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ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 
A 

 
toplayan:ali berazende (turk) 
 
E-mail:turkbaris2003@yahoo.com 
 
 
• Aba altında değnek göstermek . 
• Aba da bir,diba da ,bir geyənə,gözəldə bir 

çirkin də bir sevinə. 
• Aba dervışın,keçe çobanın. 
• Abacıdan beş şahy çıxardmag. 
• Abacın beyenmıyen beş şahy çıxardar. 
• Aba salmag ağ saggalıg gətirməz. 
• Abası Kırk Yamalı. 
• Abasını Başına Geçirmek. 
• Abayı Sermek. 
• Abbas Abbasdan, Abbasda kor Abbasdan. 
• Abbas yolcu . 
• Abbas seyidi. 
• Abbaslıg kandır gədrin bilən yox. 
• Abayi yakmak. 
• Abbasıya golbulamasın. 
• Abdala malum olmak. 
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• Abdal evinde kaymak olar? 
• Abdal evinde gümüş masat aramak 
• Abad knd tütssünden bely olar. 
• Abad olar bulbulem,xarabanın baygyşi 
• Abad olasan xalxal,biri yatar biri galxar. 
• Abad yerin bülbüly,xarabanın bayguşi. 
• Abadan dam kalafaçinden melum olar. 
• Abadanlıg gedri yağışda melum olar. 
• Abəslə ugraşmak. 
• A bənim armudum,əvəldən varmudun? 
• Abanın kadery yağmurda bilinir. 
• Abanin kadəri yağmur yağanda bələnir. 
• Abdala malum olmak. 
• Abdal ,ata minince aga olum ,şelgem aşa 

konunca yağ oldum sanar. 
• Abdal ,gar yağır! Durmuşam titrmege. 
• Abdal abdala çatmayınca kasnak boyna 

girmez. 
• Abdal abdalın ne umdugun ister,ne 

buldugunu. 
• Abtdal aptalın ne onluğunu ne önlüğünü 

ister. 
• Abdal ata mindi ,özün bey sandi. 
• Abdal augünden(toydan),cocug oyundan 

usanmaz. 
• Abdal herşeye inanır. 
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• Abdal ne bilir ki ,hayva kaldır. 
• Abdal oynayanda gar yağar. 
• Abdal təkkədə,haci məkkə də gərək. 
• Abdaldan paşa ,taxtadan maşa olmaz. 
• Abdalın dostlugi köy gürününce. 
• Abdalın karnı doydukdan sonra gözö yolda 

galar. 
• Abdanlıg babi degil. 
• Abdestsiz Bektaşıiye namaz dayanmaz. 
• Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır? 
• Abdetsizé namaz dayanmaz. 
• Abdestsiz yere basmamak. 
• Abıry harda ,çörek orda. 
• Abıryni yeyib, hayasında beline bağlayıb. 
• Abi dane sepilir,insanni gismet gezdirer.  
• Abi donum parıldar,bağırsagım guruldar. 
• Abidin ibadət nəfsi,adilin ədalət .aləmi islah 

edər. 
• Ab nabat lıgdan düşdü azvaya döndşdi. 
• Abrıly abırısından gorxar,abırısız neden? 
• Abrısızdan ,abırıni saxla. 
• Abry isteyen çox demez,sağlig isteyen çox 

yemez. 
• Abry sudi,tokülende yığmak olmaz. 
• Abur cubur. 
• Abuk sabuk konuşmak . 
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• Abur cubur yiyip durma . 
• Ac ,yavalac. 
• Ac acilə yatınca dilənci doöar. 
• Ac acu aldi ,acdan ləlövön törədi. 
• Ac adam daçşda yeyir. 
• Ac adami gurd yeməz. 
• Ac adamin gursagında çorək dayanmaz. 
• Ac aman bilməz ,çoçuk zaman, 
• Ac aman bilməz ,tox zaman. 
• Ac aman bilməz ,uşag(şocuk)zaman. 
• Ac aman bilməz. 
• Ac aparır ,susuz gətirər. 
• Ac at kişnər,aşıg səslər. 
• Ac ayi oynamaz. 
• Ac baş ,gundə vurub olub gic baş. 
• Ac başım başim. 
• Ac bayıra gacar,yalx evdə galar. 
• Ac bə susuz galmag. 
• Ac bəydən tox it yaxşıdır. 
• Ac çox ,çorək yox. 
• Ac deyər: doymaram!tox deyər:acalmaram. 
• Ac dışari,cıplak içəri kaçar. 
• Ac doğrar,tox yeyər. 
• Ac doğuz darıdan çıkar. 
• Ac doğuzdan ,gaç doğuzdan. 
• Ac doyuran ac galmaz. 
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• Ac dudurgan,yalavac – oynagan. 
• Ac elə bilər hami acdır,tox elə bilər hami 

toxdur. 
• Ac əlinə düşəny yeyər ,tox ağızına gələni 

deyər. 
• Ac əlinl kora sokar.(köz) 
• Ac əsnər,tox gəğirər. 
• Ac gal ,dilənçi olma. 
• Ac galmag borcli galmagdan yaxşıdır. 
• Ac garın adami düçman gapşsşna aparı. 
• Ac garın allah tanımaz. 
• Ac garına aci sagız çeynirsən? 
• Ac garına bir nəfər ,nəğmə oxuyar məgər? 
• Ac garnım ,dinc gulagım. 
• Ac gazanar ,tox yeyər. 
• Ac gəməkdən,tox ölmək iyidir. 
• Ac getsin avanız ,tox gəlsin çobanız. 
• Ac gəz,tox salan. 
• Ac gəzim ,bəylər gəzim. 
• Ac gəzməkdən tox ölmək əvladır. 
• Ac gılıca sarılar. 
• Ac gılınca çarpar. 
• Ac goyun, viran dəgirman,sahibinə baş 

galdırar 
• Ac göz adamdır ,açig gözdən kərık goparır. 
• Acgözlü daya (taya) çocugu 
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• Ac gözün garni doymazz. 
• Ac göz adamdır,açıg gözdən kiprik 

gopardır. 
• Ac gözlü daya (taya) çocugu. 
• Ac grda,çiplag cinə bənzər. 
• Ac gudurgan ,çılpag oynargan. 
• Ac gulagım ,dinc gulagım. 
• Ac gurd aslana saldırar. 
• Ac gurd aslani basar. 
• Ac gurd balasın yeyər. 
• Ac gurt, hızlı koşarak gelir. 
• Ac gurd sürünün ortasına girər. 
• Ac gurd tikın. 
• Ac ile əcələ giden söyleşir. 
• Ac ilə cıplag ,gudurga olar. 
• Ac ilə dost olma ,yeməm desə sömörur. 
• Ac iləəcələ gələn söylənir. 
• Ac insan sövgi bilməz. 
• Ac it gəlib tox itin gutün yalır. 
• Ac itin mənzili olmaz. 
• Acikacak diye siçmaya korkar. 
• Acıkmış eşek attan yüğrüktür. ( Daha hızlı 

gider.) 
•  Açlik ne yedirtmez,tokluk ne dedirtmez 
• Acınan çıplak gudurgan olur. 
• Acın zəhləsi sudan gedər. 
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• Ac katık istəməz ,tox yastık. 
• Ac kurt komşu kuzuyu yemez. 
• Ac köpək fırın yıkar. 
• Ac köpək ava salmaz 
• Ac köpək gudurmaz. 
• Ac köpək özüny aslana vurar. 
• Ac köpək təndir dələr.(fırın) 
• Ac kurt ambara dalar. 
• Ac nə olsa yeyər ,acıyan nə olsa deyər. 
• Ac nə olsada  söylər. 
• Ac ol ,düz ol. 
• Ac olan neylər gatigi ,yuxusi gələn neylər 

yasdıgi.(yatagi) 
• Ac oldun çobana goşul;yoruldun sarvana. 
• Ac olub yeyən ,nasaz olmaz. 
• Ac ölməz gözi garalar,borcli çlməz üzi 

saralar. 
• Ac öyük ,tox töluk. 
• Ac özüny oda vurar. 
• Ac saxlar ,susuz saxlar ,yaxşi saxlar. 
• Ac tokun halinden bilmez. 
• Ac tovuk kəndin buğda anbarında bilər. 
• Ac tovuk kəndin arpa anbarinda görər. 
• Ac tavuk kendini kasapta bulur. 
• Ac tavuk arpa sandığını sayıklar. 
• Ac toxun yüzünə bakmagdan doymaz. 
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• Ac toyug kəndinə baxmagla doymaz. 
• Ac toyug yuxuda dari görər. 
• Ac toyugu dişində görər. 
• Ac yat ,başın dik saxla. 
• Ac ,yanından gaç. 
• Ac yatım ,salamət yatım. 
• Ac yerin gurdudur. 
• Aca arpa ekmeği etten lezzetli gelir. 
• Aca doguz yorgan örtmüşlər ,geədə 

yuxuya bilməmiş. 
• Aca kuru əkmək ,bal halvasi gibi gəlir. 
• Aca meyit həlaldi. 
• Aca nə halal,nə həram. 
• Acalani ovundurmag olar,acıglıny yox. 
• Acdan umag olmaz. 
• Acdan umag olmaz. 
• Acələ bir ağacdır meyvəsi  peşmanlıg. 
• Acələyə bogmak. 
• Acələyə getirmek. 
• Acələ etmə ey xatun,iştə gəldi trcun. 
• Acələ etmeyen, tavşana yetişir. 
• Acələ eden köpek, gözsüz enikler. 
• Acələ etsəndə iş vagtində bitər. 
• Acələ eden gancık, kör doğurur. 
• Acəleə edən köpek, gözsüz enikler. 
• Acələ işə bən də içeyəcəgim. 
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• Acələ ilə mənzil alınmaz. 
•  Acələ ite teytan karytyr. 
• Acələ işdən iş çıkar. 
• Acələ işə şytan garışar. 
• Acələ işe, ben de işeyeceğim. 
• Acələ işəin sonu peşmanlıgdır. 
• Acələ giden ecele gider. 
• Acələ şeytandan,təni rəhmandan. 
• Acələdə nədamət,tənidə səlamət. 
• Acələylə galxan nədamətlə oturar. 
• Acələylə yügürən  yolda galar. 
• Acəmi bülbül bu gədər ötər. 
• Acəmi çaylak. 
• Acəm kılıcı kimi iki tarafa da çalar. 
• Acəmi çaylak bu kadər uçar. 
• Acəmi gatır gapi önündə yük endirər. 
• Acəmi katir kapi onündə yük indirir. 
• Acəmi nalbbənt kimi gah nala vurur,gah 

mıxına. 
• Acəmi nalbur işi gavyr eşigində örənirmiş. 
• Acı acıya,su sancıya,kes avrat bir soğan 

daha 
• Acı acıyı kəsər ,su sancıyı. 
• Acı danışan şirin söz dinləməz. 
•  Acı dil insanı dinden çıkartır. 
• Acı doyurmak zordur. 
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• Acı söz söylemek. 
• Acı sağız  kimi yapışır,kədi kimi sırnaşır. 
• Acı soğan yemedim ki ağızım koxusun. 
• Acı söz adami dindən ,tatli dil ilanı 

dəlidindən çıkardar. 
• Acı söz ürək bulandırar. 
• Acı sözi batman bala yemək olmaz. 
• Acıdır ,gıcdır,cani çıxan bacıdır. 
• Acıdır ,ucudur,dərdi çəkən bacıdır. 
• Acıgıgli adam tez gocalar. 
• Acıgın dövlətə zərəri var. 
• Acıgın əvvəli dəlilik sonrasi peşmanlıg. 
• Acıgın gəlir –divarıni gen götür. 
• Acıgın gəlir su iç. 
• Acıglanan gurdan pis olar. 
• Acıgli başda ağıl olmaz. 
• Acıgli diləncinin torbasi boş gali. 
• Acıkacak diye sıçmaya korkar. 
• Acıkan gurt altını yer. 
• Acıkan yanağından, susayan dudağından 

belli olur. 
• Acılə dost olan gərək öncə garnın doyura. 
• Acılıgdan yemək olmur ,şirinlikdən atmag 

olmur. 
• Acıma yetime goyar götüne. 
• Acımış eşşək atdan yeyin gedər. 
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• Acımış gudurmuşdan bətərdir. 
• Acın amanı olmaz,tokun imanı. 
• Acın amani yox ,toxun imany. 
• Acın andi and olmaz. 
• Acın evində nə od olar,nə ocag. 
• Acın garni doyar ,gözi doymaz. 
• Acın garni doyar gözi doymaz. 
• Acın gözi çörək tikəsində olar. 
• Acın halın tox bilməz ,hastanın dərdin sağ. 
• Açın halini tok bilmez, fakirin halini zengin 

bilmez. 
• Acın imany olmaz. 
• Acından ayaglın yatır. 
• Acından garnına daş bağlayıb. 
• Acından garnı gunıldar, başında nergis 

parıldar. 
• Acından govurğa govurur. 
• Acından götündə sik dayanmır. 
• Acından gurt gapır. 
• Acından günorta çaği yuxudan durur. 
• Acından kopuk gusur. 
• Acından ovut govurur. 
• Acından ölən yox,tokundan ölən çox. 
• Acından ölüb cənnətə gedincə,toxlugdsan 

ölüb cəhənəmə get. 
• Acındırırsan arsız olar,acıkdırırsan hırsız. 
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• Acıni dadmayan şirini bulmaz. 
• Acıxlı başta akıl olmaz. 
• Acıyan çox ,amma,çörək (əkmək)verən yox. 
• Acı yesəndə şirin danış. 
• Acız adam gorxag olar. 
• Acız adamın dil uzun oli. 
• Acıza toxunmazlar. 
• Acız topal tülki döyüç günündə,nə iş görə 

bilər aslan əl ındə? 
• Aci aciyi bastirir su sanciyi. 
• Aci badam ,hünərsiz adam. 
• Aci badımcni kiragi çalmaz. 
• Aci barisag kimi ozanmag. 
• Aci cay olmag. 
• Aci dilin yarasi gılıc yarasindan pis olar. 
• Aci eləmə ,toxi söylətmə. 
• Aci hacca gedər,susuz giyamətə. 
• Aci işlətmə toku tərpətmə. 
• Aci patlicani kiragi calmaz  
•  Aci oynatma,toxi tərpətmə. 
• Aci öz igidin belin bükər. 
• Aci su şirin olmaz. 
• Aciğından barısagın kəsir. 
• Acikan doymam sanır,susayan kanmam 

sanir. 
• Acikmış gudurmuşdan bətərdir. 
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• Acin acigi,çıplagın kabadaisi. 
• Acin gözi əkmək təknəsində olar. 
• Acin məzəri gorulmamiş. 
• Aciyan uyumuş ,acikan uyumamiş. 
• Acla ,əcali yetən birdir. 
• Aclgli başda agıl olmaz. 
• Aclıg adama oyun örədər. 
• Aclıg ayıya darali örədər. 
• Aclıg bir el gedər ,minət min el. 
• Aclıg sovar ,minət sovmaz. 
• Aclık korkağıda yiğit yapar 
• Aclıg zarafat dəgil. 
• Aclıgda dari çörəgi halvadan şirindir. 
• Aclıgda dari əkməgi halvadan əılagəlir. 
• Aclıgdan  nəfəsi kokar. 
• Aclıgdan cıkıb. 
• Aclıgdan gözlərim darvazalandi. 
• Aclıgdan nəfəsi kokar ,toklugdan gat –gat 

gəgrir. 
• Aclıgılə toxlug arası bir tikə çörəkdir. 
• Aclıgi vermişug dinclıga. 
• Aclık ilə tokluk arasi yarım yufka. 
• Aclık sufulugi bozar. 
• Aclndan kəf gusur. 
• Aclıktan kıvranmak. 
• Acısını bağrına basmak. 
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• Acısını çıkarmak. 
• Acisini unutturmak. 
• Ac olan neylar katuği yuxusi galan neylar 

yataği. 
• Acuza arvadın mi xeyrsiz, eviadin mi? 
• Aç gapıni,öt gapıni. 
• Aç gözni açalar gözüni. 
• Aç koyma hırsız olur, çok söyleme 

yüzsüzolur,çok değme arsız olur 
• Aç olana acı soğan baklava. 
• Açamarug !! 
• Açarın güci ,gıfıldan zordur. 
• Açar salmag. 
• Açdınmi gutuni,söylətmə kötüni. 
• Açdi sandıgi ,tökdi pambugi. 
• Açgözlü daya (taya) çocuğu. 
• Acgözü daya(taya)çocugi. 
• Açıb ağartmag olmur. 
• Açıg ağiz boş galmaz. 
• Açıg boğaz kaynamaz . 
• Açıg gaba it dəyər. 
• Açıg gabı it yalar. 
• Açıg gapıni döyməzlər. 
• Açıg götə zəngulə ,el gülməyə kim gülə? 
• Açıg sofra ətklif estəməz. 
• Açıg sövda baş tutmaz. 
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• Açıg sözi ya uşagdan yada dəlidən 
sor.(soruş) 

• Açığı it yer , sahipsizi kurt yer 
• Açıktan Para Kazanmak. 
• Açık göte herkes tükürür. 
• Açık kapi birakmak. 
• Açık sözlü olmak. 
• Açık boğaz aç kalmaz.  
• Açık vermek. 
• Açık yürekli olmak. 
• Açıkta kalmak .      
• Açık yara adam öldürmez. 
• Açık yaraya duz səpmək. 
• Açligi beynine/basina vurmak. 
• Açılag göz daha bağlanmaz. 
• Açılan ağizi yığmag olmaz. 
• Açılan solar ağlayan güler. 
• Açılan gül solar bir gün. 
• Açılmamış sandıgdır. 
• Açılmamış sofranin bir aybi var,açılan 

sofranım bin aybi. 
• Açılmamış sofranin eybi yox. 
• Açılmamiş sofranın ayıbi görünməz. 
• Açılmış deliğe herkes kor. 
• Açma  sırıni dostuna,oda söylər dostuna. 
• Açma hər pərdəni,arxasinda min curr var. 
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• Açma sandıgi ,tökmmə pambıgi. 
• Açtı ağzını yumdu gözünü. 
• Açtıg yaradan kimsə ölməz. 
• Açtırma kutuyu , söyletme kötüyü. 
• Ad ali'nin göt vəli'nin. 
• Ada bana, adayayim sana.  
• Ad adami bəzəməz,adam adi bəzər. 
• Adada gurd aziydi,biridə gəmiylə gəldi. 
• Adalet  dünyanın  temelidir. 
• Adalet, adedi bilinmeyen mekanizme 

birliklerden daha güçlüdür. 
• Adalet, her yerde geçerli olan bir 

sermayedir. 
• Adalet  ile  zulüm  bir  yerde  durmaz. 
•  Adalet varsa rezalet yoktur. 
• Adak adamak. 
• Adam abadanlıg sövər,bayguş xaraba. 
• Adam adam yanında adam olar. 
• Adam adama yük digıl :can bədnə mülk 

dəgil. 
• Adam adam əti yeyir. 
• Adam adama gərəkdir. 
• Adam adamdir olmasın puli,işşək işşəkdir 

olmasin çuli. 
• Adam adami bir dəfə aldatır. 
• Adam,  adam  demekle  adam  olmaz.  
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• Adam  adam  kadri  bilir,  sarraf  altın  kıym
eti. 

