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 Fahiş  faizə,  batakçı  müştəri.  
 Faka basmak. 
 Faka  bastı. 
 Faka  goyacak  danə  yox.  
 Fakdamı? Denədəmi ? 
 Fal –fal olmak. 
 Fal  yalancı,  gönül  eylənci.  
 Fala inanma,suya dayanma. 
 Fala  inanma,  falsız  da  galma.  
 Falçı ağzına baxan kölgəsindən gorxar. 
 Falçıya getsən dua verər,həkimə getsən dava. 
 Falım faldır,fərmanın allah. 
 Falın fallanmış amın kıllanmış. 
 Faludə vurar diş sındırar. 
 Fani  dünyaya  təməl   galacak ?  



 Farə(siçan) çıxtığı  dəligi  bilir.  
 Farə(siçan) dəligə sığmamış, birdə 
kuyruğuna kabak bağlamış. 
 Farə(siçan) düşsə  başı  yarılır.  
 Farə(siçan) gaçmayınca  dəlik  görünməz.  
 Farə(siçan) gapana  tutuldu.  
 Farə(siçan) geçər  yol  olur.  
 Farə(siçan) kimi  bir  gözü  dəliktə.  
 Farə(siçan) kimi  dəliktən  dəliyə  gaçar.  
 Farə(siçan) kimi  gaçacak  dəlik  arar.  
 Farə(siçan) olmadan  çuval  dəlməyə  galxar. 
 Farfaralıkla  takkə  kapılmaz.  
 Farsın gəzəli,türkün məsəli. 
 Farz durarkən sünnət boştur. 
 Fatma ilə möhsünə,bir birinin bəhsinə. 
 Fatmə nənə gurşagı. 
 Fayda zərərin gardaşıdır. 
 Fayda,  zarar  hamısı  başında  bəlli  olur.  
 Faydan çıxma. 
 Faydasız baş ,məzarda daş. 
 Faydasiz baş məzara yaraşi. 
 Faydasız evliyanın türbasi başına göçsün. 
 Faydasız gohumdan faydalı yad yaxşıdır. 
 Faydasız  baş  məzara  yaraşır.  



 Faydasız  dosttan  faydalı  düşman  yiydir(ya
xşıdır).  
 Faydasız  duaya  amin  denməz.  
 Faydasız  evliyanın,  gubbəsi  başına  yıxılsın.  
 Faydasız  hısımdan  faydalı  hasım  yaxşıdır.  
 Faydasız  işi  öğrənmək  ahmaklıktır. 
 Fayda-zərər hesab başında bəlli olur. 
 Fazil adına basır. 
 Fazla mal göz çıxarmaz. 
 Fazla mal həramsiz,fazla laf yalansiz olmaz. 
 Fazla naz âşik usandirir. 
 Fazla tatli olma, yutulursun; fazla aci olma 
atilirsin. 
 Fazla  aş,  ya  garın  ağrıtır  ya  baş.  
 Felek  silləsini  yemiş.  
 Fersət fot eyliən ağılı dəyil,divanədır.  
 Fes başından fırlamak. 
 Fes  düştü,  kəl  açıldı.  
 Fəgir əlinə baxarsa, sən kisənə bax. 
 Fəgir hırsızlığa(oğurluğa) çıxmış, ay ilk 
akşamdan doğmuş. 
 Fəgir onar , onsa gülər ? 
 Fəgir parasiz olan degil ağılsız olandır. 



 Fəgir zenginin(varlının) malını hesap 
edərkən bir kütük çıra yakmış. 
 Fəgir  adam  hazır  şeytan.  
 Fəgirdən zalimi olmaz. 
 Fəgirə axmag deyələr,kasıba gic. 
 Fəgirə həmdəm gəlməz. 
 Fəgirə  itibar  yoxtur.  
 Fəgiri  doyur  da  nə  yapacağını  düşünmə.  
 Fəgirin ağzı aşa yetişəndə başı daş yetişər. 
 Fəgirin ahı,təxtidən edər şahı. 
 Fəgirin alacglısı,zənginin akrabası çox olar. 
 Fəgirin arxası yufkadır.  
 Fəgirin dünyası sonbahar(payız) kimi dir. 
 Fəgirin ipini varlı əskitirmiş 
 Fəgirin lambası ay dır. 
 Fəgirin təsəlisi –ölümdür. 
 Fəgirin toyuğu tək tək yumurtlar. 
 Fəgirin üzü gansız özü cansız olur Güddüğü 
iki davar ıslığı dağları tutar. 
 Fəgirin üzü gansız,özü cansız olur. 
 Fəgirin  təsellisi  ölümdür.  
 Fəgirliğindən dəgirman bəklər, 
kibirliliğindən həg alamaz. 
 Fəgirlik başa bəla imiş. 



