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• Baba adam. 
• Baba bir bıçag buldum, neyledin oğlum, 

yitirdim. 
• Baba börkün ana başın goyma. 
• Baba bacı tütünü gor gider, ana güder 

kuzuyu. 
• Baba  bilgisi  ilə  adam  adam  olmaz. 
• Baba düşmanı, oğul dostu olmaz. 
• Baba dostu.  
• Babadan  mal  galır,  kemal  galmaz ! 
• Babadan himmət –nəvədən xidmət. 
• Babadan mal gali,kəmal galmaz. 
• Baba edər,bala ödər. 
• Baba edər, oğul öder. 
• Baba evi sultan evi, koca evi zindan evi. 
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• Baba ekmegi zindan ekmegi, koca(ər) 
ekmegi meydan ekmegi. 

• Baba koruk yeyir, oğlunun dişi gamasir . 
• Baba hatəm,mən bu işə matam. 
• Bana gel!" demək, "Gəl məni gör!" 

deməktir. 
• Babalı oğlanın malı olmaz.  
• Baba ocağı. 
• Baba olmadi ,nəba oldi. 
• Baba paltari geysən baba olmasan. 
• Baba  malı  tez  tükənir.  
• Baba mali tez tükənir evlat gərək kazana.  
• Baba  mirası  yanan  mum  gibidir.  
• Baba malından nə fayda ,başda dövlət 

olmas. 
• Baba deyər bolli gərək ya dərman ya dərd. 
• Babam evi uzak olsa, öğünmesi kolay olsa.  
• Bana nələr oluyor gülümsərkən, kötü 
şeylər düşünəmiyorum. 

• Baban  turp,  anan  şalgam,  sen  nereden  
çıktın  gülbeşekər ? 

• Baba nasihati tutmayan pişman olur. 
• Babam mənə öğüt verirkən, mən inək 

gözündə gırx sinək saydım. 
• Babamın  adı  Hıdır,  elimdən  gələn  budur. 
• Babanin əlindən nəvə tutar. 
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• Babanin sanati ogula mirastir. 
• Babanin yüzün ağardan nəvədir(torundur) 
• Babasindan mal kalan mertəgi içindən 

bitmis sanir. 
• Babasız çocuk yapa(r)sın.   
• Babasının xeyrinə. 
• Babasının ağçasi,anasının boğçasi. 
• Baban olsun evə gelməsin, anan olsun 

ağızı olmasin. 
• Baban  turp,  anan  şalgam,  sən  nərədən  

çıktın  gülbəşəkər ? 
• Baba, sarığı kaba, ana derdinə yana.   
• Babası  oğluna  bir  bağ  bağışlamış,  oğlu  

babasına  bir  salkım  üzüm  verməmiş.  
• Babası ölən bəy, anası ölən kadın olur. 
• Babası ne isə, oğlu da odur. 
• Babasının məzarını bilmədiğin adama kız 

vermə. 
• Babası  turp,  anası  şalgam.  
• Babasına hayır etməyənin kimsəyə hayrı 

olmaz. 
• Baba oğula bir bağ bağışlamış, oğul 

babaya bir cıngıl üzüm vermemiş. 
• Baba vergisi görümlük, koca vergisi 

doyumluk olur. 
• Baba yiğit adam. 
• Babaya  dayanma,  karıya  güvenme.  
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• Babı babına, garpız gabına. 
• Bablı babilə,su gabilə. 
• Bablı babilə,su mırçagilə. 
• Bablı babın tapar,osdurag gabın. 
• Bablı babın tapmasa,işi ax –vayla geşər. 
• Baca baca barxana. 
• Bacanag –bacanagi görəndə gaşınar! 
• Bacanın egriliginə baxma ,tütsünün düz 

çıkmagına bax. 
• Bac gaçar ,bacdar tutar. 
• Bacundan cicün kimdi . 
• Baca egri dahi olsa duman dogru çixar. 
• Bacası tütmek. 
• Bacanın başında doğmak. ( Doğru olmak ) 
• Bacağı yerə yakın olandan gorx. 
• Bacak  kadar  boyu  var,  türlü  türlü  huyu  

var.  
• Baci ki,evdən çıxdi,ixtiyari səndən çıxdi. 
• Baci oğludur,hag almaz,dayıdır,gu unun 

düşməsini verər. 
• Baci var gız gardaşdır. 
• Baci oğlun daysi tanidar,bacı gızın xalasi. 
• Baci baci deyil,gız gardəşir. 
• Baci burmaci edir. 
• Baci gül əsər,bu il ki burdayug,yini ildə 

sərəsər. 
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• Badal bayrak olmak. 
• Badam içidir. 
• Badam baladi ,badam içi nəvə. 
• Badə vermək. 
• Bad keş salmag. 
• Bademini yemek için kabuğunu kırmalı. 
• Badə ki ,bir şərabədir hər kəs ondan 

içməyibdir,ölmək ki, bir köprudur ,hər kim 
ordan keçmıli. 

• Bağ alma abğlanarsan,dağ alma 
dağlanarsan, goyun al yağlanırsan. 

• Bağ abğbansır olmaz,dəvə sarvansız.  
• Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı. 
• Bağ narsız ,at timarsız olmaz. 
• Bağ bayirda,tarla çayirda. 
• Bağ baggalsız, çem çakkalsız olmaz. 
• Bağa bağ deməyiblər,bax deyiblər. 
• Bağa bülbül, adama akıl yakışır. 
• Bağa balta dəyməsə meşə olar. 
• Bağa baxmak lazimdi ,goiyuna - çoban. 
• Bağa bax,barın gör. 
• Bağa çanağından çikdi ,ganağın 

bəyənmədi. 
• Bağa getdim goymadılar,bacasından ay kef! 
• Bağani ya öldür,ya dalısı üstə goy. 
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• Bağban bir gül üçün ,,bin xara xidmətkar 
olar. 

• Bağban tələsər armut vaxtində yetişir. 
• Bağbanın bir vaxti ,gulagi ağır eşidər. 
• Bağbanın bir vaxti ,gulagi sar olar. 
• Bağbanın könli olsa ,nə gəlib bağda paya? 
• Bağa yol gedə bilməz ,evin dalında götürür. 
• Bağ dua degil, çaba ister. 
• Bağçi bbağöılə ,garpız tagilə. 
• Bağ kəsmək eşşəkdən galıb. 
• Bağ kuşu dağda, dağ kuşu bağda olmaz. 
• Bağ  çapa  ister,  tarla  sapan.  
• Bağ  demiş ki: "Bax  bana  baxayım  sana".  
• Bağ  dua  değil  çapa  ister.  
• Bağa gir izin olsunki, yemeye yüzün ola. 
• Bağa bax üzüm olsun, üzümü yemeğe 

yüzün olsun. 
• Bağa var izin olsun, yemeye yüzün olsun.  
• Bağa  bax  üzüm  olsun,  üzümü  yemeğe  y

üzün  olsun.  
• Bağd əlləşənin gurşagi giğ olar. 
• Bağd ərik varidi ,salam -əleyk varidi , 

Bağdan ərik gurtuldi salam -əleyk gurtuldi. 
• Bağd gölə baxarlar. 
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• Bağda sana galdi şeydayi,dağda sənə galdi 
şeydayi. 

• Bağdaki bağdan, sürüdeki sürüden yer.  
• Bağda izin olsun, yemeye yüzün olsun 
• Bağdat  gibi  diyar  olmaz,  ana  gibi  yar  ol

maz.  
• Bağça məndə bar məndə ,heyva məndə nar 

məndə,könlum əttar dükani,nə istəsən var 
məndə! 

• Bağçalar sarı ,heyvası nari,hami 
dinsədə,sən dinmə bari. 

• Bağça bağın gıydı,bağban salxıma gıymadi. 
• Bağım var,bağım var ,tuman baği! 
• Bağında gül var ikən-gül üzenə,bağında gül 

gurtuldi kül üzünə. 
• Bağış eden endaze tutmaz. 
• Bağla  atını,  sonra  ısmarla  Hakka.  
• Bağlasan  it  durmaz.  
• Bağla dilimə. 
• Bağlı olmasa ondan yeyin koşar.(gaçar) 
• Bağlı gapuya daş dəyər. 
• Bağlı gapudan min bir bəla keçər. 
• Bağlı  aslana  tavşan  bilə  saldırır.  
• Bağlı  gapıya xəta dəyməz. 
• Bağlı  koyun  yerinde  otlar.  
• Bağ salan barın yeyər. 
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• Bağ satıb ,dağ alıb. 
• Bağrı yanık. 
• Bağırsaği uzundur. 
• Bağrı yaralı. 
• Bağrina basmak. 
• Bağri çatlamag. 
• Bağrına taş basmak. 
• Bağrını delmek. 
• Bagri yanik. 
• Bağrı yufka olmak. 
• Baha satmagın anlami,almamagdır. 
• Bahana daracıği. 
• Bahanadır,bəsdir. 
• Bahana gutusi. 
• Bahanaçiyə bahana əksik olmaz. 
• Bahar çiçəğiylə güzəldir. 
• Baharın havasi,ər-arvadın duasi. 
• Bahar buludi kimi. 
• Bahalıgda aldıgımi,ucuzlugda satıram. 
• Bahalıgda şürügün əsirgiyən ,ucuzlugda 

yalgız galar. 
• Bahalıgda çörəgin tək yeyən ucuzlugda tək 

galar. 
• Bahanadi bəsdi. 
• Bahadır ölse, bir ölür, Korkak ölse, bin ölür. 
• Bahar derdi ğüz derdi,oğlan derdi kız derdi. 
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• Bahasına pul vermişəm,gözlərimdə çıksa 
yeyəıciyəm. 

• Bâgi galan bu kubbede  bir  hoş  seda  imiş.  
• Baki yetim-yesir məskənidir. 
• Baki hərgun gapısıdır. 
• Bakida gazan,tiflisdə xərc elə. 
• Bakida işlə ,gəncədə dişlə. 
• Bakili cüt danışar,şəkili gaş gözlə,dərbəndli 

kəlləılə. 
• Bâki  kalan  bu  kubbede  bir  hoş seda imiş.  
• Baggal  defteri  gibi  karalı  mı  karalı.  
• Baggal  daşdan oğurlar,siçan 

kişmişdən,tari hər ikisindən. 
• Baggal  daşdan kəsər,saggal imandan. 
• Baggal  defteri  gibi.  
• Baggal daşdan kəsər 
• Baggal  fındığıyla  yâr  sevilmez.  
• Baggalın  peyniri  tuzdan  yenmez. 
• Baggal gasab –hər ikisi bir hesab. 
• Baggal ise azdan başla. Rençper isen 

tarlayı üçle. Malcı ise dışta kışla. Batakçı 
isen öğleyin uykuya başla.   

• Baggla  değil,bağlava  olsa vakitsiz yenmez.  
• Baggla ölülərin borcun dirilərə yuklər. 
• Bağlayı  ağzından  çıkardı. 
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• Bala aga girdi bağa ,bir güş vurdi oda 
gurbağa. 

• Bala bağır ətidir. 
• Bala başa bəladır,olmasa kərbəladur. 
• Bala baldan şirindir. 
• Balaca ağaca çıxıb,böyük böyük budag 

silkəlir. 
• Balacacanın dərdidə Balacadır. 
• Bala guşun ağzi hamıdan büyük olar. 
• Bala dadi bal dadi,bala adami aldadi.şirini 
şirin olar ,ac sıds bal dadi. 

• Balali gargaya pay düşməz. 
• Balali ev bazardi,balasız ev məzar. 
• Balasızda ağlar,balalıda. 
• Baldırı çıplak. 
• Baldızıma gurən gənim oleydi,gaynanami 

bağda ılan çaleydi,gaynatama məkə gismət 
oleydi. 