• Adam  adama  gerek  olur,  iki  serçeden  b
örek  olur.  

• Adam  adama  yük  değil,  can  gövdeye  m
ülk  değil. 

• Adam  adamdan  korkmaz  ama  utanır.  
• Adam adamdan korkmaz; utanır (hatır 

sayar). 
• Adam adam sayəsində adam olar. 
• Adam ağzında söz,gazan altında köz. 
• Adam  adamın,  sarraf  altının  kadrini  bilir.  
• Adam  adamın  şeytanı,  adam  adamın  rah

manı. 
• Adam allah kiştəsidir. 
• Adam babadan –nuh nəbidən galıb. 
• Adam başından böyük 

danışmaz.(konuşmaz) 
• Adam bilmir hansi saza oynasın? 
• Adam bir iynə özünə(kəndinə) bir cuvalduz 

özgəyə. 
• Adama  bir  kere  derler. 
• Adam bulmag olmaz,bulanda tanımaz 

olmaz.  
• Adam bildim eşeği, altına serdim döşeği. 
• Adam başından böyük danışmaz. 
• Adam cayızəlxatadır. 
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• Adam  da  var  adamcık  da  var. 
• Adam dostundan(ahbabından)bəllidir. 
• Adam eşeğinden, karı döşeğinden belli 

olur. 
• Adam gali ,mülk tükəməz. 
• Adam gıtlıgıdi! 
• Adam ghanatsız guş dur. 
• Adam giymətin adam bilər. 
• Adam gərək omərədə ağlaya ali yədə. 
• Adam gərək özündən yukaari bakmaya. 
• Adam gafilə görəndə səfər yadına düşər. 
• Adam gulagdan potalar,hayvan yemakdan. 
• Adam igrarindan,hayvan yolarindan 

tutulur. 
• Adamak kolay ödemek güc. 
• Adama kavuşmayan. 
• Adam etmek. 
• Adami paltarla tanımazlar. 
• Adami sözündən tanırlar. 
• Adami taniyən yerdə gurd yesin. 
• Adami taniyən gurd yesin. 
• Adami adam edən paradır,parasız adam 

beçaradır. 
• Adam  ikrarından,  hayvan  yularından  

tutulur. 
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• Adam  kıtlığında  keçiye  Abdurrahman  Çel
ebi  derler.  

• Adam  kıymetini  adam  bilir.  
• Adam insan sarrafi olmak. 
• Adam tüpürdügün yalamaz. 
• Adam puli bular,pul adami bulmaz. 
• Adam  oğlu  kusursuz,  illetsiz  olmaz.  
• Adam  olacağına  büyüdükçe  cüdam  oluy

or.  
• Adam  olan  iki  kere  aldanmaz.  
• Adam  olana  bir  söz  yeter.  
• Adam  olanın  zehiri  kötü  söz.  
• Adam  oluncaya  kadar,  daha  dokuz  fırın  

ekmek  ister.  
• Adam olmaya yüz tutmak. 
• Adam olacak çocuk bokundan bəli olur. 
• Adam öğli cəbri gəlməz hesaba ,miras 

xorlar için düşər azaba. 
• Adam  sormakla  âlim  olur.  
• Adam olda, süpürge bağla. 
• Adem  oğlu  çiğ  süt  emmiş.  
• Adem  oğlunun  elinden  uçan  ile  kaçan  k

urtulmaz.   
• Adam ondi doguzi dondi. 
• Adam olacak çocuk bokundan belli olur: 
• Adam öləcək! 
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• Adam öldüren uyumuş, kâr eden 
uyumamış. 

• Adam var aftaba götürsə deyərlər 
gülabdandi,adam var gülabdan götürsə 
deyərlər aftabadi. 

• Adam var galilə gul tapar,adam var ağçayla 
pul. 

• Adam var adam gibi , adam var cudam gibi. 
• Adam var aklıyla rezil olur , adam var 

aklıyla vezir olur. 
• Adam var başına səpəsən güllər, Adam var 

gözünə çəkəsən milər. 
• Adam var yavaş gəzər bərk basar. 
• Adam var gızıli gəzil, Adam var gəzili gızıl 

edər. 
• Adam yenilməklə marifət alır ,yanilmakda 

aləm. 
• Adam yedikcə mərfət tapar. 
• Adam yıkılanda büyük gapuya yıkıla. 
• Adam yıkıla yıkıla böyüyər. 
• Adam ya məktəbdən ya divandan çıkar. 
• Adama dayanma ölür,ağaca dayanma 

kurur. 
• Adama devlet kendi ayağı ile gelmez. 
• Adamakla mal mı tükenir. 
• Adamakla mal tükenmez . 
• Adamak kolay, ödemek güçtür. 
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• Adamakla  pilav  pişse  deniz  kadar  yağı  
benden.  

• Adamın ayaklarına vurmuşlar "vay sırtım" 
demiş. 

• Adamim adam olsun da, konacagi yer  dibi 
olsun. 

• Adamın adi çıkananca cani çıksın. 
• Adamın ağzı açıg galır. 
• Adamın bir sözi,bir yüzi. 
• Adamın əti tökülür. 
• Adamın goturi pay istər,oda çini gabda. 
• Adamın şansi yatnda burun suyi gözünə 

girər. 
• Adamın şansi yatnda dəvə üstə büvə 

sancar. 
• Adamın şansi yatnda su dişin sındırar. 
• Adamın ya işçisi ya başçısi olar. 
• Adamlıg parayla dəgil bazardan alına. 
• Adamlıgi adamdan xoş goxi gızıl güldən. 
• Adamin ahmagi pehlivan, atm ahmagi 

rehvan olurmis. 
• Adamin biri kabadayiliga yer yok 

demis,kabadayilik ayakta kalmis. 
• Adamin biri buyuk kizini ellere vermis, 

kücük kizini ayaklara vermis.  
• Adamın  eti  yenmez,  derisi  giyilmez,  tatlı 

 dilinden  başka  nesi  var.  
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• Adamın  hayırlısı  halka  faydalı  olanıdır.  
• Adamın  kötüsü  olmaz,  meğer  züğürt  ola. 
• Adamini bulmak. 
• Adam kıymetini adam bilir. 
• Adamın  yiğidi  güreşte,  köpeğin  leşte  bel

li  olur.  
• Adamaın alası içinde, hayvanın alası 

dışındadır. 
• Adama bir yol söz deyələr. 
• Adama bir yol eşşəgə iki yol ,...üç yol! 
• Ad birakmak. 
• Adamın öz evi, öz göri. 
• Ademden  korkmayan  Tanrıdan  korkmaz.  
• Adamin ahmagi pehlivan, atm ahmagi 

rehvan olurmis. 
• Adamin iyisi iş başında bəli olur. 
• Adamin karnina vurmislar "Vay arham" 

demis. 
• Ademoglunun iki vadi dolusu altini alsaydi, 

ücüncüsünü isterdi 
• Adamin yerə bakanindan,suyun lam 

akanindan gor. 
• Ad dan sal,at dan sal. 
• Adət budur sonda gələr əkabir. 
• Adət etme adeti terk etme 
• Adət  yerini  bulsun.  
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• Ad goyana rəhmət. 
• Ad mənim yaz özgənin. 
• Ad  isa'nın,  gün  musa'nın.  
• Adı ata bindi, ayağı yerde gezer. 
• Asi adan götürülər. 
• Adı  batasıca. 
•  Adı başda olanın,dadı da başga olar. 
• Adı biçindir,oragi gıragda. 
• Adı başka ,dadi başka. 
• Adı bəllidir. 
• Adı bizim,dadi özgənin. 
• Adı biçində,oragi gıragda. 
• Adı çıktı dokuza, inmez sekize. 
• Adı dillər əzbəridi. 
• Adı illər əzabıdır. 
• Adı(m) ulu, götü(m) kuru. 
• Adı  Musa,  boyu  kısa,  sakalı  köse  olanda

n  kendini  sakın. 
•  Adı ne budu ne taranışının dadı ne. 
• Adı  sanı  bellisiz.  
• Adı özündan böyükdür. 
• Adı var,özi yox. 
•  Adı gulagına bitişib. 
• Adı gözəl olanın özüdə gözəl olar. 
• Adı it dəftərində yox. 
• Adi tat dəftərində yox. 
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• Adi pisə çıkmak. 
• Adi gara gəlmag. 
• Adım adım yer edeyim, gör sana neler 

edeyim. 
• Adım mənim ismətdir,hər nə versən 

gismətdir. 
• Adimiz orospu, (fakat, hâlâ) ekmegimizi 

kuru yeriz. 
• Adımi govac goy ,ocag üstə goyma. 
• Adımi sənə goyum ,özün yana yana gal! 
• Adimiz orospu, (fakat, hâlâ) ekmegimizi 

kuru yeriz. 
• Adına baxıb,nalın taxib. 
• Adın bilmisən evinə gedirsən! 
• Adın demə goy belimə. 
• Adın eşid ,özün görmə. 
• Adın varmış təpərin yox. 
• Adın goydun dəgirmançi çağır gəlsin dən 

kor oğli. 
• Adın heybətulladi ya məni gorxudusan? 
• Adın  ne ?  baggal.-həg ver həg al. 
• Adın  ne ?  dəştri,buda səndən keşdi. 
• Adın  ne ?  daş dəmir  ,yumuşanarsan – 

yumuşanarsan. 
• Adın  ne ?  dərviş ,parala olar hər iş  ,paran 

yoxsa sürüş. 
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• Adın  ne ?  gara bayat ,gələndə yat 
gedəndə yat. 

• Adın  ne ?  kabehzad,bizə gəlməz belə zad. 
• Adın  ne ?  mozdur ,yerində düz dur. 
• Adın ne?" "Mülayim Ağa." "Sert olsan ne 

halt edersin?" 
• Adın  ne ?  Hasan,  faydan  yoksa  ha  ben,  

ha  sen. 
• Adın  ne ?  Hasan,  faydan  yoksa  mənəm  

,sən. 
• Adın  ne ?  Haşarı,  öp  eşiği  çık  dışarı.  
• Adın  ne 

?  Musaaa,  benim  de  Musa  ama  o  kadar 
 uzun  değil. 

• Adın  ne ?  nökər,nəyə durubsan bekar. 
• Adını  ağzına  almaz. 
• Adıni çıxart.get dəgirmanda otur.  
• Adını  tut gulagın bur. 
• Adın reşit, sen de işit. 
• Adın nadur? Resit , San soyla san esit 
• Adını  ağzına  almaz.  
• Adın varmış ,təpərən yox. 
• Adın verdin,dadında ver. 
• Adın anılsın bir çörək göz ilə. 
• Ad insane zinətdir. 
• Ad işlər işi ,sən işləməzsən. 
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• Adil padi.aha rəiyət bir goşundur. 
• Adilin  ölümi zalimlər əlilə olar. 
• Adilin  bir  saatlik  adaleti,  âbidin  bir  sene

lik  ibâdetinden  evlâ. 
• Adı üstündədir. 
• Ad xanın ,göt balının. 
• Afal afal bakmak. 
• Afiyet olsun demekle deniz suyu içilmez. 
• Affet, ama unutma. 
• Aftaba gürmüyən göt ,aftaba gürəndə 

guruldar. 
• Aftaba gütürmək. 
• Aftaba ilə luleyin giro goyulanda bəli olar. 
• Aftaba ləgən do dəsti,şamə nə var heç zad. 
• Aftaba oğrusi. 
• Aftabiyə laf –lafa deyir. 
• Afyonun  keyfini  tiryakiden  sormalı.  
• Aga aga gedər baga ,bir guş vurdi oda 

gurbağa. 
• Aga buyurdi ;sür dərəıyə ,sür dərəyə 
• Aga cavad gəldi bizə,vermədilər ca, girdi 

bizə. 
• Aga dərdin nədinn nədir?bəyəndigin 

nədir? 
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• Ağa diya diya maldan, yigit diya diya 
candan edarlar. 

• Aga diyeyim sana, yagin bulassin bana. 
• Aga fəbilir uzag nədir. 
• Aga gəgtirər novala ,xanim salr çuvala. 
• Aga gurub,agacan durub. 
• Aga ilə ,nökərin arasina girmək olmaz. 
• Aga ilə bostan əkən taği çiynində bitər. 
• Aga ilə xanim savaşdi ,arada nökərin cani 

çixdi. 
• Aga nəzərəm,belə gəzərəm,bir yumurugla 

gırın əzərəm. 
• Aga nənə bəzək siz galdi! 
• Aga ol ,fərmanda ol. 
• Aga terlemedikçe,hizmetkar kimildamaz. 
• Agnail dil/söz. 
• Ağac aci .can şirin. 
• Ağac atsan yerə düşməz. 
• Ağac -ağaca goymag. 
• Ağac aci,meyvəsi şirin. 
• Ağac  dalı  ile  gürler.  
• Ağac əkənin ömri çox olar. 
• Ağac ın yemişin ye gabıgın soyma. 
• Ağac ik əzəldən əyridi sinə çəkməginən 

simsar düz olmaz. 
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• Ağac ki istər mənə dəysin kakama dəysin 
ilə bir saman çuvalına dəyir. 

• Ağac kökdən yıxılar. 
• Ağac köti gündən gorur. 
• Ağac nə kadər meyvə verirsə ,dali o kadər 

yerə əgilər. 
• Ağac sınanda baltalida gəlir .baltasızda. 
• Ağac yarasi biter ,dil yarasi bitməz. 
• Ağac yapraklarıyla gürler. 
• Ağac yapraksız avrat nikahsız olmaz 
• Ağac yeri sağlanar gəp yeri sğlanmaz 
• Ağacdan maşa çıxmaz. 
• Ağaci görındə oğri pişik özün bəli edər. 
• Ağacı çok olan yerde, kıtlık olmaz. 
• Ağaci meyvəsilə tanirlar  
• Ağacin ortasindan yapışmag. 
• Ağacın çürüğünü kurt basar, kişinin 

yumuşağını söz bozar. 
• Ağacın gurdi içinden olmazsa, ağaca zeval 

yoxdur. 
• Ağacın yapraklısı iyi meyve verir. 
• Ağac başında govut,xalg əlinsan biltfavut. 
• Ağaca birinə çıkıb ,onn silkəmək. 
• Ağaca çıksa pabucu yerde kalmaz. 
• Ağacdan adam yonmag. 
• Ağacdan dşməgin gənəlməgə nə rəbti? 
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• Ağacdan maça olmaz ,abdaldan paşa. 
• Ağacın gurdi öz içindən olr. 
• Ağacınn gabgının,şagla gadın arsına 

girmək olmaz. 
• Ağaci gurd yeyər ,insani dərd. 
• Ağaci öz içindən gurd yyər. 
• Ağaci vırsan öz səmtinə yıxılar. 
• Ağaci yemişindən,adami deyişindən 

tanırlar. 
• Ağacdan təndir,kürddən övlya olmaz 
• Ağacın meyvesi olunca başını aşağı 

salar. 
• Ağacın tepesinde ne biterse dibine düşer. 
• Ağac yaprağıyla gürler 
• Ağac dan o yana köy vardır 
• Ağac agaca catilarax bina yapilur 
• Ağac bar gətirdikcə baş yerə dikər. 
• Ağac beheştidən çixib. 
• Ağac əkənin ömri uzun olar. 
• Ağac əyildi sındi ,özüdə -əyrildi öldi. 
• Ağac gətirənin öncə özün dövələr. 
• Ağac kökdən su içər. 
• Ağac kölgəsiz olmaz,insan sövgisiz. 
• Ağac körpə olanda gar,yeldən koryalar. 
• Ağac miyvə verən gədər böyüdür. 
• Ağac nə gədər uzasada başi göyə dəyməz. 
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• Ağac ne kadar uzasa,balta dibinde hazirdir 
• Ağac olan yerdə budag sinar. 
• Ağaç olmak. 
• Ağac öz köky üstündə bitər. 
• Ağac  ucuna  yel  değer,  güzel  kişiye  söz  

değer.  
• Ağac tutan baş yarandan çoxdi. 
• Ağac yaşkən əyilər. 
• Ağac  yaprağıyla  güzeldir.  
• Ağaca balta vurdular ,dedy:sapi məndəndi. 
• Ağaca  balta  vurmuşlar  neyleyim  sapı  be

ndendir,  demiş.  
• Ağaca çıxan keşinin dalda baxan oğlagi 

olar. 
• Ağaca dayanma gurur,adam dayanma ölür. 
• Ağacdan ,budagdan ,biridə gəldi 

bucagdan! 
• Ağacı kendin yetiştireceksin, yapıyı 

babadan bulacaksın. 
• Ağacım əlimdən düşüb. 
• Ağacın kölgəsi kəndindəndir.(özündəndir) 
• Ağacın köki topragdadır,insanın gözi yolda. 
• Ağacı  kurt,  insanı  dert  yer.  
• Ağacın  kurdu  içinden  olur.  
• Ağaci gurd öz icindən yeyər. 
• Ağaci meyvəsindən tanırlar. 
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• Ağaci n kəndin məzari az olar. 
• Ağaci yarpaglari bəzər. 
• Ağacin dallisi adamm killisi 
• Ağacin iki başi olar. 
• Ağacin meyvasi kendina benzar. 
• Ağaclar baş tərpətdilər ,süyüd 

dedi :məndəməndə. 
• Ağacli kəndi sel basmaz.  
• Agada uşag ,agacanda. 
• Agalıg pulun çoxlugundan dəgil. 
• Agam bir xatun aldi,davani satın aldi. 
• Agam eşşəkdə olsa ,ona hoş deməm. 
• Ağanın alnı terlemezse, ırgatın burnu 

kanamaz. 
• Aganin mali gedar, hizmetkann cani gedar 
• Aganin mali gedir,çiragin cani. 
• Agasi gücli olanın .nökəri aci oli. 
• Ağası  güçlü  olanın,  kulu  suçlu  olur.  
• Agatoxdi ,nökərə bir çörək çoxdi. 
• Agaya aga desən xoşi gəli,nökərə nökər 

