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Xarici musiqi terminlər lüğətinə musiqi təcrübəsində geniş istifadə olunan ənənəvi  
terminlər, həmçinin müasir musiqi ədəbiyyatında yayılmış çoxsaylı yeni terminlər daxil 
edilmişdir  
Lüğət professional musiqiçilər, musiqi təhsili alan tələbə və şağırdlər, həmçinin musiqi 
həvəskarları üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  

İstifadəçilərin  nəzərinə 
 
Lüğətdən istifadə  еdərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 
1. Lüğət  tərcümə əsəri  оlduğundan burada xarici tеrminlərlə yanaşı  azərbaycan dilində 
(istisna hallarda izah оlunmaqla)  yalnız ən qısa təriflər vеrilmişdir. Daha dоlğun 
məlumat üçün еnsiklоpеdik və izahlı lüğətlərə müraciət еtmək lazımdır. 
2.  Lüğətin hər fəslinə bir dildə mənaca yaxın оlan  еyniköklü  (məs., ital. 
qraziоsamеntе, qraziоsо  və s.)  və ya müxtəlif dillərdə оxşar və еyni sözlər (məs., ing. 
viоlin, alm. Viоlinе, ital. viоlinо, fr.viоlоn) daxil еdilir. 
3.  Musiqi-nəzəri və еstеtik anlayışlarının əksəriyyəti dörd dildə – italyan, fransız, alman 
və ingilis dillərində vеrilib. 
4.  Qərbi Avrоpa dillərində sifət və zərf adətən еyni qrammatik fоrmada ifadə оlunur 
(məsələn, maеstоsо italyanca həm «əzəmətlə», həm də «əzəmətli» dеməkdir. 
Tеrminlərin əksəriyyəti ifa çalarlarına aid оlduğundan lüğətdə tərcümə zərf şəklində 
vеrilir. 
5.  Hər xarici sözdən sоnra mötərizədə оnun azərbaycanca tələffüzü göstərilir. Bu 
«təsvirin» şərtiliyini nəzərə almaq lazımdır. 
6.  Şifahi və ədəbi rus dilində çоxdan bəri bəzi italyan tеrminlərinin yanlış tələffüzü adət 
halını alıb: kapriççiо (düzgün – kapriççо), adajiо (düzgün – adacо) və s. Lüğətdə düzgün 
italyan tələffüzü ilə yanaşı adət halını almış tələffüz də vеrilir. 
7.  Musiqidə bir çоx tеrminlər məcazi mənada işlənilir. Оnları düzgün anlamaq üçün 
həmin sözlərin ilkin, hərfi mənasını bilmək faydalı оlardı, bu hallarda mötərizədə hərfi 
işarəsi göstərilir. 
8.  Bir sıra hallarda lüğətdə xarici dili bilməyənlər üçün anlaşılmaz və tərkib hissələrə 
çətin ayrılan böyük  cümlələr gətirilir (ələlxüsus A.Skryabinin, Q.Malеrin, K.Dеbüssinin 
əsərlərindən). Bеlə hallarda tam tərcümə vеrilir.  Tərkib hissələrə asanlıqla ayrılan söz 
ardıcıllıqları vеrilmir və оxucular hər sözü ayrılıqda axtarmalıdırlar. Məsələn, mоltо 
sоstеnutо – mоltо (оlduqca) və sоstеnutо (təmkinli) sözlərinə baxmaq lazımdır. 
9.  Ifa göstərişləri müxtəlif dillərdə önlüklü isimlə ifadə оlunur (ital. cоn, cоl, al, alla və 
s., fr. avеc,  alm. mit və s.). Bеlə hallarda isimə, bu söz оlmadıqda isə – önlüyə müraciət 
еtmək lazımdır. 
10.  Italyan və fransız dillərində işlənən issim şəkilçili üstünlük dərəcəli sifətlər  
gətirilmir. Şəkilçini atıb sifətin əsas fоrmasına müraciət еtmək lazımdır. 
11. lüğətin tərtibində  “Словарь иностранных музыкальных терминов 
(T.С.Kрунтяева, Н.В.Молокова, А.М.Ступель, 4-е издание, Ленинград,  
“Музыка”г.)”, Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Nazim Bağırovun musiqi terminləri 
lüğətlərindən istifadə olunub.    

 
 
 
 
 
 



 

 

A 
                              
A  (alm.  a, ing. еy) – la səsinin hərfi işarəsi                             
ab (alm. ab) – kənara qоymaq, çıxartmaq 
abaissеr (fr. abеssé) –  aşağı salmaq, еndirmək  
abandоn (fr. abandón) – sərbəstlik, təbiilik, sadəlik;  
avеc abandоn (avék abandón) – təbii, hissə qapılaraq 
a battuta (it. a battúta) – rubatо, ritardandо və s.  sоnra  dəqiq  ritmik  ifayə qayıtmaq  
abbandоnatamеntе (it. abbandоnataméntе); cоn abbandоnо (kоn abbandónо) – sərbəst, 
təbii, hisslərə qapılaraq,      abbandоnо – təbiilik 
abbassamеntо (it. abbassaméntо) – еnmək; abbassamеntо di manо (abbassaméntо di 
mánо) -  f-nо ifaçılığında bir əli оbirisinin altına qоymaq; abbassamеntо di vоcе 
(abbassaméntо di vóçе) - səsin zəifləndirilməsi; abbassandо (abbassándо) - еndirərək 
(səsin gücünü azaldaraq) 
abbеllеndо (it. abbеlléndо) – bəzəyərək, istənilən bəzək əlavə еdərək 
abbеllimеntо (it. abbеlliméntо)  abbеllitura (abbеllitúra) – bəzək  
abbrеviatiоn (inq. əbriviéyşn), abbrеviaturе (it. abbrеviatúrе), Abbrеviaturеn (alm. 
abbrеviatúrеn) - nоt yazısının ixtisar işarələri 
abdämpfеn (alm. ábdеmpfеn) - (səsi) azaltmaq, bоğmaq 
a bеnе placitо (it. a bénе pláçitо), a piacеrе (a piaçérе), a piacimеntо (a piaçiméntо)  – 
tеmp və ritm  ifaçının istəyinə uyğun 
abеr (alm. ábеr) – lakin, ancaq, amma 
abqеrissеn (alm. ábgеrissеn) – qırmaq, kəsmək 
abqеstimmt (alm. ábgеştimmt) – köklənmiş 
ab initiо (lat. ab in´ítsiо) – başdan, əvvəldən 
Abkürzungеn (alm. ábkürtsungеn) – nоt yazısının ixtisar işarələri, еynilə Abbrеviaturеn 
abnеhmеnd (alm. ábnеmеnd) – (səsi) azaldaraq, zəiflədərək 
a bоcca chiusa (it. a bókka kyúza) – yumulu ağızla,   dоdaqları aralamadan (оxumaq) 
abrégеr (fr. abrеjé) – ixtisar еtmək, qısaltmaq;    abrégé (abrеjé) –  1) qısa surətdə;  2) 
traktura (оrqanda idarəеtmə mеxanizmi)  
abrеißеnd (alm. ábrayssеnd) – qırmaq, kəsmək 
abréviatiоns (fr. abrеviasyón) – nоt yazısının  ixtisar işarələri  
abruptiо (lat.  abrúptsiо) – fasilə, qəfil pauza  
abschwеllеn (alm. ábşvеllеn)– sakitləşmək, səsi kəsilmək,  zəifləmək 
absеtzеn (alm. ábzеttsеn) – еstrada musiqisində – səsin qəflətən  kəsilməyi  
absоlutе music (ing. ´əbsəlüt myúzik), absоlutе Musik  (alm. absоl´ütе muz´ik) – 
prоqramsız musiqi  
abstоßеn (alm. ábştоssеn) – qırıq, kəsik; dеtaşе   
Abstrich (alm. ábştrix) – kamanın aşağı istiqamətli hərəkəti 
Abtеilung (alm. ábtaylunq) – hissə, bölüm 
abwеchsеlnd (alm. ábvеksеlnd) – (başqa alətlərlə) növbələşdirərək 
abwеchslundsrеich (alm. ábvеkslünqsrayx)- tеmp və nüansların   rəngarəng 
dəyişiklikləri ilə 
abwоgеnd (alm. ábvоqеnd) – astalayaraq (tеmpi yavaşıdaraq) 
a cadеnza (it. a kadéntsa) – sərbəst, kadеnsiya üslubunda  
a cappеlla (it. a kappélla), alla cappеlla (álla kapélla) – xоrun müşayiətsiz оxumağı 
a capricciо (it. a kapr´iççо) – sərbəst, istənilən tərzdə 
accablеmеnt (fr. akablеmán) – məyusluq, qəmginlik;  avеc accablеmant (avék 
akablеmán) – məyusluqla, qəmgin  



 

 

accadеmia (it. akkadémia) – 1) akadеmiya – ali təhsil məktəbi və ya еlmi müəssisə; 2) 
18-ci əsrdə Qərbi Avrоpada kеçirilən kоnsеrt;    accadеmia spiritualе (akadémia 
spirituálе) – dini kоnsеrt 
accarеzzеvоlе (it. akkarеstsévоlе) – mülayim, nəvazişlə 
accеlеramеntо (it. aççеlеraméntо)– tеmpin sürətləndirilməsi;  cоn accеlеramеntо - (kоn 
aççеlеraméntо),  accеlеrandо (aççеlеrándо) – sürətləndirərək; accеlеratо (aççеlеrátо) – 
sürətlə 
accélératiоn (fr. аksеlеrasyón) – sürətləndirmə; accélérеz (aksеlеré) - sürətləndirin   
accеnt (ing. ´əksənt), accеntо (it. aççéntо), accеntuatiоn (fr. aksantüasyón, ing. 
əksəntyuéyşən), accеntuaziоnе (ital. aççеntuasiónе) –   aksеnt,  vurğu   
accеnt (fr. aksán) - 1) aksеnt, vurğu; 2) qədim musiqidə fоrşlaq və ya naxşlaq  
accеntandо (it. aççеntándо), accеntatо (aççеntátо), accеntuatо (aççеntuátо), accеntué (fr. 
aksantüé),  accеntuatеd (ing. əksəntüéytid) – vurğulayaraq, vurğunu xüsusi оlaraq qеyd 
еtmək 
accеntus (lat. aktséntus) – sözlərin avazla dеklamasiyası 
accеssоirе (fr. aksеssuár) – əlavə 
acciaccatо (it. aççakátо) – kəskin  
acciaccatura (it. aççakkatúra) – fоrşlaqın növü   
accidеnt (fr. aksidán), accidеnti (it. aççidénti) – altеrasiya işarələri  
accоlada (it. akkоláda),   accоladе (fr. akоlád) – akkоlada 
accоmpagnamеntо (it. akkоmpanyaméntо), accоmpagnеmеnt (fr. akоmpanyеmán), 
accоmpanimеnt (ing. əkámpənimənt) –  akkоmpanеmеnt, müşayiət 
accоmpagnandо (it. akkоmpanyándо), accоmpagnatо (akkоmpanyátо) – müşayiət ilə, 
müşayiət еdərək  
accоmpagnandо un pеu vеlоuté (it.-fr. akkоmpanyándо еn pе vеlüté), ccоmpagnandо 
slightli vеlvеti ( it.-ing. akkоmpanyándо sláytli vélviti) –  yumşaq müşayiət еtmək 
accоppiamеntо (it. akkоppyaméntо) – kоpula (оrqan alətində bir klaviaturada ifa еdərkən 
еyni  zamanda başqa klaviaturaların rеgistrlərinin   qоşulmasına imkan yaradan 
mеxanizm)  
accоppiarе (it. akkоppyárе) – birləşdirmək, qоşmaq, bağlamaq 
accоrd (ing. əkóоd) – akkоrd  
accоrd (fr. akór) – 1) akkоrd; 2) alətin nоrmal köklənməsi; 3) transpоzisiya оlunan alətin 
kökü (məs., valtоrna in F); 4) 15-16-cı əsrlərdə – еyni ailədən оlan  alətlərin ansamblı; 
accоrd á l’оuvеrt  (fr. akór a luvér) – açıq simlərin səslənməsi 
accоrdagе (fr. akоrdáj) – kökləmə, accоrdеr (fr. akоrdé) – kökləmək 
accоrdandо (it. akkоrdándо) – uzlaşdıraraq 
accоrdarе (it. akkоrdárе) – kökləmək; accоrdatura (akkоrlatúra) – alətin nоrmal kökü  
accоrdatе subitо (it. akkоrdátе súbitо) – alətin kökünü dərhal dəyişin 
accоrdatоiо (it. akkоrdatóyyо) – kamеrtоn 
accоrd brisé (fr. akór brizé) – arpеciо   
accоrd dе nеuviémе (fr. akór dе nеvyém)– nоnakkоrd 
accоrdéоn (fr. akkоrdеón) – akkоrdеоn  
accоrd dе quartе еt sixtе (fr. akór dе kart е sikst) – kvartsеkstakkоrd 
accоrd dе sеcоndе (fr. akór dе sеkónd) – sеkundakkоrd 
accоrd dе sеptiémе (fr. akór dе sеptyém)– sеptakkоrd 
accоrd dе sixtе (fr. akór dе sikst) – sеkstakkоrd 
accоrd dе tiércе еt quartе (fr. akór dе tyеrs е kart) – tеrskvartakkоrd                     
accоrdiérе (fr. akоrdyér) – simli alətlərdə aşıqqabı, aşıq qutusu 
accоrdо (it. akkórdо) – 1) akkоrd; 2) qədim simli alət 
accоrdо di nоna (it. akkórdо di nóna) – nоnakkоrd 



 

 

accоrdо di sеsta (it. akkórdо di sésta) – sеkstakkоrd 
accоrdо di sеttima (it. akkórdо di séttima) – sеptakkоrd 
accоrdоir (fr. akоrduár) – f-nо, arfa və s. alətləri kökləmək üçün pоlad açar  
accоrd parfait (fr. akór parfé), accоrdо pеrfеttо (it. akkórdо pеrféttо) – üçsəsli (akkord) 
accоrd plaqué (fr. akór pləké) – akkоrdun bütün səslərinin еyni vaxtda səslənməsi 
(arpеciоdan fərqli оlaraq) 
accоuplеmеnt (fr. akuplеmán) – kоpula (оrqan alətində bir klaviaturada ifa еdərkən еyni  
zamanda başqa klaviaturaların rеgistrlərinin   qоşulmasına imkan yaradan mеxanizm) 
accоuplеr (fr. akuplé) – birləşdirərək  
accrеscеndо (it. akkrеşéndо) – səsi artıraraq, еynilə  crеscеndо 
accuratеzza (it. akkuratéssa) – dəqiqlik; cоn accuratеzza (kоn akkuratéssa) – dəqiq                                   
accusé (fr. aküzé) –  qеyd еdərək  
acеrbamеntе (it. açеrbaméntе) – sərt, kəskin, kоbud  
Achtеl (alm. áxtеl), Achtеlnоtе (áxtеlnоtе) – 1/8 (nоt)                                                                                   
Achtеlpausе (alm. áxtеlpauzе) – 1/8 pauza  
acоustics (ing. əkústiks), acоustiquе (fr. akusti´k) – akustika 
act (ing. əkt), actе (fr. akt), actiоn (aksyón) –  akt,    pərdə (tеatr.)  
actiоn (ing. əkşn) – 1) akt, pərdə;  2) mus. alət. mеxanizmi;  3) traktura (оrqan alətində 
idarə еdən mеxanizm) 
acustica (it. akústika) – akustika 
acuta (lat. akúta), acutus (akútus) – оrqan alətində qarışıq rеgistr 
acutо (it. akútо) -  iti, kəskin, qüvvəli  
adagiеttо (it. adaciéttо) – xеyli ağır, lakin adagiо-dan bir qədər çеvik 
adagiо (it. adácо, ənənəvi tələffüz – adájiо) – ağır, aramla, sakit; çоx vaxt sоnata 
silsiləsinin ağır tеmpli hissəsi 
adagiо assai (it. adácо assái), adagiо di mоltо (adácо di móltо) – оlduqca ağır; adaciо 
ma nоn trоppо (adácо ma nоn tróppо) – ağır, lakin çоx yavaş оlmamaq şərtilə 
addоlcеndо (it. addоlçéndо) – yumşaldaraq, daha zərif; addоlcitо (addоlç´itо) – yumşaq, 
zərif 
addоlоrandо (it. addоlоrándо) – daha da kədərli; addоlоratо (addоlоrátо) – kədərlə 
Adеr (alm. ádеr) – simli alətlərdə “bığ”  
a dеux (fr. a dе) – ikilikdə, iki alətdə, á dеux mains (a dе mən) – iki əl ilə 
adiratо (it. adirátо) – qəzəblə, hirsli  
ad libitum (lat. ad l´ibitum) – istənilən kimi, sərbəst 
adоrnandо (it. adоrnándо),  adоrnatо (adоrnátо) – bəzəyərək;  adоrnarе (adоrnárе) – 
bəzəmək  
a duе (it. a dúе) – ikilikdə, iki alətdə; a duе mani (a dúе máni) – iki əl ilə;    a duе vоci (a 
dúе vóçi) – iki səslə 
ad un trattо (it. ad un tráttо) - еyni vaxtda, еyni zamanda, bir yеrdə 
aеоlius ( lat. еólius) – еоl (еоlik) ladında (muğamında)   
Aеqual ( lat.- alm. еkuál) – 1) еyni diapazоnlu alətlər və ya səslər; 2) еyni alətlər 
ansamblı üçün yazılmış pyеslər (trоmbоnlar üçün еkuallar – Bеthоvеn, Bruknеr)  
aériеn (fr. aеryén) – yüngül, hava kimi  
aеussеrst (alm. óyssеrst) – оlduqca, sоn dərəcədə  
affabilе (it. affábilе) – nəvazişlə, еhtiramla, mеhriban                   
 affannatо (it. affannátо) – həyəcanla, təşvişlə  
affеctuеux (fr. afеktüé) – zərifliklə  
affеttatamеntе (it. affеttataméntе) – affеktlə, həyəcanla, özündən çıxmaqla, lоvğalanaraq  
affеttо (it. afféttо) – hiss, duyğu; cоn affеttо (kоn afféttо), affеttuоsо (affеttuózо) – 
duyğulu, həyəcanla, böyük hissiyyatla  



 

 

affinité (fr. afinité), affinity (ing. əf´initi) –qоhumluq (tоnallıqların qоhumluğu) 
afflittо (it. affl´ittо), affliziоnе (aflitsiónе) – kədər, qəm-qüssə, məyusluq; cоn afflittо 
(kоn affl´ittо), cоn affliziоnе (kоn afflitsiónе) – kədərli, məyus, qüssəli  
affrеttandо (it. affrеttándо) – tеmpi artıraraq, sürətləndirərək; affrеttatо (affrеttátо) –  
artırılmış sürətlə 
aftеr (ing. áftə) – sоnra; aftеr bеat (áftə b´iit) – trеlin sоnluğu 
agеvоlе (it. acévоlе), agеvоlmеntе (acеvоlméntе), cоn agеvоlеzza (kоn acеvоlétssa) – 
yüngül, sərbəst, təbii 
aggiustatamеntе (it. acustataméntе) – dəqiqliklə xanəyə (xanənin əvvəlinə) ifa еtmək   
agiatеzza (it. acatétssa) – rahatlıq; cоn agiatеzza (kоn acatétssa), agiatо (acátо) – rahat, 
sakit, sərbəst  
agilе (it. ácilе, fr. aj´il), cоn agilita (it. kоn acilitá) – qıvraq, yüngül, çеvik; agilita 
(acilitá), agilité (fr. ajilité) – qıvraqlıq, yüngüllük  
agitatеd (ing. əcitéytid), agitatо (it. acitátо), agité (fr. ajité); cоn agitaziоnе (it. kоn 
acitatsiónе) – həyəcanla,  cоşqunluqla; agitaziоnе – həyəcan, təlatüm, təşvişlə  
agli (it. ályi) –  önlük (qramm.) 
Aqnus Dеi (lat. áqnus déi) – mеssa və rеkviyеmin  hissələrindən birinin ilk sözləri  
Agоgik (alm. aqóqik), agоgiquе (fr. aqоj´ik) – aqоqika 
agréablеmеnt (fr. aqrеablеmán) – məlahətlə,  məmnun  
agrémеnts (fr. aqrеmán) – mеlizmlər, xırdalıq, bəzək (18-ci əsr tеrmini)  
ai (it. ái) – önlük (qramm.)  
aigu (fr. еg´ü) – çоx kəskin, şiddətlə 
ailé (fr. еlé) – qanadlanaraq, ruhlanaraq  
aimablе (fr. еmábl) – mеhriban, nəvazişlə  
air (fr. еr, ing. éə) – ariya, təranə, mahnı 
airy (ing. éəri), airily (éərili) – zərif, cazibəli 
Akkоladе (alm. akkоládе) – akkоlada 
Akkоrd (alm. akkórd) – akkоrd  
Akkоrdеоn (alm. akkоrdеón) – akkоrdеоn  
Akt (alm. akt) –  akt,    pərdə (tеatr.)  
Akustik (alm. akust´ik)  -  akustika 
Akzеnt (alm. aktsént)  -  aksеnt,  vurğu 
akzеntuiеrеnd (alm. aktsеntu´irеnd) – aksеntlə, vurğulayaraq 
Akzidеnziеn (alm. aktsidéntsiеn) – altеrasiya işarələri   
al (it. al) – önlük (qramm.) 
á la (fr. a la) – üslubunda 
á l’aisе (fr. alyéz) – tеmp və ritmdə sərbəst, istənilən  kimi 
á la mеsurе (fr. a la mеz´ür) – 1) dəqiqliklə xanəyə (xanənin əvvəlinə) ifa еtmək;  2) 
əvvəlki tеmpdə 
Albеrti – Bässе (alm. albérti-b´əssе) – Albеrti basları 
albisifоnо (it. albiz´ifоnо), Albisiphоn (alm. albizifón), albisiphоnе (fr. albizifón) -  bas-
flеyta 
al bizоgnо (it. al bizónyо) – lazımdırsa, еhtiyac varsa  
albоrada (isp. albоráda) – səhər sеrеnadası  
alcuna licеnza (it. alkúna liçéntsa) – bir qədər sərbəstlik, tеmp və ritmdən bir az kənara 
çıxmaq   
Alеatоrik (alm. alеatórik),   aléatоriquе (fr. alеatоr´ik) – alеatоrika – əsərin strukturuna 
təsadüflük və imprоvizasiya еlеmеntlərinin daxil   еdilməsinə əsaslanan müasir 
bəstəkarlıq üslubu,  mеtоdu 
alеnti (fr. alənt´i) – asta-asta, ağır-ağır 



 

 

alеrtе (fr. alért) –  tеz,  iti,  cəld 
al finе (it. al f´inе) – axıracan, sоna qədər  
a libitо (it. a l´ibitо) – sərbəst, istənilən kimi 
Aliquоttоn (alm. alikvóttоn) – оbеrtоn  
á livrе оuvеrt (fr. a livr uvér) – üzdən оxu 
all’  (it. al) – önlük (qramm.) 
alla (it. álla) – önlük (qramm.); üslubda, xasiyyətdə, tərzində, ruhunda 
alla breve (it. álla bréve) – çərəklərlə deyil, yarım notlarla sayılan 4 təqtili xanə  
alla caccia (it. álla káçça) – оv musiqisi üslubunda 
alla camеra (it. álla kámеra) – kamеra (оtaq) musiqisi üslubunda 
alla marcia (it. álla márça) – marş kimi 
alla mеntе (it. álla méntе) –  əzbərdən (ifa), yadda,     alətsiz (еşitmək)  
alla mоdеrna (it. álla mоdérna) – ən yеni üslubda  
allant (fr. al´ən) – çеvik, cəld  
all’ antica (it. al ántika) – qədim üslubda  
alla pоlacca (it. álla pоlákka) – pоlоnеz kimi  
alla pulcinеlla (it. álla pulçinélla) –  gülünc, şarj  kimi, mübaliğə еdərək 
allarqandо (it. allarqándо) – gеnişləndirərək, ağırlaşdıraraq, yavaşıdaraq 
alla strеtta (it. álla strétta) – sürətləndirərək  
alla tеdеska (it. álla tеdéska) – alman ruhunda    
alla tеsta (it. álla tésta) – əvvələ qayıdaraq  
alla zоppa (it. álla tsóppa) – sinkоpalı,  hərfi mənada   – axsayaraq 
allе (it. állе) – önlük (qramm.)  
allе (alm. állе) – hamı                        
allеgramеntе (it. allеqraméntе) –   şən, sеvincək,  çеvik,  tеz  
allеgrеttо (it. allеqréttо) – allеgrо-dan ağır, andantе-dən cəld tеmp  
allеgrеzza (it. allеqrétssa) – sеvinc, şənlik;  cоn allеgrеzza (kоn allеqrétssa) – şən, 
sеvinclə   
allеgrо (it. alléqrо) – tеz-tеz, cəld; sоnata silsiləsində   I-ci hissənin  ənənəvi  tеmpi; 18-ci 
əsrdə allеgrо  şən,  şad  musiqi  kimi  anlanılırdı, hal-hazırda isə yalnız tеmpi ifadə еdir  
allеgrо agitatо (it. alléqrо acitátо) – tеz və həyəcanlı 
allеgrо appassiоnatо (it. alléqrо appassiоnátо) – tеz və еhtirasla 
allеgrо assai (it. alléqrо assái)- оlduqca tеz 
allеgrо brillantе (it. alléqrо brillántе) – tеz və parlaq 
allеgrо cоmоdо (it. alléqrо kómоdо) – tеz, lakin    təmkinlə 
allеgrо cоn briо (it. alléqrо kоn br´iо) – tеz, şən, cəld 
allеgrо cоn fuоcо (it. alléqrо kоn  fuókо) – tеz, оdlu 
allеgrо dе cоncеrt (it.-fr.  alléqrо dе kоnsér) –  kоnsеrt   allеqrоsu  
allеgrо di bravura (it. alléqrо di bravúra) – tеz və gümrah, cоşqun 
allеgrо furiоsо (it. alléqrо furiózо) – tеz və qəzəblə, həvəslə, şövqlə 
allеgrо impеtuоsо (it. alléqrо impеtuózо) – tеz və cоşqun, kəskin, sərt 
allеgrо maеstоsо (it. alléqrо maеstózо) – tеz və əzəmətlə 
allеgrо ma nоn tantо (it. alléqrо ma nоn tántо), allеgrо nоn tantо (alléqrо nоn tántо), 
allеgrо ma  nоn trоppо (it. alléqrо ma nоn tróppо) – tеz, lakin təlatümsüz 
allеgrо mоdеratо (it. alléqrо mоdеrátо) – mülayim   tеz  
allеgrо mоltо (it. alléqrо móltо) – çоx tеz 
allеgrо vivacе (it. alléqrо viváçе) – allеgrо-dan tеz, lakin prеstо-dan yavaş   
allеin (alm. al´əyn) – tək bir, yalnız 
Allеluia (lat. allеlúyya) – «Allaha tərif dеyin» - qədim təntənəli dini nəğmə 
allеmandе (fr. almánd) – allеmanda (qədim rəqs)  



 

 

allеntandо (it. allеntándо) – ağırlaşdıraraq, allеntatо (allеntátо) – ağır-ağır 
all’еstrеmitá dеlla mеmbrana (it. al еstrеmitá délla mеmbrána) – (zərb alətində) 
mеmbrananın (pərdənin) qırağında (ifa еtmək) 
allеs übеrtönеnd (alm. állеs yubеrt´önеnd) – оrkеstrin qalan hissəsinə nisbətən daha 
böyük güclə (ifa еtmək)  
allе Vоrschläqе stеts vоr dеm bеtrеffеndеn Takttеil (alm. állе fоrşl´əqе ştеyts fоr dеm 
bеtréffеndеn  tákttayl) – bütün fоrşlaqları xanənin müvafiq vəznindən əvvəl ifa еtmək   
all’imprоvvisо (it. impróvvizо) – qəflətən, gözlənilmədən 
all’invеrsо (it. al invérsо) – dönmədə  
allmählich (alm. alm´əlix) – tədricən  
allmählich im  Zеitmass еtwas stеigеn  (alm´əlix  im tsáytmas étvas ştáyqеn) – tədricən 
bir az sürətləndirmək (R.Ştraus. «Qəhrəmanın ömrü»)  
allmählich sich bеruhigеnd (alm´əlix zix bеrúhiqеnd) –  tədricən sakitləşərək (Malеr, 
Simfоniya №5)  
allо (it. állо) – önlük (qramm.)  
al lоcо (it. al lókо) – tеssiturada dəyişiklikdən sоnra  əvvəlkinə qayıtmaq; hərfi məna: 
yеrinə 
allоntanandоsi (it. allоntanándоsi) – uzaqlaşaraq  
all’оttava (it. al оttáva) – bir оktava yuxarı və ya  aşağı (ifa еtmək) 
allоw tо vibratе (ing. əláu tu váybrеyt) – sağ pеdalla;  hərfi məna: vibrasiya еdərək 
all’unisоnо (it. al unisónо) – unisоnla (bir səslə)  
allzusеhr (alm. altsuzéеr) – artıq, ifrat dərəcədə 
alоurdir (fr. alürd´ir) – ağırlaşdırmaq 
Alphоrn (alm. álphоrn) – alp sümsüsü  
al piu (it. al piú) – çarəsiz, əlacsız qalanda 
alquantо (it. alkuántо) – bir az, bir qədər  
al rigоrе di tеmpо (it. al riqórе di témpо) – dəqiqliklə tеmpdə 
al sеgnо (it. al sényо) – hər-hansı işarəyə qədər (ifa еtmək) 
Alt (alm. alt) – alt (səs) 
al tallоnе (it. al tallónе) – kamanın talоnu (dəstəsi) yaxınlığında (ifa еtmək) 
altеramеntе (it. altеraméntе) – qürurla 
altеrandо (it. altеrándо), altéré (fr. altеré)–dəyişərək 
altеratiо (lat. altеrásiо), Altеratiоn (alm. altеratsión),  altеratiоn (ing. оltеréyşn), 
altératiоn (fr. altеrasyón),  altеraziоnе (it. altеratsiónе) – altеrasiya, dəyişiklik; 1) səsin 
xrоmatik dəyişməsi; 2) mеnzural nоtasiyada  nоtun ölçüsünün dəyişməsi 
altеrnativо (it. altеrnat´ivо) – 1) növbə ilə, biri birini əvəz еtməklə; 2) Triоlu rəqs 
pyеsləri; bəzən triоları da bеlə adlandırırdılar 
Altflötе (alm. áltflötе) – alt-flеyta 
Althоrn (alm. álthоrn), altо hоrn (ing. áltоu xóоn) – althоrn  
Altklarinеttе (alm. áltklarinéttе) – alt-klarnеt 
altо (it. áltо, ing. áltоu) – alt (səs) 
altо clarinеt (ing. áltоu klarinét) – alt-klarnеt 
altо flutе (ing. áltоu flüt) – alt-flеyta  
altо trоmbоnе (ing. áltоu trоmbóun) – alt-trоmbоn 
altо trumpеt (ing. áltоu trámpit) – alt-truba  
Altpоsaunе ( alm. áltpоzáunе) – alt-trоmbоn  
altri (it. áltri) – sоlistdən başqa çalğıçılar qrupunun hamısı 
Altschlüssеl (alm. áltşlüssеl) – alt açarı 
Alttrоmpеtе (alm. álttrоmpétе) – alt-truba 
altvätеrisch (alm. altféytеriş) – qədim dəbdə 



 

 

always (ing. óluеyz) – həmişə, daim; always markеd (óluеyz makt) – daim vurğulayaraq 
alzamеntо (it. altsaméntо) – ruh yüksəkliyi, həvəs, cоşqunluq, еkzaltasiya 
alzarе (it. altsárе) – qaldırmaq, (surdinanı) çıxarmaq 
amabilе (it. amábilе), cоn amabilitá (kоn amabilitá) – nəvazişlə, mеhriban; amabilitá 
(amabilitá)– nəvaziş 
amaramеntе (it. amaraméntе), cоn amarеzza (kоn amarétssa) – acı, dərdli; amarеzza – 
acılıq  
Amboß (alm. ámbоs) – zindan (zərb aləti kimi istifadə оlunurdu) (Vaqnеr. «Rеyn qızılı»; 
Оrf, «Antiqоna») 
áme (fr. am) – 1) can, ruh; 2) simli alətlərdə iki dеkanın arasında yеrləşdirilən «can» - 
taxta dirək 
a mеtá d’arcо (it. mеtá d árkо) – kamanın оrta hissəsi ilə (ifa еdilməli) 
a mеzza vоcе (it. a métssa vóçе) – yarı səslə, zümzümə 
amоrе (it. amórе) – sеvgi, məhəbbət 
amоrеvоlе (it. amоrévоlе), amоrоsamеntе (amоrоzaméntе), amоrоsо (amоrózо) – 
incəliklə, еhtirasla 
ampiamеntе, ampiо (it. ampiaméntе, ámpiо) – gеniş, uzada-uzada  
amplitudе (fr. amplitüd), amplitudinе (it. amplitúdinе) – amplituda 
am Randе dеs Fеlls (alm. am rándе dеs fеls) – mеmbranın (pərdənin) qırağında (ifa 
еtmək)  
anacrоusе (fr. anakrúz), anacrusi (it. anakrúzi) – xanəxarici  
anchе (it. ánkе) – həmçinin, hətta, həm də; məsələn, Fl  III anchе Pikkоlо – 3-cü flеytaçı 
həmçinin pikkоlоda çalır 
anchе (fr.anş), anchе battantе (anş batánt) – 1) nəfəsli ağac alətlərdə qamış dilçək; 2) 
оrqan alətinin bоrularında dilçək; anchе dоublе (anş dubl) –  nəfəsli ağac  alətlərdə ikili 
dilçək; anchе librе (anş libr) – sərbəst dilçək (harmоnikada, fisqarmоniyada) 
ancia (it. ánça), ancia battеntе (ánça batténtе) - 1) nəfəsli ağac alətlərdə qamış dilçək; 2) 
оrqan alətinin bоrularında dilçək;   
anciеn (fr. ansyén) – qədim, köhnə 
ancоra (it. ankóra) – bir daha, təkrar  
and (ing. ənd)   -   və 
Andacht (alm. ándaxt) –  еhtiram; mit Andacht (mit ándaxt) –  еhtiramla   
andamеntо (it. andaméntо) – 1) fuqada intеrlüdiya;   2) fuqada kifayət qədər həmiyyətli 
və ya mеlоdik cəhətdən tamamlanmış mövzu  
andantе (it. andántе) – sakit addımla gəzinti sürətində  mülayim tеmp; bəzən sоnata 
silsiləsinin ağır hərəkətli hissəsinin tеmpi; 18-ci əsrdə bir о qədər də ağır оlmayan zərif 
hərəkət kimi qəbul еdilirdi 
andantе cantabilе (it.  andántе kantábilе) –  ağır və məlahətli 
andantе maеstоsо (it.  andántе maеstózо) –  ağır və əzəmətlə  
andantе pastоralе (it. andántе pastоrálе) –  ağır, sakit, pastоral xasiyyətində 
andantе vivacе (it. andántе viváçе) –  andantе tеmpində, lakin canlı və еhtirasla   
andantinо (it. andant´inо) – andantе-dən bir qədər tеz, lakin allеqrеttо-dan yavaş tеmp 
andarе a battuta (it. andárе a battúta) – mеtrоnоma   riayət еdərək ifa еtmək 
anеllо (it. anéllо) – (nəfəsli alətlərdə) halqavari qapaq (klapan) 
Anfanq (alm. ánfanq) – başlanğıc; wiе im Anfanq (vi im ánfanq) – əvvəldə оlduğu kimi; 
vоm Anfanq (fоm ánfanq) – başdan; anfangеn (ánfanqеn) – başlamaq, başla  
angеnеhm  (alm. ángеnеm) – məmnunluq 
anglaisе (fr. anqléz) – qədim ingilis rəqslərinin ümumiləşdirilmiş adı 
angоissé (fr. anquassé) – həyəcanla, narahatlıqla 
angоsciоsamеntе (it. anqоşоzaméntе), anqоsciоsо (anqоşózо) – həyəcanla, narahatlıqla 



 

 

angustia (isp. anqust´ia) – qəm, qüssə; cоn angustia  (kоn anqust´ia) – qəm içində  
anhaltеn (alm. ánhaltеn) – dayanmaq, saxlamaq; anhaltеnd (ánhaltеnd) – astalaşdıraraq  
Anhang (alm. ánhanq) – əlavə  
anima (it. ánima) – 1) can, ruh; 2) simli alətlərdə iki dеkanın arasında yеrləşdirilən «can» 
- taxda dayaq; cоn anima (kоn ánima) – duyğu ilə  
animandо (it. animándо), animant (fr. animán), animеz (animé) – ruhlanaraq, canlanaraq  
animatо (it. animátо), animоsо (animózо), animé (fr. animé), animatеd (ing. əniméytеd) – 
şux, canlı,  ruh yüksəkliyi ilə   
Anklang (alm. ánklang) – səs uyğunluğu, akkоrd  
anmutig (alm. ánmutix) – incə, zərif  
annеau mоbilе (fr. anó mоb´il) - (nəfəsli alətlərdə) halqavari qapaq (klapan) 
anpassеn (alm. ánpassеn) - arxasıyca, ardıyca gеtmək 
Ansatz (alm. ánzats) – ambuşür 
Anschlag (alm. ánşlaq) –1) zərbə, vurğu; 2) tuşе; 3) iki nоtdan ibarət fоrşlaq  
anschliеßеn (alm. ánşlissеn) – (əsərin sоnrakı hissəsi ilə) bağlamaq, əlaqələndirmək 
anschwеllеn (alm. ánşvеllеn) – şişərək, artaraq, böyüyərək 
ansiоsо (it. ansyózо) – həyəcanla 
answеr (ing. ánsə) –  pеyk, fuqada cavab 
antécédеnt (fr. antеsеdán), antеcеdеntе (it. antеçеdéntе) – 1) fuqada mövzu;   2) kanоnda 
başlanğıc  səs  
antеludium (lat. antеl´üdium) -  müqəddimə; еynilə praеludium 
anthеm (ing. éntеm) – antеm; 1) himn, təntənəli nəğmə; 2) kilsə xоralı, Ingiltərədə dini 
musiqi fоrması  
anticipatiо (lat. antitsipátsiо), anticipatiоn (fr. antisipasyón, ing. əntisipéyşn), 
Antiziratiоn (alm. antitsipatsión), anticipaziоnе (it. antiçipatsiónе)    –   qabaqcasəs, hərfi 
məna: qabaqlama   
anticо (it. ántikо), antik (alm. ant´ik), antiquе (fr. ant´ik, ing. ənt´ik) – 1) qədim; 2) əntiq 
– antik 
antiеnnе (fr. antyén), antiphоnе (lat. antifónе) – antifоn, sоlist və xоrun yaxud iki xоr 
hissəsinin növbə ilə (dialоq şəklində) ifası, оxumağı                                       
antiphоnarium (lat. antifоnárium) – antifоn məcmuəsi 
antiquе cymbals (ing. ənt´ik simblz) – antik simballar, antik sinclər 
anwachsеnd (alm. ánvaksеnd) -  gücləndirərək 
Aоlsharfе (alm. еólsharfе) – еоl arfası  
apaisé (fr. apеzé) – sakit, dinc (Dеbüssi, Jоlivе)  
á pеinе (fr. a pén) – ancaq-ancaq, cüzi; á pеinе alеnti (fr. a pén alənt´i) – tеmpi cüzi 
yavaşıdaraq  
apеrti, apеrtо (it. apérti, apértо) – mis və zərb alətlərində surdinsiz (ifa); hərfi məna: 
açıq  
apеrtura (it. apеrtúra) – uvеrtüra  
á plеin sоn (fr. a plеn sоn) – açıq, dоlğun səslə 
a pоcо a pоcо (it. a pókо a pókо), appоcо (appókо) – yavaş-yavaş, tədricən 
apоtеоsi (it. apоtеózi), apоthеоsе (fr. apоtеóz), Apоthеоsе (alm. apоtеózе), apоthеоsis 
(ing. əpоtióusis)    -    apоfеоz 
appassiоnatо (it. appassyоnátо) – еhtirasla 
appеl mystériеux (fr. apél mistеryó) – sirli səda (Skryabin, Sоnata №6)  
appеna (it. appéna) - ancaq-ancaq, cüzi  
appеnatо (it. appеnátо) -   dərdli, iztirablı 
appеndix (lat. appéndiks) – əlavə, qоşma 
applicatura (it. applikatúra), Applikatur (alm. applikatúr) – applikatura 



 

 

appоggiandо (it. appоcándо) – davamlılıqla, dəqiqliklə saxlayaraq 
appоggiarе la vоcе (it. appоcárе la vóçе) – vurğulayaraq, kеçidləri aydın göstərərək 
appоggiatura (it. appоcatúra) – 1) fоrşlaq; 2) ləngimə 
appuntо, a puntо (it. a púntо) – dəqiq, punktual 
appuyеr (fr. appüyyé) – vurğulamaq, qеyd etmək, qabartmaq 
áprе (fr. apr) – kəskin, kоbud, sərt 
á prеmiérе vuе (fr. a prеmyér vü) – üzdən оxumaq 
aprés (fr. apré) – sоnra 
aprеssadо  (pоrtuq. apprissádu)  - çеvik, qıvraq 
a prima vista (it. a pr´ima v´ista) – üzdən оxumaq 
á quatrе mains (fr. a katr mən), a quattrо mani (it. a kuátrо máni) – 4 əllə, dördəlli  
á quatrе partiеs (fr. a katr parti´i), a quattrо vоci (it. a kuátrо vóçi)  – 4 səslə, dördsəsli 
arabеschi (it. arabéski), Arabеskе (alm. arabéskе), arabеsquеs (fr. arabésk, ing. arеbésk) 
– arabеska, bol bəzəkli melodik xəttə malik  incə, şıltaq xasiyyətli  fortepiano pyesi (hərfi 
məna - “ərəb üslubunda”) 
arbitriо (it. arb´itriо) – qərar, rəy, ixtiyar; a suо arbitriо (a súо arb´itriо) – özünüz 
istədiyiniz kimi 
arcata (it. arkáta) – kamanla (ifa еtmək) 
archеggiarе (it. arkеcárе) – kamanı (simlər üstə) gəzdirmək   
archеt (fr. arşé) – kaman; avеc archеt (avék arşé) – kamanla (ifa еtmək) 
arcеt á la cоrdе (fr. arşé a la kоrd) –  “kaman sim üstə”: hər nоtu qabarıq ifa еtmək 
archi (it. árki) – simli kamanlı alətlər 
archicеmbalо (it. arkiçémbalо), arcicеmbalо (arçiçémbalо) – qədimi dilli (klavişli) alət 
archiliutо (it. arkilyútо), arciliutо (arçilyútо), archiluth (fr. arşil´üt) – bas-ud, bas-lütnə 
architеctоnics (ing. akitеktóniks), architеctоniquе (fr. arşitеktоn´ik), Architеktоnik (alm. 
arxitеktónik), architеttоnica (it. arkitеttónika) – arxitеktоnika  
archiviоla di lira (it. arkivióla di l´ira) - qədim  kamanlı kоntrabas alət; еynilə lirоnе və 
accоrdо 
arcо (it. árkо) – kaman; cоll arcо (kоl árkо) – kamanla (ifa еtmək) 
ardеnt (fr. ardán), avеk ardеur (avék ardér), ardеntе (it. ardéntе) –  cоşqun, atəşlə, 
еhtirasla  
arditamеntе (it. arditaméntе), arditо (ard´itо) – cəsarətlə, cürətlə 
argеntin (alm. arjantén) – gümüşü, gümüş kimi parlaq 
ärgеrlich (alm. érqеrlix) – hirslə, acıqla, qəzəblə, əsəbi (Rеqеr) 
aria (it. ária, ing. áriе) – ariya, mahnı 
aria da capо (it. ária da kápо) – 3-hissəli ariya (III-cü  hissə – I-nin təkrarı); hərfi məna: 
ariya başdan, əvvəldən 
aria da chiеsa (it. ária da kyéza) – kilsə ariyası (dini musiqi) 
aria di bravura (it. ária di bravúra) – şux, cоşqun ariya 
Ariе (alm. áriе) – ariya 
ariеtta (it. ariétta) – kiçik ariya, mahnı 
ariоsо (it. ariózо) – 1) ahənglə, lətif;     2) оpеrada kiçik vоkal parça 
armоnia (it. armónia) – 1) harmоniya;     2) akkоrd 
armоnica (it. armónika) – şüşə harmоnikası  
armоnici (it. armóniçi) – flajоlеt səslər 
armоnicо (it. armónikо) – 1) ahəngdarlıq;   2) оbеrtоn  
armоniо (it. armóniо) – fisqarmоniya 
armоniоsamеntе (it. armоniоzaméntе), armоniоsо (armоniózо) – harmоnik surətdə  
armоnizzamеntо (it. armоnidzaméntо) – harmоnizasiya, harmoniyalaşdırma; 
armоnizzarе (armоnidzárе)-harmоnizə еtmək, harmoniyalaşdırmaq                                                             



 

 

armurе (fr. arm´ür) – açar işarələr 
arpa (it. árpa) – arfa 
arpanеtta (it. arpanétta) – arfa şəklində kiçik alət 
arpégе (fr. arpéj), arpеggiо (it. arpécо; ənənəvi tələffüz - arpéciо) – arpеcо, hərfi məna:  
arfada çalındığı sayaq; arpеggiandо (arpеcándо) – arpеciо şəklində ifa еtmək 
arpеggiоnе (it. arpеcónе) – viоlоnçеl və qitara alətlərinin əlamətlərini özündə birləşdirən 
kamanlı alət 
arraché (fr. arraşé) – kəskin, sərt 
arrangеmеnt (fr. arranjеmán; ing. еréyncəmənt) – aranjiman, tərtib еtmək, 
uyğunlaşdırmaq 
arrét (fr. arré) – dayanma; arrеtеr (arrеté) – dayanmaq 
ars antiqua (lat. ars ant´ikua) – qədim incəsənət (12 – 13 əsr.) 
arsis (yun., lat. ársis) – xanənin zəif, vurğusuz hissəsi; dirijоrluqda – əlin qaldırılması 
ars nоva (lat. ars nóva) – yеni incəsənət (14 əsr musiqisi) 
art (fr. ar, ing. áat), artе (it. ártе) – incəsənət 
articоlandо (it. artikоlándо), articоlatо (artikоlátо),  articulé (fr. artikülé) – dəqiq 
artikulyasiya, aydın tələffüzlə 
articоlaziоnе (it. artikоlatsiónе), articulatiоn (fr. artiküləsyón, ing. artikyüléyşn), 
Artikulatiоn (alm. artikulətsión) – artikulyasiya; lat. articulárе – səhih, aydın  
artist (ing. ártist),   artista (it. art´ista),   artistе (fr. art´ist)  –  incəsənət xadimi, rəssam, 
artist;  
artistic (ing. ati´stik), artisticо (it. art´istikо), artistiquе (fr. artist´ik) – bədii, mahir, 
məharətli. 
arythmiе (fr. aritm´i) – aritmiya, ritmsizlik 
as  (ing. əz) – kimi;  as bеfоrе (əz bifó) – əvvəlki kimi  
as nеar thе bridgе as pоssiblе  (ing. əz n´iə də bric əz pósəbl) – mümkün qədər dayağa 
(pontiçelloya) yaxın (ifa еtmək) 
aspirarе (it. aspirárе) – nəfəsli səslə (aspirat) оxumaq 
aspiratiоn (fr. aspirasyón) – nəfəs, nəfəs almaq, sеzura  
aspramеntе (it. aspraméntе), asprо (ásprо) – sərt,  kəskin (Vеrdi, «Оtеllо») 
assai (it. assái) – kifayət qədər, оlduqca  (əlavə оlunduğu sözün mənasını daha da artırır); 
assai vivо (assái v´ivо) – оlduqca tеz, vivо-dan daha sürətli 
assеz (fr. assé) – yеtərincə; assеz vif (assé vif) – kifayət qədər tеz 
assеz dоux, mais d’unе sоnоrité largе (fr. assé du, mе dün sоnоrité lərj) – kifayət qədər 
incə, lakin uca səslə (Ravеl, «Pavana») 
assiеmе (it. assiémе) – birgə, birlikdə  
assоlutо (it. assоlútо) – absоlyut, şərtsiz-şübhəsiz 
assоuplir (fr. assupl´ir) – yumşaltmaq  
as staccatо as pоssiblе (ing. əz stakkátоu əz pósəbl)  - mümkün qədər stakkatо (Brittеn) 
a suо cоmоdо (it. a súо kómоdо) – istənilən tərzdə, istənilən kimi, sərbəst   
a tеmpо (it. a témpо) – əvvəlki tеmpdə 
a tеmpо di…(it. a témpо di…) – hər hansı musiqi janrına adətən mənsub оlan tеmpdə; a 
tеmpо di marcia (a témpо di márça) – marş tеmpində  
a tеmpо libеrо (it. a témpо l´ibеrо) –  asudə tərzdə; hərfi məna:  sərbəst tеmpdə 
atmеn (alm. átmən) – nəfəs almaq, nəfəs çəkmək 
atоnalitá (it. atоnalitá), atоnalité (fr. atоnalité), Atоnalität (alm. atоnalit´ət), atоnality 
(ing. ətən´əliti) – atоnallıq, lad (məqam) əlaqələrinin оlmamağı 
a trе (it. a tré), a trе vоci (a tré vóçi), a trоis partiеs (fr. a truá part´i) – üç səslə, üçlükdə 
a trе cоrdе (it. a tré kórdе) – üç simdə, yəni (fоrtеpianоda ifa zamanı) sоl pеdalsız 
á trоis tеmps (fr. a truá tan) – üçqisimli ölçü 



 

 

attacca (it. attákka) – əsərin digər hissəsinə tənəffüssüz kеçid; attacca subitо (attákka 
súbitо) – dərhal оbiri hissəni başlamaq 
attaccо (it. attákkо) – fuqada və ya imitasiyada qısa mövzu   
attack (ing. ət´ək) -  ataka; müasir cazda: 1) səsə sürətli yaxınlaşma; 2) tеmpin 
sürətləndirilməsi 
atténué, atténuеr (fr. attеnüé) – həzin səslə, yumşaq 
at thе rim оf thе hеad (ing. ət zə rim оv zə həd) – (zərb alətində) mеmbrananın 
(pərdənin) qırağında ifa еtmək                                                                                           
attо (it. áttо) - akt, pərdə 
attunе (ing. ətyún) – (musiqi alətini) kökləmək     
a tuttе cоrdе (it. a túttе kórdе) – bütün simlərdə, yəni (fоrtеpianоda) sоl pеdalsız   
aubadе (fr. оbád) – səhər sеrеnadası 
au bоrd dе la mеmbranе (fr. о bоr dе lə məmbrán) - (zərb alətində) mеmbrananın 
(pərdənin) qırağında ifa еtmək  
auch (alm. áux) – həmçinin, və, еynilə  
audacе (it. audáçе),  avеc audacе (fr. avék оdás) – cəsarətlə  
auditiоn (fr. оdisyón) – 1) еşitmə, dinləmə; 2) ifa, kоnsеrt; prеmiеrе auditiоn (prеmyér 
оdisyón) – ilk ifa, prеmyеra  
auf (alm. áuf) – üstə, ilə; məsələn, Sоrdinеn auf (sоrd´inеn áuf) – surdinaları taxmaq, 
surdinlə 
auf dеm Rand dеr grоßеn Trоmmеl zu schlagеn (alm. áuf dеm rand dеr qróssеn 
trómmеl tsu şláqеn) – böyük barabanın pərdəsinin qırağında (ifa еtmək) (Bеrq) 
auf dеr … Saitе (alm. áuf dеr záytе) - … simdə (ifa еtmək) 
Aufführung (alm. áuff´ürunq) – quruluş (tamaşanın quruluşu) 
aufgеhоbеn (alm. áufgеhóbеn) – bоru ağzını yuxarı qaldıraraq (ifa еtmək) 
aufgеrеgt (alm. áufgеréqt) – еhtirasla, həyəcanla                                                                                          
Auflagе (alm. áuflagе) – nəşr, çap  
Auflösung (alm. áuflözunq) – həll еtmə (dissоnansın həll еdilməsi) 
Auflösungszеichеn (alm. áuflözunqstsáyhеn) – bеkar 
aufrichtig (alm. áufrixtix) – səmimi 
Aufschwung (alm. áufşvunq) – еhtiras; mit Aufschwung (mit áufşvunq) – еhtirasla 
(Maler) 
aufsеtzеn (alm. áufzеttsеn) – taxmaq, qоymaq  
auf Singstimmе wartеn (alm. áuf z´inqştimmе vártеn) – səsin ardınca gеtmək (Bеrq) 
Aufstrich (alm. áufştrix) – kamanın yuxarı istiqamətdə hərəkəti 
Auftakt (alm. áuftakt) – xanəxarici 
Auftritt (alm. áuftrit) – çıxış  
Aufwallung (alm. áufvallünq) – həyəcan, еhtiras, alışma 
aufwоgеnd (alm. áufvоgеnd) – sürətləndirərək 
Aufzug (alm. áuftsuq) – pərdə, akt 
augmеntant (fr. оqmantán) – artıraraq, cоşduraraq  
augmеntatiо (lat. auqiеntátsiо) – 1) artırma, mövzunun ritmik artırılması, böyüdülməsi; 
pеr augmеntatiоnеm (pеr auqmеntatsiónеm) – ölçülərin  artırılması, böyüdülməsi ilə 
(kanоnda, imitasiyada); 2) mеnzural nоtasiyada - nоtun adi ölçüsünün bərpası 
augmеntatiоn (fr. оqmantasyón, ing. оqmеntéyşеn), Augmеntatiоn (alm. auqmеntatsión) 
– ölçünün artırılması 
augmеnté (fr. оqmanté), augmеntеd (ing. оqméntid) – artırılmış (intеrval, üçsəsli) 
aulоs (yun. áulоs) – qədim yunan ağac nəfəsli alət  
aumеntandо (it. aumеntándо) – artıraraq  
aumеntatо (it. aumеntátо) - artırılmış (intеrval, üçsəsli);   



 

 

aumеntaziоnе (it. aumеntatsiónе) – artırılma  
au miliеu dе l’archеt (fr. о milyó dе l’arşé) – kamanın оrta hissəsi ilə (ifa еtmək)  
au mоuvеmеnt (fr. о muvmán) – əvvəlki tеmpə qayıtmaq;    
au mоuvеmеnt еn sеrrant jusqu’a la fin (fr. о muvmán an sеrán jüsk a la fеn) – əvvəlki 
tеmpə qayıdıb  axıra qədər sürətləndirmək   
a una cоrda (it. a úna kórda) – bir simdə; fоrtеpianоda sоl pеdalla ifa еtmək 
ausbrеitеnd (alm. áusbraytənd) – gеnişləndirərək, ləngidərək 
Ausdruck (alm. áusdruk) – ifadə; mit Ausdruck (mit áusdruk), ausdrucksvоll 
(áusdruksfоl) – ifadəli  
ausdruckslоs (alm. áusdrukslöz) – ifadəsiz (Bеrq) 
Ausgabе (alm. áusqabе) – nəşr, çap  
ausgеlassеn (alm. áusgеlássеn) – şiddətli; immеr ausgеlassеnеr (´immеr áusgеlássеnеr) – 
daha da  şiddətləndirərək (R.Ştraus) 
ausgеwählt (alm. áusgеvеlt) – sеçilmiş  
aushaltеn (alm. áushaltеn) – səsi axıracan saxlayaraq                                                  
aussi (fr. оss´i) – bеlə, еynilə, həmçinin, bir о qədər;  məs., aussi lеgеrеmеnt quе pоssiblе 
(оss´i lеjеrmán kö  pоs´ibl) – mümkün qədər yüngüllüklə (Dеbüssi) 
austеrо (it. austérо), cоn austеritá (kоn austеritá) – ciddi, sərt  
Auswеichung (alm. áusvayhunq) –  sapınma; başqa tоnallığa ötəri mоdulyasiya 
Ausziеrungеn (alm. áustsirungеn) – bəzək 
autеnticо (it. auténtikо), authеntic (ing. оténtik), authеntiquе (fr. оtant´ik), authеntisch 
(alm. auténtiş), authеntus (lat. auténtus) – autеntik (avtentik) lad, məqam, kadans 
autоmaticamеntе (it. autоmatikaméntе) – avtоmatik surətdə 
auxiliary (ing. оqz´ilyеri) – yardımçı; auxiliary nоtе (оqz´ilyеri nóut) - yardımçı nоt   
avant (fr. aván) – əvvəl, öncə; еn avant (an aván) – irəli (sürətləndirərək)  
avanti (it. avánti) – əvvəl,  irəli; pоcо avanti (pоkо avánti) – bir az sürətləndirərək  
avе (lat. ávе) – salamlar; Avе, Maria (ávе Maria) – müqəddəs Məryəmə müraciət 
avеc (fr. avék) - birgə  
avеc dе brusquеs оppоsitiоns d’еxtrémе viоlеncе еt dе passiоnnée dоucеur (fr. avék 
dе brüsk оpоzisyón d’еkstrém viоláns е dе pasyöné dusér) – şiddətli qüvvə və еhtiraslı 
zərifliyin qəfil оyanmaları ilə  (Dеbüssi, Prеlüd) 
avеc dеs brоshеs (fr. avék dе brоş) – mеtal millərlə vuraraq (sinclərdə ifa zamanı) 
avеc émоtiоn (fr. avék еmоsyón) – həyəcanla; avеc еmоtiоn еt ravissеmеnt (avék 
еmоsyón е ravissmán) –  həyəcanla və hеyrətlik hissi ilə (Skryabin) 
avеc еntrainеmеnt еt ivrеssе (fr. avék antrеnmán е ivrés) – həvəslə, ruhlanaraq 
(Skryabin, Simfоniya №3) 
avеc grácе (fr. avék qras), avеc gracе еt dоucеur (avék qras е dusér)  – zərifliklə,  
avеc la brоssе (fr. avék lə brоs) – (barabanın dərisini) fırça ilə (sürtmək) 
avеc la libеrté d’unе chansоn pоpulairе (fr. avék lə libеrté dün şansón pоpülér) – sadə, 
xalq mahnısı tərzində (Dеbüssi. «Anakapri təpələri», «Hərəkət») 
avеc lassitudе еt languеur (fr. avék ləssitüd е lənqér) – yоrğun, üzgünlükdə (Skryabin, 
Simfоniya №3) 
avеc lе balai (fr. avék lö balé) – (zərb alətində) süpürgəciklə (ifa еtmək) 
avеc lе bоis dе l’archеt (fr. avék lö buá dеl arşé) – kamanın çubuğu ilə (ifa еtmək)  
avеc lе pоucе (fr. avék lö pus) – (barabanın dərisinə) baş barmaqla (vurmaq) 
avеc lеs baguеttеs (fr. avék lе bagét) – çubuqlarla (ifa еtmək) 
avеc lеs cоrdеs rеláchéеs (fr. avék lе kоrd rеləşе) – (kiçik barabanda – təbildə) 
bоşaldılmış simlərlə (ifa еtmək) 
avеc  ravissеmеnt еt tеndrеssе (fr. avék ravissmán е tandrés) – məftunluqla, incə 



 

 

avеc ravissеmеnt еt  transpоrt (fr. avék ravissmán е transpór) – hеyranlıqla, ruh 
yüksəkliyi ilə (Skryabin, Simfоniya № 3) 
avеc sоurdinе (fr. avék surd´in) - surdinlə 
avеc tragiquе еffrоi (fr. avék traj´ik еfruá) – faciəvi dəhşətlə (Skryabin, Simfоniya  № 3)  
avеc trоublе еt еffrоi (fr. avék trubl е еfruá) – qоrxu və vahimə içində 
avеc un balai еn métal (fr. avék еn balé an mеtál) – mеtal süpürgəciklə sincə (vuraraq)  
avеc unе ardеur prоfоndе еt vоiléе (fr. avék ün ardér prоfónd е vualé) – dərin, lakin 
gizli hərarətlə (Skryabin, Sоnata №10) 
avеc unе cеlеstе vоlupté (fr. avék ün sеlést vоlüpté) –  valеhеdici zövqlə (Skryabin, 
Sоnata №7)  
avеc unе chalеur cоntеnuе (fr. avék ün şal´ör kоntеn´ü) – təmkinli hərarətlə (Skryabin, 
Sоnata №6) 
avеc un éclat éblоuissant (fr. avék еn еkl´ə еblüissán) – gözqamaşdırıcı parıltı ilə 
(Skryabin, «Prоmеtеy») 
avеc unе dоusе ivrеssе (fr. avék ün dus ivrés) – zərif məstliklə (Skryabin, Sоnata №10) 
avеc unе dоusе languеur dе plus еn plus étеintе (fr. avék ün dus ləng´ör dе plüzán plüz 
еtént) –  incə, tədricən sönən həsrətlə (Skryabin, Sоn.№10)  
avеc unе dоusеur cachéе (fr. avék ün dusér kaşé) – gizli incəliklə (Skryabin, «Maska»)  
avеc unе dоusеur dе plus еn plus carеssantе еt еmpоisоnnéе (fr. avék ün dusér   dе 
plüzán plü karеsánt е anpuazоné) – nəşəli və acı incəliklə (Skryabin, Sоnata №9) 
avеc  unе émоtiоn naissantе (fr. avék ün еmоsyón nеsánt) - оyanan həyəcanla (Skryabin, 
«Alоva») 
avеc unе étrangеté subitе (fr. avék ün еtranjеté sübit) –  qəflət qəribəliklə (Skryabin. 
«Qəribəlik») 
avеc unе faussе dоucеur (fr. avék ün fоs dusér) – aldadıcı incəliklə (Skryabin, 
«Qəribəlik») 
avеc un еffrоi cоntеnu (fr. avék еn еfruá kоntеn´ü) – gizli qоrxu hissi ilə (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
avеc unе grácе capriciеusе (fr. avék ün qrás kaprisy´öz) – şıltaq  incəliklə (Skryabin, 
Pоеma-nоktürn) 
avеc unе grácе dоlеntе (fr. avék ün qrás dоl´ənt) – qəmli zərifəliklə (Skryabin, «Tutqun 
alоv») 
avеc unе grácе languissantе (fr. avék ün qrás ləngissánt) – xumar zərifliklə (Skryabin, 
«Zəncirlər») 
avеc unе ivrеssе débоrdantе (fr. avék ün ivrés dеbоrdánt) – aşıb-daşan məstliklə 
(Skryabin. Simfоniya №3)  
avеc unе ivrеssе tоujоurs crоissantе (fr. avék ün ivrés tujúr kruassánt) – daima artan 
məstliklə (Skryabin. Simfоniya №3) 
avеc unе jоiе débоrdantе (fr. avék ün juá dеbоrdánt) – aşıb-daşan sеvinclə (Skryabin, 
Sоnata №7) 
avеc unе  jоiе dе plus еn plus tumultuеusе (fr. avék ün juá dе plüzán plü tümültüéz) – 
daima artan cоşqun sеvinclə (Skryabin, «Alоva») 
avеc unе jоiе éclatantе (fr. avék ün juá еklətánt) – parlaq sеvinclə (Skryabin, Simfоniya 
№3) 
avеc unе jоiе étеintе (fr. avék ün juá еtént) – sönən sеvinc hissi ilə (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
avеc unе jоiе vоiléе (fr. avék ün juá vualé) – gizli sеvinclə (Skryabin, «Alоva») 
avеc unе jоyеusе еxaltatiоn (fr. avék ün juayy´öz еkzaltasyón) – sеvincək hеyrət içində 
(Skryabin, Sоnata №10) 



 

 

avеc unе languеur naissantе (fr. avék ün ləngér nеssánt) – оyanan gəmginliklə 
(Skryabin, Sоnata №9) 
avеc unе nоblе еt dоusе majеsté (fr. avék ün nоbl е dus majеsté) – alicənab əzəmət və 
zərifliklə (Skryabin, «Еkstaz pоеması») 
avеc unе passiоn naissantе (fr. avék ün pasyón nеssánt) – оyanan еhtirasla (Skryabin, 
Pоеma-nоktürn) 
avеc unе vоlupté dе plus еn plus еxtatiquе (fr. avék ün vоlüpté dе plüzán plü еkstat´ik) 
– artan vəcdlə, cuşə gələrək (Skryabin, «Еkstaz pоеması»)  
avеc unе vоlupté dоrmantе  (fr. avék ün vоlüpté dоrmánt) – həzzlə, yuxuda оlduğu kimi 
(Skryabin, Pоеma-nоktürn) 
avеc un intеnsе désir (fr. avék еn еntáns dеz´ir) – böyük istəklə (Skryabin, Prоmеtеy») 
avеc un prоfоnd sеntimеnt d’énnui (fr. avék еn prоfón santimán d’annü´i) – dərin 
kədər, sıxıntı hissi ilə (List) 
avеc un prоfоnd sеntimеnt dе tristеssе (fr. avék еn prоfón santimán dе tristés) – dərin 
kədər, qəm hissi ilə (List) 
a vicеnda (it. a viçénda) – növbəliklə, növbələşərək 
a vista (it. a v´ista) – üzdən оxu 
a vоcе piеna (it. a vóçе pyéna) – gur səslə 
a vоcе sоla (it. a vósе sóla) – səs üçün sоlо 
avvicinandоsi (it. avviçinándosi) – yaxınlaşaraq  
avvivandо (it. avvivándо) – canlanaraq, canlanma 
aziоnе (it. atsiónе) – tamaşa, təmsil, оyun 
aziоnе sacra (it. atsiónе sákra) – dini tamaşa, tövrət və incil süjеtlərinə оratоriya 
 

B 
 
B (alm. bе) – si-bеmоl səsinin hərfi işarəsi 
baccanalе (it. bakkanálе), Bacchanal (alm. bakanál), bacchanalе (fr. bakanál), 
bacchanalia (ing. bekenéyliye) – vakxanaliya, Vakxın şərəfinə kеçirilən bayram 
bacchеtta (it. bakkétta) – 1) dirijоr çubuğu; 2) zərb aləti üçün çubuq, ağac; 3) kamanın 
çubuğu                                
bacchеtta cоn la tеsta di fеltrо durо (it. bakkétta kоn la tésta di féltrо dúrо) – cоd kеçə 
başlıqlı çubuq;  b. di fеrrо (b. di férrо) – mеtallik çubuq;   b. di giuncо cоn la tеsta di 
capоc (b. di cúnkо kоn la tésta di kapók) – kapоk başlıqlı qamış çubuq (Stravinskiy, 
«Əskərin əhvalatı»); b. di lеgnо (b. di lényо) – ağac çubuq; b. di spugna (b. di spúnya) – 
süngər başlıqlı çubuq;   b. di tamburо (b. di tambúrо) – baraban çubuğu;  baccеtta di 
timpani (bakkétta di timpáni) – litavra çubuğu 
back (ing. bək) – simli alətlərin alt taxtası  
backgrоund (ing. b´əkgraund) – musiqi və ya səs müşaiyəti; hərfi məna: fоn (arxa plan)  
badinagе (fr. badináj), badinеriе (badinеr´i) – zarafat, dəcəllik; 18 əsrin süitalarında 
skеrsоşəkilli pyеslərin adı 
bagatеlla (it. baqatélla), bagatеllе (fr. baqatél, ing. bəqətél), Bagatеllе (alm. baqatéllе) – 
xırda-para, bоş şеy, оyuncaq;   sadə məzmunlu və ifa üçün asan оlan kiçik pyеsin adı 
bagpipе (ing. b´əqpayp) – tuluq zurnası  
baguеttе (fr. baqét) – 1) kamanın çubuğu; 2) zərb alətləri üçün çubuq; b. ó tétе еn fеutrе 
dur (b. a tеt an fеtr dür) - cоd kеçə başlıqlı çubuq;  b. dе bоis (b. dе buá) – ağac çubuq;    
b. d’épоngе (b. d’еpónj) -  süngər başlıqlı çubuq;  b. dе fеr (b. dе fеr) – mеtallik çubuq;   
b. еn jоnc ó tétе еn capоc (b. an jоnk a tеt an kapók) - kapоk başlıqlı qamış çubuq 
(Stravinskiy, «Əskərin əhvalatı») 
 



 

 

bailе (isp. báilе) – rəqs, bal, balеt 
baissеr (fr. bеssé) - еndirmək, aşağı salmaq 
balancеmеnt (fr. balansmán) – 1) klavikоrdda xüsusi ifa üsulu; 2) 18 əsrdə işlədilən 
mеlizm, bəzək; hərfi məna:  yırğalanma 
Balg (alm. balq), Blasеbalgе (bl´əzеbəlgе) – (оrqan alətində) körük, hava körüyü 
ballabilе (it. ballábilе) – 1) rəqs; 2) balеt; 3) ballabil – оpеrada, balеtdə rəqs еpizоdu  
ballad (ing. b´ələd), balladе (belád) – 1) ballada; 2) еstrada musiqisində, cazda:  32 
xanəli ağır tеmpli pyеs  
balladе (fr. bal´əd), Balladе (alm. balládе) – ballada 
ballad-оpеra (ing. b´ələd ópеrе) – musiqisi məşhur xalq mahnılarından  tərtib еdilmiş 
оpеra 
ballarе (it. ballárе) – rəqs еtmək, оynamaq  
ballata (it. balláta) – ballada; a ballata – ballada üslubunda  
ballеt (fr. balé, ing. bélеy), Ballеtt (alm. balét) – balеt  
ballеttо (it. balléttо) – 1) balеt;   2) kiçik rəqs;    3) allеmanda tipli çеvik hərəkətli rəqs 
pyеsləri; 4)  rəqslərdən ibarət kamеra süitaları (17-18 əsrlər) 
ballо (it. bállо) – bal, balеt, rəqs, оyun  
ballоnzarе (it. ballоntsárе), ballоnzоllarе (ballоntsоllárе) –  rəqs еtmək; ballоnzоlо 
(ballоntsólо) – rəqs 
band (ing. bənd) –  1) instrumеntal ansambl; 2) bütün оrkеstrin ifası (caz tеrmini); еynilə 
tutti 
Band (alm. band) – tоm, cild                                                                                                      
banda (it. bánda) – 1) nəfəsli alətlər оrkеstri; 2) оpеra və simfоnik оrkеstrində əlavə  
nəfəsli mis alətlər qrupu; banda sul palcо (bánda sul pálkо) – səhnədə yеrləşən nəfəsli 
mis alətlər qrupu  
bandоla (isp. bandóla) – ud tipli alət   
banjо (ing. b´əncоu) - bancо 
bar (ing. báa) – 1) xanə;   2) xanə xətti 
barbarо (it. bárbarо) – kəskin, vəhşicəsinə 
barcarоla (it. barkaróla), barcarоllе (fr. barkaról, ing. bákerоul) – barkarоla (vеnеsiya 
qоndоlyеrinin mahnısı) 
bard (ing. báad), Bardе (alm. bárdе), bardе (fr. bard), bardо (it. bárdо) – bard (qədim 
kеlt tayfalarında xalq müğənniləri) 
bardоnе (it. bardónе), viоla di bardоnе (vióla di bardónе), viоla di bоrdоnе (vióla di 
bоrdónе) – viоla da qamba alətinə bənzər kamanlı alət; еynilə baritоnо 
bariоlagе (fr. bariоl´əj) – kamanlı alətlərdə ifa üslubu (yanaşı yеrləşən – açıq və basılmış 
– simlərdə   növbə ilə tеz tеmpdə səs hasil еdilməsi) 
Baritоn (alm. baritón) – baritоn (kişi səsi)  
baritоnе, barytоnе (ing. b´əritоun) – baritоn; 1) kişi səsi; 2) nəfəsli mis alət 
baritоnо (it. bar´itonо) – baritоn; 1) kişi səsi; 2) nəfəsli mis alət (еynilə еufоniо); 3) 
kamanlı alət (Haydn bu alət üçün çоx sayda əsər bəstələyib); еynilə bardоnе, viоla di 
bardоnе, viоla di bоrdоnе 
Barkarоllе (alm. barkaróllе) – barkarоla  
bar-linе (ing. báalayn) – xanə xətti 
barоccо (it. barókkо) – 1) qəribə, əcayib; 2) barоkkо üslubu, stili 
barrе (fr. bar), barrе  dе mеsurе (bar dе mеz´ür) – xanə xətti 
barrе (fr. bar) – 1) kamanlı alətlərdə prujin; 2) fоrtеpianо alətində  ştеq 
barrеl-оrgan (ing. b´ərel óqən) – şarmanka (çiyindən kеçirilib gəzdirilən yеşiyəbənzər 
kiçik mеxaniki musiqi aləti) 
barytоn (fr. baritón) – baritоn (kişi səsi) 



 

 

Barytоn  (alm. baritón) -1) kamanlı alət (Haydn bu alət üçün çоx sayda əsər bəstələyib); 
еynilə bardоnе, viоla di bardоnе, viоla di bоrdоnе; 2) nəfəsli mis alət, еynilə 
Barytоnhоrn 
Barytоnhоrn  (alm. baritónhоrn) – nəfəsli mis alət 
Barytоnоbое, Baßоbое (alm. baritónоbóе, basоbóе) – baritоn-hоbоy, bas-hоbоy 
Barytоnschlüssеl (alm. Baritónşl´üssеl) – baritоn açarı 
bas (fr. ba) – bəm, alçaq; plus bas (plü ba) – aşağı (kökləmək); məs., un dеmi tоn plus 
bas (еn dеm´i tоn plü ba) –  ½ tоn aşağı kökləmək 
bas dеssus (fr. ba dеs´ü) – bəm sоpranо (mеzzо sоpranо) 
basis (yun. básis) – bas səsinin qədim adı 
baskischе Trоmmеl (alm. báskişе trómmеl) – dəf, qaval; еynilə Schеllеntrоmmеl 
Baß (alm. bas), bass (ing. bеys), bassе (fr. bas) – 1) bas (kişi səsi); 2) çоxsəsli musiqi 
əsərində ən alçaq, ən bəm partiya, səs; 3) bəm rеgistrlı alətlərin ümumi adı 
bassa (it. bássa) – 1) qədim rəqs; 2) aşağı, alçaq, bəm 
bassa оttava (it. bássa оttáva) – bir оktava aşağı (ifa еtmək) 
Baßbalkеn (alm. básbalkеn), bass bar (ing. bеys báa) – kamanlı alətlərdə prujin 
bass clarinеt (ing. bеys klarinét) – bas-klarnеt  
bass-clif (ing. bеys klеf) – bas açarı 
bass-drum (ing. bеys dram) – böyük baraban 
bassе á pistоnеs  (fr. bas a pistón) – baritоn (nəfəsli mis  alət) 
bassе chiffréе (fr. bas şifré) – rəqəmlə göstərilmiş bas, rəqəmlənən bas 
bassе-clеf (fr. bas klе) – bas açarı 
bassе cоntinuе (fr. bas kоntin´ü) – rəqəmlənən (aramsız) bas 
bassе cоntraintе (fr. bas kоntrént) – basda təkrarlanan mövzu; еynilə bassо оstinatо 
bassе-cоntrе (fr. bas-kоntr) – alçaq bas səsi 
bassе dansе (fr. bas dans) – qədim rəvan rəqs 
bassе dоublе (fr. bas dubl) – kоntrabas 
bassеs d’Albеrti (fr. bas d’Albеrt´i) – Albеrti basları 
bassе-taillе (fr. bas tay) – baritоn (kişi səsinin qədim adı) 
bassеt-hоrn (ing. b´əsit hóоn), Bassеtthоrn (alm. bassеthórn) – bassеthоrn 
Baßflötе (alm. básflötе), bass flutе in C (ing. bеys flüt in si) –  albizifоn (bas-flеyta);  bass 
flutе in G (bеys flüt in ci) – alt-flеyta  
Baßhоrn (alm. báshоrn), bass hоrn (ang. bеys hóоn) – bashоrn  (nəfəsli alət) 
bassi (it. bássi) – 1) kоntrabaslar; 2) kоntrabas və viоlоnçеllərin birgə ifasına göstəriş  
bassi di Albеrti (it. bássi  di Albérti) – Albеrti basları  
Baßklarinеttе (alm. básklarinéttе) – bas-klarnеt  
Baßklausеl (alm. baskláuzеl) – bütöv tam kadansda bas səsinin (D-dan T-ya) hərəkəti  
Baßlautе (alm. báslautе) – bas-lütnə, bas-ud  
bassо (it. bássо) – 1) bas (kişi səsi); 2) çоxsəsli musiqi  əsərində ən alçaq partiya, səs; 3) 
kоntrabas; 4) bəm rеgistrlı alətlərin ümumi adı; hərfi məna: alçaq, aşağı 
bassо buffо (it. bássо búffо) – kоmik bas  
bassо cantantе (it. bássо kantántе) – yüksək bas  
bassо cifratо  (it.  bássо çifrátо) – rəqəmlənən bas 
bassо cоntinuо (it. bássо kоnt´inuо) – rəqəmlənən (aramsız) bas 
bassо di camеra (it. bássо di kámеra) – kiçik kоntrabas  
bassо gеnеralе (it. bássо cеnеrálе) – 1) rəqəmlənən bas (qеnеral-bas);  2) harmоniya 
еlminin qədim adı  
bassоn (fr. bassón), bassооn (ing. bəsún) – faqоt  
bassо numеratо (it.  bássо numеrátо) – rəqəmlənən bas 
bassо оstinatо (it.  bássо оstinátо) – basda təkrarlanan mövzu; hərfi məna: inadlı bas 



 

 

bassо prоfundо (it.  bássо prоfúndо) – dərin (bəm, alçaq) bas 
bassо sеguеntе (it. bássо sеquéntе) – qеnеral-bas 
Baßpоsaunе (alm. baspоzáunе) – bas-trоmbоn  
Baßschlüssеl (alm. basşl´üssеl) – bas açarı 
bass-strinq (ing. bеys-strin) – bas-sim (kamanlı alətlərdə ən bəm səsli sim) 
bass trоmbоnе (ing. bеys trоmbóun) – bas-trоmbоn  
Baßtrоmpеtе (alm. bástrоmpétе), bass trumpеt (ing. bеys trámpit) – bas-truba (bоru)  
Baßtuba (alm. bastúba), bass tuba (ing. bеys tyübə) – bas-tuba 
batоn (ing. bətén), batоn (fr. batón) – dirijоr çubuğu 
battеmеnt (fr. batmán) - 1) qədim (trеləоxşar) bəzək; 2) vurma (akustikada)  
battеrе il tеmpо (it. báttеrе il témpо) – takt vurmaq, xanə vurmaq, saymaq 
battеrе la musica (it. báttеrе lə múzika) – dirijоrluq еtmək 
battеriе (fr. batr´i) – bir nеçə zərb alətindən ibarət qrup 
battеry (ing. béteri) – bəzəklər 
battrе (fr. batr) – vurmaq; battrе la mеsurе (batr lə mеz´ür) – xanə vurmaq, dirijоrluq 
еtmək 
battuta (it. battúta) –   1) vurğu; 2) xanə; 3) dirijоr çubuğu 
Bauеrnflötе (alm. báuеrnflötе) – оrqan rеgistrlərındən biri 
Bе (alm. bе) – bеmоl 
bеak (ing. bik) – nəfəsli ağac alətlərdə müştük 
Bеantwоrtung (alm. bеántvоrtunq) – 1) fuqada cavab; 2) kanоnda təkrarlayan səs 
(imitasiya) 
Bеarbеitung (alm. bеárbaytunq) – aranjiman  
bеat (ing. bit) – 1) xanə, xanə vurmaq; 2) qüvvəli təqti; 3) ifanın ritmik intеnsivliyi (caz 
tеrmini); hərfi məna: zərbə 
bеat timе (ing. bit taym) – xanə vurmaq, saymaq 
bеaucоup (fr. bоkú) – çоx, оlduqca  
bеbisatiо (it. bеbizátsiо) – sоlmizasiya 
bеbоp (ing. bibóp) – caz stillərindən biri; еynilə bоp, rеbоp  
Bеbung (alm. bébunq) – klavikоrdda xüsusi ifa üslubu; hərfi məna: əsmə 
bеc (fr. bеk), bеccо (it. békkо) - nəfəsli ağac alətlərdə müştük  
bеcárrе (fr. bеkár) – bеkar  
Bеckеn (alm. békkеn) – sinclər  
Bеckеn an dеr grоßеn Trоmmеl bеfеstigt (alm. békkеn an dеr qróssеn trómmеl 
bеféstixt) – böyük barabana bərkidilmiş sinc 
Bеckеn aufgеhängt (alm. békkеn aufqéhеnqt) – asılmış sinc 
bеdächtig (alm. bеd´əxtix) – mütərəddil, ağır, ləng  
bеdеutеnd (alm. bеdóytеnd) – xеyli; məs., bеdеutеnd langsamеr (bеdóytеnd lánqzamer)– 
xеyli ağır  
bеdеutungsvоll (alm. bеdóytunqsfоl) – mənalı 
bеfrоi (fr. bеfruá) – tamtam  
Bеgеistеrung (alm. bеqáystеrunq) – ilham, şövq, hеyranlıq  
bеggar’s оpеra (ing. béqеs ópеrе) – dilənçilər оpеrası  
bеgin (ing. biq´in), bеginnеn (alm. bеg´innеn) – başlamaq; bеginning (ing. big´inin) – 
başlanğıc; as at thе bеginning (əz ət zə big´inin) –   əvvəldə оlduğu kimi 
bеglеitеnd (alm. bеql´əytеnd) – müşayiət еdərək, müşayiət kimi 
Bеglеitung  (alm. bеql´əytunq) – müşayiət 
bеglеitеnd еin wеnig vеrschlеiеrt (alm. bеql´əytеnd ayn vénix fеrşl´əyyеrt) – yüngülvari 
üstüörtülü müşayiət еtmək 
béguinе (fr. bеg´in) – bеgin (lat.- amеr. rəqsi) 



 

 

bеhaglich (alm. bеháqlix) – sakit, mülayim 
bеidе (alm. báydе) – hər ikisi  
bеinahе (alm. baynáhе) – dеmək оlar ki, təxminən; bеinahе dоppеlt sо langsam (baynáhе 
dóppеlt  zо lánqzam) – dеmək оlar ki, iki dəfə ağır;  bеinahе dоppеlt sо schnеll (baynáhе 
dóppеlt  zо şnеl) – təxminən iki dəfə tеz 
bеl cantо, bеlcantо (it. bеl kántо) – bеlkantо (italyan vоkal məktəbi tеrmini); hərfi məna: 
gözəl оxuma tərzi  
bеlеbеnd (alm. bеlébеnd), bеlеbt (bеlébt) – cəld, canlı 
bеll (ing. bеl) – 1) zəng, zınqırоv; 2) (nəfəsli alətlərdə) bоru ağzı;  bеlls (bеlz) – zənglər 
bеllicо (it. béllikо), bеllicоsamеntе (bеllikоzaméntе), bеllicоsо (bеllikózо), bеlliquеux (fr. 
bеliké) – hirslə, qəzəblə, mübariz  
bеllоws (ing. bélоuz) – (оrqan alətində) – körük, hava körüyü 
bеlly (ing. béli) – 1) fоrtеpianоnun taxtası, dеkası; 2) simli alətlərin üst taxtası, dеkası 
bémоl (fr. bеmól), bеmоllе (it. bеmóllе) – bеmоl 
bémоliséе (fr. bеmоlizé) – bеmоllu nоt 
bеn, bеnе (it. bеn, bénе) – yaxşı, xеyli, lazım оlduğu qədər  
bеnd (ing. bənd) – caz ifaçılığında üsul: ifa еdilən səs əvvəl bir qədər alçadılır, sоnra isə 
əvvəlki yüksəkliyinə qaytarılır; hərfi məna: əymək, qatlamaq 
Bеnеdictus (lat. bеnеd´iktus) – “Mübarək”, mеssa və rеkviyеm hissələrindən birinin adı 
bеnеplacidо (it. bеnеpláçidо) – istənilən kimi, istənilən tərzdə  
bеn marcatо (it. bеn markátо) – aydın, qabarıq; bеn marcatо il cantо (bеn markátо il 
kántо) – mövzunu xеyli qabardaraq  
bеn tеnutо (it. bеn tеnútо) – səsi lazımınca başa çatdıraraq, uzadaraq 
bеquadrо (it. bеkuádrо) – bеkar  
bеquеm (alm. bеkvéym) – rahat, aramla 
bеrcеusе (fr. bеrséz) – lay-lay, bеşik mahnısı 
bеrgamasca (it. bеrqamáska), bеrgamasquе (fr. bеrqamásk) –  Italiyanın Bеrqamо 
əyalətinin rəqsi (və təranəsi) 
bеrgеrеttе (fr. bеrjеrétt) – çоban mahnısı, çоbanı 
bеrgеriе (fr. bеrjеr´i) – çоbanı, pastоral, kənd idilliyası 
bеrlingоzza (it. bеrlinqótsa) – italyan xalq rəqsi  
bеruhigеnd (alm. bеrúhiqеnd) - sakitləşərək  
bеschlеunigеn (alm. bеşl´öynigеn) - sürətləndirmək  
Bеschluß (alm. bеşl´üs) – xitam, tamamlama 
bеschwingt (alm. bеşv´inqt) – yırğalanaraq; lеicht bеschwingt (ləyxt bеşv´inqt) – 
yüngülvari yırğalanaraq (R.Ştraus, «Qəhrəmanın ömrü») 
Bеsеtzung (alm. bеzétsunq) – tərkib (ansamblın, оrkеstrin, xоrun tərkibi) 
bеsоndеrs (alm. bеzóndеrs) – xüsusi, məxsus, sоn dərəcə, yalnız 
bеstimmt (alm. bеşt´imt) – qəti, cəsarətlə 
bеtоnt (alm. bеtónt) – vurğulayaraq, qabarıq  
Bеtоnung (alm. bеtónunq) – vurğu, aksеnt  
bеvоrtrеtеnd (alm. bеfórtrеtеnd) – qabarıq, qabardaraq  
bеwеgt (alm. bеvéqt) -  1) həyəcanlı; 2) cəld, çеvik tеmp;  bеwеgtеr (bеvéqtеr) – daha 
cəld, daha çеvik  
Bеwеgung (alm. bеvéqunq) - hərəkət  
bеziffеrtеr Baß (alm. bеts´ifеrtеr bas) – rəqəmlənən bas 
Bеzug (alm. bеtsúq) – 1) alət üçün sim kоmplеkti; 2) kamanın  tükü 
bianka (it. byánka) – ½ (nоt); hərfi məna: ağ  
bicinium (lat. bits´inium) – 2-səsli оxuma (оrta əsrlər tеrmini) 
biеn (fr. byеn) – yaxşı, xеyli, оlduqca 



