخ برق
işlər عمليات
istək درخواست
istəkli عزيز
iz اثر، ردپا
izləici تماشاگر

karandaş مداد
keçid گذرکاه
keçmiş سابق
keşik نگهبان
kəsinti, qırılmaq قطع (شدن)
kimlik هويت
kök ريشه، پايه
kökündən از پايه
kömür ذغال
könüllü داوطلب، اختياری
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körfəz خليج
körpə arabası کالسگه
küçə səkisi پياده رو
kükürd گوگرد
kül qabı زير سيگاری
kürəkən داماد

liman بندر
lövbər لنگر

mağara غار
mahnı ترانه
maqnit آهنربا
maraq عالقه
maraqlı جالب
masa ميز
maşınqayırma ماشين سازی
məncə به نظر من
mərc oynamaq شرط بندی کردن
meşə جنگل
məşq etmək تمرين کردن
məşqçi مربی
mətbəx آشپزخانه
metod شيوه
meyvə şirəsi آب ميوه
moruq تمشک
mükafat, ödül جايزه
müqavilə پيمان
müşayiət etmək همراهی کردن

necə deyərlər, belə adlanan به اصطالح
neft daşıyan gəmi تانکر نفت
neft gəmisi تانکر نفت
nişanlı نامزد
ödəmək تسويه حساب کردن، پرداخت کردن

odun هيزم
olay حادثه، اتفاق
olaylar حوادث
olumlu مثبت
olumsuz منفی
onurğa sütunu ستون فقرات
orta məxrəc ميانگين
ötüb keçmək سبقت گرفتن
oturacaq جايگاه، نشستگاه
oturaq صندلی (ماشين)
oturum جلسه
oturuş نشست
ov شکار
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ovçu شکارچی
ox تير، فلش
oxucu خواننده
oxul مدرسه
oxumaq مطالعه کردن
oynatmalı, oyuncaq اسباب بازی
oyun بازی

ölçmaq اندازه گرفتن
ölçü اندازه
ölkə başçısı رئيس جمهور
ölkə, məmləkət کشور
öndər رهبر
önəmli مهم
önəri پيشنهاد
öpüş بوسه
örgüt تشکيالت
örgütsəl تشکيالتی
örnək نمونه
ötürmə پاس (ورزش)
öyrənci دانش آموز
öyrətmən معلم
özbaşınalıq خودسرانه
özəl خصوصی

paltar لباس
paltar sığıcı گيره لباس
paltarın suyunu alan maşın ماشين لباس خشک کن
paltaryuyan maşın ماشين لباس شويی
pislamaq محکوم کردن
pivə آبجو
pozan مداد پاک کن، تخته پاک کن
pulsuz مفده
pusqu کمين

qabaq görənlik پيشبينی
qabaqcadan görmək پيشبينی کردن
qablaşdırmaq بسته بندی کردن
qabyuyan maşın ماشين ظرف شويی
qadın زن
qaldırıcı جره سقيل
qalıq باقی، بازمانده
qamçı شالق
qamışlıq نی زار
qan içən خونخوار
qan təzyiqi فشار خون
qanama, qanaxma خونريزی
qandal دستبند
qanunauyğun طبق قانون
qapıçı دروازه بان، دربان
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qar adamı آدم برفی
qar topı گلوله برفی
qara dəri سياه پوست
qara kürü خاويار
qaraciyər کبد
qarşı مقابل
qarşılamaq استقبال کردن
qartal عقاب
qasırğa طوفان
qatmaq الحاق کردن
qaya صخره
qaymaq خامه
qaynaq منبع
qaynaq etmək جوش کردن
qaynar xəbər خبر فوری
qaz piltəsi اجاق گاز
qazanc درآمد
qəbul (gözləmə) otağı اطاق انتظار
qılınc oynatma شمشير بازی
qınamaq سرزنش کردن
qırıcı فانتوم
Qırmızı Aypara هالل احمر
Qırmızı Xaç صليب سرخ
qısaltma اختصار
qitə قاره
qızdırma تب
qızıl طال، طاليی
qızıl dəri سرخ پوست
qızıl külçəsi شمش طال
qızıl rəng(li) طاليی رنگ
qızıl xaç صليب سرخ
qoca, yaşlı مسن
qolçaq عروسک
qonaq مهمان
qondarma (taxma) diş دندان مصنوعی
qonşu همسايه
qorucu فيوز
qorumaq حمايت- حفاظت کردن 
qoşulmaq پيوستن، ربط شدن
qovluq پوشه
qulaqlıq گوشی
qullanmaq استفاده کردن
qulluq خدمت
qulluqçu خدمتکار
quraqlıq خشک سالی
qurd کرم
qurğu دستگاه، وسيله
qurquşun سرب
qurultay کنکره
qutsal مقدس
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qutulaşdırmaq بسته بندی کردن
quzey شمال
quzey-batı شمال غرب
quzey-doğu شمال شرق