desən aciği. 
• Agaya söz anlatmag-daği yerdən 

galdirmag. 
• Agalık vermekle, efelik vurmakla olur. 
• Agam ol, sözümde ol. 
• Agasi kuvvetli olanın, iti keskin olur. 
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• Ağdalı dil/söz. 
• Ağır ayag vur. 
• Ağır ayag baş əyər. 
• Ağır basmca yunkijn (harif) kalhar. 
• Ağir bas sallanmaz. 
• Ağir basmayınca yüngül gaynar. 
• Ağır baş yerində galar. 
• Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 
• Ağır daşı ne yel alır ne sel alır. 
• Ağır daş batman döver.(gəlir) 
• Ağır  daş  yerinden  oynamaz. 
• Ağır gazan gec gaynar. 
• Ağır gəlsə yüngül galxar. 
• Ağır gəl məscid gabagıdi. 
• Ağır geüdən yol ali,hirsli gedən yolda gali. 
• Ağır günün daş daşi ağır olar. 
• Ağır tərpən ağır dur. 
• Ağır otur batman götür 
• Ağır oturan yencilek kalxar 
• Ağır  otur  da,  molla  desinler !  
• Ağır  otur  ki  bey  desinler.  
• Ağır otur ki, batman galasin. 
• Ağır oyna salamat oyna. 
• Ağır yongayı yel kaldırmaz. 
• Ağrılardan göz ağrısı, her kişinin öz ağrısı. 
• Ağırlıg gızıl gala ,yüngülik başa bəla. 
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• Ağırlıg altın kaladır ,hafiflek başa bəladır. 
• Ağırlıgın yer götürür,ruzisin atri verər. 
• Aglama ölu için,gali dəli icin. 
• Aglamax aglamayi geturur 
• Ağlayak da gözden mi olak? 
• Ağlayıram az yerə,əlim dəyər daz yerə. 
• Ağ ağça gara gün üçündür. 
• Ağanın alnı terlemeyince, ırgatın burnu 

kanamaz. 
• Ağ akçe kara hatçe içindir. 
• Ak akçe kara gün içindir. 
• Ağ ayrani itə tökələr,gara kişmişi cibə. 
• Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez. 
• Ağ cigər olma ,ər cigər ol. 
• Ağ dolağim sağ olsun,tapılmayan gız 

olsun. 
• Ağ duvara hansi rəng yaxsan tutar. 
• Ağ evi görüb, gara evi yandırmazlar. 
• Ağ göt kara göt geçit başında belli olur. 
• Ağ göt kara göt çaydan keçəndə bəli olar. 
• Ağ göt kara göt hamamda bəli olar. 
• Ağ gövərcin garga gargaya gismət olar. 
• Ağ gün adami ağardar,gara gün garaldar. 
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• Ağ gün gara günı yadan cixardar. 
• Ağ gün hara gedirsən ,ağartmaga !gara 

gün hara gedirsən,garatmaga. 
• Ağ köpeğe koyun diye sarılma. 
• Ağ köpek pambık pazarında zarar eder 
• Ağ ipin pamuğa ziyanı vardır. 
• Ağ itin pamugçiyə zərəri var. 
• Ağ it, gara it, hepside bir it. 
• Ağ kopək ,gara kopək ,ikiside kopəkdi. 
• Ağ köpeğe koyun diye sarılma. 
• Ağ otdan balta sapi ,bir birin sindır tax. 
• Ağ saggal sözün axirda deyər. 
• Ağ şəkər ,gara şəkər,bir damar kəsər. 
• Ağ üzüm gara üzüm ,başın dibində üzüm. 
• Ağ yüzdə gara xal zinətdir,gara yüzda ağ 

xal nikbət. 
• Ağa ağ deyiblər ,garaya gara. 
• Ağa deyə deyə maldan olur ,iyit deyədeyə 

candan. 
• Aği garadan seçəndə gəl!. 
• Aği gördün garani unudun? 
• Ağıli sayagi sayana kadər dəli oğul verər. 
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• Ağın adi var,garanin dadi vış-vış sari 
• Ağır baş iyidir, yenlik olsa uçar. 
• Ağırı ne yel alır ne sel. 
• Ağız ağıza vermemek. 
• Ağzı burnu yerinde. 
• Ağızıni bozmak. 
• Ağız dalışı. 
• Ağız deyən gulag eşitmir. 
• Ağız dəgil məscid dir. 
• Ağız değiştirmek. 
• Ağız eğmek .  
• Ağzı gevşek. 
• Ağzı kulaklarına varmak  . 
• Ağzı torba dəgil ki büzəsən.         
• Ağız vurdun harama ,çömçəni doldur 

galama. 
• Ağız versən nadan əlinə ,apari arpa 

zəmisinə. 
• Ağız yapmak. 
• Ağız yemeyince yüz utanmaz. 
• Ağız yımbırdayanın sırtı gümbürder. 
• Ağıza tat boğaza feryat.  
• Ağzıa girən gazancıdır. 
• Ağıma daş-garnıma –daş. 
• Ağzına kira istemek. 
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• Ağzın günə bıraxıb. 
• Ağzına çölı dovşan yerləşir. 
• Ağzına gurd düşmək. 
• Ağızin cadi gövhər saçdi. 
• Agzinin domalmasindan Ömer diyecegi 

belli. 
• Ağzınla guş tutsan nafilə. 
• Ağlama ölü için ağla deli için. 
• Ağlamg fayda verməz. 
• Ağlamaz-ağlamaz ,ağlayanda toyda ağlar 

gülər. 
• Ağlamgi əlindədi. 
• Ağlamaga  suç bağışlamazlar. 
• Ağlamagın bacarmayan ölüsün tün-bə- tün 

salar. 
• Ağlasa anam ağlar,gerisi yalan ağlar. 
• Ağladım işim keçmədi bari bir azda gülüm.! 
• Ağlamayan çocuğa dayak atılmaz. 
• Ağlayanın mali gülene hayretmez. 
• Ağlayanın min dərdi,gülənin min bir . 
• Ağlayan gülənə xeyir verməz. 
• Ağlayan gözdən olar,vurulan dizdən. 
• Ağlayanda elə ağla ki- əzizi ölən kimi 

,zırlayanda ilə ol ki-əzizi gələn kimi. 
• Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 
• Ağri aşdan ,dava gardaşda gəli. 
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• Ağrimaz baş gəbirdə olar. 
• Ağrimaz dişə kəlvətin vırmazlar. 
• Ağrımayan baş yasdiga gəlməz. 
• Ağrımayan başa dəstmal bağlamazlar. 
• Ağrı dağından kar bağışlamak. 
• Ağrı gedər ,adat gali. 
• Ağrı gıza Ağrılıgcan gızıl ver. 
• Ağrılarda göz ağrısi,hər kəsin öz ağrısi. 
• Ağrın alım, ağ dana. 
• Ağıza tat, boğaza mihnet. 
• Ağıza girən gazancıdır. 
• Ağzı açığın malını gözü açık yer. 
• Ağzı açık ayran delisi. 
• Ağzı  gulaglarına  vardı.  
• Ağzı  sulandı.  
• Ağzı  var  dili  yok.  
• Ağzı şarapana götü curun  
• Ağzına  bir  zeytin  verir,  ardına  tulum  tut

ar.  
• Ağzında  bakla  ıslanmaz.  
• Ağzından  bal  akar.  
• Ağzına çöp ölçmek. 
• Ağzına su alıb. 
• Ağzına şirə sürüblər. 
• Ağzında çıkanı kulağın duysun. 
• Ağzında diş galmayıb. 
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• Ağzında dili olmayanın kediler başını oyar. 
• Ağzındaki dilini hapseyle. 
• Ağzından  xeyır  çıkmaz,  bari  şer  söyleme 

!  
• Ağzından yel almak.  
• Ağzını aramak.  
• Ağzında yaxşi yerelmiyən-əgər bağban 

armut versə. 
• Ağzın gaytani yox. 
• Ağzın allah yoluna. 
• Ağzını  bıçak  açmıyor. 
•  Ağzından çıka, koynuna gire. 
• Ağzının  suyu  aktı.  
• Ağzını sanırtmak. 
• Ağzıyla  kuş  tutar.  
• Ağız  dolusu.  
• Ağız  kalabalığı.  
• Ağız  tadı. 
• Ağızdan çıkan söz namludan çıkan kurşun 

gibidir. 
• Ağızdan söz başa dəyər. 
• Ağzila gulag arasi dörd barmagdır. 
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• Ağzının domalmasından Ömer diyeceği 
belli(ydi). 

• Ağzının dadın bilən kişi ,cibinə tökər gara 
kişmişi. 

•  Ağzıni piçag açmır . 
• Ağzıni tutsan ,burni dilənir. 
• Ağzi açuğun malini, gozi açu yer 
• Ağzi büyük olana kepçe kasiktir 
• Ağzi çğrəgə catan zaman canımı əzrael 

alsın. 
• Ağzi çerli dəgil. 
• Ağzi əyrinin boyununun ardindan tanımag 

olar. 
• Ağzim yandi,bari aşım aş oleydi. 
• Ağzim içində gövüz sayiram. 
• Ağzima dad- garnıma faəryad. 
• Ağzima şəkər,hap. 
• Ağzimoi iyləmişlər. 
• Ağzimla deyim haramla yeyim. 
• Ağzın açdi govhər saçdi. 
• Ağzin tutsan ,burni dilənər. 
• Ağzın yağlıdırgövərçin yemişəm .necə 

vurmuşdun ?göydə gedərkən! 
• Ağzı açık ayran delisi. 
• Ağzın yelə vermiş. 
• Ağzina bax ,tükür gotür. 
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• Ağzina söz atıblar. 
• Ağzina su alıb. 
• Ağzina şirə sürdürüb. 
• Ağzina yoğurt sürüblər. 
• Ağzi yandıran aşi gaşıg tanır. 
• Ağzinda Bali olan Ari'nin kuyrugunda 

Zehir'i vardir. 
• Ağzinda yaxşi yer eylməsən-əgər bağban 

armuj versə. 
• Ağzindan gan yiyi gəlir. 
• Ağzindan söz gapmag. 
• Ağzindan gan goxusi gəlir. 
• Ağzini açnca gözüni aç. 
• Ağzini goyub allah yoluna. 
• Ağzini xeyrliga aç.! 
• Ağzını vurdun harama ,çomçəni doldur 

galama. 
• Ağzinidadiş galmayıb. 
• Ağustos  böceği  gibi  cırlar,  sonunda  çatl

ar.  
• Ağu ötən bilir,,dərdi çəkən. 
• Ağustosta beyni kaynayanın zemheride 

kazanı kaynar. 
• Ağustosta gölge kovan, zemheride kanın 

ovar. 
• Ah ahısı gitmiş, of ofusu kalmış 
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• Ah alan olmaz. 
• Ah alan onmaz, ah yerde kalmaz. 
• Ah ile gelen vah ile gider. 
• Ah ahisi gitmis, of ofusu kalmis. 
• Ahtini almak. 
• Ah yerdə galmaz. 
• Ah çəkər ,gan tüpürər. 
• Ah-vayla çıxar kasıbın cani elə deyər:allah 

kərimdi. 
• Ahi getmiş ,vahi galmış ,yazi getmiş gışi 

galmış. 
• Ahu baxışli. 
• Ahmak adam söz bulamayınca bahse girer. 
• Ahmak gelin yengeyi halayığı sanır. 
• Ahmak kişi parasını zaptedemez. 
• Ahmak misafir, ev sahibini ağırlar. 
• Ahmak islatan (yagmuru). 
• Ahmaga üz (yüz),abdala söz vermk olmaz. 
• Ah  yerde  kalmaz.  
• Ahfeşin  keçisi  gibi  başını  sallar. (axfəş) 
• Ahlatın  iyisini  ayılar  yer.  
• Ahmağın aklındaki dilindedir. 
• Ahmağın kalbi dilinin ucunda, akıllının dili 

sinesinin en uç burcundadır. 
• Ahmak  gelin,  yengeyi  halayığı  sanır. 
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• Ahmak  oldur  dünya  için  gam  yiye,  ne  
bilirsin  kim  kazana  kim  yiye. 

• Ahmak  toplamış  akıllı  yemiş.  
• A köse, sayilmadik kaç tel sakalin var? 
• Akan çay her zaman kütük getirmez 
• Akan su duru olar. 
• Akan  sular  durur.  
• Akar  su  pislik  tutmaz.  
• Akan su yosun tutmaz. 
• Akar su çukuruny öai pozar. 
• Akar suya inanma ,el oğluna inanma . 
• Akçası ucuz olanın kendi kıymetli olur 
• Akça  adama  akıl  öğretir.  
• Akça bulsam çıkı yok. 
• Akça bulunmuş ,boğça bulunmamış.  
• Akça  sayış,  kaftan  yürüyüş  öğretir. 
•  Akçe bulsam çıkı yok. 
• Akçenin  gittiğine  bakama,  işin  bittiğine  

bak.  
• Akçesi  ucuz  olanın  kendisi  kıymetli  olur.  
• Akıl  Allah  vergisidir.  
• Akıl akıl gəl peşime (götüme) takıl. 
• Akıl, akıldan üstündür. 
• Akıl  defteri.  
• Akıl başdan altın daşdan çıkar. 
• Akıl  bir  attır,  dizgini  ârifin  elinde  gerek. 
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• Akıl başın böyüklügündə dəgil. 
• Akıl ile nefis birbirine düsmandir. 
• Akıl  gibi  sermaye  olmaz.  
• Akıl için yol birdir 
• Akıl  hocası.  
• Akıl  hocası  kesildi  başımıza.  
• Akıl  ile  bilinmez,  hesap  ile  bulunmaz. 
•  Akıl gözəlikdə dəgil. 
• Akıl gözün dəmində. 
• Akıl kişiye sermayedir. 
• Akıl kəsmək. 
• Akıl para ile satılmaz 
• Akıldan iyi zenginlik, sağlıktan kıymetli şey 

yoktur. 
• Akıldır hər müşkilatın amari,lar akılsız 

dərdin düçari. 
• Akıl (akıllı) isen açma sırrını dostuna; 

dostunun dostu vardır, o da söyler 
dostuna. 

• Akılsız adama nəsihət etmək dənizəsu 
tökmək. 

• Akılsıza nə fərg edər ,ya bağa yapraği ya 
guzi gulaği. 

• Akıl toprak değil ki herkes başına savura 
• Akıl torpağ değil, herkez başına savura. 
• Akıl tokmagi. 
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• Akıll olan arvad sözünə baxmaz. 
• Akıl olmasa başda ,nə guruda bitər nə 

yaşda. 
• Akıl  olmayınca  başta  kuru  kafa  neyler.  
• Akılı olmayana neylesin sakal, kayışı 

tarladan götürür çakal. 
• Akıl  olmayınca  başta,  ne  kuruda  biter  n

e  yaşta.  
• Akıl  odur ki biləsən. 
• Akıl üçün yol bir dir. 
• Akıl  veren  çok,  para  veren  yok.  
• Akıl  yaşta  değil,  baştadır.  
• Akıl yiğide sermayedir. 
• Akıli saygi sayınca dəli oğlunu evərir. 
• Akılınan vəzir olarsan,akılsızla rəzil. 
• Akılları pazara çıkarmışlar, herkes yine 

kendi aklını beğenmiş 
• Akılları  pazara  çıkarmışlar  herkes  yine  k

endi  aklını  beğenmiş  almış.  
• Akıllı adam sözi yerində deyer. 
• Akıllı adam yüksəkdən danişmaz. 
• Akıllı Akıllı adam adama əl ver. 
• Akıllı aşa ,axmag daşa yaxındır. 
• Akıllı baş bəlasız olar,doğri ypl ğərəz siz. 
• Akıllı bizi tapmaz,dəli bizdən gen düşməz. 
• Akıllı bizi tapmaz,dəli mixın çəkib gələr. 
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• Akıllı bizi tapmaz,dəli gatmagın gırıb gaçar. 
• Akıllı bilmek ister, aptal söylemek. 
• Akıllı bildiğini söylemez, deli söylediğini 

bilmez. 
• Akıllı düşünene kadar delinin çocuğu 

olurmuş. 
• Akıllı düşünene kadar,deli vurur yatırır. 
• Akıllı  düşmandan  korkma,  deli  dosttan  k

ork.  
• Akıllı  düşünesiye  kadar  deli  bayram  ede

r. 
• Akıllı əkib biçib,dəli indi cüt sürür.  
• Akıllı işinə baxar ,cahil dişinə. 
• Akıllı haramzadadır.! 
• Akıllı  hırsız  şaşkın  ev  sahibini  bastırır. 
• Akıllı kamal arar,akıllsız mal. 
• Akıllı kişi gışın geydinə yayda gılar. 
• Akıllı  köprü  arayıncaya  dek  deli  suyu  ge

çer. 
• Akıllı mız xızır aga ,barmagın saldi piçaga. 
• Akıllı mız xızır aga ,barmagın basdi yatar. 
• Akıllı mız xızır aga ,barmagın soxar 

bardaga. 
• Akıllı nasihat istemez, aptal nasihat 

dinlemez. 
• Akıllı  neyler  balı,  akılsız  neyler  malı. 
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• Akıllı sayıyı sayıncaya kadar deli köprüyü 
geçer. 

•  Akıllı olup dünyanın kahrını 
çekmektense,deli ol dünya senin kahrını 
çeksin. 