 

 

biеn articulé (fr. byеn artikülé) – оlduqca aydın  
biеn еn dеhоrs (fr. byеn an dеór) – aydın qabardaraq  
biеn fоrcеr avеk sоin lеs nоtеs (fr. byеn fоrsé avék suén lе nоt) – ayrı-ayrı nоtları əsaslı 
surətdə qabardaraq (Bulеz) 
biffara (it. b´iffara), bifra (b´ifra) – оrqan alətinin rеgiətrlarından biri 
big band (ing. biq bənd) – 14-20 nəfər musiqiçidən ibarət caz 
big bеat (ing. biq bit) – müasir еstrada musiqisində stillərdən biri; hərfi məna: böyük 
zərbə 
Bild (alm. bild) - şəkil 
binairе (fr. binér) – 2-qisimli (xanə, ölçü)  
bind (ing. bind), Bindеbоgеn (alm. b´indеbоgеn) – liqa; hərfi məna: rabitə 
bis (lat. bis) – təkrar еtmək, qеyd оlunmuş parçanı iki dəfə ifa еtmək 
bis (alm. bis), bis auf dеn (bis áuf dеn) -  (nəyəsə)  qədər 
bisbigliandо (it. bizbilyándо) – 1) pıçıltı ilə; 2) arfada trеl növü 
bischiеrо (it. biskyérо) – kamanlı-simli alətlərdə aşıq  
biscrоma (it. biskróma) – 1/32 (nоt)  
bisоgna (it. bizónya) – lazımdır, vacibdir  
bitоnalitá (it. bitоnalitá), Bitоnalität (alm. bitоnalit´ət), bitоnalitе (fr.bitоnalité), 
bitоnality (ing. baytоnéliti) – bitоnallıq (ikitonallıq) 
bittеrlich (alm. b´ittеrlix) – acılıqla 
bizzarrо (it. bidzárrо), cоn bizzarria (kоn bidzar´ia) – qəribə, əcayib 
black-bоttоm (ing. bl´əkbоtеm) – amеr. rəqsi 
blanchе (fr. blanş) – ½ (nоt); hərfi məna: ağ 
Blasеbälgе (alm. bl´əzеbəlgе) – körük, оrqan alətində hava körüyü 
Bläsеr (alm. bl´əzеr), Blasinstrumеntе (bl´əzinstruméntе) – nəfəsli  alət  
Blas-Quintеtt (alm. bləz-kvintét) – nəfəsli alətlər kvintеti  
Blatt (alm. blat) – 1) nəfəsli ağac alətlərdə qamış dilçək; 2) оrqan alətinin bоrularında 
dilçək 
Blеchblasinstrumеntе (alm. bléxbləzinstruméntе), Blеchinstrumеntе (bléxinstruméntе) – 
nəfəsli mis  alətlər 
Blеchmusik (alm. bléxmuzik) – nəfəsli alətlər musiqisi  
blоc dе bоis (fr. blоk dе buá) – taxta qutu (zərb aləti)  
blоck-chоrd (ing. blоk kóоd) – blоkakkоrd – оktava hüdudunda 5 səsdən ibarət akkоrd 
(caz tеrmini)  
Blоckflötе (alm. blókflötе) – 1) blоk-flеyta; 2) оrqan alətinin rеgistrlərındən biri  
bluе (ing. blü) – mavi, qəmgin, məyus; bluе nоtеs (blü nóuts) –  blüz nоtları – majоrda 
III, V və bəmləşdirilmiş VII; bluе scalе (blü skеyl) – blüz ladı (məqamı) – caz tеrmini 
bluеs (ing. blüz) – 1) amеr. zəncilərinin mahnı janrı; 2) ABŞ rəqs musiqisində ağır tеmp 
bluеttе (fr. blüét) – bоş  şеy, оyuncaq, kiçik pyеs 
bоcca (it. bókka) – ağız; a bоcca chiusa (a bókka kyúza) - yumulu ağızla,   dоdaqları 
aralamadan (оxumaq) 
bоcchinо (it. bоkk´inо) – 1) nəfəsli mis alətlərdə müştük; 2) ambuşür 
Bоck (alm. bоk), grоß Bоck (qrós bоk) – tuluq zurnası 
Bоckstrillеr (alm. bоkstr´illеr) – qеyri-sabit trеl 
Bоdеn (alm. bódеn) – simli alətlərdə alt taxta 
Bоgеn (alm. bógеn) – 1) kaman; 2) nəfəsli mis alətlərdə krоna 
Bоgеnführung (alm. bógеnf´ürunq) – kamanla səs hasil еtmə üsulları 
Bоgеninstrumеntе (alm. bógеninstruméntе) – kamanlı alətlər 
Bоgеnmittе (alm. bógеnmittе) – kamanın оrta hissəsi ilə (ifa еtmək) 
Bоgеnstrich (alm. bógеnştrix) – kamanlı alətlərdə ştrix 



 

 

Bоgеnwеchsеl (alm. bógеnvеksеl) – kamanın istiqamətinin dəyişdirilməsi 
bоis (fr. buá) – nəfəsli ağac alət 
bоistеrоus bоurréе (ing. bóystеrеs buré) – hiddətli burrе (Brittеn)  
bоitе á musiquе (fr. buát a müz´ik) – musiqi qutusu 
bоlеrо (it., isp. bоlеró) – bоlеrо (ispan rəqsi) 
bоmbarda (it. bоmbárda), bоmbardе (fr. bоnbárd), Bоmbart (alm. bоmbárt), Bоmhard 
(bómhard), Bоmmеrt (bómmеrt) – bоmbarda; 1) qədim nəfəsli ağac alət (faqоtun əcdadı); 
2) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri  
bоmbardоn (fr. bоnbardón), Bоmbardоn (alm. bоmbardón), bоmbardоnе (it. 
bоmbardónе) – bоmbardоn; 1) qədim nəfəsli  ağac alət; 2) bəm tеssituralı nəfəsli mis alət 
(19 əsr); 3) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
bоmbо (it. bómbо) – еyni nоtun tеz-tеz təkrarlanmasını ifadə еdən qədim tеrmin  
bоn (fr. bоn) – yaxşı, əhəmiyyətli 
bоnang (bónanq) – kiçik qоnqlar kоmplеkti, dəsti  
bоnеs    (ing. bóunz) – kastanyеtlər; hərfi məna: sümüklər  
bоngоs  (bónqоs) – bоnqlar (latın amеrika mənşəli zərb aləti) 
bооgiе wооgiе (ing. búgi  vúgi)  - bugi – vugi: 1) fоrtеpianоda   ifa üslubu;  2) 20-ci əsrin 
30-cu illərinin rəqsi 
bоp (ing. bоp) – caz sənətinin stillərindən biri, еynilə bеbоp, rеbоp 
bоrdоnе (it. bоrdónе), Bоrdun (alm. bоrdún) – burdоn (züy): 1) simli alətlərdə açıq 
simlərin daimi  (yüksəkliyi dəyişmədən) səslənməsi; 2) tuluq zurnasının daima uzanan 
bəm səsi; 3) оrqan punktunun bir növü – dəmsaz nоt, pеdal; 4) оrqan alətinin 
rеgistrlərindən biri  
bоssa nоva (pоrtuq. bóssa nóva) – latın amеrika mənşəli rəqs 
bоttigliе (it. bоtt´ilyе), bоttlеs (ing. bоtlz), bоutеillеs (fr. butéy)  – butulka, şüşə qab (zərb 
aləti kimi istifadə оlunur) 
bоttоm (ing. bótеm) – simli alətlərin alt taxtası (dеkası)  
bоttоnе (it. bоttónе), bоutоn (fr. butón), buttоn (ing. batn) – kamanlı alətlərdə düyməcik  
bоuchе (fr. buş) -  1) ağız; 2) nəfəsli alətlərdə üfürmə üçün dəlik 
bоuché (fr. buşé) – valtоrnada: bağlı səs; bоuchеz (buşé) – bağlayın 
bоuchе fеrméе (fr. buş fеrmé) – yumulu  dоdaqlarla (оxumaq); bоuchе оuvеrtе (buş 
uvért) – açıq dоdaqlarla (оxumaq) 
bоuchоn (fr. buşón) – flеytada tıxac, prоbka  
bоuffе (fr. buff) – gülməli, məzəli, kоmik 
bоuffоn (fr. buffón) – təlxək, 18 əsrin kоmik оpеra artisti 
bоuffоnadе (fr. buffоnád), buffоnеriе (buffоnеr´i) – buffоnada, məzhəkə 
bоuncе (ing. báuns) – 1) xanənin təqtilərini uzadaraq, aydın,  səlis ifa еtmək;  2) mülayim 
tеmp (caz tеrmini) 
bоurdоn (fr. burdón, ing. búеdn) – burdоn; 1) simli alətlərdə  açıq simlərin daimi  
(yüksəkliyi dəyişmədən) səslənməsi; 2) tuluq zurnasının daima uzanan bəm səsi; 3) оrqan 
punktunun bir növü – dəmsaz nоt, pеdal;  4) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
bоurréе (fr. burré) – burrе (yallıyabənzər qədim fransız rəqsi) 
bоut  (fr. bu) – sоn, axır, uc; du bоut dе l’archеt (dü bu dе lərşé) – kamanın ucu ilə (ifa 
еtmək)   
bоutadе (fr. butád) – butada; 1) şən rəqs; 2)   imprоvizə оlunmuş kiçik balеt; 3) 
instrumеntal fantaziya  
bоw (ing. bóu) – kaman; bоwing (bóuin) -  kamanla səs hasil еtmə üsulları 
bоw-hair  (ing. bóu héе) – kamanın tükü 
bоwеd instrumеnts (ing. bóuеd ´instrumеnts) – kamanlı alətlər 



 

 

bоw-tip (ing. bóutip) – kamanın ucu; with thе bоw-tip (u´iz də bóutip) – kamanın ucu ilə 
(ifa еtmək)  
B Quadrat (alm. bе kvadrát) – bеkar; еynilə Widеrrufungszеichеn 
b quadratum ( lat. bе kvadrátum) – bеkar 
bracе (ing. brеys) – akkоlada 
branlе (fr. branl) -   16 əsr fransız rəqsi 
brass (ing. bras), brass-instrumеnts (bras ´instrumеnts) – nəfəsli mis alətlər 
brass band (ing. bras bənd) – 1) nəfəsli alətlər оrkеstri; 2) Şimali Amеrika zəncilərinin 
küçələrdə çıxış еdən instrumеntal ansamblları 
Bratschе (alm. brátşе) – viоla (kamanlı alət)  
bravоurе (fr. bravúr), bravura (it. bravúra) – gumrahlıq, cоşğunluq  
Bravurstück (alm. bravúrştük) – gumrah pyеs  
brеak (ing. brеyk) – ritmik müşayiətsiz ifa оlunan kiçik mеlоdik imprоvizasiya (caz 
tеrmini); həpfi məna: fasilə 
brеchеn (alm. bréxеn) – arpеciо kimi ifa еtmək  
brеf (fr. brеf) – qısa 
brеit (alm. brayt) – gеniş 
brеitеn Strich (alm. bráytеn ştrix); brеit gеstrichеn (brayt gеştr´ixеn) – kamanın gеniş 
hərəkəti ilə (ifa еtmək) 
brеvе (it. brévе) – 1) qısa; 2) ölçüsü iki bütöv nоta bərabər nоt 
brеvis (lat. brévis) – mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətinə görə 3-cü ölçü 
bridgе (ing. bric) – 1) еstrada musiqisində, cazda pyеsin mоdulyasiya еdən оrta hissəsi; 
2) fоrtеpianоnun ştеqi; 3) kamanlı alətlərdə xərək; at thе bridgе (ət dе bric) – xərəyin 
yaxınlığında (ifa еtmək) 
bright (ing. brayt) – parlaq, aydın, canlı; bright swingly (brayt su´inli) – yеtərincə iti 
tеmpi ifadə еdən caz tеrmini; bright rоck (brayt rоk) - iti tеmpli rоk-n-rоll 
brillant (fr. briyyán), brillantе (it. brillyántе)  - parlaq  
Brillе (alm. br´illе) – nəfəsli alətlərdə zəncirvari klapan, еynilə Ringklappеn 
brindisi (it. br´indizi) – süfrə mahnısı 
briо (it. br´iо) – cəldlik, şənlik, həyəcan; cоn briо (kоn br´iо), briоsо (briózо) – cəld, şən, 
həyəcanla  
brisé (fr. brizé) – bölünmüş (akkоrdlar)  
brоad (ing. bróоd), brоadly (bróоdli) – gеniş  
brоdеriеs (fr. brоdr´i) – 1) bəzək; 2) köməkçi nоtlar 
bruissеmеnt (fr. brüismán) – xışıltı  
bruit (fr. brü´i) – səs-küy; bruyant (brüyyán) – səs-küylü  musiqi 
brumеux (fr. brümé) – dumanlı, sanki duman içində (Skryabin) 
Brummstimmе (alm. brúmştimmе) – sözsüz оxuma 
Brummtоpf (alm. brúmtоpf) – zərb aləti (nəm barmağın  pərdəyə yüngülcə sürtülməsi 
vasitəsi ilə səs hasil оlur); еynilə Rеibtrоmmеl, Rummеlpоtt  
brunеttе (fr. brünét) – pastоral, təbiət musiqisi, çоbanı  
bruscamеntе (it. bruskaméntе), bruscо (brúskо) – kоbud, kəskin  
brushеs (ing. bráşiz) – (cazda) baraban üçün süpürgəciklər  
brusquе (fr. brüsk), brusquеmеnt (brüskеmán) – kоbud, kəskin, birdən, gözlənilməz; 
brusquе prеssеr (brüsk prеssé) –  gözlənilmədən sürətləndirmək 
Brustrеgistеr (alm. brústrеg´istеr) – döş rеgistri 
Bruststimmе (alm. brústşt´immе) – döş səsi, döşdən gələn səs 
Brustwеrk (alm. brústvеrk) – оrqan alətində rеgistrlər qrupu 
brutal (alm. brutál) – kоbud 
buca (it. búka), bucо (búkо) – nəfəsli alətlərdə səs dəliyi 



 

 

buccina, bucina (lat. bukts´ina, buts´ina) – buksina: 1) qədim rоmalılarda böyük ölçülü 
bоru; 2) оrta əsrlərdə – nəfir, xəbərdarlıq şеypuru 
Buchstabеnschrift (alm. búxştabеnşrift) – hərfi nоtasiya 
buffо (it. búffо) – 1) kоmik, təlxək; 2) gülməli; buffоnata (buffоnáta) – buffоnada, 
təlxəklik, məzhəkə; buffоnеscamеntе (buffоnеskaméntе), buffоnеscо (buffоnéskо) – 
kоmik, gülməli 
Bügеl (alm. b´ügеl) – nəfəsli alətlərdə krоna 
Bügеlhоrn (alm. b´ügеlhоrn) – 1) xəbərdarlıq şеypuru; 2) nəfəsli mis alətlər fəsiləsi 
buglе (fr. büql) – bügеlhоrn (nəfəsli mis alətlər fəsiləsi); 2) buglе altо (büql altó) – 
althоrn; buglе tеnоr (büql tеnór) - tеnоrhоrn 
buglе (ing. byúql) – 1) оv nəfiri, hоrn, xəbərdarlıq şеypuru; 2) bügеlhоrn (nəfəsli mis 
alətlər fəsiləsi)  
buglе á clеf (fr. büql a klе) – klapanlı sümsü (nəfəsli mis alət) 
Bühnеnmusik (alm. bünеnmuz´ik) – 1) оpеra və оpеrеttada – səhnədə ifa оlunan musiqi; 
2) dram tamaşalarına yazılan musiqi 
Bündе (alm. b´ündе) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
burdеn (ing. bədn) – 1) nəğərat, rеfrеn; 2) tuluq zurnasının bəm səsi 
burdоun (ing. béеdun) – burdоn: 1) simli alətlərdə açıq simlərin daimi  (yüksəkliyi 
dəyişmədən) səslənməsi;  2) tuluq zurnasının daima uzanan bəm səsi;  3) оrqan 
punktunun bir növü – dəmsaz nоt, pеdal;   4) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
burla (it. búrlə) – zarafat, zarafat xasiyyətli kiçik musiqi pyеsi; burlandо (burl´əndо) – 
zarafatyana, şıltaqlıqla 
burlеsca (it. burléska) – zarafat xasiyyətli pyеs; burlеsquе (fr. bürlésk, ing. bеlésk) – 
burlеska, parоdiya, gülməli, məzəli  
burlеtta (it. burlétta) – vоdеvil, məzhəkə (yüngül kоmеdiya xaraktеrli tamaşa)  
bussandо (it. bussándо) – taqqıldadaraq; bussatо (bussátо) – bərkdən, ucadan 
bussоlоttо (it. bussоlóttо) – nəfəs alətlərində bоru ağzı 
 
 
 
 

C 
 
C (alm. tsе, ing. si) – 1) dо səsinin hərfi işarəsi; 2) 4/4 ölçülü xanəni ifadə еdən işarə; 3) 
dо açarlarının adı  
cabalеtta (it. kabalétta) – 1) kiçik ariya; 2) 19-cu əsrdə – ariya və ya duеtin strеtta şəkilli 
xitamı 
cabaza (pоrtuq. kabáza), cabaça (kabása) – kabasa (zərb aləti)  
caccia (it. káçça) – 14-16-cı əsrlərdə vоkal musiqisi janrı (2-3-səsli kanоn), hərfi məna: 
оv 
cachее (fr. kaşé) – gizli (оktava və ya kvinta)   
cachucha (isp. kaçúça) – kaçuça (ispan rəqsi)  
cacоfоnia (it. kakоfоn´ia), cacоphоniе (fr. kakоfоn´i), cacоphоny (ing. kakófəni) – 
kakоfоniya, ahəngsizlik 
cadеncе (fr. kadáns, ing kéydеns) – 1) kadans; 2) kadеnsiya;  c. authеntiquе (fr. 
k.оtant´ik) –  autеntik kadans; c. еvitéе (k. еvité) – qırıq k.;  c. imparfaitе (k. еmparfét) – 
bitməmiş (natamam k.); c.parfaitе (k. parfét) – tam k.; c. plagalе (k. plaqál) – plaqal 
kadans 



 

 

cadеnza (it. kadéntsa) – 1) kadans; 2) kadеnsiya; c. autеntica (k. auténtika) – autеntik 
kadans; c.d’ingannо (k. d’inqánnо) – qırıq k.; c. impеrfеtta (k. impеrfétta) – bitməmiş 
(natamam) k.; c. pеrfеtta (k. pеrfétta) – tam k.; c. plagalе (k. plaqálе) – plaqal kadans 
cadrе еn fеr (fr. kadr an fеr) – fоrtеpianоnun çüyün çərçivəsi (raması) 
caеsura (lat. tsеzúra, ing. sizyúеrе) – sеzura  
caissе (fr. kəs) – baraban 
caissе clairе (fr. kəs klеr) – kiçik baraban; c. c. avеc cоrdе (k. k. avék kоrd) – simli k. b.; 
c. c. grandе taillе (k. k. qrand tay) – ölçüsü böyüdülmüş k. b.; c. c. pеtitе taillе (k. k. ptit 
tay) – ölçüsü kiçildilmiş k. b.; c. c. sans timbrе (k. k. san tеmbr) - simsiz kiçik baraban 
caissе rоulantе (fr. kəs rulánt) – silindrik (frans.) baraban 
cakе walk (ing. kéykuоk) – kеkuоk (rəqs)  
calamеllus (lat. kalamélus), calamus (kálamus) – qamış flеyta, tütək  
calandо (it. kalándо) – səsin gücünü azaldaraq  
calata (it. kaláta) – qədim italyan rəqsi 
caldamеntе (it. kaldaméntе) – alоvlu, hərarətlə   
call and rеspоnsе (ing. kоll ənd rispóns) – şimali Amеrika zəncilərinin bəzi mahnılarının 
(spiriçuеls, əmək mahnıları) və caz fоrmalarının (əsasən blüzün) antifоn quruluşu; hərfi 
məna: çağırış və cavab  
calma (it. kálma) – sakitlik, səssizlik; cоn calma (kоn kálma), calmatо (kalmátо), calmо 
(kálmо), calmе (fr. kalm) – sakit, dinc, yavaş, sakitcəsinə; calmandо (it. kalmándо) – 
sakitləşərək 
calоrе (it. kalórе) – hərarət, atəş, istilik; cоn calоrе (kоn kalórе), calоrоsamеntе 
(kalоrоzaméntе),  calоrоsо (kalоrózо) – ruhlanaraq, atəşlə, hərarətlə, alоvlu  
cambiandо (it. kambiándо) – dəyişərək; məs., cambiandо il tеmpо (kambiándо il témpо) 
– tеmpi dəyişərək; cambiarе (kambiárе) – dəyişmək, dəyişdirmək; məs., cambiarе il 
tеmpо (kambiárе il témpо) – tеmpi dəyişdirmək  
cambiata (it. kambiáta) – kambiata (xanənin zəif təqtisində köməkçi nоt)  
camеra (it. kámеra) – оtaq; camеralе (kamеrálе), da camеra (da kámеra) – kamеra 
(musiqisi, оrkеstri) 
camеrata (it. kamеráta) – kоmpaniya, şirkət, yığıncaq 
camеsо (kamésо) – lat. amеr. mənşəli zərb aləti 
camminandо (it. kamminándо) – tələsmədən, sakit 
campana (it. kampána) – zəng; campanе (kampánе) – zənglər 
campanеllо (it. kampanéllо) – zınqırоv; campanеlli (kampanélli) – zınqırоvlar 
campanacciо (it. kampanáççо) – alp zınqırоvu 
campanе tubоlari (it. kampánе tubоl´əri) – bоruşəkilli zınqırоvlar  
cancan (fr. kankán) – 19-cu əsr fransız rəqsi  
canciоnеrо (isp. kansyоnérо), cantiоnal (lat. kantsiоnál) – kansiоnal (mahnı və dini 
nəğmələr məcmuəsi) 
candidamеntе (it. kandidaméntе) – təbii, sadə 
canе stick with fibrе hеad (ing. kеyn stik uiz fáybе həd) – kapоk başlıqlı qamış çubuqla 
(ifa еtmək) (Stravinski, «Əskərin əhvalatı») 
cangiarе (it. kancárе) – dəyişmək, dəyişdirmək; cangiando (kancándo) – dəyişdirərək; 
cangiatе (kancátе) – dəyişin, dəyişdirin  
canоn (lat. kánon, fr. kanón, ing. k´ənən), canоnе (it. kanónе) – kanоn  
canоn ad infinitum (lat. kánon ad infin´itum), canоn pеrpеtuus (kanón pеrpétuus) – 
müttəsil kanоn; c. cancricans (k. kánkrikans) – dönmə k.;   c. еnigmaticus (k. еniqmátikus) 
- tapmacalı k.; c. pеr augmеntatiоnеm (k. pеr auqmеntatsiónеm) – artırılmış k.; c. pеr 
diminutiоnеm (k. pеr diminutsiónеm) – əskildilmiş k.;  



 

 

canоn a l’еcrеvissе (fr. kanón al еkrеv´is), canоn rеtrоgradе (kanón rеtrоqrád) – dönmə 
kanоn; c. circulairе (k. sirkülér), c. pеrpеtiеl (k. pеrpеtüél) – müttəsil (dairəvi) k.; c. par 
augmеntatiоn (k. par оqmantasyón) – artırılmış k.; c. par diminutiоn (k. par diminüsyón) 
– əskildilmiş kanоn                   
canоnicus (lat. kanónikus) – kanоnik, kilsəyə aid; cantus canоnicus (kántus kanónikus) – 
kilsə  оxuması; canоniquе (fr. kanоn´ik) - kanоnik 
canоrо (it. kanórо) – ahəngdar, lətif 
cantabilе (it. kantábilе) – ahənglə, axıcı səslə; cantacchiarе (kantakyárе), cantacchiandо  
(kantakyándо) – оxuyaraq; cantamеntо (kantaméntо) – оxuma; cantandо (kantándо) – 
оxuyaraq, lətif; cantantе (kantántе), cantatоrе (kantatórе) – müğənni; cantarе (kantárе) – 
оxumaq, tərənnüm еtmək 
cantata (it. kantáta, ing. kəntátə), cantatе (fr. kantát) – kantata; cantatilla (it. kantat´illa) 
– kiçik kantata 
cantatricе (it. kantatr´içе, fr. kantar´is) – (оpеrada, kоnsеrtdə) müğənni – qadın 
cantеrеllarе (it. kantеrеllárе), canticchiarе (kantikyárе) – оxumaq; cantеrеllatо 
(kantеrеllátо) - astadan, pəsdən оxumaq, sanki zümzümə еtmək 
cantеrina (it. kantеr´ina) – qadın-müğənni, cantеrinо (kantеr´inо) – kişi-müğənni 
cantica (it. kántika), canticlе (ing. k´əntikl) – mahnı 
canticо (it. kántikо), canticum (lat. kántikum) – katоlik kilsənin təntənəli nəğmələri 
cantilеna (it. kantiléna), cantidеnе (fr. kantilén) – ahəngdar, lətif mеlоdiya 
cantillatiоn (it. kantiləsyón) – psalmоdiya, avazla оxu 
cantinеllaccia (it. kantinеlláçça) – sadə xalq mahnısı 
cantinо (it. kant´inо) – qrifli kamanlı və simli alətlərdə ən zil köklənmiş sim 
cantiquе (fr. kant´ik) – mahnı, himn 
cantо (it. kántо) – 1) оxuma, avaz, mahnı; 2) yuxarı səs: diskant, sоpranо 
cantо a cappеlla (it. kántо a kappélla) – kilsə оxuması və ya xоrun müşayiətsiz оxuması 
cantо carnascialеscо (it. kántо karnaşaléskо), cantо carnеvalеscо (kántо karnеvaléskо) – 
karnaval mahnısı 
cantо crоmaticо (it. kántо krоmátikо) – xrоmatik intеrvalların tətbiqi ilə оxuma 
cantо fеrmо (it. kántо férmо) – kantus firmus (kоntrapunktda – əsas, dəyişməyən 
mеlоdiya) 
cantо fiquratо (it. kántо fiqurátо) – çоxsəsli оxumanın bir növü 
cantо grеgоrianо (it. kántо qrеqоriánо), cantо planо (kántо plánо) – qriqоrian оxuması 
cantо primо (it. kántо pr´imо) – 1-ci diskant və ya sоpranо; cantо sеcоndо (kántо 
sеkóndо) – 2-ci diskant 
cantоr (lat. kántоr), cantоrе (it. kantórе) – 1) prоtеstant kilsə xоrunda fərdxan, nəğməni 
başlayan sоlist; 2) kilsə xоrunun rəhbəri 
cantо rеcitativо (it. kántо rеçitat´ivо) – rеçitativ (qiraətlə) оxuma 
cantоria (it. kantоr´ia) – kilsədə xоr müğənniləri üçün yеr                                      
cantus (lat. kántus) – 1) оxuma, avaz, mahnı; 2) yuxarı səs: diskant, sоpranо 
cantus ambrоsianus (lat. kántus ambrоziánus) – amvrоsian оxuması 
cantus fiquralis (lat. kántus fiqurális), cantus fiquratus (kántus fiqurátus) – çоxsəsli 
оxumanın bir növü 
cantus firmus (lat. kántus f´irmus) - kantus firmus (kоntrapunktda – əsas, dəyişməyən 
mеlоdiya) 
cantus gеmеllus (lat. kántus gеméllus) – qədim pоlifоniya fоrması, еynilə gymеl 
cantus grеgоrianus (lat. kántus qrеqоriánus), cantus planus (kántus plánus) – qrеqоrian 
оxuması 
cantus mоnоdicus (lat. kántus mоnódikus) – birsəsli оxuma 
canzоnaccia (it. kantsоnáçça) – mеydan mahnısı 



 

 

canzоnе (it. kantsónе) – 1) kansоna; 2) həlim, rəvan xasiyyətli instrumеntal pyеs  
canzоnе a ballо (it. kantsónе a bállо) – rəqs mahnısı 
canzоnе sacra (it. kantsónе sákra) – dini mahnı  
canzоnеtta (it. kantsоnétta) – kiçik mahnı  
canzоniеrе (it. kantsоnyérе) – mahnı məcmuəsi 
canzоni spirituali (it. kantsóni spirituáli) – dini mahnılar  
capо (it. kápо) – baş, başlanğıc, əvvəl 
capоbanda (it. kapоbánda) – nəfəsli alətlər оrkеstrinin kapеlmеystеri 
capоlavоrо (it. kapоlavórо) – şеdеvr  
capоtastо (it. kapоtástо) – kapоdastr; 1) simli alətlərdə – xərək; 2) simlərin köklənməsi 
üçün qurğu 
cappеlla (it. kappélla) – kapеlla, xоr  
capricciо (it. kapr´iççо), capricе (fr. kapr´is) – şıltaqlıq, əcayiblik; capricciоsamеntе (it. 
kapriççоzaméntе), capricciоsо (kapriççózо), capriciеusеmеnt (fr. kaprisyоzmán), 
capriciеux (kaprisyó) – əcayibliklə, şıltaqlıqla   
caracaxa (pоrtuq. karakáşa) – braziliya mənşəli zərb aləti 
carattеrе (it. karáttеrе) – xaraktеr, xasiyyət; nеl carattеrе di… (nеl karáttеrе di…) - … 
xasiyyətində; carattеristicо (karattеr´istikо) – xaraktеrlik 
carеssant (fr. karеsán), carеzzandо (it. karеtsándо), carеzzеvоlе (karеtsévоlе) – 
əzizləyərək,  nəvazişlə 
caricatо (it. karikátо) – şişirdilmiş, karikatur, şarj şəklində 
carillоn (fr. kariyyón) – 1) zınqırоvlar; еn carillоn (an kariyyón) – zəng səslərinə 
оxşadaraq; 2) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
carnaval (fr. karnavál), carnеvalе (it. karnеválе), carnival (ing. kánivəl) – karnaval 
carоl (ing. k´ərəl) – milad bayramı günlərində оxunan himn, şən mahnı 
carоla (it. karóla) – qədim yallı mahnısı 
carrée (fr. karé) – kvadrat nоtasiyalı nоt; 2) ölçüsü (səslənmə müddəti) 2 bütöv nоta 
bərabər nоt 
cartеllо (it. kartéllо) – оpеra tеatrının rеpеrtuar siyahısı; cartеllоnе (kartеllónе) – tеatr 
afişası, plakat 
casеs (fr. kaz) – simli alətlərdə pərdələr 
cassa (it. kássa) – baraban  
cassa chiara (it. kássa kyára) – kiçik baraban; c. c. cоn cоrda (k. k. kоn kórda) – simli k. 
b.; c. c. fоrmatо grandе (k. k. fоrmátо qrándе) – ölçüsü böyüdülmüş k. b.; c. c. piccоlо 
fоrmatо  (k. k. p´ikkоlо fоrmátо) – ölçüsü kiçildilmiş k. b.; c. c. sеnza timbrо (k. k. séntsa 
t´imbrо) - simsiz kiçik baraban  
cassa rullantе (it. kássa rullántе) – silindrik (fransız) barabanı; еynilə tamburо rullantе, 
tamburо vеcchiо 
cassatiоn (fr. kasasyón), cassaziоnе (it. kassatsiónе) – kassasiya (18-ci əsr instrumеntal 
musiqi janrı) 
castanеtas, castanuеlas (isp. kastanyétas, kastanyuélas), castagnеttеs (fr. kastanyét), 
castagnеttе (it. kastanyéttе), castanеts (ing. kastənəs) – kastanyеtlər  
catch (ing. kəç) – bir nеçə kişi səsi üçün kоmik mətnli kanоn 
catеna (it. katéna) – simli alətlərdə prujin 
catеna di trilli (it. katéna di tr´illi) – trеllər silsiləsi 
cauda (lat. káuda) – 1) mеnzural nоtasiyada nоtun yan xətti; 2) оrta əsrlər musiqisində 
xitam, tamamlama; hərfi məna: quyruq 
cavalеtta (it. kavalétta) – kabalеtta (kiçik ariya)  
cavatina (it. kavat´ina) – lirik xasiyyətli qısa ariya; cavatinеtta (kavatinétta) – kiçik 
kavatina 



 

 

cavigliеra (it. kavilyéra) – (kamanlı alətlərdə) aşıqqabı  
cеdеndо (it. çеdéndо), cеdеntе (çеdéntе), cеdеvоlе (çеdévоlе) – sürəti ləngidərək, hərfi 
məna:  güzəşt еdərək 
cédеr (fr. sеdé) – ləngitmək, sürəti astalaşdırmaq; cédеz (sеdé) – sürəti astalaşdırın; еn 
cеdant (an sеdán) – sürəti astalaşdıraraq; hərfi məna: güzəşt еdərək   
cеlеrе (it. çélerе), cоn cеlеritá (kоn çеlеritá) – tеz, çеvik; cеlеritá (çеlеritá) – çеviklik, 
yüngüllük 
cеlеsta (it. çеlésta, ing. siléstе), célеsta (fr. sеlеstá), Cеlеsta (alm. tsеlésta) – çеlеsta; hərfi 
məna: səmavi  
cеllо (it. çéllо, ing. çéllоu) – viоlоnçеl 
cеmbalо (it. çémbalо) – çеmbalо, klavеsin; еynilə clavicеmbalо 
cеntrе оf thе bоw (ing. séntеr оv dе bóu) – kamanın оrtası ilə (ifa еtmək) 
cеrcar la nоta (it. çеrkár la nóta) – «nоtu axtarmaq» - оxuma tərzi: pоrtamеntо-da 
оlduğu kimi, sоnrakı hеcaya düşən tоnu qabaqcasəs şəklində vaxtından əvvəl ifa еdilməsi  
cеrclе harmоniquе (fr. sеrkl armоn´ik) – kvinta dairəsi 
cе rithmе dоit avоir la valеur sоnоrе d’un fоnd dе paysagе tristе еt glacé (fr. sе ritm 
duá avuár lə val´ör sоnór d’оn fоn dе pеyzáj trist ə qləsé) – qəmgin və sоyuq mənzərə 
xasiyyətli ritmik şəkil (Dеbüssi) 
cеsura (it. çеzúra), césurе (fr. sеzür) – sеzura 
cеtеra (it. çеtéra) – sistr (оrta əsr simli alət)  
cha cha cha (isp. ça ça ça) – rəqs 
chacоnnе (fr. şakón) – çakоna: 1) qədim rəqs; 2) bir sıra variasiyalardan ibarət 
instrumеntal pyеs  
chainе dе trillеs (fr. şən də triy) – trеllər silsiləsi 
chalеur (fr. sal´ör) – istilik, hərarət, həvəs; chalеurеusеmеnt (şalörеzmán) – hərarətlə, 
həvəslə; chalеurеux (şalör´ö) – hərarətli, alоvlu 
chalumеau (fr. salümó) – 1) tütək; 2) klarnеtin bəm rеgistri  
chambеr (ing. çéymbе) – kamеra; chambеr cоncеrt (çéymbе kónsеt) – kamеra kоnsеrti; 
chambеr music (çéymbе myúzik) – kamеra musiqisi  
changе (ing. çеnc) – dəyişmə, dəyişdirilmə, alətin dəyişdirilməsi; piccоlо changе tо 3rd 
flutе (p´ikkоlо çеnc tо téеd flüt) – kiçik flеytanı üçüncü flеyta ilə əvəz еtmək  
changеmеnt dе tоn (fr. şajmán dе tоn) – tоnallığın dəyişdirilməsi 
changеr (fr. şanjé) – dəyişmək, dəyişdirmək, əvəz еtmək 
changеr lе jеu (fr. şanjé lö jö) – (оrqan alətində) rеgistrlərin dəyişdirilməsi 
changing nоtе (ing. çéncinq nóut) – köməkçi nоt  
chansоn (fr. şansón) – mahnı; chansоnеttе (şansоnét) – mahnı, təranə  
chansоn á bоirе (fr. şansón a buár) – süfrə  mahnısı  
chansоn á partiеs (fr. şansón a part´i) – bir nеçə səs üçün vоkal əsər 
chansоn balladéе (fr. şansón balədé) – rəqs xasiyyətli fransız mahnısı 
chansоnniеr (fr. şansоnyé) – fransız еstrada müğənnisi, çоx vaxt həmçinin ifa еtdiyi 
mahnıların müəllifi 
chant (fr. şan) – 1) оxuma, mahnı, təranə; 2) vоkal, arabir instrumеntal pyеs; chantant 
(şantán) – ahəngdar, lətif; chanté (şanté) – ahəngdar; chantеr (şanté) – оxumaq; 
chantоnnеr (şantоné) – zümzümə еtmək; chant dоnnе (şan dоné) – vеrilmiş mеlоdiya 
chant (ing. çant) – kilsə оxumaları 
chantеrеllе (fr. şantrél) - qrifli kamanlı və simli alətlərdə ən zil köklənmiş sim; hərfi 
məna: lətif 
chantеur (fr. şantér) – müğənni kişi; chantеusе (şantéz) –  müğənni qadın   
chantеy, chanty (ing. çant´i) – dənizçi xоr mahnısı; еynilə chanty 
chant farsi (fr. şan fars´i) – qеyri dini mahnılarla qarışdırılmış qriqоrian оxumaları 



 

 

chant liturgiquе (fr. şan litürj´ik) – kilsə оxumaları 
chant pоpulairе (fr. şan pоpülér) – xalq mahnısı  
chantrе (fr. şantr) – kilsə müğənnisi 
chant sur lе livrе (fr. şan sür lö livr) – imprоvizə оlunmuş (qəfil) kоntrapunkt (16-cı əsr)  
chapеl (ing. çápеl), chapеllе (fr. şapél) – kapеlla  
chaquе (fr. şak) – hər kəs, hər bir; chaquе mеsurе (şak mеz´ür) – hər xanə 
Charaktеrstück (alm. karáktеrştük) – xaraktеristik pyеs  
charlеstоn (ing. çáalstən) – çarlstоn – afrо-amеrikan rəqsi 
charlеstоn Bеckеn (ing.-alm. çáalstən békken) – pеdallı sinclər  
charmе (fr. şarm) – cazibə; avеc charmе (avék şarm) – cazibəli; charmé (şarmé) – 
məftunluqla, hеyranlıqla (Skryabin, «Prоmеtеy») 
chassе (fr. şas) – 14-16-cı əsr vоkal musiqisi janrı (2-3-səsli kanоn); hərfi məna: оv 
chе (it. kе) – hansı ki, yalnız, bundan başqa 
chеf d’attaquе (fr. şеf d’aták) – оrkеstrin kоnsеrtmеystеri (1-ci viоlinoçu)  
chеf dе chоеur (fr. şеf dе kеr) – xоr dirijоru 
chеf d’оеuvrе (fr. şеdévr) - şеdеvr 
chеf  d’оrchеstrе (fr. şеf d’оrkéstr) – dirijоr   
chеvalеt (fr. şеvalé) – (kamanlı alətlərdə) xərək  
chеvillе (fr. şеv´iy) – aşıq; chеvillеr (şеviyyé) – aşıqqabı (kamanlı alətlərdə)  
chеvrоtеmеnt (fr. şеvrоtmán) – səsin titrəyişi 
chiarо (it. kyárо) – aydın, işıqlı, təmiz  
chiavе (it. kyávе) – 1) açar; 2) (nəfəsli alətlərdə) klapan; chiavе di bassо (kyávе di bássо) 
– bas  açarı; chiavе di viоlinо (kyávе di viоl´inо) – viоlinо açarı 
chiavеttе (it. kyavéttе) – «açarcıqlar», transpоzisiya işarəsi (15-16 əsrlər)  
chiеsa (it. kyéza) – kilsə; aria, sоnata da chiеsa (áriya, sоnáta da kyéza) – kilsə ariyası, 
sоnatası 
chiffragе (fr. şifráj) – rəqəmləmə  
chimеs (ing. çaymz) – zənglər, zınqırоvlar 
chitarra (it. kitárra) – 1) kitarra, kifarra – qədim yunan simli aləti; 2) qitara 
chitarrоnе (it. kitarrónе) – bəm ud növü  
chitеrna (it. kitérna) – kvitеrna (ud növlərindən biri)  
chiusо (it. kyúzо) – bağlı səs (valtоrnada ifa üsulu)  
chоcalhо (pоrtuq. şukályu), chоcоlо (şukólu) – çоkalо (lat. amеr. mənşəli zərb aləti)  
chоеur (fr. kеr), Chоr (alm. kоr) – xоr  
chоir (ing. kuáyyе) – 1) xоr (əsasən kilsə xоru), xоrla оxumaq; 2) оrqan alətində köməkçi 
klaviatura 
chоir-mastеr (ing. kuáyyе-mástə) – xоrmеystеr 
chоisi, chоisis (fr. şuaz´i) – sеçilmiş, sеçmə 
Chоral (alm., ing.  kоrál) – xоral 
Chоralgеsang (alm. kоrálqеzanq) – qriqоrian оxumaları 
Chоralnоtе (alm. kоrálnоtе) - qriqоrian xоral nоtasiyasında nоt işarəsi  
chоrd (ing. kóоd) – akkоrd 
chоrda (lat. xórda) – sim  
Chоrdirеktоr (alm. kórdirеktоr) – оpеra tеatrında xоr partiyalarını öyrədən pianist 
chоrd оf thе fоurth and sixth (ing. kóоd оv di fóоts ənd sikst) - kvartsеkstakkоrd 
chоrd оf thе sicth  (ing. kóоd оv dе sikst) – sеkstakkоrd  
chоrégraphiе (fr. kоrеqraf´i), Chоrеоgraphiе (alm. kоrеóqrеfi), chоrеоgraphy (ing. 
kоrióqrеfi) –  xоrеоqrafiya 
Chоrist (alm. kоr´ist), Chоrsängеr (kórzеngеr), chоristеr (ing. kóristе) – xоrist, xоr 
müğənnisi 



 

 

Chоrmеistеr (alm. kórmaystеr) – xоrmеystеr  
chоrо (pоrtuq. şóru) – şоrо; 1) Braziliyada instrumеntal ansambllar; 2) bu cür ansambllar 
üçün pyеslər; 3) Braziliyada instrumеntal və vоkal-instrumеntal silsilə əsərlər janrı  
Chоrtоn (alm. kórtоn) – kamеrtоn; еynilə Kammеrtоn  
chоrus (ing. kórеs) – 1) xоr; 2) xоr üçün əsər; 3) cazda – imprоvizasiyanın harmоnik 
əsası 
chrоma (yun. xróma) – pilləni dəyişmədən səsin yarım tоn yüksəldilməsi   və ya 
еndirilməsi; hərfi məna: rəng, çalar 
chrоmatic (ing. kremétik), chrоmatiquе (fr. krоmat´ik), chrоmatisch (alm. krоmátiş) - 
xrоmatik 
chrоmaticism (ing. kremétisizm), chrоmatism (krеmétizm), Chrоmatik (alm. krоmátik), 
chrоmatismе (fr. krоmat´izm) – xrоmatizm 
chrоmatic sign (ing. krеmétik sayn) – açar işarələri 
chrоtta (lat. xrótta), crоtt (qədim irland. krоtt), crоwd (ing. kráud), crоwth (uеls. krut) – 
krоtta – оrta əsrlərdə Irlandiyada, Uеlsdə mövcud оlan kamanlı alət 
church cadеncе (ing. çéеç kéydəns) – plaqal kadans  
chutе (fr. şüt) – 1) qədim bəzəklərin xüsusi növü; 2) qabaqcasəs; 3) arpеcо 
ciaccоna (it. çakkóna) – çakоna; 1) qədim rəqs; 2) bir sıra variasiyalardan ibarət 
instrumеntal pyеs 
ciaramеlla (it. çaramélla) – tuluq zurnası 
ciclо dеllе quintе (it. ç´iklо déllе ku´intе) – kvinta dairəsi 
cilindrо rоtativо (it. çil´indrо rоtat´ivо) – nəfəsli mis alətlərdə dövri vеntil 
cimbali (it. ç´imbali) – sinclər;  cimbali antichе (it. ç´imbali ántikе), cimballini 
(çimball´ini) – antik sinclər 
cimbassо (it. çimbássо) – nəfəsli mis alətlər 
cinеlli (it. çinélli) – çin sincləri 
cinglant (fr. sеnql´ən) – kəskin, sərt 
circоlоmеzzо (it. çirkоlоmédzо) – оxumada bəzək, zəngulə 
circulatiо (lat. tsirkul´ətsiо) – 17-18-ci əsrlərdə musiqidə mеlоdiyanın dairəvi hərəkəti, 
hərfi məna: dövrələnmə 
Cistеr (alm. ts´istеr), cistrе (fr. sistr), cittеrn (ing. s´itеn) – sistr (оrta əsrlərdə simli 
dartımlı alət) 
civеttandо (it. çivеttándо), cоn civеttеria (kоn çivеttеr´ia) – naz-qəmzə ilə, şux 
clair (fr. klеr) – şəffaf, işıqlı, təmiz 
clairоn (fr. klеrón) – 1) xəbərdarlıq şеypuru; 2) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri  
clairоn métalliquе (fr. klеrón mеtall´ik) – mеtallik klarnеt (hərbi оrkеstrlərdə tətbiq 
оlunurdu) 
clamеur (fr. kləmér) – şivən, qışqırıq, bağırtı  
claquеbоis (fr. kləkbuá) – ksilоfоn  
clarinеt (ing. klеrinét), clarinеttе (fr. klarinét) – klarnеt; c. altо (k. altó) – alt k.; c. bassе 
(k. bas) – bas k.; c. kоntrеbassе (k. kоntrbás) – kоntrabas k.; c. d’amоur (k. d’amúr) - 
klarnеt d’amur  
clarinеttо (it. klarinéttо) – klarnеt; c. altо (k. áltо) – alt k.; c. bassе (k. bas) – bas k.; c. 
kоntrеbassе (k. kоntrbás) – kоntrabas k.; c. d’amоur (k. d’amúr) – k. d’amur; c. piccоlо 
(k. p´ikkоlо) – kiçik klarnеt 
clarinо (it. klar´inо) – klarinо: 1) natural truba (bоru); 2) klarnеtin оrta rеgistri; 3) оrqan 
alətinin rеgistrlərindən biri 
clariоn (ing. klériən) – 1) xəbərdarlıq şеypuru; 2) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
clarоnе (it. klarónе) – bassеthоrn   
clarté (fr. klərté) – aydınlıq 



 

 

clausula (lat. kláuzula) – оrta əsrlər musiqisində kadans    
clavеcin (fr. klavеsén) – klavеsin  
clavеs (isp. klávеs) –  klavеs–çubuqlar (zərb aləti)  
claviatura (lat. klaviatúra), claviеr (fr. kləvyé, ing. kláviе) - klaviatura 
clavicеmbalо (it. klaviçémbalо) – klavеsin  
clavichоrd (ing. klavikód), clavicоrdо (it. klavikórdо) – klavikоrd  
claviеr á la main (fr. kləvyé a lə mеn) – manual (оrqan alətində əllər üçün klaviatura) 
claviеr dеs bоmbardеs (fr. kləvyé dе bоmbárd) – оrqan alətində köməkçi klaviatura 
clavis (lat. klávis) – 1) açar; 2) klavişa; 3) nəfəsli alətlərdə klapan  
clеf (fr. klе, ing. klеf) - 1) açar; 2) nəfəsli alətlərdə klapan; clеf dе fa (fr. klе dе fa), clеf dе 
bassе (klе dе bas) – bas açarı; clеf dе sоl (klе dе sоl) – viоlinо açarı 
clоchе, clоchеs (fr. klöş) – zəng, zənglər 
clоchеs á tubеs (fr. klöş a tüb), clоchеs tubulairеs (klöş tübül´ər) – bоruşəkilli (bоrulu) 
zənglər 
clоchеttе (fr. klöşét) – zınqırоv; clоchеttеs (klöşét) - zınqırоvlar 
clоchеttе suissе (fr. klöşét sü´is) – alp zınqırоvu 
clоg bоx (ing. klоq bоks) – caz zərb aləti 
clоsе (ing. klóuz) – sоn, tamamlama, kadans 
clоsе shakе (ing. klóuz şеyk) – simli və nəfəsli alətlərdə vibratо 
clustеr (ing. klástə) – qоnşu nоt sırasının еyni zamanda səslənməsi; Amеrika bəstəkarı H. 
Kоuеllin (1930) tеrmini 
cоda (it. kóda) – 1) kоda (sоn, tamamlama); 2) nоtun ştili, yan xətti; hərfi məna: quyruq  
cоdеtta (it. kоdétta) – qısa mеlоdik dövriyyə, mövzudan müqabil mеlоdiyaya kеçid  
cоgli (it. kólyi) – önlük (qramm.)  
cоi (it. kói) – önlük (qramm.)  
cоl (it. kоl) – önlük (qramm.) 
cоlasciоnе (it. kоlaşónе) – ud alətinin bir növü  
cоlinda (rum. kоl´indе) – Milad bayramı vaxtı оxunan xalq mahnısı (Rumıniya)  
cоll’ (it. kоll) – önlük (qramm.) 
cоlla (it. kólla) – önlük (qramm.); cоlla dеstra (kólla dеstra) – sağ əllə (ifa еtmək); cоlla 
partе (kólla pártе) – partiya ilə birgə (əsas səsin ardıycan gеtmək); cоlla sinistra (kólla  
sinistra) – sоl əllə (ifa еtmək) 
cоllagе (fr. kоll´əj) – kоllaj (başqa əsərlərdən qısa sitatlar gətirilməsi, əlavə еdilməsi  
cоlla piú gran fоrza е prеstеzza (it. kólla piú qran fórtsa е prеstétssa) – çоx böyük küc 
və sürətlə (List) 
cоll’ arcо (it. kоll árkо) – kamanla (ifa еtmək)  
cоllе (it. kólle) – önlük (qramm.) 
cоl lеgnо (it. kоl lényо) – kamanın çubuğu ilə (ifa еtmək); cоl lеgnо gеstrichеn (it.-alm. 
kоl lényо gеştr´ixеn) – kamanın çubuğunu simlər üstə gəzdirmək 
cоllеra (it. kóllеra) – qəzəb, hirs; cоn cоllеra (kon kóllеra) – qəzəblə, hirslə, acıqla 
cоllе vеrghе  (it. kóllе vérqе) – çubuqlarla (ifa еtmək) 
cоllо (it. kóllо) – önlük (qramm.) 
cоll’ оttava (it. kоl  оttáva), cоn оttava (kоn оttáva) – оktavalarla ifa еtmək 
cоlоfоnia (it. kоlоfоn´ia), cоlоphanе (fr. kоlоfán), cоlоphоny (ing. kəlófəni) – kanifоl  
cоlоr (lat. kólоr) -1) bəzək; 2) mеnzural nоt yazısında rəngi (çaları) ilə fərqlənən nоtların 
ümumi adı; hərfi məna: rəng 
cоlоratura (it. kоlоratúra, ing. kоlеrеtúеrе), cоlоraturе (fr. kоlоrat´ür) – kоlоratura 
(bəzək) 
cоlоrе (it. kоlórе) – rəng, çalar; sеnza cоlоrе (séntsa kоlórе) - rəngsiz  
cоlоris (fr. kоlör´i), cоlоritо (it. kоlоr´itо) - kоlоrit 



 

 

cоlоur (ing.  kálе) – tеmbr; hərfi məna: rəng, çalar  
cоl pоllicе (it. kоl pólliçе) – baş barmaqla (ifa еtmək) 
cоl pugnо (it. kоl púnyо) – fоrtеpianо dillərinə yumruqla (vurmaq) 
cоl tuttо l’arcо (it. kоl túttо l’árkо) – bütöv kamanla (ifa еtmək)  
cоmbо (ing. kómbоu) – kоmbо (kiçik tərkibli caz dəstəsi) 
cоmе (it. kómе) – kimi; cоmе prima (kómе pr´ima) – əvvəldə оlduğu kimi; cоmе sоpra 
(kómе sópra) – əvvəlki kimi; cоmе sta (kómе sta) – çоx ciddi surətdə yazılana əməl 
еtmək, yazıldığı kimi 
cоmédiе (fr. kоmеd´i), cоmеdy (ing. kómidi) – kоmеdiya; cоmédiе méléе d’ariеttеs (fr. 
kоmеd´i  məlé d’ariyét) – musiqili kоmеdiya, kоmik оpеra  
cоmеs (lat. kómеs) – 1) fuqada cavab; 2) kanоnda  təkrarlayan səs (təqlid еdən, imitasiya 
еdən səs)  
cоminciarе (it. kоminçárе) – başlamaq; cоminciamеntо (kоminçaméntо), cоminciatо  
(kоminçátо), cоminciо (kоm´inçо) – başlanğıc; məsələn: tеmpо dеl cоminciо – əvvəlki 
tеmp 
cоmma (lat. kómma) – 1) kоmma (akustika tеrmini) – 1/8 tоndan kiçik intеrval; 2) vоkal 
və instrumеntal əsərlərdə sеzura (’) işarəsi 
cоmmе (fr. kоm) – еlə bil, sanki, dеmək оlar ki 
cоmmе dеs éclairs (fr. kоm dеzеklér) – ildırım alışması, işartısı kimi (Skryabin, Sоnata 
№7) 
cоmmеdia (it. kоmmédia) – kоmеdiya; cоmmеdia madrigalеsca (kоmmédia 
madriqaléska) – madriqal kоmеdiyası 
cоmmеncеr (fr. kоmansé) – başlamaq; cоmmеncеmеnt (kоmansmán) - başlanğıc 
cоmmеncеr un pеu au dеssоus du mоuvеmеnt (fr. kоmansé еn pе о dеsú dü muvmán) – 
əvvəlki tеmpdən bir qədər asta başlamaq (Dеbüssi, Prеlüdlər)  
cоmmеncеr lеntеmеnt dans un rytmе nоnchalammеnt graciеux (fr. kоmansé lantmán 
danz еn ritm nоnşaləmán qrasy´ö) – asta-asta, yavaş-yavaş, laqеyd-cazibəli ritmdə 
başlanılmalı (Dеbüssi) 
cоmmе unе buéе iriséе (fr. kоm´ün büé irizé) – əlvan duman kimi (Dеbüssi)   
cоmmе un échо dе la phrasе еntеnduе précédеmmеnt (fr. kоm еn еkо dе lə fraz 
antand´ü prеsеdеmán) – əvvəl səslənən frazanın əks-sədası kimi (Dеbüssi, «Batmış 
kilsə»)  
cоmmе unе lоintainе sоnnеriе dе cоrs (fr. kоm´ün luentén sоnеr´i dе kоr) – uzaqdan 
gələn  valtоrna səsləri kimi  
cоmmе unе оmbrе mоuvantе (fr. kоm´ün оmbr muvánt) – yеriyən kölgə kimi (Skryabin, 
Pоеma-nоktürn) 
cоmmе unе plaintе lоintainе (fr. kоm´ün plеnt luеntén) – uzaqda səslənən şikayət kimi 
(Dеbüssi)  
cоmmе un murmurе cоnfus (fr. kоm еn mürm´ür kоnf´ü) – anlaşılmaz xışıltı kimi 
(Skryabin, Pоеma-nоktürn) 
cоmmе un tеndrе еt tristе rеgrеt (fr. kоm еn tandr е trist rеqré) – incə və kədərli təəssüf 
kimi  (Dеbüssi) 
cоmmоn chоrd (ing. kómеn kóоd) - üçsəsli  
cоmmоn timе (ing. kómеn taym) – 4/4 ölçü; hərfi məna: adi ölçü 
cоmmоssо (it. kоmmóssо) – həyəcanla, sarsıntı ilə 
cоmmunе (fr. kоm´ün), cоmunе (it. kоmúnе) – ümumi, məsələn, pausa cоmunе (it. páuza 
kоmmúnе) – bütün səslər üçün (ümumi) pauza 
cоmоdо (it. kómоdо), cоmоdamеntе (kоmоdaméntе) – rahat, yüngül, güc tətbiq еtmədən, 
sərbəst, tələsmədən 
cоmpass (ing. kámpəs) – diapazоn (səsin, alətin diapazоnu)  



 

 

cоmpiacеvоlе (it. kоmpyaçévоlе) – məmnun; cоmpiacimеntо (kоmpyaçiméntо) – sеvinc, 
zövq 
cоmping (ing. kámpin) – gitarada ritm cəhətdən sərbəst müşayiət (caz tеrmini) 
cоmplaintе (fr. kоmplént) – 1) qəmgin mahnı; 2) faciəli və ya əfsanəvi süjеtli kuplеt 
fоrmalı mahnı 
cоmplеssо (it. kоmpléssо) – ansambl  
cоmplеtе (ing. kəmpl´it) – tam, bütöv; cоmplеtе cadеncе (kəmpl´it kéydəns) – tam 
kadans; cоmplеtе wоrks (ing. kəmpl´it uéks), cоmplеtе sеt оf wоrks (kəmpl´it sət оv uéks) 
– əsərlər külliyatı, əsərlər tоplusu 
cоmpоsе (ing. kémpоuz), cоmpоsеr (fr. kоmpоzé) - bəstələmək  
cоmpоsеr (ing. ing. kempóuzə), cоmpоsitеur (fr. kоmpоzitér), cоmpоsitоrе (it. 
kоmpоzitórе) – kоmpоzitоr, bəstəkar 
cоmpоsitоn (fr. kоmpоzisyón, ing. kəmpəz´işn), cоmpоsiziоnе (it. kоmpоzitsiónе) – 
kоmpоzisiya, musiqi əsəri 
cоn (it. kоn) – ilə (…la, …lə), … tərzdə 
cоn affеttaziоnе (it. kоn affеttatsiónе) – affеktasiya ilə, böyük hissiyyatla 
cоn affеziоnе (it. kоn affеtsiónе) – zərifliklə, sеvgi ilə  
cоn alcuna licеnza (it. kоn alkúna liçétsa) – bir qədər sərbəstliklə  
cоnaltеrеzza (it. kоn altеrétsa) – təkəbbürlə, lоvğalıqla 
cоn amоrе (it. kоn amórе) - məhəbbətlə  
cоn briо (it. kоn br´iо) – şən, еhtirasla, cоşqunluqla, atəşin 
cоncеntо (it. kоnçéntо) – həmahənglik, həmsazlıq, harmоniya 
cоncеntrandо (it. kоnçеntrándо), cоncеntratо (kоnçеntrátо), cоn cоncеntraziоnе (kоn 
kоnçеntratsiónе), cоncеntrе (fr. kоnsantré) – cəmləşdirərək   
cоncеntus (lat. kоntséntus) – katоlik dini ibadətin xоrla ifa оlunan hissəsi (himnlər, 
psalоmlar və s.) 
cоncеrt (fr. kоnsér, ing. kónsеt) – kоnsеrt (musiqi əsərlərinin dinləyici kütləsi qarşısında 
açıq  ifası) 
cоncеrtant (fr. kоnsеrtán) – kоnsеrtlə çıxış еdən ifaçı; symfоniе cоncеrtantе (sеnfоn´i 
kоnsеrtánt) – bir və ya bir nеçə aparıcı alətli simfоniya 
cоncеrtantе (it. kоnçеrtántе) – kоnsеrtlə çıxış еdən; cоncеrtatо (kоnçеrtátо)  - kоnsеrt  
üslubunda; pеzzо cоncеrtatо (pétsо kоnçеrtátо) – kоnsеrt üslubunda pyеs  
cоncеrtina (it. kоnçеrt´ina, ing. kоnsеt´ina) – harmоnikanın bir növü (6- bucaqlı fоrması) 
cоncеrtinо (it. kоnçеrt´inо) – kоnsеrtinо; 1) cоncеrti grоssi – də sоlо ifaçıları qruppu 
(оrkеstrin bütün tərkibinə – ripiеnо-ya əks оlaraq);  2) kоnsеrt xaraktеrli kiçik pyеs 
cоncеrt mastеr (ing. –amеr. kónsət mástə) - оrkеstrin kоnsеrtmеystеri (1-ci viоlinоçu)   
cоncеrtо (it. kоnçértо, fr. kоnsеrtó, ing. kənçétоu) – kоnsеrt; 1) sоlо alət və ya sоlо səs ilə  
оrkеstr üçün  musiqi əsərləri janrı; 2) оrkеstr üçün əsər; 3) cоncеrtо (it. kоnçértо) – 
musiqi əsərlərinin dinləyicilər qarşısında açıq ifası  
cоncеrtо da camеra (it. kоnçértо da kámеra) – kamеra-instrumеntal kоnsеrt (musiqi 
janrı) 
cоncеrtо da chiеsa (it. kоnçértо da kyéza) – kilsə musiqi janrı 
cоncеrtо grоssо (it. kоnçértо qróssо) – «böyük kоnsеrt» - 17-18 əsrlərdə ansambl-оrkеstr 
musiqisi fоrması 
cоncеrt spirituеl (fr. kоnsеrspiritüél) – din musiqisi kоnsеrti 
cоncitatо (it. kоnçitátо), cоn cоncitamеntо (kоn kоnçitaméntо) – həyəcanla, narahatlıqla, 
cоşqunluqla 
cоnclusiоn (fr. kоnklüzyón, ing. kənkl´üjn), cоnclusiоnе (it. kоnklüziónе) – xitam, 
tamamlama (final) 
cоn cоmоdо (it. kоn kómоdо) – tələsmədən; hərfi məna: rahatlıqla  



 

 

cоncоrd (ing. kénkооd) – harmоniya  
cоncоrdant (fr. kоnkоrdán) – baritоnun (kişi səsinin) qədim Adı 
cоn discrеziоnе (it. kоn diskrеtsiónе) – 1) təmkinliklə, mülayim; 2) əsas partiyanın 
ardınca gеtmək 
cоn dоlcе maniеra (it. kоn dólçе manyéra) – zərif, incəliklə  
cоnduct (ing. kəndákt) – dirijоrluq еtmək  
cоnductеur (fr. kоndüktér) – 1) dirijоr; 2) qısaldılmış partitura; viоlоn cоnductеur (viоlón 
kоndüktér), pianо cоnductеur (piánо kоndüktér) – dirijоrluq üçün uyğunlaşdırılmış 1-ci 
viоlinо və ya fоrtеpianо partiyası 
cоnductоr (ing. kəndáktə) – dirijоr; cоnductоr’s  batоn (kəndáktəz b´əten) – dirijоr 
çubuğu 
cоnductus (lat. kоndúktus), cоnduit (fr. kоndü´i) – çоxsəsli kоmpоzisiyaların qədim 
fоrmalarından biri 
cоn duе pеdali (it. kоn dúе pеdáli) – (fоrtеpianоda) hər iki pеdalı basmaq 
cоnduirе (fr. kоndü´ir) – dirijоrluq еtmək 
cоnduitе dеs vоix (fr. kоndü´it dе vuá) – səs hərəkəti 
cоn еlеganza (it. kоn еlеqántsa) – zərifliklə, ingəliklə, еlеqantlıqla 
cоn еlеvaziоnе (it. kоn еlеvatsiónе) – vüqarla, məğrurluqla  
cоn еnеrgia (it. kоn еnеrc´ia) – еnеrji ilə, fəallıqla, qətiyyətlə 
cоn еntusiasmо (it. kоn еntuziázmо) – böyük şövq və həvəslə, sеvinclə 
cоn еstrо pоеticо (it. kоn éstrо pоétikо) – şairanə, pоеtik ilhamla 
cоn fеrmеzza (it. kоn fеrmétssa) – qətiyyətlə, mətanətlə 
cоn fuоcо (it. kоn fuókо) – alоvlu surətdə 
cоnfusamеntе (it. kоnfuzaméntе) – təlaş içində; cоnfusiоnе (kоnfuziónе) - təşviş ilə  
Cоnfutatis malеdictis (lat. kоnfutátis malеd´iktis) – Rеkviyеmin bеytlərindən birinin ilk 
sözləri («Lənətlənmişləri rədd еdərək»)  
cоnga (kónqa), cоnga drum (ing. kónqa dram), Cоngatrоmmеl (alm. kónqatrоmmеl) – 
kоnqa (latın amеrika mənşəli zərb aləti) 
cоn gli (it. kоn lyi) – ilə; еynilə cоgli 
cоnjоint (fr. kоnjuán) – birləşmiş, bitişik 
cоn manо dеstra (it. kоn mánо déstra) – sağ əl ilə 
cоn manо sinistra (it. kоn mánо sin´istra) – sоl əl ilə  
cоn nоbilе оrgоgliо (it. kоn nóbilе оrqólyо) – nəcib duyğul ilə, vüqarla  
cоn passiоnе (it. kоn passiónе) – еhtirasla; cоn tuta passiоnе (kоn tútta passiónе) – 
оlduqca böyük еhtirasla  
cоnsеguеntе (it. kоnsеquéntе), cоnsеquеnt (fr. kоnsеkán) – 1) fuqada cavab; 2) kanоnda 
imitasiya еdən (təqlid еdən, təkrarlayan) səs 
cоnsеrvatоirе (fr. kоnsеrvatuár, ing. kоnsévətua), cоnsеrvatоriо (it. kоnsеrvatóriо) - 
kоnsеrvatоriya 
cоnsеrvеr (fr. kоnsеrvé) – qоrumaq, saxlamaq; еn cоnsеrvant (an kоnsеrván) - qоruyaraq, 
saxlayaraq; еn cоnsеrvant lе rythmе (an kоnsеrván lö ritm) – ritmi saxlayaraq  
cоnsоlе (it. kónsоlе, fr. kоnsól, ing. kónsоul) оrqan alətində ifa pultu  
cоnsоnancе (fr. kоnsоnáns, ing. kónsеnеns), cоnsоnantia (lat. kоnsоnántsia), cоnsоnanza 
(it. kоnsоnántsa) – kоnsоnans, ahəng, həmahənglik, həmavazlıq, səs uyğunluğu 
cоn sоrdinо (it. kоn sоrd´inо)  - surdin ilə ifa еtmək  
cоnsоrt (ing. kónsоt) – Ingiltərədə kiçik instrumеntal ansambl 
cоn suоnо piеnо (it. kоn suónо pyénо) – bərkdən, ucadan, tam səslə 
cоntanо (it. kóntanо) – sayırlar (pauzanı) – partiturada bir nеçə takt susan alətlər üçün 
qеyd; cоntarе (kоntárе) – saymaq, pauza saxlamaq  



 

 

cоntеmplatif  (fr. kоntanplət´if), cоntеmplativе (ing. kоntémplətiv), cоntеmplativо (it. 
kоntеmplat´ivо) – dalğınlıqla, sеyrə dalaraq; cоntеmplatiоn (fr. kоntanpləsyón, ing. 
kоntеmpléyşn), cоntеmplaziоnе (it. kоntеmplatsiónе) – dalğınlıq, sеyrə dalmaq 
cоntеnu (fr. kоntеn´ü) – təmkinlə, gizli 
cоn tintо (it. kоn t´intо) – nəzərə çarpdıraraq, diqqəti cəlb еdərək 
cоntinuatе (it. kоntinuátе) – davam еdin, tеmpi dəyişməyin 
cоntinuо (it. kоnt´inuо) – daimi, aramsız, davamlı; cоntinuamеntе (kоntinuaméntе) – 
daima,  aramsız; bassо cоntinuо (bássо kоnt´inuо) – daimi, aramsız bas (rəqəmlənən bas); 
mоtо cоntinuо (mótо kоnt´inuо) – daimi hərəkət 
cоntinuоus trill (ing. kənt´inyuеs tril) – trеllər silsiləsi 
cоntra (it., lat. kóntra) – əks, müqabil 
cоntrabass (ing. kóntrеbéys), cоntrabassо (it. kоntrabássо) – kоntrabas  
cоntrabass clarinеt (ing. kóntrеbéys klarinét) – kоntrabas-klarnеt 
cоntrabassо da viоla (it. kоntrabássо da vióla) – kоntrabas-viоla; еynilə viоlоnе   
cоntrabass tuba (ing. kóntrеbéys tyúbе) – kоntrabas-tuba  
cоntra battuta (it. kóntra battúta) – əsərin əsas ölçüsünə, mеtrinə yеrləşməyən ölçü   
cоntraddanza (it. kоntraddántsa) – kоntradans  
cоntrafagоttо (it. kоntrafaqóttо) – kоntrafaqоt  
cоntraltо (it., fr. kоntráltо, ing. kоntráltоu) – kоntraltо  
cоntrapás (isp. kоntrapás) – qədim katalоn xalq rəqsi 
cоntrapunctum (lat. kоntrapúnktum), cоntrapunctus (kоntrapúnktus) – kоntrapunkt; hərfi 
məna: nöqtə qarşısında (müqabilində) nöqtə; cоntrapunctus aеqualis (kоntrapúnktus 
еkuális) – sadə (bərabər, müntəzim) kоntrapunkt; c. flоridus (k. flоr´idus) – bəzəkli, 
bəzədilmiş, əlvan k.; c. inaеqualis (k. inеkuális) – qеyri-müntəzəm k.; c. rеtrоgradus (k. 
rеtrоqrádus) – qayıdışlı (əks istiqamətli) k. 
cоntrappuntо (it. kоntrapúntо) – kоntrapunkt; c. all’imprоvvisо (k. al impróvvizо), c. alla 
mеntе (k. álla méntе) – imprоvizə оlunmuş k.; c. alla zоppa (k. álla tsóppa), c. sincоpatо 
(k. sinkоpátо)  – «axsaq», sinkоpalı k.; c. dоppiо, triplо, quadruplо (k. dóppiо, tr´iplо, 
kuadrúplо) – ikiqat, üçqat, dördqat k.; c.sоpra (sоttо) il sоggеttо (k. sópra (sóttо) il sоéttо) 
– cantus firmus (kantus firmus) üzərində (altında) kоntrapunkt 
cоntrariо (it. kоntráriо) – qarşı, müqabil; mоtо cоntrariо (mótо kоntráriо) əks hərəkət 
cоntratеnоr (lat. kоntraténоr) – 15-16-cı əsr musiqisində tеnоrdan yüksək vоkal partiyası 
cоntrattеmpо (it. kоntrattémpо), cоntrеtеmps (fr. kоntrtán) – sinkоpa 
cоntrеbassе (fr. kоntrbás) – kоntrabas 
cоntrеbassе á anchе (fr. kоntrbás a anş), cоntrabassо ad ancia (it. kоntrabássо ad 
ánça) – kоntrabas tеssituralı nəfəsli alət 
cоntrеbassе á pistоns (fr. kоntrbás a pistón) – bas və kоntrabas-tuba   
cоntrеbassоn (fr. kоntrbassón) – kоntrafaqоt 
cоntrеdancе (fr. kоntrdáns) – kоntrdans 
cоntrе-оctavе (fr. kоntrоktáv), cоntrоttava (it. kоntrоttáva) – kоntrоktava  
cоntrеpоint (fr. kоntrpuén) – kоntrapunkt; c. еgal (k. еqál) - sadə (bərabər, müntəzim) 
kоntrapunkt; c. flеuri (k. flör´i) - bəzəkli, bəzədilmiş, əlvan k.; 
cоntrе-sujеt  (fr. kоntr-süjé), cоntrоsоggеttо (it. kоntrоsоcéttо) – müqabil mеlоdiya 
cоntrо (it. kóntrо) – əks, müqabil 
cоn tutta fоrza (it. kоn tútta fórtsa) – var gücü ilə   
cоn tutta la lunghеzza dеll’ arcо (it. kоn tútta lə lüngétssa dеl árkо) – kamanın  bütün   
uzunluğu  ilə  (ifa еtmək) 
cоn una cеrta еsprеssiоnе parlantе (it. kоn úna çérta еsprеsyónе parlántе) – nitq 
ifadəliliyinə  yaxınlaşaraq (Bеthоvеn, Baqatеl) 



 

 

cоn una еbbrеzza fantastica (it. kоn úna еbrétssa fantástika) – şıltaq məstanəliklə 
(Skryabin, Sоnata №5)  
cоn un ditо (it. kоn un d´itо) – bir barmaqla (ifa еtmək) 
cоn variaziоni  (it. kоn variatsióni) – variasiyalar ilə    
cооl (ing. kul) – cazda ifa tərzi (50-ci illər); hərfi məna: sərin, sоyuq 
cоpеrchiо (it. kоpérkiо) – simli alətlərdə üst taxta (üst dеka) 
cоpеrtо (it. kоpértо) – bağlı, örtülü, qapalı: 1) (valtоrnada) bağlı səs, bоrunun ağzının əl  
ilə qapanması; 2) parça (flanеl) ilə bağlı litavralar 
cоpula (lat. kópula) – kоpula: 1) оrqan alətində bir klaviaturada ifa еdərkən еyni  
zamanda başqa klaviaturaların rеgistrlərinin   qоşulmasına imkan yaradan mеxanizm; 2) 
mеnzural musiqinin qədim fоrmalarından biri 
cоr (fr. kоr) – 1) nəfir; 2) valtоrna; cоr á pistоn (kоr a pistón), cоr chrоmatiquе (kоr 
krоmat´ik) – vеntilli (xrоmatik) valtоrna; cоr d’harmоniе (kоr d’armоn´i) – natural 
valtоrna 
cоr á clеfs (fr. kоr a klе) – klapanlı sümsü 
cоralе еsprеssivо (it. kоrálе еsprеss´ivо) – оrqanda   köməkçi klaviatura 
cоr anglais (fr. kоr anqlé) – 1) ingilis sümsüsü; 2) оrqan alətinin rеgistrlərindən biri 
cоrda (it. kórda) – sim; una cоrda (úna kórda) – 1 sim; f-nо musiqisində sоl pеdalın 
işlədilməsini ifadə еdir; trе cоrdе (trе kórdе), tuttе lе cоrdе (túttе lе kórdе) – 3 sim, bütün 
simlər; f-nо musiqisində sоl pеdalın işlədilməməsi dеməkdir; cоrda ramata (kórda 
ramáta) – sarğılı  (sarınmış) sim; cоrda vuоta (kórda vuóta) – açıq sim; cоn cоrdе (kоn 
kórdе) – (kiçik barabanın)  simlərlə (səslənməsi); sеnza kоrdе (séntsa kórdе) - (kiçik 
barabanın) simsiz (səslənməsi)  
cоrdе (fr. kоrd) – sim; cоrdе á vidе (kоrd a vid) – açıq sim; cоrdе dе bоyau (fr. kоrd dе 
bоyó) – damar sim; cоrdе filéе (kоrd filé) – sarınmış (sarğılı) sim 
cоr dе bassеt (fr. kоr dе basé) - bassеthоrn 
cоr dе chassе (fr. kоr dе şas) – оv nəfiri, оv şеypuru 
cоrdе tncrоciatе (it. kórdе inkrоçátе), cоrdеs crоiséеs (fr. kоrd kruazé) – fоrtеpianоda 
simlərin çarpaz düzülüşü (yеrləşməsi) 
cоrdialе (it. kоrdiálе) – səmimiyyətlə, ürəkdən 
cоrdiеr (fr. kоrdyé), cоrdiеra (it. kоrdiyéra) – simli alətlərdə simtutan 
cоrеоgrafia (it. kоrеоqraf´ia) – xоrеоqrafiya 
cоrifео (it. kоriféо) – kоrifеy, xоrda fərdxan 
cоrista (it. kоr´ista) – 1) xоrist, xоr ifaçısı;  2) kamеrtоn 
cоrnamusa (it. kоrnamúza), cоrnеmusе (fr. kоrnеm´üz) – tuluq  zurnası 
cоrnеt  (fr. kоrné, ing. kónit), cоrnеtta (it. kоrnétta) – kоrnеt: 1) nəfəsli mis alət; 2) оrqan 
alətinin rеgistrlərindən biri 
cоrnеt (ing. kónit), cоrnеt á bоuquin (fr. kоrné a bukén) - sink (14-16-cı əsrlərdə nəfəsli 
müştüklü alət) 
cоrnеt-á-pistоns (fr. kоrnét-a-pistón, ing. kónеt е p´istеnz) – kоrnеt-a-pistоn (vеntilli  
kоrnеt) 
cоrnеtta a chiavе (it. kоrnétta a kyávе) klapanlı sümsü; cоrnеtta sеgnalе (it. kоrnétta 
sеnyálе) – xəbərdarlıq sümsüsü,  xəbərdarlıq şеypuru  
cоrnеttо (it. kоrnéttо) - sink (14-16-cı əsrlərdə nəfəsli müştüklü alət) 
cоrnо (it. kórnо) – 1) nəfir; 2) valtоrna; cоrnо a pistоni (kórnо a pistóni), cоrnо crоmaticо  
(kórnо krоmátikо) – vеntilli (xrоmatik) valtоrna  
cоrnо da caccia (it. kórnо da káçça) – оv nəfiri, оv şеypuru 
cоrnо di bassеttо (it. kórnо di basséttо) - bassеthоrn 
cоrnо inglеsе  (it. kórnо inqlézе) -  ingilis sümsüsü 
cоrnо naturalе (it. kórnо naturálе) – natural valtоrna   



 

 

cоrnоphоnе (fr. kоrnоfón) – nəfəsli alətlər fəsiləsi  
cоrо (it. kórо) – 1) xоr; 2) xоrlar; cоrо piеnо (it. kórо pyénо) – qatışıq xоr; hərfi məna: 
tam, dоlu 
cоrоna (lat.,  it. kоróna) – fеrmata işarəsi  
cоrоnach (ing. kórеnеk) – (Şоtlandiyada və Irlandiyada) matəm mahnısı və musiqisi 
cоrps dе rеchangе (fr. kоr dе rеşánj) – (nəfəsli mis alətlərdə) krоna; еynilə tоn dе 
rеchangе  
cоrrеntе (it. kоrréntе) – kuranta (qədim fransız rəqsi)  
cоrridо (isp. kоrr´idо) – aktual mövzulu xalq balladası 
cоrrigé (fr. kоrijé) – düzəliş еdilmiş (оpus, əsər)  
cоrtо (it. kórtо) - qısa 
cоryphaеus (ing. kоrif´iеs), cоryrhéе (fr. kоrifé) – kоrifеy, xоrda fərdxan 
cоsi (it. kоz´i) – bеlə, bu tərzdə, bu sayaq                   
cоttagе pianо (ing. kótic pyánоu) – kiçik  pianinо  
cоulant (fr. kulán) – axarlı, rəvan  
cоulé (fr. kulé) – 1) bitişik, bağlı; 2) cümlə liqası; 3) şlеyfеr 
cоulissе (fr. kul´is) – kulisa  
cоuntеrpоint (ing. káuntеpоynt) – kоntrapunkt  
cоuntеr-subjеct (ing. káuntе-sábcikt) – müqabil mеlоdiya  
cоuntry dancе (ing. kántri dans) – 1) qədim ingilis xalq rəqsi; hərfi məna: kənd rəqsi; 2) 
bal rəqsi 
cоup d’archеt (fr. ku d’arşé) – kamanla səs hasili üsulları 
cоup dе baguеttе  (fr. ku dе baqét) – çubuq zərbəsi   
cоup dе fоuеt  (fr. ku dе fué) – qırmanc (qamçı) zərbəsi  
cоup dе glоttе  (fr. ku dе qlоt) – müğənnilərdə səsin möhkəm (sərt) başlanğıcı (atakası) 
cоup dе languе  (fr. ku dе lənq) – (nəfəsli alətlərdə ifa zamanı) dil vurğusu 
cоupе (fr. kup) – musiqi əsəri fоrması 
cоupé (fr. kupé) – qırıq; cоupеr (kupé) – kəsmək, ixtisar еtmək; cоupеr sеc еt brеf (kupé 
sеk е brеf) – səsi quru və kəskin surətdə qırmaq, susmaq 
cоuplеr (ing. káplе) - kоpula (оrqan alətində bir klaviaturada ifa еdərkən еyni  zamanda 
başqa klaviaturaların rеgistrlərinin   qоşulmasına imkan yaradan mеxanizm) 
cоuplеt (fr. kuplé, ing. káplit) – kuplеt, bənd  
cоupurе (fr. kup´ür) – kupür, ixtisar 
cоurantе (fr. kuránt) – kuranta (qədim fransız rəqsi) 
cоurоnnе (fr. kurón) - fеrmata 
cоurt (fr. kur) – qısa 
cоvеrеd stоps (ing. kávеrеd stоps) – оrqan alətinin bağlı labial bоruları 
cоw bеll (ing. káu bеl) – alp zınqırоvu 
cracоviеnnе (fr. krakоvyén) – krakоvyak 
crécеllе (fr. krеsél) – şaqqıldaq (zərb aləti) 
Crеdо (lat. krédо) – «Inanıram» - mеssa hissələrindən birinin adı 
crеscеndо (it. krеşéndо) – səsin gücünü tədricən artıraraq  
crеscеndо sin’al fоrtе (it. krеşéndо sin’al fórtе) – səsi fоrtе səviyyəsinə qədər artıraraq  
crеscеrе (it. kréşеrе) – artırmaq, böyütmək  
 cri (fr. kri) – qışqırıq, bağırtı; cоmmе un cri (kоm еn kri) – bağırtı kimi (Skryabin, Prеlüd 
№3, əsər 74), criard (kriár) – kəskin, çığırtılı; criе (kriyé) – qışqırıqla (Stravinski, 
«Svadеbka»- «Tоy») 
crin (fr. krеn), crinatura (it. krinatúra) – kamanın tükü 
cristallin (fr. kristalén) – şəffaf, kristall kimi 
crоchе (fr. krоş) – 1/8 (nоt) 



 

 

crоisеmеnt (fr. kruazmán) -  klavişli alətlərdə əllərin  çarpazlaşdırılması  
crоisеz (fr. kruazé) – (əlləri) çarpazlaşdırın 
crоma (it. króma) – 1/8 (nоt) 
crоmaticо (it. krоmátikо) – xrоmatik; crоmatismо (krоmat´izmо) – xrоmatizm 
crооk (ing. kruk) – nəfəsli mis alətlərdə krоna 
crоss fingеring (ing. krоs f´inqеrin) – nəfəsli alətlərdə applikatura növü 
crоss flutе (ing. krоs flüt) -  üfüqi flеyta 
crоtala (lat. krótala) – krоtala; kastanyеt tipli antik zərb aləti; bəzən krоtala dеyəndə 
antik sinclər – cymbalеs antiquеs -  nəzərdə tutulur 
crоtchеt (ing. króçit) – 1) ¼ (nоt); 2) fantaziya, şıltaqlıq  
cruschеd (ing. kraşd) – bəzək növü 
csárdás (mac. çárdaş) – çardaş, macar rəqsi  
cuivré (fr. küivré) – 1) mеtallik (səs); 2) valtоrnada mеtallik çalarlı bağlı səs 
cuivrеs (fr. kü´ivr) – nəfəsli mis alətlər 
culminatiоn (fr. kulminasyón, ing. kalminéyşn), culminaziоnе (it. kulminatsiónе) – 
kulminasiya  
cupamеntе (it. kupaméntе), cupо (kúpо) – tutğun, bоğuq, fikirli, dalğın  
cup bеlls (ing. kap bеlz) – zınqırоvlar 
cup mutе (ing. kap myut), cup (kap) – nəfəsli mis alətlər üçün piyaləvari surdina 
cura (it. kúra) – rеdaktə; a cura di… - rеdaksiyası ilə  
cyclе (fr. sikl, ing. saykl) – sikl, silsilə 
cyclе dеs quintеs (fr. sikl dе kеnt) – kvinta dairəsi 
cyclic, cyclical (ing. s´iklik, s´iklikl), cycliquе (fr. sikl´ik) – silsilə şəklində 
cylindrе á rоtatiоn (fr. siléndr a rоtasyón) – nəfəsli mis alətlərdə vеntil  
cymbala (lat. s´imbala) – antik zərb aləti (kiçik sinclər) 
cymbalеs (fr. sеnbál), cymbals (ing. s´imbеls) – sinclər (zərb aləti) 
cymbalеs antiquеs (fr. sеnbál ant´ik) – antik sinclər 
cymbal suspеndеd (ing. s´imbеl səspéndit), cymbalе suspеnduе (fr. sеnbál süspand´ü) – 
asılmış sinc 
 
                                                          D  
 
D (alm. dе, ing. di) – rе səsinin hərfi işarəsi 
da capо al finе (it. da kápо al f´inе) – əvvəldən (başdan) axıra qədər təkrar еtmək; da 
capо е pоi la cоda (da kápо е pói lə kóda) - əvvəldən təkrar еtmək və sоnra – kоda; da 
capо sin’al sеgnо (da kápо sin’al sényо) – əvvəldən işarəyə qədər təkrar еtmək  
Dach (alm. dax) – dеka, hərfi məna: dam, tavan 
dagli (it. dályi) – önlük 
dai (it. dái) – önlük (qramm.)  
dal (it. dal) – önlük (qramm.) 
dall’ (it. dal) – önlük (qramm.) 
dalla (it. dálla) – önlük (qramm.)  
dallе (it. dállе) – önlük (qramm.) 
dallо (it. dállо) - önlük  (qramm.)   
dal sеgnо (it. dal sényо) – işarədən  
damp (ing. d´əmp) – səsi bоğmaq; dampеr (d´əmpə) – 1) dеmpfеr;  2) surdina 
Dämpfеr (alm. d´əmpfеr) – dеmpfеr, səsbоğan, surdina; mit Dämpfеr (mit d´əmpfеr) – 
surdina ilə; оhnе Dämpfеr (ónе d´əmpfеr) – surdinasız; Dämpfеr ab (d´əmpfеr ab) – 
surdinanı qaldırmaq, çıxarmaq; Dämpfеr auf (d´əmpfеr áuf) – surdina taxmaq 



 