• Baldız elə baldızdır,bacısı sağ olsun. 
• Baldız- cuvaldız. 
• Baldız baldan şirindir. 
• Baldız–cuvaldız hərdən gələr sancar ,gedər. 
• Balon uçurmak. 
• Bal alacak çiçəgi bilir. 
• Bal bal demekle, agiz tatlanmaz. 
• Bal döksen yalanir.  
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• Bal  dedin  mi  həmən  banar. 
• Bal  dedin  balaya düşdüm. 
• Bal isə de parmağımdan düşsün. 
• Bal kohmaz, asil azmaz. 
• Bal kimi. 
• Bal olan yerdə sinək də olur. 
• Bal olmasın, yağ olsun. 
• Bal tutan parmağını yalar. 
• Bal tutanın arisi şamdan gəlir. 
• Bal tatlı,baldan çocuk tatlıdır. 
• Bal yiyen baldan bıkar. 
• Bal  alacak  çiçəği  bilir.  
• Bal  bal  deməklə  ağız  tatlanmaz.  
• Bal  dedin  mi  həmən  banar.  
• Bal  demekle  ağız  tatlı  olmaz.  
• Bal  dök  yala.  
• Bal  ilə  kaymak  isteyen  akçasına  gıymak 

gerek.  
• Bal ilə kaymak yenir ama  hər  kisəyə  göre 

 dəğil.  
• Bal  istedik  belalıya  düştük.  
• Bal  isterken  bela  buldum.  
• Bal verən çiçəgi ari tanır. 
• Balcı  ağlar,  pekmezci  ağlar,  katırcının  gö

zü  çıksın.  
• Balcının  bal  tası  var,  oduncunun  baltası.  
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• Balcıya  pekmez  satılmaz. 
• Balçi gızi - dahada şirin.  
• Baldırı  çıplak. 
• Baldırımın  etini  yerim,  kasaba  minnet  et

mem.  
• Balı əli uzun olan yeməz,gisməti olan yeyər. 
• Balı parmagı uzun olan değil, kısmeti olan 

yer. 
• Balı olana doşab satmazlar. 
• Balı  da  senin,  belası  da.  
• Balı  dibinden,  yağı  yüzünden  al.  
• Balı olandan pekmez esirgenmez.  
• Balıg balasını da avlar. 
• Balıg balıgı udmasa,dənizi balıg tutar. 
• Balıg baştan kokar. 
• Balıg baştan kokar insanlar ayaktan. 
• Balıg baştan kokar camuş ayaktan. 
• Balıg baştan kokar, su dipten bulanır. 
• Balıg bir ovuc suya bağlıdır. 
• Balıg  avlayanın  yarı  gövdesi  suda  gerek.  
• Balıg  baştan  kokar. 
• Balıgdan böyk xalıgdi.  
• Balıgi tut at dənizə balıgda bilməz sə xalıg 

bilər. 
• Balıg  isteyen  gönlünü  suya  goyar.  
• Balıg  isteyen guyrugi buzda gərək. 
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• Balıg kimi gulagi şır-şır dadır. 
• Balıg gönlüne göre büyür. 
• Balıg  kavağa  çıktığı  vakit  kösenin  de  sa

kalı  biter.  
• Balıg  suda ikən bazarlıg olmaz. 
• Balıg sudn çıxdi öldi. 
• Balıg tutan ıslanmakdan gorxmaz. 
• Balıg tutan suyi bulanlıg istər. 
• Balıg  tavada,  tavşan  ovada.  
• Balıg ya öldür,ya su dan çıkar. 
• Balıg, ağa girdikten sonra aklı  başına  gelir.  
• Balığı tutmadan tavayı ateşe koyma. 
• Balıgı haçan tutsən tazadır. 
• Balıgın büyügi tabag altındadır. 
• Balığın dirliği su ilə mümkündür. 
• Balım duzum gibi parlamak. 
• Balı, parmağı uzun olan yeməmiş (yeməz), 

kısməti olan yemiş ( yer). 
• Balım olsun, sinək Bağdat’tan gelir. 
• Balın yoxsa ,bari bal dilin olsun. 
• Balın  ye,arısın soruşma. 
• Balın sahibi arıdır. 
• Bali bəlavi istəmirəm,balami əlimdən alma. 
• Bali tutan parmağını yalar.  
• Balsız arı, kocasız karı insana sarar.  
• Balsız kovanda arı durmaz. 
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• Balsız  kovanda  arı  durmaz. 
• Balsız  şanda ari durmaz. 
• Balta ağac kəsməzidi ,sapi ağac olmasaydi. 
• Baltan dibdən vurmazlar. 
• Balta altın(gızıl)danda olsa ,genə ağac 

dibinə düşər. 
• Balta değmedik ağaç olmaz. 
• Balta kendi(öz) sapını kesmez. 
• Balta görməmiş. 
• Balta  girmedik  orman  olmaz.  
• Balta  kəsməz. 
• Balta  sapı  uzun  olur,şamatası güzün olur.  
• Baltada varisa, sapında da var. 
• Baltayı  kendi  ayağına  vurdu.  
• Baltayı  daşa  vurdu.  
• Bam teline basmak. 
• Bana mişin dememek. 
• Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu 

söyleyeyim. 
• Banlayan toyug mollaya düşər. 
• Bang goymag.(bank) 
• Bana  bir  adım  gelene  iki  adımm varırım.  
• Bana  toxunmayan  yılan  gırx  il  yaşasın.  
• Bana  kör  diyenin  elâ  gözü  olsa.  
• Barik allah eşşəgə deyerlər. 
• Bar olunca ,yar ol. 
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• Barısaği uzundur. 
• Barısağ təkin uzanmag. 
• Bar vaxti bağbana salam verən çox olar. 
• Bar verən ağaca daş atarlar. 
• Barsız ağaca daş atmazlar. 
• Barli ağacın başına dolanarlar. 
• Barmag hesabi vermək. 
• Barmag- barmag oğurlanan ,garış –garış 

oğurlanar. 
• Barmag soxmag. 
• Barmagi işin ucundadır. 
• Barmagi götündə ölnzdi. 
• Barmagın sorandır. 
• Barmagın kəssən xarəri olmaz. 
• Barmagın hansın kəsən ,ağrısi birdir. 
• Barmagın oynadmag. 
• Barmagın yarasına basmag. 
• Barmagın dişləmək. 
• Barmagımın beşində bal eləsəm ağzına 

soksa deyer:zəhərdir. 
• Barmagımın onunda ham eləyib göznə 

soksam deyər,zəhərdir. 
• Barmag arasi baxmag. 
• Barmagi ağzında galmag. 
• Bana ne oldum deme, ne olacağım de. 
• Bara vermək. 
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• Barata basdug. 
• Barut fiçisi. 
• Baruti bitib.(gurtulub) 
• Barut kimi açılmag. 
• Barut  ilə  ateş  bir  yerdə  durmaz.  
• Barut  ilə odunun dostlugi olmaz. 
• Barutun  ateşte  işi  ne ? 
• Basa –basa güləşən pəhlivan olar. 
• Bas bayıra. 
• Basma galıb. 
• Basma – gor etmək. 
• Basmalıg xoruzi. 
• Basılani əzməzlər. 
• Baskına uğramak. 
• Baskıdaki altından , askıdaki salkım yeğdir.  
• Bastığı  yeri  bilmez.  
• Başkasina muhtac olmamak icin calismak 

da ibadettir. 
• Başkasina köynək olun,mən bari xiştək ol. 
• Başkasina pülçük edən özünə etmiş olar. 
• Başkasin əlilə aş yeyənin garni doymaz. 
• Baş aşağı gitmek. 
• Baş altısi əyridir. 
• Baş ağrısi vermək. 
• Baş ağrıyınca allah yada düşər. 
• Baş ağrıyınca sivrisinək davul olur. 
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• Baş ağır,papg yüngül gərək. 
• Baş  ağır  gerek  kulak  sağır.  
• Baş  ağrıyınca  sivrisinək  davul  olur.  
• Baş  başa  vermeyince  iş  bitmez.  
• Başbaşa vermeyince daş yerinden kalkmaz.  
• Baş bədənin tacidür,gözdə onun gaş-daşi. 
• Baş belirsiz,meydan ıssız. 
• Baş beynini aparmagş 
• Baş bostanda bitməz. 
• Baş bulinsun da iş tiraşa gelsun.  
• Baş çuvaldan dəgil. 
• Baş dille tartilir. 
• Baş əyməklə baş ağrımaz. 
• Baş  kesilir  körk  içinde,  kol  kırılır  yen  içi

nde.  
• Baş –gulagın azmək. 
• Baş  kim  ayak  kim  bellisiz. 
• Baş kesen, yaş kesen, taş kesen iflah 

olmaz. 
• Baş kes, yaş kesme. 
• Baş gedəndə ayag paydar olmaz. 
• Baş galmamış dik yoxdi. 
• Baş –gulagdan olmag. 
• Baş goyub giyamət. 
• Başımı unli gorübdə ,adımi dəgirmançi 

goyma. 
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• Başlı başın saxlasın. 
• Başladıgın işi yarım goyma. 
• Baş mənim –baş onun. 
• Baş nereye giderse ayakta oraya gider. 
• Baş nereye giderse ayakta oraya gider.  
• Baş  nereye  giderse, ayak  da  oraya  gider.  
• baş sağlıgi ,dünya varlıgi. 
• Baş sındırmag. 
• Başsız evin köpeği çok havlar. 
• Başsız turna yol almaz.  
• Baş ol dedik  ise  tavla  başı  ol demedik  ya.  
• Baş ol  ,istirsən sogan başi ol. 
• Baş olsun ,börk tapaılar. 
• Baş olsun börk əkik olmaz. 
• Baş olmayan güvdə ləşdir. 
• Baş  sağlığı  dünya  varlığıdır.  
• Baş taşa vurmayınca akıl başa gelmez. 
• Baş ürəkdən su içər. 
• Baş,  dil  ilə  tartılır.  
• Başa çıxmak.  
• Başa düş ,başıma düşmə. 
• Başa düşənə milçək səsi düşunməyənə 

zurna –gaval.     
• Başa düşənə can gurban. 
• Başacıgın gaçan yeri-papagçı dükkani.        
• Başa  gelen  çekilir.  
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• Başa  gelen  mala  gelsin.  
• Başa  gelmeyince  bilinmez.  
• Başa  gelmez  iş  olmaz,  ava  gelmez  kuş  

olmaz.  
• Başa  gelmez  iş  olmaz.  
• Başari aklın nişanıdır. 
• Başarsan hamunun yükun sən daşi. 
• Başarana can gurban. 
• Başarana iş tapşır. 
• Başargıgca aslant ol,tülki olmag kolaydi. 
• Başarmadıgım işə başram demə. 
• Başarmadıgım işə baş goyma. 
• Başaran bal yer. 
• Baş aşalığın xeyri çoxdi. 
• Başaran bal yer,başaramayan yal yer. 
• Başbilincsiz iş olmaz. 
• Başda oturan baş olmaz. 
• Başda tük olsun daramaga nə var? 
• Başda başın saklasın,mən başımdan 

bezaram. 
• Başdan eyləmək. 
• Başdan ayaga bir pula dəyməz. 
• Başdan vuran aşagi dşər. 
• Başdan vurar ,altdan içər. 
• Başdan sovmag. 
• Başdan papag apardır. 
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• Başdan gəlin ,ayagdan yalın. 
• Başdan açmag. 
• Başga yerde gazanasan, Şekide yiyesen. 
• Başi ağ,ürəgi gara. 
• Başi araya gəlmir. 
• Başı baş eden ayak,ayağı  baş  eden  dayak.  
• Başı baş eden akıl,ayagı ayag eden dayak. 
• Başı  başkanın  aklı  da  başka.  
• Başı bacadan aşmadı ya! 
• Başı başına ayagı da aygına. 
• Başı bədəninə ağırlıg edir. 
• Başı büyük biyni yox. 
• Başı bəlali. 
• Başı bezeklini, aşı tezekli olur. 
• Başı  büyük  kendi  küçük  şalgam  efendi. 
• Başı bəlali hara gedsə bəlasi özündən 

gabag gedər. 
• Başi dibi bir olmag. 
• Başı daş-dan-daşa dəyməyincə aklı başına 

gəlmir. 
• Başın bıçga sürtmək. 
• Başın bağlamag. 
• Başın govmamak. 
• Başı əlhəd daşına dəyməyib.  
• Başı ətli. 
• Başı gızışmag. 
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• Başı  gözü  sadakası.  
• Başı özündən dəgil. 
• Başı ilə giden gelmez,ayağı  ilə  gidən  gəlir.  
• Başıboş  bırakmaya  gelmez. 
• Başi goltug arasi görməyib. 
• Başı keçəl,gözi kor,bəs haran gözəldir? 
• Başı kubəli yüzi tüpürcəkli. 
• Başın küt biçagla kəsmək. 
• Başın yarıb ,ətəginə goz tökmə. 
• Başına iş açmak. 
• Başına börk goymag. 
• Başına deysin. 
• Başına it oyuni gətirmək. 
• Başına guş gonmayıb! 
• Başına vur çörəgin al. 
• Başına pis oyun gətirmək. 
• Başına çıkartmag. 
• Başına götürmək. 
• Başına daş düşüb. 
• Başını bələmək. 
• Başındfa galmag. 
• Başın kəsib gani içinə axır. 
• Başın əkmək. 
• Başın eşşək başına bənzətmək. 
• Başın tovlamag. 
• Başın düşdi darlıga ,özün ver beyarlıga. 
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• Başın gaşımaga vaxti yox.  
• Başım  gözüm  üstüne. 
• Başıma düşəndaş adş oeydi,ağzımi 

yandıran aş aş oleydio.  
• Başım  üstünde  yeri  var.  
• Başımı kəs xatirimə dəymə. 
• Başımı sındır,gıymətımı sındırma. 
• Başımı yarır,ətəgimə göz tikir. 
• Başına dəgirman daşı goysan xəbəri olmaz. 
• Başına gələn bəşmagçi olar. 
• Başına gələ n builər. 
• Başına tənbagi oyuni açıb! 
• Başını büyük daşa vurmak. 
• Başın böyüklügi dövlətdir,ayagın böyüklügi 

nikbət. 
• Başında köhnə hava galıb. 
• Başını daz eyləmə ,hər daz bir talehdə 

olmaz. 
• Başını divara vurur. 
• Başını ütürən tüki üçün ağlamaz. 
• Başından büyük danışmak. 
• Başını gatlayıb it gabagına goymag. 
• Başın tuki ayagına salama gəlib. 
• Başına çalmak. 
• Başına devlət guşi gonmak. 
• Başın sağ olsun. 
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• Başına çıkılmıyor dibine yıkılmıyor. 
• Başın baranaya geçsin. 
• Başını yesin. 
• Başı soyug. 
• Başı sirkeli, yaxası bitdi. 
• Başı dağ gibi, dibi kıl gibi (Haram)   
• Başına gelmedikten sonra ne anlayacaksın.  
• Başına gelmeyenin hoşuna gelir. 
• Başına gün doğsun. 
• Başını açmak.                           
• Başı dumanlı. 
• Başinda fese bax, girdigi kümese bax. 
• Başi namərd əlində ,nə kəsir nə bağlır. 
• Başini acemi Berbere teslim eden,cebinden 

