
ATASÖZLERİ VE DEYİMLER 

C 
toplayan:ali .b.turk 
E-mail:turkbaris2003@yahoo.com 
 

 
• Cabır gazani kimi. 
• Cabirin geçisindən keçdi. 
• Cabuk parlayan cabuk soner. 
• Cahanda kələ sağ olsun,küləh əksik dəgil 

mərdə. 
• Cahazına bax naz ilə gəlin.ş 
• Cahılilə bal yemə,akıllılə daş daşi. 
• Cahılilə çıxma yola,gətirər başına min bir 

bəla.  
• Cahil adam meyve vermeyen ağaca 

benzer.  
• Cahil bir yaşar, bilgili min yaşar. 
• Cahil dirilərin ölüsüdür. 
• Cahil ile etme sohbet küstürürsün,cam 

kırığıyla etme dahret kestirirsin. 
• Cahil ile konuşan cahil olur. 
• Cahil ile sobet etmek güctür bilene,çünkü 

cahil ne gelirse söyler diline. 
• Cahil olan vakitsiz öten xoroz gibidir. 



• Cahil özünə düşmandır,başgasına nəcür 
dost olar? 

• Cahil sonunda tula guyrugi xınalar. 
• Cahildə söz əylənməz. 
• Cahildən goirx,dəlidən gorxma. 
• Cahilden kork, arslandan korkma. 
• Cahilə goşulan cahil olar. 
• Cahilə söz anlatmag,dəvəyə xəndəg atlat. 
• Cahile söz anlatmak, deveye xendeg 

atlatmaktan güctür. 
• Cahile söz anlatmaktansa, deveye 

xendeg atlatmak iyidir. 
• Cahilə söz əglənməz,günbəzə göz. 
• Cahile söz yetmez, çalıda gül bitmez.  
• Cahili cahilər mədh eylər. 
• Cahilin  sözi -eşşəgin angırmagi. 
• Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı 

yeğdir. 
• Cahilin dostluğundan, Alimin düşmanlığı 

iyidir. 
• Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı 

iyidir. 
• Cahilin dostluğundan, alimin düşmanlığı 

yeğdir. 
• Cahilin ibadətindən ,alimin yuxusi 

yaxşıdir. 
• Cahilin sofusu şeytanın maskarası. 



• Cahilin yanında kitap gibi sesiz ol. 
• Cahilin yoxsuluna dəli deyərlər. 
• Cahillik gibi zulmet olmaz. 
• Cahilliyə izadan ya tila guyrugi xınalar,ya 

camadar olur. 
• Calanan gab dolmaz. 
• Calasan gni-günə keçən gün olmaz. 
• Calihe laf anlatmak, deveye hendek 

anlatmaktan, köre renk tarif etmekten 
zordur. 

• Cam kırılsın, can kırılmasın. 
• Camaətin garasi basar. 
• Camaki oğriyə yerin bilindirir. 
• Camakini cibə goymag olmaz. 
• Cambaz ipte, balıg dipte gerek.  
• Camdan yel əsti. 
• Camə dari müştəridən çox. 
• Camış hənəyi göz çıxardır. 
• Camış ilə gəzən danani gurd yeməz. 
• Camışın suya sıçtığı gibi. 
• Camışın xoştagıgi dananın ölümüdi. 
• Camışın zərafəti göz çıxardar. 
• Cami dururken mescitte namaz mılınmaz. 
• Cami ne kadar büyük olursa olsun, imam 

bildiğini okur. 
• Cami yıkılsa da mixrap yerindedir. 