 Fəgirlik eyip dəgil, təmbəllik eyip. 
 Fəhlə artsa bənna şagird olar. 
 Fəhləsən ya müddəi? 
 Fəkəgin çənbərindən gaçmak. 
 Fələk adama hər zaman yar olmaz. 
 Fələk bağlar .fələk açar. 
 Fələk birin gırar,birin dağıdar. 
 Fələk birin gorur,birin dağıdar. 
 Fələk güclü ,mən gücsüz. 
 Fələk güclü ,mən gücsüz. 
 Fələk kiminə davul çaldırır,kiminə 
dümbələk. 
 Fələk kiminə kavun yedirir, kiminə kələk. 
 Fələk yıxanı galdırmag olmaz. 
 Fələk  adama  hər  zaman  yar  olmaz.  
 Fələk  vakit  olur  adama  kələk  sattırır.  
 Fələkə bel bağlamag olmaz. 
 Fələkə çörək aparır. 
 Fələkin beylə-beylə işləri çox,aslanı ac 
gəzdirər,tülkünü tox. 
 Fələkin bir çuval gızılı var gündə birinin 
cibində. 
 Fələkin çarxı dönər.  
 Fələkin çərxi dönər. 



 Fələkin gaydasıdır,dağı dağ üstündən çəkər. 
 Fələkin hər günü bir havadır. 
 Fələkin işinə bax ,ayıya gaval çaldırır. 
 Fələkin min bir oyunu .min biridə mənim 
başımda. 
 Fələkin zoruna heç nə kar etməz. 
 Fələkin  çənbərindən  geçmiş. 
 Fələkin  hər  işi  tərsinədir.  
 Fələktən bir gün çalmak. 
 Fələl yəməl geçinmək. 
 Fəlik fəlik armak. 
 Fəlsəfə yapmak. 
 Fəna  gəlməyincə  iyiliyin  gədri  bilinməz.  
 Fəna  xəbər  tez  duyulur. 
 Fənd fəndi kəsər. 
 Fənd nə bilir fel ilə fənddə nə var? 
 Fənər ,fələk kimi dönər. 
 Fənər,  fələk  kimi  dönər.  
 Fənəri  harada  söndürdün ?  
 Fənərsiz yaxalamak. 
 Fərah  ilə  yenirsə  soğanla  ekmək,  haltetmiş
  bağlava  ilə  börək.  
 Fərdaya  salma  kimsənin kârın,nə bilirsin nə 
olur  yarın.  



 Fərə çıxdığı gabugi tanimaz. 
 Fərli –başli.  
 Fərli cücə yumurdadan bəlli olur. 
 Fərli cücə yumurdadan cügüldər. 
 Fərli oğul neylər ata malın,fərsiz oğul 
neyləsin! 
 Fərmansızdır,  söz  dinləməz. 
 Fərsiz oğuldan bir gara daş əfzəldir. 
 Fərsiz övlad altıncı barmag kimidir,kəsərsən 
ağrıdar,saxlarsan eybəcər göstərər. 
 Fərş toxuyan gilim üstə ömür sürər. 
 Fərşi xabına sıxarlar. 
 Fərşın ərgaşıda var,gıygaşıda. 
 Fəryad  ilə  fiğanı  ayuka  çıxtı.  
 Fəşgıragla camış zəmidən çıxmaz. 
 Fəthali məşg verdi. 
 Fəttan  insanın  sözündən  ziyadə  gözünə  ba
xmalı. 
 Fətvasını  almış.  
 Fətvayı  anlatışa  görə  verirlər.  
 Fəvarə nə gədər göyə galxsa genə baş üstə 
yerə gələr. 
 Fıçı  kimi.  
 Fidan  boylu.  



 Fikir etməmiş arvad alma. 
 Fikir neysə ,zikirdə odur. 
 Fikir yürütmək. 
 Fıkır  fıkır  gaynamk.  
 Fikirləşən dağları aşar,fikirləşməyən düz 
yolda çaşar. 
 Fikirsiz baş boş gabagdır. 
 Fikirsiz iş boş çıxar. 
 Fil fərəsidir. 
 Fil gulagında yatmak. 
 Fil xortumundan düşüb. 
 Fil oğlu ,fələk gəlsə başaranmaz. 
 Fil pısıdığıdır,nə iyi var,nə xasiyəti. 
 Fil  kimi  yedikçə  yer,  garnı  doymaz.  
 Fil  kimi. 
 Filə minib. 
 Fili gulagına satır. 
 Filin bir fikri var filbaın min. 
 Filin gücü xortumundadır,dəvənin gücü 
dizində. 
 Fın deyib burnundan düşüb. 
 Fincan  kimi,  gözləri  eşigə  fırlamış. 
 Fincancı  gatırlarını  ürkütmüş.  