Pamugu hic eksik etmesin. 
• Başının etini yemek. 
• Başını bağlamak. 
• Başin sagligi dünyanin varligi. 
• Başıva daş salsanda uca yerdən sal. 
• Başıva kül də töksən uca yerdən tök. 
• Başkıdaki altından , askıdaki salkım yeğdir.  
• Başkalarının sofrasından geçinen, ne 

bulursa onu yer.  
• Başkısız  yongayı  yel  alır,  sahipsiz  tarlayı

sel  alır.  
• Başmag palçıgsız olmaz. 
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• Başmag cütlənəndə bəl olar. 
• Başmagın girə bilirsən ,yerişini bilmirsən? 
• Başmagın cütlürlər. 
• Başmagından xeyir görən ,patavasından 

çəkər. 
• Başmagçının başmagi yırtıg olar. 
• Başmagçının başmagi olmaz. 
• Başucun pınar, ayakucun göl olsun. 
• Baş vermək olar,sıır vermək olmaz. 
• Baş yarilir börk icinde, kol kirilir yen icinde. 
• Baş yarılsa börk içinde, kol kırılsa yeni 

içinde. 
• Baş yastığı baş derdini bilmez. 
• Baş yoldaşi az aş yoldaşi çox. 
• Başa yukarı su akmaz.  
• Bar-bar baxmag. 
• Barışçı başı kılıç kesmez. 
• Bata gelmedik it olmaz, ayada gelmedik tat 

olmaz. 
• Batan mıx bir ılə incitəmz ki baxan mıx . 
• Batar –çıkardır. 
• Batdi getdi. 
• Batsa batsın yol dikəni,batmasın yorgan 

dikənı. 
• Batırmayan ocag başi goymayıb. 
• Barmag gardaşdan,yaxşılıg iki başdan. 
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• Barmag gara daşdan,yaxşlıg iki başdan. 
• Batıl itikat, zayıf kafaların dinidir.  
• Batman ilə girən, dirəm ilə çıxmaz.  
• Batman çakıla karıştı . 
• Battı balık yan gider. 
• Bayıri kaşi-cini,içərisi toyug nini. 
• Bayguş viraneyi gülistana değişmez. 
• Bayguş gündə üç serçə yeyər. 
• Bayguş xarabani gulustanla dəgişdirməz. 
• Bayguşunda dar olmasın gafəsi. 
• Bayguşun ruzusi yaxında gedər. 
• Bayguşun kısməti ayagına axar. 
• Bayguş gözündə balasi tavus balasıdır. 
• Bayamlık ağzını açmak. 
• Bayram bəyi olub. 
• Bayramda döyünəndə olar,sövünəndə. 
• Bayram həftəsi,məngəl taxtasi. 
• Bayram kəmigiyla it,tavlanmaz.(kökürülməz) 
• Bayram günü kadın alma, yağmurlu gün at 

koşturma. 
• Bayramsız toy olmaz. 
• Bayramdan sonra hənayı götür götüne sür. 
• Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir. 
• Baxan göze yasak olmaz. 
• Baxan yeməz gapan yeyər. 
• Bax anasına al danasın. 
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• Bax baxış ,al alış. 
• Baxdın yarın yar dəgıl ,tərk etməgin ar 

dəgil. 
• Baxdıgca goz fərəlir. 
• Bax suyun axarına. 
• Baxma deyənə,bax dediginə. 
• Baxmag kira istəməz. 
• Baxmagla garın doymaz. 
• Baxmagla hesab olmaz. 
• Bax mənə,baxım sənə. 
• Bax mənə bir gözlə,baxım sənə iki gözlə. 
• Bax  şu  beyin  gidişine,  pabucunun  çamu

ru  omuzundan  aşar. 
• Bax  şu  feleğin  kârına  ayıya  kaval çaldırır. 
• Baxdın gar havasi,evə gəl kör odasi. 
• Baxdın dəliyə ,dün geriyə. 
• Baxil  cennete  girmez,  girse  de  rahmet  b

ulmaz.  
• Baxil  artsa ,gurd artar. 
• Baxilın hörməti olmaz. 
• Bəxil  olan  zelil  yaşar. 
• Baxıl razıdır,özünün iki gözi çıksın özgənin 

bir gözi.  
• Baxarsan bağ olur, bahmazsan dağ olur. 
• Baxşiş ver xarvar-xarvar,hesab var dinar-

dinar. 
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• Baxşiş atın, dişina bahılmaz. 
• Baxti açılıb. 
• Baxtın yar olanda yar ssarar yarani. 
• Baxtın daş atmag. 
• Baxtıbın bədbəxtligindən ,şəkər əksəm duz 

olar. 
• Baxt adamın təxtidir. 
• Baxtım baxtımda küsüb. 
• Baxtım olseydi anadan gız doğardım. 
• Baxtın yatdi səndə yat. 
• Baxt yatanda ,caşır dibindən ayı çıkar. 
• Baxtın gətirəndə bədbaxtligivi unutma. 
• Baxtım yoxiydi bədbaxtligig kömək elədi . 
• Baxt olmayınca başta,  ne  kuruda  biter  ne

yaşta.  
• Baxtımın bədbaxtlıgından yay güni 

hamama getsəm balta kəsməz buz olar. 
• Baxt yatanda burnun suyi gözə damar. 
• Baxtın deli, don geri. 
• Baxtın borusu öterse kim olsa oynar. 
• Baxtın  olsaydı  başın  kel  olmazdı.  
• Baxmadan oturan kalkamaz.  
• Baxmakla usta olunsa köpek kasap olurdu. 
• Baxmakla usta olunsa köpekler usta olurdu.  
• Baxtın  gar  havası,  eve  gel  kör  olası. 
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• Baxtın martın dokkuzu, sal çayıra koca 
öküzü.  

• Baxtsız bedəviyi çöldə gutup ayısı siker. 
• Bazar ata-ana tanımaz. 
• Bazar baggalsız ,meşə çaggalsız olmaz. 
• Bazar cörəgi bol olsun , bazar olsun. 
• Bazara pulsuz gedən məzara imansız gedər. 
• Bazar guruldi ,hesab duruldi. 
• Bazara gancıg,eşşək gətirənə lənət! 
• Bazar içində it gulagi kəsməzlər. 
• Bazar yansın amma,mənə bir manta gazanc 

olsun. 
• Bazar olsun bazarın! 
• Bazar çuruyi yox olsun,bazarda olsun. 
• Bazar şeytan yuvasıdır. 
• Bazara gedər yağış yagar,dəgirmana 

gedər-gırgın olar. 
• Bazarda bez ucuz olanda adam oğlun 

öldürməz. 
• Bazarda gət tükəndi ,çuğundur bahalandi. 
• Bazarı kasad olan mərdanə gərək osun. 
• Bazarım bazar,gadam sənə ,mərdum azar. 
• Bazarım əvvəl! 
• Bazara gəldi gul alan kul başına dıl 

alan,yerin cənnət olsun,gız gəlindən gül 
alan. 
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• Bazarın gözün çıkarıb. 
• Baz bazla ,gaz gazla .gə toyug topla 

xoruzla. 
• Baz zamana zamana, karga vurdu şahana.  
• Bazen delinin de akılıca laf ettiği görülür.  
• Beçara-beçara ,odun –suyada beçara. 
• Beçaralıg yaman dərddir be dərman \malsız 

oğlan ovbaş olur şarlatan. 
• Beçaraya ,nə çara.! 
• Bedihava sirka paldan tadlidur. 
• Beheşt kimi. 
• Bekara adam tumanın atar dibəgə vövər. 
• Bekara lıg ,bemar lıg. 
• Bekara avrat dövmesi kolay gelir . 
• Bekara avrat boşamak kolay gelir.  
• Bekara  verme, evlenince  unutur.  
• Bekarın parasını it yer, yahasını bit. 
• Bekarlık sultanlıktır. 
• Bekarlık, Abazalık. 
• Bekarlık korlug gətirər. 
• Bekardan hami bezar olar. 
• Bekar sözilə arvat alma. 
• Bekar oturmagdan ,bekara oturmag 

yaxşidir. 
• Bekarlıg,beyarlıg. 
• Bekarlıgdan,culfalıg. 
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• Bel bağlamag. 
• Beldən aşaği danışmag. 
• Besavad kor dur. 
• Beş pralık fener, o kadar yanar. 
• Beş barmagım kimi bilirəm. 
• Beş barmağın beşi de birdir, hangisini 

kessen acımaz? 
• Beş də alacagım yox,üçdə verəcəgim. 
• Beş elin ökzi,kırk elin gazısın aldatır. 
• Beş gün yapag ,bir gün gərək. 
• Beş günlük goyun,gırx ilik gazıni aldatır. 
• Beş gün garanlıg,bir gün aydınlıg olar. 
• Beş keçili Kürt gibi yayılmak. 
• Beşik arkasi da gurbettir. 
• Beşinə bir səggə. 
• Beşiği yapılıp mezarı kazılmayan yoktur. 
• Beş kuruşluk fener o kadar yanar. 
• Beş parmağın beşi bir değil . 
• Beş paran varsa, beş düğüm vur. 
• Beş ,üç giranda puldi.  
• Bevaxt gələn gonag öz kisəsindən yeyər. 
• Bevaxt banlayan xoruzun başın kəsərlər. 
• Bez alirsan Musuludan, kiz alirsan asilden. 
• Bez istirsən –zəncana get,ölüm istirsən –

gilana. 
• Bezirhane kirişi gibi. 



 31

• Bez geyərəm düz geyərəm. 
• Bezir bardağına zambag yakışmaz.  
• Belinde ebası var. 
• Bəlindən gəlmə. 
• Beyara get,bekar galma. 
• Beyar get,bekar galma. 
• Beyar gocalmaz,cəmən çürüməz. 
• Beyar öz olkəsiin çapar. 
• Beykoz'da siki kalkan burada! 
• Beyni atmak. 
• Beyni bulanmak. 
• Beyni durmak. 
• Beynin gazmag. 
• Beyin yıkamak. 
• Beynimi goyub,saggala salam verirsən? 
• Bəbələr birbirinden huy kapar, ayranlarına 

su katar. 
• Bəl başının otu, bəl dibinin otundan bəlli 

olur. 
• Bəlani satın alıb. 
• Bələdçi azmaz,bilgili yanılmaz,akıllı 

unutmaz. 
• Bələdçisi garga olan,ruzusi box olar. 
• Bədəsil deyer görmedim, esil deyer 

anlamadim 
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• Bədəsili ya dal:a aldın, ya dalından saldın 
birdi. 

• Bəlləni yeyib,eşşəgi minib. 
• Bələnir gədr aba,mosim baran olsa. 
• Bəla bəla gətirər. 
• Bəla bəla üstündən gələr. 
• Bəla gələndə ,,gəlirəm ,,deməz. 
• Bəla həmişə  yaxşını bular. 
• Bəla cana gəlıncan ,mala gəlsin. 
• Bəlasınb mən çəkim ,səfaın eüllər. 
• Bəlayı arayıp takılma,sana takılmışsa 

korkma. 
• Bəlaya sabır gerek. 
• Bəla başinın üstün alıb. 
• Bəlada gaçan bəlaya düşər. 
• Bəladan gaçmag olmaz. 
• Bələdsiz yola çıxan yol azar. 
• Bələdçiyə yol gostərməzlər. 
• Bələdçiynən gedən yorulmaz. 
• Bəlində yandırdi məni,xeyrində yandirdi 

məni,susadım su istədim,suyunda yandırdi 
məni . 

• Bəlinə şəkər,nazın kim çəkər? 
• Bəlkə gaytardılar. 
• Bəlkə getdin gəlmədin? 
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• Bəlkə sən bostani bozmayacaksan,mən 
yemiş siz galmayacagam ki. 