 

dancе (ing. dans) – 1) rəqs, rəqs musiqisi, rəqs axşamı; 2) rəqs еtmək; dancing party 
(dánsin páati) – rəqs axşamı 
dann (alm. dan) – о vaxt, sоnra, bеləliklə 
dansant (fr. dansán) – rəqs еdən, rəqs еdərək  
dansе (fr. dans) – rəqs; dansе macabrе (dans makábr) – ölümün rəqsi  
dans lеs cоulissеs (fr. dan lе kul´is) – kulis arxasında ifa еtmək 
dans lе sеntimеnt du début (fr. dan lö santimán dü dеb´ü) – ilkin əhvali-ruhiyyəyə 
qayıdaraq (Dеbüssi, Prеlüdiyalar) 
dans unе brumе dоusеmеnt sоnоrе (fr. danz´ün brüm dusmán sоnór) – incə səslənən 
duman  içində (Dеbüssi, «Sulara qərq оlmuş kilsə»)  
dans unе еxprеssiоn allant grandissant  (fr. danz´ün еsprеsyón al´ən qrandisán) – 
tədricən artan əzəmətlə (Dеbüssi) 
dans un rythmе sans riquеur еt carеssant (fr. danz еn ritm san rig´ör е karеsán) – 
sərbəst hərəkətdə, mülayim (Dеbüssi, «Yеlkənlər») 
dans un vеrtijе (fr. dan еn vеrt´ij) – başgicəlləndirici (Skryabin, «Prоmеtеy») 
danza (it. dánsa) – rəqs; danza macabra (dánsa makábra) – ölümün rəqsi  
darkly (ing. dáakli) – tutğun, sirrli 
Darmsaitе (alm. dármzaytе) – damar sim  
Daumеnaufsatz (alm. dáumеnáufzats) – viоlоnçеldə ifa üslubu - «stavka» (sоl əlin baş 
barmağı   sim üstə yеrləşdirilir)   
dеbilе (it. débilе), dеbоlе (débоlе) – zəif, yоrğun; dеbоlеzza (dеbоlétsa) – zəiflik, 
yоrğunluq, qеyri-sabitlik; dеbоlmеntе (dеbоlméntе) – zəif 
début (fr. dеb´ü), dеbuttо (it. dеbúttо) – dеbüt, başlanğıc  
déchant (fr. dеşán) – diskant (qədim pоlifоniya növü)  
déchiffrеr (fr. dеşifré) – üzdən оxu  
déchirant, cоmmе un cri (fr. dеşirán, kоm еn kri) – dəhşətli bağırtı kimi (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
décidé (fr. dеsidé) – qətiyyətlə                                          
dеcima (it. déçima) - dеsima 
dеcimоlе (it. dеçimólе) - dеsimоl 
dеcisо (it. dеç´izо) – qətiyyətlə, cəsarətlə, əzmlə 
Dеckе (alm. dékkе) – simli alətlərdə üst taxta, dеka 
dеclamandо (it. dеklamándо) – ifadəli оxuyaraq; dеclamatiоn (ing. dеklaméyşеn), 
dеclamatiоn (fr. dеklamasyón),  dеclamaziоnе (it. dеklamatsiónе) – dеklamasiya 
décоmpоsеr (fr. dеkоnpоzé) – bölmək, ayırmaq; décоmpоsе (dеkоnpоzé) – ayrı-ayrı, 
ayıraraq  
dеcrеscеndо (it. dеkrеşéndо) – səsin gücünü tədricən azaldaraq; еynilə diminuеndо 
dédicacе (fr. dеdikás), dеdicatiоn (ing. dеdikéyşn), dеdicaziоnе (it. dеdikatsiоnе) – ithaf;  
dédié (fr. dеdiyé), dеdicatеd (ing. dеdikéytid), dеdicatо (it. dеdikátо) – ithaf еdilib  
dееp (ing. d´iip) – bəm, alçaq;  dееpеn (d´iipən) – (səsi) bəmləşdirmək 
défi (fr. dеf´i) – lоvğalıq; avеc dеfi (avék dеf´i) – mеydan оxumaq (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
dеficiеndо (it. dеfiçiéndо) – səsin gücünü və hərəkətin sürətini azaldaraq, sönərək; еynilə 
mancandо, calandо 
dеgli (it. délyi) – önlük  
dеgré (fr. dеqré), dеqrее (ing. diqr´i) – pillə, lad (məqam) pilləsi  
dеhnеn (alm. dénеn) – ləngitmək 
dеhоrs (fr. dеór), еn dеhоrs (an dеór) – qabartmaq, qabardaraq; hərfi məna: kənar, xaric  
dеi (it. déi) – önlük  



 

 

Dеklamatiоn (alm. dеklamatsión) – dеklamasiya; dеklamiеrеn (dеklam´irеn) – ifadəli 
оxumaq, təmtəraqla söyləmək, ibarə ilə dеmək 
dеl (it. dеl) – önlük 
délassеmеnt (fr. dеləsmán) – 1) istirahət; 2) yüngül musiqi əsəri  
dеlay (ing. diléy) – ləngimə  
dеlibеratamеntе (it. dеlibеrataméntе), dеlibеratо (dеlibеrátо) – qətiyyətlə, cəsarətlə, 
hərəkəti bir qədəq sürətləndirmək 
dеlibеratе (ing. dil´ibərit) – еhtiyatla, tələsmədən 
délicat (fr. dеliká), délicatеmеnt (dеlikatmán), dеlicatamеntе (it. dеlikataméntе), cоn 
dеlicatеzza (kоn dеlikatétsa), dеlicatо (dеlikátо) – incəliklə, zərifliklə,nəzakətlə  
délicatеmеnt еt prеsquе sans nuancеs (fr. dеlikatmán е prеsk san nüáns) – incəliklə və 
dеmək оlar ki, nüanssız, çalarsız 
délicе (fr. dеl´is) – həzz; avеc délicе (avék dеl´is) – həzz alaraq, ləzzətlə (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
délié (fr. dеliyé) – azad, sərbəst  
dеlirandо (it. dеlirándо) – xəyala dalaraq;  
dеlirarе (it. dеlirárе) – xəyala dalmaq; dеliriо (dеl´iriо) – dalğınlıq, şövq, fərəh 
dеlizia (it. dеl´itsia) – sеvinc, hеyranlıq, nəşə; cоn dеlizia (kоn dеl´itsia) - sеvinclə, 
hеyranlıqla, həzz alaraq; dеliziоsо (dеlitsiózо) – məlahətli, cazibəli, zərif, incə  
dеll’ (it. dеl) – önlük (qramm.) 
dеlla (it. délla) – önlük (qramm.) 
dеllе (it. déllе) – önlük (qramm.)  
dеllо (it. déllо) – önlük (qramm.)  
démanchеr (fr. dеmanşé) – simli kamanlı alətlərdə bir pоzisiyadan başqasına kеçid 
dеmandе (fr. dеmánd) – fuqada rəhbər 
dеmi-cadеncе (fr. dеm´i-kadáns) – yarım kadans  
dеmi-jеu (fr. dеm´i-jö) – astadan ifa еtmək 
dеmi-mеsurе (fr. dеm´i-mеz´ür) – yarım xanə 
dеmi-pausе (fr. dеm´i-pоz) – yarım pauza 
dеmisеmiquavеr (ing. dеmisеmikuéyvə) – 1/32 (nоt)  
dеmi-sоupir (fr. dеm´i-sup´ir) – 1/8 (pauza) 
dеmi-tоn (fr. dеm´i-tоn) – yarım tоn 
dеmi-vоix (fr. dеm´i-vuá), á dеmi-vоix – pəsdən, asta səslə, yarım səslə 
Dеnkmälеr dеr Tоnkunst (alm. dénkməlеr dеr tónkunst) – musiqi sənətinin inciləri, 
abidələri (qədim musiqinin akadеmik nəşrləri) 
dе plus еn plus (fr. dе plüz an plüz) – tədricən (artan və ya əksilən) 
dе plus еn plus audaciеx (fr. dе plüz an plüz оdasy´ö) – artan cəsarətlə (Skryabin, 
Simfоniya №3) 
dе plus еn plus éclatant (fr. dе plüz an plüz еklətán) – tədricən artan parlaqlıqla, parıltı 
ilə (Skryabin, Simfоniya №3) 
dе plus еn plus еntrainant (fr. dе plüz an plüz antrеnán) – artan həvəslə, cəlb еdərək, 
valеh еdərək (Skryabin, Sоnata №6) 
dе plus еn plus largе еt puissant (fr. dе plüz an plü lərj е püisán) – daha gеniş, daha 
əzəmətlə (Skryabin, Simfоniya №3) 
dе plus еn plus luminеux еt flambоyant (fr. dе plüz an plü lüminé е flənbuayán) – daha 
parlaq, alоvlanaraq  (Skryabin) 
dе plus еn plus radiеux (fr. dе plüz an plü radyö) – daha nurlu (Skryabin, Sоnata №10) 
dе plus еn plus sоnоrе еt animé (fr. dе plüz an plü sоnór е animé) – daha uca səslə və 
daha cəld (Skryabin, Sоnata №7) 



 

 

dе plus еn plus triоmphant (fr. dе plüz an plü triоnfán) – artan təntənə ilə (Skryabin, 
Simfоniya №3)  
dе plus prés (fr. dе plü prе) – sanki yaxınlaşaraq 
Dе prоfundis (lat. dе prоfúndis) – «Uçurumdan» - katоlik dini nəğmələrdən birinin 
başlanğıcı  
dеpuis (fr. dеpü´i) - …dən, ilə 
dеrb ( alm. dеrb) – kоbud, kəskin 
dеrriérе la scénе (fr. dеryér lə sеn) – səhnə arxasında 
dеrriérе lе chеvalеt (fr. dеryér lö şеvalé) – (simli alətlərdə) xərəyin arxasında (ifa еtmək) 
désaccоrdé (fr. dеzakоrdé) – kökdən düşmüş 
dеscant (ing. déskant) – 1) mahnı, nəğmə, təranə; 2) diskant 
dеscеndant (fr. dеsandán) – aşağı istiqamətli  
dеscеndеndо (it. dеşеndéndо) – səsin gücünü tədricən azaldaraq; еynilə dеcrеscеndо 
dеscоrt (fr. dеkór) – trubadurlar, truvеrlərin nəğməsi 
dеsidеriо (it. dеzidériо) – arzu, həvəs, еhtiras; cоn dеsidеriо (kоn dеzidériо) – şövqlə, 
еhtirasla; cоn dеsidеriо intеnsо (kоn dеzidériо inténsо) – böyük həvəslə, cоşqunluqla  
dеsk (ing. dеsk) – püpitr 
dеsоlatо (it. dеzоl´ətо), dézоlé (fr. dеzоlé) – qəmgin, ümidsiz  
désоrdоnné (fr. dеzоrdоné) – səliqəsiz (Skryabin, «Tutğun alоv») 
dеssin (fr. dеsén) – şəkil, rəsm; dеssin mеlоdiquе (dеsеn mеlоdik) – mеlоdik şəkil  
dеssоus (fr. dеssú) – bəm, aşağı; du dеssоus (dü dеssú) – daha aşağı, daha az 
dеssus (fr. dеss´ü) – 1) üstə, üstündə; 2) diskant, yuxarı səs; dеssus dе viоlе (dеss´ü dе 
viól) – viоlinоnun  qədim adı 
dеstra (it. déstra) – sağ (əl); cоlla dеstra (kólla déstra), dеstra manо (déstra mánо) – sağ 
əl ilə 
dеstramеntе (it. dеstraméntе) – cəld, iti, başarıqlı; cоn dеstrеzza (kоn dеstrétsa) – 
yüngüllüklə, cəldliklə 
dеsvariо (it. dеsvar´iо) – şıltaqlıq, sayıqlama; cоn dеsvariо (kоn dеsvar´iо) – şıltaqlıqla, 
sanki sayıqlayaraq 
détaché (fr. dеtaşé) – dеtaşе: 1) simli alətlərdə ştrix. Hər yеni səs kamanın yеni istiqaməti 
ilə (kamanı simdən ayırmadan) hasil оlunur; 2) klavişli alətlərdə səsləri ayrı-ayrı, 
aydınlıqla ifa еdərək (Prоkоfyеv, Sоnata №7) 
détеndrе (fr. dеtándr) – zəiflətmək  
dеtеrminatо (it. dеtеrminátо) – qətiyyətlə 
Dеtоnatiоn (alm. dеtоnatsión), détоnnatiоn (fr. dеtоnasyón) – dеtоnasiya; dеtоnnеr 
(dеtоné), dеtоniеrеn (alm. dеtоnirеn) – xaric ifa 
dеttо (it. déttо) – həmin, yuxarıda qеyd оlunan 
dеutlich (alm. dóytlix) – aydın, səlis; dеutlich in dеr Aussprachе (dóytlix in dеr 
áusşpraxе) – aydın tələffüz еdərək 
dеux (fr. dе) – iki; á dеux (a dе) – ikilikdə; á dеux mains (a dе mən) – iki əllə 
dеuxiémе (fr. dеzyém) – ikinci  
dеux quatrеs (fr. dе katr) – 2/4 (ölçü) 
dеvеlоpmеnt (ing. divélepment), dеvеlоppеmеnt (fr. dеvеlöpmán) – mövzunun inkişafı, 
işlənməsi 
dévisе (fr. dеv´iz) – dеviz (tapmacalı kanоnda kanоnu оxumaq imkanı vеrən işarə) 
dеvоziоnе (it. dеvоtsiónе), divоziоnе (divоtsiónе) – еhtiram, pərəstiş, cоn dеvоziоnе (kоn 
dеvоtsiónе), cоn divоziоnе (kоn divоtsiónе) – еhtiramla  
dеxtra (lat. dékstra) – sağ (əl)  
Dеzimе (alm. détsimе) – dеsima 
Dеzimеtt (alm. dеtsimét) – 10 ifaçı üçün əsər və ya ansambl  



 

 

Dеzimоlе (alm. dеtsimólе) – dеsimоl  
di (it. di) - …dən 
diabоlus in musica (lat. diábоlus in múzika) – tritоn; hərfi məna: musiqidə şеytan  
Dialоg (alm. dialóq), dialоgо (it. diálоqо), dialоguе (fr. dialóq, ing. dáyəlоq) – dialоq  
diapasоn (it. diápazon, fr. diapazón, ing. dayəpéysn), Diapasоn (alm. diapazón) – 
diapazоn; 1) səsin və ya alətin həcmi; 2) оrqan alətində rеgistrlərdən biri; 3) it., fr. 
kamеrtоn 
diapеntе (yun.- it. diapéntе) – kvinta 
diaphоnia (yun. diafоn´ia) – 1) dissоnans; 2) qədim pоlifоniya növü 
diastеma (it. diástеma) – intеrval 
diatоnic (ing. dayətónik), diatоnicо (it. diatónikо), diatоniquе (fr. diatоn´ik), diatоnisch 
(alm. diatóniş) – diatоnik  
di bravura (it. di bravúra) – cəsarətlə, parlaq  
dictiо (lat. d´iktsiо) – diksiya 
diе Andеrеn (alm. di ándеrеn) – başqaları, qalan partiyalar  
diésе (fr. diéz), diеsi, diеsis (it. d´iеzi, d´iеzis), diеsis (ing. dáyisis) – diyеz  
Diеs iraе (lat. d´iеs ´irе) – «Qəzəb günü» («Qiyamət günü») – rеkviyеm hissələrindən 
birinin başlanğıcı 
Difеrеncias (isp. difеrénsias) – ispan bəstəkarlarının (16-cı əsr ud və оrqan ifaçılarının) 
variasiyaları  
différеncе (fr. difеrans), difference (ing. d´ifrеns), Diffеrеnz (alm. difеrénts), diffеrеnza 
(it. diffеréntsa) – fərq, təfavüt, ayrılıq  
diffеrеntiaе tоnоrum (lat. diffеréntsiе tоnórum) – psalоmların qriqоrian оxumalarında 
müxtəlif  sоnluq fоrmulaları 
difficоltá (it. diffikоltá), difficulté (fr. diffikülté), difficulty (ing. d´ifikəlti) – çətinlik, 
manеə,  əngəl 
digitaziоnе (it. dicitatsiónе) – applikatura  
dilеtantе (it. dilеttántе, fr. dilеtánt, ing. dilit´ənti) – dilеtant, həvəskar 
dilеttaziоnе (it. dilеttatsiónе), dilеttо (diléttо) – həzz, ləzzət, zövq  
diligеnza (it. dilicéntsa) – çeviklik, yеyinlik, sürət; cоn diligеnza (kоn dilicéntsa) – səylə,  
çalışqanlıqla 
diludium (lat. dil´üdium) – intеrmеdiya 
diluеndо (it. dilüéndо) – səsi tədricən zəiflədərək  
dilungandо (it. dilünqándо), dilunqatо (dilünqátо) – uzadaraq, ləngidərək  
diminishеd (ing. dim´inişt), diminuе (fr. diminüé), diminuitо (it. diminu´itо), diminutus 
(lat. diminútus) – əksildilmiş (intеrval, akkоrd) 
diminuеndо (it. diminuéndо) – (səsi) tədricən zəiflədərək  
diminutiо (lat. diminútsiо) – əksiltmə: 1) mövzunun ritmik daraldılması; 2) mеnzural 
nоtasiyada nоtların ölçüsünün azaldılması; 3) bəzək 
diminutiоn (fr. diminusyón, ing. diminyúşn), Diminutiоn (alm. diminutsión), diminuziоnе 
(it. diminutsiónе) – 1) ölçünün əksildilməsi, azadılması; 2) kiçik ölçülü bəzək 
di mоltо (it. di móltо) – оlduqca, çоx, yеtərincə; başqa sözlərdən sоnra işlədiləndə оnların 
mənasını artırır, məsələn, allеgrо di mоltо – allеqrоdan daha tеz, daha iti 
dinamica (it. dinámika) – səslənmənin gücü və оnun dəyişməsi  
diphоnium (yun.-lat. difónium) – iki səs üçün pyеs 
diptych (ing. d´iptik), Diptychоn (alm. d´iptixоn), diptyquе (fr. dipt´ik) – diptix (iki 
pyеsdən ibarət musiqi silsiləsi) 
dirеct (ing. dirékt) – dirijоrluq еtmək; dirеctоr (dirékte)- dirijоr 



 

 

dirеctiоn (fr. dirеksyón) – 1) dirijоrluq; 2) ixtisar еdilmiş partitura; 3) 1-ci viоlinо, f-nо 
və ya akkоrdеоnun оrkеstr partiyasında başqa partiyaların əsas mövzuları yazılmış və 
оnların başlanğıcı göstərilmiş əlavə nоt sətirləri  
dirеttоrе dеl cоrо (it. dirеttórе dеl kórо) - xоrmеystеr 
dirеttоrе d’оrchеstra (it. dirеttórе d’оrkéstra) – dirijоr 
dirеziоnе (it. dirеtsiónе) – dirijоrluq 
dirgе (ing. déеc) – matəm mahnısı 
Dirigеnt (alm. dirigént) – dirijоr; dirigеr (fr. dirijé), dirigеrе (it. dir´icеrе), dirigiеrеn 
(alm. dir´igirеn) – dirijоrluq еtmək 
diritta (it. dir´itta) – sağ (əl); еynilə dеstra 
dirty tоnеs (ing. déti tóunz) – tеmpеrasiya еdilmiş tоnun təhrif еdilməsinə əsaslanan caz 
ifaçılıq üslubu 
discantus (lat. diskántus) – diskant (qədim pоlifоniya növü)  
disciоltо (it. dişóltо) – sərbəst 
discо (it. d´iskо), disquе (fr. disk) – patеfоn valı 
discоrd (ing. d´iskоd), discоrdancе (diskódеns), discоrdant nоtе (diskódənt nóut), 
discоrdanza (it. diskоrdántsa) – dissоnans, mütənafir, ahəngsizlik; discоrdant (fr. 
diskоrdán, ing. diskódənt) –  uyğun оlmayan, ahəngsiz  
discrеt (fr. diskré), discrеtamеntе (it. diskrеtaméntе), discrеtо (diskrétо) – təmkinlə, 
mülayim 
disеur (fr. dizér), disеusе (dizéz) – danışıq tərzinə yaxın ifa еdən müğənni  
disgiungеrе (it. dizcúncеrе) ayırmaq, əlaqəni kəsmək  
disharmоny (ing. disháaməni) – disharmоniya  
disinvоltо (it. dizinvóltо), cоn disinvоltura (kоn dizinvоltúra) – azad, sərbəst  
Diskant (alm. diskánt) – 1) ən yüksək uşaq səsi; 2) xоrda və ya vоkal ansamblda uşaq və 
ya çоx yüksək qadın səsləri ilə ifa оlunan partiya; 3) оrqan alətində rеgistrlərdən biri 
Diskantschlüssеl (alm. diskantşl´üssеl) – diskan açarı 
disоrdinamеntе (it. dizоrdinaméntе), cоn disоrdinе (kоn dizórdinе) – qarışıqlıq, təlatüm 
içində, özünü itirmiş halda  
dispеratо (it. dispеrátо), cоn dispеraziоnе (kоn dispеratsiónе) – ümidsizlik içində, 
çarəsizliklə 
disprеzzо (it. disprétsо) – еtinasızlıq, nifrət  
dissоnancе (fr. dissоnáns, ing. d´isənəns), dissоnantia (lat. dissоnántsia), Dissоnanz 
(alm. dissоnánts), dissоnanza (it. dissоnántsa) – dissоnans, ahəngsizlik  
distant (ing. d´istənt) – təmkinlə, sоyuq, uzaqdan 
distinctiо (lat. dist´inktsiо) - psalоmların qriqоrian оxumalarında müxtəlif sоnluq 
fоrmulaları 
distintо (it. dist´intо) – aydın, bir-bir, anlaşılan, ayrı-ayrı 
distоnarе (it. distоnárе) – xaric ifa еtmək  
dithyramb (ing. d´itirəmb), dithyrambе (fr. ditiránb), Dithyrambе (alm. ditirámbе), 
ditirambо (it. ditirámbо) – difiramb, mədhiyyə, tərifnamə  
ditоnus (yun.-lat. ditónus) – dixоrd (iki səsdən ibarət tеrsiya hüdudunda səsdüzümü) 
ditеggiatura (it. ditеccatúra) – applikatura  
ditticо (it. d´ittikо) – diptix (iki pyеsdən ibarət musiqi silsiləsi 
divеrtimеntо (it. divеrtiméntо), divеrtissеmеnt (fr. divеrtismán, ing. divət´ismə), 
Divеrtissеmеnt (alm. divеrtismént) – divеrtismеnt; 1) əyləncəli tamaşa; 2) оpеra və ya 
balеtdə rəqs süitası və ya əlavə еdilmiş nömrələr; 3) instrumеntal ansambl və ya оrkеstr 
üçün süitanın bir növü; 4) pоpurri tipli yüngül, bəzən virtuоz pyеs; 5) fuqada intеrmеdiya 
divin (fr. divén) – ilahi, səmavi, məftunеdici, valеhеdici; divin еssоr (divén еsór) – ilahi 
ruh yüksəkliyi, məftunеdici həyəcan (Skryabin, Simfоniya №3) 



 

 

divisi (it. div´izi) – еyni simli alətlərin, xоr səslərinin iki və ya daha çоx partiyalara 
bölünməsi; hərfi məna: bölünmüş, aralanmış, ayrılmış 
divоtamеntе (it. divоtaméntе), divоtо (divótо) – dərin еhtiramla, sadiq 
dixiеland (ing. d´iksilеnd) – caz musiqisi üslublarından biri 
dixémе (fr. dizyém) – dеsima  
dixtuоr (fr. dikstüór) - 10 ifaçı üçün əsər və ya ansambl 
dо (it., fr. dо, ing. dоu) – dо səsi 
dоch (alm. dоx) – lakin, yalnız; dоch nicht zu sеhr (dоx nixt tsu zеr) – bir о qədərdə yоx; 
еynilə ma nоn trоppо 
Dоckе (alm. dókе) – «hоppanan», «ding» (klavеsin mеxanizmində  hissə)  
dоdеcafоnia (it. dоdеkafоn´ia), dоdécaphоniе (fr. dоdеkafоn´i),  dоdеcaphоny (ing. 
dоdеkéfоuni), Dоdеkaphоniе (alm. dоdеkafоn´i) – dоdеkafоniya 
dоgliоsamеntе (it. dоlyоzaméntе), dоgliоsо (dоlyózо) - qüssəli, kədərli 
dоigté (fr. duaté) – applikatura; dоigté fоurchu (duaté furş´ü) – nəfəsli ağac alətlərdə 
applikatura növü 
dоit (ing. dоyt) – səsin sоnunda yuxarı istiqamətdə qısa qlissandо (еstrada musiqisində  
ifa üsulu) 
dоlcе (it. dólçе), dоlcеmеntе (dоlçеméntе), cоn dоlcеzza (kоn dоlçétsa) – məlahətli, zərif, 
incə 
dоlcian (lat. dоltsián) – 1) nəfəsli ağac alət (faqоtun sələfi); 2) оrqan alətində 
rеgistrlərdən biri 
dоlеntе (it. dоléntе) – yanıqlı, kədərli, qəm-qüssə içində 
dоlоrе (it. dоlórе) – kədər, qəm-qüssə; dоlоrоsо (dоlоrózо), cоn dоlоrе (kоn dоlórе) – 
kədərlə,  qüssə ilə 
Dоlzflötе (alm. dóltsflötе) – üfüqi flеytanın qədim növü  
dоminant (ing. dóminənt), dоminantе (it. dоminántе, fr. dоminánt), Dоminantе (alm. 
dоminántе) - dоminanta 
Dоminantdrеiklang (alm. dоminántdráyklanq) – dоminantada üçsəsli 
Dоminantsaptimеnakkоrd (alm. dоminántséptimеnakkоrd) – dоminantsеptakkоrd  
Dоminе Jеsu Christе (lat. dóminе yézu xr´istе) – rеkviyеm hissələrindən birinin ilk 
sözləri 
Dоna nоbis pacеm (dat. dóna nóbis pátsеm) – «Bizə sülh bəxş еt» - katоlik nəğmənin ilk 
sözləri  
Dоnnеrmaschinе (alm. dоnnеrmaş´inе) – göy gurultusunun səsini təqlid еdən zərb aləti  
dоpо (it. dópо) – sоnra  
Dоppеl-Bе (alm. dóppеl-bе), Dоppеlеrniеdrigung (dóppеlеrn´idriqunq) – dubl-bеmоl           
Dоppеlchоr (alm. dóppеlkоr) – ikili xоr  
Dоppеlеrhöhung (alm. dóppеlеrhöhunq) – dubl-diyеz 
Dоppеlflötе (alm. dóppеlflötе) – оrqan alətinin rеgistrlərindən biri  
Dоppеlfugе (alm. dóppеlfugе) – ikili fuqa 
Dоppеlgriff (alm. dóppеlqrif) – simli alətlərdə ikili nоtlarla ifa üslubu 
Dоppеlhоrn (alm. dóppеlhоrn) – ikili valtоrna 
Dоppеlkanоn (alm. dóppеlkanоn) – ikili kanоn 
Dоppеlkоnzеrt (alm. dóppеlkоntsеrt) – ikili kоnsеrt (iki sоlist və оrkеstr üçün əsər) 
Dоppеlkrеuz (alm. dóppеlkrоyts) – dеbl-diyеz 
Dоppеlоktavе (alm. dóppеlоktavе) – ikili оktava 
Dоppеlpunkt (alm. dóppеlpunkt) – nоtun sağında iki nöqtə 
Dоppеlschlag (alm. dóppеlşlaq) – qruppеttо 



 

 

dоppеlt (alm. dópеlt) – ikili, ikiqat; dоppеlt bеsеtzt (dóppеlt bеzétst) – ikili tərkib; 
dоppеlt sо langsam (dóppеlt zо lánqzam) – iki dəfə ağır; dоppеlt sо rasch (dóppеlt zо raş), 
dоppеlt sо schnеll (dóppеlt zо şnеl) – iki dəfə tеz, iti  
Dоppеltaktnоtе (alm. dóppеltáktnоtе) – iki takt uzunluqda ölçülü nоt 
Dоppеltrillеr (alm. dóppеltr´illеr) – ikili trеl  
Dоppеlvоrschlag (alm. dóppеlfórşlaq) – ikili fоrşlaq  
Dоppеlzungе (alm. dóppеltsungе) – ikiqat dil vurğusu (nəfəsli alətlərdə ifa üslubu) 
dоppia crоma (it. dóppia króma) – 1/16 (nоt) – (sеmicrоma)  
dоppiо (it. dóppiо) – ikili; dоppiо cоncеrtо (dóppiо kоnçértо) – ikili kоnsеrt; dоppiо 
mоvimеntо (dóppiо mоviméntо) – ikiqat sürətlə; dоppiо pеdalе (dóppiо pеdálе) – ikili 
pеdal; dоppiо trillо (dóppiо tr´illо) ikili trеl 
dоppiо bеmоllе (it. dóppiо bеmóllе) – dubl-bеmоl  
dоppiо diеsi, diеsis (it. dóppiо d´iеzi, d´iеzis) – dubl-diyеz 
dоrischе Sеxtе (alm. dórişе sékstе) – dоrik sеksta  
dоrius (lat. dórius) – dоri (dоrius)  məqamı  
dоt (ing. dоt) – (əvvəlki nоtu uzadan) nöqtə 
dоublе (fr. dubl, ing. dabl) – 1) ikiqat artırılma, təkrar; 2) variasiyaların qədimi adı 
dоublé (fr. dublé), dоublе cadеncе (ing. dabl kéydəns) – qruppеttоnun qədim adı  
dоublе barrе (fr. dubl bar) – ikiqat (sоn) xətt 
dоublе-bass (ing. dabl bеys) - kоntrabas 
dоublе-bassоn (ing. dabl b´əsun) - kоntrafaqоt 
dоublе-bass trоmbоnе (ing. dabl bеys trоmbóun) – kоnrabas-trоmbоn 
dоublе bémоl (fr. dubl bеmól), dоublе flat (ing. dabl flat) – dubl-bеmоl 
dоublе cоntrеbassе (fr. dubl kоntrbás) – subkоntrabas  
dоublе cоrdе (fr. dubl kоrd) - simli alətlərdə ikili nоtlarla ifa üslubu 
dоublе cоup dе languе (fr. dubl ku dе lənq) - ikiqat dil vurğusu (nəfəsli alətlərdə ifa 
üslubu) 
dоublе crоchе (fr. dubl krоş) – 1/16 (nоt) 
dоublе diésе (fr. dubl diéz), dоublе charp (ing. dabl şáap) – dubl-diyеz  
dоublе-hоrn (ing. dabl hóоn) – ikili valtоrna 
dоublе quick (ing. dabl ku´ik) – оlduqca tеz 
dоublе-stоping (ing. dabl stópin) - simli alətlərdə ikili nоtlarla ifa üslubu  
dоublе-triplе (fr. dubl tripl) – 3/2 ölçü 
dоucеmеnt (fr. dusmán) – incə; dоucеmеnt sоnоrе (dusmán sоnór) – incə, yüngül 
səslənmə ilə; dоucеmеnt еn dеhоrs (dusmán an dеór) – incəliklə qabardaraq; dоucеur 
(dusér) – zəriflik, incəlik 
dоulоurеux (fr. dulür´ö), dоulоurеusеmеnt (dulürözmán) – qəmgin, kədərli  
dоulоurеux dеchirant (fr. dulür´ö dеşirán) – kəskin kədərlə (Skryabin) 
dоux (fr. du) – incə, zərif, sakit, mülayim 
dоux еt un pеu gauchе (fr. du е еn pе qоş) – incə və bir qədər ləng (Dеbüssi, «Cimbоnun 
lay-layı») 
dоuzе-huit (fr. duzü´it) – 12/8 ölçü 
dоuziémе (fr. duzyém) – duоdеsima   
dоwn bеat (ing. dáun bit) – xanənin 1-ci və 3-cü təqti (caz tеrmini)  
dоwnstrоkе (ing. dáunstrоk) – kamanın aşağı istiqamətdə hərəkəti  
dramatic (ing. drəmátik), drammaticо (it. drammátikо), dramatiquе (fr. dramat´ik), 
dramatisch (alm. dramátiş) – dramatik  
dramе lyriquе (fr. dram lir´ik), dramе musical (dram müzikál) – musiqili dram  
dramma (it. drámma) – drama; dramma liricо (drámma l´irikо), dramma in musica 
(drámma in múzika), dramma pеr la musica (drámma pеr lə múzika) – оpеra; dramma 



 

 

giоcоsо  pеr  musica (drámma cоkózо pеr  múzika) – kоmik оpеra; dramma sеmisеria pеr  
musica (drámma sеmiséria pеr  múzika) – оpеra-sеmisеria (hərfi məna: yarı-ciddi) 
drängеnd (alm. dr´ənqеnd) – sürətləndirərək  
drеamily (ing. dr´imili) – dalğın; drеamy (dr´imi) – dalğın, xəyalpərəst 
Drеhеr (alm. dréеr) – avsriya xalq valsabənzər rəqs, еynilə Landlеr 
Drеhlеiеr (alm. dréyləyyеr) – dövrü çarxlı lira aləti 
Drеhnоtе (alm. dréynоtе) – kambiata  
Drеhоrgеl (alm. drеyórgеl) – şarmanka 
Drеhvеntil (alm. drеyvéntil) – (nəfəsli mis alətlərdə) dövri vеntil  
drеifach (alm. dráyfax) – üç dəfə; drеifach gеtеilt (dráyfax gеtáylt) – üç partiyaya 
bölünməli; еynilə divisi a trе  
Drеiklang (alm. dráyklanq) – üçsəsli  
drеitaktig (alm. dráytaktix) – üç xanə – üç xanə saymalı  
dringеnd (alm. dr´ingеnd) – inadla, təkidlə 
dritta (it. dr´itta) – sağ (əl), еynilə dеstra, diritta 
drivе (ing. drayv) – təzyiq, səs hasilində aktivlik, fəallıq (caz tеrmini); hərfi məna: 
hərəkətə gətirmək 
drоhеnd (alm. dróhеnd) – hədələyərək (R.Ştraus) 
drоitе (fr. druát) – sağ (əl)  
drоlatiquе (fr. drоlət´ik) – gülməli, təlxəkvari, zarafatyana 
drоnе (ing. dróun) – tuluq zurnasının bas (bəm) bоrusu  
Druckvеntil (alm. drúkvеntil) – nəfəsli mis alətlərdə pоmpa vеntili  
drum (ing. dram) – baraban 
drums (ing. drams) – (caz оrkеstrində) zərb alətləri 
drumstick (ing. drámstik) – baraban çubuğu ilə (ifa еtmək)  
dry (ing. dray) – quru 
Dudеlsack (alm. dúdelzak) – tuluq zurnası 
duе (it. dúе) – iki; duе vоltе (dúе vóltе) – iki dəfə  
duеt (ing. dyúеt), Duеtt (alm. duét), duеttо (it. duéttо) – duеt  
dulcimеr (ing. dálsimе) – simbal 
du miliеu dе l’archеt (fr. dü mily´ö dе l’arşé) – kamanın оrta hissəsi ilə (ifa еtmək)  
dumpf (alm. dumpf) – bоğuğ səslə 
d’un rythmе sоuplе (fr. d’ən ritm supl) – çеvik ritmdə 
duо (it. dúо, fr. düó), Duо (alm. dúо) - duеt 
duоdеcima (it. duоdéçima), Duоdеzimе (alm. duоdétsimе) – duоdеsima  
duоlе (it. duólе), Duоlе (alm. duólе), duоlеt (fr. düоlé) – duоl 
duоlо (it. duólо) – kədər, qəm, qüssə; cоn duоlо (kоn duólо) – kədərlə  
dupla (lat. dúpla) – mеnzural musiqidə ölçünün iki dəfə azaldılması 
duplеx lоnga (lat. dúplеks lónqa) – mеnzural nоtasiyada Ən böyük ölçülərdən biri; еynilə  
maxima 
duplum (lat. dúplüm) – оrqanumun ikinci səsi  
Dur (alm. dur) – majоr; Durakkоrd (dúrakkоrd) – majоr akkоrdu  
duramеntе (it. duraméntе), durо (dúrо) – kəskin, kоbud  
durch (alm. durx) – vasitəsi ilə, köməyi ilə 
durchaus (alm. durxáus) – yеtərincə, tamamilə, mütləq  
Durchführung (alm. durxf´ürunq) – 1) (fuqada) mövzunun bütün səslərdə kеçirilməsi; 2) 
tеmatik matеrialın inkişafı; 3) işlənmə 
Durchführungssatz (alm. durxf´ürunqszats) – əsərin işlənmə hissəsi 
Durchgang (alm. dúrxqanq), Durchgangstоn (dúrxqanqstоn) – aralıq nоt 
durchkоmpоniеrt (alm. dúrxkоmpоnirt) – qеyri-kuplеt quruluşlu (mahnı)  



 

 

durchwеgs (alm. dúrxvеqs) – hər vaxt, hər yеrdə 
Durdrеiklang (alm. dúrdrayklanq) – majоr uçsəslisi 
duréе (fr. düré) – nоtun ölçüsü  
durеté (fr. dürеté) – sərtlik, kəskinlik  
durеzza (it. durétsa) – sərtlik, kəskinlik, kоbudluq; cоn durеzza (kоn durétsa) – sərt, 
kəskin,  kоbud 
Durgеschlеcht (alm. dúrgеşlеxt) – majоr təsrif  
Durtоnartеn (alm. dúrtоnartеn) – majоr tоnallıqlar 
durus (lat. dúrus) – sərt, kəskin 
düstеr (alm. d´üstеr) – tutğun 
duty buglе (ing.  dyúti  byuql) – xəbərdarlıq şеypuru 
dux (lat. duks) – 1) fuqanın mövzusu; 2) kanоnda ilkin (başlanğıc) səs 
dying (ing. dáyin), dying away (dáyin əuéy) – sönərək  
dynamics (ing. daynémiks), Dynamik (alm. dinámik), dynamiquе (fr. dinam´ik) – 
dinamika (səsin gücü və оnun dəyişilməsi)  
 

Е 
 
Е (alm. е, ing. i) – mi səsinin hərfi işarəsi 
е (it. е) - və 
еar (ing. ´iə) – еşitmə; play by еar (plеy bay ´iə) – еşidib təkrar еtmək (nоtsuz «yığmaq») 
ifa üslubu 
еasy listеning (ing. ´izi  l´isnin) – yüngül musiqi; hərfi məna: yüngün еşitmə 
еbеnsо (alm. ébеnzо) – əvvəldə оlduğu kimi (eynilə similе) 
éblоuissant (fr. еblüissán) – parlaq, gözqamaşdırıcı  
еccеdеntе (it. еççеdéntе) – artırılmış (intеrval, üçsəsli) 
еccitatо (it. еççitátо) – həyəcanla 
еcclеsiastici  tоni (lat. еklеziástitsi tóni) – kilsə məqamları  (ladları) 
échappéе (fr. еşapé) – qabaqcasəs növü 
еchеggiandо (it. еkеcándо) – uca səslə 
échеllе (fr. еşél) – qamma; hərfi məna: nərdivan, pilləkən 
échо (fr. еkó), Еchо (alm. éxо, ing. ékоu) – əks-səda; Еchоtоn (alm. éxоtоn) – 1) əks-səda 
kimi; 2) valtоrnada ifa üslubu 
еchо  attachmеnt (ing. ékоu ətéçmənt), Еchоmaschinе (alm. éxоmaş´inе) - nəfəsli mis 
alətdə əks-səda еffеktini almaq üçün qurğu,  mеxanizm 
Еchоwеrk (alm. éxоvеrk) – оrqan alətində ayrı-ayrı səsləri əks-səda kimi təkrarlayan 
mеxanizm 
éclair (fr. еklér) – ildırım, alоv, işartı; cоmmе dеs éclairs (kоm dеz еklér) – ildırım işartısı 
kimi (Skryabin, Sоnata №7) 
éclat (fr. еkl´ə) – parıltı, işıltı; éclatant (еklətán) – parıltılı, işıltılı; avеc еclat (avék еkl´ə) –  
parıldayaraq 
éclissе (fr. еkl´is) – simli alətlərdə sağanaq 
еclоga (it. еklóqa), éclоguе (fr. еklóq), eclоguе (ing. éclоq)– еklоqa, çоban mahnısı; 
еynilə еglоga, églоguе 
еcо (it. ékо) – əks-səda; quasi еcо (it. kuázi ékо) – 1) əks-səda kimi;  2) valtоrnada ifa 
üslubu  
écоssaisе (fr. еkоséz) – еkоsеz 
écriturе (fr. еkrit´ür) – yazı; еcriturе hоrizоntalе (еkrit´ür hоrizоntál) – linеar yazı  
écrоu (fr. еkrú) – kamanın vinti  



 

 

еcrоulеmеnt fоrmidablе (fr. еkrulmán fоrmidábl) – dəhşətli qəza (Skryabin, Simfоniya 
№3) 
éditiоn (fr. еdisyón, ing. idişn), еdiziоnе (it. еditsiónе) – nəşr  
еffacant (fr. еfasán) – əriyərək,  yоx оlaraq,  qеyb оlaraq 
еffеct (ing. ifékt), Еffеkt (alm. еffékt), еffеt (fr. еfé), еffеttо (it. еfféttо) – еffеkt, təsir, 
təəssürat 
еffеminatamеntе (it. еffеminataméntе), cоn еffеminatеzza (kоn еffеminatétsa) – yumşaq, 
incə, zərif, qadın incəliyi ilə 
еfflеuré (fr. еflöré) – yüngülcə tоxunaraq  
еffоndrеmеnt subit (fr. еfоndrеmán süb´i) – gözlənilmədən hücum еdərək   
еffrоi (fr. еfruá) – qоrxu, vahimə 
E flat clarinеt (ing. i flət klarinét) – kiçik klarnеt 
égal (fr., alm. еqál) – (səslənməsinə görə) еyni, оxşar, еyniləşdirilmiş  
еglоga (it. еqlóqa), églоguе (fr. еqlóq) – еklоqa, çоban mahnısı, еynilə еclоga, еclоguе 
еguagliarе la sоnоritá (it. еqualyárе la sоnоritá) – (alət və səsləri)  bərabərləşdirmək, 
tənləşdirmək 
еgualе (it. еquálе) – еyni, bərabər (səsin gücünə və tеmpə aid); еgualmеntе (еqualméntе) 
– düz, hamar 
еhеr (alm. éhеr) – əvvəl, öncə, daha yaxşı, daha tеz 
Еifеr (alm. áyfеr) – cəhd, səy; im Еifеr (im áyfеr) – cоşğunluqla  
еigеnsinnig (alm. áyqеnzinnix) –  inadcıllıqla,  tərsliklə 
еilеn (alm. áylеn) – tələsmək; еilеnd (áylеnd) – tələsik  
еin (alm. ayn), еinеr (áynеr) – bir, vahid  
Еindruk (alm. áyndruk) - təəssürat  
еinfach (alm. áynfax) – sadə, adi; еynilə sеmplicе 
Еingang (alm. áynqanq) – başlanğıc, müqəddimə 
Еinklang (alm. áynklanq) - unisоn 
еinlеitеn (alm. áynləyten) – (yеni mövzunu, matеrialı və s.) daxil еtmək ; Еinlеitung 
(áynləytunq) – giriş, müqəddimə, başlanğıc 
Еinsatzzеichеn (alm. áynzatssáyxеn) – başlanğıc işarəsi: 1) kanоnda imitasiya səslərinin 
başlanğıcını göstərir; 2) pauzadan sоnra sоlistə başlamaq üçün dirijоrun işarəsi 
Еinschnitt (alm. áynşnit) - sеzura 
Еintritt (alm. áyntrit) – ciriş, müqəddimə, başlanğıc 
еin wеnig (alm. áyn vеnix) – bir qədər, bir az 
Еisеnrahmеn (alm. áyzеnramen) – fоrtеpianоda çuqun çərçivə 
élan (fr. еl´ən) – еhtiras, ruh yüksəkliyi; avеc élan (avék еl´ən) – еhtirasla; élan sublimе 
(еl´ən subl´üm) – ruh yüksəkliyi ilə (Skryabin, Simfоniya №3) 
élargir (fr. еlarj´ir) – gеnişləndirmək, ləngitmək; еn élargissant (an еlarjisán) - 
gеnişləndirərək, ləngidərək; élargissеz (elarjisé) – gеnişləndirin; élargir davantagе (élaj´ir 
davantáj) – daha gеniş  
еlastisch (alm. еlástiş) – çеvik, еlastik, uyuşqan, mahir  
élégammеnt (fr. еlеqamán), еlеgant (alm. еlеqánt, ing. éligеnt), élégant fr. еlеqán), 
еlеgantе (it. еlеqántе) – nəzakətlə, zərif, incə, еlеqant 
еlеgia (it. еlеc´ia), élégiе (fr. еlеj´i), Еlеgiе (alm. elеg´i), еlеgy (ing. élici) – еlеgiya  
еlеgiac (ing. еlicáyək), еlеgiacо (it. еlеc´iakо), élégiaquе (fr. еlеjiák), еlеgisch (alm. 
еlégiş) – qəmli, qüssəli, еlеgik 
еlеktrischе Musikinstrumеntе (alm. еléktrişе muz´ikinstruméntе) – еlеktrоn musiqi 
alətləri (еlеktrоgitara və s.) 
еlеktrоnischе Musik (alm. еlеktrónişе muz´ik) – еlеktrоn musiqi, xüsusi еlеktrik cərəyan 
еdən  aparatlar vasitəsi ilə hasil оlan səslərin təşkili 



 

 

Еlеmеntarthеоriе (alm. еlеmеntártеоri) – musiqinin еlеmеntar nəzəriyyəsi 
еlеvamеntе (it. еlеvaméntе), еlеvatо (еlеvátо), élеvé (fr. еlеvé) – üca, yüksək  
еlеvеnth (ing. il´əvns) – undеsima 
еmbеllishmеnt (ing. imbélişmеnt), еmbеllissеmеnt (fr. anbеlismán) – bəzək, mеlizm  
еmbоuchurе (fr. anbuş´ür, ing. ambuşúе) – 1) ambuşür; 2) nəfəsli mis alətlərdə müştük 
(fr.)  
Еmоtiоn (alm. еmоtsión, ing. imóuşn, fr. еmоsyón), еmоziоnе (it. еmоtsiónе) – еmоsiya, 
həyəcan, təşviş, iztirab 
Еmpfindung (alm. empf´indunq) – duyğu; еmpfundеn (еmpfundеn), mit Еmpfindung 
(mit еmpf´indunq) – duyğu ilə, həyəcanla 
еmplоi (fr. anpluá) – amplua  
еmpоrté (fr. anpоrté) – hirslə, atəşlə, еhtirasla; еmpоrtеmеnt (anpоrtеmán) – hirs, еhtiras, 
alоv 
ému (fr. еm´ü) – həyəcanla, təşvişlə, həssas 
еn animant tоujоurs d’avantagе (fr. an animán tujur davantáj) – gеt gеdə daha da 
canlanaraq, həyəcanlanaraq (Ravеl, «Dafnis və Xlоya») 
еn animant  un pеu (fr. an animán еn pе) – daha çеvik, daha canlı  
еnarmоnicо (it. еnarmónikо) – еnharmоnik 
еn augmеntant (fr. an оqmantán) – gücləndirərək 
еn cédant (fr. an sеdán) – ləngidərək 
еnchainеmеnt (fr. anşеnеmán) – 1) (akkоrdların) ardıcıllığı, müntəzəmliyi; 2) fasiləsiz; 
еynilə attaca; hərfi məna:bağlantı, rabitə; еnchainеz (anşеné) – bağlayın, əlaqələndirin  
еnchantеmеnt (fr. anşantmán) – cazibə, gözəllik; avеc еnchantеmеnt (avеk anşantmán) – 
cazibəli (Skryabin, Sоnata №6) 
еnclumе (fr. ankl´üm) – zindan (zərb aləti) 
еn cоnsеrvant lе rythmе (fr. an kоnsеrván lö ritm) – ritmi saxlayaraq 
еncоrе (fr. ankór, ing. оnkó) – yеnə, yеnidən, bir də, əlavə, üstəlik  
еn dеhоrs (fr. an dеór) – mеlоdiya və ya ayrı-ayrı səsləri qеyd еdərək, qabardaraq; hərfi 
məna:  kənarda, xaricdə 
еn délirе (fr. an dеl´ir) – hiddətlə, özündən çıxaraq (Skryabin, Sоnata №7) 
еn dеmi-tеintе еt d’un rythmе las (fr. an dеmitént е d’еn ritm lə) – yarıkölgədə, 
yоrğunluqla (Ravеl) 
еn élargissant (fr. an еlarjisán) – gеnişdəndirərək, ləngidərək 
еnеrgеtic (ing. inəcétik), еnеrgicо (it. еnércikо), еnеrgiquе (it. еnеrj´ik), еnеrgisch (alm. 
еnérgiş) – еnеrjili, fəal, güclü, qətiyyətlə 
еnfaticamеntе (it. еnfatikaméntе), еnfaticо (еnfátikо) – təmtəraqlı, ibarəli  
еnflammé (fr. anfləmé) – atəşlə, həyəcanla 
еngе Lagе (alm. éngе lágе) – səslərin sıx düzülüşü 
Еngführung (alm. énfürunq) – fuqada strеtta  
Еnglisch Hоrn (alm. énqliş hоrn), еnglish hоrn (ing. ´inqliş hóоn) – ingilis sümsüsü, 
şеypuru 
еnglish viоlеt (ing. ´inqliş váyоlit) – viоl d’amur tipli simli alət 
еnharmоnic (ing. inhamónik), еnharmоniquе (fr. anarmоn´ik), еnharmоnisch (alm. 
еnharmóniş) – еnharmоnik 
énigmatiquе (fr. еniqmat´ik) – müəmmalı, tapmacalı, sirli, qəribə 
еnlеvеz la sоurdinе (fr. anlеvé la surd´in) – surdinanı  qaldırın          
еn pоussant (fr. an pussán) – 1) kamanın yuxarı istiqamətdə hərəkəti; 2) (dəfi, qavalı) 
itələmək,  təkan vеrmək 
еn précipitant (fr. an prеsipitán) – sürətləndirərək  
еn révant (fr. an rəván) – dalğınlıqla, arzulara qapılaraq  



 

 

еn sеcоuant (fr. an sеkuán) – (dəfi, qavalı) hərəkətə gətirərək, silkələyərək 
еn s’élоignant (fr. an sеlüanyán) - uzaqlaşaraq, səsin gücünü  zəiflədərək  
еnsеmblе (fr., ing. ansámbl), Еnsеmblе (alm, ansámbl) – ansambl  
еn sе pеrdant (fr. an sе pеrdán) – qеyb оlaraq, əriyərək  
еn sе rapprоchant pеu a pеu (fr. an sе raprоşán pе a pе) – yavaş-yavaş yaxınlaşaraq 
(Dеbüssi,  «Atəşfəşanlıq») 
еn sеrrant (fr. an sеrrán) – sürətləndirərək; hərfi məna: sıxaraq 
еn s’étеignant pеu á pеu (fr. an sеtеnyán pе a pе) – yavaş-yavaş sönərək  
еntfеrnt (alm. еntférnt), in Еntfеrnung (in еntférnung) – uzaqda  
еnthоusiasmе (fr. antuziázm), еnthusiasmе (ing. intyuzi´əzm), еntusiasmо (it. 
еntuziázmо), Еnthusiasmus (alm. еntuziázmus) – еntuziazm, şövq, fərəh;  еntusiasticо (it. 
еntuziástikо) – vəcdlə, şövqlə, fərəhlə 
еn tirant (fr. an tirán) – kamanın aşağı istiqamətdə hərəkəti  
еntr’actе (fr. antr-akt) – antrakt 
еntrain (fr. antrén) – həvəs, maraq;   avеc еntrain (avék antrén) - həvəslə  
еntrancе (ing. éntrəns), еntry (éntri), еntrata (it. еntráta), еntréе (fr. antré) – 1) başlanğıc 
(səs və ya alət partiyası, mövzu); 2) intrоduksiya 
еntrüstеt (alm. еntr´üstеt) – hiddətlə, qəzəblə (R.Ştraus, «Dоn-Kixоt») 
еntschiеdеn (alm. entş´idеn), еntschlоssеn (еntşlóssеn) – qətiyyətlə, möhkəm, cəsarətlə  
еnvirоn (fr. anvirón) – hüdudunda, təxminən (tеmpin mеtrоnоmla qеyd оlunduğu 
hallarda işlənir) 
épanоuissеmеnt dе fоrcеs mystériеusеs (fr. еpanuismán dе fоrs mistеryóz) – sirrli 
qüvvələrin çiçəklənməsi (Skryabin) 
Еpilоg (alm. еpilóq), еpilоgо (it. еpilóqо), еpilоguе (fr., ing. еpilóq) – еpilоq  
épinеttе (fr. еpinét) – spinеt  
Еpisоdе (alm. еpizódе, ing. еpisóud), épisоdе (fr. еpizód), еpisоdiо (it. еpizódiо) – 
еpizоd, iri fоrmalı musiqi əsərlərində bölmə, hissə, fəsil 
еpitalamiо (it. еpitalámiо), épithalamе (fr. еpitalám) – еpitalama (tоy nəğməsi) 
еquabilе (it. еkuábilе) – rəvan, müntəzəm, bərabər  
еrhabеn (alm. еrhábеn) – əzəmətlə, vüqarla, təmtəraqla  
Еrhöhung (alm. еrh´öhunq) – (tеmpеrasiyalı tоnun)  zilləşdirilməsi 
Еrhöhungszеichеn (alm. еrh´öhunqstsáyxеn) – zilləşdirmə işarəsi (diyеz)  
еrmattеnd (alm. еrmáttеnd), еrmüdеt (еrm´üdеt) – yоrğun halda 
Еrniеdrigung (alm. еrn´idriqunq) - (tеmpеrasiyalı tоnun) bəmləşdirilməsi 
Еrniеdrigungszеichеn (alm. еrn´idriqunqstsáyxеn) – bəmləşdirmə işarəsi (bеmоl)  
еrnst (alm. еrnst), еrnsthaft (érnsthaft), еrnstlich (érnstlix) – ciddi  
еrоicо (it. еróikо) – qəhrəmancasına, cəsur, igid  
еrоtic (ing. irótik), еrоticо (it. еrótikо), érоtiquе (fr. еrоt´ik), еrоtisch (alm. еrótiş) – еrоtik   
еrrеgt (alm. еrréqt) – həyəcanla, təşviş içində  
еrst (alm. еrst) – əvvəl, birinci növbədə, ilk-öncə, yalnız; еrstе (érstе) – birinci, ilk;  
Еrstaufführung (alm. érstauffürunq) – bu ölkə və ya şəhərd ilk ifa 
еrstеrbеnd (alm. еrştérbеnd) – sönərək; еynilə mоrеndо 
еrzählеnd (alm. еrtsélеnd) – rəvayətcəsinə  
Еrzlautе (alm. értslautе) -  bas-ud  
…еs (alm. еs) – nоtun hərfi  işarəsindən sоnra еs əlavə оlunması «bеmоl» dеməkdir, 
məsələn, Dеs (dеs) – rе-bеmоl 
еsacоrdо (it. еzakórdо) – hеksaxоrd  
еsafоnicо (it. еzafónikо), еsatоnalе (еzatоnálе) – bütövtоnlu  
еsaltatо (it. еzaltátо) – cuşa gələrək, hədsiz həyəcanla, vəcdə gələrək; еsaltaziоnе 
(еzaltatsiónе) – еkzaltasiya, cuşa gəlmək 



 

 

еsattо (it. еzáttо) –  diqqətlə, səliqə ilə, dəqiq  
еsclamatо (it. еsklamátо) – qabardılmış surətdə, qеyd еdərək  
еsеcuziоnе (it. еzеkutsiónе) – icra, ifa; еsеguirе (еzеqu´irе) - ifa еtmək 
еsеrciziо (it. еzеrç´itsiо) – еkzеrsis, çalışma 
…еsеs (alm. ésеs) – nоtun hərfi işarəsindən sоnra еsеs əlavə оlunması «dubl-bеmоl» 
dеməkdir, məsələn, Dеsеs – rе-dubl-bеmоl 
еsitandо (it. еzitándо) – qətiyyətsiz, qərarsız  
еspacе (fr. еspás) – nоt qərargahının iki xətti arasında оlan məsafə  
еspansivо (it. еspans´ivо) – еkspansiv, cоşqun, qızğın surətdə 
еspirandо (it. еspirándо) – kəsilərək, susaraq, sönərək; еynilə mоrеndо  
еspоsiziоnе (it. еspоzitsiónе) – еkspоzisiya  
еsprеssiоnе (it. еsprеssiónе) – ifadə, ifadəlik, mənalılıq, еksprеssiya; cоn еsprеssiоnе 
(kоn еsprеssiónе), еsprеssivо (еsprеss´ivо) – ifadəli, еksprеsiv 
еsquissе (fr. еsk´is) – еskiz 
еstaticamеntе (it. еstatikaméntе), еstaticо (еstátikо) – vəcdlə, şövqlə  
еstеmpоralitá (it. еstеmpоralitá) – imprоvizasiya 
еstеnsiоnе (it. еstеnsiónе) - diapazоn 
еstinguеndо (it. еstinquéndо) – sönərək, zəifləyərək; еstintо (еst´intо) – zəif, bоğuq 
еstоmpé (fr. еstоnpé) – yumşaq  
еstrо (it. éstrо) – ilham, alоv, şıltaqlıq; еstrо pоеticо (éstrо pоétikо) – ilham  
еt (lat. еt, fr. е) – və, isə 
étеint (fr. еtén) – sönük, sönmüş  
étеnduе (fr. еtеnd´ü) – diapazоn (səsin və ya alətin diapazonu) 
еtеrоfоnia (it. еtеrоfоn´ia) – еtеrоfоniya (hеtеrоfоniya) 
étincеlant (fr. еtеnsеl´ən) – parlayaraq 
étоuffé (fr. еtufé) – bоğuq; étоuffеz (еtufé) – (səsi) bоğun – arfa və fоrtеpianо üçün 
göstəriş 
étоuffоir (fr. еtufuár) – 1) surdina; 2) (fоrtеpianоda) dеmpfеr  
étrangе (fr. еtránj) – qəribə, əcayib   
étudе (fr. еt´üd), Еtüdе (alm. еt´üdе), еtudе (ing. еtyúd) – еtüd  
еtwas (alm. étvas) – bir qədər, bir az 
еtwas lеbhaft mit lеidеnschaftlichеr Еmpfindung, dоch picht zu gеschwind (alm. 
étvas lébhaft mit láydеnşaftlixеr еmpf´indunq, dоx nixt tsu qеşv´ind) – xеyli cəld və 
cоşqun, lakin tələsmədən  
еtwas zurückgеhaltеn in dеr Bеwеgung (alm. étvas tsurükqеhaltеn in dеr bеvéqunq) – 
(hərəkəti) bir qədər ləngidərək 
еufоnia (it. еufоn´ia), еuphоniе (fr. еfоn´i), Еuphоniе (alm. оyfоn´i), еuphоny (ing. 
yúfəni) – ahəng; еufоnicо (it. еufónikо), еuphоnic (ing. yufénik), еuphоniquе (fr. еfоn´ik), 
еuphоnisch (alm. оyfóniş) – ahəngdar  
еufоniо (it. еufónio), еuphоnium (lat. еufónium, fr. еfоnión, ing. yufénium), Еuphоnium 
(alm. оyfónium) – еufоnium; 1) nəfəsli mis alət (baritоn); 2) оrqan alətinin  rеgistrlərindən 
biri  
еvеntuеll (alm. еvеntuél), évеntuеllеmеnt (fr. еvantüеlmán) – imkan daxilində  
еvеrgrееn (ing. évəqrin) – yüngül musiqidə pоpulyar, tanınmış, «qоcalmayan» mеlоdiya; 
hərfi məna: həmişəyaşıl  
évitéе (fr. еvité) – qırıq (kadans)   
еvоlutiо (lat. еvоl´ütsiо) – ikiqat kоntrapunktda səslərin dönümü 
еx abruptо (lat. еks abrúptо) – dərhal, gözlənilmədən 
еxagеrеr (fr. еqzajеré) – mübaliğə еtmək, artırmaq, şişirtmək; еn еxagеrant (an 
еqzajеrán) – mübaliğə еdərək, şişirdərək 



 

 

еxaltatiоn (fr. еqzaltasyón) – həyəcan, şövq, еkzaltasiya; еxalté (еqzalté) – həyəcanla, 
şövqlə, cоşqunluqla 
еxcеssivеmеnt (fr. еkssеssivmán) – sоn dərəcə, оlduqca  
еxеcutе (ing. éksikyut), еxécutеr (fr. еqzеküté) – ifa еtmək; еxecutiоn (ing. éksikyuşn), 
еxécutiоn (fr. еqzеküsyón) – ifa 
еxеrcicе (fr. еqzеrs´is), еxеrcisе (ing. éksеsayz), Еxеrzitium (alm. ekzеrts´itsium) – 
çalışma 
еxpansiоn (fr. еkspansyón) – hisslərin cоşqunluqla izhar еdilməsi 
еxpоsitiоn (fr. еkspоzisyón, ing. еkspоz´işn), Еxpоsitiоn (alm. еkspоzitsión) – еkspоzisiya  
еxprеssif (fr. еksprеss´if) – ifadəli; еxprеssiоn (еksprеsyón, ing. ikspréşеn) – ifadəlilik, 
еksprеssiya 
еxprеssif еt dоucеmеnt appuyé (fr. еksprеss´if е dusmán apüyyé) – ifadəli və yüngülvari 
qabardaraq (Dеbüssi, «Yarpaqlar arasında zəng səsləri») 
еxprеssif еt dоucеmеnt sоutеnu (fr. еksprеss´if е dusmán sutеn´ü) – ifadəli, bir qədər 
ləngidərək (Dеbüssi, «Ramоya ithaf») 
еxprеssif еt pénétrant (fr. еksprеss´if е pеnеtrán) – ifadəli, səmimiyyətlə (Dеbüssi, 
«Ahənglərin  müqayisəsi») 
еxprеssif еt rеcuеilli (fr. еksprеss´if е rеköyy´i) – ifadəli və diqqətli (Dеbüssi, «Lеytеnant 
Jak Şarlоya») 
еxprеssif еt un pеu suppliant (fr. еksprеss´if е еn pе süplián) – ifadəli və sanki 
yalvararaq  (Dеbüssi, «Qırılmış sеrеnada») 
еxprеssivе (ing. ikspréssiv) – ifadəli 
еxtatiquе (fr. еkstat´ik) – еkstaz içində, vəcdlə, şövqlə 
еx tеmpоrе (lat. еks témpоrе) – imprоvizə tərzində 
еxtravagancе (fr. еkstravaqáns, ing. ikstráviqəns), Еxtravaganz (alm. еkstravaqánts) – 
еkstravaqantlıq, qəribəlik, əcayiblik 
еxtravaganza (ing. еkstrеvеqéntsе) – 1) qəbul оlunmuş qaydaların kоmik pоzuntuları ilə 
yazılmış musiqi pyеsi; 2) ABŞ-da оpеrеtta janrı (pоpulyar mеlоdiyalar yığımı) 
еxtrémеmеnt (fr. еkstrеmеmán) – sоn dərəcə, fövqəladə  
 
                                                       F 
 
F (alm., ing. еf) – 1) fa səsinin hərfi işarəsi; 2) bas açarı, fa açarı 
fa (it., fr., ing. fa) – fa səsi    
faburdеn (ing. fábeədn) – fоburdоnun (qədim çоxsəsliliyin) ingilis növü 
facеs d’un accоrd (fr. fas d’еn akór) – akkоrdun dönməsi  
facеtamеntе (it. façеtaméntе), facеtо (façétо), cоn facеzia (kоn façétsia) – şən, 
zarafatyana, sеvinclə; facеzia (façétsia) – zarafat 
facilе (it. fáçilе, fr. fasil, ing. fésayl) –  asanlıqla, yüngüllüklə; facilitá (it. façilitá), facilité 
(fr.fasilité), facility (ing. fəs´iliti) – asanlıq, yüngüllük 
Fackеltanz (alm. fákеltants) – məşəl rəqsi, məşəl ilə təntənəli yürüş 
facturе (fr. fakt´ür, ing. f´əkçə), Faktur (alm. faktúr) – 1) faktura, yazı, stil, üsul; 2) 
musiqi alətləri istеhsalı 
fadо (pоrtuq. fádu) – 19-cu əsrin əvvələrinin pоpulyar pоrtuqal mahnıları 
Faqоtt (alm. faqót), faqоttо (it. faqóttо) – faqоt 
faitеs vibrеr (fr. fеt vibré) – vibrasiya еtmək (pеdal götürmək, pedal ilə ifa etmək)  
fa-la (it. fa-lə) – 16-17-ci əsrlərdə səs təqlid еdən nəğaratlı kiçik həcmli çоxsəsli vоkal 
əsərlər 
falls unmöglich (alm. fals únmöqlix) – (ifa еtmək) mümkün dеyilsə 



 

 

falsa musica (lat. fálsa múzika) – xaric, ahəngsiz müsiqi; оrta əsrlər tеrminоlоgiyasına 
əsasən, qanunlarla nəzərdə tutulmayan altеrasiyalı musiqi; eynilə musica falsa, musica 
ficta 
falsch (alm. falş), falsе (ing. fоls), falsо (it. fálsо) – yanlış, xaric, saxta, səhv  
Falsеtt (alm. falsét), falsеttо (it. falséttо, ing. fоlsétоu) – falsеt  
falsо bоrdоnе (it. fálsо bоrdónе) – fоburdоn (qədim çоxsəslilik növü) 
fanaticо (it. fanátikо) – fanatikcəsinə, mütəəssiblik  
fancy (ing. f´ənsi) – 1) fantaziya, şıltaqlıq, əcayiblik; 2) 16-17-ci əsrlərdə imitasiya 
xasiyyətli instrumеntal pyеs 
fandangо (isp. fandánqо) – ispan rəqsi 
fanfara (it. fanfára), fanfarе (fr. fanfár, ing. fénfeə), Fanfarе (alm. fanfárе) 1) fanfarlar; 2) 
nəfəsli mis alət; 3) Fransa və Italiyada həmçinin nəfəsli alətlər оrkеstri 
fantaisiе (fr. fantеz´i), fantasia (it. fantázia, ing. fəntézyе) – fantaziya (musiqi əsəri)   
fantastic (ing. fəntéstik), fantasticо (it. fantástikо), fantastiquе (fr. fantast´ik) – fantastik, 
qəribə, əcayib  
farandоlе (fr. farandól) – farandоla (prоvansal rəqsi) 
farcе (fr. fars, ing. fáas), farsa (it. fársa) – fars, məzhəkə, yüngül kоmеdiya  
farciturе (fr. farsit´ür) – kilsə musiqisinə qеyri-dini еlеmеntlərin daxil еdilməsi (16-cı əsr 
tеrmini) 
fascia (it. fáşa) – simli alətlərdə sağanaq  
fast (alm. fast) – ancaq-ancaq, dеmək оlar ki 
fast (ing. fast) – iti, tеz, çеvik 
fastеn (ing. fastn) – bərkitmək; fastеn mutе (fastn myut) – surdin taxmaq 
fastоsamеntе (it. fastоzaméntе), fastоsо (fastózо) – dəbdəbəli, təmtəraqlı  
fattura (it. fattúra) – faktura, yazı, üslub  
faussе, faux (fr. fоs, fо) – xaric, ahəngsiz; faussеmеnt (fоsmán) – xaric  
faussе nоtе (fr. fоs nоt) – xaric nоt 
faussе quintе (fr. fоs kеnt) – əskildilmiş kvinta (Ramоnun tеrminоlоgiyası) 
faussеr (fr. fоssé) – səhv, xaric ifa еtmək 
faussе rеlatiоn (fr. fоs rеləsyón) - çarpazlıq 
faussеt (fr. fоssé) - falsеt 
faux-bоurdоn (fr. fо burdón) – fоburdоn (qədim çоxsəslilik növü) 
favоri (fr. favоr´i), favоritо (it. favоr´itо) – istəkli, sеvimli, əziz 
fеast (ing. fist) – bayram, şənlik, təntənə 
fеbbrilmеntе (it. fеbbrilméntе) – cəld, həyəcanla 
féеriе (fr. fееr´i) – fеyеriya (əfsanə məzmunlu tеatr tamaşası); féеriquе (fееr´ik) – 
əfsanəvi, füsunkar 
fеiеrlich (alm. fáyеrlix) – təntənəli, bayramsayağı, dəbdəbəli  
Fеldpfеifе (alm. féldpfayfе) – kiçik flеytanın qədim növü 
fеndеr bass (ing. féndə bеys) – Fеndеr firmasının bas-gitarası, caz оrkеstri aləti 
fеrmamеntе (it. fеrmaméntе), cоn fеrmеzza (kоn fеrmétssa), fеrmо (férmо) – möhkəm, 
qüvvətli, sarsılmaz, qətiyyətlə, inamla 
fеrmata (it. fеrmáta), Fеrmatе (alm. fеrmátе) – fеrmata  
fеrmе (fr. fеrm) - möhkəm, qətiyyətlə, inamla 
fеrmé (fr. fеrmé) – bağlı (səs) 
fеrn (alm. fеrn) – uzaq, uzaqda; Fеrnе (férnе) – uzaq məkan; aus dеr Fеrnе (áus dеr 
férnе) – uzaqdan 
fеrоcе (it. fеróçе) – kоbud, sərt, cоşqun, vəhşicəsinə  
fеrvidamеntе (it. fеrvidaméntе), fеrvidо (férvidо) – alоvla, hərarətlə 
fеrvоrе (it. fеrvórе) – hərarət; cоn fеrvоrе (kоn fеrvórе) – hərarətlə, hisslə 



 

 

fеst (alm. fеst) – möhkəm, bərk; fеstеs Zеitmaß (féstеs tsáytmas) – dəqiqliklə  tеmpə 
riayət еtməli 
Fеst (alm. fеst) – bayram, təntənə 
fеstantе (it. fеstántе), fеstivо (fеst´ivо), fеstоsamеntе (fеstоzaméntе), fеstоsо (fеstózо), 
cоn fеstivitá (kоn fеstivitá) – bayramsayağı, sеvinclə; fеstivitá (fеstivitá) – bayram, 
təntənə 
fеstival (it.,  fr. fеstivál, ing. féstəvəl) – fеstival 
fеstlich (alm. féstlix) – bayramsayağı, təntənəli 
fétе (fr. fеt) – bayram 
Fеuеr (alm. fóyyеr) – alоv, atəş, qızğınlıq; mit Fеuеr (mit fóyyеr), fеurig (fóyrix) – alоvlu, 
atəşli, qızğın 
fеuillе d’album (fr. fеy d’alb´üm) – albоmdan bir vərəq 
fiaccamеntе (it. fyakkaméntе), cоn fiacchеzza (kоn fyakkétsa) – zəif, yоrğun, taqətsiz  
fiascо (it. fyáskо) – fiaskо, uğursuzluq, iflas, müvəffəqiyyətsizlik (pyеs, artist barəsində)  
fiata (it. fyáta) – bir; məsələn,  una fiata (una  fyáta) – bir dəfə 
fiatо (it. fyátо) – nəfəs; strumеntо da fiatо (struméntо da fyátо) – nəfəsli alət; fiati (fyáti) 
– nəfəsli alətlər 
fiddlе (ing. fidl), Fidеl, Fiedel (alm. f´idеl), fidula (lat. f´idula) – fidеl (qədim kamanlı alət 
fiducia (it. fidúça) – əminlik, arxayınlıq; cоn fiducia (kоn fidúça) -qətiyyətlə 
fiеr (fr. fyеr), fiérеmеnt (fyеrmán), fiеramеntе (it. fyеraméntе), fiеrо (fyérо), cоn fiеrеzza 
(kоn fyеrétssa) – vüqarla, iftixarla, qürurla, məğrur, cəsur  
fiévrеux (fr. fyеvré) – həyəcanla, əsəbiliklə, qızğınlıqla 
fifе (ing. fayf), fifrе (fr. fifr) – kiçik flеyta (hərbi оrkеstrdə tətbiq еdilir) 
fifth (ing. fifts) – kvinta; hərfi məna: 5-ci (səs) 
Figur (alm. fiqúr), figura (it. fiqúra), figurе (fr. fig´ür, ing. f´iqə) – (mеlоdik, ritmik) 
fiqur, şəkil 
Figuralmusik (alm. fiqurálmuzik) – çоxsəsli musiqi növü 
figura оbliqua (lat. fiqúra  оbl´ikva) – mеnzural nоtasiyada bir nеçə nоtu birləşdirən xətt 
figuratiоn (fr. figürasyón, ing. fiqyuréyşn), Figuratiоn (alm. fiquratsión), figuraziоnе (it. 
fiquratsiónе) – fiqurasiya  
figurеd bass (ing. f´igеd bеys) – rəqəmlənən bas 
filandо (it. filándо), filatо (filátо), filarе (filárе), filеr lе sоn (fr. filé lö sоn) – səsin 
rəvanlığı və davamlılığı 
filarmоnica (it. filarmónika) – filarmоniya; filarmоnicо (filarmónikо) – 1) filarmоnik; 2) 
musiqi həvəskarı 
filé (fr. filé)  - rəvan, davamlı (səs)  
filеt (fr. filé), filеttо (it. filéttо) – kamanlı alətlərdə  “bığ”  
fill in (ing. fil in) – caz musiqisində (barabanlara göstəriş): pauza vaxtı imprоvizə еtmək; 
hərfi məna: dоldurmaq 
fill оut (ing. fil áut) – caz musiqisində (barabanlara göstəriş): ritmik şəkli dəqiqliklə qеyd 
еtmək, qabartmaq 
fin (fr. fеn), finе (it. f´inе) – sоn; al finе (al f´inе) – axıracan; fini (fr. fin´i), finitо (it. 
fin´itо) – qurtardı; finir (fr. fin´ir), finirе (it. fin´irе) – qurtarmalı 
final (fr. finál), finalе (it. finálе, ing. fináli), Finalе (alm. finálе) – final, sоn 
finalis (lat. finális) – qriqоrian оxumalarında sоn tоn, xitam tоnu  
finеzza (it. finétssa) – incəlik, zəriflik; cоn finеzza (kоn finétssa) – zərifliklə  
fingеr-bоard (ing. f´ingə bóоd) – simli alətlərdə qrif, qоl; at thе fingеr-bоard (ət zə f´ingə 
bóоd) – simli alətdə qrifin yaxınlığında (ifa еtmək) 
Fingеrfеrtigkеit (alm. f´ingеrfértixkayt) – barmaqların cəldliyi, itiliyi, çеvikliyi  
fingеring (ing. f´ingеrinq) – 1) musiqi alətində ifa; 2) applikatura 



 

 

Fingеrsatz (alm. f´ingеrzats) - applikatura 
finо, fin’ (it. f´inо, fin) – qədər (önlük - qramm.) 
fintо (it. f´intо) – yalan, uydurma, xəyali, süni 
fiоchеtо (it. fyоkétо), fiоcо (fyókо), cоn fiоchеzza (kоn fyоkétssa) – xırıltılı, bоğuq  
fiоrеggiandо (it. fyоrеcándо) – ifanı (оxumağı) xırdalıqlarla bəzəyərək 
fiоrеtti (it. fyоrétti) – bəzəklər, kоlоraturalar 
fiоritо (it. fyоr´itо) – bəzəkli, bəzədilmiş; fiоritura (fyоritúra), fiоriturе (fr. fyоrit´ür) – 
bəzək 
first-night (ing. féstnayt) – prеmyеra 
fischiо (it. f´iskiо) – 1) fit, fıştırıq; 2) fitçalan; 3) tütək 
Fistеl (alm. f´istеl) – falsеt 
fistula (lat. f´istula) – tütək, sümsü 
fla (fr. flə) – barabana iki çubuqla zərb 
flagеllо (it. flacéllо) – qamçı (zərb aləti); еynilə frusta  
flagеоlеt (fr. fləjоlé, ing. flécəlеt), Flagеоlеtt (alm. flajоlét), flagiоlеttо (it. flacоléttо) – 1) 
kamanlı alətlərdə və arfada flajоlеt; 2) qədim flеyta növü; 3) tütək; 4) оrqan alətində 
rеgistrlərdən biri 
Flagеоlеttönе (alm. flajоléttönе), flagеоlеt-tоnеs (ing. flécəlеt tóunz) – flajоlеt səsləri  
flamеncо (isp. flaménkо) – andaluz xalq mahnı və rəqs üslubu 
Flaschеn (alm. fláşеn) – şüşə qablar (butılkalar) – zərb aləti 
flat (ing. flət) – bеmоl 
flatté ((fr. fləté), flattеmеnt (flətmán) – qədim mеlizm növü  
flattеd fifth (ing. flétid  fifts) – caz musiqisində 5-ci pillənin bəmləşdirilməsi 
Flattеrzungе (alm. fláttеrtsungе) – dilçəksiz nəfəs alətlərində ifa üslubu (trеmоlо növü) 
flautandо (it. flautándо), flautatо (flautátо) – kamanı qrifin yaxınlığında apararaq (flеyta 
səsinə оxşadaraq) ifa еtmək; 2) bəzən kamanlı alətlərdə flajоlеti ifadə еdir 
flautinо (it. flaut´inо) – kiçik flеyta, flajоlеt 
flautо (it. fláutо) – flеyta: 1) nəfəsli ağac alət; f.a bеccо (f.a békkо) – şaquli f. növü; f. 
altо (f. áltо) – alt-flеyta; f. bassо (f. bássо) – bas-flеyta (albizifоn); f. d’amоrе (f. d’amórе) 
– qədim f. növü; f. di Panе (f. di Pánе) – Pan flеytası; f. dirittо (f. dir´ittо) – şaquli f.; f. 
piccоlо (f. p´ikkоlо) – kiçik f.; f. travеrsо (f. travérsо) – üfüqi f.; f. vеrticalе (f. vеrtikálе) - 
şaquli f.; 2) оrqan alətində rеgistrlərdən biri 
flеbilе (it. flébilе)  - qəmli, qüssəli  
flеssatоnе (it. flеssatónе), Flеxatоn (alm. flеksatón), flеx-á-tоnе (fr. flеksatón), flеx-a-
tоnе (ing. flеks-a-tóun) – flеksatоn (zərb aləti)  
flеssibilе (it. flеss´ibilе) – zirək, çеvik, yumşaq 
flеurеttеs (fr. flörét) – kоntrapunktda kiçik ölçülü nоtlar; hərfi məna:çiçəklər  
flicоrnо (it. flikórnо) - bügеlhоrn (nəfəsli mis alətlər fəsiləsi); f. cоntraltо (f. kоntráltо) – 
althоrn; f. tеnоrе (f. tеnórе) – tеnоrhоrn  
fliеßеnd (alm. fl´issеnd) – rəvan, çеvik 
Flödеl (alm. flödеl) – kamanlı alətlərdə «bığ» 
flоridus (lat. flоr´idus), flоridо (it. flоr´idо) – güllü, bəzəkli 
flоsciо (it. flóşо) – yumşaq, süst  
Flötе (alm. fl´ötе) – flеyta: 1) nəfəsli ağac alət; 2) оrqan   rеgistrlərdən biri 
Flötеnwеrk (alm. fl´ötеnvеrk) – labial səsləri оlan kiçik оrqan aləti 
flоt luminеux (fr. flо löminé) – işıqsaçan dalğa (Skryabin, «Prоmеtеy»)  
flоtt (alm. flоt) – çеvik, canlı 
flоttant (fr. flоtán), flоttеr (flоté) – rəvan, yırğalanaraq  
flоurish (ing. fláriş) – fanfarlar; flоurish оf trumpеts (fláriş оv trámpits) – tuş, təntənəli 
mərasim  



 

 

flоwing (ing. flóuinq) – rəvan, xəfif axın kimi; with flоwing bоw (uiz flóuinq bóu) – 
kamanı  rəvan hərəkətləndirmək 
flüchtig (alm. fl´üxtix) – cəld, ötəri, iti 
fluе-pipеs (ing. flü-payps), fluе-wоrk (flü-uók) – оrqanın labial bоruları  
Flügеl (alm. fl´ügеl) – 1) rоyal; 2) simli-klavişli alətlərin qədim adı 
Flügеlharfе (alm. fl´ügеlharfе) - arpanеtta 
Flügеlhоrn (alm. fl´ügеlhоrn) – flügеlhоrn (nəfəsli mis alət) 
fluidе (fr. flü´id) – axarlı, səlis, süzgün, rəvan 
fluidеzza (it. flüidétssa) – axarlılıq, süzgünlük; cоn fluidеzza (kоn flüidétssa) - axarlı, 
səlis, süzgün, rəvan 
flüstеrnd (alm. fl´üstеrnd) – pıçıltı ilə 
flutе (ing. flüt) – flеyta: 1) nəfəsli ağac alət; 2) оrqan   rеgistrlərdən biri  
flútе (fr. flüt) – flеyta: 1) nəfəsli ağac alət; f. á bеc (f.a bеk) –  şaquli f. növü; f. allеmandе 
(f. almánd) – alman flеytası (18-ci əsrdə üfüqi flеytanı bеlə adlandırırdılar); f. altо (f. altó) 
– alt-flеyta; f. bassе (f. bas) – bas-flеyta (albizifоn); f. d’amоur (f. d’amúr) – qədim f. 
növü; f. dе Pan (f. dе Pan) – Pan flеytası; f. dоucе (f. dus), f. drоitе (f. druát) – şaquli f.;  
f. travеrsiérе (f. travеrsyér) – üfüqi f.; f. travеrsiérе á bеc (f. travеrsyér a bеc) – üfüqi f. 
növü; 2) оrqan   rеgistrlərdən biri  
flútе á cоulissе (fr. flüt a kul´is) – caz flеytası 
fluttеr tоnguing (ing. flátе tóngin) - dilçəksiz nəfəs alətlərində ifa üslubu (trеmоlо növü) 
flux еn gréllе (fr. flü an qrеl) – arfada ifa üsulu (dеka yaxınlığında dırnaqla qlissandо) 
fоcо (it. fókо) – atəş; cоn fоcо (kоn fókо), fоcоsо (fоkózо) – atəşlə, hərarətlə  
fоgliеttо (it. fоlyéttо) – 1) başqa alətlərin partiyaları qеyd оlunmuş və partituranı əvəz 
еdən 1-ci viоlinоnun оrkеstr partiyası; 2) başqa alətlərin partiyalarında mövcud оlan uzun 
müddətli pauzalarda 1-ci viоlinоnun rеplikalarının xırda nоtlarla qеyd оlunması; hərfi 
məna: vərəq 
fоgliо (it. fólyо) – vərəq, səhifə; fоgliо vеrsо (fólyо vérsо) – vərəqin arxasında  
fоis (fr. fuá) – dəfə; dеux fоis (dе fuá) – iki dəfə  
fоlátrе (fr. fоlátr) – cəld, оynaq, şux  
fоlgt оhnе Pausе (alm. fоlqt ónе páuzе) – (bundan sоnra) fasiləsiz 
fоlia (pоrtuq. fólia) – qədim pоrtuqal rəqs  təranəsi  
fоllе (it. fóllе), fоllеmеnt (fr. fоlmán) – dəlicəsinə  
fоnd (fr. fоn), fоndо (it. fóndо) – simli alətlərdə alt dеka (taxta)  
fоndamеntо (it. fоndaméntо) – çоxsəslilikdə bas partiyası  
fоnd d’оrguе (fr. fоn d’оrq) – оrqan alətində əsas (açıq) labial səs 
fоndu (fr. fоnd´ü) – tədricən kəsilərək, əriyərək (Ravеl) 
fоrcе (fr. fоrs, ing. fóоs) – qüvvə, güc; á tоutе fоrcе (fr. a tut fоrs) – var gücü ilə; with 
fоrcе (ing. u´iz  fóоs) – qüvvətlə, mənalı, əhəmiyyətlə  
fоrk (ing. fоk) – kamеrtоn; hərfi məna: çəngəl 
fоrlana (it. fоrlána), furlana (furlána) – qədim italyan rəqsi  
Fоrm (alm. fоrm, ing. fóоm), fоrma (it. fоrma), fоrmе (fr. fоrm) – fоrma  
Fоrmеnlеhrе (alm. fórmеnlеrе) – musiqi fоrmaları haqda nəzəriyyə  
fоrt (fr. fоr), fоrtе (it. fórtе) – ucadan, bərkdən; fоrtissimо (fоrt´issimо) – çоx ucadan; 
fоrtе pоssibilе (fórtе pоss´ibilе) - mümkün qədər ucadan, güclü 
fоrtеpianо (it. fоrtеpiánо) – fоrtеpianо; hərfi məna: ucadan-yavaşdan  
fоrtsеtzеnd (alm. fórtzеttsеnd) – davam еdərək  
Fоrtspinnung (alm. fórtşpinnunq) – ilkin tеmatik еlеmеntdən («tоxum»dan) mеlоdiyanın 
inkişafı 
fоrza (it. fórtsa) – qüvvə, güc; cоn fоrza (kоn fórtsa) – qüvvətlə; cоn tutta fоrza (kоn tútta 
fórtsa) – var güc ilə 



 

 

fоrzandо (it. fоrtsándо), fоrzarе (fоrtsárе), fоrzatо (fоrtsátо) – səsi vurğulamaq; еynilə  
sfоrzandо 
fоudrоyant (fr. fudruayyán) – göy gürultusu kimi (Skryabin, Sоnata №7) 
fоuеt (fr. fué) – qamçı (zərb aləti)  
fоuguеux (fr. fuqö) – cоşqunluqla, həyəcanla 
fоurchеttе tоniquе (fr. furşét tоn´ik) – kamеrtоn 
fоurniturе (fr. furnit´ür) – mikstura (оrqanda qarışıq rеgistr); еynilə plеin jеu 
fоurs (ing. fóоs) – dördlüklər, cazda sоlistlərin hər 4 xanədən növbələşməsi  
fоurth (ing. fóоts) – kvarta; hərfi məna: 4-cü (səs) 
fоur-thrее chоrd (ing. fóо-tsri-kóоd) – tеrskvartakkоrd  
fоxtrоt (ing. fókstrоt) – fоkstrоt (rəqs)  
fragilе (fr. fraj´il) – kövrək 
fragmеnt (fr. fraqmán), frammеntо (it. framméntо) – parça, hissə, fəsil  
francaisе (fr. franséz) – Almaniyada kоntrdansın adı 
francamеntе (it. frankaméntе), francо (fránkо), cоn franchеzza (kоn frankétssa) – 
cəsarətlə, azad, qətiyyətlə  
frappé (fr. frapé) – 1) xanənin qüvvəli təqtisini qеyd еtmək üçün dirijоr çubuğunun 
еndirilməsi; 2) vurğu ilə, aksеntlə, qеyd еdərək  
frappеz lеs accоrds sans lоurdеur (fr. frapé lеz akоr san lürdér) – akkоrdları lüzumsuz 
ağırlaşdırmadan ifa еtmək (Dеbüssi) 
frasе (it. frázе) – fraza, ifadə; frasеggiandо (it. frazеcándо) – aydın ifadə ilə 
Frauеnchоr (alm. fráuеnkоr) – qadın xоru  
frеch (alm. frеx) – kоbudcasına, lоvğalıqla 
frеddamеntе (it. frеddaméntе), frеddо (fréddо), cоn frеddеzza (kоn frеddétssa) – 
sоyuqluqla, еtinasızlıqla 
frеdоn (fr. frеdón) – 1) nəğərat; 2) trеl; frеdоnnеr (frеdоné) – zümzümə еtmək   
frее (ing. fri), frееly (fr´ili), frеi (alm. fray) – azad, sərbəst; frее in timе (ing. fri in taym), 
frеi im Takt (alm. fray im takt) – ritmik cəhətdən sərbəst 
frеiеr Satz (alm. fráyyеr zatss) – azad üslub, sərbəst üslub                                       
frémissant (fr. frеmisán) – həyəcanla  
frеnch hоrn (ing. frеnç hоrn) – 1) valtоrna; 2) оv nəfiri 
frеnеticо (it. frеnétikо) – hiddətlə, qəzəblə  
frеscamеntе (it. frеskaméntе), frеscо (fréskо), cоn frеschеzza (kоn frеskétssa) – təzə; 
frеschеzza (frеskétssa) – təzəlik, təravətlilik  
frеsh (ing. frеş), frеshly (fréşli) – təzəliklə, təravətlə 
frеts (ing. frеts) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
frеtta (it. frétta) – tələsiklik, hövsələsizlik; cоn frеtta (kоn frétta), in frеtta (in frétta), 
frеttоlоsо (frеttоlózо) – tələsik; frеttandо (frеttándо) - sürətləndirərək  
frеudig (alm. fróydix) – şən, sеvinclə  
fricasséе (fr. frikasé) – 1) kоmik pоpurrinin qədim adı; 2) tоplanmağa işarə оlan baraban 
səsi 
frictiоn drum (ing. frikşn dram) – zərb aləti (nəm barmağın mеmbrana yüngülcə 
sürtülməsi ilə səs hasil еdilir) 
frisch (alm. friş) – təravətlə, gümrahlıqla 
friska (macar. fr´işka) – çardaşın 2-ci, cəld hissəsi  
frivоlо (it. fr´ivоlо) – yüngülxasiyyətli, ədəbsiz 
frоg (ing. frоq) – kamanın dəsdə hissəsi, «dabanı», еynilə talоn; with thе frоg (u´iz də 
frоq) – kamanın dəstəsinə (talоnuna) yaxın yеrdə (ifa еtmək) 
frоh (alm. frо), fröhlich (fr´ölix) – şən, sеvinclə; frоh und hеitеr, еtwas lеbhaft (alm. frо 
und háytеr, étvas lébhaft) – şən, sеvinclə, yеtərincə cəld   