• Caminin içi dururken dışına haramdır. 
• Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör 

olur. 
• Can ağrıyan yerdən çıxar. 
• Can alacak yer. 
• Can alan baxışından bəli olar. 
• Can atmak. 
• Can axdi,xuda baxdi. 
• Can baladan şirindi. 
• Can bazarında. 
• Can bazarda satmazlar. 
• Can bir galıb yaşar. 
• Can boğazdan gelir. 
• Can bostanda bitmez. 
• Can candan ayrı di. 
• Can cəfadan usanır,səfadanda. 
• Can cikmadan ümit kesilmez. 
• Can çəkişmək. 
• Can çıkadı, huy çıkmadı. 
• Can çıkar huy çıkmaz. 
• Can çıkmayınca huy çıkmaz. 
• Can de , can eşid. 
• Can deməklə can əksilməz. 
• Can deməklə candavn can çıxmaz. 
• Can deyən çox ,can verən olmaz. 
• Can evi, babam evi. 



• Can evinden vurmak. 
• Can gedincə mal getsin. 
• Can havliyle koşmak. 
• Can kulagiyla dinlemek. 
• Can mənim camım,çıksın sənin canın. 
• Can pazari. 
• Can sağlıgi –dünya varlıgi. 
• Can sefadan da usanır, cefadan da. 
• Can sefadan da usanır, cefadan da.  
• Can sənin ,cəhənəm tarnın. 
• Can sənin ,cəhənnəm tanrının.  
• Can sıkmak. 
• Can şirin olar. 
• Can var ğəm var,bi ğəm can var? 
• Can verəndə gardaşa ver,min il keçsə 

yad olmaz. 
• Can verirsən bnoz serçəyə ver ,garanguş 

gəldi gedərdi. 
• Can yanmayinca gözdan yaş galmaz. 
• Can yanmayinca gözdan yaş galmaz. 
• Cana can gatmak. 
• Cana cömertlik olmaz.  
• Cana gelen, mala gelsin. 
• Cana minnet bilmek. 
• Cana –sinə. 
• Cana yakin. 



• Canamaz suya çəkmək. 
• Canandan ayrılan candan ayrılar. 
• Canani sövən candan əzizdir. 
• Canani sövən candan keçər. 
• Canavar tək galında başına çaggalar 

yığışar. 
• Canavardan gorxan meşiyə girməz. 
• Canavarla gonşi olan çomağın yerdə 

buraxmamali. 
• Canavarlar ağız-ağıza yatarlar. 
• Canbaz ipte, balıg dipte gerek. 
• Candan cananımı gerek, yürekten 

yananım gerek. 
• Candan gonşi payi olmaz. 
• Candan gonşuya pay olmaz. 
• Candan kəbab olmaz. 
• Candan kəbab,gandan şarab olmaz. 
• Candan sonra cixan xarab olsun. 
• Candır,patlıcan degil. 
• Canı acıyan eşek atı geçer. 
• Canı burnuna gelmek. 
• Canı cana örmüşler, artanını kesmişler.  
• Canı canan yolun dadyən çox olar,goyan-

az.  
• Canı kaymak isteyen mandayı yanında 

daşır. 



• Canı kaymak isteyen mandayı yanında 
taşır. 

• Canı sapdan asıli. 
• Canı sopa isteyen keçi, gider gelir 

çobanın değneğine sürtünür.  
• Canı yanan eşşek, attan hızla kaçar. 
• Canı yanan ya bir olar,ya iki. 
• Canım getsin malım getməsin. 
• Canım gurban yaxşi gonag,gəl ocaga 

birdə gonag. 
• Canımdan olmayana candan ağaci 

neyləsin? 
• Canımdan tikan çıxartdi. 
• Canımı da alsan,gülə-gülə al.  
• Canımi da alsan gülə-gülə al. 
• Canın oğazında,öskür çıksın. 
• Canın sag olsun! 
• Canın sağ olsun! 
• Canına acımayan, cananına acımaz. 
• Canını cibində gəzdirir. 
• Canıni yaxşi saxla ğəfil ölüm var. 
• Cani bğazına yığışmag. 
• Cani burnundan çıxmag. 
• Cani canan yolunda goyan çox olur,verən 

–az. 
• Cani cənnət istiyer, günahları koyermiyer. 