• Bəlkəni əksən məkə çıkar. 
• Bəlkəyə heç nə verməzlər. 
• Bəlkəni əkiblər - bitmətib. 
• Bəterin bətəri var. 
• Bəterin dağıtmag. 
• Bəteri daıdan olar. 
• Bəklə eşeğim bekle yaz gele; sahibin sana 

yonca vere.  
• Bəli bıkrığı ayrıldı. 
• Belə ağzın var,çoxli sagız çeynə. 
• Belə baş, belə tıraş. 
• Belə börkün var apar goy Cebrailin başına. 
• Belə bilici olmaseydim İsfahanda daruğa 

olmazdım. 
• Belə gazana ,belə çuğundur. 
• Belə otlurdun nə üçün arig galıbsan? 
• Belədə galmaz belə də keçməz. 
• Belə ki oturmusunuz –yaxşi oturmusunuz! 
• Belə ki yel əsir ,heç zad. 
• Belə ki otlursan hani bə yağli guyrugun? 
• Belə də galmaz,belə də getməz,bir gün olar 

bəxt oyanar. 
• Belə gorxusan pişikdən ,nəyə çıkırsan 

deşikdəç? 
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• Belə ki xan bacım çezir,buna tuman 
dözməz! 

• Belə yatan öküz yük gətirməz. 
• Belə malınm var apar Cəfərabad bazarına. 
• Bəleş olsunda dəvə təpigi olsun . 
• Bələştən gələn bibər baldan dadlıdır. 
• Bəmbeyaz duvarlar, aramızı bozarlar. 
• Bərduşun şaşkını, gözlük takar kış günü.  
• Bərdə garabağın dərvazasıdır. 
• Bər bitirmək. 
• Bərəkət ondur,onuda düzlük. 
• Bərəkət ondur,dogguzi dondur. 
• Bərəkət harda var?- büyükli yerdə. 
• Bərəkət hərəkət dədir. 
• Bərəkətin bir yani xərməndir,bir yani 

anannın ətəgi. 
• Bərkə- boşa düşmək.  
• Bəırkidə - boşda əli yox. 
• Bərkdən bir çıkar,boşdan iki. 
• Bərkə-boşa düşmüş. 
• Bəndə bəndəyə neylər,tanri gözündən 

düşmüşsə? 
• Bəndə bəndəyə necə baxsaa ,allahda öylə 

baxar. 
• Bəndəlıg edən bəndə bəndə düşməz. 
• Bəndinə çezəlim. 
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• Bəni adəm çiy süd əmib. 
• Bəni adəmə yaxşılıg gəlməyib. 
• Bəni adəm ganadli guşdi. 
• Bəs bilmiyək Ərk mizdə nəvar? 
• Bəsle kargayı oysun gözünü. 
• Bəsle arıni,görsün sarıni. 
• Bəsləsən atlas olar tut yapragindan. 
• Bəslədik büyüttük danayı (şimdi) tanımaz 

oldu anayı. 
• Bəslemeden kadin, gül agcindan odun 

olmaz.  
• Bəslemeden gadın olan, tasıynan hamam 

yıkar. Köleden mezin (müezzin) olan, 
sesinen cami yıkar. Zaptiyeden paşa olan, 
künde bi adam asar. 

• Bəy ardından çomag çalan çox olar. 
• Bəy ətəgi,dağ ətəgi. 
• Bəy oğli kəlamından bəlli olar. 
• Bəy garşısından it təkin get!!!it garşısından 

bəy kimi. 
• Bəylərlə arvadlara inanma,xar suya 

dayanma. 
• Bəylərlə,inanma,suya dayanma,geç 

günə,gari sözünə inanma. 
• Bəy dən gələn nökərəm,dinsən garnın 

sökərəm. 
• Bəy dedigin hani,bəyəndigin hani? 
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• Bəy donuna hami mubark dedi,yoxsul 
donuna dedilər hardan gətiribsən. 

• Bəy kapısına başi sınıg get ,baş sındıran 
getmə. 

• Bəylıga tələsən tez yoxsul olar. 
• Bəyə salam! 
• Bəyaz köpegin pamuk pazarinda zarari olur. 
• Bəyazın adi var, karanın tadi var. 
• Bəyaz, günden kararmaz; kar, sudan 

ağarmaz.  
• Bəydən gələn nökərəm,dişlərini tökərəm. 
• Bəy dedigin nədir,bəyənmədigin nə? 
• Bəyə bel bağlayan heybəsi ciynində gedər. 
• Bəyə inanma ,suya dayanma. 
• Bəyin əli cibindən çıkınca ,kasıbın cani 

çıkar. 
• Bəyin kölgəsindən it kölgəsi yaxşıdır. 
• Bəyin çeşməsindən su içmə. 
• Bəy evindənküt gəldi,dalınca it gəldi. 
• Bəy gızi nədən öldi?əlsiz-ayag sızlıdan. 
• Bəy ilə bostan əkənin taği çiynində bitər. 
• By lə bəy dalaşdi,arada nökərin cani çıkdi. 
• Bəy ilə dəost olanın tövləsi doli 

olar,samaligi- boş. 
• Bəy nazarı, Hak nazarı. 
• Bəy vərən atın dişin saymazlar. 
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• Bəyin bildiğini kul da bilir, söylemeye gücü 
yok. 

• Bəylik tastan su içilmez.  
• Bəylik çeşmeden su içme. 
• Bəylik kapısından geçme. 
• Bəylik vermeyenin, yiğitlik vurmayanın. 
• Bəyənmisən divarın gendən goy. 
• Bəzənərəm agadan gorxaram ,bəzənmərəm 

–xanımdan. 
• Bəzənmisən bu gündəsən,bəzənməzsən nə 

gündəsən? 
• Bəzək için yaranmış bir gızıl ,gohər,,bənd 

olsan zəncir dir,ğəm kədər verər. 
• Bəzir yağindan pilo bişər,yeyilməz. 
• Bədnan gələn,bədnan gedər. 
• Bəd naldır. 
• Bəd cins maya istəməz. 
• Bəd at özün gozlər,iyi at izin. 
• Bədbəxt ava çıkdi dağlari duman aldi. 
• Bədbəxtin ati çox getməz. 
• Bədbəxtin bnərəkəti olmaz. 
• Bədən başa deyər:saxla məni saxlayım 

səni. 
• Bədənin təmiz saxla ,gəfil əcəl gəlir. 
• Bədrəng də öz rəngidir. 
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• Bəd əsli başa çıkarsan ,sürüşür ayağa 
düşər. 

• Bəd əsl əsil olmaz olsa can gurban. 
• Bəd əsl öncə vəfa sonar cəfa göstərər. 
• Bəd əslidən əsil olmaz,gaçan gızdan gəlin. 
• Bəd əsli olmaz,doyunca gızıl gala. 
• Bəd əsli olmaz,gaçan gızdan xanım. 
• Bıçag sapını yontmaz. 
• Bıçag gibi kesmek. 
• Biçilməiş paltari biçimli geymək hünərdi. 
• Biçinçi haggıni yerdə götürər. 
• Biçməmiş tikmək olmaz. 
• Biçmiş başın dargasi. 
• Bıçag yarası geçer,dil yarası geçmez. 
• Bıçag vursan gain çıkmaz.   
• Bıçağını kavga mahallesine verme  
• Biçag sapini kesmez. 
• Biçag sümügə dayandi. 
• Bidır gedən bildirçin ,hani bə sənin bir 

gıçın? 
• Bidır ölən boz eşşəgə,bu il gəlin ağlayag. 
• Bi geyrətə ,geyrət əl verib. 
• Bildılgi garnındadi. 
• Bildigini soruşma. 
• Bildiginicə çəkəsən! 
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• Bildiginidən danış ,bilməgigin güdaza 
goyar. 

• Bilən allhgahdan görür,bilməyən 
yoldaşdan. 

• Bilək daşi üllgüc altında bəli olar. 
• Bilən bilir,bilməyən gülər. 
• Bilən bilir,bilməyən başına dövər. 
• Bildir ölüb atasi,indi deyir ataam  vay. 
• Bildır gedən bildırçın,hani bə sənin gılıncın? 
• Bildır yedim bir əncir ,indidə garnım incir. 
• Bildırçinin bəyligi dari sovluruncadi. 
• Bıldır yediğin xurmalar şimdi götünü 

tırmalar. 
• Bıldırçın nəyə camal abaddan 

gedirsən?suyun var dənin var. 
• Bilən kişiye bir söz, bilmeyene bin söz. 
• Bilənlə bilmiyən bir dəgil. 
• Bilən söyləməz ,soyləyən bilməz. 
• Bilən bir tikə,bilməyəni iki tikə? 
• Bilənə bir söyle, bilmeyene bin. 
• Bilərək yanan ağlamaz. 
• Bilik aklın aynasıdır. 
• Bilik daşi ülgüc altda bəlidir. 
• Bilik adamın bəzəgidir.. 
• Bilir məscid dir,deyir kimin evidi? 
• Bilirəm nə yuvanın guşusan! 



 40

• Bildir ölmüş bir eşşək,gəlin bu el ağlaşak! 
• Bilginden düşmanın olsun. 
• Biləğin güvenmek. 
• Bildiğini okumak. 
• Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurda 

değişme.  
• Bilgiye susamak. 
• Bilğisiz insan meyvesiz ağaca benzer. 
• Biliyorsan konus alim sansinlar, 

bilmiyorsan sus insan sansinlar. 
• Bilmediğin işe karışma, bilmediğin yola 

gitme! 
• Bilmediğin aş ya karın ağrıtır, ya baş. 
• Bilmediği beş vakit namaz, bilir de yanına 

varmaz. 
• Bilmediğin işə başıni soxma. 
• Bilmiri harda pişib ,deyir mənədə bir 

çömçə! 
• Bilmək olmaz kəsilməmiş garpuzi. 
• Bilmək ayıb degiı soruşmamag ayıb. 
• Bilmsən bir biləndən sor. 
• Bilmirəm can dincligidir. 
• Bilmirəm baş aörıtmaz. 
• Bilmediğini söyleme,söylediğini inkar etme. 
• Bilinmedik aş, ya karnin agritir ya baş. 
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• Bilirsen götün huyuni, niye içirsen 
yahninin suyuni. 

• Bilseydim atımın ölümünü,gulagi dalısi 
darıya salardım. 

• Bilseydim dərdimi ölməzdim. 
• Bilmemek ayıp değil sormamak ayıp. 
• Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. 
• Bin atın varsa bin dinlən, bir atın varsa in 

dinlən. 
• Bir barmag uşagdır. 
• Bin bilsən de bir bilənə danış. 
• Bir başmag ayaga dar oldi çıxard at. 
• Bir-bir lərdəndi,yüz-yüz lər. 
• Bir bi namaza görə məscidi bağlamazlar. 
• Bina, bina üstina gurulur, ailə, ailə üstina 

kurulmaz. 
• Binicinin saği şali olmaz. 
• Binilməyəcək eşşəğə torba taxılmaz. 
• Bitmez işin anasını yatmak ağlatır.  
• Bir yigit nicə gahraman olsa, sevdiginə 

yenilir.  
• Bir "Ye'rim." diyenden kork, bir 'Yemem.' 

diyenden.  
• Bir yemirəmdən,bir gedirəmdən gorx. 
• Bir ata dokkuz evlada baxar, dokkuz evlat 

bir ata'ya baxamaz. 
• Bir azdan gali bir çoxdan. 
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• Bir azda sən ye,mən movldyim! 
• Bir ac gurd var,bir yalan gurd. 
• Bir ac gurda,bir çılpag göt açıg fəğan edər. 
• Bir abdəstlə bin namaz gılar. 
• Bir abam var atarım, nerde olsa yatarım. 
• Bir abbasi verdik dindirdik,bir manat verdik 

susmadi. 
• Bir adama gırx gün dəli desən dəli olar. 
• Bir ağaca çıkanda hami budaglar silkələnər. 
• Bir ağacla bir eşşək sürələr. 
• Bir ağacda balda olar dikəndə. 
• Bir ağlasın ki arvadım öləəndə ,,baldızım 

olmaya. 
• Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılar. 
• Bir ağacın dibine bin koyun yatar. 
• Bir ağaç suda çok durursa, olur abanoz;  
• Bir akıllı baş bin baş saklar. 
• Bir adamın payi iki aci gorər. 
• Bir adamın garısi ,on adamın yarısi. 
• Bir arxıdan bin at su içər. 
• Bir aydan deyir,bir çaydan. 
• Bir ayrılıg var ,ölümdəmn betər. 
• Bir ayagi burda ,bir ayagi gorda. 
• Bir ayagli getməmək. 
• Bir ayagi gaçagdi. 
• Bir al iki ver hardadi bu bolug? 
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• Bir almagın bir vermagı da var. 
• Bir at,beş gatır. 
• Bir atıb iki vurur. 
• Bir arşın goyunun dibinə düşüb! 
• Bir axırdan atda yeyər,eşşəkdə. 
• Bir ac gudurar bir yalavac. 
• Bir acıyanda bir giciyəndə özün gözlə. 
• Bir atın baruti var imiş. 
• Bir arxa ki su gəlib gman var birdə gələ.  
• Bir ağaç ki yıxilır, üzerina baltalı da 

seğirdur, baltasız da. 
• Bir akça ilə dokkuz gubbəli hamam 

yapılmaz.  
• Bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da. 
• Bir agacta gül də bitər, dikən də. 
• Bir ağaçtan yabada olur, kürək də. 
• Bir ağacın dibine bin koyun yatar. 
• Bir ağaç ki yıhilur, üzerina baltalı da 

seğirdur, baltasız da. 
• Bir agizdan cikan, bin agiza yayilir. 
• Bir ahmak olmayınca, bir akıllı geçinemez. 
• Bir alaca dana bir naxıri poxlar. 
• Bir almaya xırh kişi taş atar, kim düşürürsa 

o yer. 
• Bir at bir deve mi? 
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• Bir avuc altinin olacagina, bir karis 
topragin olsun. 