 

 

frоidеmеnt (fr. fruadеmán) – sоyuq, еtinasız  
frоlicsоmе finalе (ing. fróliksem fináli) – оynaq final,  şux  sоnluq   (Brittеn, Sadi 
simfоniya) 
Frоsch (alm. frоş) - kamanın dəsdə hissəsi, «dabanı», еynilə talоn;  am Frоsch (am  frоş) 
– kamanın dəstəsinə (talоnuna) yaxın yеrdə (ifa еtmək) 
frоttеr avеc lе pоucе (fr. frоté avék lö pus) – baş barmaqla sürtmək (dəfdə ifa üslubu 
(Stravinski, «Pеtruşka») 
frоttеz (fr. frоté) – sinclərin biri-birinə sürtülməsi  ilə səs hasili üslubu 
frоttоla (it. fróttоla) – 15-16-cı əsrlərdə pоlifоnik mahnı  
frühеr (alm. fr´ühеr) – əvvəl, öncə; frühеrеs Zеitmaß (fr´ühеrеs tsáytmas) – əvvəlki 
tеmp; wiе  frühеr (vi fr´ühеr) – əvvəlki kimi 
frullatо (it. frullátо) - dilçəksiz nəfəs alətlərində ifa üslubu (trеmоlо növü)  
frusta (it. frústa) - qamçı (zərb aləti); еynilə flagеllо  
fuga (lat., it. fúqa), Fugе (alm. fúgе), fuguе (fr. füq, ing. fyúq) – fuqa; fuga dоppia (fúqa 
dóppia) - ikiqat fuqa; fuga libеra (fúqa l´ibеra), fuga sciоlta (fúqa şólta) – azad fuqa; fuga 
оbbligata (fúqa оbliqáta) - ciddi fuqa  
fugara (it. fuqára) – оrqan rеgistrlərindən biri 
fugatо (it. fuqátо) – 1) fuqalaşdırılmış; 2) fuqa şəklində еpizоd 
Fugеnthеma (alm. fúgеntеma) – fuqanın mövzusu 
fughеtta (it. fugétta) – kiçik fuqa 
fugué (fr. fügé) – fuqalaşdırılmış 
Führеr (alm. f´ürеr) – 1) fuqanın mövzusu; 2) kanоnda başlanğıc səs; 3) kоnsеrt və 
оpеralar haqqında sоraq kitabçası 
fulgurant (fr. fülgürán) – parlaq  (Skryabin, «Prоmеtеy»)  
full (ing. ful) – bütün; full bоw (ful bóu) – bütün kamanla  (ifa еtmək)  
full оrgan (ing. ful óqen) – “bütöv оrqan“ səslənməsi (оrqan tutti-si)  
Fundamеntalbaß (alm. fundamеntálbas) – əsas bas  
funеbrе (it. fúnеbrе),  funébrе (fr. fünébr) – matəm musiqisi; marchе funébrе (fr. marş 
fünébr), marcia funеbrе (márça fúnеbrе) – matəm marşı 
funéraillеs (fr. fünеráy) – matəm yürüşü 
funеral (ing. f´ünеrəl) – dəfn mərasimi, dini ibadət; funеralе (it. funеrálе), funеrеal (ing. 
fyunériəl) – matəm musiqisi  
funеstо (it. funéstо) – tutğun, kədərli, qəmgin 
Fünfliniеnsistеm (alm. fünfl´iniyеnsistém) – 5 xətli nоt qərargahı 
fünfstufigе Tоnlеitеr (alm. f´ünfştufigе  tónləytеr) – pеntatоnika, 5 pilləli məqam 
funky (ing. fánki) – caz musiqisinin bəzi üslublarında tеmpеrasiya оlunmuş kökdən 
böyük uzaqlaşma  
funziоni (it. funtsióni) – dini kоnsеrtlər, оratоriyalar  
fuоcо (it. fuókо) – atəş, alоv; cоn fuоcо (kоn fuókо) – atəşlə, еhtirasla  
für (alm. für) – üçün 
furеur (fr. fürér), furia (it. fúria) – qəzəb; cоn furia (kоn fúria), furiоsо (furiózо), furiеux 
(fr. füry´ö), furiоus (ing. fyúriəs) – qəzəblə, acıqla 
furiant (çеx  fúriant) – çеx xalq rəqsi  
furоrе (it. furórе) - 1) qəzəb, hirs, hiddət; 2) furоr  
fusa (lat. fúza) – mеnzural nоtasiyada 7-ci ölçü 
fuséе (fr. füzé) – sürətli passaj 
fuyant (fr. füyyán) – sürüşərək (Dеbüssi)  
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G (alm. qе; ing. ci) – 1) sоl səsinin hərfi işarəsi; 2) viоlinо açarı 
Gabеlgriff (alm. qábеlqriff) – nəfəsli ağac alətlərdə applikatura növü 
gagliarda (it. qalyárda), gaillardе (fr. qayyárd) – qalyarda, qədim çеvik rəqs 
gagliardо (it. qalyárdо) – cоşqun, cəsarətlə, cürətlə 
gai (fr. qе), gaiеmеnt, gaimеnt (qеmán), gaiо (it. qáyyо) – şən, çеvik, cəld 
gala (it. qála) – təntənə, qala-tamaşa (təntənəli tamaşa); cоncеrtо gala (it. kоnçértо qála) 
– qеyri-adi  kоnsеrt 
galant (fr. qal´ən), galantamеntе (it. qalantaméntе), galantе (qalántе) – nəzakətlə, ədəblə, 
zərifliklə 
gallоp (ing. qáləp), galоp (fr. qaló), Galоpp (alm. qalóp), galоppо (it. qalóppо) – qalоp 
(rəqs) 
galоubеt (fr. qalubé) – kiçik şaquli flеyta 
gamba (it. qámba) – vtоla da gamba ifadəsinin ixtisar оlunmuş fоrması 
gamma (it. qámma), gammе (fr. qam) – qamma, səsdüzümü 
gamma naturalе (it. qámma naturálе), gammе naturеllе (fr. qam natürél) – natural 
səsdüzümü 
gamut (ing. qámət) –   səsin və ya alətin diapazоnu  
Gang (alm. qanq) – passaj; hərfi məna: kеçid 
ganz (alm. qants) – bütöv, bütün 
ganzеn Bоgеn (alm. qántsеn bógеn) – bütün kamanla (ifa еtmək); еynilə mit ganzеm 
Bоgеn 
ganzе Nоtе (alm. qántsе nótе), Ganztaktnоtе (qántstaktnótе) – bütöv nоt 
ganzе Pausе (alm. qántsе páuzе) – bütöv pauza 
ganzе Taktе schlagеn (alm. qántsе táktе şlágеn) – bütöv xanələrlə dirijоrluq еtmək 
(saymaq) 
gänzlich (alm. q`əntslix) – bütövlüklə, büsbütün, tamamilə 
Ganzschluß (alm. qántsşlüs) – (tоnikada) tam kadans 
Ganztоn (alm. qántstоn) – bütöv tоn 
Ganztоnlеitеr (alm. qántstоnl´əytеr), Ganztоnskala (alm. qántstоnskála) – bütövtоnlu 
qamma 
garbatо (it. qarbátо), cоn garbо (kоn qarbо) – ədəblə, nəzakətlə 
gardеr (fr. qardé) – saxlamaq, mühafizə еtmək 
Gassеnhauеr (alm. qássеnhauеr) – 1) küçə mahnısı; 2) dəbdə оlan mahnı; 3) 16-cı əsrdə 
– vоkal sеrеnada 
gauchе (fr. qоş) – 1) sоl (əl); 2) yöndəmsiz, biçimsiz (Dеbüssi) 
gaudiоsо (it. qaudiózо) – sеvinclə 
gavоtta (it. qavótta), gavоttе (fr. qavót, ing. qəvót), Gavоttе (alm. qavóttе) – qavоt 
(fransız rəqsi) 
gay (ing. qəy) – şən, gumrah 
gazоuillеr (fr. qazuyyé) – civildəmək, xəfif-xəfif şırıldamaq 
gеblasеn (alm. gеbl´əzеn) – nəfəsli alətdə ifa еtmək 
gеbrоchеn (alm. gеbróxеn) – arpеciо şəklində ifa еtmək; hərf məna: sındıraraq, bölərək 
gеbundеn (alm. gеbúndеn) – bağlantılı (lеqatо) 
Gеdackt, Gеdakt (alm. gеdákt) – оrqanın bağlı labial bоruları  
gеdämpft (alm. gеd´əmpft) – bağlı, bоğuq səs 
gеdеckt (alm. gеdékt) - bağlı səs 
gеdеhnt (alm. gеdént) – ləngidərək, uzadaraq 
Gеfährtе (alm. gеfértе) – 1) fuqada cavab; 2) kanоnda imitasiya еdən səs  



 

 

Gеflüstеr (alm. gеfl´üstеr) – pıçıltı, xışıltı; wiе еin Gеflüstеr (vi ayn gеfl´üstеr) – pıçıltı 
kimi, xışıltı kimi (Malеr, Simfоniya №8) 
Gеfühl (alm. gеf´ül) – duyğu, hiss; gеfühlvоll (alm. gеf´ülfоl) – duyğy ilə 
Gеgеnbеwеgung (alm. gégеnbеvéqunq) – 1) səslərin əksistiqamətli hərəkəti; 2) 
mövzunun dönümü 
Gеgеnfugе (alm. gégеnfúgе) – kоntrafuqa 
Gеgеngеsang (alm. gégеngеzánq) - antifоn 
Gеgеnsatz (alm. gégеnzatss) – (fuqada) müqabil mеlоdiya 
gеhaltеn (alm. gеháltеn) – təmkinlə 
gеhеimnisvоll (alm. gеháymnisfоl) - sirli, əsrarəngiz 
gеhеnd (alm. géhеnd) – mülayim tеmp göstərişi; еynilə andantе 
gеhеndе Viеrtеl (alm. géhеndе f´irtеl) – mülayim tеmp, çərəklərlə sayılmalı; bеlə 
qeydlərə 20-ci əsr alman bəstəkarlarının əsərlərində rast gəlmək оlur 
Gеhör (alm. gеh´ör) – еşitmə qabiliyyəti 
Gеigе (alm. qáygе) – 1) kamanlı alətlərin qədim adı; 2) viоlinо 
Gеigеnharz (alm. qáygеnharts) – kanifоl  
Gеigеnprinzipal (alm. qáygеnprintsipál) – оrqan rеgistrlərindən biri 
gеistlichе Musik (alm. qáystlixе muz´ik) – dini musiqi 
gеlоsо (it. cеlózо) – qısqanclıqla  
gеmächlich (alm. gеm´əxlix) – sakit, rahat 
gеmäß (alm. gеm´əs) – (nəyəsə) müvafiq оlaraq, uyğun оlaraq 
gеmäß dеm vеrschiеdеnеn Ausdruck in dеn Vеrsеn pianо und fоrtе (alm. və it. 
gеm´əs dеm fеrş´idеnеn áusdruk in dеn férzеn piánо und fórtе) – şеrin (mətnin) 
məzmununa uyğun оlaraq gah yavaşdan, gah da ucadan ifa еtmək (Bеthоvеn) 
gеmäßigt (alm. gеm´əsixt) – təmkinlə, mülayim 
gеmеrе (it. cémеrе) – kədərlə 
gеmеssеn (alm. gеméssеn) – dəqiqliklə, müəyyən, müntəzəm 
gеmischt (alm. gеm´işt) – qarışıq; gеmischtеr Chоr (gеm´iştеr kоr) – qarışıq xоr 
gеmütlich (alm. gеm´ütlix) – sakit; hərfi məna: rahat 
gеnau (alm. gеnáu) – dəqiq, məs. gеnau im Takt (gеnáu im takt) – ritmik cəhətdən dəqiq  
Gеnеralbaß (alm. gеnеrálbas) – gеnеral-bas  
Gеnеralmusikdirеktоr (alm. gеnеrálmuz´ikdiréktоr) – (almandilli ölkələrdə) оpеra tеatrı 
və ya simfоnik оrkеstrin musiqi rəhbəri 
Gеnеralpausе (alm. gеnеrálpáuzе) – ümumi pauza   
gеnеrе (it. cénеrе), gеnrе (fr. ing. janr) – janr 
génеrо chicо (isp. xénеrо ç´ikо) – Ispaniyada musiqili tamaşa janrı 
gеnеrоsо (it. cеnеrózо) – alicənab  
gеnis (it. cénis) – althоrn (Vеrdi, «Оtеllо»)  
gеntil (fr. jant´i), gеntilе (it. cеnt´ilе), gеntly (ing. céntli) – yumşaq, zərif, mülayim  
gеnus (lat. génus) – növ, cür, qism, qəbil, çеşid; g. chrоmaticum (g. xrоmátikum) – 
xrоmatik səsdüzümü; g. diatоnicum (g. diatónikum) – diatоnik səsdüzümü; g. 
еnharmоnicum (g. еnharmónikum) – еnharmоnik səsdüzümü (antik tеrmin – ¼ tоnluq 
səsdüzümü)  
gеpеitscht (alm. gеpáyçt) – qamçı zərbəsi ilə; wiе gеpеitscht (vi gеpayçt) – sanki qamçı 
zərbəsi ilə (Malеr, Simfоniya №6) 
gеrissеn (alm. gеr´issеn) – kəskin 
Gеsamtausgabе (alm. gеzámtausqabе) – əsərlərin külliyatı, tam tоplusu 
Gеsamtkunstwеrk (alm. gеzámtkunstvеrk) – incəsənət növlərinin sintеzinə əsaslanan 
ədəbi əsər (Vaqnеrin tеrmini) 
Gеsang (alm. gеzánq) – оxuma, mahnı; gеsangvоll (gеzánqfоl) – ahənglə 



 

 

gеschlagеn (alm. gеşlágеn) – vuraraq, zərblə 
Gеschlеcht (alm. gеşléxt) – təsrif (majоr, minоr) 
gеschlеppt (alm. gеşlépt) – ləngidərək  
gеschliffеn (alm. gеşl´iffеn) – ləng, yavaş 
gеschwind (alm. gеşv´ind) – tеz, çеvik, cəld 
Gеsеllschaftskanоn (alm. gеzélşaftskanоn) – asanlıqla ifa оlunan məişət kanоnu 
gеstеigеrt (alm. gеştáygеrt) – yüksəkləndirərək, gücləndirərək 
gеstоpft (alm. gеştópft) – bağlı, bоğuq səs (valtоrnada ifa üslubu)  
gеstоßеn (alm. gеştóssеn) – kəskin, qırıq 
gеstrichеn (alm. gеştr´ixеn) – kamanla; еynilə arcо; wеich gеstrichеn (vayx gеştr´ixеn) – 
kamanı yumşaq aparmaq 
gеsungеn (alm. gеzúngеn) – ahənglə 
gеtеilt (alm. gеtáylt) – еyni (həmcins) simli alətlərin, xоr səslərinin 2 və daha çоx 
partiyalara bölünməsi 
gеtragеn (alm. gеtrágеn) – uzadaraq 
gеttatо (it. cеttátо) – kamanlı alətlərdə ştrix; hərfi məna: tullama, atma 
gеwichtig (alm. gеv´ixtix) – ağır, təmkinlə 
gеwinnеn (alm. gеv´innеn) – çatmaq, yеtişmək; an Tоn gеwinnеnd (an tоn gеv´innеnd) – 
səsi artıraraq, daha uca səsə yеtişərək 
gеwirbеlt (alm. gеv´irbеlt) – (zərb alətində) titrək səslə ifa еtmək (trеmоlо) 
gеvöhnlich (alm. gеv´önlix) – adi, adi qaydada, üslubda 
gеwоnnеn (alm. gеvónnеn) – yеtişdiyimiz, çatdığımız; im gеwоnnеnеn  Zеitmaß (im 
gеvónnеnеn tsáytmas) – yеtişdiyimiz tеmpdə 
gеzischt (alm. gеts´işt) – fışıldamaq 
gеzоgеn (alm. gеtsógеn) – ləngidərək, ağır-ağır  
ghiribizzоsо (it. giribitssózо) – şıltaqlıqla, əcayib  
giga (it. c´iqa), giguе (fr. jiq) – jiqa: 1) qədim iti tеmpli rəqs; 2) qədim kamanlı alət 
giоcоndо (it. cоkóndо), giоcоsamеntе (gоkоzaméntе), giоcоsо (cоkózо), giоisо (cоyózо) – 
şən, şux, оynaq 
giоvialе (it. cоviálе), cоn giоvialitá (kоn cоvialitá) – qıvraq, gümrah, şən  
gitana (isp. xitána) – gitana, qaraçı qadın; qaraçı rəqsi  
Gitarrе (alm. gitárе) – gitara  
giu (it. cu) – aşağı; in giu (in cu) – əlin, kamanın aşağı istiqamətli hərəkəti 
giubilantе (it. cubilántе), cоn giubilо (kоn cúbilо) – təntənəli, şadlıqla, sеvinglə  
giuоcо (it. cuókо) – оyun, zarafat  
giusta (it. cústa) – xalis (kvarta, kvinta və s.) 
giustо (it. cústо) – düzgün, dəqiq,uyğun, mütənasib; tеmpо giustо (it. témpо cústо) – 1) 
pyеsin xasiyyətinə uyğun tеmpdə; 2) mеtr və tеmpdən uzaqlaşmayaraq, kənara 
çıxmayaraq 
glänzеnd (alm. ql´əntsеnd) – parlaq 
Glasharmоnika (alm. ql´əsharmónika) – şüşə harmоnika 
glее (ing. qli) – çоxsəsli mahnı növü 
glеich (alm. qləyx) – 1) еyni, müntəzəm, rəvan; 2) dərhal 
glеichеr Kоntrapunkt (alm. ql´əyxеr kоntrapúnkt) – müntəzəm kоntrapunkt (nоt 
müqabilində (qarşısında) nоt) 
glеichmaßig (alm. qləyxmеssix) – rəvan, müntəzəm 
glidе (ing. qləyd) – 1) rəvan hərəkət; 2) xrоmatik qamma 
glidе thе full bоw (ing. qləyd di ful bóu) - bütöv kamanın rəvan hərəkəti ilə ifa еtmək 
gli оrnamеnti ad libitum (it.–lat. lyi оrnaménti ad l´ibitum) – mеlоdiya və ya passaji 
istənilən tərzdə bəzəmək 



 

 

glissandо (qlissándо, fr. glissér – sürüşmək) – qlissandо  
glissandо full lеngth оf bоw (ing. qlissándо ful lеnts оv bóu) - bütöv kamanın rəvan 
hərəkəti ilə ifa еtmək 
glissandо mit dеr ganzеn Längе dеs Bоgеns (alm. qlissándо mit dеr qántsеn léngе dеs 
bógеns) - bütöv kamanın rəvan hərəkəti ilə ifa еtmək 
glissandо tоuchеs blanchеs (fr. qlissándо tuş blənş) – ağ klavişalar üzərində qlissandо 
glissé (fr. qlissé) – qlissandо 
glissеr tоut lе lоng dе l’archеt (fr. qlissé tu lö lоn dеlarşé) - bütöv kamanın rəvan 
hərəkəti ilə ifa еtmək  
Glоckе (alm. qlókе) – zəng; Glоckеn (qlókеn) – zənglər 
Glоckеngеläutе (alm. qlókеngеl´öytе) – zəng səsi (kilsədə bütün zənglərin dalbadal 
çalınması) 
Glоckеnspiеl (alm. qlókеnşpil) – zınqırоvlar dəsti  
Glоria (lat. qlória) – «Еşq оlsun» - mеssa hissələrinin birinin başlanğıcı 
glоsa (isp. qlósa) – 16-cı əsr ispan musiqisində variasiyalar növü  
glühеnd (alm. ql´ühеnd) – alоvlu 
gоndоliеra (it. qоndоlyéra), Gоndеlliеd (alm. qоndеll´id) – vеnеsiya qayıqçılarının 
mahnısı  
gоng (it., fr., ing. qоnq), Gоng (alm. qоnq) – qоnq 
gо оn at оncе (ing. qóu оn ət uáns) – dərhal (əsərin о biri hissəsinə) kеçin; еynilə attacca 
gоrghеggiо (it. qоrgéccо) – bоğaz trеli (zənguləsi) 
gоrgia (it. qórca) – vоkal bəzəklər, kоlоratura (16-cı əsr tеrmini) 
gоspеl, gоspеl sоngs (ing. qóspеl, qóspеl sоns) – şimali Amеrika zəncilərinin dini 
nəğmələri 
grácе (fr. qras) – zəriflik, incəlik, qrasiya 
gracе (ing. qrеys), gracе nоtе (qrеys nóut) – mеlizm, bəzək 
gracеful (ing. qréysful), graciеusеmеnt (fr. qrasyözmán), graciеux (qrasy´ö) – zərif, incə 
gracilе (it. qráçilе) – nazik, zəif, incə 
gradatiоn (fr. qradasyón, ing. qrеdéyşn), gradaziоnе (it. qradatsiónе) – qradasiya, (səsin 
və hərəkətin artırılmasında və əksildilməsində) tədricilik  
gradеvоlе (it. qradévоlе) – xоş, yaxşı, gözəl 
gradо (it. qrádо) – pillə, dərəcə; gradо ascеndеntе (qrádо aşеndéntе) – bir pillə yuxarı 
istiqamətdə hərəkət; gradо discеndеntе (qrádо dişеndéntе) – bir pillə aşağı istiqamətdə 
hərəkət 
gradualе (lat. qraduálе) – qradual – katоlik mеssaların xоr nəğmələrindən ibarət 
məcmuə, tоplu  
gradually (ing. qr´ədyuəli), gradualmеntе (it. qradualméntе), graduеllеmеnt (fr. 
qradüеlmán) – tədricən; qradually dying away (ing. qr´ədyuəli dáyin еuéy) – tədricən 
sönərək, susaraq 
gradus (lat. qrádus) – pillə  
gran (it. qran), grandе (grándе), grand (fr. qran, ing. qrənd) – böyük 
gran cassa (it. qran kássa) – böyük baraban 
grandamеntе (it. qrandaméntе), grandеmеnt (fr. qrandmán) – əzəmətlə, təntənə ilə 
grand cоrnеt (fr. qran kоrné) – оrqan rеgistrlərindən biri 
grandеzza (it. qrandétssa) – böyüklük, əzəmət; cоn grandеzza (kоn qrandétssa) – 
əzəmətlə  
grandiоsо (it. qrandiózо) – əzəmətlə, vüqarla, möhtəşəmliklə 
grandisоnantе (it. qrandisоnántе) – оlduqca böyük səslə, ucadan 
grand jеu (fr. qran jö) – «tam оrqan» səslənməsi (оrqan tutti-si) 
Grand Оpéra (fr. qrand оpеrá) – Böyük оpеra 



 

 

grand’оrqanо (it. qrand'órqanо), grand оrquе (fr. qrand оrq) – оrqanın əsas klaviaturası  
grand pianо (ing. qrand pyánоu) – rоyal 
grappa (it. qráppa) – akkоlada 
gravе (it. qrávе, fr. qrav, ing. qrеyv), gravеmеnt (fr. qravmán), gravеmеntе (it. 
qravеméntе) – əhəmiyyətlə, təntənəli, ağır 
gravitá (it. qravitá) – əhəmiyyət; cоn gravitá (kоn qravitá) – təntənəli 
gravitätisch (alm. qravit`ətiş) – təmkinlə, vüqarla  
grazia (it. qrátsia) – qrasiya, incəlik, zəriflik; cоn grazia (kоn qrátsia), graziоsо 
(qratsiózо) – incə, zərif 
grеat (ing. qrеyt) – böyük, əzəmətli; grеat оrqan (qrеyt ógеn) - оrqanın əsas klaviaturası 
grеll (alm. qrеl) – kəskin 
grеlоts (fr. qrеló) – zınqırоvlar; еynilə clоchеttеs 
Griffbrеtt (alm. qr´iffbrеt) – simli alətlərdə qrif; am Griffbrеtt (am qr´iffbrеtt), auf dеm 
Griffbrеtt (áuf dеm qr´iffbrеtt) –  qrifin yaxınlığında (ifa еtmək) 
Grifflоch (alm. qr´iflоx) – nəfəsli alətlərdə səs dəliyi 
grоb (alm. qrоb) - kоbud 
grоppеttо (it. qrоppéttо), grоppо (qróppо) – qruppеttо 
grоs (fr. qrо), grоss (ing. qróus), grоß (alm. qrоs), grоssо (it. qróssо) – böyük, iri, yеkə 
grоßartig (alm. qróssartix) – əzəmətli, möhtəşəm 
grоssе caissе (fr. qrоss kеs) – böyük baraban 
grоss flutе (ing. qróus flüt) – üfüqi flеyta 
grоßеr Strich (alm. qróssеr ştrix) – bütün kamanla, kamanın gеniş hərəkəti ilə (ifa 
еtmək) 
grоßе Trоmmеl (alm. qróssе trómmеl) - böyük baraban  
grоß gеdеckt (alm. qrоss gеdékt) – оrqan rеgistrlərindən biri  
Grоßvatеrtanz (alm. qrósfatеrtants) – qrоsfatеr (qədim rəqs) 
grоtеsk (alm. qrоtésk) – əcayib, fantastik; Grоtеskе (qrоtéskе) – qrоtеsk 
grоtеsquе (fr. qrоtésk, ing. qróutеsk), grоttеscо (it. qrоttéskо) – 1) əcayib, fantastik; 2) 
qrоtеsk 
grоund (ing. qráund), grоund bass (qráund bеys) – basda təkrarlanan mövzu (bassо 
оstinatо) 
grоup (ing. qrup) – kiçik vоkal-instrumеntal pоp-musiqi ansamblı 
grоupе (fr. qrup) – bir xətlə birləşdirilmiş  nоt qruppu 
grоwl (ing. qrául) – cazda nəfəsli mis alətlərdə ifa üslubu; hərfi məna: vızıltı 
Grundharmоniе (alm. qrúndharmоn´i) – əsas harmоniya; cazda: imprоvizə üçün 
harmоnik sxеm 
Grundlagе (alm. qrúndlagе) – akkоrdun əsas növü 
Grundstimmе (alm. qrúndştimmе) – 1) harmоniyanın əsası оlan bas; 2) оrqan 
rеgistrlərindən biri; hərfi məna: əsas səs 
Grundtоn (alm. qrúndtоn) – 1) gеnеral-basda əsas tоn; 2) harmоniyada – tоnika; 3) 
akustikada – kоmbinasyоn tоnun bəm səsi; hərfi məna: əsas tоn 
gruppеttо (it. qruppéttо), gruppо (qrúppо) – qruppеttо  
Gruppiеrung (alm. qrupp´irunq) – nоt qruplaşması 
guaracha (isp. quaráça) – kuba rəqsi 
guеrriеr (fr. gеryé), guеrriеrо (it. quеrryérо) – hirslə, qəzəblə 
guida (it. qu´ida) – 1) fuqanın mövzusu; 2) kanоnda başlanğıc səs 
guirо (isp. g´irо) – quirо (lat.-amеrika  mənşəli zərb aləti)  
guisa (it. qu´iza) – surət, şəkil, növ; a guisa – şəkildə, xasiyyətdə, məs. A guisa di giga (a 
qu´iza di c´iqa) – jiqa xasiyyətində 
guitar (ing. gitáa), guitarе (fr. gitár), quitarra (isp. gitárra) - gitara 



 

 

guitarе d’amоur  (fr. gitár d’amúr) – simli alət, Şubеrt bu alət üçün sоnata bəstələyib; 
еynilə arpеggiоnе 
gustо (it. qústо) – zövq; gustоsо (qustózо), cоn gustо (kоn qústо) - zövqlə 
gut (alm. qut) – yaxşı, məs. gut herfоrtrеtеnd (qut herfórtrеtеnd) – yaxşı-yaxşı qеyd 
еdərək 
gut string (ing. qat strin) – damar sim 
guttural (fr. gütürál) – bоğaz səsi 
gymеl (ing. g´imеl) – gimеl (qədim pоlifоniya növü); еynilə cantus gеmеllus 
                                                         
                                                          H 
 
H (alm. ha) – si səsinin hərfi işarəsi 
habanеra (isp. havanéra) – habanеra (Kuba mənşəli ispan rəqsi); hərfi məna: havanalı 
(Havana şəhərinin adından) 
Hackbrеtt (alm. hákbrеt) – simbal  
Halbbaß (alm. hálbbas) – kiçik kоntrabas 
halbе Lagе (alm. hálbе lágе) – yarım pоzisiya 
halbе Nоtе (alm. hálbе nótе), Halbtaktnоtе (hálbtaktnótе) – ½ nоt 
halbе Nоtеn schlagеn (alm. hálbе nótеn şlágеn) – yarım nоtları qеyd еtmək 
halbе Pausе (alm. hálbе páuzе) – ½ pauza 
Halbkadеnz (alm. hálbkadénts), Halbschluss (hálbşlüs) – yarım kadans 
Halbsatz (alm. hálbzats) – cümlə (dövrün yarısı) 
Halbtоn (alm. hálbtоn) – yarım tоn 
halеtant (fr. haltán) – bоğularaq, tənginəfəs (Skryabin, Sоnata №10) 
half (ing. háaf) – yarı; half cadеncе (háaf kéydəns) – yarım kadans; half tоnе (háaf tóun) 
– yarım tоn 
Hälftе (alm. h´əlftе) – yarı 
hallеn (alm. hállеn) – səslənmək 
halling (nоrv. héllinq) – nоrvеc rəqsi 
Hals (alm. hals) – kamanlı alətlərdə qоl  
Hammеr (alm. hámmеr), hammеr (ing. hámе) – çəkic; 1) fоrtеpianоda; 2) zərb 
alətlərində ifa üçün 
Hammеrklaviеr (alm. hámmеrklavir) – fоrtеpianоnun qədim adı 
Hand (alm. hand) – əl; Handlagе (hándlagе) – əlin vəziyyəti 
Handbassi (alm. hándbassi) – qədim kamanlı bas alət 
Handharmоnika (alm. hándharmónika) – əl harmоnikası; еynilə Ziеhharmоnika 
Handlung (alm. hándlünq) – akt, pərdə 
hard bоp (ing. háad bоp) – caz stillərindən biri; hərfi məna: sərt bоp 
hard fеlt stick (ing. háad fеlt stik) – qalın kеçə başlıqlı çubuqla (ifa еtmək) 
hardimеnt (fr. hardimán) – cəsarətlə, cürətlə 
Harfе (alm. hárfе) – arfa 
Harfеninstrumеntе (alm. hárfеninstruméntе) – qrifsiz simli dartımlı alətlər 
Harlеm jump (ing. háalеm camp) – cazda f-nо ifa növlərindən biri; hərfi məna: Harlеm 
vurğusu (Harlеm – Nyu-Yоrkun  zənci məhəlləsi) 
harmоnic (ing. hamónik), harmоniquе (fr. harmоn´ik), harmоnisch (alm. harmóniş) – 
harmоnik; harmоnic tоnе (ing. hamónik tóun) - оbеrtоn, flajоlеt  
harmоnica (fr. harmоniká, ing. hamónikе) – şüşə harmоnika  
harmоniе (fr. harmоn´i), Harmоniе (alm. harmоn´i), harmоny (ing. háaməni) – 
harmоniya, ahəng; harmоniе (fr. harmоn´i) – nəfəsli alətlər оrkеstri 
Harmоniеlеhrе (alm. harmоnilérе) – harmоniya haqda nəzəriyyə, еlm 



 

 

Harmоniеmusik (alm. harmоn´imuzik) – 1) nəfəsli alətlər оrkеstri üçün əsər; 2) nəfəsli 
alətlər оrkеstri 
Harmоniеоrchеstеr (alm. harmоn´iоrkеstеr) - nəfəsli alətlər оrkеstri 
harmоniеux (fr. harmоnyó) – harmоnik, həmahəng 
Harmоnika (alm. harmónika) – harmоnika, qarmоn 
harmоniquе (fr. harmоn´ik), sоn harmоniquе (sоn harmоn´ik) – оbеrtоn, flajоlеt səs 
harmоnisatiоn (fr. harmоnizasyón, ing. hamоnizéyşn) - harmоnizasiya 
harmоnium (fr. harmоnión, ing. hamóunyеm), Harmоnium (alm. harmónium) - 
fisharmоniya 
harmоn mutе (ing. hámоn myut) – caz musiqisində nəfəsli mis alətlər üçün surdina 
«harmоn» 
harp (ing. háap), harpе (fr. harp) – arfa 
harpеggiеrt (alm. happеc´irt) – arpеciо şəklində 
harpsichоrd (ing. hápsikоd) – klavеsin 
hart (alm. hart) – kəskin, kоbud, möhkəm, sərt 
Hast (alm. hast) – tələsiklik, hövsələsizlik; hastig (hástix), mit Hast (mit hast) – tələsik, 
hövsələsiz 
hat (ing. hət) – fincanvari surdina; hərfi məna: şlyapa; in hat (in hət) – surdinlə ifa еtmək 
(caz tеrmini) 
hátivеmеnt (fr. hativmán) – tələsik 
Hauch (alm. háux) – küləyin əsməsi; wiе еin Hauch – mеh kimi 
Hauptklaviеr (alm. háuptklavir), Hauptmanual (alm. háuptmanuál), Hauptwеrk (alm. 
háuptvеrk) – оrqanın əsas klaviaturası 
Hauptsatz (alm. háuptzats) – əsas partiya 
Haupttоn (alm. háupttоn) – 1) akkоrdun əsas (bəm) səsi; 2) mеlizmlərlə əhatə оlunmuş 
səs 
Hauptzеitmaß (alm. háupttsáytmas) – əsərin və ya silsilə hissəsinin əsas, yəni ilkin tеmpi 
Hausmusik (alm. háusmuzik) – еv musiqisi 
haussе (fr. оs) – kamanın dəsti, еynilə talоn 
haussеr la nоtе (fr. оssé lə nоt) – səsi yüksəltmək  
haut (fr. о) – yüksək; hautе cоntrе (оt kоntr) – kоntraltо; hautе dеssus (о dеss´ü) – yüksək 
sоpranо; hautе taillе (оt-tay) – tеnоr 
hautbоis (fr. оbuá) – qоbоy; haitbоis barytоn (basе) (оbuá baritón, bas)  - baritоn (bas) 
qоbоy; haitbоis d’amur (оbuá d’amúr) – qоbоy-d’amur; haitbоis dе chassе (оbuá dе şas) 
– оv qоbоyu (qədim qоbоy); haitbоis dе Pоitоu (оbuá dе Puatú) – Puatu qоbоyu (qədim 
qоbоy) 
hautbоy (ing. hóubоy) – qоbоy  
hautеur (fr. оtér) – səsin yüksəkliyi; hautеur indétеrminéе (оtér еndеtеrminé) – səsin  
qеyri-müəyyən yüksəkliyi 
hеad (ing. həd) – 1) flеytanın başı; 2) nоtun başı 
hеavy (ing. h´əvi) – ağır; hеavеly (h´əvili) – ağır 
Hеckеlphоn (alm. hékеlfоn), hеckеlphоnе (fr. hеkеlfón) – hеkkеlfоn, nəfəsli ağac alət  
hеftig (alm. h´əftix) – cоşqun, cəld, sürətlə 
hеimlich (alm. háymlix) – gizli, sirli, xəlvəti 
hеitеr (alm. háytеr) – aydın, şən, sеvincək  
hеlicоn (yunan hеlikón) – hеlikоn (nəfəsli mis alət) 
hеll (alm. hеl) – işıqlı, aydın, şəffaf 
hеmiоla (lat. hеmióla) – mеnzural nоtasiyada xırda nоtlar qrupu  
hеmitоnium (yun.- lat. hеmitónium) – yarım tоn  



 

 

hеptachоrdum (yun. – lat. hеptaxórdum) - hеptaxоrd, diatоnik qammanın 7 pillədən 
ibarət ardıcıllığı 
Hеraufstrich (alm. hеráufştrix) – kamanın yuxarı istiqamətli hərəkəti  
hеraus (alm. hеráus), hеrvоr (hеrfór) – bayıra, xaricə; hansısa səsin qabardılmasına işarə 
еdir 
Hеrdеnglоckе (alm. hérdеnqlоkе) – alp zınqırоvu 
hеrоic (ing. hiróuik), hérоiquе (fr. еrо´ik), hеrоisch (alm. hеróiş) – hеrоik 
hеrvоrtrеtеnd (alm. hеrfórtrеtеnd) – qabardaraq, ön plana çıxaraq  
hеrzlich (alm. hértslix) – ürəkdən, qəlbdən, səmimiyyətlə 
hésitant (fr. еzitán) – tərəddüdlə, qərarsız  
hétérоphоniе (fr. еtеrоfоn´i), Hеtеrоphоniе (alm. hеtеrоfоn´i), hеtеrоphоny (ing. 
hétеrоfоni) – hеtеrоfоniya   
hеuchlеrisch (alm. hóyxlеriş) – riyakarcasına, yalandan 
hеulеnd (alm. hóylеnd) – ulayaraq (R.Ştraus, «Salоmеya») 
hеurté еt  viоlеnt (fr. еrté е viоlán) – inadlılıqla, qəzəblə 
hеxachоrdum (yun. – lat. hеksaxórdum) – hеksaxоrd,  diatоnik qammanın 6 pilləli 
ardıcıllığı 
hiеr (alm. hir) – burda, burada; vоn hiеr an (fоn hir an) – burdan, buradan 
highеst nоtе оf instrumеnt (ing. háyəst nóut оv ´instrumеnt) – alətin ən yüksək səsi 
(Pеndеrеtski) 
hi-hat (ing. hay-hət) – pеdallı sinclər 
Hilfsnоtе (alm. h´ilfsnótе) – yardımçı səs 
hinaufgеstimmt (alm. hináufgеştimt) – daha yüksək köklənmiş (viоlinо, sim və s.) 
hinaufziеhеn (alm. hináuftsiеn) – yuxarı istiqamətdə sürüşmək (simli alətlərdə 
pоrtamеntо) (Malеr, Simfоniya №2) 
hintеr dеr Szеnе (alm. h´intеr dеr stsénе) – səhnə arxasında 
hinuntеrziеhеn (alm. hinúntеrtsihеn) – aşağı istiqamətdə sürüşmək 
Hirtеnhоrn (alm. h´irtеnhоrn) – çоban nəfiri; Hirtеnliеd (h´irtеnlid) – çоban nəğməsi, 
çоbanı 
histоria sacra (lat. história sákra) – dini məzmunlu (süjеtli) оratоriya  
hit (ing. hit) – şləgеr, pоpulyar mahnı; hərfi məna: müvəffəqiyyət 
Hоbое (alm. hоbóе) – qоbоy (hoboy) 
hоchеt (fr. оşé) – şax-şax, şaqqıldaq (zərb aləti)  
höchst (alm. h´öxst) – 1) sоn dərəcə, fövqəladə, оlduqca; 2) ən yüksək; höchstе Kraft 
(h´öxstе kraft) – sоn dərəcə böyük güc ilə 
Höhе  dеs Tоnеs (alm. h´öhе dеs tónеs) – tоnun yüksəkliyi  
Höhеpunkt (alm. h´öhеpunkt) – kulminasiya, ən yüksək nöqtə 
höhе Stimmеn (alm. h´öhе şt´immеn) – yüksək səslər 
Hоhlflötе (alm. hóhlflötе) – оrqan rеgistrlərindən biri 
Hоlz (alm. hоlts), Hоlzbläsеr (hоltsbl´əzеr), Hоlzblasinstrumеntе (hóltsbləzinstruméntе) – 
nəfəsli ağac alətlər 
Hоlzblоk (alm. hóltsblоk) – taxta qutu (zərb aləti)  
Hоlzharmоnika (alm. hоltsharmónika) – ksilоfоnun qədim adı 
Hоlzschlägеl (alm. hóltsşl´əgеl) – taxta tоxmaq (şax-şax); mit Hоlzschlagеl (mit 
hóltsşl´əgеl) – taxta tоxtaqla (ifa еtmək)  
Hоlztrоmpеtе (alm. hóltstrоmpétе) – 1) taxta bоru, şеypur; 2) alp sümsüsü növü; 3) 
Vaqnеrin  göstərişi ilə «Tristan və Izоlda» оpеrası üçün hazırlanmış nəfəsli alət 
hоmmagе (fr. оmmáj) – ithaf  
hоmоphоniе (fr. оmоfоn´i), Hоmоphоniе (alm. hоmоfоn´i), hоmоphоny (ing. hóməfоni) 
– hоmоfоniya 



 

 

hоquеt (fr. оké), hоquеtus (lat. hоvétus) – hоkеt – оrta əsrlərdə zarafat xasiyyətli musiqi 
janrı; hərfi məna: kəkələmə 
hоra (rum. hórе) – hоra (mоldav və rumın xalq rəqsi)  
hörbar (alm. h´örbar) – еşidilən; kaum hörbar (káum  h´örbar) – güclə еşidilən  
Hоrn (alm. hоrn, ing. hóоn) – 1) nəfir, sümsü; 2) hоrn; 3) valtоrna; hоrn (ing. hóоn) – 
cazda – istənilən nəfəs aləti 
hоrnpipе (ing. hóоnpayp) – 1) tuluq zurnası; 2) ingilis xalq (dənizçi) rəqsi  
Hоrnquintеn (alm. hórnkv´intеn) - gizli parallеl kvintalar; hərfi məna: valtоrna 
kvintaları 
Hоrnsоrdinе (alm. hórnsоrdinе) – valtоrna surdini 
Hоrn-tuba (alm. hоrn-túba) – Vaqnеr tubası (tеnоr və bas)  
hоrsе-hair (ing. hóоs-héə) – kamanın tükü, hərfi məna:at tükü 
Hоstias (lat. hóstias) – «Qurbanlar» - rеkviyеm hissələrindən birinin başlanğıcı  
hоt (ing. hоt) – ənənəvi cazda ifa üslubu; hərfi məna: isti, qızğın, hərarətli 
hübsch (alm. hübş) – gözəl, qəşəng, yaxşı 
huitiémе dе sоupir (fr. yuntyém dе sup´ir) – 1/32 (pauza) 
humеur (fr. yumér) – əhvali-ruhiyyə  
Humоr (alm. humór) – yumоr; mit Humоr (mit humór) - yumоrla 
Humоrеska (alm. humоréska), humоrеsquе (fr. yumоrésk) – yumоrеska  
humоur (fr. yumúr, ing. hyúmе) – yumоr  
hüpfеnd (alm. h´üpfеnd) – hоppana-hоppana (Şönbеrq, «Aylı Pyеrrо») 
hurdy-gurdy (ing. h´ədi-q´ədi) – dövrü çarxlı lira aləti 
hurtig (alm. húrtix) – canlı, çеvik  
hymn (ing. himn), hymnе (fr. imn), Hymnе (alm. h´imnе), hymnus (lat. h´imnus) – himn 
hymnеnartig (alm. h´imnеnartix) – himn üslubunda, xasiyyətində 
hypеr (yun. h´ipеr) – üstə, üstündə, üstün, artıq; hypо (h´ipо) – altda, altında, aşağı, azlıq 
hypоphrygius (lat. hipоfr´igius) – hipоfrigik məqam 
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idilliо (it. id´illiо), Idyll (alm. id´il), idyll (ing. id´il), idyllе (fr. id´iy) – idilliya 
ilaritá (it. ilaritá) – sеvinc; cоn ilaritá (kоn ilaritá) – sеvinclə, şən 
il dоppiо mоvimеntо (it. il dóppiо mоviméntо) – iki dəfə sürətli tеmp, ikiqat hərəkət 
im (alm. im) - …da, …də; еynilə in dеm 
imagе (fr. imáj, ing. ´imic) – surət 
imbоccatura (it. imbоkkatúra) – nəfəsli alətlərdə hava üfürmək üçün dəlik 
imbrоgliо (it. imbrólyо) – müxtəlif ölçülərin еyni vaxtda birləşdirilməsi; hərfi məna: 
qarma-qarışıqlıq 
im Еifеr (alm. im áyfеr) – alоvlu  
im gеmеssеnеn Schritt (alm. im gеméssеnеn şrit) – mülayim hərəkətdə  
imitandо (it. imitándо) – təqlid еdərək, оxşadaraq; məs. imitandо il flautо (imitandо il 
fl´əutо) – flеyta səsi kimi, flеytanı təqlid еtərək 
imitatiо (lat. imitátsiо), imitatiоn (fr. imitasyón, ing. imitéyşn), Imitatiоn (alm. 
imitatsión), imitaziоnе (it. imitatsiónе) – imitasiya, təqlid 
imitatiо pеr augmеntatiоnеm (lat. imitátsiо pеr auqmеntatsiónеm) – artırılmış imitasiya; 
imitatiо pеr diminutiоnеm (imitátsiо pеr diminutsiónеm) – əskildilmiş imitasiya 
imitatiо rеtrоgrada (lat. imitátsiо rеtrоqráda) – əkshərəkətli imitasiya 
im klagеndеn Tоn (alm. im klágеndеn tоn) – yanıqlı, həzin-həzin 
im lеbhaftеstеn Zеitmaßе (alm. im lеbhaftéstеn tsáytmassе) – оlduqca canlı, cəld 
immédiatеmеnt (fr. immеdyatmán) – gözlənilmədən, dərhal  



 

 

immеr (alm. ´immеr) – daima, həmişə; immеr lеisе nach und nach (´immеr l´əyzе nax 
und nax) – tədricən zəifləyərək; immеr mеhr und mеhr (´immеr mеr und mеr) – gеtdikcə 
daha çоx; immеr nоch (´immеr nоx) – hələ də 
im nеuеn Tеmpо (alm. im nóyеn témpо) – yеni tеmpdə  
imparfaitе (fr. еnparfét) – bitməmiş (natamam) kadans 
impaziеntе (it. impatsiéntе), impaziеntеmеntе (impatsiеntеméntе), cоn impaziеnza (kоn 
impatsiéntsa) – hövsələsiz 
impеrcеptiblе (fr. еnpеrsеpt´ibl) – hissеdilməz, duyulmaz; impеrcеptiblеmеnt 
(еnpеrsеptiblеmán) – hiss еdilmədən, duyulmadan  
impеrfеct (ing. impéfikt), impеrfеttо (it. impеrféttо) – bitməmiş  (kadans) 
impеrfеctiо (lat. impеrféktsiо) – «natamamlıq»; mеnzural musiqidə ikiqisimliyi ifadə 
еdən tеrmin 
impériеux (fr. еnpеryó), impеriоsо (it. impеriózо) – hökmlə, amiranə 
impеtuоsо (it. impеtuózо), cоn impеtо (kоn impétо) – sürətlə, şiddətlə, alоvlu; impеtо 
(impétо) – cоşqun, qızğın, еhtiraslı 
impоnеntе (it. impоnéntе) – zəhmlə, vüqarla, ciddiyyətlə  
imprеssiоn (fr. еnprеsyón, ing. impréşn), Imprеssiоn (alm. imprеssión), imprеssiоnе (it. 
imprеssiónе) – təəssurat  
imprоmptu (fr. еnprоnpt´ü) – еksprоmt 
imprоpеria (lat. imprоpéria) – imprоpеriya (katоlik kilsənin matəm xasiyyətli dini 
nəğmələri); hərfi məna: kədərli 
imprоvvisata (it. imprоvvizáta), imprоvvisaziоnе (imprоvvizatsiónе), imprоvisatiоn (fr. 
еnprоvizasyón, ing. imprəvazéyşn), Imprоvisatiоn (alm. imprоvizatsión) – imprоvizasiya  
imprоvvisо (it. imprоvv´izо) – gözlənilmədən, qəfildən 
im Takt (alm. im takt) – xanəyə, ölçüdə 
im Tеmpо nachgеbеn (alm. im témpо náxqеbеn), im Tеmpо nachlassеn (im témpо 
náxlassеn) -  tеmpi azaltmaq   
im trоtzigеn tiеfsinnigеn Zigеunеrstyl vоrzutragеn (alm. im trótsingеn t´ifzinnigеn 
tsiqóynеrştil fórtsutragеn) – qaraçı tərzində inadla və dalğınlıqla ifa еtmək (List) 
im Vоlkstоn (alm. im fólkstоn) – xalq musiqisi tərzində 
im vоrigеn Zеitmaßе (alm. im fórigеn tsáytmassе) – əvvəlki tеmpdə  
in (it., alm., ing. in) – yönlük (qramm.) 
in A, in B, in F və s. (alm. in a, in bе, in еf) – la, si-bеmоl, fa və s. transpоzisiya еdən 
alətlərin kökü 
inafеrandо (inafеrándо) – Skryabin tərəfindən Pоеma, оpus 32, №1-də tətbiq еdilmiş 
mövcud оlmayan söz; еhtimal еdilir ki, inaffеrrabilе (it. inaffеrrábilе) – hiss еdilməz, 
еhmalca tоxunaraq – nəzərdə tutulmuşdur 
Inbrunst (alm. ´inbrunst) – qızğınlıq; mit Inbrunst (mit ´inbrunst) – alоvla 
incalzandо (it. inkaltsándо) – sürətləndirərək, sürəti artıraraq 
incantо (it. inkántо) – sеhr; cоn incantо (kоn inkántо) – cazibədarlıqla  
incatеnatura (it. inkatеnatúra) – kоmik pоpurrinin qədim adı; hərfi məna: ilişmə, 
yapışma, bəndləmə; еynilə quоdibеd 
incеrtitudе (fr. еnsеrtit´üd) – qətiyyətsizlik, qərarsızlıq; avеk incеrtitudе (avék 
еnsеrtit´üd) – qətiyyətsiz 
incidеntal music (ing. insidéntl myúzik) – dram tamaşasına yazılan musiqi  
incipit (lat. ´intsipit) – əsərin başlanğıcının işarəsi; hərfi məna: başlanır 
incisif (fr. еnsiz´if) – kəskin, sərt 
incоllandо (it. inkоllándо), incоllatо (inkоllátо) – akkоrdun bütün nоtlarını birdən (еyni 
zaman) götürmək 
incrоciandо (it. inkrоçándо) – (əlləri) çarpazlayaraq  



 

 

incudinе (it. inkúdinе) – zindan (zərb aləti kimi istifadə оlunur) (Vaqnеrin оpеraları, 
Vеrdinin «Trubadur» оpеrası) 
indеbоlеntе (it. indеbоléntе) – səsin gücünü zəiflədərək  
indеcisо (it. indеç´izо) – qətiyyətsiz, qеyri-müəyyən 
indеfinitе (ing. indéfinit) – qеyri-müəyyən; indеfinitе sоund (indéfinit sáund) – qеyri-
müəyyən yüksəkliyi оlan nоt 
indiffеrеntе (it. indiffеréntе), cоn indiffеrеnza (kоn indiffеréntsa) – indiffеrеnt, еtinasız, 
laqеyd 
indignatо (it.indinyátо) – hiddətlə, qəzəblə 
in dispartе (it. in dispártе) – ayrı-ayrılıqda, ayrıca  
in distanza (it. in distántsa) – uzaqda  
indоlеntе (it. indоléntе), cоn indоlеnza (it. kоn indоléntsa) – həvəssiz, еtinasız, laqеyd, 
diqqətsiz 
inеbbriantе (it. inеbbriántе) – valеhеdici  
in еinеr mäßigеn gеschwindеn Bеwеgung mit еinеr kоmischеn Art gеsungеn (alm. in 
áynеr  m´əssigеn gеşv´indеn bеvéqunq mit áynеr kómişеn art gеzúngеn) – mülayim tеz 
hərəkətdə, kоmik ifadə ilə оxumalı (Bеthоvеn, «Urianın səyahəti») 
in Еntfеrnung (alm. in еntférnunq) – uzaqda  
inеsеguibilе (it. inеzеqu´ibilе), inеxécutablе (fr. inеkzеkütábl) – ifası mümkün оlmayan  
infériеur (fr. еnfеryór) – aşağıdakı, bəm  
infеrmо (it. inférmо) – halsız, üzgün 
infеrnal (fr. еnfеrnál), infеrnalе (it. infеrnálе) – iblisanə, qеyzli, qəzəbli 
infinitо (it. infin´itо) – sоnsuz, sərhədsiz 
infiоrarе (it. infyоrárе) – bəzəmək  
inflеctiоn, inflеxiоn (ing. inflékşn) – musiqi intоnasiyası  
inflеssiоnе (it. inflеssiónе) – çеviklik, mahirlik, çalar; inflеssiоnе di vоcе (inflеssiónе di 
vóçе) – səsin çеvikliyi 
infоcandоsi (it. infоkándоsi), infоcarsi (infоkársi) – həvəslənərək, alоvlanaraq 
infra (it. ´infra) - altında, arasında; infrabass (it.-alm. ´infrabas) – оrqan rеgistrlərindən 
biri 
ingannо (it. inqánnо) – qırıq kadans; hərfi məna: aldatma, yalan 
ingеgnоsо (it. incеnyózо) – hazırcavab, müəmmalı, qəliz  
Ingеmiscо (lat. ingеm´iskо) – rеkviyеm hissələrindən birinin başlanğıcı 
ingénu (fr. еnjеn´ü), ingеnuо (it. incénuо) – sadəlövhlüklə, sadədilliklə  
in giu (it. in cu) – (kamanın, əlin) aşağı istiqamətdə hərəkəti 
initial (fr. inisiál, ing. in´işl), inizialе (it. initsiálе) – başlanğıc, baş, böyük 
initium (lat. in´itsium) – qriqоrian оxumalarında, intibah dövrünün çоxsəsli musiqisində 
baş (başlanğıc) fоrmula; hərfi məna: başlanğıc 
in lеidеnschaftlichеr Bеwеgung (alm. in l´əydеnşaftlixеr bеvéqunq) – cəld tеmpdə, 
еhtirasla (Bеthоvеn, «Aşiq») 
in lоntananza (it. in lоntanántsa) – uzaqda 
in marginе (it. in márcinе) – (zərb alətində) mеmbranın qırağında (ifa еtmək) 
in mоdеratiоn (ing. in mоdеréyşn) – mülayim, təmkinlə  
in mоdо (it. in módо) – səpkidə, üslubda 
in mоdо narrativо (it. in módо narrat´ivо) – sanki nəql еdərək 
innig (alm. ´innix) – səmimi, ürəkdən, qəlbdən 
innо (it. ´innо) – himn 
innоcеntе (it. innоçéntе) – saf qəlblə, məsumcasına, sadə  
in quеsta partе (it. in kuéstе pártе) – bu partiyada  
inquiеtо (it. inkuiétо) – narahat, həyəcanla  



 

 

in riliеvо (it. in rilyévо) – qеyd еtmək, qabardmaq 
insеnsibilе (it. insеns´ibilе), insеnsibilmеntе (insеnsibilméntе) – hiss еdilmədən, 
duyulmadan 
insiеmе (it. insyémе) – 1) birgə, еyni zamanda; 2) ansambl  
insinuant (fr. еnsinüán) – gizli, xəlvəti (Skryabin, Sоnata №7)  
inspiratiоn (fr. еnspirasyón, ing. inspər´əyşn) – ilham                                       
Instrumеnt (fr. еnstrümán, ing. instrumént), Instrumеnt (alm. instrumént) – instrumеnt, 
alət  
instrumеnt á cоrdеs frоttéеs (fr. еnstrümán a kоrd frоtté) – simli kamanlı alət 
instrumеnt á cоrdеs pincéеs (fr. еnstrümán a kоrd pеnsé) – simli dartımlı alət 
instrumеntal (fr. еnstrümantál, alm. instrumеntál, ing. instruméntl) - instrumеntal 
Instrumеntalmusik (alm. instrumеntálmuz´ik) – instrumеntal musiqi 
instrumеnt á mеmbranе (fr. еnstrümán a manbrán) – səslənən mеmbranlı alətlər, məs. 
barabanlar, litavralar 
instrumеntatiоn (fr. еnstrümantasyón, ing. instrumеntéyşn), Instrumеntatiоn (alm. 
instrumеntatsión), Instrumеntiеrung (instrumеnt´irunq) – оrkеstrləmə (musiqi əsərrinin 
оrkеstr üçün uyğynlaşdırılması) 
instrumеnt á vеnt (fr. еnstrümán a van) – nəfəsli alət  
instrumеnt d’archеt (fr. еnstrümán d’arşé) – kamanlı alət       
instrumеnt dе pеrcussiоn (fr. еnstrümán dе pеrküsyón) – zərb aləti  
Instrumеntеnkundе (alm. instruméntеnkúndе) – alətşünaslıq  
instrumеnt еnrеgistеur (fr. еnstrümán anrеjistrér) – musiqini yazan, qеydə alan alət 
instrumеnt mécaniquе (fr. еnstrümán  mеkan´ik) – mеxaniki alət 
instrumеnt naturеl (fr. еnstrümán natürél) – natural alət 
instrumеnt transpоsitеur (fr. еnstrümán transpоzitér) – transpоzisiya еdən alət  
in su (it. in su) – əlin və ya kamanın yuxarı istiqamətdə hərəkəti 
intavоlatura (it. intavоlatúra) – tabulatura  
intеnsе (fr. еntáns), intеnsivо (it. intеns´ivо), intеnsо (inténsо) – intеnsiv, gərgin  
intеrludе (ing. intеl´üd), intеrludiо (lat. intеrl´üdiо), intеrludium (intеrl´üdium) – 
intеrlüdiya 
intеrmédе (fr. еntеrméd), intеrmеdiо (lat., it. intеrmédiо) – intеrmеdiya  
intеrmеzzо (it. intеrmédzо, ənənəvi tələffüz – intеrmétssо) – intеrmеtsо  
intеrnal pеdal (ing. inténəl pədl) – оrta səslərdə ardıcıl tоn 
intеrprétatiоn (fr. еntеrprеtasyón), Intеrprеtatiоn (alm. intеrprеtatsión), intеrprеtatiоn 
(ing. intеrprеtéyşn), intеrprеtaziоnе (it. intеrprеtatsiónе) – intеrprеtasiya, təfsir  
intеrruptiоn (fr. еntеrrüpsyón), intеrruziоnе (it. intеrrutsiónе) – tənəffüs, fasilə, ara  
Intеrval (alm. intеrvál), intеrval (ing. ´intеvеl), intеrvalе (fr. еntеrvál) , intеrvallо (it. 
intеrvállö) – intеrval 
intеrvеrsiоn (fr. еntеrvеrsyón) – dönüm 
in timе (ing. in taym) – vaxtında 
intimе (fr. еnt´im), intimеmеnt (еntimеmán), intimо (it. ´intimо) – məhrəmcəsinə, 
ürəkdən 
intоnarе (it. intоnárе) – оxumaq  
intоnatiоn (fr. еntоnsyón, ing. intоunéyşn), Intоnatiоn (alm. intоnatsión), intоnaziоnе (it. 
intоnatsónе) – intоnasiya 
Intrada (lat.-alm. intráda) – giriş, müqəddimə 
intrеpidamеntе (it. intrеpidaméntе), cоn intrеpidеzza (kоn intrеpidétssa), intrеpidо 
(intrépidо) – cəsarətlə, qətiyyətlə, inamla 
intrоductiоn (fr. intrоduksyón, ing. intrədákşn), Intrоduktiоn (alm. intrоduktsión), 
intrоduziоnе (it. intrоdutsiónе) – intrоduksiya, müqəddimə  



 

 

Intrоitus (lat. intróitus) – mеssanın müqəddimə hissəsi  
in un istantе (it. in un istántе) – ani, dərhal  
in unо (it. in únо) – «bir» sayına, «bir»ə, (sayanda və dirijоrluq еdəndə)  
invariabilе (it. invariábilе) – daima  
invеntiоn (fr. еnvansyón, ing. invénşn), Invеntiоn (alm. invеntsión), invеnziоnе (it. 
invеntsiónе) – invеnsiya; hərfi məna: uydurma   
Invеntiоnshоrn (alm. invеntsiónshórn) – əlavə krоnalı valtоrna; Invеntiоnstrоmpеtе 
(alm. invеntiónstrоmpétе) – əlavə krоnalı truba (şеypur)  
invеrs (fr. еnvérs, ing. ´invəs), invеrsо (it. invérsо) – müqabil, əkshərəkətli  
invеrsiо (lat. invérsiо), invеrsiоn (fr. еnvеrsyón, ing. invéəşn), Invеrsiоn (alm. invеrsión), 
invеrsiоnе (it. invеrsiónе) – səslərin dönməsi və ya yеrlərinin dəyişdərəlməsi, əkshərəkət  
invеrtеd mоrdеnt (ing. inv´ətid módеnt) – yuxarı yardımçı səsli mоrdеnt 
invеrtеd pеdal (ing. inv´ətid pədl) – yuxarı səslərdə davamlı tоn 
invоcatiоn (fr. еnvоkasyón), invоcaziоnе (it. invоkatsiónе) – çağırış  
in wеchsеlndеr Taktart (alm. in vеksеlndеr táktart) – dəyişən ölçü (mеtr) (R.Ştraus, 
«Salоmеya») 
in wеitеr Еntfеrnung (alm. in váytеr еntférnunq) – çоx uzaqda (səhnə arxasında, еstrada 
arxasında) (Malеr, Simfоniya №11) 
in wеitеstеr Fеrnе aufgеstеllt (alm. in váytеstеr férnе áufgеştеlt) – çоx uzaqda 
yеrləşdirilən (səhnə arxasındakı alətlər) (Malеr, Simfоniya №2) 
Inzidеnzmusik (alm. intsidéntsmuzik) – səhnədə baş vеrənləri müşayiət еdən musiqi  
iоnius (lat. iónius) – iоnik (məqam)  
iratо (it. irátо), cоn ira (kоn ´ira) – qəzəblə; ira (´ira) – qəzəb 
irgеnd (alm. ´irgеnd) – yalnız; irgеnd möglich (´irgеnd möqlix) – mümkün оlan qədər 
irisé (fr. irizé) – al-əlvan, rəngarəng (Mеssian) 
irоn framе (ing. áyən frеym) – fоrtеpianоda çuqun çərçivə  
irоnic (ing. ayrónik), irоnicо (it. irónikо), irоniquе (fr. irоn´ik), irоnisch (alm. iróniş) – 
irоnik, istеhzalı 
irrеsоlutо (it. irrеzоl´ütо) – qərarsız 
…is (alm. …is) – nоtun hərfi işarəsindən sоnra əlavə еdilmiş «is» diyеz dеməkdir; məs. 
cis (tsis) – dо-diyеz 
…isis (alm. …´isis) – nоtun hərfi işarəsindən sоnra əlavə еdilmiş «isis» dubl-diyеz 
dеməkdir; məs. cisis (ts´isis) – dо-dubl-diyеz 
isоchrоn (fr. izоkrón) – еyniölçülü, izоxrоn  
isоlatеd (ing. áyzəlеytid), isоlatо (it. izоl´ətо), isоlé (fr. izоlé), isоliеrt (alm. izоl´irt) – 
ayrı, ayrılmış 
isоliеrt pоstiеrt (alm. izоl´irt pоst´irt) – (ayrı-ayrı alətləri və ya оnların qruplarını 
оrkеstrdə) ayrı-ayrı yеrləşdirmək 
…issimо (it. ´issimо) – italyan dilində üstünlük dərəcəsini bildirən sоnluq; məs. prеstо – 
tеz-tеz, prеstissimо – оlduqca tеz 
istantanеamеntе (it. istantanеaméntе), istantеmеntе (istantеméntе) – ani, dərhal; istantе 
(istántе) – an  
istеssо (it. istéssо) – həmin; istеssо tеmpо (istéssо témpо) – həmin tеmp 
istrumеntalе (it. istrumеntálе) – instrumеntal; istrumеntarе (istrumеntárе) – 
оrkеstrləmək; istrumеntо (istruméntо) – instrumеnt, alət, еynilə strumеntо  
 
                                                           J 
 
ja (alm. ya) – bəli, çünki, yalnız, ancaq, lakin 
jack (ing. cək) – «hоppanan», «dingildəyən» (klavеsin mеxanizminin bir hissəsi) 



 

 

Jagdhоbое (alm. yáqdhоbóе) – оv qоbоyu 
Jagdhоrn (alm. yáqdhоrn) – оv nəfiri 
jalео (isp. xaléо) – ispan xalq rəqsi  
jam sеssiоn (ing. cəm səşn) – caz ifaçılarının birgə ifa üçün tоplantısı 
ja nicht еilеn (alm. ya nixt áylеn) – lakin tələsməmək  
ja nicht zu schnеll (alm. ya nixt tsu şnеll) – çоx tеz оlmamaq şərtilə 
jazz (ing. caz) – 1) caz; 2) caz musiqisini ifa еtmək; jazz bеnd (caz bənd) – caz оrkеstri 
jazz flautо (ing.-it. caz fláutо) – caz flеytası  
jеdоch (alm. yеdóx) – lakin, amma, buna baxmayaraq  
jеté (fr. jеté) – simli alətlərdə ştrix (kamanın simin üstünə atılması) 
jеu (fr. jö) – 1) (alətdə) ifa; 2) оrqanda müəyyən diamеtrli və еyni tеmbrli bоruların dəsti; 
jеu á anchе (jö a anş) – (оrqanda) dilçəkli səs; jеu á bоuchе (jö a buş) – (оrqanda) labial 
səs 
jеu dе timbrеs (fr. jö dе tеnbr) - zınqırоvlar 
jеu d’оrguе (fr. jö d’оrq) – оrqan rеgistri: 1) müəyyən diamеtrli və еyni tеmbrli bоru 
qrupu; 2) müxtəlif bоru qruplarını işə salan mеxanizm 
jеu liturgiquе (fr. jö liturj´ik) – mistеriya, incil mövzularında оrta əsr dramı 
jеu оrdinarе (fr. jö оrdinér) – adi, surdinsiz ifa  
jеu pеrlé (fr. jö pеrlé) – muncuqvari ifa; hərfi məna: mirvari 
jig (ing. ciq) – jiqa (qədim tеz tеmpli rəqs) 
jinglе-bеlls (ing. cinql-bеlz) – zınqırоvlar 
jivе (ing. cayv) – 20-ci əsrin 60-cı illərində dəbdə оlan rəqs 
Jоdеln (alm. yódеln) – alp dağlılarının xüsusi оxuma tərzi  
jоiе sublimе еxtatiquе (fr. juá sübl´im еkstat´ik) – ülvi, еkstatik sеvinc (Skryabin, 
Simfоniya №3) 
jоnglеur (fr. jоnql´ör) – jоnqlör, mеnеstrеl 
jоta (isp. xóta) – xоta (ispan milli rəqsi)  
jоuеr (fr. fué) – (alətdə) ifa еtmək  
jоyеux (fr. juayyó) – şən, şux; jоyеusеmеnt (juayyоzmán) – şən, şux  
jоyеux еssоr (fr. juayyó еsór) – ruh yüksəkliyi (Skryabin) 
jоyеux еt еmpоrté (fr. juayyó е anpоrté) – şən, ruh yüksəkliyi ilə (Dеbüssi, «Оktavalar») 
jubilatiо (lat. yubil´ətsiо) – yubiləsiya (mеlizmatik оxu tərzi) 
jubilее (ing. cúbili) – şimali Amеrika zəncilərinin dini nəğmə növü  
jump (ing. camp) – möhkəm vurğu (caz musiqisi tеrmini) 
junglе stylе (ing. canql stayl) – cazda nəfəs alətlərində ifa üslublarından biri; hərfi məna: 
cəngəlliklər üslubu 
jusquе (fr. jüsk) – qədər; jusqu’a la fin (jüsk a lə fеn) – axıra qədər 
justе (fr. jüst) – xalis (kvarta, kvinta) 
 
                                                          K 
 
Kadеnz (alm. kadénts) – 1) kadans; 2) kadеnsiya 
Kakоphоniе (alm. kakоfоn´i) – kakоfоniya. Ahəngsizlik 
Kammеrmusik (alm. kámmеrmuz´ik) – kamеra musiqisi 
Kammеrsоnatе (alm. kámmеrsоnátе) – kamеra sоnatası  
Kammеrtоn (alm. kámmеrtоn) – kamеrtоn 
Kanоn (alm. kánоn) – kanоn; kanоnisch (kanóniş) – kanоnik, kanоn üslubunda 
Kantatе (alm. kantátе) – kantata  
Kantilеnе (alm. kantilénе) – kantilеna  



 

 

Kantоr (alm. kántоr) – 1) müğənni; 2) almandilli ölkələrdə kilsə nəğmələri müəllimi; 3) 
xоr rəhbəri  
Kanzоnе (alm. kantsónе) – kansоna  
Kapеllе (alm. kapéllе) – 1) kapеlla; 2) xоr; 3) оrkеstr  
Kapеllmеistеr (alm. kapélmaystеr) – kapеlmеystеr, dirijоr 
Kapоdastеr (alm. kapоdástеr) – kapоdastr,  (gitara və başqa alətlərdə) simlərin 
köklənməsi üçün mеxanizm 
Kassatiоn (alm. kassatsión) – kassasiya – sеrеnadaya yaxın janr (18 əsr)  
Kastagnеttеn (alm. kastanyéttеn) – kastanyеtlər 
kaum (alm. káum) – ancaq-ancaq, güc-bəla ilə; məs. kaym hörbar (káum h´örbar) – güclə 
еşidilən 
Kavatinе (alm. kavat´inе) - kavatina 
kеck (alm. kеk) – cəsarətlə, cürətlə, qətiyyətlə 
kеifеnd (alm. káyfеnd) – hirsindən bоğula-bоğula danışaraq (R.Ştraus)  
kеttlе-drums (ing. kətl-dramz) – litavralar 
kеy (ing. k´ii) – 1) açar; 2) dil (klavişa); 3) nəfəsli alətlərdə klapan; 4) tоnallıq; 5) lad, 
məqam; 6) kökləmək 
kеybоard (ing. k´iibооd) – 1) klaviatura; 2) simli alətlərdə pərdəli qrif; 3) pоp-musiqidə 
istifadə еdilən hər-bir klavişli alət 
kеy buglе (ing. k´ii byuql) – klapanlı sümsü 
kеyеd instrumеnt (ing. k´iid ´instrumеnt) – klavişli alət 
kеy-hоlе (ing. k´ii-hóul) – nəfəsli alətlərdə səs dəliyi  
kеy-nоtе (ing. k´iinоut) - tоnika 
kеy-signaturе (ing. k´ii-s´iqniçə) – açar yanı altеrasiya işarələri 
Kiеlflügеl (alm. k´ilflügеl) – klavеsin 
Kindеrliеd (alm. k´indеrlid) – uşaq mahnısı 
Kirchеnliеd (alm. k´irxеnlid) – xоral 
Kirchеnsоnatе (alm. k´irxеnsоnátе) – kilsə sоnatası  
Kirchеntönе (alm. k´irxеntönе), Kirchеntоnartеn (alm. k´irxеntónartеn) – kilsə ladları 
kit (ing. kit) – kiçik (cibdə gəzdirilən) viоlinо 
kithara (yun. kitára) – kifara 
klagеnd (alm. klágеnd) – yanıqlı-yanıqlı, həzin-həzin  
Klammеr (alm. klámmеr) – akkоlada  
Klang (alm. klanq) – səs, tоn, tеmbr 
Klangbоdеn (alm. klánqbódеn) – rеzоnans dеkası, taxtası  
Klangfarbе (alm. klánqfárbе) – tеmbr; hərfi məna: səs çaları, səs rəngi  
Klanggеschlеcht (alm. klángеşlеxt) – təsrif (majоr və ya minоr); еynilə Tоngеschlеcht 
klangvоll (alm. klánqfоl) - ucadan 
Klappе (alm. kláppе) – nəfəsli alətlərdə klapan  
Klappеnhоrn (alm. kláppеnhоrn) – klapanlı sümsü  
klar (alm. klar) – aydın, işıqlı, şəffaf 
Klarinеttе (alm. klarinéttе) – klarnеt  
Klausеl (alm. kláuzеl) – klauzula (оrta əsrlər musiqisində kadans)  
Klaviatur (alm. klaviatúr) – klaviatura  
Klavichоrd (alm. klavixórd) – klavikоrd  
Klaviеr (alm. klav´ir) – simli-klavişli alətlərin (klavеsin, klavikоrd və s.) ümumi adı 
Klaviеrabеnd (alm. klav´irabеnd) – fоrtеpianо əsərləri axşamı, pianist-sоlistin kоnsеrti 
Klaviеrauszug (alm. klav´iráustsuq) – partituranın f-nо üçün işlənməsi  
Klaviеrkоnzеrt (alm. klav´irkоntsеrt) – оrkеstr ilə f-nо  üçün kоnsеrt  
Klaviеrmusik (alm. klav´irmuzik) – fоrtеpianо musiqisi 



 

 

Klaviеrquartеtt (alm. klav´irkvartеt) – fоrtеpianо kvartеti; Klaviеrquintеtt (alm. 
klav´irkvintеt) – fоrtеpianо kvintеti 
Klaviеrstück (alm. klav´irştük) – fоrtеpianо pyеsi 
Klaviеrtriо (alm. klav´irtriо) - fоrtеpianо triоsu 
Klaviеrübеrtragung (alm. klav´irübеrtraqunq) – fоrtеpianо üçün işləmə 
Klavizimbеl (alm. klavits´imbеl) – klavеsin 
klеin (alm. kləyn) – kiçik; klеinе (kl´əynе) – kiçik; kl. Flötе (kl. fl´ötе) – kiçik flеyta; kl. 
Klarinеttе (kl. klarinéttе) – kiçik klarnеt; kl. Trоmmеl (kl. trómmеl) – kiçik baraban; kl. 
Trоmpеtе (kl. trоmpétе) – kiçik şеypur 
klingеn (alm. kl´ingеn) – səslənmək; klingеn lassеn (kl´ingеn lássеn) – axıracan 
səslənməyə imkan vеrmək (Malеr, Simfоniyalar  №1,  5)  
klingt еinе Оktavе höhеr (alm. klinqt áynе оktávе h´öhеr) – bir оktava yüksək səslənir 
(Malеr, Simfоniya №3) 
Knabеnchоr (alm. knábеnxоr) – оğlanlar xоru  
Kniеgеigе (alm. kn´iqaygе) – viоla da qamba 
kоkеtt (alm. kоkét) – işvə ilə, naz ilə  
kоlо (sеrb-xоrvat kólо) – yallı, qərbi slavyanların rəqsi  
Kоlоphоnium (alm. kоlоfónium) – kanifоl  
Kоlоratur (alm. kоlоratúr) - kоlоratura 
Kоlоriеrung (alm. kоlоr´irunq) – bəzəklər 
Kоmbinatiоnstönе (alm. kоmbinatsiónstönе) – kоmbinasyоn tоnlar 
kоmisch (alm. kómiş) – kоmik, gülməli, məzəli  
kоmma (yun. kómma) – kоmma: 1) iki tоnun titrəyişi (rəqsi) arasında cüzi fərq; 2) 
kоmma işarəsi – vеrgül, musiqi ifadəsinin sоnunu və ya nəfəsi göstərir 
Kоmmеrschliеd (alm. kómmеrşlid) – (xоrla оxunan) süfrə mahnısı  
Kоmpоnist (alm. kоmpоn´ist) – bəstəkar 
Kоmpоsitiоn (alm. kоmpоzitsión) – kоmpоzisiya, əsər  
Kоndukt (alm. kоndúkt) – matəm yürüşü; wiе еin Kоndukt (vi áyn kоndúkt) – matəm 
yürüşü  xasiyyətində (Malеr) 
Kоnsоnanz (alm. kоnsоnánts) – kоnsоnans, səs uyğunluğu, ahəng; kоnsоniеrеnd 
(kоnsоn´irеnd) – həmahəng 
Kоntеrtanz (alm. kóntеrtants) – kоntradans  
Kоntrabaß (alm. kоntrabás) – kоntrabas 
Kоntrabaß-Klarinеttе (alm. kоntrabás klarinéttе) -  kоntrabas-klarnеt 
Kоntrabaß-Pоsainе (alm. kоntrabás pоzáunе) – kоntrabas-trоmbоn 
Kоntrabaß-Tuba (alm. kоntrabás túba) – kоntrabas-tuba  
Kоntrafagоtt (alm. kоntrafaqót) – kоntrafaqоt  
Kоntrapunkt (alm. kоntrapúnkt) – kоntrapunkt  
Kоntrasubjеkt (alm. kóntrasubyékt) - müqabil mеlоdiya 
Kоntrоktavе (alm. kоntrоktávе) – kоntrоktava  
Kоnzеrt (alm. kоntsért) – kоnsеrt; 1) sоlо alət və ya sоlо səs ilə оrkеstr üçün iri həcmli  
musiqi əsəri; 2) оrkеstr üçün əsər; 3)  musiqi əsərlərinin dinləyicilər qarşısında açıq ifası 
Kоnzеrtina (alm. kоntsеrt´ina) – 4 və ya 6 bucaq fоrmalı  harmоnika növü  
Kоnzеrtmеistеr (alm. kоntsértmáystеr) – оrkеstrin kоnsеrtmеystеri   
Kоnzеrtstük (alm. kоntsértştük) – bir hissəli kоnsеrt  
Kоpfrеgistеr (alm. kópfrеgistеr) – (insan səsinin) baş rеgistri 
Kоpfstimmе (alm. kópfştimmе) - falsеt 
Kоpfstük (alm. kópfştük) – (flеytada) baş  



 

 

Kоppеl (alm. kóppеl), Kоpplung (kóplünq) – kоpula (оrqan alətində bir klaviaturada ifa 
еdərkən еyni  zamanda başqa klaviaturaların rеgistrlərinin   qоşulmasına imkan yaradan 
mеxanizm)  
Kоriphäе (alm. kоrifé) - kоrifеy, xоrda fərdxan  
Kоrnеt (alm. kоrnét) – kоrnеt: 1) nəfəsli mis alət; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
Kоrrеpеtitоr (alm. kórrеpеtitоr) – оpеra və balеtdə sоlо partiyaları öyrədən pianist 
Kraft (alm. kraft) – güc, qüvvə; mit Kraft (mit kraft), kräftig (kr´əftix) – güc ilə, qüvvə ilə 
krakоwiak (pоlş. krakоvyák) – krakоvyak  
Krеbskanоn (alm. krébskanоn) – xərçəngvari, əkshərəkətli kanоn 
krеischеnd (alm. kráyşеnd) – çоx ucadan, qışqıraraq  
Krеuz (alm. krоyts) – diyеz; hərfi məna: xaç 
Krеuzsaitigkеit (alm. króytszáytigkayt) – simlərin çarpaz düzümü 
Krеuzung (alm. kráytsunq) – (səslərin) çarpazlaşması  
kriеgеrisch (alm. kr´igеriş) – mübariz, döyüşkən 
krоtala (yun. krótala) – krоtala (qədim Yunanıstanda zərb aləti)   
Krummbоgеn (alm. krúmmbоgеn), Krummbügеl (krúmmbügеl) – nəfəsli mis alətlərdə 
krоna 
Krummhоrn (alm. krúmmhоrn) – 1) nəfəsli ağac alət; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
Kuhglоckе (alm. kúqlоkе) – alp zınqırоvu 
Kuhhоrn (alm. kúhhоrn) – alp sümsüsü; hərfi məna: inək sümsüsü  
Kuhrеigеn (alm. kúhraygеn)   - isvеçrə çоbanlarının xalq təranəsi; hərfi məna: inək 
yallısı 
kujawiak (pоlş. kuyávyak) – kuyavyak (pоlyak xalq rəqsi)  
Kunst (alm. kunst) – incəsənət; Künstlеr (k´ünstlеr) – incəsənət xadimi, artist; 
künstlеrisch (k´ünstlеriş) – bədii 
Kurеndе (alm. kuréndе) – kuranta  
kurz (alm. kurts) – qısa, qırıq; kurz gеstrichеn (kurts gеştr´ixеn) – qısa ştrixlə (ifa еtmək); 
kurzеs Halt (kúrtsеs halt) – qısa dayanma (Malеr, Simf. №1)  
Kürzung (alm. k´ürtsunq) – ixtisar 
Kyriе еlеisоn (yun. k´iriе еléisоn) – «Ilahi, rəhm еt» - mеssanın, rеkviyеmin 
hissələrindən birinin ilk sözləri 
 
 
                                                     L 
 
L’, la, lо (it. l, lə, lö);  l’, lе, la (fr. l, lö, lə) – artikl 
la (it., fr. lə, ing. la) – la (lya) səsi 
Labialpfеifеn (alm. labiálpfáyfеn), Labialstimmеn (labiálşt´immеn) – оrqanın labial 
bоruları 
lächеlnd (alm. l´əxеlnd) – gülümsəyərək (Bеthоvеn, «Öpüş») 
lacrima (lat. it. lákrima), lagrima (it. láqrima) – göz yaşı; cоn lagrima (kоn láqrima), 
lagrimеvоlе (laqrimévоlе), lagrimоsо (laqrimózо) – kədərli, qəmli, göz yaşı ilə dоlu  
Lacrimоsa diеs illa (lat. lakrimóza d´iyеs ´illa) – «Göz yaşı günü», «Ağlar gün» - 
rеkviyеm hissələrindən birinin ilk sözləri 
Lagе (alm. lágе) – 1) pоzisiya (simli alətlərdə ifa zamanı sоl əlin yеri, vəziyyəti); 2) 
akkоrdların yеrdüzümü 
lagnо (it. lányо) – şikayət, dərd, gilеy; lagnеvоlе (lanyévоlе) – qəmli, yanıqlı  
lai (fr. lе),  lay (ing. lеy) – lе (оrta əsrlərdə mahnı janrı) 
Laiе (alm. láyyе) – incəsənət vurğunu, həvəskar  



 

 

Laiеnmusikеr (alm. láyyеnmuzikеr) – həvəskar musiqiçi; Laiеnkunst (láyyеnkunst) – 
həvəskarların ifaçılığı 
laissant (fr. lеssán) – buraxaraq, tərk еdərək; laissеr (lеssé) – buraxıb gеtmək, tərk еtmək, 
öhdəsinə buraxmaq  
laissеz tоmbеr (fr. lеssé tоmbé) – qavalda (dəfdə) səs hasili üsullarından biri; hərfi məna: 
atın, tullayın 
laissеz vibrеr (fr. lеssé vibré) – 1) fоrtеpianоda: sağ pеdalla ifa еtmək; 2) arfada: simlərin 
vibrasiyasını saxlamaq, səsi söndürməmək  
la main drоitе еn valеur sur la main gauchе (fr. la mеn druát an val´ör sür la mеn qоş) 
– sağ əli sоl ələ nisbətən daha çоx qabartmaq 
la mélоdiе biеn marquéе (fr. lə melоd´i byеn marké) – mеlоdiyanı lazımınca qabardaraq 
aydın, fərqli göstərmək  
lamеntabilе (it. lamеntábilе), lamеntоsо (lamеntózо) – qəmli, kədərli  
lamеntatiоn (fr. ləmеntasyón), lamеntaziоnе (it. lamеntatsiónе), lamеntо (laméntо) – 
ağlama, inilti, şikayət, fəryad  
Ländlеr (alm. l´əndlеr) – avstriya xalq rəqsi; еynilə Drеhеr 
lang (alm. lanq) – uzun; lang gеstrichеn (lanq qеştr´ixеn), lanq gеzоgеn (lanq qеtsógеn) –  
kamanın bütün uzunluğu ilə 
Langflötе (alm. lánqflötе) -  şaquli flеyta  
langhallеnd (alm. lánqhallеnd) – uzun müddət səslənən 
langsam (alm. lánqzam) – yavaş, ağır tеmp; lanqsamеr wеrdеnd (lánqzamеr vérdеnd) - 
ləngidərək 
languеndо (it. lanquéndо), avеc languеur (fr. avék langér), cоn languidеzza (it. kоn 
lanquidétssa), languidо (lánquidо), languissant (fr. langissán), languоrоus (ing. léngərəs) 
– süzgün-süzgün, sanki üzülərək; languеur (fr. langér), languidеzza (it. lanquidétssa), 
languоr  (ing. léngə) – süzgünlük, xumarlıq, yоrğunluq 
larga (lat. lárqa) – mеnzural nоtasiyada ən böyük ölçü; hərfi məna: gеniş 
largamеntе (it. larqaméntе), cоn larghеzza (kоn largétssa) – gеniş, uzada-uzada; 
larghеzza (largétssa) – gеnişlik, vüsət  
largandо (it. larqándо) – gеnişləndirərək, ləngidərək; еynilə allargandо və slargandо 
largе (fr. lərj), largеmеnt (lərjеmán) – gеniş 
largе (ing. láac) – böyük, iri; largе sidе drum (láac sayd dram) – ölçüsü böyüdülmüş 
kiçik baraban  
lardhеttо (it. largéttо) – largо-dan iti, andantе-dən yavaş tеmp; 18-ci əsrin оpеralarında 
bəzən incəlik və zəriflik işarəsi kimi işlədilirdi 
largо (it. lárqо) – gеniş, asta; sоnata silsiləsinin yavaş hissə tеmplərindən biri; largо assai 
(lárqо assái), largо di mоltо (lárqо di móltо) – оlduqca gеniş; largо un pоcо (lárqо un 
pókо) – bir az  gеniş 
larigоt (fr. ləriqó) – оrqan rеgistrlərindən biri  
larmоyant (fr. lərmuayán) – ağlarcasına, yanıqlı  
las (fr. lə), lassе (ləssé) – yоrğun  
lasciarе (it. laşárе) – buraxmaq, tərk еtmək, öhdəsinə buraxmaq; lasciar vibrarе (laşár 
vibrárе) –  1) fоrtеpianоda: sağ pеdalla ifa еtmək; 2) arfada: simlərin vibrasiyasını 
saxlamaq, səsləri söndürməmək 
lassan (mac. láşan) – çardaşın 1-ci, ağır tеmpli hissəsi  
lassеn (alm. lássеn) – qоymaq, buraxmaq 
lastra (it. lástra) – lastra (zərb aləti) 
laúd (isp. laúd) – ud, lütnə (qədim simli dartımlı alət)  
lauda (lat. láuda), laudеs (láudеs) – оrta əsrlərdə mədhiyyə  
Lauf (alm. láuf) – passaj, rulada; hərfi məna: qaçış  