• Cani çekmek. 
• Cani gitmek. 
• Cani it canıdır. 
• Cani nədir ,cəsadi nə ola? 
• Cani olanın ,gaygısıda olur. 
• Cani olmayan kayısıda olmaz. 
• Cani sapdan aslanır. 
• Cani yanan ya bir ölar ya iki. 
• Cani yanmak. 
• Canilə oynamak. 
• Canina okumak. 
• Canina tak etmek. 
• Canindan bezmek. 
• Canini dişine takmak. 
• Canini sokakta bulmamak. 
• Canla başla. 
• Cansıza, çürük dayanmaz. 
• Car saldılar carıxçıya,tumani cırıxçıya. 
• Cavahirə baxma ,oni taxana bax. 
• Cavan baş bir çanax candır. 
• Cavan gözi tez gızar. 
• Cavan gözilə gız alma ,goca gözilə bez.ə 
• Cavan güzgüdə gördügüni ,gari kərpişdə 

görər. 
• Cavan işlər,goca dişlər. 
• Cavan məst olar,goca sust. 



• Cavana deyərlər donun ver toya 
gedək,gocaya deyərlər kürkün ver oyun 
verək. 

• Cavanın gözündə gan olmaz. 
• Cavani göndər at almaga,gocani arvat 

olmaga. 
• Cavanlıg da bir dəfə olur,gocalıgd. 
• Cavanlıg gözəllikdir,oni oni boyamag 

artıgdır. 
• Cavanlıg özi nemətdir. 
• Cavanlıg sultanlıgdır,saxlaya bilsən saxla. 
• Cavanlıgad həkimlik,gocalıgda səlimlik. 
• Cavanlıgda daş daşi ,gocalıgda ye aşi. 
• Cavanlıgda gəfəs,gocalıgda həvəs! 
• Cavanlıgda gocalıga göz saxla ,puli 

gündə pulsuz günə pul saxla,savaşanda 
barışmaga üz saxla. 

• Cavanlıgda həlimlik,gocalıgda salimlik. 
• Cavanlıgda pul gazan,gocalıgda gor. 
• Cavanlıgda yığ ,goicalıgda ye. 
• Cavanlıgda zəhmət cəkən,gocalıgda 

möhnət çəkməz. 
• Cavanlıgın gədrin bilmək gərək. 
• Cavanlıh əmanət dir,goclalıg ğənimət. 
• Cavanlılg,cununlug. 
• Cavırın ekmeğini yiyen, kılıcını sallar.  
• Cebi delik yordamından geçilmez. 



• Cebimde param var, evde dirliğim iyi, 
düğünü nideceğim. Girer oynarım, çıkar 
oynarım. Cebimde param yok, evde 
rahatım hoş değil, ölüyü nideceğim. Girer 
ağlarım, çıkar ağlarım. 

• Cəbraılin ganadının səsi gəlir. 
• Cəd ganlısıdır. 
• Cəfa çəkməyən vəfa görməz. 
• Cəfasın mən çəkim ,səfasıni yad gördi. 
• Cefasiz sefa olmaz. 
• Cəfayı çeken vefa görür. 
• Cəfayi cekmeyen sefanin gədrini bilmez. 
• Cəfcafından  geçilmez. 
• Cəhalət səfalət doğurar. 
• Cəhd çarıg yırtar,iş odi ki hagga vara. 
• Cəhd elə dost gazan,düşmən ocag 

başında. 
• Cəhd elə yar ol nə yad. 
• Cəhdilə siçan taxta dələr. 
• Cəhənnəmdə də adamın dayısi gərək. 
• Cəhənnəmdən əli kösövli gəlib. 
• Cəhənnəmdən gəbiz siz gəlib. 
• Cəhənnəmə gedən gələr,müştərinin 

güdən gəlməz. 
• Cəhənnəmə gedən oti gabagdan aparar. 
• Cəhənnəmə gedən özünə yolldaş axtarar. 