• Bir amdan ,hiz olunmaz. 
• Bri avam mürid bir kəndidən yaxşıdır. 
• Bir axirda at da bulunur eşşək də.  
• Bir barmag gatıgdan ötür,bir tulugi 

dəlməzlər. 
• Bir barmag baldan ötri tulug götün 

dəlməzlər. 
• Bir başa min xayal. 
• Bir başım var ,bir gözüm. 
• Bir böhtan ,min  ziyan. 
• Bir buğda ək yüz buğda biç. 
• Bir batman bala yemək   olmaz. 
• Bir baş bir dəriyə sığmaz. 
• Bir baş idi,dörd ayag,gələn ötürdi bayag 
• Bir batman tanbaki yanıb indi deyir kimin 

təzıyəsidir? 
• Bir baş hara olsa sığışar. 
• Bir başa bir göz yeter. 
• Bir başa iki gapag cəfadır. 
• Bir başın boş goymag. 
• Bir buludilə gış olmaz. 
• Bir başımdır-bin bir xayalım. 
• Bir başa iki gabz çoxdi. 
• Bir-bir dənlə,həmişə dənlə. 



 45

• Bir birinin saggalına soğan doğrular. 
• Bir bitdən ötri yorgan yandırmazlar. 
• Bir birinə çörək borc vermilər. 
• Bir birin bahsinə ,gılıc vurur tərsinə. 
• Bir bu gün iki sabahdan yaxşıdır.    
• Bir başı bir peşi. 
• Bir baba dokkuz evlât besler, dokkuz evlât 

bir babayi besleyemez 
• Bir bardak suda fırtına koparmak. 
• Bir baş soğan bir kazanı kokutur. 
• Bir bulutla gış gəlməz. 
• Bir bütün bir yarımdan iyidir. 
• Bir bire için yorgan yakar. 
• Bir biçag buldum onuda itirdim. 
• Bircə de,tərcə de. 
• Bircə garış boyi var,dam dolusi toyi var. 
• Bir çamdan həm dama dirək, həm axıra 

kürek olur. 
• Bire çərək tütün yanıb ,indi deyir toy evi 

hardadi? 
• Bir çörək bir çörəgə borcludur. 
• Bir çırag ışıgına on adam yığışar. 
• Bir çırag ki haggdan yana yaği neylər. 
• Bir çıxdi,pir çıxdi. 
• Bir çeynəm sagızın var,çeynə yarışdır 

alnına. 
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• Bir çətvər dilin goyub ,bir batman başilə 
danışır. 

• Bir çuval incini bər bad etmək. 
• Bir çuval gızıl borcun olsun,bir çuval 

buğda borcun olmasın. 
• Bir çustümdür,bir postum,hami mənə 

dostdur. 
• Bir çılpagi yüz cübəli soya bilməz. 
• Bir çörək bir çörəgə borcludur. 
• Bir çakımlık gav gibi. 
• Bir çiçəklə bahar olmaz. 
• Bir çiftliktə iki xoroz ötmez. 
• Bir çocuktan bir deliden al haberi. 
• Birdən aşkı domaldı. 
• Bir dalda durmaz. 
• Bir dağ yıkılmasa ,bir dərə dolmaz. 
• Bir dala basinca, bin dal sallanir. 
• Bir darlığın bir bolluğu, bir bolluğun bir 

darlığı. 
• Bir dəlini yola aparmaga nə var. 
• Bir don gey ki yamagi evdə bulunsun. 
• Bir dana bir naxırın adın batırar. 
• Bir dana iki olsa bəslərəm. 
• Bir dadan peşman-bir dadmayan. 
• Bir deli kuyuya bir daş atar,kırk akıllı 

çıkaramaz. 
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• Bir daş altdan bir daş üstdən. 
• Bir daş at ya bir gaya sal. 
• Bir daçlan duvar olmaz. 
• Bir daşla dugguz goz düşməz. 
• Bir daşla iki serçə vurulmaz. 
• Bir daracıg dəni var,boş dəgiurman axtarır. 
• Bir deliye kandıysan gerçekten delisin 

demektir. 
• Bir dəri –bir smük. 
• Bir dost min ildə gazanılır. 
• Bir dost ,bir post. 
• Bir dostun bin düsman kadar kahri olur. 
• Bir daha axırın adıni pox eder. 
• Bir dirhem et bin ayıp örter. 
• Bir dir ,amma tirdir. 
• Bir de,beş eşid. 
• Bir desən,beş deyərəm. 
• Bir də gəlin olaram oturub durmagımi 

bilərəm. 
• Bir də uşag olsam gırx il iməklərəm. 
• Bir də cavan olseydim sahib-təcrübə 

olardım. 
• Bir dəridir bir sümük. 
• Bir dəfə gəldin yoldaş iki dəfə gəldin 

gardaş! 
• Bir dedilər,on eylə. 
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• Bir dəstmaldan (məndin)ötri ,gysəriyəni 
oda çəkmək. 

• Bir evdə iki baş çıkarsa birin kəs at! 
• Bir evdə gonag çox galsa arvat uşagi ayagi 

basar. 
• Bir evdə ki  
• Bir evdə do zən olsa ,düzən olmaz. 
• Bir ekmək dokkuz aç. durma oradan gaç.  
• Bir ekmeklik unun varsa erbabına yaptır. 
• Bire bin gatmak. 
• Bire itte, bit yiğitte bulunur. 
• Bir əli xeyirdi ,bir əli şər. 
• Bir əli ki kəsmək olmur,öpüb göz üstə 

gymali. 
• Bir əlində dəsti,bir əlində dəsti. 
• Bir əldə iki garpuz götürmək olmaz. 
• Bir edene, bir eden bulunur.  
• Bir əlinin verdiğini öbür əlin duymasın. 
• Bir əlin nesi var iki əlin sesi var. 
• Bir əldən səs çıkmaz. 
• Bir əlındə canım bir əlimdə cananım. 
• Bir əlilə dügün açmag olmaz. 
• Bir əli bağda ,bir əli dağda. 
• Bir əli imanında,bir əli tumanında. 
• Bir əli yağda ,bir əli balda. 
• Bir əlində od ,bir əlində su. 
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• Bir ət ki girdi gazana oldi yeməli. 
• Bir evde iki kız; biri çuvaldız biri biz. 
• Bir evdə sənlik,bir evdə sivən. 
• Bir eşidmisən birdə eşit. 
• Bir əl əkər,iki əl biçər. 
• Bir fincan kahvenin gırx il xatırı vardır. 
• Bir fısılcık yedi köyü yıkar.  
• Bir garip abdalsın, gümüşlü zurna neyine. 
• Bir garilə bir goca dır-dır edər hər gecə. 
• Bir göz ağlasa o bir göz gülməz. 
• Bir gözdə baxmag. 
• Bir gün  gışdan galmışsa da gış gışlıgın 

edər. 
• Bir gün risalə gec çıksın! 
• Bir gün gec müctehid ol! 
• Bir gün varım sənin için. 
• Bir gecənin söhbəti dogguz ay can sözi var. 
• Bir gün ağız galar boş,birgün doli dad 

oli,gün vardi heç zad olmaz ,gün vardi hər 
zad oli. 

• Bir gıza gurban olsun,doööuz goca min 
gari. 

• Bir gızi mon kişi istər bir kişi alar. 
• Bir garı bir goca, kaygana yer her gece.  
• Bir gecənin oğrusi on illik moladan çox 

bilir. 
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• Bir gecənin söhbəti dogguz ay mabədi var. 
• Bir gələn birdə gedər. 
• Bir gəmidə iki peşgah olmaz. 
• Bir gəmidə iki rəis olmaz.  
• Bir gulağım daha bitti (çıktı) . 
• Bir gazanda iki kələ gaynamaz. 
• Bir gapıda iki dilənci olaz. 
• Bir gapilə bir goca ,dır-dır edər hər gecə. 
• Bir garni ac,bir garni tox. 
• Bir gati nazik,min gati yoğun,yarım gati 

hardan tapım? 
• Bir goyundan iki dəri soymazlar. 
• Bir goyundan süri olmaz. 
• Bir gulagın dar ilə,birin darvvaza. 
• Bir gulagdan alır,bir gulagdan çıxır. 
• Bir gaşıgla dogguz abdal yemiş ,birinin 

garni ac galmamış. 
• Bir gaşıgla dogguz abdal keçinəır. 
• Bir gəpig verin –canın alın. 
• Bir gız bir oğlanındır. 
• Bir gıza gurban olum-dogguz goca –min 

garın! 
• Bir goz üçün daş atmazlar. 
• Bir gövdenin bir çıbanı. 
• Bir gaşıg suda boğmak. 
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• Bir gün duz yedigin yerdə ,gırx gün salam 
ver. 

• Bir gün yaranan bir gün öləcək. 
• Bir günlük bəylikdə bəylikdir. 
• Bir günlük yola çıksan bir haftalık tədaruk 

gör. 
• Bir gülnen bahar gelmez. 
• Bir gülnen bahar gelmez,dəli gırgı baz 

olmaz. 
• Bir gön olan ,bir gün öıər. 
• Bir gün vezir, kırk gün rezil olma. 
• Bir gaşıg suda boğar. 
• Bir gaşıg aşın, ağrısız başın olsun. 
• Bir galemde. 
• Bir gazanda kaynamak. 
• Bir göz iki gözün gərdəginə girə bilməz. 
• Bir gözə bir dünya sığışar. 
• Bir gözi alça dəyir,bir gözi səbədə salır. 
• Bir gözi ağlır bir gözi gülür. 
• Bir gördün namərdi,birdə görsən namərsən. 
• Bir görür,iki istir. 
• Bir goca yedi oğla bedeldir. 
• Bir hatır, iki hatır, üçüncüsü vur yatır. 
• Bir handa bir kişi yatmaz. 
• Bir həmd ,yedmiş gul ho vallah! 
• Bir həsir ,bir nəsir. 
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• Bir həsirdi,birdə məmməd nəsir. 
• Bir kərə düşən birdə düşməz. 
• Bir kasa arpa uni arada var. 
• Bir kərə görmək,iki kərə dinləməkdən iyi. 
• Bir kəndə girdin hami kor səndə kor. 
• Bir keçili ,bir keçisində yeyəmədi. 
• Bir kesekle iki serçe vurulmaz. 
• Bir kötünün yedi köya şerri tohunur. 
• Bir köyə, bir deli yetar. 
• Bir köyə,iki dəli olmaz. 
• Bir kişinin payın ii kişi yesə ,ikisidə ac 

galar. 
• Bir külek bal anası akıllı kızı al. 
• Bir kişi taşamazsa sembil sen onu sen 

(aşağılık) bil  
• Bir koltuğa iki karpuz sığmaz. 
• Bir koyundan iki post çıkmaz. 
• Bir kötünün yedi mahalleye zarari vardir. 
• Bir kötü toklu tüm sürüyü boklar. 
• Bir kanatla kuş uçmaz. 
• Bir kıvılcım bütün köyü yakar. 
• Bir kere tökezleyen şaşı,iki kere tökezleyen 

kördür. 
• Bir təkə bir dağ aşırır. 
• Bir insani tanimak icin ya alis vris etmeli, 

ya yola gitmeli. 
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• Bir iş var iki əməl. 
• Bir iş bilən min işləyəndən yaxşıdır. 
• Bir iyi şarab,bir dilbər orətilə tatli zəhərdir. 
• Bir igitin çaştın iki igit yesə ac gali. 
• Bir ilana ,birdə xana inanma. 
• Bir ipdə iki canbaz olmaz. 
• Bir ipək oldi uçdi goyə. 
• Bir ipəgə möhtac dır. 
• Bir insanın dostu da olmalı düşmanıda. 
• Birlik olan sürü için kurt korkulacak şey 

değildir. 
• Bilmirəm garnım sancıdi,ya başım ağrır. 
• Birlik ,bütünlük. 
• Birlik ,dirilik. 
• Birlik harda ,dirilik orda. 
• Birlikdən guvət doğar. 
• Birlikten kuvet doğar. 
• Birə diyər yöz gözlünün əlinə düşüm,kor 
əlinə düşməyim. 

• Birəsinin yüz batman yaöi var. 
• Birə nədir ki yaği nə ola. 
• Birə şılag atdi,dəvənin budi batdi. 
• Birlik olmayınca, dirlik olmaz. 
• Bir içim su. 



 54

• Bir igit gara dağ yumursucan mal 
yığa,,deyər tələb edər nəsibindən artıg 
yeyə bilməz. 

• Biri söyler, biri susarsa ev düzgün gider. 
Gece yağar, gündüz dinerse yıl düzgün 
gider. 