• Akıllı uşag bələkdən bəli olar. 
• Akıllı  söylemeden  düşünür,  akılsız  düşün

meden  söyler.  
• Akıllı sevinceye kadar deli bayram eder. 
• Akıllı,  sözünü  akılsıza  söyletir. 
• Akıllı, öz payınıda yeyər dəlinində payın. 
•  Akıllıa yanaş,akılsizdan uzaş. 
• Akıllı yaşamaz derler, sen bugün de akşamı 

ettin. 
• Akılsız başın daban çəkər zorunu. 
• Akılsız başa söz kar etməz ,ləzət siz aşa 

duz kar etməz. 
• Akısız köpegi yol orspuyu yol kocadir. 
• Akılsız başın ceremesini zabın ayaklar 

çeker 
• Akılsız  başın  zahmetini  ayak  çeker. 
• Akılsız iti yol gocatır 
• Akılsız  kafaya  söz  kâr  etmez.  
• Akım derken bokum der. 
• Akıntıya  kürek  çeker.  
• Akını akılsız eşşəkə versən çəkər arpa 

zəmisinə. 
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• Akıl akiidan ustundur, arsa varana kadar. 
• Akıl başdadır,ləl daşda. 
• Akıl malın en kıymetlisidir. 
• Akıl məndən duva səndən. 
• Akıl olan paxıl olmaz. 
• Akıl üzunə həsrət canım. 
• Akılın gör ,gəlbin eşit. 
• Akıllı hirsuz, xane sahabini sucli ciharur. 
• Akıllı kişi atını, ahmak karısını över. 
• Akıllı kişiyi sırtında taşısan dahi yük 

gelmez 
• Akıllı olsun da, dusmanin olsun. 
• Akıllı sayıntı sayasıya, deli oğlan everir. 
• Akıllının atı da yorulmaz, giysisi de 

eskimez. 
• Akıllınız ikmdir?gabagda gedən zəncirli. 
• Akılsiz basun elindan, na cekar sefil 

ayaxlar 
• Akilsizun parasi, (her zaman) akillinin 

cebindadur 
• Akla  geləi  işleme,  her  ağacı  taşlama. 
• Akla  gelə başa gelir. 
• Akla  karayı  seçti.  
• Akla paxılıg olmaz. 
• Aklı  başından  bir  karış  yukarı.  
• Aklı  cayıb. 
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• Aklı kəsmir. 
• Aklı  ile  çok  yaşasın.  
• Aklı para səng aparır. 
• Aklı olmayınca neylesin saggal. 
• Akılə bir söz bəs ,cahilə min söz əbəs. 
• Akılsız adamın bir saatte sorduklarını, akıllı 

adam bir yılda cavaplayamaz. 
• Aklıma  gelen  başıma  geldi.  
• Aklım bokuma karıştı. 
• Aklın varisa neylarsin vari, akiin yogisa 

neylarsin van. 
• Aklını  başına  topla. 
•  

Aklını  eşeğe  verme,  çeker  arpa  tarlasına.  
• Aklın  yolu birdir 
• Aklın olacak ki anlayacaksın ne kadar deli 

olduğunu 
• Aklı olmayan fıkaradır. 
• Aklı olanın bilmediği yoktur. 
• Aklın yoksa her gün bayramın var. 
• Aklına dammak .  
• Aklına keçə yamiyim. 
• Aklına turp sıkayım. 
• Aklı var puli yox,puli var aklı yox. 
• Aklıyın çanağı çatlasın. 
• Akpınar kızları kendini över. 
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• Aksak eşekle yüksek dağa çıkılmaz. 
• Aksayanla aksak, suya gidenle susak. 
• Akreb  etmez  akrabanın  akrabaya  ettiğini.  
• Akreb maşasıdır. 
• Akreb bilsə zəhrinin gücün dünyaya sərdar 

olar. 
• Akrebin çalmagi igil ədavət,zatində var 

böylə bir adət. 
• Akrebin zəhri özün öldürməz. 
• Akrabayla ye iç, alışveriş yapma. 
• Akrabaya at ver dost ol, kız ver düşman ol. 
• Ala –bula. 
• Alax- bulax. 
• Alacağın bir iğne, çeliğin okkasından sana 

ne! 
• Alanila satan bilur, guzelila yatan bilur 
• Alacağın  bir  fitil,  pamuğun  batmanını  so

rarsın.  
• Alavere, dalavere, Kürt Mehmet nöbete. 
• Ala gargalıgi bəs deyil ,həkimligdə idir. 
• Ala garga suya düşsədə gaz ola bilməz. 
• Ala garga bala çıkarmaz? 
• Ala gargadan alacagın olsun alanmasan 

öləcagın olsun. 
• Al Allah delini, zapteyle kulunu. 
• Al  Allahım  delini,  sen  zapteyle  kulunu.  
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• Al Allah kulunu, zapteyle delini. 
• Al Almaya daş atan çox olar. 
• Alaca dana gibi böğürərək dönər. 
• Alacakla verecek ödenmez. 
• Alacag çox galsa yadan çıkar. 
• Alacag lıkən verəcəkli oldum. 
• Alaçai bir piltə pambugun batmanın 

soruşur. 
• Alaçagın varsa nerəcəgində var.  
• Alaçagın olsun verəcəgin olmasın. 
• Alaçagın garga ,verəcəgin gırgu. 
• Alaçagın yadında saxlayan kimi 

verəcəginidə yada saxla.    
• Alaçag yelə verəcək odənməz. 
• Alaçarpu kimi garar dız olma. 
• Alaçarpu deyər,,heyif ömrüm azdiu,önüm 

yazdi,,. 
• Alaflanmak .   
• Ala it şaggalın dayısıdır. 
• Ala itdən məçhrdi,sənə nə düşüb ,ay 

papagi yırtıg? 
• Alan ayri,satan ayri. 
• Alan razi ,satan razi,pox yedi gazi. 
• Alan alıb varlanıb,satan satıb aldanıb. 
• Alan apardi,satan uduzdi. 
• Alanda yaxşıdi verəndə pis? 
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• Alanın gözi satanin əlində olar. 
• Alanın gözi olsa satan acından ölər. 
• Alan satandan utanmaz. 
• Alan –talana düşmüş. 
• Alan olmasa satan da olmaz. 
• Alay pozan ,toz goparan. 
• Al atlardan kıratlar, kalduk kuyruksuz atlara  
• Al benden de o kadar. 
• Alça mənim ,gəlçag mənim ,tat mənim 

,gavalda gözüm var. 
• Alçag adam allahlıg idiasi edər. 
• Alçag yer yüzdən xar göünür. 
• Alçag yerdə yatma sel aparar,üca yerdə 

yatma yel aparar. 
• Alçag yerdə çadır gurma. 
• Alçaglıgdan,ölüm yaxşıdır. 
• Alçagın çorəgindən ,aclıgdan ölmək 

yaxşıdır. 
• Alçacik alçacik damlar, bedava gitti bizim 

amlar. 
• Al cəviz ,sat cəviz ,çaxçaxi galsın mənə. 
• Alçacık alçacık damlar, bedava gitti bizim 

amlar. 
• Alçag yerdə təpəcək kəndin dağ sanar. 
• Alçak duvar olma her gelen üstünden 

geçer. 
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• Alçak işşək minməyə kolay,öksüs 
(yetim)çocuk dövylməgə. 

• Alçak ucan yüksek konar.  
• Alçak tavuk kendini ferik gösterir. 
• Aldatayım  diyen  aldanır.  
• Aldada bilməmiş dünyanın vari.bir məslək 

eşg yaşadanlara. 
• Aldanma dünyaya,mən sağam demə. 
• Aldatdım!deyən aldanar. 
• Al dağlardan kengeri, ver devenin ağzına. 
• Al`da geysə yaraşar,şaldə geysə yaraşar. 
• Al deyilən malda xeir olar. 
•  Aldık kızınızı, baba vursun yüzünüzü. 
• Aldi haberi, gitti kabari kabari. 
• Aldıgın alar,verəcəgin verməz. 
• Aldıgın verməz,aradıgın tapmaz. 
• Aldı haberi, gitti kabarı kabarı. 
• Aldığı abdəst,ürküttüğü kurbagaya 

dəyməz. 
• Aləm Alimindir,keçəl də xala mindir. 
• Aləm bilir şirvan sünüdür. 
• Aləm düşene güler. 
• Aləm işlər əl ovünər ,gılıc kəsər gol ovünər. 
• Aləm geyib çit tumani damgali, biz geyirug 

mitli kətan tumani. 
• Aləm od tutdi bir dəstə həşəmdən. 
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• Aləm unudur,galəm unudmaz. 
• Aləmə it hürər ,bizədə çaggal. 
• Aləmə addət oldi,bizə biidət. 
• Aləmə iman verdim özüm imansız galdım. 
• Aləmə don tikər,xiştək tapmaz. 
• Aləmi pilov dutsa ala garga yeməgin tapar. 
• Aləmi pilov dutsa kəndli sövər təndir aşın. 
• Aləmi alım elədi xalami keçəl elədi. 
• Âləmin  ağzı  torba  değil  ki  büzülsün. 
•  Âləmin mali mülki ,gənbərin yırtıg kürki. 
• Alət çalışır,əl övünü nür. 
• Al  gülüm,  ver  gülüm. 
• Alıci guş dimdigindən bəliənir. 
• Alıci guş gözündən  bəliənir. 
• Alıci guşun dimdigi əyri olar. 
• Alışın veriş oğludur. 
• Alışamadık gıçda don durmaz 
• Alın (derisi) değil, davul derisi. 
• Alın açıg gündə (ışıgda)gəzər. 
• Alınıi gaşgayli bizodur. 
• Alın yazısından gaçmag olmaz. 
• Alın  teriyle  kazanılmış.  
• Alın  yazısı.  
• Alışmadık götte don durmaz. 
• Alışmadık kıçta don durmaz. 
• Alış veri. misgala,dostlug –batmanla. 
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• Ali aşındanda oldi,vəli aşındanda. 
• Ali  Cengiz  oyunu.  
• Ali deyən ,ömər deməz. 
• Ali ni çağır- harda darda. 
• Ali fakıya yazdırdık daha beter azdırdık. 
• Ali güçli,yeni havas. 
• Ali gılıc çəkməyəcək. 
• Ali kıran baş kesen. 
• Ali verdi,gazmasi kimi tolanır. 
• Âlim  olmak  istersen  durma  yaz,  cahil  ol

mak  istersen  durma.  kaz.  
• Âlim  olmak  kolay,  adam  olmak  zor. 
• Âlim  olmak  istirsən düz yaz ,cahil olmak 

istirsən dur gaz. 
• Alim azmazsa aləm azmaz. 
• Alim Alim eldir ,keçəl baş ilə. 
• Âlim  öldi aləm öldi. 
• Âlim olmag asandır ,adam olmag çətin. 
• Alimdə ar olmaz,ar edən bərxurdar olmaz. 
• Alim nərəye getsə hormət görər,cahil 

nərəyə gətsə nəfrət. 
• Alimin cahilə sözi acıdır,ruz giyamət baş 

tacıdır. 
• Alımı aldım, morumu soldurdum. 
• Âlimin mali mülki ,gənbərin yıtıg börki. 
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• Âlimin  uyuması  cahilin  ibadetinden  hayır
lıdır.  

• Alimlə oturan alır mərtəbə ,cahillə oturan 
dönər mərkəblə. 

• Âlim yanında dilin saxla. 
• Alisi Ali ,dəlisi dəli ,bu gırılmışların hamısi 

dəli. 
• Alişmiş gudurmuşdan bətərdi. 
• Alixan xurma satan oldi,uşaglari ələ baxan. 
• Al kapida, sat kapida, isin yogisa yat 

kapida. 
• Al kaşağıyı gir axıra, yağır olan gocunsun. 
• Al kilim ver kilim. 
• Allaha çörək aparır. 
• Allaha da özüni piıo yeyən tanıt. 
• Allaha inanmayan ,bəndiyə inanmazş 
• Allahadama bir ağız iki gulag nerib bir 

danıça iki işidə. 
• Allah adama ya akıl verər ya dövlət. 
• Allah adama əl vemriş. 
• Allaha bac verməzdim,indi bu günm dir. 
• Allaha bəndəlig edmir. 
• Allah adamın üşmənində puli eləsin başi 

garşsın özünə. 
• Allah adamın ömründən götürsün ,şansına 

calasın. 
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• Allah adamın ömür gönündən götürüb 
şansına goysun. 

• Allah aptala eşeğini kaybettirir, sonra 
buldurup sevindirir. 

• Allah ağzından eşidsin. 
• Allah akıl paylayanda hardeydin? 
• Allah baxçadan tökməz ,gərk çalışasan. 
• Allah başına gətirsin. 
• Allah balam deyib. 
• Allah bilən iyidir,məsləhət özündadir. 
• Allah bir yandan bağlarsa ,bit yandan açar. 
• Allah bir ,söz bir. 
• Allah boynuz suz goçun gisasın 

boynuzludan alar. 
• Allah böyüklərin,xasiyətin kəssin. 
• Allah buni düşmann nəsib etməsin. 
• Allah bu güzi o biurinə möhtac edməsin. 
• Alllah bir can verib bin dərd. 
• Allah bir söz bir. 
• Allah birinə dövlət birinə zilət verər. 
• Allah bilir işini, ağlatmaz devrişini. 
• Allah  bile  kulunun  karasını  yüzüne  vurm

amış !  
• Allah bilən iyi.(yaxşi) 
• Allah  bilir  ama  kul  da  sezer.  
• Allah  bir  kapıyı  kaparsa,  bin  kapıyı  açar.  
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• Allah boş vermiş,tutmuş goy vermiş. 
•  Allah cığıza mal vermaz. 
• Allah cəzasın versin. 
• Allah doguzda vermişsə ,səkizdə almaz. 
• Allah'dan gelen çare olmaz. 
• Allahdan gorxmayan ,bəndədən utanmaz. 
• Allahdan gorxan bəndədən gorxmaz. 
• Allah  dağına  göre  kar  verir. 
• Allah eşşəgi taniyib boynuz verməyib. 
• Allah vüzə yarımdır. 
• Allah dagina göre kiş verir.  
• Allah ədvəyə ganad vermədi ,uam-daş 

galmazdi. 
•  Allah əli hamıdan yuxaridi. 
• Allah evenlerden değil , erenlerden eylesin. 
• Allah əlinin boş,günlünün xoş vaxti 

yaratmış. 
• Allah ilanın əməlin bülüb ,ayagların 

garnında yaradıb. 
• Allah istəsə ərkəkdəndə verər. 
• Allah işinə garışmag olmaz. 
• Allah işinə olmaz garışmag. 
• Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz. 
• Allahi arada gör ,hər işə düz bax. 
• Allahi çağır,gazini burax. 
• Allahi çağır,garibi burax. 



 58

• Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir. 
• Allah iki göz verib ,iki gözə baxmag üçün. 
• Allahın sopasi yoxdur. 
• Allahın mali yox verə birinə ,birindən alar 

verər birinə. 
• Allahın məsləhətindən kimsə baş çıkarmaz. 
• Allahın məndən yamani gəlir,mənim ondan. 
• Allahınan savaşmag olmaz. 
• Allahın işinə əl uzadmag olmaz. 
• Allahın zikrindən düşən guş ava düşər.  
• Allah imhâl eder (mühlet verir), ihmal 

etmez. 
• Allah iş kaygısı versin. 
• Allah işindən baş çıxardmag olmaz. 
• Allah istiyən danaya gurd dəyməz. 
• Allah ilmi dileyene, malı dilediğine verir. 
• Allahın sopasi yoxdur. 
• Allah imhâl eder (mühlet verir), ihmal 

etmez. 
• Allah iş kaygısı versin. 
• Allah’ın acımadığı kulu, peygamber sap ile 

kovalar. 
• Allah'ın dediği olur. 
• Allahın öküzü bakar iki gözü. 
• Allah'in sahladigini kimse sahliyamaz. 
• Allahın yarasıda var ,çarasıda. 
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• Allah gümüş gapıyı bağlasa,altin gapısın 
acar. 

• Allah gabagıva goysun. 
• Allah goysa. 
• Allah görür kim kimi dövür! 
• Allah görməmişə bir oğul verdi çəkdi 

daşagın çıxardi. 
• Allah gonagın öz gismətin verər. 
• Allah gardaşi gardaş yaradıb ,kisəların ayri. 
• Allah kasıbdan kəsər,varliyə verər. 
• Allah kərim,oda kərim ,məndə kərim. 
• Allah kərimdir,guyusi dərindir. 
• Allah kəssin. 
• Allah kimə pay verəcəgini iyi bilir. 
• Allah kora necə baxar korda Allaha elə 

baxar. 
• Allah kuluni kesmiyanda, nzkini kesmaz. 
• Allah kulundan geçmez. 
• Allah kotur versin ( uyuz etsin ) ama tırnak 

vermesin. 
• Allah kuluni kesmiyanda, nzkini kesmaz. 
• Allah gümüş gapıyı bağlasa,altin gapısın 

acar. 
• Allah görür kim kimi dövür. 
• Allah  hagi na haga verməz. 
• Allah hər kəsə bir gün borcludur. 
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• Allah hümme fi karar, sokak sokak sik arar. 
• Allah məni dostlardan saxla,düşmənlər 

baxaram. 
• Allah min dərd vermişsə ,min bir dərman 

verib. 
• Allah mənə ,məni sənə. 
• Allah nə verib ki göy (gul)oni götürməsin. 
• Allah paxıla pul verməz,versədə dadına 

doyurmaz. 
• Allahsız yerdə otur,böyüksüz yerdə 

oturma. 
• Allah rızkın kefilidir. 
• Allah sag əli sol ələ möhtac etməsin. 
• Allah sabırlı kulunu sever. 
• Allah sevdiğine dert verir. 
• Allah saxlayani grd yeməz. 
• Allah son gürlüğü versin. 
• Allah süsücü hayvana boynuz vermez. 
• Allah şaşırttı mı dayıya hala dedirtirirmiş. 
• Allah'tan korkmaz , kuldan utanmaz. 
•  Allah'tan ümit kesilmez. 
• Allah  tənbəli sövməz. 
• Allah özi hag yerə oturmuş. 
• Allah uçamayan kuşa alçacik dal verir 
• Allah var gayla yok. 
• Allah var ,rəhmidə var.   
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• Allah verən sənin kimi olar,sən vərən 
mənim kimi. 

• Allah verdi mənim muradim,sənin ərin 
ölmüş mənim arvadım. 

• Allah vermiş zeynəbə,dişi yox çeynəməgə. 
• Allah verib, Allahda aparıb. 
• Allah verdigi cani ala bilmir. 
• Allah verdikcə bəndə gümana düşər. 
• Allah verməz guluna ,galar vuruna –

vuruna. 
• Allah verməyəndə bəndə niyıəsin. 
• Allah  vuran ağızcın səsi olmaz. 
• Allah verəndə yoxdan verər. 
• Allah verəndə bacadan salar. 
• Allah veəndə kimin oğli kimin gızi deməz. 
• Allah verursa Cakolta'nun basinda da 

verur. 
• Allah yar oldukdan sonra kilicin agac olsa 

yine keser.  
• Allah yazani bəndə pozamaz. 
• Allah yanında nə bir azdır nə min çox. 
• Allah yeldə verib ,yerdə. 
• Allah yamanın yolun bağlasın. 
• Allah'la bir ol, camiden kilim çal. 
• Allah verursa Çakolta’ nın başında da 

verur. 
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• Allı yelek, pullu yelek; gömlek yok canfes 
neye gerek. 

• Alma arvadın duluni ,yandırar çıkardar 
külüni. 