• Cəhənnəmə gədər yoli var. 
• Cəhənnəmə girsə yüzi gızarmaz. 
• Cəhənnəmi gözümlə gördüm. 
• Cəhlınən cəhənəmə gedir. 
• Cemaat ne kadar çoksa imam gine 

bildiğini okur. 
• Cəmal gedər,kəmal gali. 
• Cenerdereye sokmak. 
• Cenerdereye. 
• Cənnət də  bu dünuadadır,cəhənnəm də. 
• Cənnet hatunu olasın. 
• Cənnete girmek istersen öldür yılanı, 
• Cənnete gitse, fidan kırar; cehenneme 

gitse kazan deler. 
• Cənnətin yaylagi,cəhənnəmi gıçlagi. 
• Cərgədən galan keçəl olar,cərgədən 

çıxan gotur olar. 
• Cərgəsində bir pox yoxdi. 
• Cəsaret, ölmekle değil, yaşamakla ölçülür. 
• Cəsur adamin bakişi, korkagin kilicindan 

daha çok düşman titretir. 
• Cəvahir bazarında mıncıg satmazlar. 
• Cəvahir cında içində olar. 
• Cəvahir olsada eşşəgin yüki,yenədə 

eşşəkdir,parıldar tüki. 



• Cəvahirin giyməti var,amma sözün 
giyməti yox. 

• cəvahirin giymətin saraf bilir,nə bilir hər 
divanə. 

• Ceviz gabugi garın doyurmaz. 
• Ceviz gölglesi yavuz gölgesi, söğüt 

gölgesi, yiğit gölgesi. 
• Cevizli kızları erkeği sever. 
• Ceyran govan çiçəgə batar,doğğuz govan 

–leşməyə. 
• Ceyrana deyir gaç,taziya deyir tut. 
• Ceyranın gaçmasıni gördüm ,itimdən əl 

çəkdim. 
• Ceyranın yügürmagın gördüm ,indidən 

töbə eylədim. 
• Cəzalandırmaya muktedir olduğunu 

zaman affet ki, affın bir değeri olsun. 
• Cəzasız cürm sahibi çox oar. 
• Chanda cəhd elə yar ol bar olma. 
• Cıdani çuvalda gizlətmək olmaz. 
• Cıdani oğurlayan yerin bilər. 
• Cığal içində halva pay edilməz. 
• Cılk yumurtadan cücük çıkmaz.  
• Cında –alaşa ikmi. 
• Cındalarından cinlər ürkür. 
• Cındıragli cinə bənzər. 
• Cındırından cin gorxar. 



• Cırmaga bezimiz,verməgə var. 
• Cızıgından çıxmag. 
• Cibə iki əl uzansa ,dibi cırılar. 
• Cibi xali,pozi aalı. 
• Cibim təkin tanımag. 
• Cibimin pamugi əlimə gəlir. 
• Cibin ilə məsləhət eylə. 
• Cibində ciçan oynadır. 
• Cibindən korkan cibinliği beraber daşır. 
• Cibivin söküklərini dikmirəm ki! 
• Cibnində akrəb var. 
• Cici –baci. 
• Cicim iyiydi , tandıra düştü daha iyi oldu. 
• Cicinin axər yorgani. 
• Cida ilə gulaga pamug yürütmək olmaz. 
• Ciftciye yagmur, yolcuya kurak, cümlenin 

muradini veren Hak. 
• Cigeri ağzına gele. 
• Cigəri su olmag. 
• Cigeri  delikli  metelik  etmez. 
• Cigeri  gan olmayan pişik,asılarsın 

gənarıdan! 
• Ciğala tanri verməz,versədə garni 

doymaz. 
• Cilo gəmirir. 
• Cin atına minərəm,atani yandıraram. 