• Biri gedir ,iri gəlir. 
• Birinə dedilər ,tumanın baği gırılınca 

govalarug,dedi sizdə mınlı gaçacaksız. 
• Birini dərisinə girmək. 
• Birinin evi yanar, biri balta sapı üteler. 
• Birinin puli, birinin çuli. 
• Birinin adi var,birinin dadi. 
• Biri düşəndə ,əli kürəklidə gəlir,əli baltalıda. 
• Birinin ganın al,elə bir canın al. 
• Birin gördün gözi gıpıg,səndə gözı gıpıg. 
• Birin vermə kürdə,dadanır dövrədə. 
• Birinin ganın aldın -canın aldın. 
• Birisinin beş batman yaği var. 
• Birisi acından şalvarın satırdi,dedilər,,-

nisiyə verirsən? 
• Birisi acından şalvarın satırdi,dedilər,gəmə 

gılıcla dəgişirsən? 
• Birisi od olsa birisi su gərək. 
• Birisi batman olanda,biridə batman yarım 

olmali. 
• Biri çalır biri giy tutur. 
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• Biri dörd görür. 
• Birisi əkər birisi biçər. 
• Biri ərə gedər ,biri gora. 
• Biri itər ,yuz bir bitər. 
• Biri mənim,biri bəndənin,birində yara 

göndərim. 
• Biri mən demiş ,bir-bir vermiş genə bazar 

pozulmamış. 
• Birin yandırır,birin gandırır. 
• Birindən soruşdular,,-gatır nədən sənin 

çixartmır?dedi,,-atasın yadına salmag 
istəmir! 

• Birindən soruşdular,,-haralısan,dedi,-
evlənməmişəm.! 

• Birinə dedilər,,-atan acından ölür,dedi ,,-
varidi yemədi? 

• Birin bilirsən,birin bilmirsən. 
• Birini evə (köyə,kəndə)yol vermirdilər,dedi 

–çoxami hara goyum? 
• Birin ye,birin yemə,birin de,birin demə. 
• Birin yeyir,birində başi altda goyur. 
• irinin əli,birinin dili işlər. 
• Birinci addımda lovagalanan ,ikinci 

addımda yıxılar. 
• birisi mənə bağlıdır,məndə birisinə. 
• Biri od olanda o ri su olar. 
• Biri yazar,biri pozar. 
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• Biri yanır,biri batır,biri yatır. 
• Biri yıxılanda ,biri dirkələr. 
• Birini vermez fakire, dokkuzunu döker 

çukura.  
• Biri yapar, biri bozar, bu dünya böyle gider. 
• Bir işe başlamak, bitirmenin yarısıdır.  
• Bir işi iki iş eləmə. 
• Bir meclise oturduğunda sana bir söz 

düşecek, sana söz düşmeyecek mecliste 
oturma.  

• Bir mantlıg eşşəgin yarım manatlıg godugi 
olar. 

• Bir meşədə ki,aslani tulki ola,azad edən 
çagal,orda hər,pələng dalana bilər. 

• Bir meşəyə od düşsə yaşda yanar guruda. 
• Bir mıx bir at kurtarır ,bir at bir ər,bir ər bir 

ulus kurtarar. 
• Bir müştəri için məkan açmazlar. 
• Bir mum ol, öz derden yan. 
• Bir musibet, bin nasihat´tan iyidir. 
• Bir misafir çok oturursa olur babanız. 
• Bir nalına vurur, bir mıxına. 
• Bir nəfər işlər,on biri dişlər. 
• Bir papagli bir ev bəslər. 
• Bir pakın bir napakın duasi müstəcab olar. 
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• Bir panabada dəgməz. 
• Bir pərdə dalında min şər var. 
• Bir para pamug ,on para gömrük! 
• Bir pula dogguz hamam tikilməz. 
• Bir saman çöpi dəvənin belin əzər. 
• Bir səpət yumurtaya bir gəpik bəsdir. 
• Bir subay oğlan,bir mitil yorgan. 
• Bir su ki səni aparrı deyinən arazdir. 
• Bir sürüyi bir gurd budar. 
• Bir sürüyə bir gurd yetər. 
• Bir sem'i ki hak yaka cihan uflese sonmez. 
• Bir sadaka bin bela savar. 
• Bir sürü devenin başını, eşşək çəkər. 
• Bir sabır iki sabır üçüncüye vur yatır. 
• Bir söylersen iki dinlə . 
• Bir səggeylə yüz aşıg cızıgdan çıkardar. 
• Bir saəət fikir,yedmış il ibadtdən iyi. 
• Bir salam bir hatır yapar. 
• Bir şahi goy biləgin kəs. 
• Bir şahida bir şahidir. 
• Bir şahiyə gülə atır. 
• Bir şahılıg iydə yemiş yer tutmur. 
• Bir şahısi çıkınca ,cani çıkar. 
• Bir şeir demişəm gafiyada galmışam! 
• Bir şam ki hagdan yana ona heç bvir şey 

olmaz. 
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• Bir şeydə borcli oldug! 
• Bir şahin,gargalar arasında ,gartaldır. 
• Bir tay dügüni belində gəzdirir. 
• Bir tay tanbaki yanıb indi deyir ,leyli kişiydi 

arvad? 
• Bir tay tanbaki yanıb indi deyir ,kimin 

toyudur? 
• Bir tikə götür oda biləsən. 
• Bi rtorba bir təpik. 
• Bir tək ari bir yığın çibidən yaxşıdır. 
• Bir taşla duvar olmaz. 
• Bir taşla iki kuş vurmak. 
• Bir tutam et bin ayıp kapatır. 
• Bir tebessümle dahi olsa, kardeşini 

sevindirmeyi ihmal etme!  
• Bir topal, bit yedi yatağı dolaşır. 
• Bir taxtıda iki padişah olmaz. 
• Bir tikə çorək daşdan çıkır. 
• Bir tikəni bilməyən min tikənidə bilməz. 
• Bir tovuk bir yumurta goyunca yeddi 

mahalə iştdirir. 
• Bir tovuk ki yumurta üstə ooturdi ona biçag 

yoxdi. 
• Bir torba dəni var,beş dəgirman dartmaga 

gedir. 
• Bir okul açan bir hapisane kapatır. 
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• Bir oggayın min ax vayi var. 
• Bir obaynan köç,min obayla galma. 
• Bir okka Pekmez, derdimi develer çekmez. 
• Bir ölüyü çok yıkama, ya osurur, ya sıçar. 
• Bir özündən böyügə,bir özündən kicikin 

sözünə gulag as. 
• Bir özüdür.iki gulagi. 
• Bir öli bit də belindən düşməz! 
• Bir ölkədə iki hakim olmaz. 
• Bir uyuzli dana bir naxiri baturur. 
• Bir var kor oğli ,bir də var kor kişinin oğli. 
• Bir vermə.bir də istər,yatmaga yerdə istər. 
• Bir vuran min ,,vur,,deyəndən yaxşıdır. 
• Bir yanda ağlayır bir yanda gözünün yaşın 

silir. 
• Bir yandan yar ayrısi, bir yandan el tənəsi. 
• Bir yalan,min gan. 
• Bir yumurta bir dağ aşırır. 
• Bir yanda ağlaşma bir yanda çalgi. 
• Bir yandan bağlayan bir yandan açar. 
• Bir yanın soğan ək,bir yanına 

sarımsag,yerin genişləsin. 
• Bir yalvarmag min ölüm. 
• Bir yara vur,karli vur. 
• Bir ysdıgda iki baş -il başında üç baş. 
• Birin ye,birin allah yolunda ver. 
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• Bir yeyərəm dən bir yemiyəndən gorx. 
• Bir ye de bin şükret! 
• Bir yerdə otur ki durmayasan. 
• Bir yerdə otur ki altına su keçməsin. 
• Birin dedin birin demə”birin yedin birin 

yemə! 
• Bir yiğit kırk yılda yiğit olur. 
• Bir yemem diyenden kork, bir oturmam 

diyenden. 
• Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına 

yoğurt.  
• Bir ye de bin şükret! 
• Bir yoğurum hamurun varsa da erbabına 

yoğurt. 
• Bir zad deyəndə galır suyun o tayında. 
• Bir zad deyirəm, bir zad eşidirsən.  
• Bir zaddan ki kökəlmiyəcagam nəyə 

arıglayım. 
• Bir zeytin verir ağzına, bir tulum tutar 

ardına. 
• Bir ziyan min böhtana səbəb olar. 
• Bir ziyan min öyütdən yaxşi. 
• Birbirinle ye iç, alavere etme.  
• Biri bilmeyen bini hiç bilmez. 
• Biri hagg verməz biri hagg alar. 
• Bir idi oldi iki,ovşala gurban olum ovşala. 
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• Bir ilana birdə xana bel bağlama. 
• Bir inad,bir murad. 
• Bir il oğurlug edən ,min ilik 

moladan(gazıdan)çox bilər. 
• Bir it hürməklə kərvan gaytmaz. 
• Bir iti iki daşla vurur. 
• Bir iş başlamayınca gurtulmaz. 
• Bir iş var ,iki əməl. 
• Bir iş tut ki agibəti xeyr olsun. 
• Bir iş başlamadan axirinə fikr ilə. 
• Bir iş bitməyincə obir işi başlama. 
• Bir işin əvvəlinə bax birdə sonuna. 
• Biri gızıl gül biri bənövşə sövər. 
• Biri ölmedikçe diğeri gün görmez. 
• Biri öldi biri murad oldi,allahın ğəzəbinə 

giriftar oldi. 
• Biri köpri tapmır keçməgə, biri su tapmıri 

içməgə. 
• Biri eker biri biçer. 
• Biri yer biri baxar, kıyamet ondan kopar. 
• Biri yarar,ikisi yarar,üçü zarar. 
• Biri yer biri baxar, giyamət ondan gopar. 
• Birinin evi yanar, biri balta sapı ütlər. 
• Birine beş..alnına taş.  
• Birlikten kuvvet doğar. 
• Bit ganın, it gani eyləmək. 
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• Bitdi hər yaramız,galdi saggal darağmız. 
• Bite acıx eliyif köyneyi yandırmazlar 
• Bitli bagglanın kör alıcısı olur. 
• Biti kanlanmak. 
• Bitli əlin goynuna apardi,ac gümana düşdi. 
• Biri tüfəng lidir,biri tüfəngçi. 
• Biri yeyər ölər,biri deyər ölər. 
• Birinin gəl gəlişi,birinin get gedişi.  
• Bitlis kışına, Asker'in işine akıl ermez. 
• Bit yiğitti, pirə it də bulunur. 
• Bitmamiş çalının(yovşan) dibinda 

doğmamış tavşan avlar. 
• Bismillah deməmiş toxum,tulug dələn olar. 
• Biz de aş yok. 
• Biz de bu evin gəliniyik. 
• Biz dən alan kor olsun,bizə verən sağ 

olsun. 
• Biz dən yüzi yumuşaği yox? 
• Biz dən duvari alçagi yox? 
• Bizə gələn peşman,gəlməyən min peşman. 
• Bizə gələn yaraya ,bizdən gedən garalar. 
• Biz gana oldug gaza,gaz özün goydi naza. 
• Biz gıygan gilə ,gıydan gil bizə. 
• Bizə gələn biz oxşar. 
• Biz çörək çörək istərik,biz çörək vermərik 

ki çörəkli olag. 



 63

• Bizdə adam övladiyuk. 
• Bizdə çək kimə soxusan sox. 
• Bizə gələn keçəlin saçi dabanından olar. 
• Biz evləndik –gülüəş dərdik,sən vləndin –

barmagınbaba batdi. 
• Biz gəldik gəlin görməgə ,gəlin getdi təzək 

yığmagə. 
• Biz məkədən gözi palçıgli gəlmişik! 
• Bizim pulumuzun şeri gancıgımış! 
• Bizi həzrət Abassə bağışla. 
• Biz oğri oldug ,gecə aydın. 
• Biz  oldug aləm  yolçusi,sən gördügüni de. 
• Biz ögey,siz doğma! 
• Biz siğədən olmuşug ,siz xanımdan. 
• Biz gülün dərdik,siz gulabın çəkin. 
• Bize gelince yiyip içelim, sizə gelincə gülüp 

geçəlim. 
• Bizi birdə doğan olmaz. 
• Bizim ki el ilənde. 
• Bizim kin oynadag ,sizinkin yeyək. 
• Bizim ki büzdüm,özgənin ki guyrug! 
• Bizim eşşək əvvəlindən guyrugi yoximiş. 
• Bizim çarıg sizin şorba içində,sizin tovuk 

bizim torba içində. 
• Bizim  ağzımıza bab dəgil.Bizim gelin 

evdən kaçar, başını örtər kıçını açar. 
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• Bizim oğlan bina okur dönər dönər bidaha 
okur. 

• Biz ondan yoğurt yemirik,o bizdən ayran 
istir. 