radio qurğusu دستگاه بی سيم
rəngli karandaş مداد رنگی
rezin dəyənək باطوم

saç qurudan سشوار
sağ سالم
sağlam سالمت
sağlıq, sağlamlıq سالمتی
sağollaşmaq خداحافظی کردن
sanki گويا
saqqız آدامس
satıcı فروشنده
savaş جنگ
say عده، تعداد
sayğac کنتور
seçki انتخابات
seçmaq انتخاب کردن
səhər yeməyi صبحانه
səkiz ayağlı هشت پا
səksən هشتاد
sərgi نمايشگاه
səs ucaldan, gücləndirici بلندگو
səsboğucu صداخفه کن
səsgücləndirən بلندگو
sığınacaq پناهگاه
sığorta بيمه
silahlı مسلح
silgi مداد پاک کن، تخته پاک کن
sınaq امتحان
sınıq-salxaq دست پا شکسته
sınır مرز
sınırlı محدود
sıra صف، نوبه، رديف
sırğa گوشواره
sıxışdırmaq زير فشار گذاشتن
siyirtmə کشو
son آخر
söndürmək خاموش کردن
sonuncu آخرين
sonunda در آخر
sorğu سوال
sorumlu مسئول
soruşmaq سوال کردن
soy تبار، نژاد
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soyad شهرت
soyducu anbar سردخانه
soyqırım نسل کشی
soyuducu يخچال
soyunma otağı رخت کن
soyuqqanlıq خونسرد
söz لغت
sözlük لغت نامه
su keçməyən (saat) ضد آب
sualti gəmi کشتی زيردريايی
subay مجرد
süni مصنوعی
sürgün تبعيد
sursat مهمات
sürtgəc سماق پاالن
sürücü راننده
susəpən آبپاش
susmaq ساکت ماندن
suya tulanmaq شيرزه زدن

şahmat شطرنج
şaquli عمودی
şeh رطوبت
şəkil عکس
şəkilçəkən (fotoqraf) عکاس
şəlalə آبشار
şənlik جشن
şorba آبگوشت

tanınmış سرشناس، مشهور
tanış آشنا
tanışdırmaq آشنا کردن
tapşırıq سفارش
taxıl غله
taxma diş دندان مصنوعی
təklif etmək پيشنهاد کردن
telsiz بی سيم
təməl اساس، پايه
tənkə حلبی
tərəvəz سبزيجات
tezliklə فوری
tibb bacısı پرستار
tikanlı məftil سيم خاردار
tikici خياط
tikinti (bina) ساختمان
tikişmaşını چرخ خياطی
tıxac چوب پنبه، ترافيک
toplum اجتماع، جامعه
toplumsəl اجتماعی
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tozsoran جارو برقی
toz-torpaq گردوخاک
tullantı آشغال
tullantı qabı سطل آشغال
tüstü دود
tutulmaq توقيف شدن
tutuquşu طوطی

uca daban پاشنه بلند
uçaq هواپيما
uçuş پرواز
udan برنده
uduzmaq باختن
uğur موفقيت، پيروزی
ulduz ستاره
uşaq bağçası کودکستان
uyğun موافق، مطابق
uzman متخصص