• Cin ayri,şeytan ayri. 
• Cin azidi  cöngədə,biridə çıxdi 

kölgədən(döngədən). 
• Cin başka, şeytan başka. 
• Cin bismilahhdan gorxar. 
• Cin gibi olmak . 
• Cin kıkıli. 
• Cin olmadan adam çarpir. 
• Cin –şeytan işidir.  
• Cinaskeri. 
• Cinaskeri. 
• Cinə dəmir görsədmak. 
• Cinə papag-şeytana başmag tikir. 
• Cingen elek, çulha göynek bulmaz.  
• Cingen kızı kadın olmaz.  
• Cingeneye Beylik vermisler,once 

babasini asmis. 
• Cins cinse çeker. 
• Cins cinsə çəkər. 
• Cins madiyan balasıni yanında saxlar. 
• Cins xoroz yumurtada öter. 
• Ciraci olsam ay aksamdan dogar. 
• Cirəni turkana aparıb. 
• Cirit atmak . 
• Cirkefe daş atma üzerine sicrar. 
• Cis madiyan balasın sinəsində saxlar. 



• Cis mal sahibinə çəkər. 
• Cis tovug bərk yumurtlar. 
• Cismin gıdasi –yemək,ruhun gidasi-

oxumag. 
• Civcivin şansı olsaydı, tavuğun memesi 

olurdu. 
• Civcivin şansı olsaydı, tavuğun memesi 

olurdu. 
• Civi civiyi söker. 
• Civildeşmek. 
• Ciyisine verer çömçede. 
• Cnının arasına girmək. 
• Cobani olmayan koyunu kurt kapar. 
• Cocugun yedigi helâl, giydigi haram. 
• Cog boloy kimi sürtülübdi. 
• Cox mal haramsiz, cok lâf yalansiz olmaz. 
• Cox söyleme arsiz, ac birakma hirsiz 

edersin 
• Cömərd dalıga düşmən,namərd mali 

yeyəsi olmasın. 
• Cömerdin eli tutulmaz. 
• Cömert deməklə-maldan etdilər,igid 

deməklə -candan itdilər. 
• Cömert derler maldan ederler, yiğit derler 

candan ederler. 
• Cömert derler maldan 

ederler,"yiğit"derler candan ederler. 



• Cömert derler maldan ederler,yigit derler 
candan ederler. 

• Cömert eli kimse kesemez. 
• Cömert vrgisini xeyirlidən –xeyirsizdən 
əsirgəməz. 

• Cömertle nakasin hakki birdir. 
• Cöngə öküz olunca,yeyısi donuza dönər. 
• Ctçi babadır özi üçün!? 
• Ctə getməz öküzün olsun işə getməz 

oğlun olmasın. 
• Culfa kəfənsiz ölər. 
• Culfa olmamış kələf oğurlar. 
• Cuma bozar- bazar,onuda yağıç pozar.  
• Cuma bozar, bazar düzar; bozar bozar, 

cuma düzar. 
• Curcunaya çevirmek. 
• Cuval almır,xalvar alır. 
• Cuvali doli,garni xali. 
• Cücə anasından süd görməyib. 
• Cücə(civ-civ) nə vaxtacan səbət altında 

galacag? 
• Cücəni(cic-civi) payizdə sayarlar. 
• Cücənin başıın toyda da kəsərlər 

yasdada. 
• Cücənin bəxti olseydi,nənəsi əmcək 

verərdi. 
• Cüci banından ,şam azanına gədər. 



• Cücüği, güzün sayarlar. 
• Cüftünə bir gagga vurmag. 
• Cükgeleye varasın. 
• Cüki mənim-büki mənim,alıci dursa-

sənim baxtına. 
• Cükündə bilir,bükündə. 
• Cümrü kadar yer yakar 
• Cüri –mıdırıg. 
• Cütçi yağınlıg istər,yolçi gurulug. 
• Cüyü(cuhu)dən puli çoxdur. 
• Cüyüt gan görüb. 
• Cüyüt kimi. 
• Cüyütdən pul əksılməz. 
• Cüyütlə ortag olmag. 
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