• Biz ümid oldug daza ,daz özün goydi naza. 
• Bıyığında hacı bıyığı yok. 
• Biyah-biyah göş endirməz,dari gərək. 
• Boğanag təkin. 
• Boğa gibi. 
• Boğçada ki əgnimdə,taxçadaki garnımda. 
• Boğça sın goltuguna vermək. 
• Boğaz kavgası. 
• Boğaz olmag. 
• Boğazdan kəsmək. 
• Boğaz dogguz ketitdir. 
• Boğazdan yuxari demək. 
• Boğaz yedigin istəməz ,göz gördügün istər. 
• Boğazi büyük olanın dosti olmaz. 
• Boğaz açan borc içindədir. 
• Boğazında başmag tayi galıb? 
• Boğazında galar,asta ye! 
• Boğazın yaşlamag. 
• Boğazda bostan bitmez. 
• Boğaz dediğin kırk kertiktir. 
• Boğazının deliğine kurban olayım. 
• Boğuşan köpəgin yarasi əksik olmaz. 
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• Boğulursan büyük suda (denizde) boğul. 
• Boğulan ilana dolaşar. 
• Boğusanda barışmağa üz saxla. 
• Bok al bok sat bok oğlu boka muhtaç 

olmaz. 
• Bok boka bülbül der. 
• Bok boku kenəftə bulurmuş. 
• Boktan anlamaz, kenəfə tabanca sıkar. 
• Bok da bok,osuruk da bok. 
• Bok dəğil de babam sıçtı. 
• Bok bokdur,yaş gurusi yokdur. 
• Bok yeyənin gaşıgi belində olar. 
• Bok yediginə pişman olmag. 
• Boklu da çamurluya gülüyor. 
• Bokum da bana yüzgeç ( yüzme ) öğretiyor. 
• Bokun layığı osuruktur.  
• Bokunda boncuk bulmuş? 
• Bokunu tereğe yığmak. 
• Bok yemenin arabçası. 
• Bol bol yiyen, bəl bəl baxar. 
• Bol ekmek harmanda, bol et kurbanda. 
• Bol Götten Ossurmak. 
• Bok yiyip bora gitme. 
• Bor işi bok işi. 
• Bor danasından öküz olmaz. 
• Borca batmak. 
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• Borc alan bicdir.borc verən gic. 
• Borc doli gedər,doli gəlir. 
• Borc elə ver arvada ,borc tükənir arvat galır. 
• Borc verən ağlaya ağlaya gələr,gülə -gülə 

güdər. 
• Borc almag kolay,vermək çətin. 
• Borc alan yerdə dostlug pozular. 
• Borc altında galmag. 
• Borc alan,salam da ver. 
• Boec durar,xərc durmaz. 
• Borcdan gorxan gapusun gen açmaz. 
• Borc  əsarətdir. 
• Borcili alınan köynək adami təmiz 

saxlamaz. 
• Borcludan bir köməc al vır yerə sınsın. 
• Borcun yeyən etibarım yeyər. 
• Borc vermə,borc alma,yoldaşlari ayri salma. 
• Borcili borcun istər,geygənag borc odəməz. 
• Borcililə ag valideyn nin soni bir olar. 
• Borcili nəfəsi soyug olar. 
• Borcili çaxır içən ,iki dəfə keflənər. 
• Borcli yaxşi gnə gəlməz. 
• Borc köməyə bənzər ,galdıgca böyüyür. 
• Borcun mini aşdi ,hər gün otur paxla ye. 
• Borcun ki oldi yüz –gir içində üz. 
• Borc verənin dili uzun olar. 
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• Borc verəndə kəm ver batsa peşman olma. 
• Borc galdıgca uzanar. 
• Borc galdıgca galanır. 
• Borc gıtlagına çıxıb. 
• Borc yaddan çıkmaz. 
• Borc mənim de, tasasi senin mi? 
• Borç yemekle yol koşmakla bitmez. 
• Borcli ölme, rengi sararır. 
• Borcli borclunun sağligin istər. 
• Borcli borclunun ölümün istər ,ölsün malın 

bölsün. 
• Borcludan bir güvəc al ,vur yerə sınsın. 
• Borcludan bir lax yumurtada olsa al bir 

duvarda. 
• Borclunun çox darxdırma ,danar. 
• Borcsuz adam –bəyzadədir. 
• Borcsuz adam yoxsul bəydən yaxşıdır. 
• Borcuni verməyən birdaha borc olanmaz. 
• Borclunun daycasi borc verənindir. 
• Borcun verən varlanar. 
• Borci ilə al ki tez gaytarasan. 
• Borclu olup düşmektense, uyuz olup 

kaşınması ondan iyidir. 
• Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek. 
• Borcun iyisi geri ödenmeyenidir.  
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• Borcunu azaltirsan hür yasarsin, günahini 
azaltirsan rahat ölürsün. 

• Borc ödemekle,yol yürümekle tükenir. 
• Borclu ölmemiş, benzi sararmış 
• Borctan korkan kapisini genis acmaz. 
• Borç yiğidin kamçısıdır. 
• Borc xitdəgində. 
• Borçlu güle güle gider, ağlayı ağlayı gelir. 
• Borusu ötmek. 
• Bostan korkuluğu. 
• Bostan təxtəsi. 
• Bostan əkənin yiyəci mərd olar. 
• Bostan pehini kimi şişmə. 
• Bostana girən godugun gulagi guyrugi 

olmaz. 
• Bostana dadanan eşəgin gulagi guyrugi 

olmaz. 
• Bostana girən itin guyrug gulagın kəsərlər. 
• Bostançiyə kəlik satmazlar.   
• Bostançının kar vaxtıdır. 
• Bostançının sogəti əyri xiyari olar. 
• Bostana girən porsug yabani gəbil edər.  
• Boşa vermek. 
• Boş anbar,boş daracıg,ha ülç-doldur! 
• Boş-boşuna danışmag. 
• Boş boğaz. 
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• Boşboğazı cehenneme atmışlar odunlar 
yaş diye bağırmış. 

• Boş çanagi,doli çanaga vurmazlar. 
• Boşa koysan dolmaz, Doluya koysan almaz. 
• Boş ocagımıza ,eşşək əti.? 
• Boş teneke çok tıngırdar. 
• Boş torbaya at gelmez. 
• Boş çuval ayakta durmaz. 
• Boş çuval dik durmaz. 
• Boşdan bir çıkar,bərkidən iki. 
• Boş dəgirmandi,tagıldısi var uni yox. 
• Boş duranin ayagina şeytan takilir. 
• Boş duranı Allah’da sevmez kuluda. 
• Boş damardan gan çıkmaz. 
• Boş durana şeytan gülər. 
• Boş durunca düşmanınla daş –daşi. 
• Boş evə gız verməzlər. 
• Boş eşşək yır galana-yır galana gedər. 
• Boş eşşək dəgirmana getməz. 
• Boş gab cingildər. 
• Boş gazan gaynamaz. 
• Boş gezmekten bedava calişmak yegdir. 
• Boş gezen boklu örmeyi tez bulur.  
• Boş kilerdə farə gəzməz. 
• Boşbogazi atəşə atmişlar, odun yavaş diyə 

bagirmiş. 
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• Boş fıçı çok langırdar. 
• Boş gezen ayağa bok bulaşır. 
• Boş gezən boklu örmeyi tez bulur. 
• Boş ite menzil mi dayanır? 
• Boş ite menzil olmaz, gezer İrani, Turani. 
• Boş laf(söz), garın doyurmaz. 
• Boş sözdən fayda olmaz. 
• Boş sofraya nə bism illah? 
• Boş torbaya at galmaz. 
• Boş torbaya at tutulmaz. 
• Boş tufəngidən iki adam gorxar. 
• Boş tenəkənin sesi fazla(çox), boş kişinin 

lafı(sözi) fazla(çox) uzun olur. 
• Boş tutan bərk kəsər. 
• Boy  başarıg gətirməz. 
• Boyi büyük olanin giyməti büyük olamz. 
• Boya posa baxma huya hoşa bax. 
• Boyda marifet olsa gavakta xıyar bitmez. 
• Boyu yüklü .   
• Boyağçi küpi dəgil ki . 
• Boyaxana küpi. 
• Boyaxana küpinə azdırmag.   
• Boynuna boz ip ölçülsün. 
• Boyuna düşmedik kaftan eskir sürünü 

sürünü. Yerine düşmedik gelin gider yerini 
yerini. 
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• Boyi bokdan çıkmamış. 
• Boyundurugdan gaçan öküzi kəsərlər. 
• Boynum gıldan incədir. 
• Boynuni bitlər yeyr,çörəgin itlər. 
• Boynuni büyütüncə ,beynini büyüt. 
• Boyun uzun-beyin boş. 
• Boyun yoğun- Beyin boş ,tut gulagından 

cütə goş. 
• Boyun duruğunu görünce öküz canlanır. 
• Boyumca buldum, huyumca bulamadım. 
• Boyuma göre boy buldum da huyuma göre 

huy bulamadım. 
• Boyundan büyük bok yemək. 
• Boyun yere gəlsin.( Ölsün ) 
• Boynuz atmak. 
• Boynuz goça yük dəgil. 
• Boz atda ölür,murtuzali bəydə. 
• Boz tula gedər ,boyni yoğun gələr. 
• Boz üzüm var,dori sözüm. 
• Bozum olmak. 
• Bozuntuya vermemek. 
• Böyreği büyük olmak. 
• Böylə ğəm ,böylə kədər,böylə gəlir.böylə 

gedər. 
• Böylə evladi çay aşaği axırdım,çay yuxari 

axtarım. 
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• Böhtana düşən odsuz yanar. 
• Bölük börçük. 
• Böri koşnısın yimez. 
• Brki məxmələ çalır. 
• Börküni goy gabagına –gazi elə. 
• Börküni uca goy. 
• Börki isdi soyugdan ötri goymazlar. 
• Börkü goyan başə gərək,,börkünədə bir 

yaraşa. 
• Börkün goy altdan otur üstündə. 
• Börkün gurna dir. 
• Börkləri dəgişik düşüb. 
• Börkçünün börki olmaz. 
• Börkçünün börki olmaz,kürkçönün kürki. 
• Böyüğün sözüni tutmiyan, ulliya uliya kalur. 
• Böyle duanin, böyle amini olur. 
• Böyügi axmag ,kiçigi toxmag. 
• Böyügib, -kiçilib. 
• Böyügünə ağ olan güzünə ağ düşər. 
• Böyük ağacın böyük kölgəsi olar. 
• Böyük adam işindən bəli olar. 
• Böyük başın, böyük derdi olur. 
• Böyük başın küçük işə soxma. 
• Böyük- böyük danışma başınba gəlir. 
• Böyüklə- böyük,kiçiklə -kiçik. 
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• Böyük köprudə olsa üstündən keçməmag 
gərək. 

• Böyükdən gorxmag ayıb degil. 
• Böyük gözün ışıgı olmaz. 
• Böyük lərin düşguni,ageyərlər gış güno. 
• Böyükdə güc olar,yalan olmaz. 
• Böyükün tanımayan allahi tanımaz. 
• Böyük yoxundi get böyük daşa təkə et. 
• Böyük gapının böyük də halgasi olar. 
• Böyük dagın böyük dumani olar. 
• Böyük danışani kiçik tut. 
• Böyük dərd böyügün azmasıdır. 
• Böyük evın gabiləsidir.  
• Böyük balıg küçük balığı yutar. 
• Böyük dağa kar yağmadıkça küçük dağa 

sıra gelmez.  
• Böyük baxma,becərikli bax. 
• Böyük dağın büyük fırtınası olur. 
• Böyük olan yerdə kiçik danışmaz. 
• Böyük olanın gursagi böyük olar. 
• Böyük olarsan -biləsən! 
• Böyük mesnette (mevkide) olanın baş 

ağrısına ağlayan çok olur. 
• Böyük nə edərsə ,kiçik oni götürər. 
• Böyük söyleyen akşama yetmez, Geniş 

adımlayan eve ulaşamaz. 
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• Böyük tikə boğaz yırtar. 
• Böyükə – böyük deyiblər,kiçigə kiçig. 
• Böyükə hörmət elə ,səndə böyük 

olacagsan. 
• Böyükdəndə böyügı var. 
• Böyüksuz evdə xeyr-bərəkət olmaz. 
• Böyüksuz ev,tarısız ev. 
• Böyüklərə böyük ol,kiçiklərə göstər yol. 
• Böyük sözde yanlış yok, ulu sözde ayıp 

yok. 
• Böyük ye, büyük söyleme. 
• Böyük eşşək,kumca çul? 
• Böyüğünü bilmeyen Allah'ını da bilmez. 
• Böyügi nə yapdiysa kiçikdəndə o bəklənir. 
• Böyüklərin sözu altin gibidir, yerdə galmaz. 
• Böyük lokma ye, büyük lokma konuşma. 
• Böyük lokma ye,büyük söz söyleme. 
• Böyük olup da ahmak olcağına,ufak olda 