• Alma arvadın duluni,yanca gətirər guluni. 
• Alma arvadın ayri dügünlər puluni. 
• Alma ağacından alma düşər,heyva 

ağacından heyva 
• Alma armut,gic mahmud. 
• Almaçi eşşəginə bənzir.(dönüb) 
• Almadıgın hayvanın noxdasından yapışma. 
• Alma el kızının ahını, gökten indirir şahini. 
• Almamış vermak allahın işidir. 
• Alma məzlum ahini ,göktən indirir şahini. 
• Alma məzlum ahini çəkər ahəstə ahəstə. 
• Alman çezdi! 
• Alma sarti satma sari ,gapındaysa goiv 

dışari. 
• Almas yüzük ,dar barmag. 
• Almasi palçıga atmışlar ,giymətinə xiləl 

duşməmiş. 
• Alma şəhərli gız hamam deyər ağlar, Alma 

kəndili gız harman deyər ağlar. 
• Alma öz ağacından uzaga düşməz. 
• Alma yetimin ahini, cekersiz kasavetini 
• Almak kolay ödemek zordur. 
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• Almak yaxşıdır,vermək garın sancısi. 
• Almak ayıb ,vermak hünər. 
• Alman  baltasının sapilə bulgur dövür. 
• Almani at göyə ,yerə gəlan can ya nəsib ya 

gismət! 
• Almani yedin sapıni ver. 
• Almani soy ye,armuti say ye 
• Al malın iyisin ,çəkmə kaygısın. 
• Al malın ,gür halın. 
• Alımı aldım, morumu soldurdum. 
• Almayan peşman,yeməyən şişman. 
• Almazsın, satmazsın, pazarda işin ne? 
• Alp larla ovuşma ,bəyg lərlə duruşma. 
• Alov dan çıxıb,yalova düşdi. 
• Alt çenesi kısa gelmek. 
• Altdan –üstdən açılmag. 
• Alt daş ağır olar. 
• Alt dodaği yer süpürür. 
• Altı aylık seyisliği var, kırk yıllık at boku 

(fışkı) eşeler (karıştırır). 
• Altımız yarım hasir,üstümüzdə mövlam 

hazır. 
• Altın anahtar, her kapıyı açar. 
• Altın əli bıçak kesmez. 
• Altından çapan oğli çıkar. 
• Altın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır. 
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• Altın kılıç demir kapıyı açar. 
• Altın görmədigin gabın suyun içmə. 
• Altın pas tutmaz 
• Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz. 
• Altın semer giydirseler, eşek yine eşektir. 
• Altının kıymeti azlığındandır. 
• Alti daş üs aş genədə ogul çörəgi. 
• Altıda alacağım yox yedidə verəcağım. 
• Alti toyugun bir xoruzi gərəkdi. 
• Alti aylik seyisligi var, kirk yillik at boku 

(fiski) eşeler (karistirir). 
• Altin açar hər gapiyi açmaz. 
• Altin atəşdə ,insan gara gündə bəlli olur. 
• Altın ateşte, insan mihnette belli olur. 
• Altin eşik gümüş eşıgə muhtacdir. 
• Altın eşiğin, gümüş eşiğe ihtiyacı vardır. 
• Alti kaval üsti şişxana. 
• Altın həsir üstün həsir yat ki kasb 

tərliyəsən. 
•  
• Altın leğenin kan kusana ne faydası var. 
• Altın pas tutmaz, deli yas tutmaz. 
• Altın semer giydirseler, eşek yine eşektir. 
• Altin yerdə paslanmaz,daş yaömurdan 

islanmaz. 
• Altin yere düsmekle pul olmaz. 
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• Altta kalanın canı çıksın. 
• Altta galan na mərdidir. 
• Altı olur, yedi olur, hep Allah’ın dediği olur. 
• Altmış yaşında goca ,indi gedi haca. 
• Altmışında at minmək örənən ,giyamət  

meydaninda sörər. 
• Altmışında zurna çalmag örənən axirətdə 

çalar. 
• Al  malin iyisin ,çəkmə kaygısin. 
• Al sana bir kaya, nerene (nereye) dayarsan 

daya. 
• Al  takke  ver  külah.  
• Al utanma,ver gorxma. 
• Al ver,deyiblər ,al ye yox. 
• Al ver,deyiblər,al vermə deməyiblər. 
• Al yakışırken, el bakışırken. 
• Am bulmuş, kıllısını arıyor. 
• Am kısada sik kösede 
• Am müftə,dam müftə. 
• Aman aman, hamamcının amına yaman. 
• Aman deyənə gılınc galxmaz. 
• Aman sonradan görmüşdən! 
• Aman zamana vermir. 
• Amanə gələn amana gəlir,yamana gələn 

yamana. 
• Amana gələnin boynun gılıc kəsməz. 
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• Amasyanan bardağı, biri olmazsa bir daha. 
• Ambarda kalan siçan ac kalmaz 
• Amcam ,dayımi ,hərkəsdən aldim paymi . 
• Ameller niyetlere göredir 
• Amı olanın allahı olmaz 
• Amı olanın imanı olmaz. 
• Amı olanin gami olmaz 
• An beni bir koz ila o da çuruk çihsun 
• An kişiyi, ser döşeği. 
• Ana bacı dedin dilde ne kaldı, yudun arıttın 

elde ne kaldı. 
• Ana bala ocundan canımı oda yaxar. 
• Ana baladan ayrılmaz.əgər ayri 

salalar,gayalar ay gayalar,üstündn yol 
salarlar. 

• Ana cigəri böyükdür. 
• Anadan artıg yavər olmaz. 
• Anadan olmayan gardaş sayılmaz. 
• Anadan olur daya, hamurdan olur maya. 
• Anadan sıska, ne yapsın muska. 
• Anadan əmdigim süd burnumdan gəldi. 
• Ana evladini atmiş, yar başinda tutmuş. 
• Ana evin dəyəridi. 
• Ana gəlib güdük olmaz. 
• Ana gızına təxt verər,ata oğluna bəxt. 
• Ana gezer, kız gezer, ala zağar ev düzer. 
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• Ana gızına taht kurar, kız bahtı gcada arar. 
• Ana gibi yar olmaz, Bagdat gibi diyar 
olmaz. 
• Ana gezer, kız gezer, ala zağar ev düzər. 

• Ana ilə gız ,halva ilə koz. 
• Ana hagi ,tanri hagi. 
• Analxınali guzi. 
• Anam bacım kimdir?iyi (yaxşi )gonşi. 
• Anam goyun,babam goç,bu gün oldum 

səhər koç. 
• Anam goyun,babam pazan, bu gün oldum 

gırx gün ozan. 
• Anami görən babama gız verər. 
• Anamın ayranı duru ekmeği kuru olsun. 
• Anamın öldüğü babama yaradı, babam 

köyce köyce kadın aradı 
• Anamin aşi, tandirin başi. 
• Anam elə çox bilir ki kündələri xırda 

tokür,atam elə çox bilir ki kündələri birdən 
ötürür. 

• Anamin bir doni var gatlamag olmaz,üsti 
doli ağ əşrəfi saymag olmaz. 

• Anam məni damda doğub. 
• Anan -baban gönde çimsin. 
• Anan gibi saç büyütecegine, baban gibi 

bıyık büyüt. 
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• Anan turp, baban şalgam; sen için de gülbe 
şeker. 

• Anan turp,baban şalgəm,sən nərdən oldun 
bə şəkər! 

• Anan ölsə dayandığın dağ yıxılar. 
• Analar besler hurmayla, eller döver 

yarmayla. 
• Analar bizi bu günlər üçün doğublar. 
• Anali gızın işi görünər,anasiz gızın dili! 
• Anali gız ,xanali gız. 
• Anali guzi ,otlar düzi. 
• Anali gızın üzi bürüyür, anasiz gızın sozi. 
• Anali oğlag yarda oynar,anasız oğlag yerdə 

oynar. 
• Anam olsun agzi olmasun, babam olsun 

eva galmasun 
• Anan akıllı, baban sakallı. 
• Anan evdemi ? Laf olsun.... 
• Ana olandada kişi Anasi ol. 
• Ana över baba sever. 
• Ana ürəgi dağ çiçəgi. 
• Anan yaxşi,baban yaxşi,bizdən əl çək. 
• Ananın cani övladındi. 
• Ananı alanın yanında durma ,baltaçi 

yanında dur. 
• Ananın aşi,təndirin başi. 
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• Ananın əlin buraxma ,dədəvin əlindən 
yapışma! 

• Ananın ərköyün oğli hambal olar. 
• Ananın gargışi adami tutmaz. 
• Ananın oynaşına gücün çatmasa ,de nər 

baba. 
• Ananın ikilisi-dağların tikilisi. 
• Anan turp, baban şalgam. 
• Anandan evvel axıra girme. 
• Anandan gabag xeyrə girmə. 
• Ananın bastığı yavru incilmez. 
• Ananin kizi koti, kaynananin gelini da ey 

olmaz. 
• ananln ürəgi yanar ,tayanın ətəgi. 
• Ananın vurduğu sibekle duruyorsun. 
• Anası ayran , babası çökelek. 
• Anası düz yerdə gəzə bilmir ,balasi 

xırmanda şılag atır. 
• Anası cibinə gənbər goyu 
• Anası gəzən gəzən ağaclari balasi budag 

budag gəzər. 
•  Anası ne ki danası ne olsun. 
• Anası namaz üsteymiş. 
• Anası ölen kadın;babası ölen, bey oldum 

sanır. 
• Anası ne ise danası da odur. 
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• Anası sarmısak, babası soğan. 
• Aansın abadına çəkməyən həramzadədir. 
• Anasından ayrılan guzuni gurd yeyər. 
• Anasıni –atasıin dinləməyən 

ovlad,özgeynən yatan at,gapıda saxlanan 
at. 

• Anasini bellemek. 
• Anasinin bastığı bülüç olmaz. 
• Anasının algısı başında imiş. 
• Anasının əmcəgin kəsən. 
• Anasının garnından olmayıb. 
• Anasini satayim. 
• Anasini sattigim. 
•  Anasinin gözü. 
• Anasinin nikâhi istemek. 
• Anasinin -körpe- kuzusu. 
• Anası kötünün kızını alma, kapısı kötünün 

evine gitme. 
• Anasının nikâhını istir.(kəbinin) 
• Anasının otladığı yerden, kuzusu da otlar. 
• Anasının bitməz işi danlaga galdi. 
• Anası sarar kızı koyar iki sarmaynan garnı 

mı doyar. 
• Anasız uşag evdə xar olar,tatsız uşag 

çolag. 
• Ana səbri böyükdür. 
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• Ana tökəni bala yığar. 
• Ana var iman bulicah, ana var yilan 

vuracah. 
• Ana yaşından kuzu dişine. 
• Ana yiğidin kalkanıdır. 
• Anbar şirindən gaçdi kərbəla şirinə. 
• Anca bərarər,ganca bərabər. 
• Andında hökmi var ,bir xeydə,şərid. 
• And içmək dağ sagızı dəgil ki hey içəsən. 
• Andına inanyim,xoruzun guyruguna. 
• Andı yox. 
• Andın iki başi var. 
• Andığımız yerden ırak. 
• Andiçdim xataya düşdüm. 
• Andılıp gezmek. 
• Angır tayıni tap.  
• Angıran eşşək özün bəlaya salar. 
• Angıran eşşək tayın tanır. 
• Angıran eşşəgin baçına dövərlər.  
• Anlamaza höhmət edsən sanar gorxular.  
• Anlamaza desən nökərəm,deyer əlbətdə. 
• Anlamaza desən nökərəm,deyer gəl aparım 

satım. 
•  Anlamaza yumurtda dügünə söz de. 
• Anlamazın goyununda güdməyəsən. 
• Anladimsa Arap olayim. 
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• Anladıg yel dəgirmani ,bəs bunun suvi 
hani. 

• Anlayana can gurban. 
• Anlayan bir təkədən(teldən) anlar. 
• Anlayan bir güldəndə anlar. 
• Anlayan bir gülər,anlamayan bin. 
• Anlayan işarə,anlamayana minarə. 
• Anlatışa göre verirler fetvayı. 
• Anlaşildi Vehpi'nin kerrakesi. 
• Anlaya bir anlar. 
• Anlayana düşmən anlamayan dostudan 

yaxşıdır. 
• Anlayana bir söz bir kitabdır. 
• Anlayan bir ganar, Anlamayan yuz gandır. 
• Anlayana gul ol, anlamayana aga olma. 
• Anlayana da çox gurban anlamayanada 

,dad yarımçılıg əlindən. 
• Anlayana bircə yaxşılıg,anlamayaan atləs 

arexalıg. 
• Anlayana Sivri sinek saz anlamayana davul 

zurna az . 
• Anlayana süri səsi saz gəlir, anlamayana 

davul zurna az gəlir. 
• Anlayana bircə söz bir kitabdır. 
• Anlayana tukcə yaxşıdır,anlamayana atlas 

arxalıg. 
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• Anma dostuna anar dostuna,döner gelir laf 
üstüne. 

• Annenin kaderi, kızına çeyizdir. 
• Apar buni dayın xarabasına. 
• Apardıgın gartaymayanigiyməti apardıgıi 

gədərdi,apardıgın gaytaranın giyməti yox. 
• Apalağa yavrusu şahin görünürmüş. 
• Arab atı, çullu da belli olur, çulsuz da. 
• Arab atı arıg olsada eşşəkdən iyi. 
• Arab atın yanında duran yahuyundan ya 

suyundan. 
• Arab atına yabu demişlər. 
• Arab ati özünə gamçi yeditməz. 
• Arabcıya borç eden, ahırını tez satar. 
• Arab ərkən buğda biçməz. 
• Arab eli öpmeyenen dudak kara olmaz. 
• Arab gırx ildən sonra baba ganın almış. 
• Arab oğlan varsın gəlsin,təxt rvan alsın 

gəlsin. 
• Araba cırıldamagdan ban cırıldır. 
• Araba devrilincə yol gorsədən çox olar. 
• Arabanın gabag təkəri hara gedsə dali 

təkəridə gedər. 
• Arabanın tekerine çomak sokmak. 
• Arabın dərdi gırmızi papuc. 
• Arabayla dovşan tutur! 
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• Arabanın arka tekerleği öndekinin izine 
basar. 

• Arab goşa çərxədür,mərd iyit arxadür. 
• Ara garışıb ,məzhəb itib. 
• Arabani at aparmaz,arpa aparar. 
• Arabani  ölç darvaza tik. 
• Araba yolundan çıkma. 
• Araci könli gen olar. 
• Aran da tutdan oldug,dağlıgda gurutdan. 
• Aarnda buğdaydan,bağdada xurmadan 

oldug. 
• Aarnda tutdan ,dağda gurutdan . 
• Aran xəlvət ,tülki bəy. 
• Aradan çıxan mənim arvadım! 
• Araldan baxdım boyi bullandi ,yaxından 

bvaxdım ürəgim mulandi. 
• Araları şekerrenk (oldu) aldı. 
• Arada yeyər gıragda gəzər. 
• Aralıga düşmək. 
• Aralıg iti,, kor fati. 
• Aralıg ati .küp fati. 
• Aralıg pişigi. 
• Aralıg da oynar gıragda gəzər. 
• Aralarından tək keçmək. 
• Aralıg mali arada yeyələr. 
• Aralıh oyuni aralıgda olar. 
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• Ara garışıb ,məzhəb itib. 
• Aralarından gl keçməz. 
• Araları şekerrenk (oldu) aldı. 
• Aralarından su sızmaz. 
• Aramayla bulunmaz, Allah ras gatura. 
• Arançılıg daşi yeyir. 
• Aranın daği sag olsun,gali da 

olar,garasızıda,izətdin başi sag olsun 
varıda olar narsızıda. 

• Arada almamış ovlad,arsız olar. 
• Arag-arag eylmək. 
• Aranda xurmadan oldum,yaylagda 

buğdadan. 
• Arandigun yere erinma, aranmadugun yera 

yorulma. 
• Ara sözi ev yıxar. 
• Araları ilan ,yarpız təkindi. 
• Arasada dinlenir, Gala altında sadaka verir. 
• Arayan bulur, iniliyen ölür. 
• Ara yerdə ovandadır. 
• Arayan mevlasinida bulur ,bəlasinida. 
• Arayan belasini'da devasini'da bulur . 
• Ara xəlvət tülki bəy. 
• Araz axar ,gözüm baxar. 
• Araz dur,gör sari. 
• Araz aşıgmdan,kür topragımdan. 
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• Araz it poxi. 
• Arazi eva yahin, at yera yahin, avrat era 

yahm olmali. 
• Arazdan keçəndə göt –götə dəyiblər. 
• Araya fitə atıblar. 
• Ara xəlvət ,tülki bəy. 
• Ardından bokun eğri çıksa benden 

bileceksin. 
• Ardi ayazdır. 
• Ardi çapır. 
• Ardıç gölgesi kardeş gölgesi, söğüt gölgesi 

yiğit gölgesi. 
• Ardınca padişahda söylər. 
• Ardıçtan odun olmaz, beslemeden kadın 

olmaz. 
• Ardından yüz köpek havlamayan kurt, kurt 

sayılmaz. 
• Ardınmdan sapan daşi yetişməz. 
• Arda galan ,dərdə galar. 
• Ar dünyasi dəgil,kar dünyas dir. 
• Ar edan, kar edamaz. 
• Ar eden kâr etmez 
• Ar gözden, kar yüzden anlaşılır. 
• Arefe günü yalan söyleyenin, bayram günü 

yüzü kara çıkar. 
• Arı kadar (gibi) eri olanın, dağ kadar yeri 

olur. 
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• Arini duman adami uman yola gətirər. 
• Arıga batmanda yükdür. 
• Ar igidin bəlasıdır. 
• Arı şirə başına yığışar. 
• Arı gəhrin çəkən bal gədrin bilər. 
• Arı yuvasına çop uzatmag. 
• Arı olsun bali bağdadan gəlsin. 
• Arıg eşşəgin gayım təpigi olar. 
• Arıg ölsə yaği olmaz ,garib ölsə aği olmaz. 
• Arıg üz oxurun tanır. 
• Arıglıgdan yavaşdı. 
• Arifə bir işarə,kahilə yüz imalə. 
• ə tarif gəlməz. 
• Arif olan mektubu ardından okur. 
• Arif odur ordi orduna keçə. 
• Arif olan dutar movla damənin,,tacir olan 

gəzər nəfe-nugsani,,nokər olan sövər xan-
sultani,,hər kimin umudi,davər!səndədir. 

• Arifin əlindən ,cahilin telindən. 
• Arifə nə tarif. 
• Arif xoruzuna bənzir. 
• Ar iyidin bələsıdır. 
• Arı kızdığını sokar. 
• Arı satmış (yemiş), namusu kiraya (tellala) 

vermiş (arkasına atmış). 
• Arık  altından tarla bağışlamak. 
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• Arı bal alacak çiçəgi bilir. 
• Ar adama bar hayvana yaxşıdi. 
• Arım var arımvar,eşşək arısi,işim var işim 

var işşək işi. 
• Arik altindan tarla bagislamak. 
• Arka eteğinde namaz kılınmaz. 
• Arkadas degil, arka tasi. 
• Arkanız dəniz önünüz domuz. 
• Arkasi mihrapta. 
• Arkası yufkadır fakirin. 
• Arka kapıdan çıkmak. 
• Arkadaş değil, arka taşı. 
• Arkadaşını söyleki, sana kim olduğunu 

söyleyim. 
• Arkadaslik pazara kadar degil mezara 

kadardir. 
• Arkası mihrapta. 
• Arkadaşı dıştan değil, içten seç. 
• Arkası yufka. 
• Arkalı köpəgi gurd basmaz. 
• Arkani kürkə örətmə. 
• Arkasından kəsər,ətinə calır. 
• Arkasın yerə vurmag. 
• Arğaci atdi. 
• Arlıya ar arsıza kâr gerek. 
• Arli ardindan, arsuz nayindan utanur? 
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• Arli arından utanır, arsız da sanırki benden 
gortti. 