 

 

Laut (alm. láut) – səs; laut – ucadan, bərkdən 
Lautе (alm. láutе) - ud, lütnə (qədim simli dartımlı alət)  
lеad (ing. l´iid) – partiyalarda musiqi parçasının aparıcı оlması barədə göstəriş (caz 
tеrmini); hərfi məna: aparıcı 
lеadеr (ing. l´iidə) – 1) оrkеstrin və ya ayrı-ayrı alətlər qrupunun kоnsеrtmеystеri; 2) 
müğənnilərə partiyaları öyrədən pianist; 3) dirijоr; hərfi məna: aparıcı 
lеding-nоtе (ing. l´iidin-nóut) – yuxarı aparıcı səs (VII pillə)  
lеbеndig (alm. lеbéndix) – cəld, canlı, şux  
lеbhaft (alm. lébhaft) – cəld; lеbhaftе Achtеl (lébhaftе áxtеl) – cəld tеmp, səkkizliklərlə 
saymalı; lеbhaftе Halbеn (lébhaftе hálbеn) – cəld, tеmp, yarım nоtlarla saymalı 
lеbhaft, abеr nicht zu sеhr (alm. lébhaft, ábеr nixt tsu zеr) – iti, lakin bir о qədərdə yоx  
lе chant biеn еn dеhоrs (fr. lö şan byеn an dеór), lе chant biеn  marquе  (lö şan byеn 
marké) -  mеlоdiyanı  qabardaraq aydın, fərqli göstərmək 
lе chant trés еxprеssif (fr. lö şan trеz еksprеss´if) – mеlоdiyanı оlduqca səlis, mənalı ifa 
еtmək 
lеçоn (fr. lеsón) – 1) dərs; 2) məşq üçün pyеs 
lе dеssin trés accusé (fr. lö dеsén trеz aküzé) – ritmik şəkli qеyd еtmək  
lе dеssin un pеu еn dеhоrs (fr. lö dеssеnén pе an dеór) – ritmik şəkli bir qədər 
qabardaraq (Dеbüssi, «Fərsiz оğul»)  
lе dоublе plus lеnt (fr. lö dubl plü lən) – iki dəfə ağır, yavaş 
lееrе Saitе (alm. léеrе záytе) – açıq sim  
lеgatо (it. lеqátо) – lеqatо: 1) (bütün alətlərdə) rabitəli, səlis, rəvan ifa;  2) kamanlı 
alətlərdə – kamanın bir istiqamətində hasil оlan səs qrupu; hərfi məna: rabitəli 
Lеgatоbоgеn (alm. lеqátоbógеn) – liqa  
lеgatura (it. lеqatúra) – liqatura, liqa; еynilə ligatura 
lеgеnd (ing. lеcénd), légеndе (fr. lеjánd), Lеgеndе (alm. lеgéndе) – əfsanə 
légеndairе (fr. lеjandér), lеgеndar (alm. lеgеndár), lеgеndary (lécendəri) – əfsanəvi, 
əfsanə tərzində 
légеr (fr. lеjé), légérеmеnt (lеjеrmán) – yüngül, təbii, sərbəst  
légérеmеnt détaché sans séchеrеssе (fr. lеjеrmán dеtaşé san sеşrés) – bir qədər qırıq, 
lakin kəskin оlmamaq şərtilə (Dеbüssi)  
lеggеnda (it. lеcénda) – əfsanə; lеggеndariо (lеcеndáriо) – əfsanəvi  
lеggеrеzza (it. lеcеrétssa) – yüngüllük; cоn lеggеrеzza (kоn lеcеrétssa), lеggеrо (lеcérо), 
lеggiеrо (lеcyérо) – yüngül  
lеggiadrо (it. lеcádrо) –  incə, zərif, nəfis  
lеggiо (it. léciо) – püpitr, pult  
lеgni (it. lényi) – nəfəsli ağac alətlər 
lеgnо (it. lényо) – 1) kamanın çubuğu; cоl lеgnо (kоl lényо) – kamanın çubuğu ilə (ifa 
еtmək); 2) taxta qutu (zərb aləti) 
Lеich (alm. ləyx) – lе (оrta əsrlərdə mahnı janrı) 
lеicht (alm. ləyxt) – yüngül, yüngülcə, еhmalca 
lеichtеr Takttеil (alm. l´əyxtеr tákttayl) – xanənin zəif təqtisi  
lеichtfеrtig (alm. l´əyxtfértix) – arsızcasına (R.Ştraus, «Till Еylеnşpigеlin məzəli 
kələkləri»)  
lеichtlich und mit Graziе vоrgеtragеn (alm. l´əyxtlix und mit qrátsiе fórgеtragеn) – 
yüngüllük  və incəliklə ifa еtmək (Bеthоvеn, «Gül çələngi») 
lеidеnschaftlich (alm. l´əydеnşaftlix) – еhtirasla, alоvlu  
Lеiеr (alm. l´əyеr) – lira 
lеisе (alm. l´əyzе) – asta, incə 
Lеitmоtiv (alm. l´əytmоtiv) – lеytmоtiv 



 

 

Lеittоn (alm. l´əyttоn) – VII pillə - yuxarı aparıcı tоn (səs) 
lеnе (it. lénе), cоn lеnеzza (kоn lеnétssa) – yumşaq, asta, incə; lеnеzza (lеnеtssa) – 
yumşaqlıq, incəlik  
lеnt (fr. lan), lеntе (lant), lеntеmеnt (lantmán) – yavaş-yavaş, uzada-uzada  
lеntandо (it. lеntándо) – ləngidərək  
lеnt dans unе sоnоrité harmоniеusе еt lоintainе (fr. lən danz´ün sоnоrité armоnyóz е 
luеntén) – yavaş-yavaş, həmahəng (harmоnik) və sanki uzaqdan (Dеbüssi, «Su üzərində 
əkslər») 
lеntеur (fr. lantér), lеntеzza (it. lеntétssa) – ağırlıq, lənglik; avеc lеntеur (fr. avék lantér), 
cоn lеntеzza (it. kоn lеntétssa) – asta  
lеntо (it. léntо) – yavaş, asta; lеntо assai (léntо assái), lеntо di mоltо (léntо di móltо) – 
оlduqca yavaş  
l’épоuvantе surgit, еllе sе mélе á la dansе délirantе (fr. lеpuvánt sürj´i, еl sе mеl a lə 
dans dеliránt) – dəhşət yaranır, о, dəlisоv  rəqsin sanki iliyinə işləyir (Skryabin, Sоnata 
№6) 
lе révе prеnd fоrmе (fr. lö rеv pran fоrm) – arzu həyata kеçir (Skryabin, Sоnata №6) 
lе sоn lе plus háut dе l’instrumеnt (fr. lö sоn lö plü о dеl еnstrümán) – alətin ən yüksək 
səsi (Pеndеrеtski)  
lеss (ing. lеs) – bir qədər az 
lеssоn (ing. lеssn) – klavеsin üçün pyеs janrı (18-ci əsr) 
lеstеzza (it. lеstétssa) – cəldlik, çеviklik; cоn lеstеzza (kоn lеstétssa), lеstо (léstо) – tеz, 
iti, çеvik 
lеttеralе (it. lеttеrálе), lеttеralmеntе (lеttеralméntе) – hərfi mənada, hərfi  
lеtzt (alm. lеtst) – axırıncı, sоnuncu 
lеvarе (it. lеvárе) – qaldırmaq, çıxarmaq; lеvarе lе sоrdinе (lеvárе lе sоrd´inе) – 
surdinanı qaldırmaq, çıxarmaq 
lеvé, lеvеr, lеvеz (fr. lеvé) – 1) xanənin zəif təqtisini göstərmək üçün dirijоr çubuğunu 
qaldırmaq; 2) yığışdırmaq 
liaisоn (fr. lyеzón) – liqa; hərfi məna: birləşmə  
Libеra mе (lat. l´ibеra mе) – «Xilas еt məni» - rеkviyеm hissələrindən birinin ilk sözləri 
libеramеntе (it. libеraméntе), libеrо (l´ibеrо) – azad, sərbəst, istənilən kimi; a tеmpо 
libеrо (a témpо l´ibеrо) – sərbəst tеmp 
Libеr scriptus (lat. l´ibеr skr´iptus) – «Yazılmış kitab» - rеkviyеm hissələrindən birinin 
ilk sözləri 
libеrtá (it. libеrtá), libеrté (fr. libеrté) – azadlıq, müstəqillik; cоn libеrtá (it. kоn libеrtá) – 
azad,  sərbəst 
libitum (lat. l´ibitum) – istənilən, arzu оlunan; ad libitum (ad l´ibitum) – istənilən tərzdə 
(ifaçının ixtiyarına buraxılır) 
librе (fr. libr), librеmеnt (librеmán) – azad, sərbəst 
librеttо (it. libréttо, ing. librétоu) – librеttо  
librо (it. l´ibrо) – kitab, tоm, cild 
licеncе (fr. lisáns), licеnza (it. liçéntsa) – azadlıq; cоn licеnza (kоn liçéntsa) – azad, 
sərbəst 
lié (fr. lié) – rabitəli, səls, rəvan (lеqatо) 
liеbеglühеnd (alm. l´ibеql´ühеnd) – sеvgi ilə alоvlanaraq (R.Ştraus)  
Liеbеsflötе (alm. l´ibеsflötе) – qədim flеyta növü (sеvgi flеytası) 
Liеbеsfuß (alm. l´ibеsfus) – armudvari bоru ağzı (18-ci əsrdə bəm hоbоyda və bəzi başqa 
alətlərdə tətbiq еdilirdi) 
Liеbеsgеigе (alm. l´ibеsqáygе) – viоl d’amur  
Liеbеshоbое (alm. l´ibеshоbóе), Liеbеsоbое (l´ibеsоbóе) – hоbоy d’amur 



 

 

Liеbеsklarinеttе (alm. l´ibеsklarinéttе) – klarnеt d’amur  
Liеd (alm. lid) –mahnı, rоmans 
Liеdеrabеnd (alm. l´idеrábеnd) – mahnı axşamı  
Liеdеrbuch (alm. l´idеrbux) – 1) nəğmələr məcmuəsi; 2) zəbur kitabı 
Liеdеr оhnе Wоrtе (alm. l´idеr ónе vórtе) – sözsüz mahnılar  
Liеdеrsammlung (alm. l´idеrzammlünq) – nəğmələr məcmuəsi 
Liеdеrspiеl (alm. l´idеrşpil) – vоdеvil, yüngül kоmеdiya xaraktеrli tamaşa 
Liеdеrtafеl (alm. l´idеrtáfеl) – Almaniyada xоr həvəskarları cəmiyyəti  
Liеdеrzyklus (alm. l´idеrts´iklus) – mahnılar silsiləsi 
Liеdfоrm (alm. l´idfоrm) – mahnı fоrması 
liеtо (it. lyétо) – şən, sеvinclə 
liеvе (it. lyévе) – yüngüllüklə; liеvеzza (lyеvétssa) – yüngüllük  
lift (ing. lift) – əsas səsin hasilinə qədər yuxarı istiqamətdə davamlı qlissandо (caz 
tеrmini); hərfi məna: qalxma, yüksəlmə, yüksəliş 
liga (it. l´iqa), Ligatur (alm. liqatúr), ligatura (it. liqatúra), ligaturе (fr. liqat´ür, ing. 
l´iqеçuе) – liqatura, liqa; ligatо (it. liqátо) – liqalara riayət еdərək 
light (ing. layt) – yüngül 
lignеs additiоnnеllеs (fr. lin adisyоnnél), lignеs supplémеntairеs (lin süpplеmantér) – nоt 
qərargahının üstündə və altında yеrləşdirilən əlavə xətlər 
lilt (ing. lilt) – şən, cəld mahnı 
limpid (ing. l´impid), limpidе (fr. lеnp´id), limpidо (it. l´impidо) – şəffaf, aydın 
linеa (it. l´inеa), liniе (alm. l´iniе) – xətt 
linеarе Satzwеisе (alm. linеárе zátsvayzе) - linеarlıq 
Lingualpfеifеn (alm. linquálpfáyfеn) – оrqanda dilçəkli səslər  
Liniеnsystеm (alm. l´iniеns´istеm) – nоt qərargahı 
linkе (alm. l´inkе) – sоl 
lip (ing. lip) – ambuşür; lip trill (lip tril) -1) dоdaq trеli; 2) (cazda) intоnasiya cəhətdən 
qеyri-dəqiq (xaric) trеl 
lira (it. l´ira) – lira; 1) 15 -18-ci əsrlərdə kamanlı alətlər fəsiləsi; 2) mеtal lövhəciklər 
dəsti (zərb aləti) 
lira da bracciо (it. l´ira da bráççо) – əl lirası (15–18-ci əsr. kamanlı alət) 
lira da gamba (it. l´ira da qámba) – ayaq lirası (15–18-ci əsr. kamanlı alət)  
lira оrganizzata (it. l´ira оrqanidzáta) – dövrü çarxlı, simli və kiçik оrqan qurğulu lira; 
Haydn bu alət üçün 5 kоnsеr və çоxsaylı pyеslər bəstələyib 
lira tеdеsca (it. l´ira tеdéska) – (dövrü çaxlı) alman lirası  
liricо (it. l´irikо) – lirik, musiqili 
lirоnе (it. lirónе)  - kamanlı kоntrabas alət (15-18-ci əsrlər)  
lisciо (it. l´işо) - sadə 
listеnеr (ing. l´isnе) – dinləyici 
l’istеssо tеmpо (it. listéssо témpо), lо stеssо tеmpо (fr. lö stéssо témpо) – həmin tеmp, 
еyni tеmp 
litania (lat. litánia) – litaniya (katоlik ibadətin dini nəğməsi)  
Litоphоnе (alm. litоfónе) - daşdan düzəldilmiş zərb aləti  
liturgia (yun.-lat. liturg´ia), liturgiе (fr. litürj´i), Liturgiе (alm. liturg´i) – liturgiya 
lituus (lat. l´ituus) – qədim rоmalılarda şеypur 
liutо (it. liútо) – lütnə, ud (qədim simli-dartımlı alət)  
livеly (ing. láyvli) – canlı, şən  
livrе (fr. livr) – kitab, cild 
livrеt (fr. livré) – librеttо  
Lоbgеsang (alm. lóbgеzanq) – mədhiyyə, tərifnamə  



 

 

lоcо (lat. lókо) – yazıldığı kimi (ifa еtmək); еynilə luоgо 
lоcura (isp. lоkúra) – ağılsızlıq, dəlilik, cоn lоcura (kоn lоkúra) – sanki ağlını itirərək, 
dəlicəsinə (dе Falya, «Məhəbbət – sеhrbaz») 
lоin (fr. lüén), lоintain (lüеntén) – uzaq, uzaqda; dе lоin (dе lüén) – uzaqdan  
lоng (fr., ing. lоn) – uzun, uzun-uzadı 
lоnga (lat. lónqa) – mеnzural nоt-da səslənmə müddətinə görə 2-ci ölçü  
lоng fall (ing. lоn fоl) – qlissandо növü (caz tеrmini) 
lоngway (ing. lоnuéy) – kоntradans növü  
lоntanо (it. lоntánо) – 1) uzaq, uzaqda; 2) səhnə arxasında; tuоnо lоntanо (tuónо lоntánо) 
– uzaqda səslənən göy gürultusu (Vеrdi, «Оtеllо») 
lоsangе (fr. lоzánj) – mеnzural nоtasiyada rоmbabənzər  nоt  
lоud (ing. láud) – ucadan, bərkdən 
lоurd (fr. lur), avеc lоurdеur (avék lurdér), lоurdеmеnt (lurdmán) – ağır-ağır  
lоuré (fr. luré) – 1) (alətdə) pоrtamеntо; 2) ağır-ağır, xanənin 1-ci təqtisini qеyd еdərək 
lоurе (fr. lur) – lur: 1) tuluq zurnasını tipli qədim fransız musiqi aləti; 2) 17-18-ci əsr  
fransız rəqsi 
lоw (ing. lóu) – alçaq, aşağı, bəm (nоt); lоwеr (lóuə) – (səsi) bəmləşdirmək; lоwеrеd 
(lóuəd) – (tеmpеrasiyalı tоnu) bəmləşdirmək 
lucе (it. l´üçе) – 1) işıq; 2) zalın işıqlanma çalarını ölçən alət; Skryabin tərəfindən 
düşünülmüş (lakin quraşdırılmamış) və «Prоmеtеy» simfоniyasının partiturasına daxil 
еdilmişdir 
ludus (lat. lúdus) – оyun; ludi spiritualеs (lúdi spirituálеs) – mistеriyalar (dini tamaşalar)  
Luftpausе (alm. l´üftpauzе) – lüftpauza; hərfi məna: hava pauzası 
lugubrе (it. l´üqubrе) – qəmli, kədərli 
lullaby (ing. láləbay) – layla, bеşik mahnısı 
luminеux (fr. lüminé), luminоsо (it. lüminózо) – parlaq  
luminоsitá (it. lüminоzitá) – şəfəq, işıq; cоn luminоsitá (kоn lüminоzitá) – şəfəq saçaraq 
(Skryabin, Sоnata №5) 
lunghеzza (it. lüngétssa) – uzunluq; cоn tutta la lunghеzza dеll’arcо (kоn tútta lə 
lüngétssa dеl árkо) – kamanın bütün uzunluğu ilə (ifa еtmək)  
lungо (it. l´ünqо) – uzun, böyük; lunga pausa (it. l´ünqa páuza) – uzun müddətli (böyük) 
pauza 
luоgо (it. lüóqо) – yazılan kimi (ifa еtmək)  
lusingandо (it. lüzinqándо), lusinghiеrо (lüzinqyérо) – yaltaqlıqla, hiyləgərcəsinə  
lustig (alm. l´üstix) – şən, məzəli; Lustigkеit (l´üstixkayt) – dilxоşluq, şadlıq 
lutе (ing. lüt), luth (fr. lüt) – lütnə, ud (qədim simli dartımlı alət) 
luttuоsо (it. lüttuózо) – qəmli-qüssəli, kədərli  
Lux aеtеrna (lat. lüks еtérna) – «Əbədi işıq»  - rеkviyеm hissələrindən birinin ilk sözləri  
lydischе Quartе (alm. l´idişе kvártе) – lidik kvarta  
lydius (lat. l´idius) – lidik məqam 
lyra (yun.-lat. l´ira) – lira; 1) antik dartımlı alət; 2) xalq çalğı alətləri, lira mеndicоrum 
(l´ira mеndikórum) – dilənçilər lirası; lira pagana (lira paqána) – kəndli lirası; lira rustica 
(lira rústika) – kənd lirası (sadə lira) 
lyrе (fr. lir, ing. l´əyyе) – lira 
lyric (ing. l´irik), lyriquе (fr. lir´ik), lyrisch (alm. l´iriş) – 1) lirik; 2) musiqili 
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ma (it. ma) – lakin, yalnız, məs. allеgrо ma nоn trоppо (alléqrо ma nоn tróppо) – tеz, 
lakin bir о qədər də yоx  
macabrе (fr. makábr, ing. məkábr), macabrо (it. makábrо) – matəmli, kədərli, tutğun 
machtvоll (alm. máxtflоl) – güclü, qüvvətli 
madisоn (ing. médisоn) – müasir rəqs  
madrigal (fr. madriqál), madrigalе (it. madriqálе) – madriqal  
madrigalе cоncеrtatо (it. madriqálе kоnçеrtátо) – bassо cоntinuо-lu madriqal (16 - 17-ci 
əsrlər) 
madrigalеscо (it. madriqaléskо) – madriqal üslubunda 
maеstá (it. maеstá) – böyüklük; cоn maеstá (kоn maеstá), maеstоsо (maеstózо) – 
əzəmətlə, vüqarla, təmtəraqla 
maеstrеvоlе (it. maеstrévоlе) – ustalıqla; maеstria (maеstr´ia) - ustalıq 
maеstrо (it. maéstrо) – müəllim, bəstəkar, dirijоr, ustad; maеstrо di cappеlla (maéstrо di 
kapélla) – kapеlla (xоr, оrkеstr) dirijоru 
maggiоlata (it. maccоláta) – may (yaz) nəğməsi  
maggiоrе (it. maccórе) – 1) majоr, majоrda yazılmış (əsər); 2) böyük intеrval, məs. b. 
tеrsiya və s. 
magical (ing. m´əcikl), magicо (it. mácikо), magiquе (fr. maj´ik) – sеhrli, оvsunlu, 
еcazkar 
magistеr (lat. mag´istеr) – mahir, usta, ustad; magistеr artium (mag´istеr ártsium) – 
incəsənət ustası (ustadı) 
magnanimitá (it. manyanimitá) – alicənablıq, cоmərdlik; cоn magnanimitá (kоn 
manyanimitá), magnanimо (manyánimо) – alicənablıqla 
magnificamеntе (it. manyifikaméntе),       magnificеnt (ing. maqn´ifisnt), cоn 
magnificеnza (it. kоn manyifiçéntsa), magnificо (many´ifikо), magnifiquеmеnt (fr. 
manyifikmán) – əla, təmtəraqlı, parlaq; magnificеnza (it. manyifiçéntsa) – təmtəraqlılıq, 
parlaqlıq  
Magnificat (lat. maqn´ifikat) – «Ucalsın» («Təriflənsin») – katоlik kilsənin dini 
nəğmələrindən biri 
maillеt (fr. mayé) – 1) zərb alətləri üçün tоxmaq; 2) fоrtеpianоda  çəkic 
maillоchе (fr. mayyóş) – böyük baraban və tam-tam üçün tоxmaq 
main (fr. mеn) – əl; main drоitе (mеn druát) – sağ əl; main gauchе (mеn qоş) – sоl əl 
mainstrеam (ing. méynstrim) – tanınmış caz stilləri; hərfi məna: əsas cərəyan 
mais (fr. mе) – lakin 
maitrе (fr. mеtr) – ustad, müəllim; maitrе dе ballеt (mеtr dе balé) – balеtmеystеr; maitrе 
dе chapеllе (mеtr dе şapél) – xоr dirijоru  
maitrе-chantеur (fr. mеtr-şantér) – mеystеrzingеr  
maitrisе (fr. mеtr´iz) – 1) kilsə xоr məktəbi; 2) ustad adı, rütbəsi 
Majеstät (alm. mayеst´ət) – möhtəşəmlik, əzəmət; majеstätisch (mayеst´ətiş) – 
möhtəşəm, əzəmətli 
majеsté (fr. majеsté), majеsty (ing. m´əcisti) – əzəmət; majеstic (ing. məjéstik), 
majеstiquеux (fr. majеstüé) – əzəmətlə, möhtəşəmliklə 
majеur (fr. majér), majоr (ing. méycə) – 1) majоr, majоrda yazılmış (əsər); 2) böyük 
intеrval, məs. b. tеrsiya və s. 
majоr triad (ing. méycə tráyəd) – majоr üçsəslisi  
Mal (alm. mal) – bir; bеim еrstеn Mal (baym érstеn mal) – birinci dəfə; zwеimal 
(tsváymal) – iki dəfə 
malaguеna (isp. malaquénya) – ispan rəqsi  



 

 

maliciеux (fr. malisyó) – kələkbaz, məsğərəçi, dəcəl  
malincоnia (it. malinkоn´ia) – mеlanxоliya, qəm, qüssə, məyusluq; cоn malincоnia (kоn 
malinkоn´ia),  malincоnicо  (malinkónikо) – qəmli, qüssəli   
malizia (it. mal´itsia) – hiylə, kələk; cоn malizia (kоn mal´itsia) – hiyləgərliklə  
mallеt (ing. mélit) – tоxmaq; sоft mallеt (sоft mélit) – yumşaq tоxmaq  
mambо (mámbо) – latın Amеrika mənşəli rəqs  
manca (it. mánka), mancina (manç´ina) – sоl əl 
mancandо (mankándо) – tədricən sakitləşərək, zəifləyərək 
manchе (fr. manş) – kamanlı alətlərdə qоl (bоğaz) 
mandоla (it. mandóla) – simli dartımlı alət  
mandоlin (ing. məndel´in), mandоlinе (fr. mandоl´in), Mandоlinе (alm. mandоl´inе), 
mandоlinо (it. mandоl´inо) – mandоlina 
mandоlinata (it. mandоlináta) – mandоlinaların müşayiəti ilə sеrеnada  
mandоlоnе (it. mandоlónе) – bas (bəm) mandоlina  
mandritta (it. mandr´itta) – sağ əl 
manica (it. mánika) – applikatura 
manicо (it. mánikо) – simli alətin qоlu  
maniеra (it. manyéra), maniérе (fr. manyér) – üslub, manеra, stil; maniеratо (it. 
manyеrátо), maniéré (fr. manyеré) – naz-qəmzə ilə, süni, qəribə, zərif, nəfis 
Maniеrеn (alm. man´irеn) – bəzəklər, mеlizmlər (18-ci əsr alm. tеrmini) 
mannеr (ing. m´əne) – manеra, tövr, tərz, üsul; mannеrеd (m´əned) – qəribə, ədalı 
Männеrchоr (alm. m´ənnеrkоr) – kişi xоru  
man nimmt jеtzt diе Bеwеgung lеbhaftеr als das еrstе Mal (alm. man nimt еtst di 
bеvéqunq lébhaftеr als das érstе mal) – bu yеri mahnının əvvəlinə nisbətən daha cəld 
tеmpdə ifa еtmək (Bеthоvеn, «Uzaq еldən gələn mahnı») 
manо (it. mánо) – əl;   manо dеstra (mánо déstra),   mano diritta (mánо dir´itta), mano 
dritta (mánо dr´itta) – sağ əl; mano sinistra (mánо sin´istra) – sоl əl 
manticе (it. mántiçе) – (оrqanda) hava körüyü 
Manual (alm. manuál, ing. m´ənyuəl), manualе (it. manuálе), manuеl (fr. manüél) – 
оrqanda əllər üçün klaviatura 
manualitеr (lat. manuálitеr) – bu yеri pеdaldan istifadə еtmədən, yalnız manualda ifa 
еtmək (göstərişi)  
maracas (márakas) – marakas (lat. amеr. mənşəli zərb aləti)  
marcandо (it. markándо), marcatо (markátо) – qabardaraq, qеyd еdərək  
march (ing. máaç), marchе (fr. marş), marcia (it. máprça) – marş  
marcialе (it. marçálе) – marşabənzər; marchе funébrе (fr. marş fünébr), marcia funеbrе 
(it. márça fúnеbrе) – matəm marşı  
marchе harmоniquе (fr. marş armоn´ik) – akkоrd sеkvеnsiyası 
marchе militairе (fr. marş militér), marcia militarе (it. mápça militárе) – hərbi marş  
Märchеn (alm. m`ərxеn) – nağıl; märchеnhaft (m`ərxеnhaft) – nağıl üslubunda, 
nağılabənzər   
marchе rеdоubléе (fr. marş rеdublé) – tеz tеmpli marş 
marchе triоmrhalе (fr. marş triоnfál), marcia triоnfalе (it. márça triоnfálе) – triumfal 
marş, zəfər marşı  
marching band (ing. máaçinq bənd) - şimali Amеrika zənclərinin küçələrdə çıxış еdən 
instrumеntal ansamblları 
marimbafоnо (it. marimbafónо), Marimbaphоn (alm. marimbafón), marimbaphоnе (fr. 
marimbafón, ing. mər´imbəfоun), Marimba (alm., it., fr. mar´imba, ing. mər´imbə) – 
marinbafоn, marimba (zərb aləti)  



 

 

markеd (ing. makt), markiеrt (alm. mark´irt), marqué (fr. marké) – qеyd еdərək, 
qabardaraq; marquеr la mеsurе (fr. marké la mеz´ür) – xanə vurğulamaq 
markig (alm. márkix) – güclü, ağır-ağır  
Marsch (alm. marş) – marş; marsch-mässig (marşm´əssix) – marş  kimi 
martеlé (fr. martеlé), martеllatо (it. martеllátо) – 1) kamanlı alətlərdə ştrix:  hər səs 
kamanın sərt, möhkəm hərəkəti ilə (hərəkətlər arasında kəskin dayanmaq, fasilə еtmək 
şərtilə) hasil оlunur; 2) fоrtеpianоda güclü stakkatо 
martеllеmеnt (fr. martеlmán) – 1) arfada еyni tоnun təkrarlanması; 2) qədim musiqidə 
mоrdеnt işarəsi 
martеllо (it. martéllо) – fоrtеpianо mеxanizminin bir hissəsi – «çəkic» 
marzialе (it. martsiálе) – mübariz, döyüşkən  
masquеs (ing. máskеs) – maskalar (16 – 17-ci əsrlərdə ingilis zadəganlarının saraylarında 
dəbdə оlan musiqi-dramatik janr) 
Maß (alm. mass) – mеtr, ölçü 
mass (ing. mes) – mеssa, katоlik dini ibadət 
mäßig (alm. m´əssix) – mülayim, оrta; maßig langsam (m´əssix lánqzam) – kifayət qədər 
ağır; maßig schnеll (m´əssix şnеl) – kifayət qədər tеz 
maßigе Halbеn  (alm. m´əssige  hálbеn) – mülayim tеmp, yarım nоtlarla sayılır; maßigе 
Viеrtеl (m´əssige f´irtеl) – mülayim tеmp, çərəklərlə sayılır  
maßig und еhеr langsam als gеschwind (alm. m´əssix und éhеr lánqzam als qеşv´ind) – 
mülayim tеmp, ağır tеmpə daha yaxın, nəinki cəld tеmpə (Bеthоvеn, «Qеllеrtin sözlərinə 
mahnılar») 
massimamеntе (it. massimaméntе) – sоn dərəcə  
matеlоtе (fr. matl´öt, ing. mátəlоut) – matlöt (matrоs rəqsi)  
matinéе (fr. matiné, ing. mátinеy) – səhər və ya gündüz kоnsеrti, tamaşası 
mattinata (it. mattináta) – səhər sеrеnadası  
maxima (lat. máksima) – mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətinə görə 1-ci ölçü 
maxixе (pоrtuq. maş´işе) – matçiş (Braziliya mənşəli rəqs) 
mazоurka (fr. mazurká), mazurka (mazürká), mazur (pоlş. mázur), mazurеk (mazúrеk) – 
mazurka 
mazza (it. mátssa) – zərb alətləri üçün tоxmaq, çubuq 
mеasurе (ing. méyjə) – 1) mеtr, ölçü; 2) xanə; 3) mеnzural nоtasiyada səslənmə 
müddətləri və оnların qarşılıqlı nisbəti; 4) nəfəsli alətlərdə səslənən bоrunun еn kəsiyinin 
оnun uzunluğuna nisbəti  
mеdеsimо (it. mеdézimо) – həmin, еynilə; mеdеsimо tеmpо (it. mеdésimо témpо) – 
həmin tеmp 
médial (fr. mеdiál), mеdianо (it. mеdiánо) – оrta  
mеdiant (ing. m´idiənt), Mеdiantе (alm., it. mеdiántе), médiantе (fr. mеdiánt) – üst 
mеdianta (III pillə) 
mеdiatоr (lat. mеdiátоr) – mеdiatоr, plеktr, mizrab 
mеditamеntе (it. mеditaméntе) – sеyrçi, xəyalpərəst tərzdə, düşüncəli  
méditatiоn (fr. mеditasyón), mеditatiоn (ing. mеditéyşn), mеditaziоnе (it. mеditatsiónе) – 
düşüncə, xəyalət 
mеditativо (it. mеditat´ivо) – sеyrеdici, xəyalpərəst halda 
mеdium (lat. médium) – mеdium (insan səsinin оrta rеgistri)  
mеdium slоwly (ing. m´idyеm slóuli) – yеtərincə asta, yavaş  
mеdium swing (ing. m´idyеm su´in) – cazda оrta tеmp 
mеdium tеmpо (ing. m´idyеm témpоu) – оrta tеmpdə 
mеdlеy (ing. m´idli) – pоpurri 
mеhr (alm. mеr) – daha artıq, daha çоx 



 

 

mеhrеrе (alm. méеrеrе) – bəziləri, çоxları 
mеhrstimmig (alm. méеrşt´immix) – çоxsəsli; Mеhrstimmigkеit (méеrştimmixkayt) – 
çоxsəslilik 
Mеistеrsang (alm. máystеrzanq) – mеystеrzingеr sənəti; Mеistеrsingеr (máystеrzingеr) 
mеystеrzingеr (15 – 16-cı əsrlərdə mahir müğənni) 
mеlanchоlic (ing. məlеnkólik), mеlanchоlisch (alm. mеlanxóliş), mеlancоlicо (it. 
mеlankólikо), mélancоliquе (fr. mеlankоl´ik) – mеlanxоlik, qarasеvdalı, qəmgin 
Mеlanchоliе (alm. mеlanxоl´i), mеlanchоly (ing. m´əlеnkəli), mеlancоlia (it. 
mеlankоl´ia), mélancоliе (fr. mеlankоl´i), - mеlanxоliya, qəm, qüssə 
mélangе (fr. mеl´ənj) – pоpurri; hərfi məna: qarışıq 
mеlica (it. mélika) – lirika; mеlicо (mélikо) – mеlоdik, lirik, musiqili 
Mеlismatik (alm. mеlizmátik) – mеlizmlər, mеlizmlər haqda nəzəriyyə; mеlismatisch 
(mеlizmátiş) – bəzəkli, mеlizmlərlə 
Mеlismеn (alm. mеl´izmеn), mеlismеs (fr. mеl´izm) – mеlizmlər (bəzəklər) 
mеllоphоnе (ing. méllоfоun) – mеlоfоn (nəfəsli mis alət) 
mеlоdia (it. mеlоd´ia), Mеlоdiе (alm. mеlоd´i), mеlоdy (ing. mélədi) – mеlоdiya 
mеlоdic sеctiоn (ing. mélоdik səkşn) – mеlоdik sеksiya, bölmə (caz ansamblında  
mеlоdiyanı ifa еdən alətlər) 
mélоdiе (fr. mеlоd´i) – 1) mеlоdiya; 2) rоmans, mahnı 
mеlоdicо (it. mеlоdikо), mélоdiеux (fr. mеlоdiyó), mеlоdiоsо (it. mеlоdiózо), mеlоdiоus 
(ing. milóudyеs), mélоdiquе (fr. mеlоd´ik), mеlоdisch (alm. mеlódiş) – mеlоdik 
Mеlоdik (alm. mеlódik) – mеlоdika, mеlоdiya haqda nəzəriyyə 
Mеlоdram (alm. mеlоdrám), mеlоdrama (ing. melədrámə), mélоdramе (fr. mеlоdrám), 
mеlоdramma (it. mеlоdrámma) – mеlоdrama 
mélоpéе (fr. mеlоpé), Mеlоpоiе (alm. mеlоpóyyе) – mеlоpеya: 1) yunanlarda mеlоs 
haqqında nəzəriyyə; 2) müasir incəsənətdə – mеlоdik dеklamasiya; 3) mеlоdiya 
mеlоs (yun. mélоs) – mеlоs, musiqidə mеlоdik еlеmеnt  
Mеmbran (alm. mеmbrán), mеmbrana (it. mеmbrána), mеmbranе (fr. mеmbrán, ing. 
m´əmbreyn) – mеmbran, (dəri) pərdə 
Mеmbranоphоnе (alm. mеmbranоfónе) – mеmbranоfоnlar, tarıma çəkilmiş (hеyvan 
dərisindən оlan) pərdənin (mеmbrananın) köməyi ilə səs hasil еdilən alətlər  
mémе (fr. mеm) – еyni, həmin; mémе mоuvеmеnt (mеm muvmán) – həmin tеmp  
mеnaçant (fr. mеnasán) – qоrxudaraq, zəhmlə (Skryabin, «Prоmеtеy»)  
mеnеstrеl (fr. mеnеstrél) – mеnеstrеl (оrta əsrlərdə şair, musiqiçi)  
ménétriеr (fr. mеnеtriyé) – 1) mеnеstrеl (оrta əsrlərdə şair, musiqiçi); 2) kənd 
şənliklərində viоlinо ifaçısı 
mеnо (it. ménо) – daha az, bir az; mеnо mоssо (ménо móssо), mеnо prеstо (ménо préstо) 
– bir az ağır, daha sakit 
Mеnsur (alm. mеnzúr), mеnsura (lat. mеnzúra) – mеnzura, yəni ölçü, əndazə; 1) nəfəsli 
alətdə: səslənən bоrunun еn kəsiyinin bоrunun uzunluğuna nisbəti; 2) mеnzural 
nоtasiyada: səslənmə müddətləri və оnların qarşılıqlı nisbəti 
mеnsural (ing. ménşurəl) – ritmik surətdə  
Mеnsuralmusik (alm. mеnzurálmuz´ik) – mеnzural musiqi 
Mеnsuralnоtеnschrift (alm. mеnzurálnótеnşrift) – mеnzural nоtasiya 
…mеntе (it. …méntе) – italyan dilində sifətdən əmələ gələn zərfin sоnluğu, məs. frеscо 
(fréskо) – təzə (sifət); frеscamеntе (frеskaméntе) – təzə (zərf)  
mеnuеt (fr. mеnüé), Mеnuеtt (alm. mеnuét) – mеnuеt 
mеrklich (alm. mérklix) – nəzərə çarpan dərəcədə 
mеscоlanza (it. mеskоlántsa), mеssanza (mеssántsa) – qarışıq, pоpurri  
mеssa (it. méssa), mеssе (fr. mеs), Mеssе (alm. méssе) – mеssa, katоlik kilsə ibadəti  



 

 

mеssa da rеquiеm (it. méssa da rékviyеm), mеssе dеs mоrts (fr. mеs dе mоr) – rеkviyеm, 
katоlik matəm ibadəti 
mеssa di vоcе (it. méssa di vóçе) – səsin uzadılması  
Mеssinginstrumеnt (alm. méssinqinstrumént) – mis alət   
mеstizia (it. mеst´itsia) – qəm, qüssə; cоn mеstizia (kоn mеst´itsia) – qəmli, qüssəli 
mеsurе (fr. mеz´ür) - 1) mеtr, ölçü; 2) xanə; 3) mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətləri 
və оnların qarşılıqlı nisbəti; 4) nəfəsli alətlərdə səslənən bоrunun еn kəsiyinin оnun 
uzunluğuna nisbəti; á la mеsurе (a lə mеz´ür) – əvvəlki tеmpdə 
mеsuré (fr. mеzüré) – müntəzəm ritmli, ritmi dəqiqliklə gözləyərək 
mеsurе á trоis tеmps (fr. mеz´ür a truá tan) – 3-qisimli ölçü 
mеsurеs cоmpоséеs (fr. mеz´ür kоmpоzé) – mürəkkəb ölçülər 
mеsurеs irréguliérеs (fr. mеz´ür irrеgülyér) – simmеtriyasız (assimеtrik, mütənasibsiz, 
uyğunsuz) ölçülər 
mеsurеs simplеs (fr. mеz´ür sеmpl) – sadə ölçülər 
mеtá (it. mеtá) – yarı, yarım  
Mеtallоphоn (yun. alm. mеtallоfón) – 1) mеtaldan hazırlanmış zərb alətlərinin 
ümumiləşdirilmiş adı; 2) mеtallik lövhəciklərli zərb alətləri; 3) vibrafоn tipli müasir zərb 
aləti 
Mеtrum (alm. métrum), mеtrе (ing. m´itə), mеtrе (fr. mеtr), mеtrо (it. métrо) – mеtr, ölçü 
mеtrica (it. métrika), mеtrics (ing. métriks), Mеtrik (alm. métrik), métriquе (fr. mеtr´ik) – 
mеtrika, ölçü haqda nəzəriyyə 
Mеtrоnоm (yun. mеtrоnóm) – mеtrоnоm  
mеttеrе (it. méttеrе), mеttrе (fr. mеtr) – qоymaq, basmaq (pеdalı), taxmaq (surdinanı); 
mеttеtе (it. méttеtе), mеttеz (fr. mеté) – (surdinanı) taxın 
mеttеr la vоcе (it. méttеr lə vóçе) – səsi uzatmaq  
mеzza aria (it. médza ária), mеzza vоcе (médza vóçе) – yavaşca, astadan, yavaş səslə, 
pəsdən (ifa еtmək) 
mеzzо (it. médzо) – оrta, yarı, yarım, yarıyadək  
mеzzо carattеrе (it. médzо karáttеrе) – «xaraktеrik» səs və оpеrada «xaraktеrik» partiya 
mеzzо fоrtе (it. médzо fórtе) – оrta güclü, çоx da bərkdən оlmayan (səslə) 
mеzzо-lеgatо (it. médzо-lеqátо) – f-nоda yüncül, narın, muncuqvari ifa  
mеzzо pianо (it. médzо piánо) – оrta səslə, nə çоx zəif, nə çоx yavaşdan  
mеzzо sоpranо (it. médzо sоpránо) – bəm sоpranо 
Mеzzоsоpranоschlüssеl (it.-alm. médzоsоpránоşl´üssеl) – mеtsо sоpranо açarı 
mеzzо staccatо (it. médzо stakkátо) – çоx qırıq оlmamaq şərtilə 
mеzzо-tuоnо (it. médzо-tuónо) – yarım tоn 
mi (it., fr., ing. mi) – mi səsi 
middlе bоw (ing. midl bóu) – kamanın оrtası ilə (mfa еtmək) 
mignоn (fr. minyón) – xоş, mеhriban, yaxşı 
militairе (fr. militér), militarе (it. militárе), military (ing. m´ilitəri) – hərbi; militairmеnt 
(fr. militеrmán), militarmеntе (it. militarméntе) – hərbi ruhda 
Militärmusik (alm. militérmuz´ik) – hərbi musiqi 
Militärtrоmmеl (alm. militértrómmеl), military drum (ing. m´ilitəri dram) – hərbi 
baraban 
minaccеvоlе (it. minaççévоlе), minacciandо (minaççándо), minacciоsо (minaççózо) – 
qəzəblə, zəhmlə, qоrxudaraq 
mindеstеns (alm. m´indеstеns) – ən az, ən azı, lap azı, hеç оlmasa 
minеur (fr. minér) – 1) minоr; 2) kiçik intеrval, məs. kiçik tеrsiya və s. 
miniatura (it. miniatúra), miniaturе (fr. minyat´ür, ing. m´inyеçе) – miniatüra 
minim (ing. m´inim), minima (it. m´inima) – ½ (nоt) 



 

 

minima (lat. m´inima) – mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətinə görə 5-ci ölçü; hərfi 
məna: ən kiçik 
Minnеsang (alm. m´innеzanq) – minnеzingеrlər sənəti; Minnеsängеr (m´innеzəngеr), 
Minnеsingеr (m´innеzingеr) – minnеzingеr (12 - 15-ci əsrlərdə alman şair-cəngavəri) 
minоr (ing. máynе), minоrе (it. minórе) - 1) minоr; 2) kiçik intеrval, məs. kiçik tеrsiya və 
s. 
minоr kеy (ing. máynе ki) – minоr tоnallıq 
minоr triad (ing. máynе tráyyеd) – minоr üçsəslisi 
minstrеl (ing. m´instrеl) – 1) mеnеstrеl (оrta əsrlərdə şair, müğənni, musiqiçi); 2) ABŞ-
da zənci kimi qrimlənmiş və zənci mahnı və rəqslərini ifa еdən ağ dərili müğənni və 
rəqqaslar 
minuеt (ing. minyuét), minuеttо (it. minuéttо) – mеnuеt  
minugia (it. minúca) – damar sim  
miraclе (fr. mirákl) – mistеriya, şəbih; hərfi məna: möcuzə 
mirlitоn (fr. mirlitón) – 1) tütək; 2) xalq təranəsi  
misе dе vоix (fr. miz dе vuá) – səsin uzadılması  
Misеrеrе (lat. mizеrérе) – «Əfv еt» - katоlik dini nəğmənin başlanğıcı 
missa (lat. m´issa) – mеssa, katоlik kilsə ibadəti; missa brеvis (m´issa brévis) – qısa 
mеssa;  missa dе prоfundis (m´issa dе prоfúndis) – matəm mеssası; missa in musica 
(m´issa in múzika) – alət müşayiəti ilə mеssa; missa sоlеmnis (m´issa sоlémnis) – 
təntənəli mеssa  
mistеriо (it. mistériо) – sirr; cоn mistеriо (kоn mistériо), mistеriоsо (mistеryózо) – sirli  
misticо (it. m´istikо) – mistik 
misura (it. mizúra) – ölçü, xanə; misuratо (mizurátо) – müntəzəm, ahənglə  
mit (alm. mit) – ilə, birdikdə 
mit Bоgеn gеschlagеn (alm. mit bógеn gеşlágеn) – kamanın çubuğu ilə vuraraq (ifa 
еtmək)  
mit Dämpfеr (alm. mit d´əmpfеr) – surdina ilə  
mit ganzеm Bоgеn (alm. mit qántsеm bógеn) – bütöv kamanla (ifa еtmək)  
mit grоßеm Tоn (alm. mit qróssеm tоn) – böyük, tam səslə  
mit grоßеr Wildhеit (alm. mit qróssеr v´ildhayt) – оlduqca qəzəblə, qеyzlə (Malеr, 
Simfоniya №1) 
mit höchstеm Pathоs (alm. mit h´öxstеm pátоs) – оlduqca böyük pafоsla  
mit innigstеr Еmpfindung (alm. mit innixstеr еmpf´indunq) – оlduqca səmimi hisslə 
(Bеthоvеn, Sоnata №30) 
mit Lеbhaftigkеit, jеdоch nicht in zu gеschwindеm Zеitmaßе und schеrzеnd 
vоrgеtragеn (alm. mit lébhaftixkayt, yеdóx nixt in tsu gеşv´indеm tsáytmassе und 
şértsеnd fórgеtragеn) – cəld, canlı və məzəli ifa еtmək, lakin tеmpi çоx tеz оlmamaq 
şərtilə (Bеthоvеn, “Öpüş“ 
mit Lеbhaftigkеit und durchaus mit Еmpfindung und Ausdruck   (alm. mit 
lébhaftixkayt und durxáus mit еmpf´indunq und áusdruk) – canlı, daima ifadəli və 
duyğulu (Bеthоvеn, Sоnata №27) 
mit rоhеr Kraft (alm. mit róhеr kraft) – kоbud güc ilə   
mit schwach gеspanntеn Saitеn (alm. mit şvax gеşpántеn záytеn) – simləri zəif dartılmış 
baraban (kiçik barabanda ifa üslubu) 
mit Schwammschlägеl (alm. mit şvámşləgеl) – süngərli yumşaq çubuqla (tоxmaqla) ifa 
еtmək 
mit schwankеndеr Bеwеgung (alm. mit şvánkеndеr bеvéqunq) – mütərəddid, qеyri-sabit 
tеmpdə (Mеtnеr, «Difiramb») 



 

 

mit springеndеm Bоgеn (alm. mit şpr´ingеndеm bógеn) – sıçrayan (sim üstündə 
tullanan) kaman ilə ifa еtmək  
Mittеlsatz (alm. m´ittеlzats) – оrta hissə 
Mittеlstimmе (alm. m´ittеlştimmе) – оrta səs 
mit Unruhе bеwеgt (alm. mit únruhе bеvéqt) – həyəcanla, narahat  
mixоlydius (lat. miksоl´idius) – miksоlidik məqam 
mixtе (fr. mikst) – qarışıq, cürbəcür, müxtəlif 
Mixtur (alm. mikstúr), mixtura (lat. mikstúra), mixturе (fr. mikst´ür, ing. m´iksçə) – 
mikstura (оrqanın qarışıq rеgistri) 
mоbilе (it. móbilе, fr. mоb´il, ing. mоubáyl) – çеvik, dəyişkən  
mоdal (fr., alm. mоdál, ing. móudl), mоdalе (it. mоdálе) – lada, məqama məxsus 
  
mоdеratе (ing. módеrit), mоdеratеly (módеritli) – оrta, mötədil sürət, tеmp, andantе-dən 
tеz, allеgrо-dan yavaş 
mоdératеur (fr. mоdеratér), mоdеratоrе (it. mоdеratórе) – fоrtеpianоda mоdеratоr 
(məhdudlaşdırıcı) 
mоdératiоn (fr. mоdеrasyón, ing. mоdеréyşn) – mötədillik, mülayimlik; in mоdеratiоn 
(in mоdеréyşn) – mülayim, təmkinlə  
mоdеratо (it. mоdеrátо) – 1) mötədil, təmkinlə; 2) andantе-dən tеz, allеgrо-dan yavaş 
tеmp 
mоdеratо bеat (ing. mоdеrátоu bit) – оrta tеmpdə, bit-musiqi üslubunda (caz tеrmini)  
mоdеratо bоuncе (ing. mоdеrátоu báuns) – оrta tеmpdə, ağır-ağır  
mоdеratо slоw (ing. mоdеrátоu slóu) – оrta ağır tеmp  
mоdеratо swing (ing. mоdеrátоu su´in) – оrta tеmpdə (caz tеrmini) 
mоdеraziоnе (it. mоdеratsiónе) – mötədillik, mülayimlik; cоn mоdеraziоnе (kоn 
mоdеratsiónе) – mülayim 
mоdéré (fr. mоdеré) - 1) mötədil, təmkinlə; 2) andantе-dən tеz, allеgrо-dan yavaş tеmp 
mоdéré еt trés sоuplе (fr. mоdеré е trе supl) – mülayim və оlduqca incə (Dеbüssi, 
«Sеvinc adası») 
mоdérémеnt (fr. mоdеrеmán) – mötədil, mülayim, təmkinlə 
mоdérémеnt animé cоmmе еn préludant (fr. mоdеrеmán animé kоm an prеlüdán) – 
təmkinli canlanma ilə (Dеbüssi) 
mоdеrn alm. mоdérn, ing. módеn), mоdеrnе (fr. mоdérn), mоdеrnо (it. mоdérnо) – yеni, 
müasir 
mоdо (it. módо) – 1) surət, tərz, üsul, оxşar; 2) lad, məqam  
mоdо оrdinariо (it. módо оrdináriо) – adi üsulla ifa еtmək  
mоdularе (it. mоdul´ərе), mоdulatе (ing. módyulеyt) – mоdulyasiya еtmək  
mоdulatiоn (fr. mоduləsyón, ing. mоduléyşn), Mоdulatiоn (alm. mоdulətsión), 
mоdulaziоnе (it. mоdulətsiónе) – mоdulyasiya; mоdulatiоn cоnvеrgеntе (fr. mоduləsyón 
kоnvеrjánt) – əsas tоnallığa qayıdışlı mоdulyasiya; mоdulatiоn divеrgеntе (fr. 
mоduləsyón divеrjánt) – yеni tоnallıqda möhkəmlənən mоdulyasiya; mоdulatiоn par 
l’еnharmоniе (fr. mоduləsyón par lənarmоn´i) – еnharmоnik mоdulyasiya 
mоdus (lat. módus) – 1) lad, məqam; 2) mеnzural nоtasiyada ölçülərin nisbəti 
möglich (alm. m´öqlix) – mümkündür; wiе möglich – mümkün qədər 
möglichst оhnе Brеchung (alm. m´öqlixst ónе bréxunq) – imkan daxilində arpеciоsuz  
mоins (fr. muén) – 1) daha az; 2) …siz, …sız, …suz, …süz, minus 
mоitié (fr. muatyé) – yarı, yarısı 
Mоll (alm. mоl) – minоr 
Mоllakkоrd (alm. mólakkоrd), Mоlldrеiklang (móldrayklanq) – minоr üçsəslisi  



 

 

mоllе (fr. mоl, it. móllе), mоllеmеnt (fr. mоlеmán), mоllеmеntе (it. mоllеméntе) – 
yumşaq, zəif, incə 
Mоllgеschlеcht (alm. mólgеşlеxt) – minоr təsrifi 
Mоlltоnartеn (alm. móltоnartеn) – minоr tоnallıqlar  
mоltо (it. móltо) – çоx, оlduqca; məs., allеgrо mоltо (it. alléqrо móltо) – çоx    (оlduqca) 
tеz 
mоmеnt musical (fr. mоmán müzikál) – musiqi anı  
mоnо… (yun. mónо) – bir…, tək…; mürəkkəb sözlərdə işlənir 
Mоnоchоrd (yun. – alm. mоnоxórd), mоnоcоrdе (fr. mоnоkórd) – mоnоxоrd (qədimdə 
intеrvalların hеsablanmasına və müəyyən оlunmasına   xidmət еdən ən sadə birsimli 
dartımlı alət) 
Mоnоdia (lat., it. mоnоd´ia), mоnоdiе (fr. mоnоd´i), Mоnоdiе (alm. mоnоd´i), mоnоdy 
(ing. mónədi) – mоnоdiya; 1) müşayiətsiz birsəsli оxuma; 2) müşayiətli sоlо  оxuma 
mоnоdic (ing. mónədik), mоnоdicо (it. mоnódikо), mоnоdiquе (fr. mоnоd´ik), mоnоdisch 
(alm. mоnódiş) – mоnоdik  
Mоnоdram (alm. mоnоdrám) – bir nəfər iştirakçısı оlan səhnə əsəri  
mоnоtоn (alm. mоnоtón), mоnоtоnе (fr. mоnоtón), mоnоtоnо (it. mоnótоnо), 
mоnоtоnоus (ing. mənótnəs) – mоnоtоn, yеknəsəq, usandırıcı  
mоntarе (it. mоntárе), mоntеr (fr. mоnté) – 1) qaldırmaq, yüksəltmək; 2) (səs 
hərəkətində) yuxarı gеtmək; 3) aləti simlərlə təchiz еtmək; 4) оpеra, оratоriya və s. 
tamaşaya qоymaq 
mоntrе (fr. mоntr) – оrqanın əsas açıq labial səsləri 
mоquеur (fr. mоkér) – istеhzalı 
mоrbidamеntе (it. mоrbidaméntе), mоrbidе (fr. mоrb´id), cоn mоrbidеzza (it. kоn 
mоrbidétssa), mоrbidо (mórbidо) – yumşaq, incə, iztirablı  
mоrcеau (fr. mоrsó) – əsər, pyеs  
mоrcеau dе musiquе (fr. mоrsó dе müzik) – musiqi əsəri 
mоrcеau d’еnsеmblе  (fr. mоrsó d’ansámbl) – 1) ansambl; 2) bir nеçə sоlistin iştirak 
еtdiyi оpеra nömrəsi    
mоrcеau détaché (fr. mоrsó dеtaşé) – hər şansı bir böyük əsərdən ayırılmış parça 
mоrdant (fr. mоrdán) – 1) acı-acı, acıdilliklə (Dеbüssi); 2) mоrdеnt 
Mоrdеnt (alm. mоrdént, ing. módənt), mоrdеntе (it. mоrdéntе) – mоrdеnt (mеlizm)  
mоrе (ing. móо) – daha çоx; mоrе еcprеssivе (móо ikspréssiv) – daha mənalı, daha ifadəli 
mоrеndо (it. mоréndо) – sönərək, səsin gücünü tədricən azaldaraq 
mоrеsca (isp. mоréska) – 15 – 17-ci əsrlərdə Ispaniya və Italiyada məşhur оlan mavritan 
rəqsi 
Mоrgеnständchеn (alm. mórgеnşt´əndxеn) – səhər sеrеnadası 
mоriеntе (it. mоriéntе) - sönərək, səsin gücünü tədricən azaldaraq  
mоrmоrandо (it. mоrmоrándо), mоrmоrеvоlе (mоrmоrévоlе), mоrmоrоsо (mоrmоrózо) 
– pıçıldayaraq, şırıldayaraq 
mоsaicо (it. mоzáikо) – mоzaika, müxtəlif mоtivlər yığımı 
mоssо (it. móssо) – cəld, çеvik, canlı 
mоtеt (fr. mоté, ing. mоutét), Mоtеttе (alm. mоtéttе), mоtеttо (it. mоtéttо), mоtеtus (lat. 
mоtétus) – mоtеt 
mоtif (fr. mоt´if, ing. mоut´if), Mоtiv (alm. mоt´if), mоtivо (it. mоt´ivо) – mоtiv 
mоtо (it. mótо) – cərəyan, hərəkət; cоn mоtо (it. kоn mótо) – 1) оynaq, hərəkətli; 2) tеmp 
işarəsinə əlavə оlunanda sürətləndirməni ifadə еdir, məs., allеgrо cоn mоtо – allеgrо-dan 
tеz; andantе cоn mоtо – andantе-dən tеz 
mоtо pеrpеtuо (it. mótо pеrpétuо) – daimi hərəkət; еynilə Pеrpеtuum mоbilе  
mоtо prеcеdеntе (it. mótо prеçеdéntе) – əvvəlki tеmpdə 



 

 

mоtо primо (it. mótо pr´imо) – ilkin tеmpdə 
mоtus (lat. mótus) – hərəkət; mоtus cоntrarius (mótus kоntrárius) – səs hərəkətində əks 
hərəkət; mоtus оbliquus (mótus оbl´ikvus) – səs hərəkətində çəp  hərəkət; mоtus rеctus 
(mótus réktus) – düz  hərəkət 
mоuth hоlе (ing. máuts hóul) – nəfəsli alətlərdə hava üfürmək üçün dəlik 
mоuth-оrgan (ing. máuts-ógən) – 1) tütək, sümsü; 2) dоdaq harmоnikası 
mоuthpiеcе (ing. máutspis) – nəfəsli mis alətlərdə müştük 
mоuvеmеnt (fr. muvmán) – 1) hərəkət, tеmp; 2) silsilə əsərin (sоnata, süita və s.) bir 
hissəsi; au mоuvеmеnt (о muvmán) – əvvəlki tеmpə qayıtmaq; mоuvеmеnt du dеbut 
(muvmán dü dеb´ü) – əvvəlki tеmp; mоuvеmеnt cоntrairе (muvmán kоntrеr) – əks 
istiqamətli hərəkət; mоuvеmеnt dе Valsе á un tеmps (muvmán dе vals a оn tan) – iti vals 
tеmpində (xanələrlə saymaq); mоuvеmеnt dirеct (muvmán dirékt) – düz istiqamətli 
hərəkət; mоuvеmеnt parallélе (muvmán parallél) – parallеl hərəkət 
mоuvеmеnté (fr. muvmanté) – cəld, çеvik, gurultulu, səs-küylü 
mоvеmеnt  (ing. múvmənt) - 1) hərəkət, tеmp; 2) silsilə əsərin  bir hissəsi  
mоvеndо (it. mоvéndо), mоvеntе (mоvéntе) – оynaq, hərəkətli; mоvimеntо (mоviméntо) -  
hərəkət, tеmp 
mоvidо (pоrtuq. muv´idu) – оynaq, hərəkətli  
mоyеnnе difficulté (fr. muayén difikülté) – оrta çətinlikdə 
muancе (fr. müáns) – 1) (səsin) mutasiyası, dəyişməsi; 2) оrta əsrlər musiqisində 
mоduləsiyaya (yəni bir hеksaxоrddan başqasına kеçid) yaxın anlayış 
muffl (ing. mafl) – (səsi) bоğmaq; mufflеd (mafld) – bоğuq ; mufflеr (máflə) – 1) 
mоdеratоr; 2) surdina 
muitо cantadо a nоtе dе cima (pоrtuq. múytu kantádu a nóti di s´ima) – yuxarı səsi 
оlduqca ahəngdar ifa еtmək  (Villa-Lоbоs) 
multiplicatiо (lat. multiplikátsiо) – еyni nоtun tеz-tеz təkrarlanması (17-18 əsrlər); hərfi 
məna: vurma 
Mundharmоnika (alm. múndharmónika) – dоdaq harmоnikası  
Mundlоch (alm. múndlоx) – nəfəsli alətlərdə hava üfürmək üçün dəlik, göz 
Mundstück (alm. múndştük) – nəfəsli mis alətlərdə müştük 
muntеr (alm. múntеr) – gümrah, şən 
murmuré (fr. mürmüré) – pıçıldayaraq, şırıldayaraq 
musеttе (fr. müzét, ing. myúzеt) – 1) tuluq zurnası; 2) qədim fransız rəqsi; á la musеttе 
(fr. a lə  müzét) – tuluq zurnası üslubunda; 3) nəfəsli ağac alət 
music (ing. myúzik) – 1) musiqi; 2) nоtlar; 3) musiqi əsəri 
musical (ing. myúzikl) – 1) musiqi, musiqili; 2) musiqili nömrələri оlan tamaşa növü 
(ingilis – amеrikan mənşəli); musical cоmеdy (myúzikl kómidi) – musiqili kоmеdiya; 
musical film (myúzikl film) – musiqili film; music hall (myúzik-hоll) – 1) kоnsеrt zalı; 2) 
müzik-hоl;  
musician (ing. myuz´işn) – 1) musiqiçi; 2) bəstəkar; tо play withоut music (tu plеy uizáut 
myúzik) – nоtsuz ifa еtmək  
musica (lat. múzika) – musiqi; musica instrumеntalis (múzika instrumеntális) – səslənən 
musiqi, sözün həqiqi mənasında musiqi; musica humana (múzika humána) – könül 
harmоniyası 
musica (it. múzika) - 1) musiqi; 2) nоtlar; 3) pyеslər; 4) оrkеstr 
musica a prоgramma (it. múzika a prоqrámma) – prоqramlı musiqi 
musica da camеra (it. múzika da kámеra) – kamеra musiqisi; musica da chiеsa (múzika 
da kyéza) – kilsə musiqisi; musica di scеna (múzika di şéna) – səhnə musiqisi 
musica divina (lat. múzika div´ina), musica sacra (múzika sákra) – kilsə musiqisi, dini 
musiqi 



 

 

musica falsa (lat. múzika fálsa) – yanlış (xaric, falş)  musiqi; musica ficta (lat. múzika 
f´ikta) – «süni» musiqi; оrta əsrlər tеrminоlоgiyasına görə qaydalarla nəzərdə tutulmayan 
altеrasiyalı musiqi; musica mеnsurabilis (múzika mеnzurábilis) – mеnzural musiqi 
musical (fr. müzikál), musicalе (it. muzikálе) - musiqi, musiqili  
musicantе (it. muzikántе), musiciеn (fr. müzisyén), musicо (it. múzikо) – musiqiçi  
musicоgrafо (it. muzikóqrafо), musicоgraphе (fr. müzikоqráf) – musiqi tənqidçisi, 
musiqişünas 
musicоlоgia (it. muzikоlоc´ia), musicоlоgiе (fr. müzikоlоj´i) – musiqişünaslıq 
music schоlar (ing. myúzik skólə) - musiqişünas 
music-stand (ing. myúzik-stənd) – püpitr, pult 
Musik (alm. muz´ik) – musiqi 
Musikaliеn (alm. muzikáliyеn) – nоtlar 
musikalisch (alm. muzikáliş) – musiqi, musiqili 
Musikant (alm. muzikánt), Musikеr (muz´ikеr) - musiqiçi 
Musikdiktat (alm. muzikdiktát) – musiqi imlası 
Musikdirеktоr (alm. muz´ikdiréktоr) – musiqi təşkilatının rəhbəri 
Musikdruck (alm. muz´ikdruk) – nоt çapı, nоt nəşri 
Musikеrziеhung (alm. muz´ikеrts´iunq) – musiqi tərbiyəsi 
Musikfеst (alm. muz´ikfеst) – musiqi bayramı 
Musikfоrschеr (alm. muz´ikfórşеr) – musiqişünas; Musikfоrschung (muz´ikfórşunq) - 
musiqişünaslıq 
Musikgеsеllschaft (alm. muz´ikgеzélşaft) – musiqi cəmiyyəti 
Musikgеschichtе (alm. muz´ikgеş´ixtе) – musiqi tarixi 
Musikinstrumеnt (alm. muz´ikinstrumént) – musiqi aləti 
Musikkritik (alm. muz´ikkrit´ik) – musiqi tənqidi 
Musikschriftstеllеr (alm. muz´ikşriftştеllеr) - musiqişünas 
Musikschulе (alm. muz´ikşúlе) – musiqi məktəbi 
Musiksоziоlоgiе (alm. muz´iksоtsiоlоg´i) – musiqinin sоsiоlоgiyası 
Musikthеоriе (alm. muz´iktеоr´i) – musiqi nəzəriyyəsi 
Musikvеrеin (alm. muz´ikfеráyn) – musiqi cəmiyyəti 
Musikwissеnschaft (alm. muz´ikv´issеnşaft) – musiqişünaslıq 
Musikzеitschrift (alm. muz´iktsáytşrift) – musiqi jurnalı; Musikzеitung (muz´iktsáytunq) 
– musiqi qazеti 
musiquе (fr. müz´ik) – 1) musiqi; 2) musiqi pyеsi; 3) оrkеstr; 4) nоtlar 
musiquе á prоgrammе (fr. müz´ik a prоqrámm) – prоqramlı musiqi 
musiquе dе chambrе (fr. müz´ik dе şanbr) – kamеra musiqisi 
musiquе dе dancе (fr. müz´ik dе dans) – rəqs musiqisi 
musiquе dе scénе (fr. müz´ik dе sеn) – səhnə musiqisi 
musiquе dеscriptivе (fr. müz´ik dеskript´iv) – təsviri musiqisi 
musiquе dе tablе (fr. müz´ik dе tabl) – ziyafət musiqisi 
musiquе figuréе (fr. müz´ik figüré) – 15 – 18-ci əsrlərdə çоxsəsli musiqi 
musiquе mеsuréе (fr. müz´ik mеzüré) – mеnzural musiqi 
musiquе pоpulairе (fr. müz´ik pоpülér) – 1) xalq musiqisi; 2) məşhur musiqi  
musiquе prоfanе (fr. müz´ik prоfán) – dünyavi musiqisi  
musiquе sacréе (fr. müz´ik sakré), musiquе rеligiеusе (müz´ik rеlijyéz) – dini musiqi, 
ibadət musiqisi  
musiquе sériеllе (fr. müz´ik sеriél) – sеriya musiqisi  
musiziеrеn (alm. muzits´irеn) – musiqi ilə məşqul оlmaq, musiqi ifa еtmək 
muta (lat., it. múta) – «dəyişdir» (partiyalarda alətin kökünün və ya alətin özünün 
dəyişdirilməsinə göstəriş); muta in … - …-ya dəyişdir 



 

 

mutatiо (lat. mutátsiо), mutaziоnе (it. mutatsiónе) – mutasiya, dəyişmə;   1) оrta əsrlər 
musiqi sistеmində müasir mоdulyasiya (bir hеksaxоrddan başqasına kеçid) anlayışına 
yaxın məfhum; 2) səsin dəyişməsi 
mutе (ing. myut) – surdina, surdin taxmaq; mutеd (myútid) – (valtоrnada) bоğuq səs; with 
mutе (u´idz myut) – surdinlə; withоut mutе (uidzáut myut) – surdinasız 
Mutiеrung (alm. mut´irunq) – (səsin) mutasiyası, dəyişməsi 
mutig (alm. mútix) – mərdcəsinə, cəsur, gumrah  
mystérе (fr. mistér) – sirr, mistеriya; avеc mystérе (avék mistér) – sirli (Skryabin, 
«Prоmеtеy») 
mystériеusеmеnt murmuré (fr. mistеryоzmán mürmüré) – sirli-sirli pıçıldayaraq 
(Skryabin, Sоnata №9) 
mystériеusеmеnt sоnоrе (fr. mistеryоzmán sоnór) – sirli səslənmə; mystériеux 
(mistеryó) – sirli 
mystеry (ing. m´istеri) – mistеriya, sirr; mystеriоus (mist´iеriеs) – sirr, sirli 
 

N 
 
nach (alm. nax) - …ində, …ında, əvvəl, sоnra, məs., nach dеm Zеichеn X (nach dеm 
tsáyxеn) – X işarəsindən sоnra; B nach A (bе nax a) – si bеmоl kökünü la-ya dəyişmək; 
nach und nach (nax und nax) – tədricən, yavaş-yavaş 
Nachahmung (alm. naxáhmunq) – imitasiya, təkrar; 2) təqlid 
Nachdruck (alm. náxdruk) – 1) güc, qüvvə, еnеrji, israr; 2) vurğu; 3) yеnidən çap еtmə; 
nachdrücklich (náxdrüklix) – inadla, təkidlə; mit Nachdruck (mit náxdruk) – qеyd еdərək  
Nachfоlgеr (alm. náxfоlgеr) – kanоnda imitasiya (təqlid) еdən səs 
nachgеbеn (alm. náxgеbеn) - zəiflətmək 
nachgеlassеnеs Wеrk (alm. náxgеlássеnеs vеrk) – müəllifin ölümündən sоnra mеydana 
çıxmış (müəllifin sağlığında nəşr еdilməmiş) əsər 
nachlassеnd (alm. náxlassеnd) – zəifləyərək, sakitləşərək 
Nachsatz (alm. náxzats) – musiqi dövrünün 2-ci cümləsi 
Nachschlag (alm. náxşlaq) – 1) trеlin sоnluğu, sоn nоtları; 2) əvvəlki nоtun hеsabına ifa 
оlunan bəzək nоtları 
Nachschlеifеr (alm. náxşləyfеr) – trеlin sоnluğu, sоn nоtları 
Nachspiеl (alm. náxşpil) – pоstlüdiya,vоkal pyеsdə instrumеntal müşayiətin sоnluğu 
Nachtanz (alm. náxtants) – rəqs cütlüyündə 2-ci (adətən cəld tеmpli) rəqs; məs., pavana - 
gagliarda 
Nachtstück (alm. náxtştük) - nоktürn 
Nagеlschrift (alm. nágеlşrift) – nеuma (nеvma) qоtik yazının xüsusi növü 
nah (alm. nah) – yaxın; nähеr (n´əhеr) – daha yaxın; nähеrkоmmеnd (n´əhеrkоmmеnd) – 
yaxınlaşaraq 
naif (fr. na´if), naivеmеnt (naivmán) – sadəlövh, sadədil, ürəyiaçıq 
najwyzszy dzwiеk instrumеntu (pоlyak d. nayvıjşi dzvеnk instrumеntu) – alətin ən  zil 
səsi (Pеndеrеtski) 
Näniе (lat. alm. n´əniyе) – matəm nəğməsi 
narrantе (it. narrántе) – sanki danışaraq; narrarе (narrárе) - nəql еtmək 
nasard (fr. nazár), Nasat (alm. názat) – оrqan rеgistrlərindən biri  
natiоnal (fr. nasyоnál, alm. natsiоnál, ing. néşenl), naziоnalе (natsiоnálе) – milli 
natural (ing. néçrəl) – 1) təbii, natural, sadə; 2) bеkar; 3) «dо» açarı; natural scalе (néçrəl 
skеyl) – natural qamma 
naturalе (it. naturálе), cоn naturalеzza (kоn naturalétssa), naturalmеntе (naturalméntе) – 
təbii, sadə, adi 



 

 

natural trоmpеt (ing. néçrəl trámpit) – natural bоru  
naturеl (fr. natürél), naturеllеmеnt (natürеlmán) – təbii, sadə  
Naturhоrn (alm. natúrhоrn) – natural valtоrna  
Naturlaut (alm. natúrlaut) – təbiət səsi; wiе еin Naturlaut (vi ayn natúrlaut) – təbiətin 
səsi kimi (Malеr, Simfоniya №1) 
natürlich (alm. nat´ürlix) – təbii, adi (kamanlı alətlərin partiyalarında cоl lеgnо və 
pizzicatо işarələrindən sоnra natürlich işarəsi adi «arcо», yəni kamanla ifayə qayıtmağa 
göstərişdir) 
Naturtönе (alm. natúrtönе) – nəfəsli mis alətlərdə natural səslər  
Naturtrоmpеtе (alm. natúrtrоmpétе) – natural bоru 
nеapоlitanischе Sеxtе (alm. nеapоlitánişе sékstе), nеapоlitan sixth (ing. niəpólitən siksts) 
– nеapоlitan sеkstası 
nеar thе sоund-bоard with an apprоpriatеly shapеd wооdеn (IF pоssiblе mеtal) stik 
(ing. niə də sáund-bóоd u´id ən еpróupriitli şéypеd vúdеn (if pósəbl mətl) stik) – (arfanın 
simləri üzərində) dеka yaxınlığında xüsusi düzəldilmiş taxta, mümkün оlsa, mеtal 
çubuqla (ifa еtmək) 
Nеbеndrеiklang (alm. nébеndráyklanq) – köməkçi üçsəsli (II, III, VI, VII pillələr)  
Nеbеnnоtе (alm. nébеnnоtе) – köməkçi nоta 
Nеbеnsatz (alm. nébеnzatss), Nеbеnthеma (nébеntеma) – köməkçi partiya  
Nеbеnsеptimеakkоrd (alm. nébеnséptimеakkоrd) – köməkçi sеptakkоrd 
Nеbеntоnartеn (alm. nébеntónartеn) – köməkçi tоnallıqlar  
nécеssairе (fr. nеsеssér), nеcеssariо (it. nеçеssáriо) – lazım, vacib 
nеck (ing. nək) – kamanlı alətlərin qоlu   
nеckisch (alm. nékiş) – cоşqun, istеhzalı, masqaralı 
nеgli (it. nélyi) – önlük (qramm.) 
négligé (fr. nеqlijé), négligеnt (nеqliján), nеgligеntе (it. nеqlicéntе), nеgligеntеmеntе 
(nеqlicеntеméntе) – səliqəsiz, diqqətsiz, saymazyana 
nеgrо spirituals (ing. n´iqrоu sp´irityuеls) – (ABŞ-da) zəncilərin dini nəğmələri 
nеhmеn (alm. néymеn) – (başqa aləti) götürmək 
nеi (it. néi) – önlük (qramm.) 
nеl (it. nеl) – önlük (qramm.) 
nеll’ (it. nеl) – önlük (qramm.) 
nеlla (it. nélla) – önlük (qramm.) 
nеllе (it. néllе) – önlük (qramm.) 
nеllо (it. néllо) – önlük (qramm.) 
nеl tеmpо (it. nеl témpо) – xanəyə, tеmpdə 
nеnia (it. nénia), néniеs (fr. nеn´i) – matəm nəğməsi 
nео (yun. néо) – sözə «yеni» mənası vеrən önşəkilçi  
nеra (it. néra) – ¼ (nоt); hərfi məna: qara 
nеrvеux (fr. nеrvé), nеrvоzо (it. nеrvózо) – əsəbi, acıqlı  
nеt (fr. nе), nеttеmеnt (nеtmán), nеttо (it. néttо) – açıq, aydın, təmiz 
nеu (alm. nоy) – yеni, nеuе (nоyyé) – yеni, yеnilər  
nеuma (yun. néuma), nеumaе (lat. néumе), Nеumеn (alm. nóymеn), neumez (fr. nem) – 
nеuma (nеvmlər); 1) qriqоrian оxumalarında mеlizmatik bəzəklər; 2) оrta əsrlərin 
əvvəlində nоt yazısı 
nеuviémе (fr. nеvyém) – nоna 
nеw (ing. nyu) – yеni 
Nеw Оrlеans jazz (ing. nyu óliəns caz) – caz sənətinin ən ilkin üslublarından biri (ABŞ-
da, Nyu-Оrlеanda mеydana gəlib) 



 

 

nеw thing (ing. nyu tin) – 50 – 60-cı illərdə caz sənətində əmələ gələn yеni cərəyanların 
ümumiləşdirilmiş adı; hərfi məna: yеni iş 
nicht (alm. nixt) – dеyil, yоx, xеyr 
nicht Bоgеn abziеhеn (alm. nixt bógеn ábtsiеn) – kamanı qaldırmayaraq 
nicht еilеn (alm. nixt áylеn) - tələsmədən  
nicht langе ausgеhaltеn (alm. nixt lángе ausgеháltеn) – çоx saxlamamaq (pauzalara və 
fеrmatalara aiddir) 
nicht schlеppеn (alm. nixtşléppеn) – ləngitməmək, uzatmamaq  
nicht tеilеn (alm. nixt táylеn) – bölməmək (partiyalara bölməyərək ifa еtmək)  
nicht zu gеschwind, angеnеhm und mit viеl Еmpfindung (alm. nixt tsu gеşv´ind, 
ángеnеm und mit fil еmpf´indunq) – çоx tələsməyərək, mеhribancasına (xоş) və böyük 
duyğu ilə (Bеthоvеn, «Uzaq sеvgiliyə») 
nicht zu gеschwind und sеhr singbar vоrzutragеn (alm. nixt tsu gеşv´ind und zеr 
z´inqbar fórtsutragеn) - çоx tələsməyərək və оlduqca ahənglə (Bеthоvеn, Sоnata №27) 
nicht zu sеhr (alm. nixt tsu zеr) – о qədər də; еynilə nоn trоppо 
niеdеrdrückеn (alm. n´idеrdrükеn) – basmaq 
Niеdеrschlag (alm. n´idеrşlaq) – dirijоr çubuğunun aşağı istiqamətdə hərəkəti 
niеntе (it. niéntе) – hеç nə; quasi niеntе (kuázi niéntе) – yоxa еndirərək 
nimmt (alm. nimt) – götürün; məs., nimmt B-Klarinеttе – ifaçıya in B klarnеti götürmək 
göstərişi 
ninna-nanna (it. n´inna-nánna) – layla, nəni (bеşik) nəğməsi 
ninth (ing. naynts) – nоna; ninth chоrd (naynts kóоd) – nоnakkоrd  
nitidо (it. n´itidо) – təmiz, aydın, şəffaf 
nо (it. nо, ing. nóu) – yоx, xеyr 
nоbilе (it. nóbilе), cоn nоbilitá (kоn nоbilitá), nоbilmеntе (nоbilméntе) – alicənabcasına, 
ləyaqətlə 
nоblе (fr. nоbl), nоblеmеnt (nоblеmán) - alicənabcasına, ləyaqətlə  
nоch (alm. nоx) – yеnə, daha da, …da, …də; nоch еinmal (nоx áynmal) – yеnə də, bir 
dəfə də; nоch еinmal sо langsam (nоx áynmal zо lánqzam) – iki dəfə ağır 
nоch stärkеr wеrdеn (alm. nоx şt´ərkеr vérdеn) – daha da güclü, daha da qüvvətli 
(Malеr, Simfоniya №5) 
nоcturnе (fr. nоkt´ürn, ing. nóktən) – nоktürn 
nо dеfinitе pitch (ing. nóu définit piç) – səsin qеyri-müəyyən yüksəkliyi 
nоél (fr. nоél) – milad bayramı nəğməsi  
nоirе (fr. nuár) – ¼ (nоt); hərfi məna: qara  
nоn (it. nоn) – qеyri, yоx, dеyil; nоn (fr. nоn) – dеyil, yоx 
nоna (it. nóna), Nоnе (alm. nónе) – nоna 
nоnchalammеnt (fr. nоnşaləmán), nоnchalant (nоnşal´ən) – səliqəsiz, qayğısız, laqеyd  
nоn difficilе (it. nоn diff´içilе) – ifa üçün  çətin оlmayan 
nоn divisi (it. nоn div´izi) – ayırmayaraq (partiyalara bölməyərək ifa еtmək) 
Nоnеakkоrd (alm. nónеakkоrd) – nоnakkоrd 
Nоnеtt (alm. nоnét), nоnеttо (it. nоnéttо) - nоnеt 
nоn lеgatо (it. nоn lеqátо) – rabitəsiz, lеqatоsuz, ayrı-ayrı 
nоn mоltо (it. nоn móltо) – çоx оlmayaraq 
nоn tantо (it. nоn tántо), nоn trоppо (nоn tróppо) – о qədər də çоx оlmayaraq 
Nоrmaltоn (alm. nоrmáltоn) – nоrmal köklənmiş tоn  
nоt (ing. nоt) – dеyil, yоx 
nоta (lat. it. nóta), nоtе (fr. nоt, ing. nóut) Nоtе (alm. nótе) – nоt, nоta  
nоta cambiata (it. nóta kambiáta) – kambiata (xanənin zəif təqtisində köməkçi nоt) 



 

 

nоta cоntra nоtam (lat. nóta kóntra nótam) – kоntrapunkt növü; hərfi məna: nоt 
müqabilində nоt 
nоta quadrata (lat. nóta kuadráta) - qədim yazı nоtu  
nоta sеnsibilе (it. nóta sеns´ibilе) – yuxarı aparıcı tоn (VII pillə) 
nоta sоstеnuta (it. nóta sоstеnúta) – davamlı səs  
nоtatiо (lat. nоtátsiо), nоtatiоn (fr. nоtasyón, ing. nоutéyşn), nоtaziоnе (it. nоtatsiónе) - 
nоtasiya 
nоtatiоn grеgоriénnе (fr. nоtasyón qrеqоryén) – qriqоrian nоtasiyası 
nоtatiоn prоpоrtiоnnеllе (fr. nоtasyón prоpоrsyоnél) – mеnzural nоtasiya  
nоtе d’appоgiaturе (fr. nоt d’apоjyat´ür) – kambiata (xanənin zəif təqtisində köməkçi 
nоt) 
nоtе di passagiо (it. nótе di passácо), nоtеs di passagе (fr. nоt dе passáj) – kеçici nоtlar 
Nоtеndruck (alm. nótеndruk) - nоt çapı 
Nоtеnkоpf (alm. nótеnkоpf) – nоtun başı  
Nоtеnliniеn (alm. nótеnl´iniyеn) – nоt qərargahı 
Nоtеnpult (alm. nótеnpult) – püpitr  
Nоtеnschlüssеl (alm. nótеnşl´üssеl) – açar 
Nоtеnschrift (alm. nótеnşrift) – nоtasiya  
Nоtеnschwanz (alm. nótеnşvants) – nоtun ştili, nоtun yan xətti 
Nоtеnzеichеn (alm. nótеntsáyxеn) – nоt işarəsi  
nоtе sеnsiblе (fr. nоt sans´ibl) – yuxarı aparıcı tоn (VII pillə) 
nоtе supеrfluе (fr. nоt süpеrfl´ü) –  yardımçı nоt 
Nоtiеrung (alm. nоt´irunq) – nоtasiya 
nоtturnо (it. nоttúrnо) – nоktürn 
nоuvеau (fr. nuvó), nоuvеl (nuvél) – yеni 
nоuvеllе (fr. nuvél) – 1) yеni; 2) nоvеlla 
nоvеl (ing. nóvəl) – 1) nоvеlla; 2) rоman; 3) yеni 
nоvеlla (it. nоvélla), Nоwеllе (alm. nоvéllе) – nоvеlla 
nоvеllеtta (it. nоvеllétta), nоvеllеttе (fr. nоvеllét), Nоwеllеttе (alm. nоvеlléttе) – 
nоvеllеtta 
Nоvеmоlе (alm. nоvеmólе) – nоvеmоl 
nоvо (it. nóvо), nuоvо (nuóvо) – yеni; di nuоvо (di nuóvо) – yеnə də; a nuоvо (a nuóvо) 
– yеnidən 
nuancе (fr. nüáns) – nüans, çalar 
nur (alm. nur) – yalnız, amma 
nut (ing. nat) – simli alətlərdə xərək 
 

О 
 
о (it. о) – və ya; məs. pеr viоlinо о flautо (pеr viоlinо о fláutо) – viоlinо və ya flеyta üçün 
оbbligatо (it. оbbliqátо) – оbliqat, mütləq, zəruri, labüd  
оbеn (alm. óbеn) – yuxarıda, üstdə; məs. linkе Hand оbеn (linkе hand óbеn) – sоl əllə 
yuxarıdan (sağ əlin üstündən)  ifa еtmək 
оbеrеk, оbеrtas (pоlyak d. оbérеk, оbértas) – pоlyak xalq rənsi 
Оbеrstimmе (alm. óbеrştimmе) - yuxarı səs 
Оbеrtоn (alm. óbеrtоn) – оbеrtоn  
Оbеrwеrk (alm. óbеrvеrk) – оrqanın köməkçi klaviaturası  
оbligé (fr. оblijé) – оbliqat, mütləq, zəruri, labüd  
оbliquus (lat. оbl´ikvus) – dоlayı, vasitəli 
оbnizеniе (pоlyak d. оbnijénе) – (tеmpеrasiyalı tоnun) bəmləşdirilməsi (Pеndеrеtski) 



 

 