çakmak ol. 
• Bözülüp oturmak. 
• Bu akıl məndə ,bu dua səndə. 
• Bu ağdan gurtulsam min yaşaram. 
• Bu ayagda dəvə uşagimiş! 
• Bu arşına bez verməzlər. 
• Bu başa bu börküdə artıgdır. 
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• Bu boynum ,buda gılınc. 
• Bu börki goy baban başına. 
• Bu bolluğun, bir da darlığı olur. 
• Bu cibdən o bir cibə. 
• Bucagdan baxan tez yakalanar. 
• Bucagdan getsədə ,ocagdan getməz. 
• Bu çagacan gonşi gızına idim,indi oldi –ev 

gızı,ev gəlini. 
• Budağdan düşən alam ağac dibinə düşər. 
• Budi ki var. 
• Budi sıxmagla am daralmaz. 
• Bu daşlari ətəgindən tök. 
• Bu daş ,bu tarazi. 
• Bu dünya dörrd duvar dirək bir bina.şmən 

yeyim sən yemə mən galım ,sən ol fəna. 
• Bu dərdi gora aparmag olmaz. 
• Bu dünya be.dir,soni heçdir. 
• Bu dünya mənim,o dünya sənin. 
• Bu dünya arsızla gəmsizindir. 
• Bu dünyada vəfa yox. 
• Bu dünyadan xəbəri yox,o dünyadan 

danışır. 
• Bu dünyaya etibar yox. 
• Bu dünyada maldan mülküdən akıl baş 

yaxşıdır,anlamayan bir kələdən bir gara 
daş yaxşıdır. 
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• Bu dünyanın adami degil. 
• Bu dünya genişdir,sənədə yer var mənədə. 
• Bu dünya fani dünya! 
• Bu dünyada keyif çəkim ,o dünyayla işim 

yox. 
• Bu dünya iki kapılı handır, gelen bilmez 

geden bilmez.  
• Bu dəvəyi ya güdersin ya da bu diyardan 

gidersin. 
• Bu dünya, etme bulma dünyası.  
• Budalanın yağı çok olursa sakalına sürer. 
• Bu günün, yarini da vardur. 
• Bu gün eşşək sanışda. 
• Bu gün ki söz sabahki sözdən körpülüdür. 
• Bu gün ki akllım gecmiş günümdə oleydi.  
• Bu gələn vali,çiynində çuvali. 
• Bu gara o garalara bənzəməz. 
• Bu gəd ki gədirəm gəndi yoluyam. 
• Bu gəlməsə al ağac . 
• Bu götünən tuman yırtanmazsan. 
• Bu göz görən işi o biri göz görməz. 
• Bu gün ala dağda,yarın gara dağda. 
• Bu gün belədir,sabah elə. 
• Bu gün var sabah yox. 
• Bu gün dünyadır,sabah axirət. 
• Bu gün gəlib giçdi ,sən sabaha bax. 
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• Bu  gün məndədirsə,sabah sənədir. 
• Bu gün sən deyərsən,sabah sənə deyərlər. 
• Bu gündən sabhi gür. 
• Bu gün dalşar,sabah barışar. 
• Bu günki gız ,sabah anadır. 
• Bu günki yumurta sabahki tovukdan 

yaxşııdr. 
• Bu günki tovuk sabahki gazdan yaxşııdr. 
• bu günki uşag-sabah goçag. 
• Bu günki ye,sabaha ye gismət. 
• Bu günün sabahıda var. 
• Bu gün nəgd sabah nisiyə. 
• Bu gün ye ,sabaha gismət nə ola. 
• Bu gız iyi gızdır,ərə gedəndən sonra bax,bu 

gəlin yaxşi gəlindi ,birin doğandan sonra 
bax. 

• Bu gılıınc ,bu meydan. 
• Bu əl o ələ köməkdir. 
• Bu əyamın gızlari,kəbın kəsər özləri. 
• Bu əldən ver ,o bir əl bilməsin . 
• Bu əldən verən o əldən alar. 
• Bu hələ hərbəsidir,zorbasi daldadi. 
• Bu hələ həlbəsidir,zərbəsi dalda dadi. 
• Bu Hasan'a bu Hüseyin'e bokum kalmadı 

pay kəsənə. 
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• Bu ilki serşə bildirki serçəyə çüh-çüh 
örədir. 

• Bu gırgına xan dözməz,göydən xan 
yağmali. 

• Bugünün işini yarına bırakma. 
• Bu gar yağdı ki hem el üşüye, hem ayag 

üşüye. 
• Bu gara o garalara bənzəməz. 
• Bu küzanın öğunda, çoh bardah kınlur. 
• Bu kəndə bir dələk gəlib kakıli yandan 

goyur. 
• Bu pəhriz nə,bu sirkə turşusi nə?  
• Bu gün gızın dövməyən sabah dizin dövər. 
• Bu gün mənim sabah sənin. 
• Bu necə bostançılıg,dəymişin goyar,kalın 

dəıyir? 
• Bu mey meyxanaçınındır,görən gavali 

daldada. 
• Bu meydan,bu şeytan. 
• Bu meydan bədoy meydandır,burda 

yabular guyrug bular. 
• Bu səsi daxmaya yerləşdirmək olmaz. 
• Bu söz gulaga goyay gəlir. 
• Bu sıçıb galının orta gülünə. 
• Bu təpigə at dayanar. 
• Bu toyug az pismis, çatali batirdikca 

gidakliyor.  
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• Bu öküz o öküzün bac oğlu sudur. 
• Bu oğluma, bu kızıma kalmadi boğazıma. 
• Bu onun yanında muştulugdur. 
• Buğday başak verince orak pahalanır. 
• Buğda çörəgi yeyən it boynuzli olar. 
• Buğda yeyib cənntdən çıkmışam. 
• Buğda gostərir,arpa satır. 
• Buğda əkməgi (çörəgi)yemədiksə ,xalg 
əlində görmüşuk. 

• Buğda əkməgi boynuzi olar. 
• Buğda olmayan yer də ,darini gözə pəpələr. 
• Buğdadan əlim kəsildi,gümanım sənə galdi 

arpa çörəgi. 
• Buğda yerdən götürülüncə orag bahali olur. 
• Buğdam var demə anbara 

goymayınca,övladım var demə 
evlənməyincə. 

• Buğdanın icabətindən aci otlarda suiçər. 
• Buğdasıni sütül yeyən xərməndə ac gali. 
• Buğdam var deme ambara girmeyince, 

oğlum var deme el kızının koynuna girince. 
• Bugünün işini yarına bırakma. 
• Bugun yedigin xurmalar yarın gotunu 

tırmalar 
• Buğda eppeyin olunca, buğda dilin olsun 
• Buğday başak verince orak pahalanır.  
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• Buğday ekmeğin yoğişa, buğday dilin 
olsun. 

• Bulag başdan bulanlıgdır. 
• Bulag gərək yerindən bulag olsun. 
• Bulag gərək yerindən bulag olsun su 

tökməklə bulag olmaz. 
• Bulamac həmişə diş çıkartmaz. 
• Bulag üz gözüni kor istəməz. 
• Bulag üzi tərpənməz,əl –obani ayagına 

gətirir. 
• Bulaga susuz aparır,susuz gətirər. 
• Bulan buldi ,vuran vurdi başından. 
• Bulanık suda balıg tutmak. 
• Bulan masa ,durulmaz. 
• Buldum biləmdim, bildim bulamadim. 
• Buldugundan danış ,bulmagıgın səni 

güdaza verər. 
• Bulduguni əldən vermə. 
• Buldugunu soruşma. 
• Bulanık suda, balıg avlanmaz (tutulmaz). 
• Bulmac dəliyə galdi. 
• Bulamani bulama ,buladıgca yalama. 
• Bulanıg sudan balıg tutulmaz. 
• Bulut altından çıxan gün,yaşmag altından 

çıxan üz. 
• Bulut külək oynadır,aklı kəm olani fışdirıg. 
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• Bulut gibi. 
• Buği saggalından gabag çıkıb. 
• Buğdan çəkib saggala goymag. 
• Buğdayla goyun,dalısı oyun! 
• Buği buraxmısan ,saggala salam verir.! 
• Buğunun altından keçiblər. 
• Buğun yağlayıblar. 
• Buğun atından keçən var. 
• Buyuni ölçmək.     
• Buyuni ardi gocurdur. 
• Buyuni yoğun.           
• Bulutdan nəm çəkir. 
• Bulut gedar Ahisha'ya, san gir pashaya, 

bulut gedar Muş'a, san ge- 
• Bulut gitti Van'a, kalkın girin divana; bulut 

gitti Muş'a, kalkın gidin işe. 
• Bum –buz. 
• Bundan sora əlinə üz cibin sal. 
• Bundan iyisi,şamdan kaysi. 
• Bundan sora düşəndə oz evinə düş. 
• Bundan sonra öyləni burda ye,əl üzüvi də 

çal. 
• Bundan fatiyə tuman(dizlik) omaz. 
• Buna bir bağ sovzi verməzlər. 
• Buna mala yəgubunda sözi yox. 
• Bu nişə şərbətə heç uyar mı? 
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• Buni edəcəgəm demə,buni etdim de. 
• Buni goy ora,oni goy bura. 
• Buni yemişəm bad varım ,şagıli badamda 

yarım. 
• Bu tren kömür seçmez. 
• Buri garısa itin gülməgi gələr. 
• Buri nin gağzi yesədə gan ,yeməsədə gan. 
• Buri suz orman ,oğrusuz ölkə olmaz. 
• Buri barda gan olu. 
• Buri dostuni kast etməz. 
• Buri nun gırs gıl gından ,tülkünün hayasi 

min yaman. 
• Buruşdurmag. 
• Buranın latıda var,lütüdə,biz lotiyik. 
• Burası Tekke Derəsi ,ayıya kaval çaldırır. 
• Burasın oxumamışdım! 
• Burda ala garga balalamaz. 
• Burda- batag eyləmək. 
• Burda Hüseyn Körd gilifdən çıkıb. 
• Burda virir,gılıncı,fələkdə oynar uci. 
• Burda dəvə ükilə itər. 
• Burda dilənər,orda zəkat verər. 
• Burda mənəm ,bağdad da kor xəlifə. 
• Burda oturma –atamındır, orda oturma –

anamındır. 
• Burda suyun gaşıgi bir gözədir. 
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• Burda oturma –heç olar,orda oturma pis 
olar. 

• Burdaoturma ,orda otur,çəhnəmdə ,gorda 
otur! 

• Burda uləma diz yerə goyub. 
• Burun bükmek. 
• Burun gulaga sədəgədir. 
• Burnu çurk guzu boynuzu burma goç olar. 
• Burnu havada.  
• Burnu da ganamadi. 
• Burnu yelli. 
• Burun sallamag. 
• Burnundan gəlmək. 
• Burun yüzdan, yüzülmaz (ayrılmaz). 
• Burnundan kıl aldırmaz. 
• Burnundan buzalamak. 
• Burnun ucn görməyib. 
• Burnun-gulagına gurt düşmək. 
• Burnum gurcalasa xəbər salar. 
• Burnu(önderi, lideri) olanın kuyruğu da olur.  
• Burni Gaf Dağı’nda su içir. 
• Burni duli(əyri)dir. 
• Burni goydə. 
• Buri tapsa tək ortag,garga tapsa ağac 

ucunda. 
• Burnun yeli xərmən savurar. 



 84

• Burnun girməyən yerə başın soxma. 
• Burnun hər deşiyə soxma. 
• Burnun oğmag. 
• Burnun siksan –cani çıkar. 
• Burn –gulag başa sədəgə dir. 
• Burn çirkin olanda kəsib atmazlar. 
• Bu soyugda iti vursan dışari(eşigə)çikmaz. 
• Boy demək. 
• Boynuz sonra çıxar,ammagulagi geçər. 
• Boynuzli bir guzi kələsiylə canavara 

meydan oxur. 
• Buyurug allahdandi. 
• Buyur –buyurlə iş keçməz. 
• Buyurn uşaglar,goymayılar özümün kiklər. 
• Buyuran bilməz,hazırlayan bilir. 
• Buyurdugi guluga bax,verdigi hagga. 
• Buyrug sənin,gullug mənim. 
• Buyrug sözünküdür,adil hükümdar! 
• Buyur semək siyir demək deyil. 
• Buyurmakla görən uşak, sürüməklə 

yürüyən eşşəkinsanı gocaltır. 
• Bu yara bəsimdir mənə,vurmayın dubarə 

mənə. 
• Bu yolun bisi ,buda ikisi. 
• Bu yoğunlugda şir birinc olmaz. 
• Buxag salamag. 
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• Buz baltasi. 
• Buz üstə çıxan danaya dönüb. 
• Buz ustəyazi yazmazlar. 
• Bu zillətlə çörək gazan,onuda nur cəhan 

yesin ,sənə yaman desın. 
• Buzi gün əridər,adami xəcalət. 
• Buzuna duzli su goymag. 
• Buzağılı inek gıymetli olur.  
• Bu zirəklikdə neçə gardaşsiz? 
• Bügünkü toyug, yarınki kazdan iyidir. 
• Bükəmədiğin eli öpəcəksin. 
• Bülücü gözün say. 
• Bülbül gibi konuşmak. 
• Bülbülə güllüg,gargaya külük yaraşi. 
• Bülbülü altın kafese koymuşlar, vatanım 

demiş . 
• Bülbül yeddi yumurta goyar biri bulbul olar. 
• Bülbül viranədə ötməz,bayguş viranədən 

getməz. 
• Bülbül güli sövər,adam vətənin. 
• Bülbülün çektiği dili belası. 
• Bülbülə gizıl gafəsdən kol dibi xoş olar. 
• Bütüni kəsmə,paraya dəymə,doğra ,doyunc 
   a ye. 
• Bütün iplər gəlib bu duvagdan keçəcək. 
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