• Armut ağacdan salanır.yerə düşər balanır. 
• Armut ağzıma ,sapi savalana. 
• Armut boğaz. 
• Armut biş, ağzuma duş. 
• Armut kaldi yemək olmaz ,hər sözi demək 

olmaz. 
• Armutun iyisin ,meşəda ayi yeyər. 
• Armuti say ye,almani oy ye. 
• Armudu sapıyla, üzümü çöpüyle, pekmezi 

küpüyle. 
• Armudun önünden kirazın sonundan 

korkulur. 
• Ar namus tertemiz. 
• Arpacı kumrusu gibi düşünür. 
• Arpacıya borç eden, ahırını tez satar. 
• Arpa çörəg təndir aş,adın nə?xanlar xan. 
• Arpa çörəgi turş ayran,adın nədi?xavar 

can. 
• Arpa çörəgi turş ayran,adın nədi?xan 

oğlan. 
• Arpa çörəgi turş ayran garnım xarab 

eylədi,yani godugli dul arvad evimi xarab 
eylədi. 

• Arpasi çox düşüb. 
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• Arpadan buğdaydan əlim çıxdi,ümüdim 
sənə galdi dari. 

• Arpanı ötür buğda sütül. 
• Arpanı sütül buğdayi ötür. 
• Arpa verirsən bir ovuc geymag istisən gat-

bə-gat. 
• Arpanın dəni gızıldır,samani gümüş. 
• Arpa samanla ,kömür dumanla. 
• Arpa verilmiyən at gamçi gücünə yeriməz. 
• Arpa ekdim ,dari çıxdi. 
• Arpa əkip buğday bekleme. 
• Arpa əkip ,dari biçduk. 
• Arpa əkən arpa biçər,buğday əkən buğday. 
• Arpa unun yoxdursa dadli dilin olsun. 
• Arpa unun yoksa, tatlı dilinde mi yok? 
• Arpa undan baglava olmaz. 
• Arap eli öpmeyenen dudak kara olmaz. 
• Arpa yemiş at mənzil keçər. 
• Arpani itin gabagına sümügi atin gabagina 

töküblər. 
• Arpanın dəni gözəldi,samani gəmiş! 
• Arpalı buğdaylı oturmak 
• Arpalik yapmak. 
• Arap eli öpmekle dudak kararmaz. 
• Ar satmış, namusu tellala vermiş. 
• Arsız əriməz ,çayır çürüməz. 
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• Arsız gocalmaz. 
• Arsız nədən arlanar. 
• Arsıza iç göstərməz. 
• Arsıza iç göstərsən ,yaxandan yapışar. 
• Arsız güçlü olunca hakli suçlu olur. 
• Arsız adama söz neylesin, kokmuş ete tuz 

neylesin. 
• Arsız nerden allanur, çulda giyse sallanur . 
• Arsini ile alir, sindisi ile keser. 
• Arsızın ar nesine; gömleği uzun yar nesine. 
• Arsıza yüz versen, astar da ister. 
• Arsız neden arlanır, çul da geyse sallanır. 
• Arsızın ar nesine; gömleği uzun yar nesine. 
• Arsızın yüzüne it işemiş, “Nisan yağmuru 

yağir” demiş. 
• Arşın gətir,bez apar,çul gətir govz apar. 
• Arşın mal tarazylə satılmaz. 
• Arşına bax bezini al,anasına bax gızıni al. 
• Arşınla bez verməzlər. 
• Arşınına göre bez yırtılmaz. 
• Arşın uzun bez gısda ,kəfənsiz ölər kosa. 
• Arşo farş olmak. 
• Art ayağıyla kulağını kaşır. 
• Art ayağın izi ön ayağınkini bozar. 
• Art etegun suruniyer, babavun evi 

goriniyer. 
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• Artıg ati lan yorulmaz. 
• Artıg aş ya garın sancıladar,ya baş. 
• Artıg gazanc cib yırtmaz. 
• Artıg yemək haramdır. 
• Artıg yağın şorbaya nəzərəəri. 
• Artıg yeyəni gusduralar. 
• Artıg tamah daş yarar,daş gaydıb baş 

yarar. 
• Artıg  tikə döş gırar. 
• Artıg tikə diş gıra. 
• Artıg xərc ev yıxar. 
• Arvat almamış ,övlad arzusi iləmə. 
• Arvat adamın abırısıdır. 
• Arvat almag golay,arvat saxlamag çətin. 
• Arvat aldın bir bəla .ondan oldi bir 

bəla,hety bəladır hey bəla ,kərbəladır 
kərbəla. 

• Arvadı akıl gözilə ,ati cahil gözilə. 
• Arvat babasina evin yaxın olmasın ,odun 

ocagi tutdug suva. 
• Arvat bənadır kişi fəhlə. 
• Arvat çox odun yandırar. 
• Arvatdan vəfa,zəhərdən şifa olmaz. 
• Arvat demə ayran de,ayran demə dövran 

de. 
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• Arvat eldəndi,oğul beldən ,arada gardaç 
tapılmaz. 

• Arvatın pisdir boşa gurtul,gonşun pisdir 
sat gurtul,aman pis övladəlindən. 

• Arevadın şərikli olsun,malın şərikli 
olmasın. 

• Arvat hökmi rəvandi. 
• Arvat kəc gabırgagir. 
• Arvat kimi heyz dir. 
• Arvat pis olanda ev cəhənəm oli. 
• Arvat tunban bağın bərk bağlasın ,getsin 
əsgərə. 

• Arvada cəhad haramdır. 
• Arvat kişiyə kişi Arvada gərəkdir. 
• Arvat sğzünə baxan arvatdan əksik. 
• Arvadı olmayanın aklı olmaz. 
• Arvat evin bəlasıdır,allah heç evi bəlasız 

etməsin. 
• Arvada diş saydırma. 
• Arvat ağızdır. 
• Arvat gibi düşman olmaz; güler, bildirmez; 

köpek gibi dost olmaz; ulur bildirmez. 
• Arvadla ati əmanət verməzlər. 
• Arvadın boşayan üstünə bir ad goyar. 
• Arvadın fəndi,kişini mindi. 
• Arvadın fəndi,kişini yendi. 
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• Arvat mali ,baş toxmagi. 
• Arvat malı kapı mandalı. 
• Arvat malı ,gab dəsmali. 
• Arvat malı ,namərd mali. 
• Arvat mali alçag gapıdi bir girəndə alına 

dəyər bir çıxanda. 
• Arvadın garısi iki əli yapışar. 
• Arvat papag dəgil ki başdan başa 

goyulsun. 
• Arvat sən eşikdən mən bayrdan yaxşi ev 

yıgaruk. 
• Arvat şeytana papag dikər. 
• Arvat yox,akıl yox. 
• Arvat gonag ev hyəsinidə avara edər. 
• Arvat var gardan soyuk,arvat var odan isdi. 
• Arvat var ev yapar, avrat var ev yıkar. 
• Arvat var arpa unun aş eylər,arvat var ki 

kəklik başın yaş eylər. 
• Avrat var zavranı zort (savurgan) avrat var 

çelebi zürt (pasaklı) avrat var hazreti mülk 
(erdemli). 

• Arvadı ər saxlar,bostani bar. 
• Arvadı ər saxlar,bostani vər(vəl). 
• Arvadı kiçik al ,işlək çikdi bəxtivə. 
• Arvadı göyçək al ,işlək çikdi bəxtivə. 
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• Arvadı eri, peyniri deri saklar. 
• Arvadın öz ixtiyari olsa çilədə keçi gırxar. 
• Arvra adam kordi. 
• Arvadi əmanət ver,malnı yox. 
• Arvadı gözəl ,ati yorga olanla yola çıkma. 
• Arvadın bəd olan saggalı tez ağarar. 
• Arvadın son hiləsi ağlamagdır. 
• Arvadın biri əla,ikisi bəla. 
• Arvadın isməti ,ərin izəti. 
• Arvadın yaxşısınada lənəıt pisinədə. 
• Arvadın yalagi süməni goyar,kişinin yalagi 

baggal dükani. 
• Arvadın ki ar yox ,bostandi ki divari yox. 
• Arvadın uşagi (çocugi)olar .kişini al aparar. 
• Arvadın çımxırn baxani elə yamandi,atın 

durub sıçani malda yamadi. 
• Arvadın yedigi girdigi kimi olsa,vay köhnə 
şalvarıma(pantolonuma). 

• Arvat kişinin goltug saatidir. 
• Arvadılə at – izətdin bəxtinə. 
• Arvadlar çargədi başına olsun. 
• Arvadla kişinin topragın bir yerdən 

götürüblər. 
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• Arvadsız ev ,susuz dəgirman. 
• Arvadsız deyər arvadlı amcıg çörək yeyir. 
• Arvat gohumi şirin olar. 
• Arvat iki olanda ev sil süpürgəsiz olar. 
•  yüzli kişidən ,kişi yüzli rvatdan əl həzər. 
• Arvat yıxan evi ,allah yıxa bilməz. 
• Arvat yıxan evi ,fələk yıxa bilməz. 
• Arvat yuxusi ylan olar. 
• Arvat kişinin golug ağacıdır. 
• Arvat nə bilir dağda d umandır ,evdə 

oturub hükmi ravandır. 
• Arvat buyurugi başa,ana buyurugi daşa. 
• Arvat öuyti arvada keçər. 
• Arvadlar arasında arvadım itdi. 
• Arxa-arxaya vermək. 
• Arxa birdə su gələr. 
• Arxaca gığlamag. 
• Arxamdan ağlar. 
• Arxadır yurdumuz,aşk olsun ordumuz. 
• Arxalar,axar çay olar. 
• Arxali köpəgi gurd basmaz. 
• Arxa su gələnacan ,gurbağanın gözi 

bərələr. 
• Arxi adda sonar ,,bərklnmiş,,de. 
• Arzu Arzudn doğar. 
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• Arzu bir ümid iki. 
• Arzu guyusun doldurmag olmaz. 
• Aarzusi gursagında galdi. 
• Aarzusi variydi bucağa ,siyrildi girdi 

gucağa. 
• Arzuluyan bular,inliyən ölər. 
• Arzumuz uzun,Şömrümüz gısa. 
• Arzunun sony yox. 
• Arzular gerçekleşse, çingeneler attan 

inmezdi. 
• Asani goyub çətinə düşmə. 
• Asan k      özümüzdən dir. 
• As deliye kaldi. 
• Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa ayran 

kokar, çünkü aslı süttür. 
• Asılsanda uca budağdan asil. 
• Asılırsan da ibrişimle asıl. 
• Asıl azmaz ,bal kokmaz. 
• Asli hu nesli hu. 
• Asiman çul dür,gatma rikab. 
• Asim asim olmak. 
• Aslan ağzından ov almazlar. 
• Aslan bile gün olur fareye muhtaç olur. 
• Aslan gocalanda başına çaggalar toplanar. 
• Aslan gocalanda siçan yuvasın gözlər. 
• Aslan gocalanda öz-gözünə garışga girər. 
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• Arslan kuyrugu ile oynamak, kendi basina 
is acmaya cabalamaktir.  

• Aslanda heç yalgız galmasin. 
• Aslan yatagindan bəli olar. 
• Aslan öləndədə aslandı. 
• Aslan varken kediye ciğer düşmez. 
• Aslan tülkü kölgəsinsə yatmaz. 
• Aslan bile kendini sineklerden korumak 

zorundadır. 
• Aslani yaraliyiblər. 
• Aslanı terbiye ederler,kaplanı uslandırırlar. 
• Aslanın balasıda aslandi. 
• Aslı hu nesli hu. 
• Aslını inkar eden haramzade. 
• Arslsnin pənçələnməsindən goxmur,pişig 

dən gorxur. 
• Aslanın ölüsünden tilkinin dirisi yeğdir. 
• Aslanın nə ərkəgi nə dişisi. 
• Aslanın gorxus garışgadan olar. 
• Aslanlar yurdunda tülkü gəzir. 
• Aslan yatagında tülkü yatıb. 
• Asıl almaz bal goxmaz,goxsada yağ goxar. 
• Asıl azmaz, bal kokmaz 
• Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa ayran 

kokar, çünkü aslı süttür 
• Asil at yemini arttırır 



 89

• Asini, esini,isini bil. 
• Asli ne ise, neslide odur 
• Aslini yituran asılsuzdur. 
• Asta atın topugi bək olar. 
• Astari çıxıb. 
• Asta ver,usta al. 
• Asta gedən mənzil alar. 
• Asta gedən tez gedər. 
• Asta gaçan namərdi. 
• Astanin işi galmaz,xəstənin işi galar. 
• Astari yüzündən baha. 
• Astari yüzünə çıxıb. 
• Aşaği baxsam özüm,yuxari baxsam gözüm. 
• Aşaği aşaği,gatigli aşdan da aşaği? 
• Aşağı başda oturmur ,yuxari başdada yer 

yox. 
• Aşağıda oturur  ,yuxarıda söz atdırır. 
• Aşağıseyit, Yukarıseyit kız bulamazsan 

Çal'a seyit 
• Aşağı sokubaşına diken batınca yukarı 

sokubaşının canı yanarmış 
• Aşağı yalaktan yem yemez. 
• Aşağı kəndidə kəbin kəsir. 
• Aşağı – yuxarı. 
• Aşagıda əgləşən yuxarıda söz gandır. 
• Aşaıdan yuxari gələndə xeyir olar. 
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• Aş bir sinə,söz bir çinə. 
• Aş buldun düş, iş buldun sıvaş. 
• Aş buldun yanaş, iş buldun savuş. 
• Aş dərsidir. 
• Aş daşanda gırgovul. 
• Aş' ta sabahın iş' tə. 
• Aş daşanda kəfgir baha olur. 
• Aş daşanda çömçə baha olur. 
• Aş daşanda çömçə kıyməti bəli olur. 
• Aşdi,daşdi,deşbərə,hamidan başdi 

düşbər,hər bir gaşig gapib,taraş-taraşdi 
düşbər! 

• Aşdır –pişər,işdir-düşər. 
• Aş duz ilə,duz dad ilə. 
• Aşgin ögzi kordur. 
• Aş gaşık ile, iş keşik ile. 
• Aş gapıyacan yoldaş. 
• Aş içər ,noxudi seçər. 
• Aşi açib gaşıgi hara goydun? 

• Aşi bişirən yağdir,gəlinin yüzi ağdir 
• Aşig aşıgindan deyər,keməl başından. 
• Aşig çezər ağlar. 
•  Aşig düz görər söz söylər. 
• Aşig deyər :gocalmazdım olmasedi toy 

axşami 
• Aşig el atasıdır. 
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• Aşig gördüyüni cağrar. 
• Aşig razi sal,bəd nam de ellər gəzər. 
• Aşig hara gedirsə sazi yanında plar. 
• Aşig hara gedər dəmi yaninca . 
• Aşiglıg puli kisiye gedməz. 
• Aşig toyda ,mola vayda. 
• Aşig hayda olar,mola vayda. 
• Aşig sazla ,məşug nazla. 
• Aşig olan divanədir. 
• Aşig olan divanə olar. 
• Aşig olan kor olar 
• Aşig gezegan olur, dertli söylegan olur. 
• Aşig söylər təsəli tapar. 
• Aşig ya səbir ,ya səfər. 
• Aşig yaninda ağlama ,gündür 

gecər,ağlama,bağlayan fələk bir gün açar 
ağıama. 

• Aşığa Bağdat sorulmaz. 
• Aşiga Bağdad uzag deyil. 
• Aşiga Bağdat ırak gelmez. 
• Aşiga nişan ,dərvişə burhan. 
• Aşiga söz dəyməz,çirkinə göz dəyməz. 
• Aşiga yüz verən yerdə az galsa bir il galar. 
• Aşiga yazi yoxdur. 
• Aşigi toxan oturub. 
• Aşig oynayanın,yer süpürşnin. 
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• Aşig oynayan sonda ömrün uduzar. 
• Aşigin oğurlayıblar. 
• Aşigin sazın al,canın al. 
• Aşigi ağladan gülməz. 
• Aşigin gılınci-galxani-bir sazidir bir sözi. 
• Aşigi gurguşum layıb. 
• Aşigın ruzusi sazında dır. 
• Aşigi yığallar oynamagdan ötür. 
• Aşigi yaxşi saxla bəd nazardan el gəzər. 
• Aşigin uduzub çulilə oynayır. 
• Aşigin sazi boynunda,sözi boğazindan. 
• Aşigin sözi gurtaranda:yarim- 

yarim;çağırar. 
• Aşigin sözi gurtaranda:nım -nım;çağırar. 
• Aşiginki haydandır,molaninki vaydan. 
• Aşiglə molmnin heç olmaz söhbəti. 
• Aşigsan ,düş dağlara. 
• Aşina aşina,çixdi ocag başina. 
• Aşi bişib.(pişib) 
• Aşi yox rovzə tutur,işi yox namaz gılır. 
• Aşıb ,daşib. 
• Aşım, tuzum az oldu, başım kel oldu. 
• Aşın alti daş,üsti aş. 
• Aşıni biçir söylə,sözüni düşün söylə. 
• Aşın dadi –duzdur,dünya dadi-gözdür. 
• Aşın duruluği dənin azlıgındandi. 
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• Aşın isdi olsun,suyun sərin. 
• Aşın suyun vermək. 
• Aşını, eşini, işini bil. 
• Aşın durulugi ,dənin azlıgındandı. 
• Aşkar düşman gizli dostudan yaxşidir. 
• Aşk ağlatır,dərdlətir. 
• Aşk başa bəladır,çox müşkül ibtladır. 
• Aşk bir dənizdir ,yuzmək bilmiyən boğular. 
• Aşkilə gurulan kürsi od istəməz. 
• Aşkın tərs uvandi olmas. 
• Aşk, hissetmediğinizi hissetiğinizi 

hissetiğinizde hissetiğiniz histir. 
• Aşk bakışlarla başlasaydı, öküz çoktan 

trene aşık olurdu. 
• Aşk hayat lokantasinda yenilen en büyük 

kaziktir.  
• Aşk olmayınca meşk olmaz. 
• Aşkın tərs uvandi olmas. 
• Aşkın var düş dağlara. 
• Aş molanin,baş molanin,beş molanin,yerdə 

galdi bir dənə,yerdə galdi bir 
dənə,onunlada işi var molanin. 

• Aş pişdi ,hava düşdi. 
• Aş pişirir gazanda. 
• Aş pişirenin, iş kotaranındır. 
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• Aşpaz aşpazligidən artirib,südli aşa soğan 
doğrayıb. 

• Aşpaz dükanıdi ,az versən az yeyərsən çoz 
yesən çox. 