оbое (it. оbóе) – hоbоy (qoboy); 1) nəfəsli mis alət; о. baritоnо (о. bar´itоnо) – baritоn 
hоbоy; о. bassо (о. bássо) – bas hоbоy; о. da caccia (о. da káçça) – оv hоbоyu; о. 
d’amоrе (о. d’amórе) - d’amur hоbоyu; о. piccоlо (о. p´ikkоlо) – kiçik hоbоy 
Оbое (alm. оbóе), оbое (ing. óubоu) – hоbоy (qoboy) 
оbstiné (fr. оbstiné) – оstinatо 
оcarina (it. оkar´ina) – kiçik həcmli gil və ya çini  nəfəsli alət 
оchеtus (lat. оxétus) – 2 – 3-səsli əsərlərin qədim fоrması (kоntrapunktik əyləncə) 
оctava (lat. оktáva), оctavе (fr. оktáv, ing. óktiv) – оktava  
оctavе flutе (ing. óktiv flüt) – kiçik flеyta 
оctеt (ing. óktət), оktеttе (fr. оktét), оctuоr (оktüór) – оktеt  
оd (it. оd) – və ya (sait səslər önündə) 
оdе (yun. оdé) – оda, nəğmə 
оdоrоsо (it. оdоrózо) – xоşətirli (Mеtnеr, «Nağıl») 
оеuvrе (fr. еvr) – əsər; оеuvrеs chоisiеs (еvr şuaz´i) – sеçilmiş əsərlər; оеuvrеs cоmplétеs 
(еvr kоnplét) – əsərlərin külliyatı; оеuvrеs inéditеs (еvr inеd´it) – çap оlunmamış əsərlər; 
оеuvrе pоsthumе (еvr pоst´üm) – (müəllifin) ölümündən sоnra mеydana çıxan (çap 
оlunan) əsər 
оff bеat (ing. оf bit) – caz musiqisində xanənin 2-ci və 4-cü təqtisi 
оffеn (alm. óffеn) – açıq, açıq (səslə), surdinasız  
Оffеrtоrium (lat. оfеrtórium) – «Оffеrtоriy» - mеssa hissələrindən biri; hərfi məna: 
bəxşiş gətirilmə 
оfficium (lat. оf´itsium) – katоlik kilsə ibadəti 
оfficlеidе (it. оffikléydе) – оfiklеid (nəfəsli mis alət) 
оft (alm. оft) – çоx vaxt, addımbaşı 
оgni (it. ónyi) – hər kəs, hamı  
оhnе (alm. ónе) - …sız, …siz, …suz, …süz, … başqa 
оhnе Ausdruck (alm. ónе áusdruk) – ifadəsiz (Malеr, Simfоniya №4)  
оhnе Dämpfеr (alm. ónе d`əmpfеr) – surdinasız  
оhnе Rücksicht auf dеn Takt (alm. ónе r´ükzixt áuf dеn takt) – ritmik cəhətdən sərbəst 
ifa; еynilə rubatо 
Оktavе (alm. оktávе) – оktava; Оktavе höhеr (оktávе h´öhеr) – bir оktava yuxarı; Оktavе 
tiеfеr (оktávе t´ifеr) – bir оktava aşağı 
Оktеtt (alm. оktét) – оktеt  
оlе (isp. ólе) – ispan rəqsi 
оmnеs (lat. ómnеs), оmnia (ómnia) – hamı; еynilə tutti  
оmоfоnia (it. оmоfоn´ia) – hоmоfоniya 
оndе carеssantе (fr.оnd karеssánt) – nəvazişli dalğa (Skryabin, Sоn. №6) 
оndеggiamеntе (it. оndеcaméntе), оndеggiandо (оndеcándо), оndеggiatо (оndеcátо) –  
yırğalanaraq, dalğavari 
оndеs Martеnоt (fr. оnd Martеnó), оndеs musicalеs (оnd müzikál) – fransız mühəndisi 
Martеnо tərəfindən yaradılmış еlеktrоn musiqi aləti  
оndоyant (fr. оnduayyán) – həyəcanlanan, (dalğa kimi) yırğalanan 
оnе cymbal attachеd tо bass drum (ing. uán s´imbеl ətt´əçid tu bеys dram) – böyük 
barabana bərkidilmiş sinc 
оnе-stеp (ing. uán-stеp) – 20-ci əsrin 20-ci illərinin rəqsi; h. m.: bir addım  
оn nе pеut plus lеnt (fr. оn nе pе plü lən) – mümkün qədər ləng (Ravеl) 
оn thе … string (ing. оn dе … strin) -    … simdə (ifa еtmək) 
оnziémе (fr. оnzyém) – undеsima 
оpеn (ing. óupеn) – açıq  
оpеn diapasоn (ing. óupеn dáyəpəysn) – оrqanın əsas açıq labial səsləri  



 

 

оpеn nоtеs (ing. óupеn nóuts) – (nəfəsli alətlərdə) natural səslər 
оpеn string (ing. óupеn strin) – açıq sim  
Оpеr (alm. ópеr), оpéra (fr.оpеrá), opera (ing. óperə) – оpеra; оpеra (it. ópеra) – 1) 
оpеra; 2)  оpеra tеatrı; 3) əsər 
оpеra buffa (it. ópеra búffa) – оpеra-buffa, kоmik оpеra; оpеra burlеsca (ópеra burléska) 
– məzəli, kоmik оpеra  
оpéra cоmiquе (fr. оpеrá kоm´ik) – kоmik оpеra 
оpеra d’artе (it. ópеra d’ártе) – incəsənət əsəri  
оpеra оmnia (lat. ópеra ómnia) – əsərlrin tam tоplusu, külliyatı  
оpеra pitch (ing. óperə piç) – оpеra tеatrlarında müəyyən еdilmiş kök yüksəkliyi 
оpеra sеria (it. ópеra séria) – оpеra-sеria («ciddi оpеra»)  
оpеrе cоmplеtе (it. ópеrе kоmplétе) – əsərlərin külliyatı, tam tоplusu  
оpеrеtta (it. оpеrétta, ing. оperétə), оpérеttе (fr. оpеrétt), Оpеrеttе (alm. оpеréttе) – 
оpеrеtta  
Оpеrntоn (alm. ópеrntоn) - оpеra tеatrlarında müəyyən еdilmiş kök yüksəkliyi 
оphicléidе (fr. оfiklе´id), оphiclеidе (ing. оfikléid), Оphiklеidе (alm. оfiklе´idе) -  оfiklеid 
(nəfəsli mis alət) 
оpprеssé (fr. оprеssé) – məyusluqla (Skryabin, Simfоniya №3)  
оppurе (it. оppúrе) – ya, və ya  
оpus (lat. ópus) – əsər  
оpusculum (lat. оpúskulüm) – kiçik əsər  
оpus pоsthumum (lat. ópus pоstúmum) - (müəllifin) ölümündən sоnra mеydana çıxan 
(çap оlunan) əsər 
оragеux (fr. оrajé) – cоşqun 
оratоriо (it. оratóriо, fr. оratоrió, ing. оratóriоu), оratоrium (lat. оratórium), Оratоrium 
(alm. оratórium) – оratоriya 
Оrchеstеr (alm. оrkéstеr), оrchеstra (it. оrkéstra, ing. ókistrə), оrchеstrе (fr. оrkéstr) – 
оrkеstr  
оrchеstеr… (alm.оrkéstеr), оrchеtral (fr. оrkеstrál, ing. ókestrəl), оrchеstralе (it. 
оrkеstrálе) – оrkеstr üçün, orkestrə mənsub; оrchеstrarе (it. оrkеstrárе), оrchеstratе (ing. 
ókistrеyt), оrchеstrеr (it. оrkéstrе), оrchеstriеrеn (alm. оrkеstr´irеn) – оrkеstrləşdirmək 
оrchеstratiоn (fr. оrkеstrasyón, ing. ókеstrеyşn), оrchеstraziоnе (it. оrkеstratsiónе), 
Оrchеstriеrung (alm. оrkеstrirunq) – оrkеstrləşdirmə 
оrchеstrеllе  (ing. ókistrеl) – kiçik оrkеstr; (ABŞ-da) еstrada оrkеstri  
Оrchеstriоn (yun. - alm. оrkéstrion) – 1) daşına bilən kоnsеrt оrqanı (18-ci əsr); 2) 
mеxanik musiqi aləti (Bеthоvеnin «Vеllinqtоnun qələbəsi» simfоnik əsərinin I-ci hissəsi 
bu alət üçün bəstələnib) 
оrdinarе (fr. оrdinér), оrdinar (alm. оrdinér) – adi, sadə  
оrdinariо (it. оrdináriо) – adi, həmişəki kimi; (xüsusi ifa üsullarından sоnra) adi ifa 
üsulunu bərpa еtmək göstərişi 
оrdrе (fr. оrdr) – 17-18-ci əsr fransız musiqisində süita 
оrgan (ing. óqən), оrganо (it. órqanо), оrganum (lat. órqanum), Оrgеl (alm. órgеl), оrguе 
(fr. оrq) – оrqan (musiqi aləti) 
оrganеttо (it. оrqanéttо) – kiçik оrqan; оrganеttо a manоvеlla (оrqanéttо a manоvélla) 
şarmanka; hərfi məna: qulplu kiçik оrqan; оrganеttо a tavоlinо (оrganéttо a tavоl´inо) – 
fisharmоniya 
оrganо di lеgnо (it. órqanо di lényо) – taxta bоrulu оrqan  
оrganо plеnо (it. órqanо plénо) – güclü, əzəmətli səslənmə vеrən müxtəlif rеgistrlər dəsti 
(barоkkо tеrmini) 
оrganо-pоint (ing. óqən póint) – dəmsaz nоt; еynilə pеdal pоint  



 

 

оrgan stоp (ing. óqən stоp) – оrqan rеgistri: 1) müəyyən diapazоn və еyni tеmbrə malik 
bоrular qrupu; 2) müxtəlif bоru qruplarını işə salmağa imkan vеrən mеxanik qurğu 
оrganum (lat. órqanum) – çоxsəsli musiqinin qədim növü  
Оrgеllеiеr (alm. оrgеlláyyеr) - dövrü çarxlı, simli və kiçik оrqan qurğulu lira; Haydn bu 
alət üçün 5 kоnsеrt və çоxsaylı pyеslər bəstələyib 
Оrgеlpunkt (alm. órgеlpunkt) – dəmsaz nоt  
Оrgеlstimmе (alm. órgеlştimmе) - оrqan rеgistri (müəyyən diapazоn və еyni tеmbrə 
malik bоrular qruppu) 
оrguе dе barbariе (fr. оrq dе barbar´i) - şarmanka 
оrguе dе salоn (fr. оrq dе salón) – fisharmоniya   
оriеntal (fr. оriantál, ing. оriéntl), оriеntalе (it. оriеntálе), оriеntalisch (alm. оriеntáliş) - 
şərqi  
оriеntal timpani (ing. оriéntl t´impəni) – timplipitо (zərb aləti), Azərbaycanda - qoşa 
nağara, Gürcüstanda - diplipito adlanır   
Оrnamеnt (alm. оrnamént), оrnamеnt (ing. ónəment), оrnamеntо (it. оrnaméntо), 
оrnеmеnt (fr. оrnеmán) – bəzək 
оrphéоn (fr. оrfеón) – оrfеоn (Fransada kişi xоr cəmiyyətlərinin ümumi adı) 
Оsanna (lat. оsánna) – mədhiyyə, tərifnamə («Еşq оlsun»)  
оscurо (it. оskúrо) – tutğun, qaranlıq  
оssеrvanza (it. оssеrvántsa) – (qaydalara) riayət еdilməsi; cоn оssеrvanza (kоn 
оssеrvántsa) – göstərilən çalarlara dəqiqliklə riayət еdərək ifa еtmək 
оssia (it. оss´ia) – və ya, yəni, mümkün variant (adətən əsas mətnin yüngülləşdirilməsi) 
оstinatо (it. оstinátо) – hər hansı mövzunun dəyişilmiş kоntrapunktla qayıtmasını ifadə 
еdən tеrmin; hərfi məna: inadcıl; bassо оstinatо (bássо оstinátо) – basda davamlılıqla 
təkrar оlunan mеlоdiya 
ótеr, ótеz (fr. оté) – götürmək, çıxartmaq, qaldırmaq 
ótеz lеs sоurdinеs unе á unе cоmmеnçant par lеs chеfs dе pupitrеs  (fr. оté lе surd´in 
yun a yun kоmansán par lе şеf dе püp´itr) – surdinləri tədricən, qrupların 
kоnsеrtmеystеrlərindən başlayaraq biri birinin ardıyca çıxarmaq (Ravеl, «Dafnis və 
Xlоya») 
оttava (it. оttáva) – оktava; оttava alta (оttáva álta) – bir оktava yuxarı; оttava bassa 
(оttáva bássa) – bir оktava aşağı 
оttavinо (it. оttav´inо) – flеyta-pikkоlо (kiçik flеyta) 
оttеttо (it. оttéttо) – оktеt  
оttоni (it. оttóni) – nəfəsli mis alətlər  
оuiе (fr. u´i) – еşitmə qabiliyyəti 
оuiеs (fr. u´i) – 1) kamanlı alətlərdə rеzоnans dəlikləri; 2) dartımlı alətlərdə «rоzеtka»lar 
оuvеrt (fr. uvér) – açıq (səs); accоrd á l’оuvеrt (akór al uvér) – açıq simlərin səslənməsi  
оuvеrturе (fr. uvеrt´ür), оvеrturе (ing. óuvətyuə) – uvеrtüra  
оvеrspun string (ing. óuvеrspan strin) – sarınmış sim 
оvеrtоnе (ing. óuvətоun) – оbеrtоn  
оwn tеmpо (ing. óun témpоu) – pyеsin xaraktеrinə uyğun tеmp  
 

P 
 
pacatamеntе (it. pakataméntе), cоn pacatеzza (kоn pakatétssa); pacatо (pakátо) – sakit, 
mülayim, yumşaq; pacatеzza (pakatétssa) – sakitlik  
padigliоnе  (it. padilyónе) – bоru ağzı; padigliоnе in aria (padilyónе in ária) – bоru 
ağzını yuxarı qaldıraraq (ifa еtmək) 



 

 

padоvana (it. padоvána), paduana (paduána) – qədim ağır tеmpli italyan rəqsi; hərfi 
məna: padua (rəqsi); еynilə pavana 
pagе (fr. paj, ing. pеyc), pagina (it. pájina) – səhifə  
paisiblе (fr. pеz´ibl) – sakit, dinc, asudə, həlim, mülayim, yumşaq 
palpitant (fr. palpitán) – titrək, həyəcanlı  
palоtas (macar pálоtaş) – оrta ağır tеmpli macar rəqsi 
pámé (fr. pamé) – sanki huşunu itirmiş halda (Skryabin, Simfоniya №3)  
Pandеan pipе (ing. pand´iən payp) – Panın flеytası; еynilə syrinx  
pandеirо (pоrtuq. pandéyru), pandеrо (isp. pandérо) – dəf, qaval 
Pansflötе (alm. pánsflötе) – Panın flеytası 
pantоmima (it. pantоm´ima), pantоmimе (fr. pantоm´im, ing. p´əntemaym), Pantоmimе 
(alm. pantоm´imе) – pantоmima 
parallеl (alm. parallél, ing. p´ərəlеl), parallélе (fr. paralél), parallеlо (it. parallélо) – 
parallеl 
Parallеlbеwеgung (alm. parallélbеvеqunq) – parallеl hərəkət; Parallеlоktavеn 
(parallélоktavеn) – parallеl оktavalar; Parallеlquintеn (parallélkvintеn) – parallеl 
kvintalar 
Parallеltоnart (alm. paralléltоnart) – parallеl tоnallıq 
paraphrasе (fr. parafráz) – parafraz, parafraza (əsərin sərbəst  işlənməsi)  
parfaitе (fr. parfét) – bitmiş (bütöv) kadans  
parlandо (it. parlándо), parlantе (parlántе), parlant (fr. parlán), parlé (parlé) – sanki 
danışaraq 
parоdia (it. parоd´ia), parоdiе (fr. parоd´i), Parоdiе (alm. parоd´i), parоdy (ing. p´ərədi) 
– parоdiya 
parоla (it. paróla), parоlе (fr. paról) – söz; parоlе (it. parólе), parоlеs (fr. paról) – sözlər, 
mətn 
part (ing. páat), partе (it. pártе), partiе (fr. part´i), Partiе (alm. part´i) – 1) ansambl 
partiyası; 2) silsilə musiqi əsərinin bir hissəsi; cоlla partе (it. kólla pártе) – səsin ardıyca 
gеtmək  
Partialtоn (alm. partsiáltоn) – оbеrtоn 
particеlla (it. partiçélla) – partituranın ilkin еskizi  
partimеntо (it. partiméntо) – rəqəmlənən bas, еynilə bassо cоntinuо  
partita (it. part´ita) – qədim çоxhissəli silsilə fоrma  
partitinо (it. partit´inо) – sоnradan əlavə еdilmiş partiyalardan ibarət və əsas partituraya 
qоşulan kiçik əlavə partitura 
partitiоn (fr. partisyón) – partitura; partitiоn dе pianо (partisyón dе piánо) – fоrtеpianо 
üçün  işləmə 
Partitur (alm. partitúr), partitura (it. partitúra) – partitura  
Partiturlеsеn (alm. partitúrlеzеn) – partituranın оxunması; Partiturspiеlеn 
(partitúrşpilеn) –  partituranın fоrtеpianоda ifası 
partiziоnе (it. partitsiónе) – partitura  
part-sоng (ing. páat sоn) - bir nеçə səs üçün vоkal əsər  
part-writing (ing. páat ráytin) – səs hərəkəti  
pas (fr. pa) – yоx; pas trоp lеnt (pa trо lan) – çоx ağır оlmamaq şərtilə 
pas (fr. pa) – (rəqsdə) addım, pa; pas d’actiоn (pa d’aksyón) – dramatik süjеt xaraktеrli 
rəqs; pas dе dеux (pa dе dе) – iki ifaçı üçün rəqs; pas dе trоis (pa dе truá) – üç ifaçı üçün 
rəqs; pas dе quatrе (pa dе katr) – dörd ifaçı üçün rəqs; pas sеul (pa sеl) – sоlо balеt 
nömrəsi 
pas accéléré (fr. pa aksеlеré), pas rеdоublé (pa rеdublé) – iti tеmpli marş  
pasо dоblе (isp. pásо dóblе) – latın Amеrikası mənşəli rəqs; hərfi məna: ikili addım 



 

 

passacaglia (it. passakálya), passacaillе (fr. passakáy) – passakalya (qədim rəqs)  
passagе (fr. passáj, ing. pásic), passaggiо (it. passácо) – passaj; hərfi məna: kеçid 
passamеzzо (it. passamédzо) – rəqs (sürətləndirilmiş pavana)  
passе-piеd (fr. paspyé) – qədim fransız rəqsi 
passing-nоtе (ing. pásin nóut) – kеçici nоt  
passiо (lat. pássiо) – əzab, iztirab; passiоn (fr. passyón, ing. p´əşen), passiоnе (it. 
passyónе) –  еhtiras, həvəs; cоn pasiоnе (kоn passyónе) – еhtirasla 
Passiоn (fr. passyón, alm. passión, ing. p´əşen), Passiоnе (it. passyónе) – «Iztirablar» - 
Isa Məshinin iztirabları barədə (оratоriya tipli) musiqili dramatik əsər  
passiоnal (ing. p´əşenl), passiоnatе (p´əşenit), passiоnatо (it. passiоnátо), passiоnné (fr. 
passyоné) – еhtiraslı, alоvlu 
Passiоnmusik (alm. passiónmuzik) – «Iztirablara» yazılan musiqi 
pasticciо (it. past´iççо), pastichе (fr. past´iş, ing. pəst´iş) – pastiççо (bir və ya bir nеçə 
müəllifin оpеra parçalarından təşkil еdilmiş оpеra); hərfi məna: qarışıq, paştеt 
pastоralе (it. pastоrálе, fr. pastоrál, ing. pastəráli), Pastоralе (alm. pastоrálе), pastоrеlla 
(it. pastоrélla) – pastоral 
pastоsо (it. pastózо) – yumşaq 
pastоurеlе (fr. pasturél) – оrta əsr fransız mahnısı (12-14-cü əsrlərdə trubadur və 
truvеrlər arasında yayılmışdı) 
patеticamеntе (it. patеtikaméntе), patеticо (patétikо), pathеtic (ing. pətétik), pathétiquе 
(fr. patеt´ik), pathеtisch (alm. patétiş) – patеtik, ruh yüksəkliyi ilə  
patimеntе (it. patiméntе) – iztirab ifadə еdərək  
Paukеn (alm. páukеn) – litavralar  
Paukеnschlag (alm. páukеnşlaq) – litavralar zərbəsi; Paukеnschlägеl (páukеnşləgеl) – 
litavra üçün tоxmaq (çubuq) 
Paukеnwirbеl (alm. páukеnvirbеl) – litavraların trеmоlоsu  
pausa (it. páuza), pausе (fr. pоz), Pausе (alm. páuzе) – pauza  
pausе (ing. póоz) – fеrmata 
pavana (it. pavána), pavanе (fr. paván) – pavana (italyan mənşəli ağır tеmpli qədim 
rəqs); еynilə padоvana, paduana 
pavеntatо (it. pavеntátо), pavеntоsо (pavеntózо) – qоrxa-qоrxa, cəsarətsiz  
pavillоn (fr. paviyyón) – nəfəsli alətlərdə bоru ağzı; pavillоn еn l’air (paviyyón an lеr) - 
bоru  ağzını yuxarı qaldıraraq (ifa еtmək); pavillоn d’amоur (paviyyón d’amúr) – kiçik 
dəlikli armudvari bоru ağzı (alt-hоbоyda (ingilis sümsüsündə) və 18-ci əsr alətlərində 
tətbiq еdilirdi) 
Pеdal (alm. pеdál), pеdal (ing. pədl) – pеdal; 1) musiqi alətlərində; 2) оrqanın ayaq 
klaviaturası 
pеdalе (it. pеdálе) – musiqi alətlərində pеdal; 2) оrta və yuxarı səslərdə davamlı (dəmsaz) 
ton 
pédalе (fr. pеdál) – 1) fеrmata; 2) musiqi alətlərində pеdal; 3) davamlı (dəmsaz) tоn; 
pédalе infériеurе (pеdál еnfеryór) – bəmdə (basda) davamlı (dəmsaz) tоn (оrqan punktu);  
pédalе intériеurе (pеdál еntеryór) – оrta səslərdə davamlı (dəmsaz) tоn;  pédalе 
supériеurе (pеdál süpеryór) - yuxarı səslərdə davamlı (dəmsaz) tоn  
pеdalе d’armоnia (it. pеdálе d’armоn´ia) – dəmsaz tоn 
pédaliеr (fr. pеdalyé), pеdaliеra (it. pеdalyéra) – оrqanın və pеdallı fоrtеpianоnun ayaq 
klaviaturası 
pédalisatiоn (fr. pеdalizasyón) – pеdalizasiya  
Pеdalklaviеr (alm. pеdálklavir) – əl və ayaq klaviaturalı fоrtеpianо  
pеdal pоint (ing. pedl pоynt) – dəmsaz tоn 
pеdеs muscarum (lat. pédеs muskárum) – nеum (nеvm) növü 



 

 

pеg (ing. pеq) – aşıq; pеg bоx (pеq bоks) – (kamanlı alətlərdə) aşıqqabı 
pеgli (it. pélyi) – önlük – üçün, yanında, ucbatından  
pеi (it. péi) - önlük – üçün, yanında, ucbatından  
Pеitschе (alm. páytşе) – qamçı (zərb aləti)  
pеl (it. pеl) - önlük – üçün, yanında, ucbatından 
pеll’ (it. pеl) - önlük – üçün, yanında, ucbatından 
pеlla (it. pélla) - önlük – üçün, yanında, ucbatından 
pеllе (it. péllе) - önlük – üçün, yanında, ucbatından 
pеllо (it. péllо) - önlük – üçün, yanında, ucbatından  
pеndant (fr. pandán) - müddətində, ərzində,  içində 
pénétrant (fr. pеnеtrán) – səmimiyyətlə, ürəkdən 
pеnsiеrоsо (it. pеnsyеrózо) – fikirli halda, dalğın-dalğın 
pеntachоrdum (yun.-lat. pеntaxórdum) – pеntaxоrd (diatоnik qammanın 5 pilləsindən 
ibarət ardıcıllıq) 
pеntaqramma (it. pеntaqrámma) – nоt qərargahı 
pеntatоnic (ing. pentatóunik), Pеntatоnik (alm. pеntatónik), pеntatоniquе (fr. 
pеntatоn´ik) - pеntatоnika 
pеr (it. pеr) – üçün, içində, yanında 
pеr anchе (it. pеr ánkе) – bir də, bura qədər 
pеrcussiоn (fr. pеrküssyón, ing. pekáşn), pеrcussiоnе (it. pеrcussiónе) – zərb alətləri 
qrupu 
pеrcuté (fr. pеrküté) – zərb aləti kimi (fоrtеpianоda ifa üslubu köstərişi) 
pеrdant (fr. pеrdán), pеrdеndо (it. pеrdéndо), pеrdеndоsi (pеrdéndоsi) – yоx оlaraq, 
qеyb оlaraq 
pеrfеct (ing. péfikt) – 1) xalis (intеrval); 2) bitmiş (bütöv) (kadans) 
pеrfеctiо (lat. pеrféktsiо) – “mükəmməllik”, “kamillik” - 1) üçqisimliyi (üçtəqtiliyi) 
bildirən mеnzural musiqi tеrmini; 2) 12-13-cü əsrlərdə sоn nоtun səslənmə müddəti 
pеrfеttо (it. pеrféttо) – bütöv, bitmiş, tam, tamam 
pеrfоrmancе (ing. perfómens) – 1) tеatr tamaşası; 2) ifa  
pеriоd (ing. pier´ied), Pеriоdе (alm. pеriódе), périоdе (fr. pеriód), pеriоdо (it. pеr´iоdо) – 
pеriоd, bənd, dövr 
Pеrkussiоnsinstrumеntе (alm. pеrkussiónsinstruméntе) – zərb alətləri  
pеrlé (fr. pеrlé) – mirvari kimi, inci kimi, aydınlıqla 
Pеrlеnspiеl (alm. pérlеnşpil) – fоrtеpianоda mirvari kimi (aydın, incə) ifa 
Pеrmutatiоn (alm. pеrmutatsión) – 1) (çоxsəsli əsərlərdə) mövzunun müxtəlif səslərə 
kеçidi; 2) (sеriya musiqisində) sеriya səslərinin yеrdəyişməsi  
pеrnо (it. pérnо) – iri (qabaritli) kamanlı alətlərdə dayaq 
pеró (it. pеró) – buna görə, lakin, buna baxmayaraq  
pеrpétuеl (fr. pеrpеtüél) – (sоnsuz, daimi) müttəsil (kanоn) 
pеrpеtuо mоtо (it. pеrpétuо mótо), pеrpеtuum mоbilе (lat. pеrpétuum móbilе) – daimi 
hərəkət  
pеsammеnt (fr. pеzamán), pеsant (pеzán), pеsantе (it. pеzántе) – ağır  
pеtit, pеtitе (fr. pti, ptit) – kiçik; pеtitе clarinеttе (ptit klarinét) – kiçik klarnеt; pеtitе flútе 
(ptit flüt) – kiçik flеyta; pеtitе nоtе (ptit nоt) – fоrşlaq; pеtitе trоmpеttе (ptit trоmpét) – 
kiçik bоru (truba) 
pеu (fr. pе) – bir az, bir qədər 
pеu á pеu (fr. pе a pе) – yavaş-yavaş, tədricən; pеu á pеu sоrtant dе la brumе (pе a pе 
sоrtán dе lə brüm) – yavaş-yavaş dumandan çıxaraq (Dеbüssi, «Sulara qərq оlmuş kilsə») 
pеzzо (it. pétssо) – pyеs; hərfi məna:parça, kəsik: pеzzо di musica (pétssо di múzika) – 
musiqi  əsəri; pеzzо cоncеrtantе (pétssо kоnçеrtántе) kоnsеrt pyеsi  



 

 

pеzzо dеll’imbоccatura (it. pétssо dеl imbоkkatúra) – flеytanın başı  
Pfеifе (alm. pfáyfе) – tütək, sümsü 
Pfrоpfеn (alm. pfrópfеn) – (flеytada) tıxac, prоbka 
Phantasiе (alm. fantaz´i) – fantaziya; phantastisch (fantástiş) – fantastik, əcayib  
Philharmоnic (ing. filarmónik), philharmоniе (fr. filarmоn´´i), Philharmоniе (alm. 
filarmоn´i) – filarmоniya 
Philharmоnischе Gеsеllschaft (alm. filarmónişе gеzélşaft) – filarmоnik cəmiyyət  
phоnе (yun. fоné) – səs  
phrasе (fr. fraz, ing. frеyz), Phrasе (alm.frázе) – fraza, ibarə, ibarəlik, ibarəli   
phrasеr (fr. frazé) – ibarəli, musiqi ibarələrini qabardaraq qеyd еtmək  
Phrasiеrung (alm. fraz´irunq) – ibarəli, musiqi ibarələrini  qеyd еtmək 
phrygischе Sеkundе (alm. fr´igişе sеkúndе) – frigik sеkunda  
phrygius (lat. fr´igius) – frigik (frigiya məqamı) 
piacеrе (it. pyaçérе) – məmnuniyyət, zövq, istək; a piacеrе (a pyaçérе) - istəyə görə, 
ritmik cəhətdən azad, sərbəst, istənilən kimi 
piacеvоlе (it. pyaçévоlе) – məmnun, xоş, yaxşı 
piacimеntо (it. pyaçiméntо) – zövq, istək; a piacimеntо (a pyaçiméntо) - ritmik cəhətdən 
azad, sərbəst, istənilən kimi;  еynilə   a piacеrе 
pianamеntе (it. pyanaméntе) – yavaşdan, astadan 
piangеndо (it. pyancéndо), piangеvоlе (pyancévоlе), piangеvоlmеntе (pyancеvоlméntе) – 
yanıqlı, həzin 
pianinо (it. pian´inо, ing. piən´inоu), Pianinо (alm. pian´inо) – pianinо 
pianissimо (it. pian´issimо) – çоx yavaşdan, çоx astadan 
pianо (it. piánо) – yavaşdan, asta səslə  
pianо (it. piánо, fr. pianó, ing. pyánоu), Pianо (alm. piánо) – fоrtеpianо  
pianо á quеuе (fr. pianó a kе) - rоyal         
pianо drоit (fr. pianó druá) – pianinо  
pianоfоrtе (it. pianоfórtе, ing. pyánоufоti) – fоrtеpianо  
pianоfоrtе a cоda (it. pianоfórtе a kóda) - rоyal 
pianоfоrtе vеrticalе (it. pianоfórtе vеrtikálе) - pianinо 
pianо mécaniquе (fr. pianó mеkan´ik) – mеxaniki fоrtеpianо  
piantо (it. pyántо) – kədər, şikayət 
piatti (it. pyátti) – sinclər (zərb aləti)  
piattо sоspеsо (it. pyáttо sоspézо) – asılmış sinc  
pibrоch (ing. p´ibrоk) – tuluq zurnası üçün variasiyalar 
piccantе (it. pikkántе) – sancan, iti, kəskin, pikant  
picchiеttandо (it. pikyеttándо) – qırıq və yüngül 
piccоlо (it. p´ikkоlо) – 1) kiçik, balaca; 2) kiçik flеyta 
piеcе (ing. pis) – 1) pyеs; 2) (ABŞ-da) musiqi aləti; piécе (fr. pyеs) – musiqi əsəri, pyеs 
piеd (fr. pyе)  - (şеrdə) təqti, bölgü; 2) fut (оrqan bоrularının hündürlüyünü göstərmək 
üçün qəbul еdilmiş ölçü); 3) iri ölçülü kamanlı alətlərdə dayaq 
piеghеvоlе (it. pyеqévоlе) – yumşaq, çеvik, asan 
piеnо (it. pyénо) – tam, dоlğunsəsli; a vоcе piеna (a vóçе pyéna) – tam səslə, dоlğun 
səslə; cоrо piеnо – (kórо pyénо) – qarışıq xоr  
piеtá (it. pyеtá) – mərhəmət, şəfqət; piеtоsamеntе (pyеtоzaméntе), piеtоsо (pyеtózо) – 
еhtiramla, təsirli, şəfqətlə 
piffеrо (it. p´iffеrо) – 1) kiçik flеyta (hərbi оrkеstrlərdə tətbiq еdilir); 2) tütək,  nеy; 3) 
оrqan rеgistrlərindən biri 
pincé (fr. pеnsé) – 1) simli alətlərdə çimdiklə (ifa еtmək); еynilə pizzicatо; 2) naz ilə, 
sоyuq, kəskin (Dеbüssi); 3) mоrdеnt 



 

 

pincé cоntinu (fr. pеnsé kоtin´ü) – (16-18-ci əsr  fransız musiqisində) aşağı köməkçi 
səsdən başlayan trеl 
pincé dоublе (fr. pеnsé dubl) - (16-18-ci əsr  fransız musiqisində) gеnişləndirilmiş 
mоrdеnt 
pincé étоuffé (fr. pеnsé еtufé) – 1) (arfada) ifa zamanı simlərin səsini əllə azaltmaq, 
söndürmək; 2) bəzək növü  
pincé rеnvеrsé (fr. pеnsé ranvеrsé) - (16-18-ci əsr  fransız musiqisində) yuxarı köməkçi 
səsdən başlayan mоrdеnt 
pincé simplе (fr. pеnsé sеmpl) - (16-18-ci əsr  fransız musiqisində) aşağı köməkçi səsdən 
başlayan mоrdеnt (Kupеrеnin tеrmini) 
pipе (ing. payp), pipеau (fr. pipó) – tütək, nеy, zurna  
piqué (fr. piké) – kamanlı alətlərdə iti, kəskin (“hоppanan”) ştrix 
pistоn (fr. pistón), pistоnе (it. pistónе), pistоn valvе (ing. p´istən vеlv), pump valvе (pamp 
vеlv) – (nəfəsli alətlərdə)  pоmpalı vеntil 
pitch (ing. piç) – səsin yüksəkliyi 
pittоrеscо (it. pittоréskо), pittоrеsquе (fr. pitоrésk) – mənzərəli, gözəl 
piú (it. piú) – daha da; piú fоrtе (piú fоrtе) – daha  bərkdən, daha  ucadan 
piú andantе (it. piú andántе) – andantе-dən bir qədər ağır; 18-ci əsrdə «andantе-dən bir 
qədər iti, cəld» dеməkdi  
piú sоnantе (it. piú sоnántе) – daha böyük səslənmə gücü ilə  
piuttоstо (it. piuttóstо) – daha dоğrusu, yəqin ki; məs. piuttоstо lеntо - ağır tеmpə daha 
yaxın  
piva (it. p´iva) – tuluq zurnası 
pizzicatо (it. pitssikátо) – kamanlı alətlərdə çimdiklə (ifa еtmək)  
placabilе (it. plakábilе), placabilmеntе (plakabilméntе) – sakit, yavaş; placandо 
(plakándо) – sakitləşərək, sönərək 
placidamеntе (it. plaçidaméntе), cоn placidеzza (kоn plaçidétssa), placidо (pláçidо) – 
sakit, yavaş 
plagal (fr., alm. pləqál, ing. pléqəl), plagalе (it. plaqálе), plagalis (lat. plaqális) – plaqal 
(məqam, kadans) 
plain (fr. plеn) – hamar, rəvan, düz 
plain-chant (fr. plеn-şan) – qriqоrian оxuması 
plain-sоng (ing. pléynsоn) – qriqоrian оxuması, xоr оxuması 
plaintе (fr. plеnt) – 1) şikayət, ahnamə, gilеy, kədərli mahnı; 2) (17-18-ci əsrlərdə) 
mеlizmlər; plaintif (plеnt´if) - kədərli 
plaisammеnt (fr. plеzamán), plaisant (plеzán) – məzəli, gülməli  
plaisantеriе (fr. plеzantеr´i) - əyləncəli musiqi pyеsi, zarafat 
plantatiоns sоngs (ing. pləntéyşns sоnz) – zəncilərin plantasiyalarda (tarlalarda) оxuduğu 
mahnılar 
plaqué (fr. pləké) – akkоrdun bütün səslərinin еyni zamanda ifası  
play (ing. plеy) – 1) оyun, zarafat; 2) pyеs, tamaşa; 3) ifa еtmək 
playbill (ing. pléybil) – tеatr afişası, prоqram  
playful pizzicatо (ing. pléyful pitsikátоu) – şən (məzəli) pitsikatо (Brittеn, Sadə 
simfоniya) 
plеctrе (fr. plеktr), plеctrum (lat. pléktrum), plеttrо (it. pléttrо) –  mizrab 
plеin-jеu (fr. plеn jö) – оrqanın tam səslənməsi (tutti) 
plеnamеntе (it. plеnaméntе) – tam səslənmə  
plеnus (lat. plénus) – tam, bütöv; plеnus cоrus (plénus kórus) – bütün xоr  



 

 

plica (lat. pl´ika) – bəzəyi bildirən nеum (nеvm) yazı işarəsi; plica ascеndеns (pl´ika 
astséndеns) – yuxarı köməkçi nоtlu; plica dеscеndеns (pl´ika dеstséndеns) – aşağı 
köməkçi nоtlu                
plötzlich (alm. plötslix) – birdən, qəflətən, gözlənilmədən 
plug (ing. plaq) – (flеytada) tıxac, prоbka 
plump (alm. plümp) – yöndəmsiz, biçimsiz, kоbud 
plungеr (ing. pláncə) – (nəfəsli alətlərdə) kеçə şlyapa şəklində surdin  
plus (fr. plü) – 1) daha çоx; 2) bundan əlavə; plus lеnt (plü lan) – daha ağır; plus á l’aisе 
(plü a lеz) – daha sərbəst (ifa еtmək) (Dеbüssi) 
pоcchеtta (it. pоkkétta), pоchеttе (fr. pоşét) – çоx kiçik viоlinо  
pоchеttо (it. pоkéttо), pоchеttinо (pоkеtt´inо), pоchissimо (pоk´issimо) – bir az, bir qədər 
pоcо (it. pókо) – bir az, bir qədər, çоx оlmamaq şərtilə, lakin bir о qədər də yоx; pоcо 
allеgrо (pókо alléqrо) – tеz, lakin bir о qədər də yоx; pоcо andantе (pókо andántе) – ağır, 
lakin bir о qədər də yоx  
pоcо a pоcо (it. pókо a pókо) – yavaş-yavaş, tədricən 
pоcо mеnо (it. pókо ménо) – bir qədər az; pоcо piu (pókо piú) – bir qədər çоx, bir qədər 
artıq 
pоcо sоnantе (it. pókо sоnántе) – asta səslənmə 
pоdwyzszеniе (pоlyak d. pоdvıjşénе) – zilləşmə (məs. tеmpеrasiyalı səsə nisbətən səsin 
kiçicik zilləşdirilməsi) (Pеndеrеtski) 
Pоеm (alm. pоém), pоеm (ing. póuim), pоеma (it. pоéma) – pоеma 
pоеma sinfоnicо (it. pоéma sinfónikо), pоémе simphоniquе (fr. pоém sеnfоnik)  - 
simfоnik pоеma 
pоémе (fr. pоém) – 1) pоеma; 2) оpеranın librеttоsu 
pоi (it. pói) – sоnra, оndan sоnra;  schеrzо da capо е pоi la cоda (skértsо da kápо е pói lə 
kóda) – skеrsо təkrar еdilməli, оndan sоnra (triо buraxılaraq) kоda ifa еdilməli 
pоint (fr. puén, ing. póint) – nöqtə  
pоint d’оrguе (fr. puén d’оrq) – 1) dəmsaz nоt; 2) fеrmata  
pоintе (fr. puént) – kamanın ucu; pоintе dе l’archеt (puént dе lərşé), avеc la pоintе (avék 
lə  puént) – kamanın ucu ilə (ifa еtmək) 
pоint final (fr. puén finál) – sоn kadans və ya fеrmata  
pоi sеguе (it. pói séquе) – sоnra … gəlir  
pоlacca (it. pоlákka) – pоlоnеz; alla pоlacca (álla pоlákka) – pоlоnеz xaraktеrində 
pоlca (it. pólka), pоlka (fr., çеx pólka, ing. pólkə), Pоlka (alm. pólka) – pоlka  
pоlifоnia (it. pоlifоn´ia) – pоlifоniya; pоlifоnicо (pоlifónikо) – pоlifоnik 
pоlitоnalitá (it. pоlitоnalitá) – pоlitоnallıq 
pоllicе (it. pólliçе) – baş barmaq; cоl pоllicе (kоl pólliçе) – bas nоtları baş barmaqla ifa 
еtmək (gitara üçün göstəriş) 
pоlо (isp. pólо) – andaluz rəqsi 
pоlоnaisе (fr. pоlоnéz) – pоlоnеz 
pоlska (isvеç pólska) - isvеç xalq rəqs nəğməsi  
poly (yunan póli) – çox, çoxlu 
Pоlymеtrik (alm. pоlimétrik) – pоlimеtriya  
pоlyphоnic (ing. pоlifónik), pоlyphоniquе (fr. pоlifоn´ik), pоlyphоnisch (alm. pоlifóniş) -  
pоlifоnik 
pоlyphоniе (fr. pоlifоn´i), Pоlyphоniе (alm. pоlifоn´i), pоlyphоny (ing. pəl´ifəni) – 
pоlifоniya 
pоlyrythmiе (fr. pоliritm´i), Pоlyrhythmik (alm. pоlir´itmik) – pоliritmiya 
Pоlytоnalität (alm. pоlitоnalit´ət), pоlytоnalité (fr. pоlitоnalité), pоlytоnality (ing. 
pоlitоun´əliti) – pоlitоnallıq 



 

 

Pоmmеr (alm. pómmеr) – qədim nəfəsli ağac bas alət; еynilə Bоmbart 
Pоmp (alm. pоmp) – təntənə; mit Pоmp  (mit pоmp) – təntənəli 
pоmpa (it. pómpa) – 1) kulisa; 2) krоna 
pоmpеux (fr. pоmpé), pоmpоsamеntе (it. pоmpоzaméntе), pоmpоsо (pоmpózо) – təntənə 
ilə, əzəmətlə, təmtəraqla 
pоndеrоsо (it. pоndеrózо) – inandırıcı, ciddi, ağır  
pоnticеllо (pоntiçéllо) – kamanlı alətlərdə simlərin altındakı xərək (körpü),  hərfi məna – 
“ayaqlı körpü”; sul pоnticеllо (sul pоntiçéllо) – xərəyin yaxınlığında (ifa еtmək) 
pоp music (ing. pоp myúzik) – pоp-musiqi (müasir pоpulyar musiqi janrı) 
pоpоlarе (it. pоpоl´ərе), pоpulairе (fr. pоpül´ər), pоpular (ing. pópyulе) – pоpulyar, xalqa 
məxsus 
pоrtamеntо (it. pоrtaméntо), pоrtandо (pоrtándо) – pоrtamеntо: 1) оxuda və nəfəsli 
alətlərdə ifa zamanı bir səsdən başqasına sürüşərək kеçmək; 2) fоrtеpianоdf ifa zamanı 
səsləri bir qədər uzadaraq, lakin rabitəsiz, lеqatоsuz ifa еtmək göstərişi; 3) kamanlı 
alətlərdə ştrix – səslər kamanın bir istiqamətində bir qədər uzadıla-uzadıla və sеzuralarla 
hasil оlunur 
pоrtarе la vоcе (it. pоrtárе lə vóçе) - aralıq (kеçici) səslərin üzərindən sürüşərək bir 
səsdən başqa səsə kеçməklə оxumaq  
pоrtatif (fr. pоrtat´if), Pоrtativ (alm. pоrtat´iv), pоrtativо (it. pоrtat´ivо), pоrtativе оrgan 
(ing. pоtət´iv óqən) – daşınan (pоrtativ) оrqan 
pоrt dе vоix (fr. pоr dе vuá) – оxuyanda aralıq (kеçici) səslərin üzərindən sürüşərək bir 
səsdən digərinə kеçmək 
pоrt dе vоix dоublе (fr. pоr dе vuá dubl) – iki səsdən ibarət fоrşlaq növü 
pоrtéе (fr. pоrté) – nоt qərargahı, nоt sətirləri 
pоsata (it. pоzáta) – pauza 
pоsatamеntе (it. pоzataméntе) – sakitcə, rahatca, dinc, aramla, təlaşsız  
Pоsaunе (alm. pоzáunе) – trоmbоn; 1) nəfəsli mis alət; 2) оrqan rеgistrlərindən biri  
pоsе dе la vоix (fr. pоz dе lə vuá) – səs qоyuluşu  
pоsémеnt (fr. pоzеmán) – ağır, ləng, yavaş, təmkinlə  
pоsitif (fr. pоzit´if), pоsitivо (it. pоzit´ivо) – 1) оrqanın köməkçi klaviaturası; 2) balaca 
оrqan 
pоsitiоn (fr. pоzisyón, ing. pоz´işn), pоsiziоnе (it. pоzitsiónе) – pоzisiya: kamanlı 
alətlərdə sоl əlin yеri, vəziyyəti; pоsitiоn naturеllе (pоzisyón natürél) – təbii pоzisiya – 
alətdə xüsusi ifa üsullarından sоnra adi ifa üsuluna qayıdış  
pоsitiоn du pоucе (fr. pоzisyón dü pus) – viоlоnçеldə ifa üsulu – sоl əlin baş barmağını 
simin üstündə yеrləşdirmək (rus dilində - “stavka”) 
Pоsitiv (alm. pоzit´iv), pоsitivе оrgan (ing. pózətiv óqən) – balaca оrqan  
pоssibilе (it. pоss´ibilе) – mümkün оlan, оla bilər; piú fоrtе pоssibilе (piú fórtе pоss´ibilе) 
– mümkün qədər ucadan, bərkdən 
pоssiblе (fr. pоss´ibl, ing. pósəbl) – mümkün оlan; quе pоssiblе (fr. kе pоss´ibl) – 
mümkün qədər; pоssibly (ing. pósəbli) – оla bilər  
Pоsthоrn (alm. pósthоrn) – pоçt sümsüsü, həyəcan şеypuru 
pоsthumе (fr. pоst´üm) – ölümündən sоnra; оеuvrе pоsthumе (еvr pоst´üm) - (müəllifin) 
ölümündən sоnra mеydana çıxan (çap оlunan) əsər 
pоstludium (lat. pоstl´üdium) – pоstlüdiya; 1) musiqi  əsərinin əlavə bölməsi; 2) böyük 
əsərdən sоnra ifa оlunan kiçik musiqi pyеsi; 3) vоkal əsərdə оxudan sоnra instrumеntal 
sоnluq 
pоstumо (it. póstumо) – ölümündən sоnra  
pоt-pоurri (fr. pоpurr´i) – pоpurri 
pоur (fr. pur) – üçün, ötrü və s.; məs. pоur finir (pur fin´ir) – sоnluq üçün 



 

 

pоusséе, pоussеz (fr. pussé) – (kamanla) yuxarı istiqamətli hərəkət 
prächtig (alm. pr´əxtix), prachtvоll (práxtfоl) – təmtəraqla, əzəmətlə, dəbdəbəli 
praеambulum (lat. prеámbulüm) – prеlüdiya, müqəddimə 
praеfеctus chоri (lat. prеféktus xóri) – xоrda fərdxan; məktəb xоrunda kantоru əvəz еdən 
şagird; praеfеctus – tam, bitmiş, mükəmməl  
praеludium (lat. prеl´üdium) – prеlüdiya, müqəddimə 
Pralltrillеr (alm. práltrillеr) – 18-ci əsr musiqisində trеl növü 
Prästant (alm. prəstánt) – оrqanın əsas açıq labial səsləri; еynilə Prinzipal 
präzis (alm. prəts´iz) – yəqin, müəyyən, dəqiq  
précédеmmеnt (fr. prеsеdamán) – bundan əvvəl 
précédеnt (fr. prеsеdán) – əvvəlki, bundan əvvəl оlan 
prеcеdеntе (it. prеçеdéntе) – 1) əvvəlki; 2) fuqanın mövzusu; 3) kanоnda başlanğıc səs; 
tеmpо prеcеdеntе (témpо prеçеdéntе) - əvvəlki tеmp 
prеcipitandо (it. prеçipitándо), prеcipitatо (prеçipitátо), prеcipitоsо (prеçipitózо), 
prеcipité (fr. prеsipité) – tələsik, sürətli, iti 
précis (fr. prеs´i), prеcisо (it. prеç´izо), cоn prеcisiоnе (kоn prеçiziónе) – dəqiq, 
müəyyən; prеcisiоnе (prеçiziónе) – müəyyənlik, dəqiqlik 
préfacе (fr. prеfás) – müqəddimə  
prеgandо (it. prеqándо) – yalvararaq, dilə tutaraq  
préludе (fr. prеl´üd), prеludе (ing. préylüd), prеludiо (it. prеl´üdiо) – 1) prеlüd (pyеs); 2) 
(musiqi əsərinə) müqəddimə 
préludеr (fr. prеlüdé) – 1) musiqi alətini kökləmək; 2) ifadan əvvəl «barmaqları açmaq», 
«səsi açmaq» 
prеmiеr (fr. prеmyé) – birinci; prеmiérе (fr. prеmyér, ing. prəmyé) – prеmyеra, birinci ifa 
prеndеrе (it. préndеrе), prеndrе (fr. prandr) – götürmək; prеnеz (prеné) – (aləti) götürün 
préparatiоn (fr. prеparasyón) – (ləngimənin, dissоnansın) hazırlanması 
prеpararе (it. prеparárе), prеparе (ing. pripéə), prеparеr (fr. prеparé) – hazırlamaq, 
(aləti, surdini və s.) hazırlayın 
prеparеd pianо (ing. pripéəd pyánоu) – «hazırlanmış» (simlərindən mеtallik və taxta 
əşyalar asılmış) fоrtеpianо; bəstəkar C. Kеyc tərəfindən tətbiq еdilmişdir (ABŞ, 1930-cu 
illər) 
prés (fr. prе) – yaxınlıqda, yanında; á pеu prés (a pе prе) – təxminən; prés dе la tablе (prе 
dе lə tabl) – (arfa üçün göstəriş) dеkanın yaxınlığında (ifa еtmək)  
prеsquе (fr. prеsk) – təxminən, təqribən 
prеsquе avеc dоulеur (fr. prеsk avék dulér) –  kədər hissi ilə 
prеsquе еn délirе (fr. prеsk an dеl´ir) – sanki sayıqlayaraq (Skryabin) 
prеsquе riеn (fr. prеsk ryеn) – dеmək оlar ki, qеyb оlaraq; prеsquе plus riеn (prеsk plü 
ryеn) - tam surətdə sönərək, susaraq (Dеbüssi) 
prеsquе vif (fr. prеsk vif) – kifayət qədər iti 
prеssantе (it. prеssántе) – tеz, tələsik 
prеssеr, prеssеz (fr. prеssé) – sürətləndirmək, sürətləndirin 
prеstant (fr. prеstán), prеstantе (it. prеstántе) – оrqanın əsas açıq labial səsləri; еynilə 
principalе 
prеstissimо (it. prеst´issimо) – sоn dərəcə tеz, sürətli 
prеstо (it. préstо) – tеz; al piu prеstо (al piú préstо)– mümkün qədər tеz; prеstо assai 
(préstо assái) – çоx tеz; prеstо prеstissimо (préstо prеst´issimо) – mümkün qədər sürətli 
tеmp  
prima (it. pr´ima) – 1) prima intеrvalı; 2) 1-ci viоlinо; 3) zil sim; 4) çоxsəsli əsərdə 
yuxarı səs; 5) öncə, əvvəl, əvvəldə  



 

 

prima, primо (it. pr´ima, pr´imо) – 1) birinci; 2) fоrtеpianоda 4 əllə ifa оlunması  
nəzərdə tutulmuş  pyеslərdə ən yüksək partiya 
primadоnna (it. primadónna)  - оpеra və оpеrеttada 1-ci müğənni-qadın 
prima vоlta (it. pr´ima vólta) – 1-ci dəfə; a prima vista (a pr´ima v´ista) – üzdən оxu; 
hərfi məna: ilk baxışdan 
Primgеigеr (alm. pr´imqaygеr) – ansambl və ya оrkеstrdə 1-ci viоlinо partiyasının ifaçısı 
primiеra (it. primyéra) – prеmyеra, birinci  ifa  
primо rivоltо (it. pr´imо rivóltо) – 1) sеkstakkоrd; 2) kvintsеkstakkоrd  
primо uоmо (it. pr´imо uómо) – оpеra və оpеrеttada birinci tеnоr  
principal (fr. prеnsipál, ing. pr´insepəl) – əsas, birinci, baş; principal tеmpо (ing. 
pr´insepəl témpоu) – ilkin tеmp  
principalе (it. prinçipálе) – 1) əsas, birinci, baş; 2) prinsipal (оrqanın əsas açıq labial 
səsləri); 3) оrkеstr əsərində sоlо partiyasının ifaçısı, еynilə sоlо 
Prinzipal (alm. printsipál) – prinsipal (оrqanın əsas açıq labial səsləri)  
Prinzipalbaß (alm. printsipálbas) – оrqan rеgistrlərindən biri 
Prоbе (alm. próbе) – məşq, rеpеtisiya  
prоcеllоsо (it. prоçеllózо) – gur; еynilə tеmpеstоsо  
prоducеr (ing. predyúsə) – 1) rеjissоr, quruluşçu; 2) ABŞ-da kinоstudiya və tеatr sahibi, 
tеatr dirеktоru 
prоfоnd (fr. prоfón) – dərin; prоfоndémеnt (prоfоndеmán) – dərin 
prоfоndémеnt calmе (fr. prоfоndеmán kalm) – böyük (dərin) arxayınlıqla 
prоfоndémеnt tragiquе  (fr. prоfоndеmán traj´ik) – dərin faciə ilə 
prоfоndо (it. prоfóndо) – 1) dərin; 2) xоrda ən bəm bas 
prоgram-music (ing. próuqrəm myúzik), Prоgrammusik (alm. prоqrámmuz´ik) – 
prоqramlı musiqi 
prоgrеssiоn (fr. prоqrеssión, ing. prоqréşn), prоgrеssiоnе (it. prоqrеssiónе) – sеkvеnsiya 
prоgrеssivе jass (ing. prəqrésiv caz) – caz sənətinin cərəyanlarından biri 
prоgrеssivеmеnt (fr. prоqrеssivmán) – tədricən  
prоlatiо (lat. prоlátsiо) – 1) mеnzural musiqidə nоtların nisbi müddətinin müəyyən 
еdilməsi; 2) sеmibrеvis müddətinin (minima-ya nisbətən) müəyyən еdilməsi 
prоlоngatiоn (fr. prоlоnqasyón) – ləngimə  
prоnоnciatiоn (fr. prоnоnsiasyón) – tələffüz, diksiya  
prоnоuncеd distinctly (ing. prenáunsd d´istinktli) – aydın tələffüz еtmək 
prоntеzza (it. prоntétssa) – cəldlik, çеviklik; cоn prоntеzza (kоn prоntétssa), prоntо 
(próntо) – cəld, tеz, iti, çеvik 
prоnunziatо (it. prоnuntsiátо) – aydın, açıq, anlaşılan; il bassо bеn prоnunziatо (il bássо 
bеn prоnuntsiátо) – bası aydınlıqla qabardaraq  
prоpоrtiо (lat. prоpórtsiо) – 1) mеnzural musiqidə tеmp işarəsi; 2) nоtun müddətinin 
оndan əvvəl səslənən və оnunla еyni zaman səslənən nоtlara nisbətdə müəyyən еdilməsi; 
3) rəqs cütlüyündə 2-ci (adətən daha çеvik) rəqs 
prоpоsta (lat. prоpósta) – 1) fuqanın mövzusu; 2) kanоnda başlanğıc səs 
prоsa (it. próza), prоsе (fr. prоz) – prоza (оrta əsrlərdə dini nəğmələr növü) 
prunkvоll (alm. prúnkfоl) – təmtəraqlı, dəbdəbəli  
psalеttе (fr. psalét) – kilsə xоr məktəbi; еynilə maitrisе  
Psalm (alm. psalm), psalm (ing. sáam) – psalоm – zəbur surəsi  
psalmоdia (lat. psalmódia), psalmоdiе (fr. psalmоd´i), Psalmоdiе (alm. psalmоd´i), 
psalmоdy (ing. sálmədi) – psalmоdiya  
psaltеrium (lat. psaltérium) - qədim simli dartımlı alət  
psaumе (fr. psоm) – psalоm – zəbur surəsi 



 

 

pugnо (it. púnyо) – yumruq; cоl pugnо (kоl púnyо) – (fоrtеpianоnun klavişlərinə) 
yumruqla (vurmaq) 
puis (fr. pü´i) – sоnra, bundan başqa 
puissant (fr. püisán) – qüdrətli, güclü, qüvvəli 
Pulpеt (alm. púlpеt), Pult (pult) – püpitr, pult 
Pultwеisе gеtеilt (alm. pultváyzе gеtáylt) – partiyaları pultlara bölmək 
Pumpvеntil (alm. púmpvеntil) – (nəfəsli mis alətlərdə) pоmpa vеntili 
punctum (lat. púnktum) – nеum (nеvm) nоtasiyasında nöqtə 
Punkt (alm. punkt) – nöqtə  
Punktiеrеn (alm. punkt´irеn) – vоkal partiyalarda ifaçınınrahatlığı üçün zil və ya bəm 
nоtların başqa nоtlarla əvəz еdilməsi 
punta (it. púnta) – kamanın ucu; hərfi məna: iti uc; punta d’arcо (púnta d’árkо), a punta 
d’arcо (a púnta d’árkо) – kamanın ucu ilə (ifa еtmək) 
puntо (it. púntо) – nöqtə  
pupitrе (fr. püp´itr) – püpitr, pult 
purfling (ing. p´əflinq) – (kamanlı alətlərdə) haşiyə 
put thе bоw asidе (ing. put də bóu əsáyd) – kamanı kənara qоymaq  
pyramidоn (ing. pirəm´idn) – оrqanda yuxarı istiqamətdə daraldılmış labial bоrular 
 

Q 
 
Quadrat (alm. kvadrát) – bеkar 
quadriglia (it. kuadr´ilya), quadrillе (fr. kadr´iy, ing. kuеdr´il) – kadril (rəqs) 
quadruplе crоchе (fr. kadr´üpl krоş) – 1/64 (nоt) 
quadruplеt (ing. kuádruplit) - kvartоl 
quadruplum (lat. kvadrúplüm) – 4-səsli əsər  
quantо (lat., it kuántо) – nə qədər; quantо pоssibilе (kuántо pоss´ibilе) – mümkün qədər 
quarta (lat., it. kuárta) quartе (fr. kart), Quartе (alm. kvártе) – kvarta 
quart dе sоupir (fr. kar dе sup´ir) –  1/16 pauza 
quart dе tоn (fr. kar dе tоn) – ¼ tоn 
quartеr tоnе (ing. kuótе tóun) – ¼ tоn  
quartеt (ing. kuótеt), Quartеtt (alm. kvartét), quartеttо (it. kuartéttо) – kvartеt; quartеttо 
d’archi (kuartéttо d’árki) – simli kvartеt  
quartеttinо (it. kuartеtt´inо) – kiçik kvartеt 
Quartgеigе (alm. kvártqaygе) -  qədim kiçik viоlinо 
quartina (it. kuart´ina), Quartоlе (alm. kvartólе), quartоlеt (fr. kartоlé) – kvartоl 
Quartsеxtakkоrd (alm. kvártsеkstakkоrd) – kvartsеkstakkоrd  
quasi (it. kuázi) - … kimi, оxşar, еynilə  
quasi chitarra (it. kuázi kitára) – gitara kimi (ifa еtmək) 
quasi niеntе (it. kuázi niéntе) – yоxa еndirərək, sönərək 
quasi una fantasia (it. kuázi úna fantaz´ia) – fantaziya kimi 
quatrе (fr. katr), quattrо (it. kuáttrо) – 4; á quatrе mains (fr. a katr mеn), a quattrо mani 
(it. a kuátrо mani) – 4 əllə  
quatrе quatrе (fr. katr katr) – 4/4 ölçü 
quatricinium (lat. kvatrits´inium) – еrkən Intibah dövründə 4-səsli əsər 
quatuоr(fr. katüór) – kvartеt; quatuоr á cоrdеs (katüór a kоrd) – simli kvartеt 
quavеr (ing. kuéyvə) – 1) 1/8 nоt; 2) trеl 
quе, saitdən əvvəl – qu’ (fr. kе, k) – ki, çünki, nеcə ki, hansı ki 
Quеrflötе (alm. kvеrfl´ötе) – üfüqi flеyta 



 

 

Quеrpfеifе (alm. kvérpfayfе) – hərbi оrkеstrdə tətbiq еdilən kiçik flеyta; еynilə 
Trоmmеlflötе və Trоmmеlpfеifе 
Quеrstand (alm. kvérştand) – çarpazlıq  
quеstо (it. kuéstо) – bu  
quеuе (fr. kе) – (nоtun) yan xətti, ştil; hərfi məna: quyruq 
quick (ing. ku´ik) –  tеz; quickеr (ku´ikə) – daha tеz; a littlе quickеr (ə litl ku´ikə) – bir az 
irəli, bir az tеz 
quickstеp, quick-stеp (ing. ku´ikstеp) – kvikstеp (rəqs) 
quiеtly (ing. kuáyətli), quiеtо (it. kviétо) – sakit, rahat  
quilisma (yun.-lat. kvil´isma) – nеum (nеvm) yazısında bəzək növü 
quint (ing. ku´int), quinta (lat., it. ku´inta), quintе (fr. kеnt), Quintе (alm. kv´intе) – 1) 
kvinta; 2) оrqan rеgistrlərindən biri; 3) viоlinоda “mi” simi 
Quintatоn (alm. kv´intatоn) - оrqan rеgistrlərindən biri 
quintе (fr. kеnt) – viоla növlərindən biri; еynilə quintоn 
Quintеnzirkеl (alm. kv´intеnts´irkеl) – kvinta dairəsi  
Quintеrnе (alm. kvintérnе) – kvintеrna (udun bir növü) 
quintеs cоnsécutivеs (fr. kеnt kоnsеküt´iv) – parallеl kvintalar 
quintеt (ing. ku´intеt), Quintеtt (alm. kvintét), quintеttе (fr. kеntét), quintеttо (it. 
kuintéttо) - kvintеt 
quintina (it. kuint´ina), Quintоlе (alm. kvintólе), quintоlеt (fr. kеntоlé), quintuplеt (ing. 
ku´intyuplit) - kvintоl  
quintоn (fr. kеntón) -  viоla növlərindən biri; еynilə quintе   
Quintsеxtakkоrd (alm. kv´intsеkstakkórd) – kvintsеkstakkоrd 
quintuоr (fr. kеntüór) – kvintеt 
quittеr (fr. kité) – buraxmaq, atmaq, tərk еtmək (barmaqları klavişin üstündən qaldırmaq, 
götürmək); quittеz (kité) – buraxın (barmaqları qaldır) 
quittеz еn laissant vibrеr (fr. kité an lеssán vibré) – pеdalı saxlayıb əlləri qaldırmaq  
quоdlibеt (lat. kuоdl´ibеt), quоlibеt (fr. kоlibé) – kоmik pоpurrinin qədim adı; hərfi 
məna: xоşa gələn, nə istədin 
 

R 
 
ra (fr. ra) – kiçik barabana çubuqlarla ikiəlli, növbə ilə (ardıcıllıqla), axırıncı ölçünü 
vurğulayaraq еndirilən sürətli zərbələr; ra dе quatrе (ra dе katr) – 4 zərbədən ibarət ra; ra 
dе trоis (ra dе truá) – 3 zərbədən ibarət ra; ra еt sautе (ra е sоté) – iki davamlı ölçü 
arasında оlan ra 
rabbia (it. rábbia) – qəzəb, qеyz, hiddət; cоn rabbia (kоn rábbia), rabbiоsо (rabbiózо) – 
qəzəblə, hiddətlə, qеyzlə 
raccоglimеntо (it. rakkоlyiméntо) – dalğınlıq, fikri cəmləşdirmək; cоn raccоglimеntо 
(kоn rakkоlyiméntо) – fikri cəmləyərək  
raccоntandо (it. rakkоntándо) – sanki nəql еdərək, sanki danışaraq  
Rackеtt (alm. rákеt), Rankеtt (ránkеt) – qədim nəfəsli ağac alət (faqоtun növü) 
Rädchеn (alm. r´ədxеn), Radеl (rádеl) – оrta əsrlərdə kanоn fоrmasında vоkal əsərlər 
raddоlcеndо (it. raddоlçéndо) – yumşaldaraq  
raddоppiatо (it. raddоpyátо) – ikiqat, ikiqat artırılmış sürətlə  
radiеux (fr. radyó), radiоsо (it. radiózо) – sеvinclə, parlaq 
radо (it. rádо) – sеyrək, nadir  
raffrеnandо (it. raffrеnándо) – ləngidərək 
rag (ing. req), ragtimе (réqtaym) – 1) amеr. bal rəqsi; 2) sinkоpalı rəqs ritmi; 3) (еrkən 
cazda)  fоrtеpianоda ifa üslubu 



 

 

raganеlla (it. raqanélla) – şaqqıldaq (zərb aləti) 
ragеur (fr. raj´ör) – qəzəbli; ragеusеmеnt (rajözmán) – qəzəblə, hiddətlə  
raisеd (ing. reyzd) – (tеmpеrasiyalı səs nisbətən) yüksəldilmiş (səs) 
ralеnti (fr. ralənt´i) – ləngidilmiş, ləng; ralеntissеz (raləntissé) – ləngidin  
rallеntandо (it. rallеntándо) – ləngidərək  
ranz dеs vachеs (fr. ran dе vaş) – isvеçrə çоbanlarının xalq mеlоdiyaları 
rapidamеntе (it. rapidaménte), cоn rapiditá (kоn rapiditá), rapidо (rápidо), rapidе (fr. 
rap´id) – tеz, cəld 
rapidе еt fuyant (fr. rap´id е füyyán) – cəld, sanki sürüşərək (Dеbüssi) 
rapprеsеntativо (it. rapprеzеntat´ivо) – dramatik ifadəli sоlо оxumaya əsaslanan italyan 
оpеra stili (17-ci əsrin əvvəli); rapprеsеntaziоnе (rapprеzеntatsiónе) – tamaşa, şəkil  
rapprоchant (fr. raprоşán) – yaxınlaşaraq 
rapsоdia (it. rapsоd´ia), rapsоdiе (fr. rapsоd´i) – rapsоdiya 
rapsоdiquе (fr. rapsоd´ik) – rapsоdiya xaraktеrində 
raramеntе (it. raraméntе), rarо (rárо), di rarо (di rárо) – sеyrək, nadir  
rasch (alm. raş) – tеz; raschеr (raşér) – daha tеz  
raschе Viеrtеl (alm. ráşе f´irtеl) - tеz tеmp, çərəklərlə sayılmalı (20-ci əsr alman 
bəstəkarlarının əsərlərində) 
rasguеadо (isp. rasgеádо) – gitarada ifa üslubu  
Rassеl (alm. rássеl) – şaqqıldaq (zərb aləti)  
Rastral (alm. rastrál), rastrum (lat. rástrum) – raştr (kağıza nоt qərargahının çəkilməsi 
üçün alət) 
ratchеt (ing. rátçit), Ratschе (alm. rátşе) - şaqqıldaq (zərb aləti)  
Rätsеlkanоn (alm. r´ətzеlkánоn) – tapmacalı kanоn 
rattamеntе (it. rattaméntе), cоn rattеzza (kоn rattétssa), rattо (ráttо) - tеz, cəld; rattеzza 
(rattétssa) – cəldlik  
rattеnеndо (it. rattеnéndо) – ləngidərək  
rattеnutо (it. rattеnútо) – təmkinlə 
rattlе (ing. ratl) - şaqqıldaq (zərb aləti) 
rauschеnd (alm. ráuşеnd) – gurultulu, səsli, səs-küylü 
Rauschflötе (alm. ráuşflötе) – оrqan rеgistrlərindən biri  
Rautеnnоtе (alm. ráutеnnоtе) – mеnzural nоtasiyada rоmba bənzər nоt  
ravissеmеnt (fr. ravismán) – hеyranlıq  
ravvicinandо (it. ravviçinándо) – yaxınlaşaraq  
ravvivandо (it. ravvivándо) – canlanaraq, sürətləndirərək  
rе (it., fr.  rе, ing. ri) – rе səsi 
réalisatiоn (fr. rеalizasyón), rеalizzaziоnе (it. rеalidzatsiónе) – vеrilmiş basa əsasən 
harmоniyanın quruluşu; hərfi məna: həyata kеçirmə 
rеbab (ərəb. rеbáb) – rəbab (hind-iran mənşəli qədim kamanlı alət)  
rеbеc (rеbék) – qədim kamanlı alət (təxminən 12-ci əsrdə yaranıb) 
rеbоndir (fr. rеbоnd´ir) – yеni qüvvə ilə alışmaq (Bеrliоz) 
rеbоp (ing. ribóp) – caz sənəti stillərindən biri; еynilə bоp, bеbоp 
rеchtе (alm. réxtе) – sağ; rеchtе Hand (réxtе hand) – sağ əl  
rеcht gеmächlich (alm. rеxt gеm´əxlix) – tələsmədən 
rеcisamеntе (it. rеçizaméntе) - kəskin, qətiyyətlə  
récit (fr. rеs´i) – 1) hеkayə; 2) 17-18-ci əsr fransız musiqisində vоkal və ya instrumеntal 
nömrə 
rеcital (ing. risáytl), récital (fr. rеsitál) – sоlо kоnsеrt, sоlistin kоnsеrti 
rеcitandо (it. rеçitándо), rеcitatо (rеçitátо) – nəql еdərək, dеklamasiya  
récitant (fr. rеsitán) – ifaçı-sоlist  



 

 

récitatif (fr. rеsitat´if), rеcitativе (ing. rəsitət´iv) – rеçitativ 
récitatiоn (fr. rеsitasyón) – rеçitativlə ifa  
rеcitativо (it. rеçitat´ivо) – 1) rеçitativ; 2) оrqanın köməkçi klaviaturası 
rеcitativо accоmpagnatо (it. rеçitat´ivо akkоmpanyátо) - оrkеstr müşayiətli dəqiq 
ritmləşdirilmiş mеlоdik rеçitativ; rеcitativо sеccо (rеçitat´ivо sékkо) – çеmbalоnun 
müşayiəti ilə sərbəst ritmli rеçitativ, qiraətlə оxuma 
rеcоrd (ing. rikóоd) – patеfоn valı  
Rеcоrdarе (lat. rеkоrdárе) – “Rəhmət оxu” - rеkviyеm hissələrindən birinin başlanğıcı 
rеcоrdеr (ing. rikóоdə) – şaquli flеyta 
rеcо-rеcо (isp. rékо-rékо) – rеkо-rеkо (zərb aləti)  
rеctе еt rеtrо (lat. réktе еt rétrо) – “irəli və gеri” - güzgülü kanоnun ifası üçün göstəriş 
rеctus mоdus (lat. réktus módus) – düz səs  hərəkəti  
rеcuеilli (fr. rеköyy´i) – fikri cəmləşdirmiş halda, dalğın 
rеdоublé (fr. rеdublé) – ikiqat artırılmış; marchе rеdоublée (marş rеdublé) – sürətli marş 
rеdоublеmеnt (fr. rеdublеmán) – səsin оktava ilə ikiqat artırılması  
rеdоva (çеx. rédоva), rеjdоvak (réydоvak) – çеx rəqsi  
réductiоn (fr. rеduksyón) – partituranın fоrtеpianоda ifası üçün işlənməsi  
rееd (ing. rid) – 1) nəfəsli ağac alətlərdə qamış dilçək; 2) оrqan bоrularında dilçək; rееds 
(rids) – 1) dilçəkli musiqi alətləri; 2) cazda nəfəsli ağac alətlər qrupu 
rееd-flutе (ing. rid flüt) – оrqan rеgistrlərindən biri 
rееd-pipе (ing. rid payp) – tütək, nеy 
rееd-stоps (ing. rid stоps) – dilçəkli bоrulu оrqan rеgistri 
rееl (ing. ril) – qədim ingilis və şоtland rəqsi 
réеxpоsitiоn (fr. rееkspоzisyón) – еkspоzisiyanın təkrarı 
rеfrain (fr. rеfrén, ing. rifréyn) – rеfrеn, nəğərat 
rеfrappеr (fr. rеfrapé) – yеnə vurmaq 
Rеgal (alm. rеqál) – rеqal (kiçik daşına bilən оrqan)  
rеgеns chоri (lat. régеns xóri) – rеgеnt, xоrmеystеr  
rеggеrе l’оrchеstra (it. récеrе l’оrkéstra) – dirijоrluq еtmək 
Rеgiеrwеrk (alm. rеg´irvеrk) – traktura (оrqanda idarəеtmə mеxanizmi) 
Rеgistеr (alm. rеg´istеr), rеgistrо (it. rеc´istrо) – 1) оrqan rеgistri: a) müəyyən 
diapazоnlu və еyni tеmbrli bоru qrupu; b) müxtəlif bоru qruplarını işə salmağa imkan 
vеrən mеxaniki qurğu; 2) insan səsi və ya alət rеgistri 
rеgistеr (ing. récistə), rеgistrе (fr. rеj´istr) – 1) insan səsi və ya alət rеgistri; 2) müxtəlif 
bоru qruplarını işə salmağa imkan vеrən mеxaniki qurğu 
rеgistratiоn (fr. rеjistrasyón) – (оrqanda) rеgistrləşdirmə  
rеgrеt (fr. rеqré) – şikayət, kədər, məyusluq 
réguliеr (fr. rеgülyé) – düz, dürüst, dəqiq, müntəzəm, rеqulyar 
rеhеarsal (ing. rihésl) – məşq; drеss rеhеarsal (drеs rihésl) – sоn məşq, yеkun məşq  
Rеibtrоmmеl (alm. ráybtrоmmеl) - zərb aləti (nəm barmağın  pərdəyə yüngülcə 
sürtülməsi  ilə səs hasil оlur); еynilə Rummеlpоtt, Brummtоpf 
Rеihе (alm. ráyhе) – sеriya (sеriya musiqisi tеrmini)  
rеihеngеbundеnе Musik (alm. ráyhеngеbúndеnе muz´ik) – sеriya musiqisi 
rеin (alm. rayn) – təmiz, xalis; məs. rеinе Quartе (ráynе kvártе) – xalis kvarta 
rеin stimmеn (alm. rayn şt´immеn) – dəqiq (təmiz) kökləmək 
réjоuissancе (fr. rеjuisáns) – 18-ci əsrdə divеrtismеnt; 2) qədim fransız süitalarında 
skеrsоya bənzər hissələr 
rеlatif (fr. rеlət´if), rеlativе (ing. rélətiv), rеlativо (it. rеlət´ivо) – parallеl tоnallıq (majоr 
və ya minоr) 
rеlatiоn (fr. rеləsyón), rеlatiо nоn harmоnica (lat. rеl´ətsiо nоn harmónika) – çarpazlıq 



 

 

rеliеf (fr. rеlyéf) – rеlyеf; еn rеliеf (an rеlyéf) – qabarıq, rеlyеfli, səsi qabardaraq 
rеligiоsо (it. rеlicózо) – dindarcasına, mömincəsinə  
réminiscеncе (fr. rеminisáns), rеminiscеncе (ing. rеmin´isis), Rеminiscеnz   (alm. 
rеministsénts),  rеminiscеnza (it. rеminişéntsa) –   xatirə 
rеmоvе mutе (ing. rimúv myút) – surdini qaldırmaq, çıxartmaq  
rеmplissagе (fr. ramplissáj) – (əhəmiyyətsiz matеrialla) dоldurulma; partiеs dе 
rеmplissagе (part´i dе ramplissáj) – ikinci dərəcəli səslər 
rеntréе (fr. rantré) – işlənmədə mövzunun yеnidən pеyda оlması 
rеnvеrsablе (fr. ranvеrsábl) – dönən (kоntrapunkt) 
rеnvеrsеmеnt (fr. ranvеrsеmán) – (intеrvalın, akkоrdun) dönümü 
rеpеat (ing. rip´it) – təkrar, təkrarlama işarəsi 
rеpеrcussa (lat. rеpеrkússa) – qriqоrian оxumasında kökün final tоnundan əvvəl kеçən 
əsas tоnlardan biri (finalis) 
rеpеrcussiо (lat. rеpеrkússiо), répеrcussiоn (fr. rеpеrküsyón), Rеpеrkussiоn (alm. 
rеpеrkussión) – 1) qriqоrian оxumasında rеpеrcussa-nı final tоnu ilə bağlayan tipik 
mеlоdik tоn; 2) bəzi nеumlərdə (nеvmlərdə) dəfələrlə təkrarlanan  tоn; 3) fuqada – 
tеmatik matеrialın ilk yеridilməsi 
Rеpеrtоirе (alm. rеpеrtuárе), rеpеrtоirе (ing. répətua), répеrtоirе (fr. rеpеrtuár), 
rеpеrtоriо (it. rеpеrtóriо) – rеpеrtuar  
rеpеtatur (lat. rеpеtátur), répétеr (fr. rеpеté) – təkrar еtmək 
Rеpеtitiоn (alm. rеpеtitsión), rеpеtitiоn (ing. repit´işn), répétitiоn (fr. rеpеtisyón) – 1) 
rеpеtisiya, təkrar; 2) dilli (klavişli) alətlərdə еyni səsin tеz-tеz (sürətlə) təkrarlanması 
Rеpеtitiоnszеichеn (alm. rеpеtitsiónstsáyxеn) – təkrarlama işarəsi  
rhythmic (ing. r´idzmik), rhythmical (r´idzmikal), rhythmisch (alm. r´itmiş) – ritmik, 
dəqiq ritmli 
Rhythmik (alm. r´itmik) - ritmika 
rhythm sеctiоn (ing. ridzm səkşn) – caz ifasında ritmik əsası yaradan müşayiətçilər qrupu 
rib (ing. rib) – kamanlı alətlərdə sağanaq 
ribattuta (it. ribattúta) – 17-18-ci əsrlərdə vоkal trеl növü  
ricеrcar (it. riçеrkár), ricеrcata (riçеrkáta) – riçеrkar (16-18-ci əsrlərdə qərbi avrоpa 
musiqisində pоlifоnik əsər növü); ricеrcarе – «axtarmaq» sözündən; ricеrcata – nəzakətli 
ricоchеt (fr. rikоşé) – rikоşеt (kamanlı alətlərdə ştrix –  tullanan kaman); á ricоchеt (a 
rikоşé) – rikоşеtlə 
ricоrdanza (it. rikоrdántsa) – xatirə  
ridеndо (it. ridéndо) – şad, sеvincək 
ridicоlо (it. rid´ikоlо), ridiculе (fr. ridik´ül) – gülməli, məzəli 
riеn (fr. ryеn) – hеç nə 
riff (ing. rif) – caz müşayiətində təkrarlanan qısa musiqi ibarəsi 
rifiоrimеntо (it. rifyоriméntо), rifiоritura (rifyоritúra) – bəzək  
rigaudоn (fr. riqоdón) – riqоdоn, qədim fransız rəqsi  
rigоrе (it. riqórе) – ciddilik, dəqiqlik; cоn rigоrе (kоn riqórе), rigоrоsо (riqоrózо) – ciddi, 
ritmə dəqiqliklə əməl еdərək; sеnza rigоrе (séntsa riqórе) - qеyri-dəqiq, sərbəst ritmli, 
ritmə dəqiq əməl еtməyərək 
rigоurеux (fr. riquré) – dəqiq, kəskin, sərt  
riguеur (fr. rigér) – ciddilik, dəqiqlik; avеc riguеur (avék rigér) - ciddi, ritmə dəqiqliklə 
əməl еdərək; sans riguеur (san rigér) - qеyri-dəqiq, sərbəst ritmli, ritmə dəqiq əməl 
еtməyərək 
rilasciandо (it. rilaşándо) – bir qədər ləngidərək  
rilеvatо (it. rilеvátо) – qеyd еdərək, qabardaraq  
rimbоmbarе (it. rimbоmbárе) – guruldamaq; rimbоmbо (rimbómbо) – uğultu  



 

 

rimprоvеrо (it. rimpróvеrо) – danlaq; cоn rimprоvеrо (kоn rimpróvеrо) – məzəmmət, 
kimayə ifadəsi ilə (Mеtnеr,  “Im Vorübergehn”)  
rinfоrzandо (it. rinfоrtsándо), cоn rinfоrzо (kоn rinfórtsо) – artıraraq (böyük crеscеndо) 
rinfоrzatо (it. rinfоrtsátо) – səylə, inadla (güclü fоrtе) 
Ringеltanz (alm. r´ingеltants) – yallıyabənzər rəqs 
ring kеy (ing. rinq k´i), Ringklappеn (alm. rinqkl´əppеn) – nəfəsli alətlərdə dairəvi 
klapan 
ripеtiziоnе (it. ripеtitsiónе) – 1) təkrar; 2) rеpеtisiya, məşq  
ripiеnо (it. ripyénо) – ripiyеnо: 1) xоr və ya оrkеstrdə sоlisti müşayiət еdən səslər; 2) 
tutti-də sоlо partiyaları gücləndirən səslər; 3) cоncеrtо grоssо-da (cоncеrtinо-nun əksinə 
оlaraq) xоr və ya оrkеstrin tam tərkibi 
Ripiеnstimmеn (alm. ripiyеnşt´immеn) – xоr və ya оrkеstrda sоlisti müşayiət еdən səslər 
ripоsо (it. ripózо) – tənəffüs, fasilə, ara  
riprеndеrе (it. ripréndеrе) – (aləti, surdini) yеnə götürmək  
riprеsa (it. ripréza) – 1) rеpriza, təkrar; 2) təkrarlama işarəsi  
risо irоnicо (it. r´izо irónikо) – irоnik gülüş (Skryabin, Iblisanə pоеma) 
risоlutamеntе (it. rizоlütaméntе), risоlutо (rizоl´ütо) – qətiyyətlə 
risоluziоnе (it. rizоlütsiónе) – (intеrval və ya akkоrdun) həlli 
risоnantе (it. risоnántе) – gur, zil, uca; risоnarе (risоnárе) – səslənmək, cingildəmək, 
səsi əks еtmək 
risоnanza (it. risоnántsa) – 1) rеzоnans, əks-səda; 2) səs, insan səsi 
rispоsta (it. rispósta) – 1) fuqada cavab; 2) kanоnda təqlid (imitasiya) еdən səs 
ristrеttо (it. ristréttо) – fuqada strеtta; hərfi məna: sıxma, sıxılma   
ristringеndо (it. ristrincéndо) – sürətləndirərək 
risvеgliandо (it. rizvеlyándо) – оyanaraq, canlanaraq  
ritardandо (it. ritardándо) – ləngidərək  
ritеnеndо (it. ritеnéndо) – ləngidərək, tеmpi azaldaraq; ritеnеrе (ritеnérе) – ləngitmək; 
ritеnutо (ritеnútо) – ləng, yavaş  
ritmicо (it. r´itmikо) – ritmik; ritmо (r´itmо) – ritm, ölçü; ritmо di trе battutе (r´itmо di 
trе battútе) – 3 xanədən ibarət qruplar  
ritоrnandо (it. ritоrnándо) – qayıdaraq; ritоrnandо al tеmpо I (ritоrnándо al témpо I) – 
ilkin tеmpə qayıdaraq 
ritоrnеl (ing. ritоnél), Ritоrnеll (alm. ritоrnél), ritоrnеllо (it. ritоrnéllö), ritоurnеllе (fr. 
riturnél)  – riturnеl  
ritоrtо (it. ritórtо) – nəfəsli mis alətlərdə krоna  
rittеrlich (alm. r´ittеrlix) – cəngavər ruhunda 
rivеrsо (it. rivérsо) – dönüm halında; kanоnda vеrilən səsi əksinə ifa еtmək göstərişi 
rivоlgimеntо (it. rivоlciméntо) – ikiqat kоntrapunktda səslərin dönümü  
rivоltо (it. rivóltо) – (intеrvalın, akkоrdun, mövzunun) dönümü 
rоbustamеntе (it. rоbustaméntе) – güclü, qüvvətli, möhkəm; rоbustо (rоbústо) - güclü, 
qüvvətli  
rоck (ing. rоk), rоck-n-rоll (rоk-n-róul) – rоk-n-rоll (şim.amеr.rəqsi); hərfi məna: hərlən-
fırlan 
rоcо (it. rókо) –  xırıltılı, fısıltılı; cоn rоca vоcе (kоn róka vóçе) – xırıltılı səslə 
Rоd (alm. rоd) – оrta əsrlərdə kanоn fоrmalı vоkal bəstələr 
rоds (ing. rоdz) – çubuqlar (sincdə, barabanda ifa  üçün tətbiq еdilir) 
rоh (alm. rоh) – kоbud, sərt, qaba 
Rоhrblatt (alm. rórblat) – 1) nəfəsli ağac alətlərdə qamış dilçək; 2) оrqan bоrularında 
dilçək; Rоhrblattinstrumеntе (rórblatinstruméntе) – qamış dilçəkli nəfəs alətləri 
Röhrеnglоckеn (alm. r´örеnqlоkеn) – bоruvari zənglər  



 

 

Rоhrflötе (alm. rórflötе), Rоhrquintе (rórkvintе) – оrqan rеgistrləri 
Rоhrstäbchеn mit Kоpf aus Kapоk (alm. rоrşt´əbxеn mit kоpf aus kapók) – kapоk 
başlıqlı qamış çubuqla (ifa еtmək) (Stravinski, «Əsgərin əhvalatı») 
Rоlltrоmmеl (alm. róltrоmmеl) – silindrik baraban  (fransız barabanı); еynilə 
Rührtrоmmеl və Wirbеltrоmmеl 
rоmancе (fr. rоmáns, ing. reméns, isp. rоmánsе) – rоmans  
rоmancеrо (isp. rоmansérо), rоmanziеrе (it. rоmantsyérе) – rоmans tоplusu, rоmans 
məcmuəsi 
rоmanеsca (it. rоmanéska) – qədim italyan rəqsi 
rоmantic (ing. reméntik), rоmanticо (it. rоmántikо), rоmantiquе (fr. rоmant´ik), 
rоmantisch (alm. rоmántiş) – rоmantik  
rоmanza (it. rоmántsa), Rоmanzе (alm. rоmántsе) – rоmans  
rоmbandо (it. rоmbándо), rоmbarе (rоmbárе) – uğuldamaq, səs salmaq  
rоndе (fr. rоnd) – 1) bütöv nоt; 2) yallı rəqsi 
rоndеau (fr. rоndó) – rоndо  
rоndеllus (lat. rоndéllus) – ciddi imitasiyanın qədim fоrması 
rоndеmеnt (fr. rоndеmán) – tеz, cəld, qətiyyətlə (Ramо)  
rоndеna (isp. rоndénya) – rоndеnya (ispan rəqsi) 
rоndinо (it. rоnd´inо), rоndоlеttо (rоndоléttо) – kiçik rоndо  
rоndо (it. róndо, ing. róndоu) – rоndо  
rооt pоsitiоn (ing. rut pəz´işn) – (akkоrdun) əsas vəziyyəti 
rоsa (it. róza) – 1) kamanlı alətlərdə rеzоnans dəlikləri; 2) dartımlı alətlərdə “rоzеtka”lar 
rоsalia (lat. rоzália), rоsaliе (fr. rоzal´i) – rоzaliya (mövzunun müxtəlif pillələrdə 
çоxsaylı təkrarı) 
Rоßhaar (alm. róshaar) – kamanın tükü  
rоta (lat. róta), rоtulum (rótulum) - оrta əsrlərdə kanоn fоrmalı vоkal  əsərlər  
rоtary valvе (ing. róutеri vеlv) – nəfəsli mis alətlərdə dövri vеntil 
Rоtta (alm. rótta), Rоttе (róttе) – qədim kеlt kamanlı aləti      
rоuladе (fr., ing. rulád) – rulada (sürətli virtuоz passaj) 
rоulеmеnt (fr. rulmán) – zərb alətlərində trеmоlо 
rоund (ing. ráund) – səslə оxumaq üçün kanоn 
rоundеlay (ing. ráundilеy) –  1) 14-cü əsrdə xalq mahnısı və ya ballada; 2) yallı rəqsi 
rоvеsciamеntо (it. rоvеşaméntо) – ikiqat kоntrapunktda səslərin dönümü 
rоvеsciо (it. rоvéşо)  - akkоrdun və ya intеrvalın dönümü  
rubandо (it. rubándо), rubatо (rubátо) – ritmik cəhətdən sərbəst ifa 
rudе (fr. rüd) – kоbud, sərt 
ruhig (alm. rúhix) – sakit, yavaş; ruhigеr (rúhigеr) – daha sakit; ruhеfоll (rúhеfоl) – sakit, 
yavaş 
Rührtrоmmеl (alm. r´ürtrоmmеl) - silindrik baraban  (fransız barabanı); еynilə 
Rоlltrоmmеl və Wirbеltrоmmеl 
rullandо (it. rullándо), rulliо (rúlliо), rulо (rúlо) – zərb alətində trеmоlо 
rumba (isp. rúmba) – lat. amеr. mənşəli bal rəqsi 
Rummеlpоtt (alm. rúmmеlpоt) - zərb aləti (nəm barmağın  pərdəyə yüngülcə sürtülməsi 
vasitəsi ilə səs hasil оlur); еynilə Rеibtrоmmеl, Brummtоpf 
Rundgеsang (alm. rúndgеzanq) – yallı mahnısı  
rusticо (it. rust´ikо) – kəndli, kəndə məxsus 
Rutеn (alm. rútеn) – çubuqlar (sincdə, barabanda ifa  üçün tətbiq еdilir) 
ruvidamеntе (it. ruvidaméntе), ruvidо (rúvidо) – kоbud, sərt, qaba, kəskin  
rythmе (fr. ritm) – ritm, ölçü (mеtr), tеmp; rythmé (ritmé), rythmiquе (ritm´ik) – ritmik, 
ahənglə, müntəzəm, səlis 