üçəm سه قلو
üstünlük vermək ترجيح دادن
üst-üstə düşmaq مطابقت کردن
üzgüçü شناور
üzgüçülük شنا
üzlü روبنا
üzmə hovuzu استخر
üzük انگشتر
üz-üzə روبرو

varlı ثروتمند
varlıq وجود
vergi ماليات
verliş برنامه
vətəndaş هم وطن

xal امتياز
xalça فرش
xəritə نقشه
xizək اسکی

yaddaş خاطره
yalnız تنها، فقط
yaltaq چاپلوس، متملق
yaltaqlanmaq چاپلوسی کردن
yamsılamaq تقليد کردن
yanacaq مواد سوختی
yanacaq daşıyan maşın تانکر
yanacaq dolduran پمپ بنزين
yanar dağ آتشفشان
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yanğın آتش سوزی
yanğınsöndürən آتشنشانی
yanılmaq اشتباه کردن
yanında درکنار
yanıt جواب
yanlış غلط، اشتباه
yapışdırcı, yapışqan چسب
yararlı مفيد
yaratmaq ايجاد کردن
yardım کمک
yarım ada شبه جزيره
yarım qapalı نيمه بسته
yarış مسابقه
yarpız پونه
yasa قانون
yaşamaq زندگی کردن
yasaq ممنوع
yasaqlamaq قدغن کردن
yaşıl سبز
yastı پهن
yastıq متکا
yataq otağı اطاق خواب
yataq torbası کيسه خواب
yavaş آرام
yavaş-yavaş به تدريج، تدريجا
yaylıq تابستانی
yaz بهار
yazar, yazıçı نويسنده
yazı نوشته
yazı taxtası تخته سياه
yelatı دوچرخه
yelkən قايق بادی
yemək غذا
yeni تازه
yeniyetmə نوجوان
yer yağı نفت
yerkökü هويچ
yetərlı (qədər) به اندازه کافی
yetkin بالغ
yığıncaq اجتماع، جامعه
yığma تيم
yıxmaq سرنگون کردن
yol راه حل
yol جاده
yol işarəsi عالمت رانندگی (راهنمايی)
yol polisi پليس راه
yol qovşağı تقاطع (چهارراه)
yolayrıcı تقاطع, چهارراه
yoxlamaq آزمايش- معاينه کردن
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yurddaş همشهری، هم وطن
yuyucu toz پودر لباس (رخت) شويی
yüzdə yüz صد در صد
yüzillik عصر

zabit افسر
zaman keçdikcə به مرور زمان
zirvə قله
ziyalı روشنفکر
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Ustad Məhəmməd Təqi Zəhtabi

Əvvəlindən mənə “Duzdanə” “Nəməkdan” demədi

 

Sən osan, mən də buyam

“Su” deyibdir mənə əvvəldə anam, “Ab” ki, yox
“Yuxu” öyrətdi uşaqlıqda mənə “Xab” ki, yox 

İlk dəfə ki “Çörək” verdi mənə “Nan” demədi 

Anam “əxtər” deməyibdir mənə, “Ulduz” deyib o
Su donanda deməyib “Yəx”di bala, “Buz” deyib o

“Əl” deyib, “Dəst” deməyib, “Bərf” deməyib, “Qar” deyib o
Mənə heç vaxt “Biya” söyləməyib, “Gəl” deyib o

Yaxşı xatırlayıram yaz günü axşam çağılar
Bağçanın gün çıxanında ki ılıq gün yayılar

O deyərdi ki, gəl başıvı darayım ey nazlı balam
Gəlməsən gər bacıvın astaca zülfün dararam

O deməzdi ki, “Biya şane zənəm bər səre to”
“Gər nəyayi bezənəm şane səre xahəre to”

Bəli qardaş, daş yağsada göydən, sən o san, mən də buyam
Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam

Özümə məxsus olan başqa elim vardı mənim
Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim

Istəsən yoldaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək
Verib əl, qol-qola bir yolda gedək

Əvvələn: özgə küləklərlə gərək axmayasan
Saniyən: elimə, varlığıma xor baxmayasan

Istəsən zor deyəsən, millətimi xar edəsən, 
Gün gedər, səhifə çönər, məcbur olarsan gedəsən. 
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