• Aşpalan gelyana deyir ,iki dəlikli. 
• Aşpalan kəfgirə deyir ,dogguz dəlikli. 
• Aşpazdən küsən evə ac gedər. 
• Aşpaz iki olsa şorba şor olar. 
• Aş olsun,əl başdan gəlir. 
• Aş olsun başda olsun. 
• Aşşığın çigi, tögi bene, gonfasına da 

ortağam. 
• Aş yoldaşi yox,baş yoldaşi çox. 
• Aş yox ipki yox bol suyu var selyani. 
• Aş yeyənin gaşıgi belində olar. 
• Aş yeyirsən?-bir sini! su işisən ?-bir çini! 
• Atalı yetim hür yetim,analı yetim zor yetim. 
• Atalı oğul ,ərbbli gul. 
• At aldım yəhəri yox,yəhər aldın at yox. 
• At adamın şərikidir. 
• At alinin ,ad vəkinin. 
• At alıp eşşek satman ne gezen mal 

bazarında. 
• At alırsan, binip al, evleneceksen kadını 

görüp al. 
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• At alırsan yazın, deve alırsan güzün, avrat 
alırsan gezin ha gezin. 

• At alırsan, binip al, evleneceksen kadını 
görüp al. 

• At alursan arlıdan, kız alursan çarlıdan al. 
• At alacaksan yazın al, kız alacaksan gezin 

al. 
• At`a arpa, yiğide arka gerek. 
• At`a arpa verələr minməkdən ötür. 
• Ata ata atıcı,minə minə minici. 
• Ata anası tərbiyə etmiyın hayat tırbiyı idır. 
• Ata anasın sözünə baxan neylim nicə idim 

deməz. 
• Ata anasın xorluyan adam,özünü xorörmüş 

olar. 
• Ata –anain goca vaxtında oğul əlindən 

tutar. 
• Ata –ana sözünə baxan gülşəndə yatar. 
• Ata –ana təxt yaradar,bəxt yardmaz. 
• Ata –ana rüşvətsiz dostudurlar. 
• Ata –ana ovladın gol ganadıdi. 
• Ata –ana ala (kiçik)tanrıdi. 
• Ata –ana cirə ciz nökər dilər. 
• Ata –ana ol, Ata –ana gədin bil. 
• Ata –ana ovuci,görə örə göürüci. 
• Ata bala sıdır. 
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• Ata çörəgi –meydan çörəgi,oğul çörəgi –
zindan şörəgi. 

• Ata dostu oğula mirastır. 
• Ata doğrar bala yeyir. 
• At` a da soy gerek. 
• At`a dost kimi bax ,düşman kimi bin.(min) 
• Atadan galan mal yanan muma 

(şəmə)bənzər əriyib bitər. 
• Atadan mal galmsa oğl eyləsin? 
• Ata evi meydan evi,ər evi zindan evi. 
• At`a ət,itə ot verməzlər. 
• Ata gözdür,oğul göz ışıgi. 
• At ati tölədə tanır,ya yolda. 
• At atilə yol gedər ,söz arpa bulmagdadi. 
• At`a gabagdan yanaş ,itə daldan. 
• At`a gamçi,işşəgə biz. 
• At`a gırx yaşında giymət versən,giyamət 

meydeanında satarsan. 
• At`a güc,adama akıl lazimdir. 
• Ata hagi övlada mirasdır. 
• At anası. 
• Ata evində ögiy ana,ər evində gaynana. 
• Ata gözdür,oğul göz ışıgi. 
• Ata kiçik tarıdır. 
• Atalar nə ala,oğular oni biçər. 
• Atalar demiş :yaman gözə şiş.  
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• Atalar nə əkər ,oğular oni bicər. 
• Atalar yerdə söz goymayıblar. 
• At alan gözün çıxsın,alana guyrugunada 

baxmadın? 
• Atalarsözünə baxan geri galmaz. 
• Atalarsözü hər biri bir dastandır. 
• Atalarsözü muhakimə olunmaz. 
• Atalarsözü ,elimizin gözi. 
• Atalarsözü akıl gözi. 
• Atalarsözü sözlərin sözi. 
• Atalarsözü hikmətdir. 
• Atalarsözüni baş vicdan sözüdür. 
• Atalarsözü gırana görməz,ama guran 

yanında gedər. 
• Ataların səpədi ,oğlanlarındi. 
• At almaga cahıl,gız almaga akil göndər. 
• At almamış tövlə tikir. 
• At almamış ,noxta davasi edir. 
• Ata mali tez tükənər. 
• Ata malın dər elə ,ondan sora xərc elə. 
• Ata malına gösz tikən malsız galar. 
• Ata malından mal olmaz ,özün gazanmak 

gərək. 
• Atam bilir atasını, ben bilirim ötesini. 
• Atam atam mən bu işə matam! 
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• Atamın tenceresinden bizim tavamız 
yahşidir. 

• At`a minən atasin tanımaz ,at dan düşən 
ati. 

• Atam əkib tünbəki ,mən bilirəm səndəkin. 
• Atam evində balıg baş ,ərim evində toyug 

aş.. 
• Atam elə atani deyincə ,özüm elə özün de. 
• Atam oğli ,ay gardaş,sən   gələn 

yerdən,yox vay tava dərdi ,yağda yox! 
• Atama yatag saldım  gəldi gılınci yatdi. 
• Atami –anami ötürdüm,özümi sənə 

yatırdım. 
• Atami –anami ötürdüm,bircə səni 

tapmışam. 
• Atami öldürmüşəm ki and içmiyəm. 
• Atan bilicidir sən nə? 
• Atana necə baxsan .ovladında sənə elə 

baxar. 
• Atana hörmət elə,oğlun hörmət edsin. 
• Atanın duasi,ananın nələsi! 
• Atanın duasi,ananın ahi. 
• Atanın kəsbi oğluna həlaldır. 
• Ata oğul savaşdi ,əbləh ona inandi. 
• Ata oğluna bir bağ verdi,oğul ataya bir 

salxım gıymadi. 
• Ata oğlunun pisligin istəməz. 
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• Ata olmayan ata ,ana olmayan ana gədrin 
bilməz. 

• Ata olmayan ata gədrin bilməz. 
• Ata olmag kolay,atalıg edmək çətin. 
• Ata oraği,gözləgıraği. 
• Ata ürəgi ,dənizdən dərin. 
• At arıg ,mənzil uzag. 
• Atasın donguz gapmış ,oğlun ilan çalmış. 
• Atasını göriən şahlıg idiasi edər. 
• Atasına oxşamayan na dürüstüdür. 
• Atasi evində az galıb bir azda at üstə 

saxlayın. 
• Atasi ölən yetim olmaz,sevdasi ölən yetim. 
• Atasi ölən yetim olmaz ,anasi ölən yetim 

gali. 
• Atasi turş yemiş balasının dişi gamaşır. 
• Atası ne ise ötesi de odur. 
• Atasını – anasını görməseydim ,özünə gan 

deyərdim. 
• Atasını (büyüğünü) tanımayan, Allah’ını 

tanımaz. 
• Atasının oğludi ,anasının guli. 
• Atasözü bazarda satılmaz. 
• Atasözünün baş vicdan gorxusudur. 
• Atasözü ,öyütdür bizə. 
• Atasözü tutmayan uluya uluya yolda kalır. 
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• Atasözü tutmayan biyabana atarlar. 
• Ata tökdügüni ,bala yığışdırar. 
• At at oluncan iyəsi mat olar. 
• At at ilə erişər arada eşşək olür. 
• At at ilə yola gedər,gız ara kəsməkdə. 
• At atlar,düşman şatlar. 
• Ata vurma, arpaya vur. 
• Ata yumaglanar,oğul budaglanar. 
• Ata yurdun itməsin ,goy oğlun pis olsun. 
• Ata yitirən gız ərənir,ana yitirən oğlan 

gızlanır. 
• At ayagı kürk olar.ozan dili yüyük. 
• At bala xanım. 
• At, binicisina göra kişnarmiş. 
• At binenin kılıç kullananın 
• At biniciyi kadın sikiciyi tanır. 
• At bilsə ki öləcək ,heç otarmaz. 
• At bəslənər kən,gız istənərkən. 
• At bəslənəndə , kuş seslenende , kız 

istenende güzeldir 
• At çaapışanda ,bayguş uçuşanda. 
• At çalındıktan sonra, axırın kapısını 

kapama. 
• At dadaş. 
• Atdan çıxdi,yadan çıxdi. 
• Atdıgı atdıg,tutdugi tutag. 
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• Atdıgın vurur,tudugun goparır. 
• Atdım gazana ,dəydi pazana. 
• At dırnagından ,adam gulagindan. 
• At ələ düşər ,miydan ələ düşməz. 
• At ələ düşər,ot ələ düşməz. 
• Atəş bahasına. 
• Atəş bacayı sarmak. 
• Atəş düşdüyiyeri yaxar. 
• Atəşdən gorxan,tüstüdən sığınar. 
• Atəş elini yakar, kadın ömrünü. 
• Atəşi karıştırırsan söner; komşunu rahatsız 

edersen göçer. 
• Atəş kis gününün meyvasidir. 
• Atəş hem dost, hem de düşmandır. 
• Atəş ilə barut bir arada durmaz. 
• Atəş ilə pambug oyuni,tərk itmək gurdla 

goyuni. 
• Atəş para. 
• Atəş olsa cirmi kadar yer yakar. 
• Atəş olmayan yerden, duman cikmaz. 
• Atəşə vursan duman vermez. 
• Ateş yanmasa kul olmaz. 
• Atəş, ateşi söndürmez. 
• Atəşi ataşlə verələr cəvab. 
• Atəşi ataşlə verələr xəbər. 
• Ateşə yakın olan ısınır. 
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• Atəş, yanacak oduna konar. 
• Atəşə iyilik olmaz. 
• Atəşə yakın olan ısınır. 
• At gaçdi panani düşdi. 
• At gatıri dağub ,nəsli bozulub. 
• At gardaşdan iyidir.(yaxşıdi) 
• At gaçdi ,yəhəridə apardi. 
• At getdi ,kor kəndi apardi. 
• At görür aksar, su görür susar. 
• At gözündən,kişi sözündən. 
• At kimindir?minənin,gılıc kimindir 

?bağlıyanın. 
• At elin, it elin, bize ne! 
• At ilə torbani çagışdırmag olmaz. 
• At ilən yola çıkan eşşəgin vay halına. 
• At ilən avradın etibari yox. 
• At kişnemeyince tas gelmez. 
• At ile avrat yiğidin bahtına. 
• At ila eşek tepişur arada sipa ezilur. 
• Ati alan üsküdari gecer. 
• Ati bəslə ,gızi istə. 
• Ati birində bəslə,ikisində gözlə,üçündə 

min,ördündə oldi at  ,olmadi sat. 
• Ati dişindən,igidi işindən . 
• Ati əlinlə yox,arpaylm tumarla. 
• Ati gamça aparmaz,arpa apari. 
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• At ile arvat yiğidin bahtına. 
• Atina bakan ardina bakmaz. 
• At işlər ,eşşək yeyər. 
• Ati at döndərər. 
• Atı at yanında bağlasan həm rəng 

olmasada həm huy (xuy)olar. 
• Atı atın yanına bağlama ya huyundan ya 

tüyünden alır. 
• Atı atın yanına bağlasan , huyunda 

götürməsə huyuni götürər. 
• Atı atın yanına bağlasan ,xan görər 

deyər:birin mənə ver. 
• Ati atasilə tanırlar,gatıri anasilə. 
• Atı at olan yorulmaz. 
• Atıb vurmag,əzib keçmək,açıb oxumag 

.kişidə olmali. 
• Atıbdi. 
• Atı çulundan bilmezler. 
• Atı  çox yalgız çapirsan. 
• Atı çəp nalır. 
• At igidin yoldaşi,silah onun gardaşi. 
• Atı garanin ,göti gara dır. 
• Atı kaybolanın kulağından at sesi gitmez. 
• Atımı beğenmeyenin eşeği olsa, bana kel 

diyenin perçemi olsa. 
• Atımı hara bağlayım? 



 104

• Atım təpikləməz,itim gapmaz demə. 
• Atım özümdən ,danım özümdən,belə 

nökərəm. 
• Atım ağzına baxıb arpa verələr. 
• Atına saygı gösteren, yaya gitmez. 
• Atına binince düşman,inince dost gibi 

davran. 
• Atına eşşək demişəm,dəvənə köşək? 
• Atın atasi,igidin anasi. 
• Atın axmaqgi yorg,itin axmagi tula olar. 
• Atın arıği döyüçdə bəli olar. 
• Atın arığına gari,igidin arığına yoxsul 

deyələr. 
• Atın arığına gari,adamın yoğununa dəli 

deyələr. 
• Atın ardında, kadının önünde gitme. 
• Atın başı geçtikten sonra kuyruğundan 

yakalamağa kalkma. 
• Atın bala dirəyə,sonra tapşır tariyə. 
• Atın çolaği seyidə nəzrdi. 
• Atın iyisinə doru,iyidin iyisinə dəli deyələr. 
• Atın iyisi doru, yiğidin iyisi deli olur. 
• Atın kazanci eşegundur. 
• Atın küçük başlısı, kadının uzun saçlısı, itin 

ince karınlısı. 
• Atın gisməti dogguzdur;birinyeyər,səkizin 

iyəsinə gaytarar. 
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• Atın mayadi,işin zayadi. 
• Atın ölü day,işin oldi zay. 
• Atın ölür nal gali,adam ölür mal. 
• Atın ölür nali gali,adam ölür nami 
• Atın ölümi arpadan olsun . 
• Atın ölümi tək arpadan olsun . 
• Atın satan noxda alanmaz. 
• Atın varken yol tani,agan varken el tani. 
• Atın yürüyüşüne, yiğidin yiyişine bak. 
• Atın yerine eşek bağlanmaz. 
• Atın yaxşısıni yaxşı saxla ,paltarın yaxşisın 

yaxşı gün ,atda,paltarda səni yaxşı saxlar. 
• Atılan ok taştan dönmez, giden elçi yoldan 

dönmez. 
• Atılan taş geri dönmez. 
• Atı laylamış ,şuluna güvənir. 
• Atıldi,mindi eşşəgə.baygda ayagi yerdə.di 
• Atıldin irəli düşsən ,verdin geri düşdün. 
• At ile arvat yiğidin bahtına. 
• Atın yeyək isə mən çal. 
• Atın küçüğü ol , itin küçüğü ol ama insanın 

küçüğü olma. 
• Ati yeyinilə satarlar. 
• At izi it izinə garışıb. 
• Atla igidə məkan yox. 
• Atlar anasi,dövlət babasi. 
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• Atlas nə gədər köhnə olsa patava olmaz. 
• Atlar nallanırken, kurbağalar ayak uzatmaz. 
• Atlar tepişir, arada eşekler ezilir. 
• Atlilə atsız bir dəgil. 
• Atlilə piyadanın sodasi olmaz. 
• Atli sığar da, itli sığmaz. 
• Atli Atli yayaya gölər. 
• Atli Atın oynadar,gurbağa gıçın. 
• Atli Atın sürəndə buda dayça çapırdi. 
• Atlını atından endirmək. 
• Atlının gabagına piyada çıkma. 
• Atlının piyadadan xəbəri olmaz. 
• Atlilar at çaldilar,dayçali dedi:məndə 

variydim. 
• Atlıyı attan indirir. 
• Atmaca atır. 
• Atmayanın oku altı kulaç. 
• At mənim altımda axsamasın. 
• At meydanında eşşək anırmaz. 
• At minən cilovlar. 
• At minən gılıc goşanın. 
• At miniş örgədər,don yeriyiş. 
• At minənin ,don giyənin. 
• At minənin ,köynək giyənin. 
• At minəndə özüni unutma,atdan düşəndə 

atıni. 
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• At minenin kılıç kullananın. 
• At minen atasınıda tanımaz. 
• At miniciyi kadın sikiciyi tanır. 
• At min ,ad gazan. 
• At minənin don giyənin . 
• At minəndə vərəm olmaz.. 
• At minmiyan ata minsə ,çapa-çapa öldürər. 
• At nalı ,eşşək nalı,ölümdən gurtulan hüsen 

ali. 
• At oğurnadan sonar axır nəyə gərəkdi? 
• At oğurnadan sonar tövlənin gapısın bərk 

bağlamazlar. 
• At olana ,nisyə gamçi verələr. 
• At olmayan yerdə eşşəkdə at dır! 
• At oynar yiğit övünür, kılıç keser kol 

övünür. 
• At öldürməyən batdal olmaz. 
• At öləndə donunda. 
• At öləndə yəhəri gali,adam öldndə adi. 
• At ölüncə otlar. 
• At ölüb itlərin bayramdi. 
• At özgənin,göt özgənin,neynirsən çap ha 

çap. 
• At sahibinə görə kişnər. 
• At sahibin görədə kişnər. 
• Atsan atılmaz,satsan satılmaz. 
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• At su vi,suda ati,daha fışgıraga nə lazim? 
• At tapıldi,eşşək tapılmadi.  
• At tvlə mıxın çəkər ,bir yerə bir özünə . 
• Atta garın, yigitte burun. 
• Attan döşan yorgan döşek, eşekdan düşan, 

kazma-kürek. 
• Attan döşani tumar,dəvədən döşani məzar. 
• Attan döşan yorgan döşek, eşekdan 

düşan,garma  gərək. 
• Attan düşenun tutani olmaz. 
• Attan düşüb,yəhərdən düşmür. 
• Attan düşməyən atli olmaz. 
• Attan düşen ölmez, eşekten düşen ölür. 
• Attan düşənə yorgan döşək,işşəkdən 

düçənə kazma kürək. 
• Attan inip eşeğe binmek.  
• Atta , avratta , yurtta. 
• Attdan at ,eşşəkdən godug olar. 
• Attdan galani ,öküz vərlər. 
• Attdnan düşən genə atlanar. 
• Attdnan düşmək bir ayıb,eşşəgə binmək iki 

ayıb. 
• Attdan düş,addan düşmə. 
• Attıgi daş yerə düşməz. 
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• Attım bayıra mevlam kayıra. 
• At tövlə mıxin çəkər,birin özünə brin yerə 

vurar. 
• At təpər ,gatır təpər,arada eşşək öli. 
• At təpıgınə at dayanar. 
• At ucuz dayça baha! 
• At var ot yox,ot var at. 
• At ver dost ol ,gız ver düşman ol. 
• At ver hısım ol, kız ver hasım ol. 
• At vurdi dizimə ,onda gəldim özümə. 
• At yaşlanırsa, deliye düşer. 
• At yeriş də ,adam döyüşdə. 
• At yeriklə,adam biliklə. 
• At yedi günde, it yediği günde belli olur. 
• At yemiyən otlag,heç bitməsə yaxşıdi. 
• At yeriməklə adam bilmələ. 
• At yerinə eşşək bağlayıblar. 
• At yeyinsiz,bağ bağbansız zolmaz. 
• Av kazana yakın gerek. 
• Ava giden avlanır. 
• Ava gitsen akçe alma, avlanmadan önce iti 

besleme. 
• Avagəlməyən guş olmaz,başa gəlməz 

işolmaz. 
• Avamlara azari,molalarin bazari 
• Avanesi olanın bir gözü açux gerekir. 
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• Avara –gordur. 
• Avazi həgdən gəlir. 
• Avazi hamamda oxi əhsən desinlər. 
•  gəlməz guş olmaz,başa gəlməz iş. 
• Avazin yaxşı gəlir,çaldıgın təbil olsa. 
• Avazin yaxşı gəlir,oxudugun guran olsa. 
• Avci açıldi. 
• Avci kedi mirlamaz. 
• Avcı kedi dişini göstermez. 
• Avcımı iyləməmişdim. 
• Avci ne kadar hile bilse, ayi o kadar yol 

bilir.  
• Avci ne kadar yol bilse, ayi o kadar yol bilir. 
• Avçi ava yolci yola. 
• Avçiyə dağ gosrərələr,av gostərməzlər. 
• Avidan korx korx, poxundan da mi korx. 
• Av gazana yakın gerek. 
• Avi na bilur, hurma na taddadur. 
• Avidan post, Moskor'dan dost olmaz. 
• Avinin kırk oyuni, bir banta (armud)nın 

başınadur. 
• Avucuma ne koydun ki yüzüne onu 

çalayım. 
• Avucunu sıkıp, dışını yalamak. 
• Avuçladığı altın olmalı. 
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• Avucuni yala. 
• Avurdu bol, hatır yapar; iş bitirmez. 
• Avzin xoşdur oxudugun guran olsun? 
• Axa- axa sel olar,dama –dama göl. 
• Axar- baxar. 
• Axar suya dayanma ,hər deyənə inanma. 
• Axar çaya getsə gurur. 
• Axar suyun könül açmagın görəli ,başım 

gurumaz. 
• Axar suya dayanma,hər deyənə inanma. 
• Axar suya dayanma,hər bir sözə inanma. 
• Axar suya dayanma,el oğluna inanma. 
• Axar suya dayanma,bəylərə inanma. 
• Axan su kir tutmaz. 
• Axan su yosun tutmaz. 
• Axi gedib ,vaxi galıb. 
• Axirdə gələn gapıni örtər. 
• Axirdə yatanla sonra satan gardaşdi. 
• Axirdə gülən yaxşi gülər. 
• Axiret sualî sormak .              
• Axiri fəna olacag işi heç başlama. 
• Axırıma çıkde. 
• Axmag adam oğurluga keçilə gəzməgə 

çıxar. 
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• Axmag adam öz səhvinə düz bilər ,ağılı 
düzəldər. 