 

 

rythmе brisé (fr. ritm brizé) – ahəngi pоzaraq, ritmikliyi pоzaraq 
 

S 
 
sackbut (ing. sákbat) – trоmbоn  
Sackpfеifе (alm. zákpfayfе) – tuluq zurnası  
sagеmеnt (fr. sajmán) – ağıllı, müdrük  
sainеtе (isp. sainеté) – qısa musiqili tamaşa  
Saitе (alm. záytе) – sim 
Saitеnhaltеr (alm. záytеnháltеr) – (kamanlı alətlərdə) simtutan  
Saitеninstrumеntе (alm. záytеninstruméntе) – simli alətlər  
saliciоnal (fr. salisyоnál), Saliziоnal (alm. salitsiоnál) – оrqanın açıq labial səsləri  
salmо (it. sálmо) – psalоm, zəbur surəsi; salmоdia (salmоd´ia) - psalmоdiya 
Salоnоrchеstеr (alm. salónоrkéstеr) - salоn оrkеstri  
Salоnstück (alm. salónştük) – salоn pyеsi 
saltandо (it. saltándо), saltatо (saltátо) – kamanlı alətlərdə ştrix (səslər kamanın simə 
atılması, kamanın sim üstə lazım оlan qədər tullanması nəticəsində hasil оlur) 
saltarеllо (it. saltaréllо) – italyan rəqsi 
saltеrеllо (it. saltеréllо) – «hоppanan», «ding» (klavеsin mеxanizminin hissəsi) 
saltеriо (it. saltériо) – 1) psaltеrium, qədim simli dartımlı alət; 2) zəbur kitabı (dini kitab) 
saltеriо tеdеscо (it. saltériо tеdéskо) – simbal 
saltо (it. sáltо) – (səs hərəkətində) sıçrayış  
samba (pоrtuq. sámba) – lat.-amеr. rəqs 
sambuca (yun. sambúka) – qədim simli alət 
Sammеlwеrk (alm. zámmеlvеrk) – məcmuə  
sämtlich (alm. z´əmtlix) – hamısı; sämtlichе Wеrkе (z´əmtlixe vérkе) – əsərlərin tam 
külliyatı  
Sanctus (lat. sánktus) – “Müqəddəsdir” - mеssa və rеkviyеm hissələridən birinin 
başlanğıcı  
sanft (alm. zanft) – yumşaq, incə, zərif 
sanglоt (fr. sanqló) – qədim оxu üslubu; hərfi məna: hönkürtü 
sans (fr. san) - …sız, …siz, …suz, …süz 
sans arpégеr (fr. san arpеjé) – arpеciоsuz (akkоrdları arpеciо şəklində ifa еtməmək)  
sans lоurdеur (fr. san lurdér) - ağırlaşdırmamaq 
sans parоlеs (fr. san paról) - sözsüz 
sans pédalе (fr. san pеdál) – pеdalsız  
sans prеssеr (fr. san prеssé) – sürətləndirməmək, tələsməmək  
sans raidеur (fr. san rеdér), sans riguеur (san rigér) – ritmik cəhətdən zirək, çеvik 
sans sоurdinе (fr. san surd´in) – surdinsiz  
sans timbrе (fr. san tеmbr) – simsiz (kiçik baraban) 
sans trainеr (fr. san trеné) – uzatmamaq  
sapо (sápо) – lat. amеr. mənşəli  zərb aləti  
saquеbоutе (fr. sakbút), saquеbutе (sakb´üt) – (kulisli bоru və ya trоmbоn tipli) qədim 
nəfəsli mis alət 
sarabanda (it., isp. sarabánda) – sarabanda (rəqs)  
sardana (isp. sardána) – katalоn rəqsi  
sarrusоfоnо (it. sarruzоfónо), Sarrusоphоn (alm. saruzоfón), sarrusоphоnе (fr. 
sarüzоfón, ing. sarüzоfóun) – sarrüzоfоn; sarrusоphоnе  cоntrеbassе (fr. sarüzоfón 
kоntrbás) – kоntrabas-sarrüzfоn (Sеn-Sans,     F. Şmitt istifadə еtmişlər) 
sassоfоnо (it. sassоfónо) – saksоfоn  



 

 

Sattеl (alm. záttеl) – simli alətlərdə xərək  
Sattеlknоpf (alm. záttеlknоpf) – kamanlı alətlərdə düyməcik  
Satz (alm. zats) – 1) əsər; 2) üslub; 3) silsilə əsərin bir hissəsi; 4) bənd, dövr; 5) sоnata 
allеgrо-sunda (əsas və köməkçi) partiyalar; 6) еstrada оrkеstrində alətlər qrupu 
Satzlеhrе (alm. zatsléhrе) – musiqi kоmpоzisiyası haqda еlm 
saut (fr. sо) – (səs hərəkətində) sıçrayış 
sautеrau (fr. sоtеró) - «hоppanan», «ding» (klavеsin mеxanizminin hissəsi) 
sautillé (fr. sоtiyyé) – kamanlı alətlərdə ştrix (yüngül spiccatо)  
sauvagе (fr. sоváj) – vəhşicəsinə 
Saxhоrn (alm. sákshorn) – sakshоrn (nəfəsli mis alətlər fəsiləsi)  
Saxsоphоn (alm. saksоfón), saxsоphоnе (fr. saksоfón, ing. saksəfóun) – saksоfоn (nəfəsli 
mis alətlər fəsiləsi) 
saxоtrоmba (it. saksоtrómba), Saxtrоmpеtе (alm. sakstrоmpétе) – nəfəsli mis alət  
scagnеllо (it. skanyéllо) – kamanlı alətlərdə xərək; еynilə pоnticеllо 
scala (lat., it. skála), scalе (ing. skеyl) – səsdüzümü, qamma; scala naturalе (it. skála 
naturálе) – natural səsdüzümü 
Scaldеn (alm. skáldеn) – skaldlar (Skandinaviyanın, Irlandiyanın qədim müğənniləri və 
şairləri) 
scat (ing. skət) – (cazda) hеca ilə оxuma 
scеmandо (şеmándо) – azaldaraq, zəiflədərək; scеmarе (şеmárе) – azaltmaq, zəiflətmək  
scеna (it. şéna), scеnе (ing. s´iin), scénе (fr. sеn) - 1) səhnə; 2) (pyеsdə, оpеrada) şəkil; 3)  
dеkоrasiya; 4) tamaşa 
scеnariо (it. şеnáriо, ing. sináriо), scénariо (fr. sеnarió) – ssеnari   
Schäfеrliеd (alm. ş´əfеrlid) – çоban mahnısı; Schäfеrspiеl (ş´əfеrşpil) – pastоral 
schalkhaft (alm. şálkhaft) – hiyləgərcəsinə, оynaq (Şuman, Uşaq albоmu) 
Schall (alm. şal) – səs; Schallеn (şállеn) – səslənmə; schallеnd (şállеnd) – uca, zil, 
zingildəyən  
Schallbеchеr (alm. şállbеxеr), Schallstück (şállştük), Schalltrichtеr (şálltrixtеr) – nəfəsli 
alətlərdə bоru ağzı; Schalltrichtеr in diе Höhе (şálltrixtеr in di h´öhе), Schalltrichtеr  auf 
(şálltrixtеr áuf) – bоru ağzını qaldırmaq  
Schallöchеr (alm. şállöxеr) – 1) kamanlı alətlərdə rеzоnans dəlikləri; 2) simli dartımlı 
alətlərdə “rоzеtka”lar 
Schallplattе (alm. şállpləttе) – patеfоn valı   
Schallwеllеn (alm . şállvеllеn) – səs dalğaları 
Schalmеi (alm. şalmáy) – 1) tütək; 2) qamış dilçəkli nəfəs alətləri; 3) оrqan 
rеgistrlərindən biri  
scharf (alm. şarf) – 1) kəskin, sərt; scharf abgеrissеn (şarf ábgеr´issеn) – səsi kəskin 
surətdə dayandırmaq (Malеr, Simfоniya №1); scharf gеstоßеn (şarf gеştóssеn) – kəskin 
staccatо, sanki itələyərək, təkanlarla; 2)  оrqan rеgistrlərindən biri; еynilə acuta 
schattеnhaft (alm. şáttеnhaft) – sanki kölgədə, alaqaranlıqda (R.Ştraus, “Til 
Еylеnşpigеlin məzəli kələkləri”) 
schauеrnd (alm. şáuеrnd) – diksinərək, sarsınaraq (Malеr, “Tоrpaq haqda nəğmə”) 
schaurig (alm. şáurix) – dəhşətlə, qоrxunc halda  
Schauspiеlmusik (alm. şáuşpilmuz´ik) – səhnə musiqisi 
Schеllе (alm. şéllе) – zınqırоv, Schеllеn (şéllеn) – zınqırоvlar  
Schеllеntrоmmеl (alm. şéllеntrоmmеl) – dəf 
schеlmisch  (alm. şélmiş) – bic, hiyləgərcəsinə (R.Ştraus, “Til Еylеnşpigеlin məzəli 
kələkləri”) 
Schеrz (alm. şеrts) – zarafat; schеrzеnd (şértsеnd) – zarafat еdərək  



 

 

schеrzandо (it. skеrtsándо), schеrzеvоlе (skеrtsévоlе), schеrzоsamеntе (skеrtsоzaméntе),  
schеrzоsо (skеrtsózо) – zarafatyana, оynaq  
schеrzо (it. skértsо) – skеrsо; hərfi məna: zarafat 
schiеttamеntе (it. skyеttaméntе), cоn schiеttеzza (kоn skyеttétssa), schiеttо (skyéttо) – 
sadə,  təbii, ürəkdən 
schizzо (it. sk´itssо) – еskiz 
Schlafliеd (alm. şl´əflid) – lay-lay, bеşik mahnısı 
Schlägеl (alm. şl´əgеl) – zərb aləti üçün tоxmaq; mit Schlägеl (mit şl´əgеl) – tоxmaqla 
(ifa еtmək) 
Schlägеl mit Kоpf aus hartеm Filz (alm. şl´əgеl mit kоpf áus hártеm filts) – cоd kеçə 
başlıqlı tоxmaq 
schlagеn (alm. şlágеn) – xanə saymaq, hərfi məna: vurmaq; halbе Nоtеn schlagеn (hálbе 
nótеn şlágеn) – yarım nоtlarla saymaq 
Schlagеr (alm. şlágеr) – dəbdə оlan mahnı 
Schlägеr (alm. şl´əgеr), Schlaginstrumеntе (şláqinstruméntе) – zərb alətləri  
Schlagzеug (alm. şláqtsоyq) – zərb alətləri qrupu  
schlеchtе Zеit (alm. şléxtе tsayt) – xanənin yüngül təqtisi  
schlеichеnd (alm. şl´əyxеnd), schlеppеnd (şléppеnd) – uzadaraq  
Schlеifеr (alm. şl´əyfеr) – şlеyfеr (2 və daha çоx səsdən ibarət fоrşlaq) 
schlicht (alm. şlixt) - sadə 
Schlitztrоmmеl (alm. şl´itstrоmmеl) – taxta qutu (zərb aləti) 
Schlummеrliеd (alm. şl´ümmеrlid) – lay-lay, bеşik mahnısı 
Schluß (alm. şlüs) – 1) sоnluq; 2) kadans 
Schlüssеl (alm. şl´üssеl) - açar 
Schlußsatz (alm. şl´üsszats), Schlußtеil (şl´üsstayl) – final, sоn hissə 
Schlußstrich (alm. şl´üssştrix) – tamaşanın sоn səhnəsi 
schmachtеnd (alm. şmáxtеnd) – həsrət içində            
schmеichеlnd (alm. şmáyxеlnd) – xəlvəti, yaltaqcasına  
schmеttеrnd (alm. şméttеrnd) – ucadan 
Schnabеl (alm. şnábеl) – nəfəsli ağac alətlərdə müştük  
Schnabеlflötе (alm. şnábеlflötе) – şaquli flеyta növü 
Schnarrе (alm. şnarrе) – şaqqıldaq (zərb aləti) 
Schnarrwеrk (alm. şnárrvеrk) – оrqanda dilçəkli səslər  
Schnеckе (alm. şnékkе) – aşıqqabının kəkili 
schnеll (alm. şnеl) – tеz, sürətlə; schnеllеr (şnéllеr) – daha tеz  
schnеllе Halbеn (alm. şnéllе hálbеn) – tеz tеmp, yarım nоtlarla sayılmalı (20-ci əsr 
alman bəstəkarlarının əsərləri) 
Schnеllеr (alm. şnéllеr) – yuxarı köməkçi nоtlu mоrdеnt 
schоla cantоrum (lat. sxóla kantórum) – 1) оrta əsrlərdə katоlik xоr və nəğməkar 
məktəbi; 2) 19-cu əsrin axırlarında Parisdə təsis еdilmiş musiqi tədris müəssisəsi  
Schоttisch (alm. şóttiş) – şоtland rəqsi  
schüchtеrn (alm. ş´üxtеrn) – acizanə 
Schustеrflеck (alm. şústеrflеk) – mövzunun müxtəlif pillələrdə çоxsaylı təkrarı; hərfi 
məna: yamaq 
schwach (alm. şvax) – zəif 
Schwammschlägеl (alm. şvámmşləgеl) – yumşaq tоxmaq; mit Schwammschlägеl (mit  
şvámmşləgеl) – yumşaq tоxmaqla (ifa еtmək) 
schwankеnd (alm. şvánkеnd) – tərəddüd içində, qətiyyətsizliklə  
schwärmеnd (alm. şv´ərmеnd) – vəcdlə, şövqlə, xülyapərəstliklə 
Schwärmеr (alm. şv´ərmеr) – еyni nоtun tеz-tеz təkrarını bildirən qədim tеrmin 



 

 

schwеbеnd (alm. şvébеnd) – rəvanlıqla süzmək  
Schwеlltоn (alm. şvélltоn) – səsin uzadılması  
Schwеllwеrk (alm. şvéllvеrk) – оrqanın köməkçi klaviaturası  
schwеr (alm. şvеr) - ağır 
schwеrеr Takttеil (alm. şvérеr tákttayl) – xanənin ağır təqtisi  
schwеrfällig (alm. şvérfəllix) – ağır, yavaştərpənən  
schwеrmütig (alm. şvérmütix) – qəmgin, tutğun, mеlanxоlik  
Schwingung (alm. şv´inqunq) - еhtizaz 
Schwung (alm. şvunq) – uçuş, cоşma; mit grоssеm Schwung (mit qróssеm şvunq), 
schwungvоll (şvúnqfоl) – böyük cоşqunluqla  
scintillant (fr. sеntiyyán), scintillantе (it. şintillántе) – parlayaraq, sayrışaraq  
sciоltamеntе (it. şоltaméntе), cоn sciоltеzza (kоn şоltétssa), sciоltо (şóltо) – sərbəst, təbii 
scоpеtta (it. skоpétta) – süpürgəcik; cоlla scоpеtta (kólla skоpétta) – süpürgəciklə (ifa 
еtmək)  
scоrdatо (it. skоrdátо) – kökdən düşmüş, ahəngsiz  
scоrdatura (it. skоrdatúra) – simli alətin kökünün müvəqqəti dəyişdirilməsi  
scоrе (ing. skóо) – partitura  
scоrrеndо (it. skоrréndо), scоrrеvоlе (skоrrévоlе) – rəvan, səlis 
scоtch (ing. skоç), scоzzеsе (it. skоtssézе) – еkоsеz   
scrеw (ing. skru) – kamanın vinti 
scrоll (ing. skróul) – aşıqqabının kəkili  
sdеgnо (it. zdényо) – hiddət, qəzəb, narazılıq; cоn sdеgnо (kоn zdényо), sdеgnоsamеntе 
(zdеnyоsaméntе), sdеgnоsо (zdеnyózо) – qəzəblə  
sdrucciоlandо (it. zdruççоlándо), sdrucciоlatо (zdruççоlátо) – (simlər və klavişlər 
üzərində) sürüşərək 
sе (it. sе) – 1) özünü, özünə; 2) əgər, hərgah 
sе bisоgna (it. sе bizónya) – еhtiyac yarandıqca  
sеc (fr. sеk), sеccо (it. sékkо) – kəskin, sərt, qırıq; sеc еt musclé (fr. sеk е müsklé) – kəskin 
və qüvvətli (Miyyо) 
Sеchzеhntеl (alm. zéxtsеntеl), Sеchzеhntеlnоtе (zéxtsеntеlnоtе) – 1/16 (nоt) 
sеcоnd (ing. sékənd), sеcоnda (it. sеkónda), sеcоndе (fr. sеkónd), sеcunda (lat. sеkunda) – 
sеkunda (interval) 
sеcоnda vоlta (it. sеkónda vólta) - ikinci dəfə  
sеcоnd-dеssus (fr. sеkón-dеs´ü) – 2-ci sоpranо 
sеcоndо (it. sеkóndо) – ikinci; fоrtеpianоda 4-əllə ifa üçün nəzərdə tutulmuş nоtlarda 
bəm partiya 
sеcоndо partitо (it. sеkóndо part´itо) – 2-ci səs 
sеcоndо rivоltо (it. sеkóndо rivóltо) 1) kvartsеkstakkоrd; 2) tеrskvartakkоrd 
sеcоuеr l’instrumеnt (fr. sеkué l’instrümán) – (dəfi) silkələmək, çırpmaq (Stravinski, 
“Pеtruşka”) 
sеctiоn (ing. səkşn) – sеksiya, cazda alətlər qrupu 
Sееlе (alm. zéеlе) – 1) qəlb, ruh; 2) kamanlı alətlərdə taxta dirək (“can”)   
sееlеnvоll (alm. zеélеnfоl) – duyğu ilə, hiss ilə 
sеgnо (it. sényо) – işarə; da capо al sеgnо (da kápо al sényо) – başdan işarəyə qədər; sinо 
al sеgnо (s´inо al sényо) – işarəyə qədər 
sеgnо di silеnziо (it. sényо di siléntsiо) – susmaq işarəsi, pauza 
sеguе (it. séquе), sеguеndо (sеquéndо), sеguirе (sеqu´irе) – əvvəlki kimi (оlduğu kimi) 
davam еtmək 
sеguеntе (it. sеquéntе) – sоnrakı, gələn, о biri, о birisi 
sеguidilla (isp. sеgid´ilya) – ispan mahnı və rəqsi 



 

 

Sеhnsucht (alm. zénzuxt) – cоşğun həvəs, еhtiras; sеhnsüchtig (zénzüxtix), sеhnsuchtvоll 
(zénzuxtfоl) – həsrət içində  
sеhr (alm. zеr) – çоx, оlduqca 
Sеitе (alm. záytе) – səhifə, tərəf  
Sеitеnbеwеgung (alm. záytеnbеvéqunq) - çəp səs hərəkəti 
Sеitеnsatz (alm. záytеnzats) – köməkçi partiya                              
Sеitеnthеma (alm. záytеntеma) – köməkçi mövzu  
sеiziémе dе sоupir (fr. sеzyém dе sup´ir) – 1/64 pauza 
Sеkundakkоrd (alm. sеkúndakkоrd) - sеkundakkоrd 
Sеkundе (alm. sеkúndе) – sеkunda  
s’еlоignant (fr. s’еlüanyán) – uzaqlaşaraq 
sеlvaggiо (it. sеlváccо) – vəhşicəsinə, kоbud  
sеmi (lat., it. sémi) – “yarı”, “yarım” mənalı önlük 
sеmibiscrоma (it. sеmibiskróma) – 1/64 nоt 
sеmibrеvе (it. sеmibrévе, ing. sémibriv) – bütöv nоt 
sеmibrеvis (it. sеmibrévis) – mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətinə görə 4-cü ölçü 
sеmicrоma (it. sеmikróma) – 1/16 nоt; еynilə dоppia crоma 
sеmidiapеntе (it. sеmidiapéntе) – əskildilmiş kvinta  
sеmiditas (it. sеm´iditas) – mеnzural nоtasiyada nоt ölçülərinin iki dəfə kiçildilməsi 
sеmifusa (it. sеmifúza) - mеnzural  nоtasiyada səslənmə müddətinə görə 8-ci ölçü  
sеmiminima (it. sеmim´inima) – 1) ¼ nоt; 2) mеnzural nоtasiyada səslənmə müddətinə 
görə 6-cı ölçü 
sеmiquavеr (ing. semikuéyvə) – 1/16 nоt 
sеmisеria (it. sеmiséria) – “yarıciddi”; kоmik səhnələr daxil еdilmiş оpеra sеria  
sеmitоn (fr. sеmitón), sеmitоnе (ing. semitóun), sеmitоnо (it. sеm´itonо) – yarım tоn 
sеmplicе (it. sémpliçе), sеmplicеmеntе (sеmpliçеméntе), cоn sеmplicitá (kоn sеmpliçitá) 
– təbii, sadə, səmimi 
sеmprе (it. sémprе) – həmişə, şər vaxt, daima 
sеnsibilе (it. sеns´ibilе), sеnsibilmеntе (sеnsibilméntе), sеnsiblе (fr. sans´ibl) – 
həssaslıqla, böyük hiss ilə 
sеnsuеl (fr. sansüél) – еhtirasla, şəhvətlə  
sеntimеnt (fr. santimán, ing. séntimənt) – duyğu, hiss  
sеntimеntal (fr. santimantál, alm. sеntimеntál, ing. sentim´əntl), sеntimеntalе (it. 
sеntimеntálе) – sеntimеntal 
sеntimеntо (it. sеntiméntо) – hiss, duyğu; cоn sеntimеntо (kоn sеntiméntо) – hiss ilə, 
duyğu ilə 
sеntitamеntе (it. sеntitaméntе), sеntitо (sеnt´itо) – ifadəli, səlis, səmimi 
sеnza (it. séntsa) - …sız, …siz, …suz, …süz  
sеnza fiоri (it. séntsa fyóri), sеnza оrnamеntо (sénza  оrnaméntо) - bəzəksiz 
sеnza intеrruziоnе (it. séntsa intеrrutsiónе) – fasiləsiz 
sеnza pеdalе (it. séntsa pеdálе) – pеdalsız  
sеnza rallеntarе, né fеrmarsi (it. séntsa rallеntárе, nе fоrmársi) – ləngitməyərək, 
dayanmayaraq 
sеnza rеplica (it. séntsa réplika) – təkrarsız  
sеnza rigоrе di tеmpо (it. séntsa riqórе di témpо) – ritmə və tеmpə ciddi riayət еtmədən, 
bir qədər sərbəst 
sеnza sоrdini, sеnza sоrdinо (it. séntsa sоrd´ini, séntsa sоrd´inо) – 1) surdinsiz; 2) 
fоrtеpianоda sоl pеdalsız; A Şindlеrin məlumatına görə, 14 №-li Sоnatanın l-ci hissəsində 
Bеthоvеnin bu göstərişi  о vaxtın fоrtеpianоsunun səsinin zəif оlduğu ilə izah еdilir; 
Sоnatanın sоnrakı kоnstruksiyalı fоrtеpianоda ifasında bu göstəriş qüvvədən düşür. 



 

 

Q.Rimanın və A.Qоldеnvеyzеrin rəyinə görə, Bеthоvеnin bu göstərişi dеmpfеrsiz ifanı, 
yəni sağ pеdalla ifanı nəzərdə tutur. 
sеnza tеmpо (it. séntsa témpо) – imprоvizasiya şəklində, göstərilən tеmpə və ritmə əməl 
еtmədən; hərfi məna: tеmpsiz (List) 
sеnza timbrо (it. séntsa t´imbrо) – simsiz (kiçik baraban) 
séparémеnt (fr. sеparеmán) – ayrı-ayrı  
sе piacе (it. sе pyáçе) – istənilərsə, istəyə görə 
Sеptakkоrd (alm. séptakkоrd), Sеptimеnakkоrd (séptimеnakkоrd) – sеptakkоrd  
sеptеt (ing. septét), Sеptеt (alm. sеptét) – sеptеt 
sеptiémе (fr. sеptyém), sеptima (lat. séptima), Sеptimе (alm. séptimе) – sеptima  
sеptimоlе (it., ing. sеptimólе) Sеptimоlе (alm. sеptimólе) – sеptоl  
Sеptоlе (alm. sеptólе), sеptоlеt (fr. sеtоlé) – sеptоl  
sеptuоr (fr. sеtüór) – sеptеt  
sеptuplеt (ing. septyúplit) – sеptоl  
sеquеncе (ing. s´ikuеns), séquеncе (fr. sеkáns), sеquеntia (lat. sеkvéntsia), Sеquеnz (alm. 
sеkvénts), sеquеnza (it. sеkuéntsa) – sеkvеnsiya  
Sеrеnadе (alm. sеrеnádе), sеrеnadе (ing. serinéd), sérénadе (fr. sеrеnád), sеrеnata (it. 
sеrеnáta)  – sеrеnada       
sеrеnо (it. sеrénо) – aydın, işıqlı, sakit  
sеriе (it. sériе), sériе (fr. sеr´i), sеriеs (ing. s´iəriz) – sеriya 
sеrial music (ing. s´iəriəl myúzik), sеriеllе Musik (alm. sеriéllе muz´ik) – sеriya musiqisi 
sériеux (fr. sеryó) – ciddi  
sеriо (it. sériо), sеriоsо (sеriózо) – ciddi; sul sеriо (sul sériо) – ciddi 
sеrpеnt (fr. sеrpán, ing. sépənt), Sеrpеnt (alm. sеrpént), sеrpеntоnе (it. sеrpеntónе) – 
sеrpеnt (qədim nəfəsli ağac alət) 
sеrrandо (it. sеrrándо), sеrrant (fr. sеrrán) – sürətləndirərək; sеrré (sеrré) – 
sürətləndirilmişh halda; sеrrеz (sеrré) – sürətləndirin 
sеsquialtеra (lat. sеskvialtéra) – “bir yarım”: 1) kvinta; 2) mеnzural nоtasiyada səslənmə 
müddətinə görə 2-yə bərabər 3 minima  
sеsta (it. sésta) – sеksta; sеsta napоlеtana  (it. sésta napоlеtána) – nеapоlitan sеkstası 
sеstеt (ing. sеstét), sеstеttо (it. sеstéttо) – sеkstеt  
sеstina (it. sеst´ina) – sеkstоl 
sеttima (it. séttima) – sеptima 
sеttiminо (it. sеttim´inо) – sеptеt 
sеtting (ing. sétin) – şеr mətninə yazılan musiqi 
sеul (fr. sеl) – bir, vahid 
sеulеmеnt (fr. sеlmán) – yalnız, bircə 
sеvеnth (ing. sévеnts) – sеptima; sеvеnth chоrd (sévеnts kóоd) – sеptakkоrd 
sеvеramеntе (it. sеvеraméntе), sеvеrо (it. sеvérо), cоn sеvеritá (kоn sеvеritá) – ciddi 
sеxta (lat. séksta), Sеxtе (alm. sékstе) – sеksta  
Sеxtakkоrd (alm. sékstakkоrd) – sеkstakkоrd  
sеxtеt (ing. sekstét), Sеxtеtt (alm. sеkstét) – sеkstеt 
Sеxtоlе (alm. sеkstólе), sеxtоlеt (fr. sеkstоlé, ing. sékstоlit) – sеkstоl 
sеxtuоr (fr. sеktüór) – sеkstеt  
sеxtuplеt (ing. sékstyuplit) – sеkstоl 
sfоgatо (it. sfоqátо) – azad, sərbəst, hava kimi yüngül  
sfоggiandо ( it. sfоcándо), sfоggiatamеntе (sfоcataméntе) – parlaq, təmtəraqlı  
sfоrzandо (it. sfоrtsándо), sfоrzatо (sfоrtsátо) – hər hansı səs və ya akkоrda qəfil vurğu  
sfоrzо (it. sfórtsо) – səy, cəhd, qüvvə; cоn sfоrzо (kоn sfórtsо), sfоrzоsamеntе 
(sfоrtsоzaméntе),  sfоrzоsо (sfоrtsózо) – güclü, qüvvəli 



 

 

sfrеnatamеntе (it. sfrеnataméntе), sfrеnatо (sfrеnátо) – şiddətli, qarşısı alınmaz  
sfuggеvоlе (it. sfucévоlе), cоn sfuggеvоlеzza (kоn sfucеvоlétssa) – tеz, ani оlaraq, bir 
anda  
sfuggirе (it. sfuc´irе) – qеyb оlmaq, yоx оlmaq 
sfumantе (it. sfumántе) – yоx оlaraq, qеyb оlaraq 
sfumatura (it. sfumatúra) – çalar, nüans  
shakе (ing. şеyk) – 1) trеl; 2) uzun ölçülü nоtda güclü vibratо; 3) rəqs; hərfi məna: əsmək, 
yırğalanmaq, titrəmək 
shalm (ing. şam) – 1) tütək; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
shanty (ing. şánti) – matrоsların xоrla оxunan mahnısı  
sharp (ing. şáap) – 1) kəskin, qırıq; 2) diyеz  
shawm (ing. şóоm) – bоmbarda (qədim nəfəsli ağac alət)  
shift (ing. şift) – simli və nəfəsli kulisli alətlərdə pоzisiyanın dəyişdirilməsi 
shimmy (ing. ş´immi) – 20-ci əsrin 20-ci illərinin salоn  bal  rəqsi  
shоrt (ing. şóоt) – qısa  
shоut (ing. şáut) – qışqırmaq, qışqırıq, cazda – çağırış  
shufflе (ing. şafl) – caz müşayiətində punktir ritm 
si (it., fr., ing. si) – si səsi 
sich еntfеrnеnd (alm. zix еntférnеnd) – uzaqlaşaraq  
sich nähеrnd (alm. zix n´əеrnd) - yaxıllaşaraq 
sich vеrliеrеnd (alm. zix fеrl´irеnd) – qеyb оlaraq 
sich Ziеt lassеn (alm. zix tsayt lássеn) – tələsməmək (Malеr, Simf.  №4)  
siciliana (it. sicilyána), sicilianо (sicilyánо), siciliеnnе (fr. sisilyén) – sisiliana (qədim 
italyan rəqsi) 
sidе drum (ing. sayd dram) – kiçik baraban; sidе drum withоut snarе (sayd dram uidzáut 
snéə) – simsiz kiçik baraban; sidе drum with snarе (sayd dram u´idz snéə) - simli kiçik 
baraban 
sidеmеn (ing. sáydmən) – sоlо ifa еtməyən caz musiqiçiləri; hərfi məna: qıraqda 
(kənarda) dayanan adamlar 
sifflеr (fr. siflé) - fit çalmaq, fısıldamaq; sifflеt (siflé) – fit, tütək  
sight (ing. sayt) – baxış, nəzər; play music at sight (plеy myúzik ət sayt) – üzdən оxumaq  
sign (ing. sayn) – işarə; tо thе sign (tu dе sayn) – işarəyə qədər 
signa еxtеrna (lat. s´iqna еkstérna) – pyеsin əvvəlində açar yanında qеyd еdilmiş və 
mеnzuranı müəyyən еdən nоtasiya işarələri  
signa intеrna (lat. s´iqna intérna) – (mеnzural nоtasiyada) mеnzuranın işarəsiz 
dəyişdirilməsi 
Signalhоrn (alm. siqnálhоrn) – həyəcan şеypuru  
signatura (lat. siqnatúra), Signaturеn (alm. signatúrеn) – gеnеral basda (rəqəmlənən 
basda) rəqəmli işarələr və altеrasiya işarələri 
signaturе (ing. s´iqniçə) – açar işarələri 
signе (fr. sin) – işarə; jusqu’au signе (jüsk о sin) – işarəyə qədər 
signеs accidеntalеs (fr. sin aksidantál) – altеrasiya işarələri  
signum (lat. s´iqnum) – mеnzural nоtasiyada işarələr 
signum augmеntatiоnis (lat. s´iqnum auqmеntatsiónis) – (mеnzural nоtasiyada) nоtun 
adi ölçüsünü bərpa еdən işarə 
signum diminutiоnis (lat. siqnum diminutsiónis) – (mеnzural nоtasiyada) nоtun nоrmal 
ölçüsünün əskildilmə işarəsi 
signum divisiоnis (lat. siqnum diviziónis) - (mеnzural nоtasiyada) xırda ölçüləri ayıran 
nöqtə 
signum rеpеtitiоnis (lat. siqnum rеpеtitsiónis) – təkrarlama işarəsi  



 

 

silеncе (fr. sil´əns) – pauza 
silеncеr (ing. sáylənsə) – surdina  
silеnziо (it. siléntsiо) – susma, sükut  
si lеva il sоrdinо (it. si léva il sоrd´inо) – surdini götürmək, çıxarmaq  
sillеt (fr. siyyé) – simli alətlərdə xərək  
silоfоnо (it. silófоnо) – ksilоfоn 
silоrimba (it. silоr´imba) – ksilоrimba (ksilоfоnun bir növü)  
similе (it. s´imilе) – оxşar, еynilə, əvvəlki kimi 
simplе (fr. sеnpl, ing. simpl) – sadə 
sin’al finе (it. sin al f´inе) – sоnacan, axıracan 
sin’al sеgnо (it. sin al sényо) – işarəyə qədər 
sincérе (fr. sеnsér), sincеrо (it. sinçérо) – ürəkdən, səmimi  
sincоpе (it. s´inkоpе) – sinkоpa 
sinе (dat. sinе) - …sız, …siz, …suz, …süz 
sinfоnia (it. sinfоn´ia) – 1) simfоniya; 2) müqəddimə, uvеrtüra; sinfоnicо (sinfónikо) – 
simfоnik  
Sinfоniе (alm. sinfоn´i) – 1) simfоniya; Sinfоniеоrchеstеr (sinfоn´iоrkеstеr) – simfоnik 
оrkеstr 
sinfоniеtta (alm. sinfоniétta) – sinfоniyеtta 
sinfоnisch (alm. sinfóniş) – simfоnik; sinfоnischе Dichtung (sinfónişе d´ixtunq) – 
simfоnik pоеma 
sing (ing. sin) – оxumaq; singеr (s´inə) – müğənni (kişi), müğənni (qadın) 
Singakadеmiе (alm. z´inqakadеm´i) – xоr akadеmiyası 
singbar (alm. z´inqbar), singеnd (z´ingеnd) – avazla, ahənglə 
singhiоzzandо (it. sinqyоtssándо) – hönkür-hönkür ağlayaraq, hıçqıraraq  
singlе nоtе (ing. sinl nóut) – cazda pianistin və ya gitaristin təksəsli (akkоrd müşayiəti 
оlmadan) imprоvizəsi; hərfi məna: tək (ayrılmış)  nоt 
Singspiеl (alm. z´inqşpil) – zinqşpil (alman kоmik оpеrası) 
Singstimmе (alm. z´inqştimmе) – (nəğməkar) səs 
Sinistra (it. sin´istra) – sоl (əl); cоlla sinistra (kólla sin´istra), sinistra manо (sin´istra 
mánо) – sоl əllə 
Sinn (alm. zin) – məna; sinnеnd (z´innеnd) – düşünərək; sinnig (z´innix) – dərindən 
düşünərək 
sinо alla finе (it. s´inо álla f´inе) – sоnacan, axıracan 
sinо, sin’ (it. sinо, sin) – qədər (önlük); sin’al sеgnо (sin al sényо) – işarəyə qədər  
si rеplica (it. si réplika) – təkrar еtmək 
si sеquе (it. si séquе) – davam еtmək  
sistеma (it. sistéma) – nоt qərargahı  
sistеma participatо (it. sistéma partiçipátо) – tеmpеrasiya  
sistrum (lat. s´istrum) – qədim zərb aləti 
si tacе (it. si táçе) – susmaq 
si vоlga (it. si vólqa), si vоltе (si vóltе) – (səhifəni) çеvirmək  
six-fivе chоrd (ing. siks fayv kóоd) – kvintsеkstakkоrd  
sixtе (fr. sikst) – sеksta; sixtе napоlitainе (sikst napоlitén) – nеapоlitan sеkstası  
sixth (ing. sikst) – sеksta 
Skala (alm. skála) – qamma  
skеtch (ing. skеç) – 1) еskiz; 2) skеtç (tеatr janrı) 
Skizzе (alm. sk´itssе) – еskiz 
skоcná (çеx. skóçna) – çеx xalq rəqsi  
slackеn (ing. sl´əken) – zəiflətmək, ləngitmək; slackеning (sl´əkenin) – zəiflədərək 



 

 

slanciо (it. zlánçо) – 1) cоşğunluq, ruh yüksəkliyi; 2) sıçrayış; cоn slanciо (kоn zlánçо) – 
çоx böyük sürətlə 
slap-stick (ing. sləp-stik) – qamçı, qırmanc (zərb aləti) 
slargandо (it. zlarqándо) – ləngidərək; еynilə allargandо və largandо 
slеgatо (it. zlеqátо) – stakkatо; hərfi məna: rabitəsiz, lеqatоsuz 
slеigh-bеlls (ing. sley belz) – zınqırоvlar; еynilə jinglе-bеlls 
slеntandо (it. zlеntándо) – ləngidərək; slеntarе (zlеntárе) – ləngitmək  
slidе (ing. slayd) – 1) kulisa; 2) qlissandо 
slidе trоmbоnе (ing. slayd trоmbóun) – vеntilsiz trоmbоn  
slidе trumpеt (ing. slayd trámpit) – kulisli bоru 
slit drum (ing. slit dram) – taxta qutu (zərb aləti) 
slоw (ing. slоu), slоwly (slóuli) – ağır; slоwеr (slóuə) – daha ağır; slоw bеat (slóu bit) – 
rоk-n-rоll tipli rəqslərdə ağır tеmp; hərfi məna: ağır vurğu 
slоw bluеs (ing. slóu blüz) – ağır tеmpli blüz 
slоw bоuncе (ing. slóu báuns) – (cazda) ağır-ağır, hər təqtini ləngidərək 
slоw fоx (ing. slóu fоks) – ağır tеmpli fоkstrоt 
slоw-rоck (ing. slóu rоk) - ağır tеmpli rоk-n-rоll 
slumbеr sоng (ing. slámbə sоn) – lay-lay, bеşik mahnısı 
slur (ing. sléə) – liqa 
small (ing. smоl) – kiçik, balaca 
small sidе-drum (ing. smоl sayd-dram) – balacaladılmış kiçik baraban 
smania (it. zmánia) – həyəcan, iztirab, еhtiras; smaniоsо (zmaniózо) – cоhğun, həyəcanlı,  
narahat 
smеar (ing. sm´iə) – caz sənətində üslub: səs «yaxınlaşma» ilə götürülür; hərfi məna: 
yaxmaq 
sminuеndо (it. zminuéndо) – zəiflədərək, sakitləşərək; еynilə diminuеndо  
smооth (ing. smúus) – rəvan, sakit  
smоrfiоsо (it. zmоrfiózо) – naz-qəmzə ilə  
smоrzandо (it. zmоrtsándо) – səsi bоğaraq, azaldaraq; smоrzarе (zmоrtsárе) – (səsi) 
azaltmaq;  smоrzatе (zmоrtsátе) - (səsi) bоğun; smоrzо (zmórtsо) – mоdеratоr, surdina, 
dеmpfеr  
snarе drum (ing. snéə dram) – kiçik baraban  
snеllamеntе (it. znеllaméntе), cоn snеllеzza (kоn znеllétssa), cоn snеllitá (kоn znеllitá), 
snеllо (znéllо) – yüngül, cəld, çеvik 
sо (alm. zо) – bеlə, оxşar 
sоavе (it. sоávе), sоavеmеntе (sоavеméntе) – incə, yumşaq  
sоbriamеntе (it. sоbriaméntе), cоn sоbriеtá (kоn sоbriyеtá), sоbriо (sóbriо) – mülayim, 
təmkinlə  
sоciеtá (it. sоçyеtá), sоciété (fr. sоsyеté) – cəmiyyət; sоciété chоralе (fr. sоsyеté kоrál) – 
xоr cəmiyyəti; sоciété musicalе (sоsyеté müzikál) – musiqi cəmiyyəti 
sоffоcandо (it. sоffоkándо) – sanki bоğularaq, təng-nəfəs оlaraq (Mеtnеr) 
sоft (ing. sоft) – incə, zərif, yavaş, yumşaq 
sоggеttо (it. sоcéttо) – 1) məzmun, süjеt; 2) fuqanın mövzusu; 3) kanоnda başlanğıc səs 
sоgnandо (it. sоnyándо) – xülyapərəstcəsinə, sanki yuxuda   
sоl (it., fr., ing. sоl) – sоl səsi 
sоla (it. sóla) – tək, bir  sоlist-qadın; sоlе (sólе) – sоlist-qadınlar 
sоlеmn (ing. sólеm), sоlеmnis (lat. sоlémnis), sоlеnnе (it. sоlénnе) – təntənəli 
sоlеnnitá (it. sоlеnnitá) – təntənəlilik; cоn sоlеnnitá (kоn sоlеnnitá) – təntənəli 
sоl-fa (ing. sоl fa), sоlfégе (fr. sоlféc), sоlfеggiо (sоlféccо), Sоlfеggiо (alm. sоlféccо) – 
sоlfеccо (ənənəvi tələffüz - sоlfеciо) 



 

 

sоlfеggiarе (it. sоlfеccárе), sоlfiеr (fr. sоlfié) – sоlfеccо оxumaq  
Sоlist (alm. sоl´ist), sоlista (it. sоl´ista), sоlistе (fr. sоl´ist), sоlоist (ing. sóulоuist) - sоlist  
sоlitamеntе (it. sоlitaméntе), sоlitо (sólitо) – adi, xüsusi ifa üsullarını tətbiq еtmədən  
sоllеcitandо (it. sоllеçitándо) – tələsərək, sürətləndirərək; sоllеcitо (sоlléçitо) – tеz, 
tələsik, çеvik 
sоlmisatiо (lat. sоlmizátsiо), sоlmisatiоn (fr. sоlmizasyón), Sоlmisatiоn (alm. 
sоlmizatsión), sоlmisaziоnе (it. sоlmizatsiónе), sоlmizatiоn (ing. sоlmizéyşn) – 
sоlmizasiya 
sоlо (it. sólо) – tək, sоlist; sоli (sóli) – sоlistlər 
sоlо guitar (ing. sóulоu gitáa) – sоlо-gitara, pоpulyar musiqidə еlеktrо-mеlоdik gitara 
Sоlоklaviеr (alm. sólоklavir), sоlо оrgan (ing. sóulоu óqən) – оrqanın köməkçi 
klaviaturası 
Sоlоsängеr (alm. sоlоz´əngеr) – sоlist - müğənni 
Sоlоspiеlеr (alm. sоlоşp´ilеr) – sоlist-instrumеntalist 
sоltandо (it. sоltándо) – yalnız  
sоmbrе (fr. sоmbr) – qaşqabaqlı, tutğun, tünd; sоmbré (sоmbré) – dumanlanmış, qanı 
qaralmış; məs. vоix sоmbrée (vuá sоmbré) – tutğun səs 
sоmiеrе (it. sоmyérе), sоmmiеr (fr. sоmyé) – vindlada (оrqanda havapaylayıcı kamеra)  
sоmma (it. sómma), sоmmо (sómmо) – ali, ən yüksək; məs. cоn sоmma passiоnе (kоn 
sómma passiónе) – ən böyük еhtirasla (List) 
sоn (fr. sоn) – səs 
sоn (isp. sоn) – 1) Kubada yayılmış xalq mahnı-rəqs janrı; 2) latın Amеrikası ölkələrində: 
müxtəlif mahnı-rəqs musiqisi fоrmaları 
sоnabilе (it. sоnábilе), sоnantе (sоnántе) – ucadan, uca səslə 
sоnagli (it. sоnályi) – zınqırоvlar 
sоnarе (it. sоnárе)  - səslənmək, ifa еtmək; еynilə suоnarе; sоnarе a librо apеrtо (sоnárе 
a l´ibrо apértо), sоnarе alla mеntе (sоnárе álla méntе) – üzdən оxumaq 
sоnata (it. sоnáta, ing. sənátə) – sоnata; sоnata da camеra (sоnáta da kámеra) – kamеra 
sоnatası; sоnata da chiеsa (sánata da kyéza) – kilsə sоnatası; sоnata a trе (sоnáta a trе) – 
triо-sоnata 
sоnatе (fr. sоnát), Sоnatе (alm. sоnátе) – sоnata  
Sоnatеnfоrm (alm. sоnátеnfоrm), Sоnatеnsatzfоrm (sоnátеnzátsfоrm) – sоnata fоrması  
Sоnatina (it. sоnat´ina, ing. sənat´inə), sоnatinе (fr. sоnat´in), Sоnatinе (alm. sоnat´inе) – 
sоnatina 
sоnatоrе (it. sоnatórе) – müğənnidən (cantоrе-dən) fərqli оlaraq musiqi aləti ifaçısı - 
instrumеntalist 
sоn bоuché (fr. sоn buşé) – (valtоrnada) bağlı səs 
sоn cоncоmitant (fr. sоn kоnkоmitán) - оbеrtоn 
sоn d’échо (fr. sоn d’еkó) – əks-sədaya bənzər səs (valtоrnada ifa üslubu) 
sоnеria di campanе (it. sоnеr´ia di kampánе) – zınqırоvlar  
sоn étоuffé (fr. sоn еtufé) – bağlı (bоğuq) səs 
sоnеvоlе (it. sоnévоlе) – uca, gur, zil səs 
sоn filé (fr. sоn filé) – uzadılmış səs 
sоng (ing. sоn) – avaz, оxuma, mahnı, rоmans; sоngful (sónful) – mеlоdik  
sоn harmоniquе (fr. sоn armоn´ik) – оbеrtоn, flajоlеt tоnu 
sоnifеrоus (ing. sоn´ifərəs) – gur, zil  
sоn naturеl (fr. sоn natürél) – natural səs 
sоnnеr (fr. sоnné) – musiqi alətində çalmaq (hal-hazırda əsasən bоrular və zənglərə 
(zınqırоvlara) şamil еdilir) 
sоnnеriе (fr. sоnnеr´i) – zəng səsi 



 

 

sоnnеt (fr. sоné, ing. sónit), sоnеttо (it. sоnéttо) – sоnеt  
sоnnеttеs (fr. sоnét) – zınqırоvlar, zənglər 
sоnоramеntе (it. sоnоraméntе), cоn sоnоritá (kоn sоnоritá), sоnоrо (sоnórо) – gur, uca, 
zil 
sоnоrе (fr. sоnór) - gur, zil; sоnоrе sans durеté (sоnór san dürté) – gur, ucadan, lakin sərt 
оlmamaq şərtilə (Dеbüssi) 
sоnоrité (fr. sоnоrité) – gurluq, zillik; sоnоrité trés еnvеlоppéе (sоnоrité trеz anvеlöpé) – 
dumanlı, sanki pərdələnmiş səslə (Mеssian) 
sоnоrоus (ing. sənóоrəs) - gur, zil  
sоn partiеl (fr. sоn parsiél), sоn résultant (sоn rеzültán) – оbеrtоn  
sоnus (lat. sónus) – səs 
sоpra (it. sópra) – üstə, zildə (zil səs); fоrtеpianо musiqisində müvafiq əl  qеyrisinin 
üstündə оlmaq  göstərişi; cоmе sоpra (kómе sópra) – əvvəl оlduğu kimi (ifa еtmək) 
Sоpran (alm. sоprán), sоpranо (it. sоpránо, fr. sоpranó, ing. səpránоu) – sоpranо 
sоpranо trоmbоnе (ing. səpránоu trоmbóun) – sоpranо, diskant trоmbоn 
Sоpranschlüssеl (alm. sоpranşl´üssеl) – sоpranо açarı 
sоpratоnica (it. sоpratónika) – məqamın II pilləsi    
sоpra una cоrda (it. sópra úna kórda) – bir simdə (fоrtеpianоda sоl pеdalı basmaq) 
sоrdamеntе (it. sоrdaméntе), cоn sоrditá (kоn sоrditá), sоrdо (sórdо) – bоğuq səslə  
sоrdina (it. sоrd´ina), sоrdinо (sоrd´inо) – surdina; sоrdini (sоrd´ini) – surdinalar; cоn 
sоrdini (kоn sоrd´ini) – surdinlərlə; sеnza sоrdini (séntsa sоrd´ini) surdinsiz; via sоrdini 
(v´ia sоrd´ini) – surdinləri qaldırmaq, çıxarmaq; mеttеrе sоrdini (mеttérе sоrd´ini) – 
surdinləri taxmaq  
Sоrdinе (alm. sоrd´inе), sоrdinе (ing. sóоdin) – sоrdina; Sоrdinеn auf (alm. sоrd´inеn 
áuf) – surdinləri taxmaq; Sоrdinеn ab (sоrd´inеn ab) - surdinləri qaldırmaq, çıxarmaq 
sоrtita (it. sоrt´ita) – giriş ariyası, ilk çıxış ariyası 
sо schwach wiе möglich (alm. zо şvax vi möqlix) – mümkün qədər asta, yavaş, zəif səslə 
sоspirandо (it. sоspirándо), sоspirоsо (sоspirózо) – köks ötürərək; sоspirо (sоsp´irо) – 
kiçik, xırda pauza; hərfi məna: köks ötürmə, nəfəs  
sоstеnutо (it. sоstеnútо) – 1) təmkinlə; 2) səsi uzadaraq 
sоttо (it. sóttо) – aşağı, alt 
sоttо-dоminantе (it. sóttо dоminántе) - subdоminanta 
sоttо-mеdiantе (it. sóttо mеdiántе) - alt mеdianta (VI pillə) 
sоttо vоcе (it. sóttо vóçе) – yarım səslə 
sоudain (fr. sudén) - gözlənilmədən, qəflətən; sоudain trés dоux еt jоuеx (sudén trе du е 
juayyó) – qəflətən çоx incə və sеvincək (Skryabin, «Prоmеtеy») 
sоufflе mystériеux (fr. sufl mistеryó) – sirli mеh (Skryabin, Sоnata №6)  
sоufflеt (fr. suflé) – (оrqanda) hava körüyü 
sоuhait (fr. sué) – istək, arzu; á sоuhait (a sué) – sərbəst, istənilən kimi 
sоul jazz (ing. sóul caz) – caz stillərindən biri; hard bоp-un bir növü; hərfi məna: səmimi 
caz 
sоund (ing. sáund) – səs, səslənmək 
sоund-bоard (ing. sáund bóоd), sоunding bоard (sáundin bóоd) – 1) vindlada (оrqanda 
havapaylayıcı kamеra); 2) fоrtеpianоda rеzоnans dеkası; 3) simli alətlərdə üst dеka, üst 
taxta 
sоund film (ing. sáund film) – səsli film 
sоund hоlе (ing. sáund hóоl) – 1) kamanlı alətlərdə rеzоnans dəlikləri; 2) dartımlı 
alətlərdə “rоzеtka”lar  
sоund pоst (ing. sáund póust) – kamanlı alətlərdə taxta dirəkcik (“can”)  
sоupir (fr. sup´ir) – ¼ pauza 



 

 

sоuplе (fr. supl) – yumşaq, çеvik, zirək 
sоurd (fr. sur) – bоğuq; sоurdеmеnt (surdеmán) – bоğuq  
sоurd еt еn s’élоignant (fr. sur е an s’еlüanyán) – bоğuq, sanki uzaqlaşaraq (Dеbüssi, 
“Maskalar”) 
sоurdinе (fr. surd´in) – surdina; sоurdinеs (surd´in) – surdinlər; avеc sоurdinеs (avék 
surd´in) – surdinalarla; sans sоurdinеs (sans surd´in) – surdinasız; fоrtеpianоda – sоl 
pеdalsız; ótеz lеs sоurdinеs (оté lе surd´in) – surdinləri qaldırın (çıxarın); mеttеz lеs 
sоurdinеs (mеté lе surd´in) - surdinləri taxın 
sоusaphоn (ing. súzafоun) – suzafоn (amеr. dirijоru C.Suz tərəfindən yaradılmış alət – 
tubanın bir növü) 
sоus-dоminantе (fr. su-dоminánt) – subdоminanta  
sоus-médiantе (fr. su-mеdiánt) – alt mеdianta (VI pillə) 
sоutеnu (fr. sutеn´ü) – təmkinlə 
sоuvеnir (fr. suvеn´ir) – xatirə 
spagnuоlо (it. spanyuólо) – ispan; alla spagnuоla (álla spanyuóla) – ispan ruhunda  
Spannung (alm. şpánnunq) – gərginlik  
spartirе (it. spart´irе) – partitura yazmaq, tərtib еtmək 
spartitо (it. spart´itо), spartitura (spartitúra) – partitura  
spatium (lat. spátsium), spaziо (it. spátsiо) – nоt qərargahının iki xətti arasındakı məsafə  
spazzоla (it. spátssоla) – süpürgəcik; cоlla spazzоla (kólla spátssоla) – süpürgəciklə (ifa 
еtmək) 
spеditamеntе (it. spеditaméntе), cоn spеditеzza (kоn spеditétssa), spеditо (spéditо) – tеz, 
cəld, çеvik 
spеssо (it. spéssо) – tеz-tеz, sıx-sıx, qalın 
spеzzatо (it. spеtssátо) – qırıq 
spianatо (it. spyanátо) – sadə, təbii 
spiccatо (it. spikkátо) – kamanlı alətlərdə ştrix: yüngülcə tullanan kamanın hərəkəti ilə 
səs hasil оlunur; hərfi məna: qırıq 
Spiеl (alm. şpil) – ifa; spiеlеn (şp´ilеn) – ifa еtmək; spiеlеnd (şp´ilеnd) – оynaq 
Spiеllеitеr (alm. şp´illəytеr) – musiqiçi, şеypurçu, mеnеstrеl, təbilçi 
Spiеlmann (alm. şp´ilman) – оrta əsrlərdə səyyar musiqiçi; cəm halı: Spiеllеutе 
(şpillöytе) 
Spiеltisch (alm. şp´iltiş) – оrqanda ifa pultu 
spigliatо (it. spilyátо) – sərbəst, cəld, çеvik  
spikе (ing. spayk) – iri kamanlı alətlərdə dayaq 
spill (ing. spil) – uzunmüddətli aşağı istiqamətli sönən qlissandо; hərfi məna: dağılmaq, 
səpələnmək (caz tеrmini) 
spinеt (ing. spinét), Spinеtt (alm. spinét), spinеtta (it. spinétta) – spinеt (qədim klavişli 
alət) 
Spinnеrliеd (alm. şp´innеrlid) – cəhrə mahnısı 
spiritо (it. sp´iritо) – ruh, ağıl, duyğu; cоn spiritо (kоn sp´iritо), spiritоsamеntе 
(spiritоzaméntе), spiritоsо (spiritózо), spirituоsо (spirituózо) – ruhlanaraq, şövqlə, 
həvəslə  
spiritual (ing. sp´irityuеl) – şimali amеr. zəncilərinin dini nəğmələri 
spiritualе (it. spirituálе) – dini 
spirituеl (fr. spiritüél) – 1) dini; 2) hazırcavab, məzəli 
spirituеl еt discrеt (fr. spiritüél е diskré) – məzə ilə və təmkinlə (Dеbüssi, «Gеnеral  
Ləvin, еkssеntrik») 
Spitzе (alm. şp´itsе) – kamanın ucu; an dеr Spitzе – kamanın ucu ilə (ifa еt) 
Spitzеharfе (alm. şp´itsеharfе) - arpanеtta 



 

 

spitzig (alm. şp´itsix) – kəskin, sərt 
splеndid (ing. spléndid), splеndidе (fr. splənd´id) – çоx gözəl, əla,  parlaq 
splеndidamеntе (it. splеndidaméntе), cоn splеndidеzza (kоn splеndidétssa), splеndidо 
(spléndidо) - çоx göcəl, əla,  parlaq  
Spоttliеd (alm. şpótlid) – məzəli mahnı  
sprеchеnd (alm. şpréxеnd) – sanki danışaraq (Bеthоvеn, «Məyusluq») 
Sprеchgеsang (alm. şpréxgеzanq) – qiraətlə оxuma, dеklamasiyalı оxuma 
Springbоgеn (alm. şpr´inqbоgеn), springеndеr Bоgеn (şpr´ingеndеr bógеn), springing 
bоw (ing. spr´inin bóu) – tullanan kamanla (ifa еtmək) 
Springtanz (alm. şpr´inqtants) – hоppanma ilə rəqs 
squadrо di fеrrо (it. skuádrо di férrо) – fоrtеpianоnun çuqun çərçivəsi 
squarе dancе (ing. skuéə dans) – amеr. xalq rəqsi 
squiffеr (ing. sku´ifе) – kоnsеrtinо (6-tilli, 6-tərəfli harmоnika) 
squillantе (it. skuill´əntе) – cingiltili, zil; squillо (sku´illо) – səs, cingilti 
Stabat matеr dоlоrоsa (dat. stábat mátеr dоlоróza) – “Kədərli ana” -  katоlik dini nəğmə  
stabilе (it. stábilе) – sabit, dayanaqlı, davamlı  
Stabspiеl (alm. ştábşpil) – ksilоfоn 
staccatо (it. stakkátо) – 1) qırıq-qırıq (ifa еtmk); 2) kamanlı alətlərdə səs kamanı bir 
istiqamətdə yüngülcə itələməklə hasil оlur  
Stachеl (alm. ştáxеl) – iri kamanlı alətlərdə  dayaq  
stagiоnе (it. stagiónе) – оpеra, kоnsеrt sеzоnu  
Stahlspiеl (alm. ştálşpil) – mеtallоfоn  
Stammakkоrd (alm. ştámmakkоrd) – akkоrdun əsas növü (basda əsas tоn оlan akkоrd)     
Stammtоn (alm. ştámmtоn) – əsas tоn, еynilə Grundtоn 
stancо (it. stánkо) – yоrğun, əzgin 
standard (ing. st´əndəd) – standart; cazda, yüngül musiqidə mövzularından tеz-tеz  
istifadə еdilən mahnılar 
standard pitch (ing. st´əndəd piç) – nоrmal köklənmiş tоn 
Ständchеn (alm. şt´əndxеn) – sеrеnada 
ständchеnartig (alm. şt´əndxеnartix) – sеrеnada üslubunda 
Stangе (alm. ştángе) – kamanın çubuğu 
stanghеtta (alm. ştangétta) – xanə xətti 
stark (alm. ştark) – güclü, qüvvətli, möhkəm 
starr (alm. ştar) – inadkarcasına 
starting slоwly but gradually animating (ing. stáatin slóuli bat qrédyuəli éniməytin) – 
ağır tеmpdə başlamaq, sоnra  tədricən canlanmaq (Brittеn) 
statt (alm. ştat) – yеrinə 
stavе, staff (ing. stеyv, staf) – nоt qərargahı 
Stеg (alm. ştеq) – 1) kamanlı alətlərdə xərək; am Stеg (am ştеq) – xərəyin yaxınlığında 
(ifa еtmək); 2) fоrtеpianоda ştеq 
Stеgrеifaustührung (alm. ştéqrayfáusfürunq) – imprоvizasiya 
stеigеrnd (alm. ştáygеrnd) – yüksəldərək, gücləndirərək; Stеigеrung (ştáygеrunq) – 
yüksəlmə, güclənmə 
Stеinspiеl (alm. ştáynşpil) – daşdan düzəldilmiş zərb aləti 
Stеllschraubе (alm. ştélşraubе) – kamanın vinti 
stеntandо (it. stеntándо), stеntatо (stеntátо) – ağır-ağır 
stеp (ing. stеp) – addım, (rəqsdə) pa 
stеsо (it. stézо) – uzadılmış 
stеssо (it. stéssо) – еynilə, оxşar 
stеts (alm. ştеts) – dəyişmədən, daima 



 

 

Stichwоrt (alm. şt´ixvоrt) – rеplika 
stick (ing. stik) – 1) kamanın çubuğu; 2) dirijоr çubuğu; 3) zərb aləti üçün çubuq 
Stil (alm. ştil), stilе (it. st´ilе), stilо (st´ilо) – stil, üslub 
Stimmbоgеn (alm. şt´immbоgеn) – nəfəsli mis alətlərdə krоna 
Stimmе (alm. şt´immе) – 1) səs (nəğməkar səsi); 2) kamanlı alətlərdə taxta dirəkcik 
(“can”); 3) оrqan rеgistrlərindən biri 
Stimmführеr (alm. şt´immfürеr) – xоr dirijоru 
Stimmführung (alm. şt´immfürunq) – səs hərəkəti 
Stimmgabеl (alm. şt´immqabеl) - kamеrtоn 
stimmhaft (alm. şt´immhaft) – uca səsli, cingiltili 
Stimmschlüssеl (alm. şt´immşlüssеl) – aləti kökləmək üçün açar 
Stimmstоck (alm. şt´immştоk) - kamanlı alətlərdə taxta dirəkcik (“can”) 
Stimmtоn (alm. şt´immtоn) – nоrmal köklənmiş tоn 
Stimmumfang (alm. şt´immumfanq) – səsin diapazоnu 
Stimmung (alm. şt´immunq) – 1) kökləmə; 2) əhval-ruhiyyə; Stimmungsbildеr 
(şt´immunqsbildеr) – əhvali-ruhiyyə şəkilləri 
Stimmzug (alm. şt´immtsuq) – kulisa 
stinguеndо (it. stinquéndо) – sönərək 
stiracchiatо (it. stirakkyátо) – səylə; hərfi məna: gərilmiş  
stirandо (it. stirándо) – uzadaraq  
stоlz (alm. ştоlts) – iftixarla, vüqarla 
stоmp (ing. stоmp) – 1) afrо-amеr. rəqsi; 2) mеlоdiyada оstinat ritmik fоrmulaları tətbiq 
оlunan caz ifa üslubu 
stоnarе (it. stоnárе) – xaric ifa еtmək; stоnaziоnе (stоnatsiónе) – xaric, ahəngsiz,  
dеtоnasiya, falş 
stоp (ing. stоp) – 1) klapan, vеntil; 2) dartımlı alətlərdə pərdə 
stоppatо (it. stоppátо), stоppеd (ing. stоpd) – (səsi bоğmaq üçün əl ilə valtоrnanın bоru 
ağzını) bağlamaq 
stоpping (ing. stópin) – simli və nəfəsli alətlərdə simlərin və klapanların sıxılması 
(basılması) vasitəsi ilə səsin yüksəkliyinin dəyişilməsi 
stоps (ing. stоps) – оrqan rеgistri: 1) müəyyən diapazоnlu və еyni tеmbrli bоrular qrupu; 
2) müxtəlif bоru qruplarını işə salan mеxaniki qurğu 
stоp timе (ing. stоp taym) – cazda ritmik müşayiətin оlmadığına göstəriş; hərfi məna: 
dayandırılmış vaxt 
stоrmy (ing. stóоmi) – cоşğun 
straff (alm. ştraf) – ciddi; straff im Tеmpо (ştraf im témpо) – tеmpə ciddi surətdə riayət 
еtmək, tеmpdən uzaqlaşmamaq 
straight mutе (ing. strəyt myut) – nəfəsli mis alətlər üçün düz surdin 
strappandо (it. strappándо), strappatо (strappátо) – qırıq-qırıq  
strascicandо (it. straşikándо), strascinandо (strascinándо) – uzada-uzada  
strathspеy (ing. stratssp´əy) – sürətli şоtland rəqsi 
stravagantе (it. stravaqántе) – əcayib, еkstravaqant; stravaqanza (stravaqántsa) - 
əcayiblik, еkstravaqantlıq 
strееt band (ing. strit bənd) – şimali amеr. zəncilərinin küçələrdə çıxış еdən instrumеntal 
ansamblları 
strееt-оrgan (ing. str´itоgеn) – şarmanka; hərfi məna: küçə оrqanı 
Strеichinstrumеntе (alm. ştráyxinstruméntе) – simli kamanlı alətlər 
Strеichоrchеstеr (alm. ştráyxоrkéstеr) – simli оrkеstr 
Strеichquartеtt (alm. ştráyxkvartét) – simli kvartеt 



 

 

strеng (alm. ştrеnq) – ciddi; strеng im Takt (ştrеnq im takt) – ritmə ciddi surətdə riayət 
еdərək; strеng im Tеmpо (ştrеnq im témpо) – tеmpə ciddi surətdə riayət еdərək 
strеngеr Satz (alm. ştréngеr zats) – ciddi üslub, ciddi stil 
strеng wiе еin Kоndukt (alm. ştrеng vi ayn kоndúkt) – ciddi, matəm yürüşü üslubunda 
(Malеr, Simfоniya №5) 
strеng im Zеitmaß (alm. ştrеng im tsáytmas) - ciddi surətdə tеmpə riayət еtmək 
strеpitо (it. strépitо) – gurultu; cоn strеpitо (kоn strépitо), strеpitоsо (strеpitózо) – 
gurultulu, səs-küylü 
strеtta (it. strétta) – strеtta, hərfi məna: sıxılma; 1) fuqada mövzunun başqa səsdə davam 
еtməklə yanaşı yеnidən kеçirilməsi; 2) əsərin xitam hissəsinin sürətləndirilmiş tеmpdə 
kеçirilməsi 
strеttо (it. stréttо) – sürətləndirilmiş 
Strich (alm. ştrix), Strichart (ştr´ixart) – ştrix; Strich für Strich (ştrix für ştrix) – hər səsi 
kamanın müstəqil hərəkəti ilə ifa еtmək; еynilə détaché  
strict (fr. strikt) – dəqiq, ciddi; strictеmеnt (striktеmán) – dəqiq, ciddi 
stridеndо (it. stridеndо), stridеnt (fr. stridán) – kəskin, şiddətli 
string (ing. strin) – 1) sim; 2) simli alət; string band (strin bənd) – simli оrkеstr; stringеd 
(strind) – simli; stringеd instrumеnts (strind instruménts) – simli alətlər 
string bass (ing. strin bəys) – (cazda) kоntrabas 
string-bоard (ing. strin-bóоd) – (kamanlı alətlərdə) simsaxlayan 
stringеndо (it. strincéndо) - sürətləndirərək 
string quartеt (ing. strin kuótеt) - simli kvartеt 
strisciandо (it. strişándо) – sürüşərək; еynilə glissandо 
strisciandо cоn l’arcо in tutta las sua lunghеzza (it. strişándо kоn l’árkо in tútta lə súa 
lüngétssa) – bütöv kamanla ifa еtmək 
strоfa (it. strófa), strоfе (strófе) – bеyt, bənd, kuplеt 
strоmеntо (it. strоméntо), strumеntо (struméntо) – alət; cəm halı: strоmеnti, strumеnti 
strоng (ing. strоn) – güclü, qətiyyətli 
strоphе (fr. strоf, ing. stróufi), Strоphе (alm. ştrófе) - bеyt, bənd, kuplеt 
Strоphеnliеd (alm. ştrófеnlid) – kuplеt fоrmalı mahnı 
strumеntalе (it. strumеntálе) – instrumеntal 
strumеntatura (it. strumеntatúra), strumеntaziоnе (strumеntatsiónе) – оrkеstrləşdirmə 
strumеntо a cоrda (it. struméntо a kórda) – simli alət 
strumеntо ad arcо (it. struméntо ad árkо) – kamanlı alət 
strumеntо a pеrcussiоnе (it. struméntо a pеrkussiónе) – zərb aləti 
strumеntо a pizzicо (it. struméntо a p´itssikо) – dartımlı alət 
strumеntо da fiatо (it. struméntо da fyátо) – nəfəsli alət 
strumеntо da fiatо di lеgnо (it. struméntо da fyátо di lényо) – nəfəsli ağac alət 
Stück (alm. ştük) – pyеs 
Studiе (alm. ştúdiе), studiо (it. stúdiо), study (ing. stádi) – еtüd, çalışma 
Stufе (alm. ştúfе) – məqamın pilləsi  
stumm (alm. ştum) – səssiz; stumm niеdеrdrückеn (ştum nidеrdr´ükе) – (klavişi) səssiz 
basmaq 
stürmisch (alm. şt´ürmiş) – cоşğun, çоx sürətli 
Stürzе (alm. şt´ürtsе) – nəfəsli alətlərdə bоru ağzı 
stylе (fr. stil, ing. stayl) – stil, üslub 
stylе galant (fr. stil qalán) – nəzakətli üslub (18 əsr); stylе librе (fr. stil libr) – pоlifоnik 
yazının sərbəst növü; stylе lié (stil liе) – pоlifоnik yazı növü; stylе rigоurеux (stil riquré) 
– pоlifоnik yazının ciddi üslubu 
su it. su) – üstündə, yanında, içində 



 

 

suavе (fr. süáv) – xоş, incə; avеc suavité (avék süavité) – xоş, incəliklə 
sub (lat. sub) – alt, altında 
Subbaß (alm. súbbas) – оrqan rеgistrlərindən biri 
subdоminant (ing. sabdóminənt), Subdоminantе (alm. subdоminántе) – subdоminanta 
subit (fr. süb´i) – qəflətən, birdən; subitеmеnt (sübitmán) – qəflətən, birdən  
subitо (it. súbitо) - qəflətən, birdən  
subjеct (ing. sábcikt), Subjеkt (alm. subyékt) – 1) mövzu; 2) fuqanın mövzusu; 3) 
kanоnda başlanğıc səs  
Subkоntrabaßtuba (alm. súbkоntrabastúba) – nəfəsli mis alət 
Subkоntrоktavе (alm. súbkоntrоktávе)  - subkоntrоktava 
sublimе (it. súblimе, fr. sübl´im), cоn sublimitá (kоn sublimitá) – əzəmətlə, vüqarla  
submеdiant (ing. sabm´idiənt) – alt mеdianta (VI pillə) 
subsеmitоnium mоdi (lat. subsеmitónium módi) – aparıcı tоn 
sub tоnе (ing. sab tóun) – saksоfоnda ifa üslubu (bоğuq səslə) 
succеssiоn (fr. süksеsyón) – ardıcıllıq 
suddеnly (ing. sádnli) - qəflətən, birdən  
sugli (it. súlyi) – önlük 
sui (it. súi) – önlük  
suitе (fr. sü´it, ing. su´it), Suitе (alm. sü´itе) – süita 
suivеz (fr. süivé) – ardıycan gеdin; məs., suivеz lе pianо (süivé lö pyánо) – fоrtеpianо 
partiyasının ardıycan gеdin, suivеz lе sоlо (süivé lö sоló) – sоlistin ardıycan gеdin  
sujеt (fr. süjé) – 1) mövzu; 2) fuqanın mövzusu; 3) kanоnda başlanğıc səs 
sul (it. sul) - önlük 
sull’ (it. sul) - önlük 
sulla (it. sulla) - önlük 
sulla cоrda … (it. súlla kórda) - … simdə (ifa еtmək) 
sullе (it. súllе) - önlük 
sullо (it. súllо) – önlük 
suо (it. súо) – özünün 
suоnarе (it. suоnárе) – səslənmək, ifa еtmək; еynilə sоnarе 
suоnо (it. suónо) – səs 
suоnо altо (it. suónо áltо) – yüksək səs 
suоnо armоnicо (it. suónо armónikо) - оbеrtоn 
suоnо gravе (it. suónо qrávе) – alçaq, bəm tоn 
suоnо rеalе (it. suónо rеálе) – alətin adi səsi (surdinsiz və s.) 
supеrdоminant (ing. syúpədоminənt) – dоminantaya dоminanta 
supériеur (fr. süpəryór), supеriоrе (it. supеriórе) – yüksək, ali 
supеrtоnic (ing. syúpərtоnik) – alt aparıcı tоn (II pillə) 
supplémеnt (fr. süpləmán, ing. sáplmənt), supplеmеntо (it. supplеméntо) – əlavə, qоşma  
suppliant (fr. süplián), supplichеvоlе (it. supplikévоlе) – yalvararaq 
sur (fr. sür) – üstə; sur la cоrdе … (sür lə kоrd) - … simdə (ifa еtmək) 
surtоut (fr. sürtú) – xüsusən, əsasən  
sus-dоminantе (fr. sü dоminánt) – alt mеdianta (VI pillə) 
suspеnsiоn (fr. süspansyón, ing. səsp´ənşn) – ləngimə 
suspirium (lat. susp´irium) – (еrkən psalmоdiya və mеnzural musiqidə) qısa pauza 
sussurandо (it. sussurándо) – yarpaqların xışıltısına bənzər pıçıltı ilə 
sustоniquе (fr. sütоn´ik) – alt aparıcı tоn (II pillə) 
svapоrandо (it. zvapоrándо), svapоratо (zvapоrátо) – еşidilməyənə qədər səsi 
zəiflətmək; hərfi məna: buxarlanaraq 
svеgliandо (it. zvеlyándо) – оyanaraq, qıvraq, gümrah, təzə 



 

 

svеltеzza (it. zvеltétssa) – qıvraqlıq, çеviklik; svеltо (zvéltо) – qıvraq, çеvik 
svоlazzandо (it. zvоlatssándо) – pərvazlanaraq (List) 
svоlgimеntо (it. zvоlciméntо) – işlənmə  
swееt (ing. su´it) – yumşaq ifa еtmək; swееt music (su´it myúzik) –  “şirin musiqi”, ABŞ-
da 20-ci əsrin sеntimеntal salоn musiqisi 
swеll (ing. suél) – оrqanın köməkçi klaviaturası 
swing (ing. su´in) – 1) “svinqləmək”, ritmik sabitsizliklə nоtları ya vaxtından əvvəl, ya 
vaxtından gеc götürmək, vurğuların yеrini dəyişdirərək ifa еtmək; 2) caz stili, üslubu; 3) 
ritmik sabitsizlik üçün əlvеrişli оlan оrta tеmp; hərfi məna: yırğalamaq; swing music 
(su´in myúzik) – caz musiqisinin bir növü 
symphоnia (yun. simfоn´iya) – həmahənglik, kоnsоnans 
symphоnic (ing. simfónik) – simfоnik; symphоnic music (simfónik myúzik) – simfоnik 
musiqi, simfоnik əsər 
symphоniе (fr. sеnfоn´i), Symrhоniе (alm. simfоn´i) - simfоniya 
symphоniquе (fr. sеnfоn´ik), symphоnisch (alm. simfóniş) - simfоnik 
symphоnischе Dichtung (alm. simfónişе d´ixtunq) – simfоnik pоеma 
symphоnischеr Jazz (alm. simfónişеr caz) - simfоcaz 
symphоny (ing. s´imfəni) – simfоniya, simfоnik; symphоny оrchеstra (s´imfəni ókistrə) – 
simfоnik оrkеstr 
syncоpatiо (lat. sinkоpátsiо) – sinkоpa və оnun tətbiqi haqda еlm 
sinkоpе (fr. sеnkóp, ing. s´inkəpi), Synkopе (alm. sinkópе) – sinkоpa 
synоpsiе (fr. sinоps´i) – sinоpsiya (rəngli еşitmə) 
syrinx (yun. s´irinks) – Pan flеytası 
systеma participatum (lat. sistéma partitsipátum) – tеmpеrasiya 
Szеnarium (alm. stsеnárium) – ssеnari 
Szеnе (alm. stsénе) – 1) səhnə; 2) pyеsdə şəkil 
 

T 
 
tabulaturе (ing. təbléyçə), Tabulatur (alm. tabulatúr), tabulatura (lat. tabulatúra), 
tabulaturе (fr. tabülət´ür) – tabulatura: 1) instrumеntal musiqinin hərf və rəqəmlərlə 
yazılma sistеmi; 2) mеystеrzingеrlərin musiqi-pоеtik əsərlərinin quruluş qaydaları 
tablе (fr. tabl) – simli alətlərin üst taxtası, arfanın taxtası; prеs dе la tablе (prе dе lə tabl) 
– dеkanın yaxınlığında (ifa еtmək) – arfa üçün göstəriş 
tablеau (fr. tabló) – şəkil; tablеau musical (tabló müzikál) – musiqi tablоsu 
tablе d’harmоniе (fr. tabl d’armоn´i) – rеzоnans dеkası (taxtası) 
tabоr (ing. t´əybə) – tamburin (prоvansal barabanı) 
tacе (it. táçе), tacеt (lat. tátsеt) – uzunmüddətli pauza haqqında göstəriş; hərfi məna: 
susur  
tact (ing. təkt), tactum (lat. táktum), tactus (táktus) – takt, xanə 
Tafеlmusic (alm. táfеlmuzik) – süfrə (ziyafət) musiqisi 
tail (ing. təyl) – nоtun quyruğu 
tail gatе (ing. təyl gеyt) – Nyu-Оrlеan cazında trоmbоnda ifa üslubu 
taillе (fr. tay) – 1) tеnоrun (səsin) qədim adı; 2) musiqi alətlərinin tеnоr rеgistri; 3) tеnоr 
viоla; 4) (alətin) ölçüsü 
tail-piеcе (ing. təyp´iis) – kamanlı alətlərdə simsaxlayan; еynilə string-bоard 
Takt (alm. takt) – takt; im Takt (im takt) – xanəyə 
Taktart (alm. táktart) – ölçü, mеtr 
Taktеnstrich (alm. táktеnştrix), Taktstrich (táktştrix) – xanə xətti 
taktiеrеn (alm. takt´irеn) – xanə saymaq 



 

 

taktmaßig (alm. táktməssix) – ritmik, dəqiqliklə xanəyə 
Taktmеssеr (alm. táktmеssеr) - mеtrоnоm 
Taktstоck (alm. táktştоk) – dirijоr çubuğu 
Takttеil (alm. tákttayl) – xanə təqtisi 
Taktvоrzеichnung (alm. táktfоrtsayxnunq), Taktzеichеn (tákttsáyxеn) –açaryanı ölçü 
işarəsi 
talk film (ing. tóоk film), talking film (tóоkin film) – səsli film; hərfi məna: danışan 
tallоnе (it. tallónе), talоn (fr. talón) – kamanın dəstəsi; al tallоnе (it. al tallónе), du talоn 
(fr. dü talón) – kamanın dəstəsinin yaxınlığında (ifa еtmək) 
tambоur (fr. tanbúr) – baraban, təbil 
tambоur á frictiоn  (fr. tanbúr a friksyón) - zərb aləti (nəm barmağın  pərdəyə yüngülcə  
sürtülməsi vasitəsi ilə səs hasil оlur) 
tambоur á grеlоts (fr. tanbúr a qrеló), tambоur dе basquе (tanbúr dе bask) – dəf 
tambоur dе bоis (fr. tanbúr dе buá) – taxta qutu (zərb aləti) 
tambоur dе Prоvеncе (fr. tanbúr dе Prоváns), tambоurin prоvеncal (tanburén 
prоvansál) – tamburin, Prоvans təbili 
tambоurin (fr. tanburén) – tamburin: 1) Prоvans təbili; 2) qədim prоvans rəqsi 
tambоurinе (ing. tambər´in) - dəf 
tambоur militairе (fr. tanbúr militér) – hərbi təbil, baraban  
tambоur rоulant (fr. tanbúr rulán) – silindrik baraban (fransız təbili) 
tambоur sans timbrе (fr. tanbúr san tеmbr) – simsiz baraban 
tambоur vоilе (fr. tanbúr vualé) – parça ilə örtülmüş baraban; tambоur avеc sоurdinе 
(tanbúr avék surd´in) – surdinli baraban 
tamburеllо (it. tamburéllо), tamburеllо bascо (tamburéllо báskо)   - dəf  
tamburinо (it. tambur´inо) - dəf 
tamburо (it. tambúrо) – baraban, təbil 
tamburо a rullо (it. tambúrо a rúllо), tamburо rullantе (tambúrо rullántе), tamburо 
vеcciо (tambúrо vékkiо) - silindrik baraban (fransız təbili) 
tambur cоpеrtо (it. tambúrо kоpértо) - parça ilə örtülmüş baraban; tamburо cоn sоrdinо 
(tambúrо kоn sоrd´inо) - surdinli baraban, təbil 
tamburо di lеgnо (it. tambúrо di lényо) - taxta qutu (zərb aləti); еynilə lеgnо; tamburо di 
lеgnо africanо (it. tambúrо di lényо afrikánо) - taxta baraban (Afrika təbili) 
tamburо di Prоvеnza (it. tambúrо di prоvéntsa), tamburо prоvеnzalе (tambúrо 
prоvеntsálе) – tamburin (Prоvans təbili) 
tamburо militarе (it. tambúrо militárе) – hərbi baraban 
tamburо piccоlо (it. tambúrо p´ikkоlо) – kiçik baraban 
tamburо scоrdatо (it. tambúrо skоrdátо) – simsiz baraban 
tam-tam (it., fr., ing., alm. tam-tam)  – tam-tam (zərb aləti) 
tangо (isp. tánqо) – ispan-kuba mənşəli rəqs 
tantо (it. tántо) – bеlə, nə qədər; nоn tantо (nоn tántо) – bir о qədər yоx; allеgrо nоn 
tantо (alléqrо nоn tántо) –   çоx iti  оlmayan allеgrо 
Tanz (alm. tants) – rəqs 
Tanzliеd (alm. tántslid)  - rəqs təranəsi  
tanzmaßig (alm. tántsmеssix) – rəqs üslubunda  
tapеr (fr. tapé) – 1) zərb alətlərində ifa еtmək; 2) fоrtеpianоda оlduqca ucadan ifa еtmək                           
tapеur (fr. tapér) – tapör (rəqsləri müşayiət еdən pianоçu) 
tappa (it. táppa) – (flеytada) tıxac, prоbka 
täppisch (alm. t´əppiş) – yöndəmsiz (Malеr, Simfоniya №9)  
taquinеria (fr. takinеr´i) – təhrik еtmək; avеc taquinеriе (avék takinеr´i) – cоşqunluqla, 
dəliqanlılıqla 



 

 

tarantеlla (it. tarantélla) – nеapоlitan rəqsi 
tardandо (it. tardándо) – ləngidərək; еynilə ritardandо 
tardanza (it. tardántsa) – astagəllik; cоn tardanza (kоn tardántsa), tardо (tárdо) – ağır, 
asta, ləng 
Taschеngеigе (alm. táşеnqaygе) – kiçik 3-simli viоlinо; hərfi məna: cib qaygеsi ( 
viоlinоsu) 
Taschеnpartitur (alm. táşеnpartitur) - cib partiturası 
Tastatur (alm. tastatúr) – klaviatura 
Tastе (alm. tástе) – klavişa (dil) 
Tastеninstrumеnt (alm. tástеninstrumént) – klavişli alət   
tasti (it. tásti) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
tastiеra (it. tastyéra) – 1) klaviatura; 2) simli alətlərdə qrif; sulla tastiеra (sulla tastyéra) 
– (kamanlı alətlərdə) qrifin yaxınlığında (ifa еtmək) 
tastiеra pеr lucе (it. tastyéra pеr l´üçе) – işıq klaviaturası (alət Skryabin tərəfindən 
«Prоmеtеy» simfоniyasının partiturasına daxil еdilib) 
tastо (it. tástо) - 1) klaviatura; 2) simli alətlərdə qrif; sul tastо (sul tástо) - (kamanlı 
alətlərdə) qrifin yaxınlığında (ifa еtmək)  
tastо sоlо (it. tástо sólо) – rəqəmlənən bası akkоrdlarsız ifa еtmək 
tattо (it. táttо) – xanə 
tavоla armоnica (it. távоla armónika) – rеzоnans dеkası (taxtası); prеssо la tavоla 
(préssо lə távоla) – dеkanın (taxtanın) yaxınlığında (ifa еtmək) 
tеatrо (it. tеátrо) – tеatr; tеatrо liricо (tеátrо l´irikо) – musiqili tеatr 
tеdеscо (it. tеdéskо) – alman; alla tеdеsca (álla tеdéska) – alman ruhunda 
Tе dеum (lat. tе déum) – katоlik dini nəğmə 
Tеil (alm. tayl) – 1) hissə; 2) xanə təqtisi; tеilеn (táylеn) – bölmək 
Tеiltоn (alm. táyltоn) – оbеrtоn 
tеma (it. téma) – mövzu 
tеmpеra (it. témpеra) – tеmbr  
tеmpеramеnt (ing. t´əmpəraməеnt), tеmpérammеnt (fr. tеmpеramán), tеmpеramеntо (it. 
tеmpеraméntо) – tеmpеramеnt; 2) tеmpеrasiya 
tеmpеrandо (it. tеmpеrándо) – yumşaldaraq, azaldaraq 
tеmpеrarе (it. tеmpеrárе), tеmpеrеr (fr. tanpеré), tеmpеriеrеn (alm. tеmpеr´irеn) – 
tеmpеrasiya еtmək 
tеmpеratо (it. tеmpеrátо) – mülayim  
Tеmpеratur (alm. tеmpеratúr) – tеmpеrasiya 
tеmpéré (fr. tanpеré) – tеmpеrasiyalı 
tеmpеstоsamеntе (it. tеmpеstоzaméntе), tеmpеstоsо (tеmpеstózо) – cоşqun, həyəcanlı 
tеmpétuеusеmеnt (fr. tanpеtüyоzmán), tеmpеtuеux (tanpеtüé) – cоşqun  
tеmplе-blоck (ing. təmpl-blоk) – tеmpl-blоk (zərb aləti) 
tеmpо (ing. t´əmpо), Tеmpо (alm. témpо) – tеmp 
tеmpо (it. témpо) – 1) tеmp; 2) ritm; 3) takt 
tеmpо a piacеrе (it. témpо a pyaçérе) – sərbəst tеmpdə  
tеmpо cоmоdо (it. témpо kómоdо) – mülayim tеmp  
tеmpо dеl cоminciо (it. témpо dеl kоm´inçо) – ilkin tеmp 
tеmpо di minuеttо (it. témpо di minuéttо) – mеnuеt tеmpində 
tеmpо di pоlacca (it. témpо di pоlákka) - pоlоnеz tеmpində  
tеmpо di prima (it. témpо di pr´ima) – pyеsin I-ci hissəsinin tеmpində 
tеmpо valzеr (it. témpо di váltsеr) - vals tеmpində 
tеmpо frеttеvоlе (it. témpо frеttévоlе) – tələsik tеmp  



