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Ağıl gücdən güclüdür.
Разум силу победит.

Ac qurd balasını yeyər.
Голодный волк и завертки рвет.

Alimlik zəhmət ilə ələ gələr.
Без муки нет науки.

Arvad malı alçaq qapıdır, başa dəyər.
Женским добром не заведешь дом.

Atdan düşüb eşşəyə minib.
С кобылы, да на клячу.

Ayağın hara, başın da ora.
Где голова, там и ноги будут.

Başmağını cütlədi.
Указал на порог.

Bir ağacdan bel də olar, kürək də.
Из одного дерева – икона и лопата.

Bir əli ilə yandırır, bir əli ilə söndürür.
Одной рукой дает, другой отнимает.

Dabbağ sevdiyi dərini çox döyər.
Кого люблю, того и бью.

Dəli qırmızı sevər, gic sarı.
Всякий дурак любит красненькое.

Dostun şilləsi düşmənin öpüşündən yaxşıdır.
Лучше пощечина друга, чем хлеб врага.

Gözəl də kamallı gərək.
И красавице ум не помеха.

Kor satıcının kor da alıcısı olar.
Каков купец, таков и продавец.

İsa tək kişiyə verib bir eşşək, eşşək tək kişiyə 
verib min köşək.

У одного девять шуб, а у девяти – ни одной.

Qaranı yumaqla ağarmaz.
Черного кобеля не отмоешь добела.

Qız özgə çırağı yandırar.
Дочь – чужое сокровище.

Qonağı evində tanı.
Гостя узнать – вместе пуд соли съесть.

Mollanı məsciddə, sərxoşu meyxanada axtar.
Озорника ищи в тюрьме, а пьяницу в кабаке.

Oxuyan qocalığa baxmaz.
Кто хочет учиться, лета не мешает.

Özgə danasını güdənin çatısı əlində qalar.
Чужую рожь веять – глаза порошить.

Pay verdi, dalınca gəldi.
Дареного назад не берут.

Pulsuz bazara gedən, imansız gora gedər.
Без денег в город – сам себе ворог.

Sərçəyə cib-cib öyrətməzlər.
Рыбу не учат плавать.

Tülkü tülküyə buyurar, tülkü də quyruğuna.
Пряли бы волки по закустью, да нам початки 

принесли.

Ümid ilədir cahanda hər iş.
Надежда – большая утеха.

Yaxşı arvadlı ev cənnətdir.
С доброй женой горе – полгоря, а радость 

вдвойне.
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