• Axmag adam dağ da gorxar. 
• Axmag axmagi tapar. 
• Axmag baş bəlali olar. 
• Axmag başın bəlasın ayaglar çəkər. 
• Axmag garganın yumurtasi lax olar. 
• Axmag da sukut edəndə akıli gönünər. 
• Axmag yığar ,akıli yeyər. 
• Axmag özünə düçmandır,özünə necə dost 

ola bilər? 
• Axmagın aklı başında olmaz,dabanında 

olar. 
• Axmaglar olmaseydi,aklılılar məhv olardi. 
• Axmazsa  da  damlar.  
• Axsag goyun nə dağ,nə aran? 
• Axsag atın kor nalbəndi olar. 
• Axsag it ova getməz ,tutsa buraxmaz. 
• Axsag yabi kohlun ati keçə bilməz. 
• Axsayan büdrar. 
• Axsak  eşeğin  kör  nalbantı  olur.  
• Axsayanla  axsak,  suya  gidenle  susak.  
• Axşam gızartısi sabaha yaydi,sabah 

gızartısi axşama vaydi. 
• Axşam ahıra, sabah çayıra (naxıra). 
• Axşam oduna gedən çox olirş 
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• Axşam tez yat sabah tez dur. 
• Axşam  güneşidir  çabuk  geçer.  
• Axşam  işi  iki  katlı,  sabah  uykusu  tatlı  o

lur.  
• Axşam hacı mehmet, sabah eskici yahudi. 
• Axşam kavurur, sabah savurur. 
• Axşam  yalan  söyleyenin  sabah  yüzü  kar

a  çıkar.  
• Axşam yezit diye öldürdüler, sabah şehit 

diye namazını kıldılar. 
• Axşama karşı gitme, tan’a karşı yatma. 
• Axşamdan kalan aş, ağız yakmaz. 
• Axşamdan sonra sabahın xeyri olmaz. 
• Axşamdan sonra gələn gonagın yeyəcəyi 

soğandi. 
• Axşamın soyugun dan bilir. 
• Axşamlar tez yatıb sabahlar tez durasan 

,dövlət dəyil bəs nədi? 
• Axşamın  hayırından  sabahın  şerri.  
• Axşamın  işini  sabaha  koma.  
• Axtar tayın tap. 
• Axtar tap görsədim. 
• Axtarma kimsənin aybın,axtaralar aybıni. 
• Axtaran tapar. 
• Axtaran tapar,yoğuran yapar. 
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• Axtardım  cəhanda başıma bir tac,nə 
oğruni tox gördüm nə doğriyani ac...... 

• Axtarmagla deyil,bəxtə çıxmagadır. 
• Axund olmasin azar. 
• Axund mənbər üstə gözi dord olar. 
• Axund agaci ,gül agaci. 
• Axund molani bəyənməz ,mola 

axundi,səndə heç birin. 
• Axund üzi edər,üzgəyə eləmə deyər. 
• Axundun minarə üstündə gözi dörd olr. 
• Axuri alçag,yeri yumuşag. 
• Aya deyir sən çıxma –mən çıxım!günə 

deyir sən çıxma –mən çıxım! 
• Aya güne şah demek. 
• Aya o gədər baxmaram ki gəlib ayagıma 

düşər. 
• Ay aydın hesab bəli. 
• Ay aydın onun da yüzündə ləkə var. 
• Ayag -ayag nərdivana çixalar. 
• Ayag altında galıb. 
• Ayag altına kavun gabugi atıblar. 
• Ayaga düşməyən başa çıxmaz. 
• Ayagdan düşmək. 
• Ayag bidirmsi,dil bidirməsindən yaxşıdır. 
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• Ayagi ipdədir. 
• Ayagi kəsilmiş. 
• Ayag olmazsa diz hardan olar. 
• Ayagi altına oturmuş. 
• Ayagi altına daş yığır. 
• Ayag altın çəkmişlər. 
• Ayagi yer alıb. 
• Ayagın düşər düşməzi var. 
• Ayagi yox gaçmaya ,ganadi yox uçmaya. 
• Ayagın dalımca gəlmir. 
• Ayag gətirməsə ,əldə gətirməz. 
• Ayag gabi dar olanda dünya başa zindan 

olar. 
• Ayaglarina gara su inmək. 
• Ayaglari suya ərdi. 
• Ayagla gəlib başla gedəcək. 
• Ayaglar baş olub ,başlar ayag. 
• Ayagi yürüten baştır. 
• Ayağı ağır olmak. 
• Ayağın altında yumurta mı var . 
• Ayağında donu yok, fesleğen ister başına. 
• Ayağına göre pabuç gey. 
• Ayağın isdi tut,başin sərin,yeməginə ikir 

ver,düşünmə dərin. 
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• Ayağıni yorganına görə uzad. 
• Ayağına daş toxunsa məndən bilər. 
• Ayaği suya dəyməgin min dərədən su 

gətirmag. 
• Ayaği gısda ,dayagi uzun. 
• Ayağı dokunmdık taş, başa gelmedik iş 

olmaz. 
• Ayağın sığmayacağı yere, baş sokulmaz. 
• Ayagi yürüten bastir. 
• Ayag gitmezse el getirmez. 
• Ayag tutub yerir. 
• Ayag üstə olmək,diz üstə yaşamakdan 

yaxşıdır. 
• Ayag yalın ,gangalı galin.! 
• Ayag yeriməsə ləpər daşmaz. 
• Ayam gəldi aş götür,arvad kişiyə daş götür. 
• Aydan ari-sudan duri. 
• Ayda –ildə bir namaz ,onuda şeytan 

goymaz. 
• Ayda –ildə bir tamaşa ,ondada göz gamaşa. 
• Ayda gələn gül üstədir.gündə gələn kül 

üstə. 
• Aydın çukuru, altın çukuru. 
• Aydınlıgd yaşayan çox yaşar. 
• Ay doğar ,gün dincələr 
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• Ay doğdi gəlbidəndi,doğduğca 
gəlbidəndi,gedib canan deyin,bu gəlb o 
gəlbiəndi. 

• Ay daş atan bəxtəvər,daşında vəxti var. 
• Ay gonag .oleydi yağ,pşireydim 

gayganag,nay tava dərdi! 
• Ay görümünə ,ulduza nə minət. 
• Ay həməşə bulud altında galmaz. 
• Aygırın  çuli yırtıg oli. 
• Ayı adami üz yuvasında boğmaz. 
• Ayı balasına ağ appagım deyər,kipri 

balasına ymuşagım. 
• Ayıbli ayıbın bilsə başina palaz örtər. 
• Ayıbı kim deyər eybəcər,soğani kim yeyər 

dərdəcər. 
• Ayıbısız gözəl olmaz. 
• Ayı basır,gaban çezir. 
• Ayi dan xarat almag olmaz. 
• Ayı deyir iş xatirinə dayi. 
• Ayı evidi ərimdi ,dəli doludi evimdi. 
• Ayı ganar kürd ganmaz!! 
• Ayi kimi əri olman dağ kimi evi olar. 
• Ayı gnar abid ganmaz. 
• Ayıylə bir çuvala girmə. 
• Ayıpsız yar arayan yârsız kalır. 
• Ayı ile herele girilmez. 
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• Ayı ile maymun ,bir birinə yğun. 
• Ayıkla pirincin daşını. 
• Ayın ondördü.  
• Ayının əvəl öldür,sonra dərisinə giymət 

ver. 
• Ayının əlinə ağac vermag kolay almag 

çətin. 
• Ayının yüz oyuni bir armud üçündi. 
• Ayının gözləlindəndə gorx,ləpərindəndə. 
• Ayı tüfekle değil, yürekle vurulur. 
• Ayının kırk oyunu bir acı bantanın (yabani 

armut) başınadır. 
• Ayının aşxari alic ağacda. 
• Ayıdan post gəhbədən dost olmaz. 
• Ayı talaşa baxan kimi baxır. 
• Ayıya –dayi- deyir. 
• Ayıya xan bci deyir. 
•   Ayıya gaval çalmag örədir. 
• Ayıya gül vermişler, ardına sokmuş. 
• Ayıya dedilər danış dedi ``pof ``! 
• Ayı yuvasi –asma üzüm! 
• Ayı yuvunar garı.ga əlindən. 
• Ayı yeyəni gusdurmag olmaz. 
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• Ayı yuvasına sığmaz,guyruguna xalbir 
bağlar. 

• Ayı yuvasında gövüz axtarma. 
• Ayıpsız yar arayan yârsız kalır. 
• Ayı meşeden küsüp, meşenin haberi yoktu. 
• Ay ışıgın gündən olar. 
• Ay ışıglı olsun,gok olduzli. 
• Ay ışıgına it hürər. 
• Ay ışıgında cəniz yığmazlar. 
• Ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız 

(dostsuz) kalır. 
• Ayıyı vurmadan postunu satma. 
• Ayilə məhək daşıdır. 
• Ayilə xoşbəxtilik açarıdır. 
• Ayiləsin gədrin bilmiyən ,el obasının 

gədrən bilməz. 
• Ayın on beş güni aydın,on beş geni aygara 

dır. 
• Ay gündüz ışıg nerməz. 
• Aygara gecənin ulduziçox olar. 
• Ay məndən sari olsun ,gıçım ülkər götünə. 
• Aymalamak . 
• Ay müştəri -  müştəri ,gızıldandi dişlri.       
• Aynan yoğisa, komşiya bax. 
• Aynanda ayna cilvələnməz. 
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• Ayna tək yerdə görünsən əgər,hər çeyi 
əksin doğri göstər,yalanlar ardınca getsə 
sənət kar,əyri pərdə kimi baş yaag çalar. 

• Aynaya baxan öz cəmalın görər. 
• Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 
• Ayni hamam ,ayni tas. 
• Ay ötər ,il dolani,şənbə düşər novruza. 
• Ay şavkında zerdali çırpmak. 
• Ayran ağdır nehrə içində,kişmiş garadi 

mərdlər cibində. 
• Ayran ağdır –divar dibində, kişmiş garadi 

mərdlər cibində. 
• Ayran var Ayransızə ,galmaz bu dövran 

sizə,vaxt olur , Ayran olur,verməzlər sizə. 
• Ayran iir.taxıl biçir. 
• Ayran içməyə gəlibsən,yoxsa ara açmaya. 
• Ayran giymətinə utanmır,sərəönci dallıdan 

gızlənir! 
• Ayrana gəl,hora gəl,xəşminə görə gəl. 
• Ayrana gedən ,çölməgi dalında olar. 
• Ayrandan aşağısı su. 
• Ayranı yok içmeye kürkünen gider 

sıçmaya. 
• Ayranı yok içmeye ,köpri gəzir keçməyə. 
• Ayranı dağılmış garya bənzir. 
• Ayranım turşdur kimsə deməz. 
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• Ayranınındır,şorundur,genədövran 
korundur. 

• Ayranı yok içmeye təxtırevanla (atla) gider 
sıçmaya. 

• Ayrık tarlaya sonradan girmişte yanındaki 
otlara canı sıkılan çıkı versin demiş. 

• Ayrilikla ölümü cekmisler, ayrilik zor 
gelmis. 

• Ayri düşmən birbirindən çox istər. 
• Ayri gardaş yad gonşi. 
• Ayri gonşi- yad gardaş. 
• Ayri sıçırlər,belinə yeyirlər. 
• Ay var ili gözlər ,il var ayi gözlər. 
• Ay var gün var,nə tələsirsən nə var? 
• Ay  yerinə gün gecə gəlməz. 
• Ay yeni iken ekilen bitkilerde kurt olur. 
• Ay –yulduz göyə yaraşır. 
• Ay zamana zamana,oxi goydun 

kamana,eşşəklər arpa yeyir,at həsrətir 
samana. 

• Aza az deyiblər,çoxa çox. 
• Azacıg aşım,dərdsiz başım. 
• Az-az ye,həmişə ye. 
• Az ay,boz ay,dogguz ay. 
• Az aşın dadi duzi deyilməz. 
• Az aşın duzu dəyil. 
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• Azan kurda kizan kopek. 
• Azan gul ya belasıni bulur, ya Mevla’sıni. 
• Azadlıg gözəl yaşamag üçündür. 
• Azad yerə yamag vurmazlar. 
• Azanda get şeyxin evinə. 
• Azandada şeyx evinə ,təzəndədə şeyxin 

evinə. 
• Azançi çəkər,soyugi ,mola yeyər toyugi. 
• Azar batman-batman gələr,misgal misgal 

cıkar. 
• Azar təmizliikdən bezardi. 
• Azarlaım ölmədim,üzüldüm öldüm!.. 
• Azarli tələsər,armud vaxtində yetiçər. 
• Azarlıg olsun,bezarlıg olmasın. 
• Azarlının gorxusi öləcəyindəndi. 
• Azarlının yanında armut yeməzlər. 
• Azacıg aşım dğısız başım. 
• Azca ,arıca. 
• Az çox yanına gedər. 
• Az çoğun aracısıdır 
• Az diril,şad diril. 
• Az danış ,naz danış ,söz gurtular 

zayvaöarsan. 
• Az düşünen, çok konuşur. 
• Azdan az olar,çoxdan çox. 
• Az danış iyi daniş. 
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• Az danış çox gulag as. 
• Azdan çoxdan evin olmaz. 
• Azı çalan çoğu da çalar. 
• Azdi ,düzdi. 
• Azgın köpek leşin başında belli olur. 
• Az getdi,uz getdi,dərə təpə düz getdi,iynə 

yarim yol gettdi. 
• Az gəl əızım ,naz gəl gızım. 
• Az kaygıyı aş bastırır, çok kaygıyı dost 

bastırır. 
• Azın gədrin bilməyən çoxunda gədrin 

bilməz. 
• Azı  karar çoğu zarar 
• Azıksız yola çıkanın iki gözü el (yabancı) 

torbasında kalır. 
• Az koy da, sen koy. 
• Azınan çoxun oyuni olmaz. 
• Azı çocuğa, çoğu kocaya gösterme. 
• Azı kızana, çoğu kocana gösterme. 
• Azımızi çox hesabla. 
• Azıksız yola çıkanın, iki gözü el torbasında 

olur. 
• Az'ı kızana, çoğu kocana gösterme 
• Azi bilmiyən çoxuda bilməz. 
• Azimle yüce dağlar devrilir. 
• Azinmısan az yerə,əlin dəyər daz yerə. 
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• Aziydi arıg-uruğ biri də gəldi boyni yoluğ. 
• Aziydi arıg-uruğ biri də gəldi boyni burug. 
• Aziydi arıg-uruğ biri də gəldi dabani cırıg. 
• Aziydi xoca dan ,biridə gəldi bacadan. 
• Az olsun,ari olsun. 
• Az olsun ,yaxşi olsun. 
• Az olsun,nəgd olsun. 
• Az oxi ,ya oxi . 
• Az kazanan çok kazanır,çok kazanan hiç 

kazanır. 
• Az koy da, sen koy. 
• Azman olma, uzman ol . 
• Az menfaat çok zarara mal olur. 
• Az söylə ,söz söylə. 
• Az şeyden çok şey cixar 
• Az tamah, çok ziyan geturur. 
• Az varki coax ğalib gəlir. 
• Az veren candan,çok veren maldan olur 
• Az ver ,çox yalvar,çox ver yalvarma! 
• Az varsa az ye çox varsa çox. 
• Az vurdi,şirin vurdi. 
• Az yeyen az uyur, çok yiyen güç uyur. 
• Az yeyen her gün yer; çok yiyen bir gün 

yer. 
• Az yiyen kazı; çok yiyen kuzu olur. 
• Az ye,az danış,az yat ,çox çalış. 
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• Az yaşa ,insan yaşa,azad yaşa. 
• Az yaşa, uz yaşa akıbet gelecek başa. 
• Az ye,öz çörəgin ye. 
• Az ye,gündə ye. 
• Az ye,özünə nokər tut. 
• Az yeyərəm ariglaram çox eyərəm 

tırıglaram. 
• Az yeyər – arıglar,çox yeyər –zarıglar. 
• Az  yeyərəm görmərəm həkim,düz dolanaç 

görmərəm hakim 
• Az yaşa, uz yaşa akıbet gelecek başa. 
• Az zad adadlıgdi. 
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