 Fındıg fındıgla göt -götə versə girdəkanın 
bətərin dağıdar.  
 Fındığı ye, xərmənını sorma.  
 Fink atmak. 
 Fır fır fırıldamak. 
 Firavun  inadı.  
 Firavun  kimi  sözündən  dönməz.  
 Fırça atmak. 
 Firgatin  sonu  vuslattır.  
 Fırıldaxçi. 
 Fırıldak  çevirdi.  
 Fırın  kürəyi. 
 Fırına varan islənir, suya varan ıslanır. 
 Fırıncının çocuğu aç dolaşırmış. 
 Fırsat əldeykən sürün devranı. 
 Fırsat hər zaman ələ geçməz. 
 Fırsat  düşkünü.  
 Fırsat  iyi(yaxşı)  ilə  kötünün(pisin)  mihəng
idir.  
 Fırsat  yoxsulu. 
 Fırsat,rüzgara bənzər marifət  onu  geçərkən  
tutmalıdır.  
 Fırsatı  ğənimət  bilməli.  
 Fırsattan  istifadə. 



 Firsət ganadlı guşdur,əldən buraxdın uçar. 
 Fırsət yaşırı. 
 Fırtdayıb burnundan düşüb. 
 Fırtına salmak. 
 Fırtınada  mahya  gəndili  kimi  sallanır.  
 Fisat  başı.  
 Fisat  kumkuması.  
 Fiskos  etmək.  
 Fısrıg girib ət govduşuna. 
 Fıstıki  makam  ağır  ezgi.  
 Fıstıki kimi. 
 Fişəng divandandır. 
 Fişgənə çıxtığı gabuğu bəğənməzmiş. 
 Fışgırağla doğuz darıdan çıxar. 
 Fit deyib burnundan düşüb. 
 Fıtdırmak. 
 Fitil  fitil  burnundan  gəldi.  
 Fitili  aldı. 
 Fitili  alırkən  mumu  söndürür.  
 Fitnə salmak. 
 Fitnə yaradan canın fitnədə goyar. 
 Fitnə yola salmak. 
 Fitnə  olan  yılana  bənzər,  uyandırmamalı.  
 Fitnəlikdə başıvı saxla ,səlamətlikdə malıvı. 



 Fitnəlikdə canın saxla,igitlikdə Bşını. 
 Fiy yutmuş toyug kimi düşünüyor. 
 Fol yox yumurta yox. 
 Fol  yox  yumurta  yox  çök  tayugum  çök.  
 Fol  yox,  ortada  yumurta  yox.  
 Foyasi meydana (ipligi pazara)çixmak. 
 Foyasi meydana çıxmak. 
 Foyası  meydana  vurdu.  
 Fuəra gəlbinə hər kim toxuna ,toxuna sinəsi 
allah oxuna. 
 Fugara acanda, bayram çeşidi ağlına gəlir.  
 Fugara: ʺOndumʺ demiş , şeytan: ʺmən 
öldüm mü?ʺ demiş. 
 Fugaradan  sakın  geç,  devlətliyə  dokun  geç.  
 Fugaralara  verən  Allaha  verir.  
 Fugaranın cebi boş, gönlü doludur. 
 Fugaranın galacax senesi olmasa, hali 
yamandur. 
 Fugaranın galacax sənəsi olmasa, hali 
yamandur. 
 Fugaranın şaşkını, bəyaz giyer gış günü 
 Fugaranın tami da, fukaraya (dəli) olur. 
 Fugaranın  ahı  tahttan  indirir  şahı.  



 Fugaranın  başı  ucunda  oturmaktan  zengin
in  ayağı   ucunda  ölmek yaxşıdır.  
 Fugaranın  toyuğu,  zənginin(dovlətlinin)  atı
  gıymətli  olur.  
 Fugaraya ʺkimdan aldınʺ, zəngina ʺxeyırlı 
olsun derlar. 
 Fugaraya daş, yoxuşda yetişir. 
 Fugarayı  dəvə  üstündə  ılan  ısırır(çalar).  
 Fugarayı  yaşatan  mâlixülyadır.  
 Fukara  babası.  
 Fukara gəlbinə  hər  kim  dokuna, dokuna  si
nəsi  Allahokuna.  
 Fumis etmək. 
 Fuzulu atdılar çəhəndəmə,dedi:odunu yaşdır. 
 Fuzulu tanımaga görə. 
 Fürsət əldeykən yaxşılıg eylə. 
 Fürumâyedən  kərəm  olmaz.  
 Fürumâyənin  lütfundan,  asilin  kahrına  gaç.  
 Fütur gətirməmək. 
 Fütur  gətirmə,  fütursuzluk  etmə.  
 Fütüvvət  ərlərə  yaraşır.    
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