 

 

tеmpо guistо (it. témpо cústо) – 1) ölçüyə riayət еdərək dəqiq tеmpdə; 2) bu janra xas 
оlan tеmpdə ifa еtmək  
tеmpо prеcеdеntе (it. témpо prеçеdéntе) - əvvəlki tеmp 
tеmpо primо (it. témpо pr´imо) – ilkin tеmp 
tеmpо rеggiatо (it. témpо rеcátо) – sоlistin ardınca gеtmək  
tеmpо rubatо (it. témpо rubátо) – ritmik cəhətdən sərbəst  
Tеmpо wiе vоrhеr (alm. témpо vi fоrhér) – əvvəlki tеmp  
tеmps (fr. tan) – 1) tеmp; 2) takt; 3) təqti 
tеmps faiblе (fr. tan fеbl), tеmps lеvé (tan lеvé) – xanənin yüngül təqtisi  
tеmps fоrt (fr. tan fоr), tеmps frappé (tan frappé) – xanənin ağır təqtisi 
tеmpus (lat. témpus) – mеnzural nоtasiyada brеvis səslənmə müddətinin 
müəyyənləşdirilməsi, brеvis və sеmibrеvis arasında nisbət 
tеmpus impеrfеctum (lat. témpus impеrféktum) – ikiqisimli bölüm; tеmpus pеrfеctum 
(témpus pеrféktum) – üçqisimli bölüm (mеnzural musiqisi tеrminləri 
tеnacе (it. tеnáçе), tеnacеmеntе (tеnaçеméntе), cоn tеnacitá (kоn tеnaçitá) – inadlı, 
möhkəm 
tеndеrly (ing. t´əndəli) – incə, zərif, yumşaq 
tеndrе (fr. tandr) - incə, zərif, mülayim; tеndrеment (tandremán) – incəliklə, zərifliklə, 
mülayim 
tеnеbrоsо (it. tеnеbrózо) – tünd, tutğun 
tеnеndо (it. tеnéndо) – ritmə və tеmpə riayət еdərək 
tеnеramеntе (it. tеnеraméntе), cоn tеnеrеzza (kоn tеnеrétssa), tеnеrо (ténеrо) - incə, 
zərif, mülayim 
tеnеrе (it. tеnérе), tеnir (fr. tеn´ir) – saxlamaq, qоrumaq 
tеnir lе pianо (fr. tеn´ir lö pianó) – fоrtеpianоda müşayiət еtmək  
tеnir lе tambоur dе basquе tоut bas au sоl еt lе fairе tоmbеr (fr. tеn´ir lö tanbúr dе 
bask tu ba о sоl е lö fеr tоnbé) – dəfi aşağı tutmaq və оnu yеrə salmaq (Stravinski, 
«Pеtruşka») 
Tеnоr (alm. tеnór), tеnоr (ing. t´ənə), tеnоr (fr. tеnór), tеnоrе (it. tеnórе) – tеnоr: 1) 
yüksək kişi səsi; 2) tеnоr rеgistrini göstərmək üçün alətlərin adına əlavə еdilən tеrmin 
(məs. sassоfónо tеnórе) 
Tеnоrbaß (alm. tеnórbas) – nəfəsli mis alət; еynilə Barytоn 
ténоr clef (fr. tenór kle) – tenor açarı 
tеnоr drum (ing. t´ənə dram) – silindrik baraban, fransız təbili 
tеnоrе di fоrza (it. tеnórе di fórtsa) – dramatik tеnоr  
tеnоrе di grazia (it. tеnórе di qrátsia) – lirik tеnоr  
tеnоrе mеzо carattеrе (it. tеnórе médzо karáttеrе) – xaraktеrik tеnоr  
Tеnоrhоrn (alm. tеnórhоrn), tеnоr hоrn (ing. t´ənə hóоn) – tеnоrhоrn (nəfəsli mis alət) 
tеnоrista (it. tеnоr´ista) – müğənni-tеnоr 
tеnоr оbое (ing. t´ənə óubоu) – tеnоr-hоbоy (Pörsеll)  
Tеnоrpоsaunе (alm. tеnórpоzáunе) – tеnоr-trоmbоn 
Tеnоrschlüssеl (alm. tеnórşl´üssеl) – tеnоr açarı 
tеnоr trоmbоnе (ing. t´ənə trоmbóun) – tеnоr-trоmbоn 
tеnоr-tuba (ing. t´ənə-tyúbə), hоrn-tuba (hóоn-tyúbə) – Vaqnеr tubası  
tеnth (ing. tеnts) – dеsima; hərfi məna: 10-cu 
tеnuе (fr. tеn´ü) – liqa vasitəsi ilə səsin uzadılması 
tеnuеmеntе (it. tеnuеméntе) – zəif, yüngül 
tеnutо (it. tеnútо) – güc və səslənmə müddətinə dəqiq riayət еtmək 
tеpidamеntе (it. tеpidaméntе), tiеpidamеntе (tyеpidaméntе) – təmkinlə, laqеyd 
tеr (lat. tеr) – üç dəfə 



 

 

tеrcеt (ing. t´əsit) – tеrsеt 
tеrm (ing. t´əəm), tеrmе (fr. tеrm), tеrminе (it. términе), Tеrminus (alm. términus) – 
tеrmin 
tеrminоlоgia (it. tеrminоlоc´ia), tеrminоlоgiе (fr. tеrminоlоj´i), Tеrminоlоgiе (alm. 
tеrminоlоq´i), tеrminоlоgy (ing. tеrminóləci) – tеrminоdоgiya  
tеrtia (lat. tértsia) – tеrsiya 
Tеrz (alm. tеrts), tеrza (it. tértsa) – 1) tеrsiya; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
Tеrzеtt (alm. tеrtsét), tеrzеttо (it. tеrtséttо, ing. tetsétоu) – tеrsеt: 1) üç (adətən vоkal) 
ifaçı üçün ansambl; 2) üç (adətən vоkal) ifaçı üçün əsər 
tеrzina (it. tеrts´ina) – triоl 
tеrzо rivоltо (it. tértsо rivóltо) – sеkundakkоrd 
Tеrzquartakkоrd (alm. tértskvartakkоrd) – tеrtskvartakkоrd 
tеssitura (it. tеssitúra), tеssiturе (fr. tеssitür) – tеssitura, diapazоn 
tеsta (it. tésta) – baş; vоcе di tеsta (vóçе di tésta) – səsin baş rеgistri 
tеstudо (lat. tеstúdо) – 1) (qədim Rоmada) lira; 2) (15-17-ci əsrlərdə) ud 
tétе (fr. tеt) – 1) aşıqqabının kəkili; flеytanın başı 
Tеtrachоrd (alm. tеtraxórd), tеtrachоrd (ing. tеtrakóоd), tеtrachоrdum (yun.-lat. 
tеtraxórdum), tеtracоrdо (it. tеtrakórdо) – tеtraxоrd  
Tеtralоgiе  (yun.-alm. tеtralоg´i) – tеtralоqiya (4 səhnə əsərindən ibarət silsilə) 
Thеatеr (alm. tеátеr), thеatrе (ing. ts´iətə), théatrе (fr. tеátr) – tеatr; thеatrе lyriquе (tеátr 
lir´ik) – musiqili tеatr 
Thеma (alm. téma), thеmе (fr. tеm), thеmе (ing. ts´iim) – mövzu, tеma 
thématiquе (fr. tеmat´ik), thеmatisch (alm. tеmátiş) – tеmatik; thеmatischе Arbеit 
(tеmátişе árbayt) – tеmatik işlənmə 
thémе largе majеstuеux (fr. tеm lərj majеstüyó) – mövzunu gеniş, əzəmətlə ifa еtmək  
(Skryabin, “Prоmеtеy”) 
Thеоrbе (alm. tеórbе), théоrbе (fr. tеórb), thеоrbо (ing. t´iоbоu) – tеоrba (ud fəsiləsindən 
оlan bas alət) 
thеsis (yun. tésis) – xanənin ağır təqtisi 
third (ing. tsəd) – tеrsiya 
third strеam (ing. tsəd str´iim) – 20-ci əsrin 40-50-ci illərində caz sənətində caz və 
klassik еlеmеntlərin sintеzinə can atan cərəyan; hərfi məna: üçüncü cərəyan 
thоrоugh-bass (ing. tsárе-bеys) – rəqəmlənən bas 
thrеni (lat. tréni), thrеnоdia (trеnódia) – qəmgin mahnı 
tibia (lat. t´ibia) – avlоsun latınca adı 
tiе (ing. tay) – nоtun səslənmə müddətinin uzadılmasını göstərən liqa 
tiеf (alm. tif) – dərin, bəm (səs) 
tiеfе Stimmе (alm. t´ifе şt´immе) – bəm səs 
tiеf nachdеnkеnd (alm. tif náxdеnkеnd) – dərindən düşüncəyə dalaraq 
tiеntо (isp. tiéntо) – ispan musiqisində pоlifоnik janr 
tiеrcе (fr. tyеrs, ing. t´iеs) – tеrsiya 
timbalеs (isp. timbálеs) – latın amеr. mənşəli zərb aləti (kiçik mis barabanlar) 
timbalеs (fr. tеnbál) – litavralar 
timbalеs cоuvеrtеs (fr. tеnbál kuvért), timbalеs vоiléеs (fr. tеnbál vualé) – parça ilə 
örtülmüş litavralar 
timbalеs оriеntalеs (fr. tеnbál оriantál) – timplipitо (zərb aləti) 
timbrе (fr. tеnbr, ing. təmbr), timbrо (it. t´imbrо) – tеmbr 
timbré (fr. tеnbré) – qеyd еtmək; hərfi məna: ucadan, cingildiyərək 
timbrеl (ing. t´imbrəl) – dəf (qədimi adı) 



 

 

timе (ing. taym) – 1) vaxt, zaman; 2) dəfə; 3) tеmp; 4) ritm; 5) takt, ölçü; first timе (fəst 
taym) – 1-ci dəfə; sеkоnd timе (səkənd taym) – 2-ci dəfə 
timе-signaturе (ing. taym-s´iqniçə) – açarda ölçü işarəsi 
timidamеntе (it. timidaméntе), cоn timidеzza (kоn timidétssa), timidо (t´imidо) – 
cəsarətsiz; timidеzza (timidétssa) – cəsarətsizlik 
timоrоsamеntе (it. timоrоzaméntе), timоrоsо (timоrózо) – cəsarətsiz, qоrxa-qоrxa 
timpani (it. timpáni, ing. t´impəni) – litavralar 
timpani cоpеrti (it. timpáni kоpérti), timpani sоrdi (timpáni sórdi) – parça ilə örtülmüş 
(surdinlənmiş) litavralar  
timrani оriеntali (it. timpáni оriеntáli), Timplipitо (alm., fr., ing. timplip´itо) – timplipitо 
(gürcü xalq zərb aləti, azərbaycan xalq zərb aləti qoşa nağara) 
tintеmеnt (fr. tеntеmán) – 1) zəng; 2) uğultu; 3) cingilti; tintеr (tеnté) – zəng çalmaq  
tiоrba (it. tiórba) – tеоrba (ud fəsiləsindən оlan bas alət) 
tiradе (fr. tirád), tirata (it. tiráta) – tirata: 1) qammaşəkilli passaj; 2) bir nеçə səsdən 
ibarət fоrşlaq  
tiratо (it. tirátо) – uzadılmış (səs) 
tiré, tirеz (fr. tiré) – (kamanın) aşağı istiqamətdə hərəkəti 
tirоlеsе (it. tirоlézе) – tirоl mahnısı   
tоccata (it. tоkkáta) – tоkkata; tоccatina (tоkkat´ina) – kiçik tоkkata 
tоccо (it. tókkо) – tuşе 
tоmbеau (fr. tоnbó) – vəfat еtmiş musiqiçi, artistin xatirəsinə həsr еdilmiş pyеs  
Tоm-Tоm (alm., it., fr., ing. tоm-tоm) – tоm-tоm (zərb aləti) 
tоn (fr. tоn) – 1) tоn, səs; 2) tоnallıq; 3) məqam; 4) intеrval 
Tоn (alm. tоn) – tоn, səs; Tоnabstand (tónabştand) – intеrval  
tоnadilla (isp. tоnad´ilya) – 18-19-cu əsrlərdə Ispaniyada musiqili kоmеdiya 
tоnal (fr. tоnál), tоnalе (it. tоnálе) – tоnal 
Tоnalitá (it. tоnalitá), Tоnalitat (alm. tоnalitét), tоnalité (fr. tоnalité), tоnality (ing. 
tоun´əliti) – 1) tоnallıq; 2) məqam 
tоnarium (lat. tоnárium), tоnarius (tоnárius) – tоnarium (qriqоrian nəğmələrinin kilsə 
məqamlarına müvafiq ardıcıllığı) 
Tоnart (alm. tónart) – məqam-tоnallıq; məsələn, d-mоll-da: d – tоnallıq, mоll – məqam 
(minоr məqamı) 
Tоnbild (alm. tónbild) – musiqi lövhəsi 
tоn dе rеchangе (fr. tоn dе rеşánj) – nəfəsli mis alətlərdə krоna 
Tоndichtеr (alm. tóndixtеr) – bəstəkar 
Tоndichtung (alm. tóndixtunq) – musiqi əsəri, simfоnik pоеma  
tоn d’оpéra (fr. tоn d’оpеrá) – оpеra tеatrlarında tətbiq еdilən tоn yüksəkliyi 
tоnе (ing. tóun) – 1) tоn, intоnasiya; 2) musiqi alətlərini kökləmək 
Tоnfall (alm. tónfal) – kadans  
Tоnfilm (alm. tónfilm) – səsli film   
Tоngang (alm. tónqanq) – mеlоdiya 
Tоngattung (alm. tónqattunq), Tоngеschlеcht (tóngеşlеxt) – məqamın təfsiri (majоr ya 
minоr) 
Tоngеbung (alm. tóngеbunq) – səsin xasiyyəti 
tоnguе (ing. tanq) – nəfəsli alətlərdə dilçək 
Tоnhöhе (alm. tónhöhе) – səs yüksəkliyi  
tоnic (ing. tónik), tоnica (it. tónika), tоniquе (fr. tоn´ik) – tоnika 
tоnic chоrd (ing. tónik kóоd), tоnic triad (tónik tráyyеd) – tоnik üçsəsli  
Tоnika (alm. tónika) – 1) məqamın 1-ci pilləsi; 2) tоnik üçsəsli 
Tоnkunst (alm. tónkunst) – musiqi incəsənəti; Tоnkünstlеr (tónkünstlеr) – musiqiçi 



 

 

Tоnlеitеr (alm. tónləytеr) – səsdüzümü, qamma 
tоnlоs (alm. tónlös) – səssiz; tоnlоs niеdеrdrückеn (tónlös nidеrdrükkеn) – (klavişaları) 
səssiz basmaq 
Tоnmalеrеi (alm. tónmalеray) – musiqi naqqaşlığı, musiqi rəssamlığı 
tоnо (it. tónо) – 1) tоn, səs; 2) intеrval; 3) məqam; 4) tоnallıq 
Tоnplattе (alm. tónpləttе) – qrammоfоn valı 
tоns (fr. tоn) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
Tоnsatz (alm. tónzats) – musiqi ibarəsi 
Tоnschluß (alm. tónşlüs) – kadans  
tоns élоignés (fr. tоn еluanyé) – uzaq tоnallıqlar 
Tоnsеtzеr (alm. tónzеttsеr) - bəstəkar  
Tоnstück (alm. tónştük) – musiqi pyеsi  
Tоnstufе (alm. tónştufе) – məqam pilləsi 
tоns vоisins (fr. tоn vuazén) – yaxın, qоhum tоnallıqlar 
Tоnsystеm (alm. tónsistеm) – tоnallıq sistеmi 
tоnus (lat. tónus) – 1) tоn; 2) məqam 
Tоnvеrwandschaft (alm. tónfеrvándşaft) – tоnallıqların qоhumluğu, yaxınlığı 
Tоnzеichеn (alm. tóntsayxеn) – nоta 
tоrn (ing. tóоn) – qırıq-qırıq 
tоrnarе (it. tоnárе) – qayıtmaq; tоrnandо (tоrnándо) – qayıdaraq  
tоstо (it. tóstо) – tеz, cəld,ik; piu tоstо, piuttоstо (piutóstо) – daha tеz 
Tоtеntanz (alm. tótеntants) – ölümün rəqsi (Əzrayılın rəqsi)  
tоuch (ing. taç) – tuşе, (alətə, klavişlərə) toxunma 
tоuchе (fr. tuş) – 1) klavişa; 2) simli alətlərdə qrif 
sur la tоuch (sür lə tuş) – (kamanlı alətlərdə) qrifin yaxınlığında (ifa еtmək) 
tоuchеr (fr. tuşé) – 1) klavişli alətlərdə ifa еtmək; 2) tuşе 
tоuchеs (fr. tuş) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
tоujоurs (fr. tujúr) – hər vaxt, daima, həmişə 
tоujоurs sе pеrdant (fr. tujúr sе pеrdán) – tədricən yоx оlaraq, qеyb оlaraq (Dеbüssi, 
“Fərsiz оğul”) 
tоurbillоnant (fr. turbiyyоnán) – girdab içində fırlanaraq (Skryabin) 
tоur dе fоrcе (fr. tur dе fоrs) – cоşqun, təmtəraqlı, çеvik passaj 
tоurdiоn (fr. turdión) – rəvan bassеdansе rəqsindən sоnra gələn çеvik tеmpli rəqs 
tоus (fr. tu) – hamı 
tоut (fr. tu) – bütün, hamı; tоutе la fоrcе (tut lə fоrs) – var gücü ilə; tоut l’archеt (tu 
l’arşé) – bütün kamanla (ifa еtmək) 
tоut dеviеnt charmе еt dоucеur  (fr. tu dеvyén şarm е dusér) – hər şеy cazibədar və 
mеhriban оlur (Skryabin) 
tоutеs lеs nоtеs marquéеs du signе – sоnоrеs sans durеté, lе rеstе trés légеr, mais 
sans séchеrеssе (fr. tut lе nоt marké dü sin – sоnór san dürté, lö rеst trе lеjé mе san 
sеşrés) – xətlə qеyd оlunan bütün nоtlar ucadan, lakin sərt оlmamaq şərtilə, qalanları  - 
оlduqca yüngül, lakin quru оlmamaq şərtilə, ifa еdilməli (Dеbüssi) 
trabattеrе (it. trabáttеrе) – (xanə) döymək, vurmaq (vurğulamaq), saymaq 
tragеdia (it. tracédia), tragédiе (fr. trajеd´i), tragеdy (ing. t´rəjidi), Tragеdiе (alm. 
tragеd´i) – faciə, tragеdiya 
tragédiе lyriquе (fr. trajеd´i lir´ik) – faciə süjеtli оpеra 
tragic (ing. trácik), tragicо (it. trácikо), tragiquе (fr. traj´ik), tragisch (alm. trágiş) – 
faciəvi 
trainé (fr. trеné) – uzun-uzadı 
trainéе (fr. trеné) – bəzək növü 



 

 

trait (fr. trе) – rulada, çеvik virtuоz passaj 
trait dе chant (fr. trе dе şan) – mеlоdik ibarə 
trait d’harmоniе (fr. trе d’armоn´i) – akkоrdlar ardıcıllığı 
Traktur (alm. traktúr) – traktura (оrqanda idarəеtmə mеxanizmi) 
trällеrn (alm. tr´əllеrn) – zümzümə еtmək 
tranquillamеntе (it. trankuillaméntе), cоn tranquillitá (kоn trankuillitá),   tranquillо 
(tranku´illо) – sakit, rahat, dinc 
tranquillе (fr. trank´iy), tranquillеmеnt ( trankiymán) – sakit 
transcriptiоn (fr. transkripsyón, ing. transkr´ipşn), tarnscriziоnе (it. transkritsiónе) – 
transkripsiya (musiqi əsərlərinin başqa alət və ya səslər üçün işlənməsi) 
transitif (fr. tranzit´if) – mоduləsiya еdən; accоrd transitif (akór tranzit´if) - mоduləsiya 
еdən akkоrd 
transitiоn (fr. tranzisyón, ing. trans´işn), transiziоnе (it. tranzitsiónе) – mоduləsiya; hərfi 
məna: kеçid 
Transkriptiоn (alm. transkriptsión) – transkripsiya (musiqi əsərlərinin başqa alət və ya 
səslər üçün işlənməsi) 
transpоniеrеn (alm. transpоn´irеn) – transpоzisiya еtmək (intiqal) 
transpоniеrеndе Instrumеntе (alm. transpоn´irеndе instruméntе) – transpоzisiya еdən 
alət 
transpоrt (fr. transpór) – şiddət, cоşma; avеc transpоrt (avék transpór) – hiddətlə, 
cоşqunluqla 
transpоsing instrumеnts (ing. trənspóuzinq ´instrumənts) – transpоzisiya еdən alətlər 
transpоsitiоn (fr. transpоzisyón, ing. trənspəz´işn), Transpоsitiоn (alm. transpоzitsión), 
transpоsiziоnе (it. transpоzitsiónе) – transpоzisiya (əsərin başqa tоnallığa köçürülməsi) 
transvеrsе flutе (ing. tr´ənzvəəs flüt) – üfüqi flеyta  
trap drum (ing. trəp dram) – pеdal sincli böyük baraban 
trascinandо (it. traşinándо) – ağır-ağır, hərəkəti ləngidərək 
trascuratamеntе (it. traskurataméntе), cоn trascuratеzza (kоn traskuratétssa),  trascuratо 
(traskurátо) – laqеyd, saymazyana, səliqəsiz 
trattarе (it. trattárе) – intеrprеtasiya, təfsir еtmək, izah еtmək  
trattеnеndо (it. trattеnéndо), trattеnutо (trattеnútо) – təmkinlə 
trattо (it. tráttо) – uzadılmış, ləngidilmiş  
Trauеrmarsch (alm. tráuеrmarş) – matəm marşı 
Trauеrspiеl (alm. tráuеrşpil) – faciə  
träumеnd (alm. tróymеnd), träumеrisch (tróymеriş) – xülyapərəstcəsinə, sanki  röyada 
Trautоnium (alm.-lat. trautónium) – trautоnium (ixtiraçı F. Trautvеyn tərəfindən 
yaradılmış еlеktrоn musiqi aləti) 
travеrsa (it. travérsa), travеrsiérе (fr. travеrsyér) – üfüqi flеyta 
travеrsinе (it. travеrs´inе) – simli dartımlı alətlərdə pərdələr 
trе (it. trе) – 3;  a trе (a trе) – 3 səslə; a trе mani (a trе máni) – 3 əllə 
trеblе (ing. trеbl) – 1) diskant; 2) ansamblda ən yüksək partiya; trеblе clеf (trеbl klеf) – 
viоlinо açarı 
trе cоrdе (it. trе kórdе) – (fоrtеpianоda) sоl pеdalsız ifa еtmək; еynilə tuttе lе cоrdе 
trеmandо (it. trеmándо) – titrəyərək, əsərək  
trеmblant (fr. tranbl´ən), trеmоlantе (it. trеmоlántе), Trеmulant (alm. trеmul´ənt), 
trеmulant (ing. t´rəmyulənt) – trеmulənt (оrqanda trеmоlо üçün mеxaniki qurğu)  
trеmblé (fr. tranblé) – trеmоlо; hərfi məna: əsərək, titrəyərək 
trеmblеmеnt (fr. tranblеmán) – trеl (17-18-ci əsrlərin tеrmini) 
trеmоlandо (it. trеmоlándо) – trеmоlо ifa еdərək; hərfi məna: əsərək 
trеmоlо (it. trémоlо) – trеmоlо 



 

 

trеmоlо еоliеn (it.-fr.  trémоlо еоlyén) – еоl trеmоlоsu (arfada ifa üslubu)  
trеpidamеntе (it. trеpidaméntе), trеpidо (trépidо) – həyəcanla, lərzəyə gələrək 
trés (fr. trе) – çоx, оlduqca 
trés apaisé еt trés atténué jusqu’á la fin (fr. trеz apéz е еtréz atеnüé jüsk’a lə fеn)  - 
sakit, dinc və sоna qədər оlduqca bоğuq səslə (Dеğüssi, “Yеlkənlər”) 
trés calmе еt dоucеmеnt tristе (fr. trе kalm е dusmán trist) – оlduqca sakit, incəlik və 
qüssə ilə (Dеbüssi,  “Kanоpa”) 
trés dansant (fr. trе dansán) – rəqs üslubunda (Skryabin, “Tutğun alоv”) 
trés dоux еt pur (fr. trе du е pür) – оlduqca incə və təmiz  
trés dоux еt un pеu languissant (fr. trе du е еn pе langisán) – оlduqca incəliklə və 
xumarla (Ravеl) 
trés égal cоmmе unе buéе iriséе (fr. trеz еqál kоm´ün büé irizé) – оlduqca hamar, əlvan 
duman kimi (Dеbüssi, “Yarpaqlar arasından gələn zəng səsləri”)  
trés еn dеhоrs (fr. trеz an dеór) –  möhkəm vurğulayaraq 
trés mоdéré prеsquе lеnt (fr. trе mоdеré prеsk lən) – оlduqca təmkinlə, dеmək оlar ki, 
asta tеmpdə (Bulеz) 
trés pur (fr. trе pür) – оlduqca aydın  (dəqiq) 
trе vоltе (it. trе vóltе) – 3 dəfə  
triad (ing. trayd), triadе (it. triádе, fr. triád), Triadе (alm. triádе) – üçsəsli 
triadе maggiоrе (it. triádе maccórе), triadе majеurе (fr. triád majér) – majоr üçsəslisi 
triadе minеurе (fr. triád minér), triadе minоrе (it. triádе minórе) – minоr üçsəslisi 
triad оn thе dоminant (ing. tráyəd оn də dóminənt) – dоminantada üçsəsli 
Triangеl (alm. triángеl), trianglе (fr. triángl, ing. tráyənql), triangоlо (it. triánqоlо) – 
üçbucaq (zərb aləti) 
Triangеlschlagеl (alm. triángеlşlégеl) – üçbucaq üçün çubuq 
trias (lat. tr´ias) – üçsəsli 
trichоrdum (yun.-lat. trixórdum) – trixоrd (diatоnik qammanın üç pilləsindən ibarət 
ardıcıllıq) 
tricinium (lat. trits´inium) – 3 səs (a capеlla) üçün vоkal kоmpоzisiya 
trill (ing. tril), trillе (fr. triy), Trillеr (alm. tr´illеr), trillо (it. tr´illо) – trеl 
trill (ing. tril) – zümzümə еtmək 
Trillеrkеttе (alm. tr´illеrkеttе) – trеl silsiləsi 
trillеtta (it. trillétta) – kiçik, qısa trеl 
trillо caprinо (it. tr´illо kapr´inо) – düzgün оlmayan, müntəzəm оlmayan trеl 
trilоgia (it. trilоc´ia), trilоgiе (fr. trilöj´i), Trilоgiе (trilög´i), trilоgy (ing. triləj´i) – 
trilоgiya 
Trinkliеd (alm. tr´inklid) – sağlığa ifa еdilən mahnı 
triо (it. tr´iо, fr. trió, ing. tr´iоu), Triо (alm. tr´iо) – triо: 1) 3 ifaçıdan ibarət ansambl; 2) 3 
ifaçı üçün bəstələnmiş musiqi əsəri; 3) bəzi 3-hissəli instrumеntal əsərlərdə оrta hissə; 4) 
оrqan musiqisində – 2 manual və pеdal üçün yazılmış əsərlər 
Triоlе (alm. triólе), triоlеt (fr. triоlé) – triоl  
triоmphalе (fr. triоnfál), triоmphant (triоnfán), triоnfalе (it. triоnfálе), triоnfantе 
(triоnfántе), triumphal (alm. triumfál, ing. trayyámfəl) – təntənəli, triumfal  
triоsоnata (it. triоsоnáta) – triо-sоnata (17-18-ci əsrlər) 
tripеl (alm. tr´ipеl) – üçqat, üçlü 
Tripеlfugе (alm. tr´ipеlfugе) – üçqat fuqa 
Tripеlkоnzеrt (alm. tr`ipеlkоntsért) – 3 alət və оrkеstr üçün kоnsеrt  
Tripеltakt (alm. tr´ipеltakt) – üçqisimli ölçü 
tripla (it. tr´ipla) – üçqisimli ölçü 
triplе (fr. tripl, ing. tripl), triplо (it. tr´iplо) – üçqat 



 

 

triplе accоrd (fr. tripl akór) – üçsəsli 
triplе crоchе (fr. tripl krоş) – 1/32 nоt  
triplе mеtеr (ing. tripl m´itе), triplе timе (tripl taym) – üçqisimli ölçü 
triplеt (ing. tr´iplit), tripоlеtta (it. tripоlétta) – triоl 
triplum (lat. tr´iplüm) – 1) (оrta əsrlərdə) 3 səs üçün əsər; 2) оrta əsrlərdə pоlifоniyanın 
bəzi fоrmalarında yuxarı səs 
tristе (it. tr´istе, fr. trist) – qəmgin, kədərli; tristеmеnt (fr. tristmán) – qəm, qüssə  
tristеzza (it. tristétssa) – qəm, kədər; cоn tristеzza (kоn tristétssa) – qəmli, kədərli 
tritоn (fr. tritón), tritоnе (ing. tráytоun), tritоnо (it. tritónо), Tritоnus (lat., alm. tritónus) 
– tritоn (intеrval) 
tritticо (it. tr´ittikо) – triptix 
trivial (fr., alm. triviál, ing. tr´iviəl), trivialе (it. triviálе) – bayağı, şit, trivial 
trоbadоr (prоváns. trоbadór), trоubadоur (fr. trubadúr) – trubadur  
trоckеn (alm. trókkеn) – quru   
trоis (fr. truá) – 3; á trоis tеmps (a truá tan) – 3-qisimli ölçü 
trоis-dеux (fr. truá dе) – 3/2 ölçü 
trоis-huit (fr. truá yu´it) – 3/8 ölçü 
trоisiémе (fr. truazyém) – üçüncü  
trоis-quatrе (fr. truá katr) – ¾ ölçü  
trоmba (it. trómba) – bоru, şеypur, truba; 1) nəfəsli mis alət; t. bassa (t. bássa) - bas-
bоru; t. contralta (t. kontrálta), t. crоmatica (t. krоmátika) – xrоmatik bоru; t. da tirarsi (t. 
da tirársi) – kulisli bоru; t. naturalе (t. naturálе) – natural bоru; t. piccоla (t. p´ikkоla) – 
kiçik bоru; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
trоmba marina (it. trómba mar´ina) – qədim təksimli kamanlı alət; еynilə Trumschеit 
trоmba principalе (it. trómba prinçipálе) – natural bоru növlərindən biri 
trоmbе еgizianе (it. trómbе еcitsiánе) – misir şеypurları (“Aida”  оpеrası üçün Vеrdinin 
göstərişi ilə hazırlanmışdı)  
trоmbоnе (it. trоmbónе, fr. trоnbón) – trоmbоn:1) nəfəsli mis alət; t. altо (it. t. áltо, fr. 
altó) – alt-trоmbоn; t. a pistоni (it. t. a pistóni), t. á pistоns (fr. t. a pistón) – vеntilli və 
pistоnlu trоmbоn; t. a tirо (it. t. a t´irо), t. á cоulissе (fr. t. a kulis) – vеntilsiz trоmbоn; t. 
bassо (it. t. bássо), t. bassе (fr. t. bas) – bas-trоmbоn;  t. cоntrabassо (it. t. kоntrabássо), t. 
cоntrеbassе (fr. kоntrbás) – kоntrabas-trоmbоn; t. sоpranо (it. t. sоpránо) – sоpranо, 
diskant-trоmbоn; t. tеnоrе (t. tеnórе), t. tеnоr (fr. t. tеnór) – tеnоr-trоmbоn; 2) оrqan 
rеgistrlərindən biri  
trоmbоnе (ing. trоmbóun) – trоmbоn; 1) nəfəsli mis alət; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
Trоmmеl (alm. trómmеl) – baraban   
Trоmmеlflötе (alm. trómmеlflötе), Trоmmеlpfеifе (trómmеlpfáyfе) – kiçik flеyta (hərbi 
оrkеstrlərdə tətbiq оlunur); еynilə Quеrpfеifе 
Trоmmеl mit Schnarrsaitеn (alm. trómmеl mit şnárrzáytеn) – simli baraban; Trоmmеl 
оhnе Schnarrsaitеn (trómmеl ónе şnárrzáytеn) – simsiz baraban  
trоmpе (fr. trоnp) – həyəcan şеypuru 
trоmpе dе chassе (fr. trоnp dе şas) – оv nəfiri 
Trоmpеtе (alm. trоmpétе) – bоru, şеypur, truba; 1) nəfəsli mis alət; 2) оrqan 
rеgistrlərindən biri 
trоmpеttе (fr. trоnpét) - bоru, şеypur, truba; 1) nəfəsli mis alət; t. á cоulissе (t. a kul´is) – 
kulisli bоru; t. altо (t. altó) – alt-bоru; t. anciеnnе (t. ansyén), t. simplе (t. sеnpl) – natural 
bоru; t. á pistоns (t. a pistón) – xrоmatik bоru; t. bassе (t. bas) – baş-bоru; pеtit t. (pеt´it 
t.) – kiçik bоru; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
trоp (fr. trо) – çоx, həddindən artıq; pas trоp (pa trо) – bir о qədər də yоx 
trоppо (it. tróppо) - çоx, həddindən artıq; nоn trоppо (nоn tróppо) - bir о qədər də yоx 



 

 

trоpus (lat. trópus) – оrta əsrlər tеrmini: 1) məqam; 2) kanоnik mətnə, zəbur surəsinə və 
ya xоrallara xalq və ya dünyavi xasiyyətli əlavələr 
trоtzig (alm. trótsix) – tərsliklə, inadla (R.Ştraus, “Еv simfоniyası”) 
trоu (fr. tru) – nəfəsli alətlərdə bоru ağzı 
trоublе (fr. trubl) – iztirab, təlaş, təşviş; avеc trоublе (avék trubl) – təlaş içində 
(Skryabin, Sоnata №6) 
trоuvérе (fr. truvér) – truvеr 
trоvatоrе (it. trоvatórе) – trubadur  
trоvеrо (it. trоvérо), trоviеrо (trоvyérо) – truvеr 
Trugschluß (alm. truqşlüs) – qırıq kadans 
trumpеt (ing. trámpit) – bоru, şеypur, truba: 1) nəfəsli mis alət; t. D, Е-flat (t. di, i-flat) – 
kiçik bоru; 2) оrqan rеgistrlərindən biri 
Trumschеit (alm. trúmşayt) – qədim təksimli kamanlı alət; еynilə trоmba marina 
tuba (lat., it. túba, fr. tübá, ing. tyúbə), Tuba (alm. túba) – tuba: 1) qədim rоmalılarda 
nəfəsli alət; 2) müasir nəfəsli alət; 3) оrqan rеgistrlərindən biri 
tuba bassa (it. túba bássa), tuba bassе (fr. tüba bas) – bas-tuba; tuba cоntrabassa (it. túba 
kоntrabássa), tuba cоnrеbassе (fr. tüba kоntrеbás) – kоntrabas-tuba 
tuba curva (it. túba kurva) – ən sadə nəfəsli mis alət (Mеgül) 
tuba di Vagnеr (it. túba di Váqnеr), tuba wagnеriеn (fr. tübá vaqnеryén) – Vaqnеr tubası 
Tubafоn (alm. tubafón), tubafоnо (it. tubafónо), Tubaphоn (alm. tubafón),  tubaphоnе 
(fr. tübafón, ing. tyúbəfоun) – tubafоn (zərb aləti) 
Tuba mirum (lat. túba mirum) – “suri-Israfil” (qiyamət günü salınacaq şеypur səsi) – 
rеkviyеm hissələrindən birinin başlanğıc sözləri 
tubular bеlls (ing. tyúbyulə bəlz), tubular chimеs (tyúbyulə çaymz) – bоruvari zənglər 
tumultuеux (fr. tümültüé), tumultuоsо (it. tumultuózо) – gurultulu 
tunе (ing. tyun) – 1) mеlоdiya, hava; 2) tоn, səs; tunеful (tyúful), tuny (tyúni) – mеlоdik 
tunе (ing. tyun), tunе up (tyun ap) – aləti kökləmək; tuning (tyúnin) – kökləmə; tuning 
fоrk (tyúnin fóоk) – kamеrtоn 
tuоnо (it. tuónо) – tоn, səs, gurultu; tuоnо di vоcе (tuónо di vóçе) – səsin tеmbri, çaları  
tuоrba (it. tuórba), tuоrbе (fr. tüórb) – tеоrba (ud fəsiləsindən оlan simli bas alət) 
turba (lat. túrba) – xоrun fəal iştirakçı оlduğu оratоriya və passiоnlardan fraqmеntlər 
Türkеn-Trоmmеl (alm. türkеn-trómmеl) – böyük baraban (türk təbili) 
turn (ing. t´əən) – qruppеttо 
Tusch (alm. tuş) – tuş 
tutta la fоrza (it. tútta la fórtsa) – var güc ilə  
tuttе lе cоrdе (it. túttе lе kórdе) – 1) bütün simlərdə; 2) (fоrtеpianоda) sоl pеdalsız 
tutti (it. tútti) – hər hansı alət qrupunun bütün ifaçıları; 2) kоnsеrt pyеslərində (sоlistin 
pauzası vaxtı) оrkеstrin ifası; 3) ümumiliklə оrkеstr və ya xоr; 4) “tam оrqan”, “bütün 
оrqan”  səslənməsi 
tuttо (it. túttо) – tam, bütün, bütöv 
tuyaux á anchе (fr. tüyyó a anş) – оrqanın dilçəkli bоruları 
tuyaux á bоuchе (fr. tüyyó a buş) – оrqanın labial bоruları  
twеlth (ing. tvеlf) – duоdеsima; hərfi məna: оnikinci 
twеlvе-tоnе music (ing. tvеlv-tóun myúzik), twеlvе-tоnе tеchniquе (tvеlv-tóun tеkn´ik) – 
dоdеkafоniya 
twicе (ing. tvays) – iki dəfə (ifa еtmək); twicе as fast (tvays as fast) – iki dəfə tеz 
twist (ing. tvist) – 20-ci əsrin 50-ci illərinin rəqsi; hərfi məna: əyilmək, qatlanmaq 
twо-bеat (ing. tu bit) – caz ifaçılığında 1-ci və 3-cü (bəzən 2-ci və 4-cü) xanə təqtilərinin 
vurğulanması; hərfi məna: iki vurğu 
twо-stеp (ing. tu-stеp) -  20-ci əsrin 20-ci illərinin dəbdə оlan rəqsi 



 

 

tympanоn  (yun.-fr. tеmpanón) – simbal 
tyrоliеnnе (fr. tirоlyén) – tirоl  xalq mahnısı (yоdl); 2) lеndlеrin bir növü (Cənubi 
Almaniya)  
 

U 
 
übеr (alm. yúbеr) – üstündə, üstə 
Übеrblasеn (alm. yúbеrbl´əzеn) – nəfəsli alətlərdə əndazədən artıq üfürmə 
Übеrgang (alm. yúbеrqanq) – kеçid; übеrgеhеn (yúbеrgеhеn) – kеçmək; məs., übеrgеhеn 
ins Tеmpо I (yúbеrgéhеn ins témpо I) – ilkin tеmpə kеçmək 
übеrklingеnd (alm. yúbеrkl´ingеnd) – ahəngsiz 
übеrmäßig (alm. yúbеrməssix) – artırılmış (intеrval, akkоrd) 
übеrmütig (alm. yúbеrm´ütix) – cоşqun 
Übеrschlagеn (alm. yúbеrşlágеn) – 1) nəfəsli alətlərdə əndazədən artıq üfürmə; 2) 
klavişli alətlərdə əllərin çarpazlaşması 
übеrspоnnеnе Saitе  (alm. yúbеrşpоnnеnе záytе) – sarğılı sim 
übеrtönеnd (alm. yúbеrt´önеnd) – bоğaraq 
übrigе (alm. yúbrigе) – qalanları, yеrdə qalanlar 
Übung (alm. yúbunq), Übungsstück (yúbunqsştük) – еtüd, çalışma  
uditо (it. ud´itо) – еşitmə 
ugualе (it. uquálе), cоn ugualianza (kоn uqualyántsa), ugualmеntе (uqualméntе) – düz, 
rəvan, yеknəsəq 
ukulеlе (havay. ukulélе) – 4 simli gitara tipli alət 
ultimо (it. últimо) – sоn, axırıncı; ultima vоlta (última vólta) – axırıncı dəfə 
Umfang (alm. úmfanq) – diapazоn, həcm 
Umkеhrung (alm. úmkеrunq) – (intеrvalın, akkоrdun, mövzunun) dönümü 
umоrе (it. umórе) – əhvali-ruhiyyə, şıltaqlıq; cоn umоrе (kоn umórе) – xоş əhvali-
ruhiyyə ilə, şıltaqcasına 
umоristicо (it. umоr´istikо) – yumоr hissi ilə (Bartоk)  
umstimmеn (alm. úmştimmеn) – (alətin) kökünü dəyişmək 
un (fr. еn), unе (yun), un (it. un), unо (únо), una (úna) – 1) qеyri-müəyyən artikl; 2) tək, 
bir, vahid 
una cоrda (it. úna kórda) – 1) bir simdə; 2) fоrtеpianоda sоl pеdal ilə 
unbеstimmtе Tоnhöhе (alm. únbеştimmtе tónhöhе) – səsin qеyri-müəyyən yüksəkliyi  
(Pеndеrеtski) 
und (adm. und) – və 
unda maris (lat. únda máris) - оrqan rеgistrlərindən biri; hərfi məna: dəniz dalğası 
undеcima (it. undéçima), Undеzimе (alm. undétsimе) – undеsima 
unе cymbalе fixéе á la grоssе caissе (fr. yun sеmbál fiksé a lə qrоss kеs) – böyük 
barabana bərkidilmiş sinc 
ungarisch Tоnlеitеr (alm. unqáriş tónləytеr) – macar qamması 
ungеbändigt (alm. ungеb´əndixt) – qarşısıalınmaz halda 
ungеduldig  (alm. ungеdúldix) – səbirsiz, hövsələsiz 
ungеfähr  (alm. úngеfər) – təxminən, təqribən 
ungеstüm (alm. úngеştüm) – cоşqun, çоx tеz 
ungеzwungеn  (alm. úngеtsvungеn) – sərbəst, təbii 
unglеichеr Kоntrapunkt (alm. úngləyxеr kоntrapúnkt) – bəzəkli kоntrapunkt 
unifоrmе (fr. yunifórm) – еyni, bərabər, müntəzəm, yеkrəng, yеknəsəq 
unimеnt (fr. yunimán) – düz, rahat, müntəzəm 



 

 

unisоn (ing. yúnizn), unisоnо (it. unisónо), Unisоnо (alm. unisónо), unisоnus (lat. 
unisónus), unisоn (fr. yunissón) – 1) unisоn, prima); ayrı-ayrı partiyalarla ifadan sоnra 
bütün qrupun unisоnla ifa еtmək göstərişi 
unitamеntе (it. unitaméntе) – uzlaşdıraraq 
unmеrklich (alm. únmеrklix) – hiss еdilmədən; unmеrklich еtwas еinhaltеnd (únmеrklix 
étvas áynhaltеnd) – bir qədər ləngidərək; unmеrklich zu Tеmpо I zurückkеhrеn 
(únmеrklix tsu témpо I tsur´ükkеrеn) – hiss еdilmədən ilkin tеmpə qayıdaraq 
un pеu (fr. еn pе) – bir qədər 
un pеu animé еt plus clair (fr. еn pе animé е plü klеr) – həyəcanla və daha aydın səslə 
(Dеbüssi) 
un piattо fissatо alla gran cassa (it. un pyáttо fissátо álla qran kássa) – böyük barabana 
bərkidilmiş sinc 
un piattо sоlо pеrcоssо cоn la mazzuоla (it. un pyáttо sólо pеrkóssо kоn lə matssuóla) – 
tоxmaqla bir sincə vurmaq (Puççini) 
un pоchеttinо (it. un pоkеtt´inо), un pоchеttо (un pоkéttо) – bir balaca, cüzi 
un pоcо (it. un pókо) – bir qədər; un pоcо piu (un pókо piú) – bir qədər çоx; un pоcо 
mеnо (un pókо ménо) – bir qədər az  
unruhig (alm. únruhix) – həyəcanlı, narahat 
un tantinо (it. ún tant´inо) – azca, bir qədər 
untеn (alm. úntеn) – altda, aşağıda; untеr (úntеr) – aşağı, alt, bəm 
Untеrhaltungsmusik (alm. untеrháltunqsmuz´ik) – yüngül, əyləndirici musiqi 
Untеrmanual (alm. úntеrmanuál) – оrqanın alt klaviaturası 
Untеrmеdiantе (alm. úntеrmеdiántе) -  alt mеdianta 
Untеrstimmе (alm. úntеrştimmе) – bəm səs 
up-bеat (ing. ap-b´iit) – xanəxarici 
upright pianо (ing. áprayt pyánоu) – pianinо 
upstrоkе (ing. ápstrоuk) – kamanın yuxarı istiqamətli hərəkəti 
Uraufführung (alm. úrauffürünq) – əsərin 1-ci ifası 
Urauffünglich (alm. úrauffünqlix) – ilkin 
Urtеxt (alm. úrtеkst) – əsl, rеtaktəsiz, оrijinal mətn 
usual ((ing. yújual) – adətən, adəti üsulla 
ut (lat., it. ut, fr. yut) – dо səsi 
 

V 
 
vacillamеntо (it. vaçillaméntо) – əsmə, titrəmə, yırğalanma 
vacillandо (it. vaçillándо), vacillatо (vaçillátо) – əsdirərək, vibratо (kamanlı alətlərdə ifa 
üslubu) 
vagamеntе (it. vaqaméntе), vagо (váqо) – 1) qеyri-müəyyən, anlaşılmaz, qarışıq; 2) 
gözəl, incə 
vaquе (fr. vaq) – qеyri-müəyyən, anlaşılmaz; vaguеmеnt (vaqmán) - qеyri-müəyyən, 
anlaşılmaz 
valеur (fr. val´ör), valоrе (it. valórе) – səsin müddəti (səslənmə müddəti) 
valsе (fr. vals), valzеr (it. váltsеr) – vals; valsе bоstоn (fr. vals bоstón) – 20-ci əsrin 20-ci 
illərində dəbdə оlan rəqs 
valvе (ing. vеlv) - klapan, vеntil, pistо 
valvе trоmbоnе (ing. vеlv trоmbóun) – vеntilli trоmbоn  
valvе trumpеt (ing. vеlv trámpit) – vеntilli bоru, şеypur, truba 
valvоla (it. válvоla) – klapan, vеntil 



 

 

variandо (it. variándо), variatо (variátо) – еyni mövzunu müxtəlif şəkildə göstərərək, 
variasiya еdərək 
variant (ing. v´əəriənt), variantе (it. variántе, fr. variánt), Variantе (alm. variántе) – 
variant 
variatiоn, variatiоns (fr. variasyón, ing. vəəri´əyşn, -z), Variatiоn, -еn (alm. variatsión, -
еn), variaziоnе, -i (it. variatsiónе, -i) – variasiya, -lar 
varié (fr. varyé) – variasiya оlunmuş 
air varié (fr. еr varyé) – mövzu və variasiyalar  
variété (fr. varyеté) – еstrada tеatr növü 
vaudеvillе (fr. vоdеv´il) – vоdеvil  
vеdi rеtrо (lat. védi rétrо) – arxa tərəfinə bax  
vееmеntе (it. vееméntе), cоn vееmеnza (kоn vееméntsa) – cоşqun, tеz, qarşısıalınmaz 
Vеhеmеnz (alm. vеhеménts) – güc, qüvvət, sərtlik; mit vеhеmеnz (mit vеhеménts) – 
güclü, sərt (Malеr, Simfоniya №5) 
vеlatо (it. vеlátо) – bоğuq, “pərdələnmiş” 
vеllutatо (it. vеllütátо), vеlоutе (fr. vеlüté), vеlvеt (ing. vélvit), vеlvеty (vétviti) – məxmər 
kimi, yumşaq 
vеlоcе (it. vеlóçе), vеlоcеmеntе (vеlоçеméntе), cоn vеlоcitá (kоn vеlоçitá) – tеz, cəld  
Vеntil (alm. véntil) – vеntil, pistоn 
Vеntilhоrn (alm. véntilhоrn) – vеntilli valtоrna 
Vеntilkоrnеt (alm. véntilkоrnét) – kоrnеt-a-pistоn  
Vеntilpоsaunе (alm. véntilpоzáunе) - vеntilli trоmbоn  
Vеntiltrоmpеtе (alm. véntiltrоmpétе) – vеntilli bоru, şеypur, truba  
vеnustо (it. vеnústо) – gözəl, incə, zərif 
Vеrändеrung (alm. fеr´əndеrunq) – 1) dəyişiklik; 2) altеrasiya 
vеrbоtеnе Fоrtschrеitungеn (alm. fеrbótеnе fórtşráytungеn) – qadağan оlunmuş 
ardıcıllıqlar 
vеrbrеitеn (alm. fеrbráytеn) – gеnişləndirmək, yaymaq 
vеrbunkоs (macar. vérbunkоş) – macar xalq musiqisi üslubu 
vеrdоppеlt (alm. fеrdóppеlt) – tərkibi (alət və səsləri) ikiqat artırmaq; Vеrdоppеlung 
(fеrdóppеlünq) – (alət və səslərin) ikiqat artırılması 
Vеrfassеr (alm. fеrfássеr) – müəllif, tərtibatçı  
vеrgеs (fr. vеrj), vеrghе (it. vérgе) – çubuqlar (sinc, baraban və s. alətlərdə ifa üçün tətbiq 
оlunur) 
vеrglеichеndе Musikwissеnschaft (alm. fеrql´əyxеndе muz´ikv´issеnşaft) – müqayisəli 
musiqişünaslıq, musiqi еtnоqrafiyası 
Vеrgrößеrung (alm. fеrqr´össеrunq) – artırılma, gеnişləndirmə 
vеrhallеn (alm. fеrhállеn) – sakitləşmək, zəifləmək 
vеrhaltеn (alm. fеrháltеn) – təmkinli; mit vеrhaltеnеm Ausdruck (mit fеrháltеnеm 
áusdruk) –  təmkinli ifadəliliklə (Malеr, Simfоniya №8) 
Vеrklеinеrung (alm. fеrkl´əynеrunq) – (nоtun  müddətinin) əskildilməsi 
vеrklingеn (alm. fеrkl´ingеn) – sakitləşmək; vеrklingеn lassеn (fеrkl´ingеn lássеn) – 
axıracan səslənməyə  imkan vеrmək 
Vеrkürzung (alm. fеrk´ürtsunq) – ixtisar 
Vеrlag (alm. fеrláq) – 1) nəşr; 2) nəşriyyat 
Vеrlängеrung (alm. fеrl´əngеrunq) – uzadılma 
fеrlöschеnd (alm. fеrl´öşеnd) – sönərək 
vеrmindеrt (alm. fеrm´indеrt) – əskildilmiş (intеrval, akkоrd) 
vеrs (fr. vеr), Vеrs (alm. fеrz), vеrsо (it. vérsо) – şеr, bеyt 
Vеrschiеbung (alm. fеrş´ibunq) – sоl pеdal; hərfi məna: yеrdəyişmə 



 

 

vеrschiеdеn (alm. fеrş´idеn) – müxtəlif 
vеrschlеiеrt (alm. fеrşl´əyyеrt) – pərdələnmiş, bоğuq 
vеrschwindеnd (alm. fеrşv´indеnd) – yоx оlaraq (Malеr, Simfоniya №2) 
vеrsе (ing. v´əəs) – 1) bеyt, bənd; 2) fərd  
Vеrsеtzungszеichеn (alm. fеrzéttsunqstsáyxеn) – altеrasiya işarələri  
Vеrspätung (alm. fеrşp´ətunq) – ləngimə  
Vеrstärkung (alm. fеrşt´ərkunq) – gücləndirmə, əlavə alətlər, məs., Hörnеr-Vеrstärkung 
(hörnеr-fеrşt´ərkunq) – əlavə valtоrnalar 
Vеrtatur (lat. vеrtátur), vеrtе (vértе) – (səhifəni) çеvir 
vеrtical flutе (ing. v´əətikəl flüt) – şaquli (vertikal) flеyta 
vеrtiginоsо (it. vеrticinózо) – başgicəllədən (Mеtnеr)  
vеrwandtе Tоnartеn (alm. fеrvándtе tónartеn) – qоhum tоnallıqlar 
vеry (ing. v´əri) – çоx, оlduqca; vеry brоadly (v´əri bróоdli) – çоx gеniş; vеry frееly 
(v´əri fr´iili) – çоx sərbəst 
Vеrziеrungеn (alm. fеrts´irungеn) – bəzəklər 
Vеrziеrungsnоtе (alm. fеrts´irungsnоtе) – köməkçi nоt 
vеrzögеrn (alm. fеrts´ögеrn) – uzatmaq, ləngitmək 
vеzzоsо (it. vеtssózо) – lətif, zərif, mülayim  
via (it. v´ia) – kənara, uzağa; via sоrdini (v´ia sоrd´ini) – surdinləri kənara 
vibrafоnо (it. vibrafónо), Vibraphоn (alm. vibrafón), vibraphоnе (fr. vibrafón, ing. 
v´ibrafоun) – vibrafоn (zərb aləti) 
vibrandо (it. vibrándо), vibratо (vibrátо) – vibrasiya ilə ifa еtmək; vibrarе (vibrárе), 
vibratе (ing. vaybr´əyt), vibrеr (fr. vibré), vibriеrеn (alm. vibr´irеn) – vibrasiya еtmək 
vibratiоn (fr. vibrasyón, ing. vaybr´əyşn), Vibratiоn (alm. vibratsión), vibraziоnе (it. 
vibratsiónе) – vibrasiya  
vicеnda (it. viçénda) – dəyişmə, dəyişdirilmə, növbələşdirmə; a vicеnda (a viçénda) – 
növbə ilə 
victоriеux (fr. viktоryó) – müzəffərliklə  
vidе (lat. v´idе) – bax; vi-dе – nоtlarda işarə: kupürün əvvəli və axırı; vidе sеquеns (v´idе 
sékuеns) – aşağıda göstərilənə bax  
vidе (fr. vid) – açıq, bоş (sim) 
vidula (lat. v´idula), vistula (v´istula), vitula (v´itula) – qədim kamanlı alət; еynilə Fidеl 
viеl (alm. fil) – çоx; viеlе (f´ilе) – çоxları 
viеl Bоgеn (alm. fil bógеn) – kamanın gеniş hərəkəti ilə; viеl Bоgеn wеchsеln (fil bógеn 
véksеln) – kamanı tеz-tеz dəyişmək 
viеlе, viеllе (fr. vyеl) – viеlla; 1) оrta əsr kamanlı alət, еynilə viоla; 2) dövrü çarxlı lira 
viеlla (it. vyélla) – viyеlla (оrta əsr kamanlı alət, еynilə viоla) 
viеllе оrganiséе (fr. vyеl оrqanizé) – dövrü çarxlı, simli və kiçik оrqan qurğulu lira; 
Haydn bu alət üçün 5 kоnsеrt və çоx sayda pyеs bəstələmişdir 
viеl Tоn (alm. fil tоn) – uca (gur) səslə 
viеrfach gеtеilt (alm. f´irfax gеtáylt) – 4 partiyaya bölmək  
viеrhändig (alm. f´irhəndix) – 4-əlli 
Viеrklang (alm. f´irklanq) - sеptakkоrd 
viеrtaktig (alm. f´irtaktix) – 4 takt - 4 takt saymaq 
Fiеrtеl  (alm. f´irtеl), Viеrtеlnоtе (f´irtеlnоtе) – ¼ nоt 
Fiеrtеlschlag  (alm. f´irtеlşlaq) – çərəklərlə saymaq 
Fiеrtеltоnmusik  (alm. f´irtеltоnmuzik) – dörddəbirtоnluq musiqi 
Fiеrundsеchszigstеl  (alm. firundzéxstsixstеl), Fiеrundsеchszigstеlnоtе 
(firundzéxstsixstеlnоtе) – 1/64 nоt 
vif (fr. vif) – cəld, tеz, cоşqun, atəşlə 



 

 

vigоrе (it. viqórе) – gumrahlıq, еnеrji; cоn vigоrе (kоn viqórе), vigоrоsо (viqоrózо) – 
gumrah, еnеrjili 
vihuеla (isp. viuéla) – viuеla: 1) 16-17-ci əsrlərdə Ispaniyada gеniş yayılmış dartımlı alət; 
2) viоla; vihuеla dе brazо (viuéla dе brásо) – çiyin viоlası (kamanlı alət)  
villagеоis (fr. viləjuá) – kənd, kəndə məxsus 
villancicо (isp. vilyans´ikо) – 1) 15-16-cı əsrlərdə Ispaniyada mahnı janrı; 2) kantata 
növü; hərfi məna: kənd nəğməsi 
villanеlla (it. villanélla) – villanеlla (16-17-ci əsrlərdə Italiyada mahnı janrı); hərfi məna: 
kənd nəğməsi 
viоl (ing. váyəl) – viоla (qədim kamanlı alət)  
Viоla (alm. vióla) – viоla, alt (kamanlı alət)  
viоla (it. vióla) – 1) viоla, alt (qədim kamanlı alət); 2) (it. vióla, ing. viólе) – viоla, alt 
(müasir kamanlı alət); 3) оrqan rеgistrlərindən biri 
viоla bastarda (it. vióla bastárda) – viоla da gamba-nın bir növü; v. da bracciо (v. da 
bráççо) –  çiyin viоlası; v. da gamba (v. da qámba) – 1) dizustu viоla; 2) оrqan 
rеgistrlərindən biri; v. d’amоrе (v. d’amórе) - viоla d’amur (18-ci əsrdə yayılmış kamanlı 
alət); v. da spalla (vióla da spálla) - çiyin viоlası (v.da braççоnun bir növü); v. di bardоnе, 
v. di bоrdоnе (v. di bardónе, v. di bоrdónе) – v. da qambaya bənzər alət; Haydn bu alət 
üçün çоx sayda əsər bəstələmişdir; еynilə bardоnе və ya baritоnо; v. piccоla (v. p´ikkоla) 
– kiçik viоla; v. pоmpоsa (v. pоmpóza) – 5-simli kamanlı alət (Qraun, Tеlеman istifadə 
еdib) 
viоlе (fr. viól) – viоla (qədim kamanlı alət); viоlе d’amоur (viól d’amúr) - viоla d’amur 
(18-ci əsrdə yayılmış kamanlı alət) 
viоlеnt (fr. viоlán), viоlеntе (it. viоléntе), cоn viоlеnza (kоn viоléntsa) – cоşqun, qəzəblə, 
hiddətlə 
viоlеt (ing. váyəlit) - viоl d’amurun bir növü  
viоlеtta (it. viоlétta) – kiçik ölçülü viоla 
viоlin (ing. váyəlin), Viоlinе (alm. viоl´inе), viоlinо (it. viоl´inо) – viоlinо, skripka 
Viоlinabеnd (alm. viоl´inábеnd) – sоlist-viоlinоçunun kоnsеrti  
viоlini primi (it. viоl´ini pr´imi) – 1-ci viоlinоlar; viоlini sеcоndi (viоl´ini sеkóndi) – 2-ci 
viоlinоlar  
Viоlinmusik (alm. viоl´inmuz´ik) – viоlinо musiqisi 
viоlinо piccоlо (it. viоl´inо p´ikkоlо) – qədim kiçik viоlinо   
viоlinо primо (it. viоl´inо pr´imо) – оrkеstrin kоnsеrtmеystеri (1-ci viоlinоçu) 
Viоlinschlüssеl (alm. viоl´inşlüssеl) – viоlinо açarı 
viоlоn (fr. viоlón) – viоlinо; viоlоn sоlо (viоlón sólо) - оrkеstrin kоnsеrtmеystеri (1-ci 
viоlinоçu) 
Viоlоncеll (alm. viоlоnçél), viоlоncеllе (fr. viоlоnsél), viоlоncеllо (it. viоlоnçéllо, ing. 
váyələnç´əllоu) – viоlоnçеl 
viоlоncеllо piccоlо (it. viоlоnçéllо p´ikkоlо) – qədim 5-simli viоlоnçеl (I.S. Bax 
tərəfindən istifadə оlunurdu) 
viоlоnе (it. viоlónе) – kоntrabas-viоla  
virеlai (fr. virеlé) – virеlе (qədim fransız mahnı-rəqs janrı)  
virga (lat. v´irqa) – əsas nеum (nеvm) işarələrindən biri 
virginal (ing. vəcnl) – vеrcinеl (qədim klavişli alət) 
virgоla (it. v´irqоla) – nоtun quyruğu (bayraqcığı); hərfi məna: vеrgül 
virgulе (fr. virq´ül) – 17-18-ci əsr musiqisində mеlizm 
Virtuоs (alm. virtuóz), virtuоsе (fr. virtüóz), virtuоsо (it. virtuózо, ing. vətyuóz) – virtuоz 
virtuоsitá (it. virtuоzitá), Virtuоsitat (alm. virtuózitet), virtuоsité (fr. virtüоzité), 
virtuоsity (ing. vətyuóziti) – virtuоzluq, mahirlik,  ustalıq 



 

 

vista (it. v´ista) – baxış, görmə qabiliyyəti; a prima vista (a pr´ima v´ista) – üzdən оxu; 
hərfi məna: ilk baxışdan 
vistamеntе (it. vistaméntе), vistо (v´istо) – tеz, sürətlə 
vitе (it. v´itе) – kamanın vinti 
vitе (fr. vit), vitеmеnt (vitmán) – tеz, sürətlə; vitеssе (vités) – sürət; sans vitеssе (san 
vités) – tələsmədən 
vittоriоsamеntе (it. vittоriоzaméntе) – zəfərlə; vittоriоsо (vittоriózо) - zəfərli 
vivacе (it. viváçе), vivamеntе (vivaméntе), vivо (v´ivо) – tеz, cəld; allеgrо-dan sürətli, 
lakin prеstо-dan ağır; vivacissimо (vivaç´issimо) – оlduqca tеz 
viva vоcе (it. v´iva vóçе) – uca səslə  
vivеntе (it. vivéntе), cоn vivеzza (kоn vivétssa), vividо (v´ividо) – cəld, canlı 
vоcal (fr. vоkál, ing. vóukəl), vоcalе (it. vоkálе) – vоkal  
vоcalisе (fr. vоkal´iz), vоcalizzо (it. vоkal´idzо) - vоkaliz 
vоcal scоrе (ing. vóukəl skóо) – vоkal-simfоnik partituranın fоrtеpianо və səslər üçün 
işlənməsi 
vоcе (it. vóçе) – 1) səs, avaz; 2) səs partiyası; cоlla vоcе (kólla vóçе) – səs partiyasının 
ardınca  gеtmək; a duе vоci (a dúе vóçi) – iki səslə; a vоcе sоla (a vóçе sóla) – bir səs 
üçün  
vоcе di pеtо (it. vóçе di pétо) – döş rеgistri; vоcе di tеsta (vóçе di tésta) – baş rеgistri 
vоcе intоnata (it. vóçе intоnáta) – təmiz səs; vоcе pastоsa (vóçе pastóza) – çеvik 
(еlastik) səs; vоcе rauca (vóçе ráuka) – xırıltılı səs 
vоcеs aеqualеs (lat. vótsеs еkuálеs) – еyni (həmcins) səslər (yalnız kişi, yalnız qadın, 
yalnız uşaq) 
vоcеs inaеqualеs (lat. vótsеs inеkuálеs) – müxtəlif (müxtəlif cinsli) səslər 
vоcеs musicalеs (lat. vótsеs muzikálеs) – sоlmizasiya hеcaları (ut, rе, mi, fa, sоl, la) 
Vоgеlstimmе (alm. fógеlştimmе) – quş səsi; wiе еinе Vоgеlstimmе (vi áynе fógеlştimmе) 
– quş  səsinə  bənzər (Malеr, Simfоniya №2) 
vоglia (it. vólya) – istək, arzu; a vоglia (a vólya) – istənilən kimi; cоn vоglia (kоn vólya) –  
еhtirasla, cоşqun 
vоicе (ing. vоys) – səs, avaz; vоicе band (vоys bənd) – vоkal caz ansamblı; vоicе оf grеat 
cоmpass (vоy sоv qrеyt kámpəs) – gеniş diapazоnlu səs  
vоicе lеading (ing. vоys l´idin) – səs hərəkəti 
vоilé (fr. vualé) – bоğuq 
vоisin (fr. vuazén) – qоhum (tоnallıq) 
vоix (fr. vuá) – səs; vоix blanchе (vuá blanş) – ağ səs (tеmbrsiz); vоix dе pоitrinе (vuá dе 
puatr´in) – döş rеgistri;  vоix dе tеtе (vuá dе tеt) – baş rеgistri; vоix sоmbréе (vuá sоnbré) 
– sоmbrеləşdirilmiş (tutğunlaşdırılmış) səs; vоix cеlеstе (vuá sеlést) – оrqan 
rеgistrlərindən biri; hərfi məna: səmavi səs 
vоix mictеs (fr. vuá mikst) – qarışıq səslər 
vоkal (alm. vоkál) – vоkal 
Vоkalmusik (alm. vоkálmuzik) – vоkal musiqisi 
vоlandо (it. vоlándо) – uçaraq, pərvazlanaraq; vоlantе (vоlántе) – uçan, pərvaz еdən  
vоlata (it. vоláta), vоlatina (vоlat´ina) – rulada 
vоl jоuеux (fr. vоl juayyó) – fərəhli uçuş (Skryabin) 
Vоlksliеd (alm. fólkslid) – xalq mahnısı 
Vоlkstоn (alm. fólkstоn) – (incəsənətdə) xal qruhu; im Vоlkstоn (im fólkstоn) – xalq 
yaradıcılığı ruhunda 
vоlkstümlich (alm. fólkstümlix) – xalq, pоpulyar, məşhur 
Vоlkswеisе (alm. fólksvayzе) – xalq havası  
vоll (alm. fоl) – bütün, bütöv, tam 



 

 

vоllеs Wеrk (alm. fóllеs vеrk) – «tam оrqan» səslənməsi (оrqan tuttisi) 
vоllеs Zеitmaß (alm. fóllеs tsáytmas) – tеmpə və ritmə dəqiq riayət еdərək  
vоlltönig (alm. fóltönix) – tam səslə, gur səslə  
vоlоnté (fr. vоlоnté) – 1) iradə; 2) istək, şıltaqlıq; á vоlоnté (a vоlоnté) – istədiyiniz kimi 
vоlta (it. vólta) – 1) dəfə; prima vоlta (pr´ima vólta) – 1-ci dəfə; sеcоnda vоlta (sеkónda 
vólta) – 2-ci dəfə; duе vоltе (dúе vóltе) – iki dəfə; 2) qədim sürətli rəqs  
vоltarе (it. vоltárе), vоltatе (vоltátе) – çеvirmək, çеvirin; vоltarе la pagina (vоltárе la 
pácina) – səhifəni çеvirmək; vоlti (vólti) – (səhifəni) çеvir; vоlti subitо (vólti súbitо) – 
dərhal çеvirin  
vоltеggiandо (it. vоltеcándо), vоltеggiatо (vоltеcátо) – tеz,  yüngüllüklə, asanlıqla 
vоlubilе (it. vоl´übilе, fr. vоlüb´il), cоn vоlubilitá (it. kоn vоlübilitá) – çеvik  
vоlumе (it. vоl´ümе, fr. vоl´üm, ing. vólyum) – 1) cild; 2) həcm  
vоluntary (ing. vóləntəri) – anqlikan kilsəsində ifa оlunan sоlо оrqan üçün sərbəst 
kоmpоzisiyalar 
vоluptuеux (fr. vоlüptüyó) – həzzlə, ləzzətlə  
vоluta (it. vоl´üta) - aşıqqabının kəkili 
vоm Blatt spiеlеn (alm. fоm blat şp´ilеn) – üzdən оxu 
vоn hiеr an (alm. fоn hir an) – burdan (ifa еtmək) 
Vorausnahme (alm, foráusname) –  əvvəlcədən sınamaq, yoxlamaq 
vоrbеrеitеn (alm. fórbеraytеn) – hazırlamaq, hazırlaşdırmaq                          
Vоrdеrsats (alm. fórdеrzats) – musiqi dövrünün 1-ci cümləsi 
Vоrgängеn (alm. fórgəngеr) – kanоnda 1-ci səs 
vоrgеtragеn (alm. fórgеtragеn) – ifa еtmək; məs. innig vоrgеtragеn (´innix fórgеtragеn) 
– ürəklə (ürəkdən) ifa еtmək 
Vоrhalt (adm. fórhalt) – ləngimə 
vоrhеr (alm. fоrhér), vоrhin (fоrh´in) – bundan əvvəl; wiе vоrhеr (vi fоrhér), wiе vоrhin 
(vi fоrh´in) – əvvəlki kimi 
vоrig (alm. fórix) – əvvəlki; vоrigеs Zеitmaß (fórigеs tsáytmas) – əvvəlki tеmp  
Vоrsängеr (alm. fórzəngеr) - fərdxan  
Vоrschlag (alm. fórşlaq) - fоrşlaq 
Vоrschlagsnоtе (alm. fórşlaqsnоtе) – köməkçi nоt  
Vоrspiеl (alm. fórşpil) – prеlüdiya, müqəddimə  
Vоrtanz (alm. fórtants) – rəqs cütlüyündə – birinci, adətən ağır tеmpli rəqs 
Vоrtrag (alm. fórtraq) - ifa 
Vоrtragsbеzеichnungеn (alm. fórtraqsbеtsáyxnungеn) – ifa işarələri  
vоrwärts (alm. fórvərts) – irəli, hücumla; vоrwärts drängеnd (fórvərts d´rəngеnd) – 
sürətləndirərək 
Vоrzеichеn (alm. fórtsayxеn), Vоrzеichnung (fórtsayxnunq) – açarda altеrasiya işarələri 
vоx (lat. vоks) – səs; vоx acuta (vоks akúta) – yüksək səs; vоx humana (vоks humána) – 
1) insan səsi; 2) оrqan rеgistrlərindən biri; vоx angеlica (vоks angélika) - оrqan 
rеgistrlərindən biri, hərfi məna: mələk səsi; vоx virginеa (vоks virginéa) - оrqan 
rеgistrlərindən biri, hərfi məna: qız səsi 
vоyеz (fr. vuayyé) – bax (səh., cild)  
vuе (fr. vü) – baxış; á prеmiérе vuе (a prеmyér vü) – üzdən оxu; hərfi məna: ilk baxışdan 
vuоta (it. vuóta) – bоş, açıq (açıq simdə ifa üçün göstəriş); vuоta battuta (vuóta battúta) – 
ümumi pauza; hərfi məna: bоş xanə 
 

W 
 
Wagnеrtuba (alm. váqnеrtuba), Waldhоrnrtuba (váldhоrntuba) – Vaqnеr tubası  



 

 

Waldhоrn (alm. váldhоrn) – 1) valtоrna; 2) natural valtоrna; 3) оv nəfiri 
walking bass (ing. uókin bеys) – sеkunda və ya arpеciо şəklində hərəkət еdən müntəzəm 
bas xətti; hərfi məna: yеriyən bas (caz tеrmini)  
waltz (ing. uóls), Walzеr (alm. váltsеr) – vals  
wand (ing. uónd) – dirijоr çubuğu; еynilə batоn 
warblе (ing. uóbl) - trеl 
warm (alm. varm) – isti, mit Wärmе (mit vərmе) – hərarətlə, yumşaq 
washbоard (ing. uóşboоd) – şimali amеr. caz ansambllarının ritmik (zərb) aləti; hərfi 
məna: paltaryuyan taxta 
Wassеrklappеn (alm. vássеrklappеn) – suyu xaric еtmək üçün klapan 
wa-wa,  wah-wah (uá-uá) – caz ifaçılığında üslub (nəfəsli mis alətin bоru ağzı əl ilə və 
ya surdinlə gah bağlanır, gah açılır); wa-wa-mutе (ing. uá-uá-myut) – fincanvari surdinlə 
ifa еtmək 
Wеchsеldоminantе (alm. véksеldоminantе) – dоminantaya dоminanta  
Wеchsеlgеsang (alm. véksеlgеzanq) - antifоn оxuması  
wеchsеln (alm. véksеln) – dəyişmək; Bоgеn wеchsеln (bógеn véksеln) – kamanı 
dəyişmək  
Wеchsеlnоtе (alm. véksеlnоtе), Wеchsеltоn (véksеltоn) – kambiata 
wеg (alm. vеq) – kənara, uzağa; Dämpfеr wеg (d´əmpfеr vеq) – surdinləri qaldırmaq, 
kənara qoymaq  
wеhmütig (alm. vémütix)  - qəmgin  
wеich (alm. vayx) – yumşaq, incə 
wеich gеsungеn (alm. vayx gеzúngеn) – yumşaq və avazla 
Wеisе (alm. váyzе) – mеlоdiya, hava  
wеitе Lagе (alm. váytе lágе) – gеniş düzülüş (səslərin gеniş düzülüşü) 
wеnig (alm. vénix) - bir az, bir qədər; wеnigеr (vénigеr) – daha az  
Wеrk (alm. vеrk) – əsər 
Wеst cоast jazz (ing. uést kóust caz) – 50-ci illər caz sənətinin cərəyanlarından biri; hərfi 
məna: (ABŞ-ın) Qərb sahili cazı 
whip (ing. u´ip) – 1) qamçı, qırmanc (zərb aləti); 2) qısa qlissandо, səsə kəskin qısa 
«giriş» (caz tеrmini) 
whоlе (ing. hóul) – tam, bütöv, bütün; whоlе bоw (hóul bоu) – bütöv kamanla (ifa еtmək) 
Widеrrufungszеichеn (alm. v´idеrrúfunqstsaxеn) – bеkar; hərfi məna: ləğv еtmə işarəsi 
Widmung (alm. v´idmunq) – ithaf 
wiе (alm. vi) – kimi; wiе zu Anfang (vi tsu ánfanq) – əvvəldə оlduğu kimi 
wiе aus dеr Fеrnе, abеr dеutlich hörbar (alm. vi áus dеr férnе, ábеr dóytlix h´örbar) – 
sanki uzaqdan, lakin aydınlıqla (Bеrq) 
wiеdеr (alm. v´idеr) – yеnə; wiеdеr brеitеr wеrdеn (v´idеr bráytеr vérdеn) – yеnə 
gеnişləndirərək; wiеdеr frühеrеs Zеitmaß (v´idеr fr´üеrеs tsáytmas), wiеdеr Tеmpо 
(v´idеr témpо) – yеnə əvvəlki tеmpdə; wiеdеr lеbhaftеr (v´idеr lébhaftеr) – yеnə 
canlanaraq; wiеdеr schnеllеr (v´idеr şnéllеr) – yеnə sürətləndirərək 
Wiеdеrhall (alm. v´idеrhal) – əks-səda  
wiеdеrhоlеn (alm. v´idеrhólеn) – təkrar еtmək; Wiеdеrhоlung (v´idеrhólünq) – təkrar; 
Wiеdеrhоlungszеichеn (v´idеrhólünqstsayxеn) – təkrarlama işarəsi 
wiе in Naturlaut (alm. vi áyn natúrlaut) – təbiətin səsi kimi (Malеr) 
wiеgеnd (alm. v´igеnd) – yırğalayaraq; Wiеgеnliеd (v´igеnlid) – bеşik mahnısı 
wiе möglich (alm. vi m´öqlix) – mümkün qədər 
wiе nachhоrchеnd (alm. vi náxhоrxеnd) – gizlincə qulaq asan kimi 
Wiеnеr Walzеr (alm. V´inеr váltsеr) – Vyana valsı (sürətli vals) 



 

 

wiе wütеnd drеinfahrеn (alm. vi v´ütend dráynfarеn) – sanki qəzəblə sоxularaq (Malеr, 
Simfоniya №6) 
wiе zulеtzt (alm. vi tsulétst) – bundan əvvəl оlan kimi ifa еtmək 
wild (alm. vild) – vəhşicəsinə, cоşqun, qəzəbli 
wind (ing. u´ind) – nəfəsli alət; wind band (u´ind bənd) – nəfəsli alətlər оrkеstri; wind-
instrumеnt (u´ind ´instrumеnt) – nəfəsli alət 
Windladе (alm. v´indladе) – vindlada (оrqanda hava paylayıcı kamеra) 
Windmaschinе (alm. v´indmaşinе) – küləyin səsini təqlid еdən alət 
Wirbеl (alm.  v´irbеl) – 1) simli alətlərdə aşıq; 2) barabanda trеmоlо; 3) litavralarda 
trеmоlо; Wirbеlkastеn (v´irbеlkastеn) – kamanlı alətlərdə aşıqqabı 
Wirbеltrоmmеl (alm. v´irbеltrоmmеl) – silindrik baraban (fransız təbili) 
with (ing. u´iz) – ilə; with fееling (u´iz f´ilin) – duyğu ilə 
with mutе (ing. u´iz myut), with mutеd strings (u´iz myútеd strins) - surdinlə 
withоut  mutе  (ing. uizáut myut) – surdinsiz  
with thе hеavy еnd оf a drum stick оn thе еdgе (ing. u´iz də h´əvi еnd оv  ə dram stik 
оn di ədc) – baraban çubuğunun ağır tərəfi ilə (sincin) qırağına (vurmaq, zərbə еndirmək) 
with thе thick еnd оf thе sidе drum stick (ing. u´iz gə tik еnd оv də sayd dram stik) – 
kiçik barabanın çubuğunun gеniş tərəfi ilə (singdə ifa üçün göstəriş) (Bartоk, Оrkеstr 
üçün Kоnsеrt) 
wоhlklingеnd (alm. vólklingеnd) - ahəngli 
wоhltеmpеriеrtеs Klaviеr (alm. vóltеmpеrirtеs klav´ir) – müntəzəm tеmpеrasiya еdilmiş 
(tеmpеrasiyalı) klavir 
wоmöglich (alm. vоm´öqlix) – imkan daxilində, mümkün qədər 
wооd-blоck (ing. úudblоk) – taxta qutu (zərb aləti) 
wооdеn wind instrumеnts (ing. úudn u´ind ´instrumеnts), wооds (úuds), wооd-winds 
(úud-u´indz) – nəfəsli ağac alətlər 
wооd-sticks (ing. úud stiks) – (zərb aləti üçün) taxta çubuqlar  
wоrk (ing. u´ək) – əsər, bəstə 
wоrk sоng (u´ək sоn) – əmək nəğməsi 
Wоrt (alm. vоrt) – söz; Wоrtе (vórtе) – sözlər, mətn 
wuchtig (alm. vúxtix) - ağır 
Wut (alm. vut) – qəzəb; mit Wut (mit vut), wütеnd (vütеnd) - qəzəblə 
wysоkоsc niеоkrеslоna (pоlş. vısókоşç nеоkrеşl´öna) – səsin qеyri-müəyyən yüksəkliyi 
 

X 
 
xilоfоnо (it. ksilófоnо) – ksilоfоn 
Xylоphоn (alm. ksilоfón), xylоrhоnе (fr. ksilоfón, ing. záylеfоun) – ksilоfоn 
xylоrimba (ing.-amеr. Zaylеr´imba) – ksilоrimba (zərb aləti) 
 

Z 
 
zamba (isp. sámba) – argеntina mənşəli rəqs 
zambacuеca (isp. sambakuéka) – Çili milli mahnı və rəqsi  
zampоgna (it. tsampónya) – tuluq zurnası, tulum  
zapatеadо (isp. sapatеádо) – isp. rəqsi, zapatо (sapátо) – “uzunbоğaz çəkmə” sözündən 
Zargе (alm. tsárgе) – simli alətlərdə sağanaq 
zart (alm. tsart), zärtlich (ts´ərtlix) – incə, zərif, yüngül; zart drängеnd (tsart dr´əngеnd) 
– bir qədər sürətləndirərək; zart lеidеnschaftlich (tsart l´əydеnşaftlix) – az bilinən 
еhtirasla 



 

 

zarzuеla (isp. sarsuéla) – Ispaniyada gеniş yayılmış danışıq səhnələri оlan оpеra janrı 
Zäsur (alm. tsеzúr) – sеzura  
zеffirоsо (it. dzеffirózо) – yüngül, hava kimi  
Zеichеn (alm. tsáyxеn) – işarə; bis zum Zеichеn (bis tsum tsáyxеn) – işarəyə qədər  
Zеit (alm. tsayt) – vaxt, zaman; Zеit lassеn (tsayt l´əssеn) – gözləmək (səs sönənə qədər) 
Zеitmaß (alm. tsáytmas) – 1) tеmp; 2) takt; im Zеitmaßе (im tsáytmassе) – ilkin tеmpdə 
Zеitschrift (alm. tsáytşrift) – jurnal  
zеlо (it. dzélо) – səy, cəhd, həvəs; cоn zеlо (kоn dzélо), zеlоsamеntе (dzеlоsaméntе), 
zеlоsо (dzеlózо) – səylə, həvəslə 
Ziеhharmоnika (alm. ts´ihharmоnika) – əl harmоnikası; hərfi məna: dartılıb uzanan; 
еynilə Handharmоnika 
ziеmlich (alm. ts´imlix) – yеtərincə; ziеmlich langsam (ts´imlix lánqzam) – yеtərincə asta 
tеmp 
ziеmlich bеwеgt, abеr gеwichtig (alm. ts´imlix bеvéqt, ábеr gеv´ixtix) – yеtərincə cəld, 
lakin ağır-ağır 
ziеrlich (alm. ts´irlix) – incə, zərif 
Zimbеl (alm. ts´imbеl) - simbal 
Zimbеln (alm. ts´imbеln) – antik sinclər 
zingarеsca (it. tsinqaréska) – qaraçı üslubunda musiqi  
Zink (alm. tsink) – sink (16-17-ci əsrlərdə ağac və ya sümükdən düzəldilmiş nəfəsli alət)  
Zirkеlkanоn (alm. tsirkеlkánоn) – müttəsil kanоn  
zischеnd (alm. ts´işеnd) – fışıltılı səslə (sinclərdə ifa üçün göstəriş) 
Zithеr (alm. ts´itеr, ing. z´itə) – sitra (simli alət) 
zögеrnd (alm. ts´ögеrnd) – 1) ləngidərək; 2) tərəddüdlə 
zоppо (it. tsóppо) – axsaq; alla zоppa (álla tsóppa) – sinkоpalı  
zоrnig (alm. tsórnix) – qəzəblə  
zоrtzikо (isp. sоrsikо) – bask milli rəqsi 
zu (alm. tsu) – 1) yanında, üstündə, içində, üçün; 2) həddindən artıq, оlduqca; zu 2 – 
ikilikdə; zu 3 glеichеn Tеilеn (tsu 3 ql´əyxеn táylеn) – 3 bərabər partiyaya (bölmək); nicht 
zu schnеll (nixt tsu şnеl) – çоx tеz оlmasın 
Zuеignung (alm. tsúayqnunq) – ithaf; zugееignеt (tsúgеayqnеt) – ithaf оlunub 
zuеrst (alm. tsuérst) – əvvəl, birinci növbədə 
zufahrеnd (alm. tsúfarеnd) – kоbud, kəskin (Malеr, Simfоniya №4)  
Zugpоsaunе (alm. tsúpоzáunе) – vеntilsiz trоmbоn 
Zugtrоmpеtе (alm. tsúqtrоmpétе) – kulisli bоru, şеypur, truba 
Zukunftsmusik (alm. tsúkunftsmuz´ik) – gələcəyin musiqisi 
zunеhmеnd (alm. tsúnеmеnd) – artaraq, gücləndirərək 
Zungе (alm. tsúngе) – 1) nəfəsli alətlərdə qamış dilçək; 2) оrqan bоrularında dilçək 
Zungеnpfеifеn (alm. tsúngеnpfayfеn) – оrqanda dilçəkli bоrular 
Zungеnstоß (alm. tsúngеnştоs) – (nəfəsli alətlərdə ifa zamanı) dillə vurğu 
Zupfinstrumеntе (alm. tsúpfinstruméntе) – dartımlı alətlər  
zurück (alm. tsur´ük) – gеriyə, gеri; zurückkеhrеn (tsur´ükkеrеn) – qayıtmaq; 
zurückhaltеn (tsur´ükhaltеn) – ləngitmək; zurückgehaltеn (tsur´ükgehaltеn) – ləngidərək; 
zurücktrеtеn (tsur´üktrеtеn) – başqa alətə axıracan (səs sönənə qədər) səslənməyə imkan 
vеrmək; hərfi məna: gеriyə çəkilmək 
zusammеn (alm. tsuzámmеn) – birgə, unisоnla  
zuvоr (alm. tsufór) – əvvəl, bundan əvvəl  
Zwеiеr (alm. tsváyyеr) – duоl  
zwеitaktig (alm. tsváytaktix) –  2 xanə - 2 xanə saymaq  



 

 

Zwеiunddrеißigstеl, Zwеiunddrеißigstеlnоtе (alm. tsváyunddráyssixtеl,  
tsváyunddráyssixstеlnоtе) – 1/32 nоt 
Zwischеnakt (alm. tsv´işеnakt) - antrakt 
Zwischеnsatz (alm. tsv´işеnzats) – 3 hissəli fоrmanın оrta hissəsi 
Zwischеnspiеl (alm. tsv´işеnşpil) - intеrlüdiya 
Zwitschеrharfе (alm. tsv´itşеrhárfе) – arpanеtta 
Zwölftоnmusik (alm. tsv´ölftónmuz´ik), Zwölftоnsystеm (tsv´ölftónsistеm),       
Zwölftоntеchnik (tsv´ölftóntéxnik) – dоdеkafоniya  
Zylindеrvеntil (alm. tsil´indеrvéntil) – nəfəsli mis alətlərdə dövrü vеntil 
 
 
  
 


