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• Çabalayan gedər dəgirmana. 
• Çabuk (tez)parlayan çabuk söner. 
• Çadıra altında arvat gözəldir. 
• Çadırasızlıgdan evdə galıb. 
• Çaggal bağdan küsəndə,bağban brkün 

göyə atar. 
• Çaggal enügi, gurd olmaz. 
• Çaggal var ki ,baş kəsər ,gurdn adın batıri. 
• Çaggal yırtıcılıgda gurddan dalıci dəgil. 
• Çaggal yuvasında toyug gaggıldır! 
• Çaggaldan çox çarıg aparan olmaz,genə 

ayaglari yalındır. 
• Çaggaldan gurd olmaz,tuladan köpək. 
• Çaggalın acığını baggallar çıxır. 
• Çaggalın yuxusuna toyug gələr. 
• Çagirsalarda gitmesem,çagirmasalar da 

sitem etsem. 
• Çagrılmamış gonag süpürülməmiş yerdə 

oturur. 



• Çagrılmamış gonaga köpəklər garışar. 
• Çagrılmamış gonagi gaş-gabagla govarlar. 
• Çağani çat,içində yat. 
• Çağırana, seni öldürecek isede git. 
• Çağiyə (uşaga)büyü ardından yügür. 
• Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere 

görünme. 
• Çağrilan yerə ar eyləmə ,çağrılmayan yeri 

dar eyləmə. 
• Çağrılmayan yerə çörekçi ile börəkçi gidər. 
• Çağrılmayan yerə gıç atma. 
• Çaxçaxan başın yerə döver ,dəgirman 

bildigin edər. 
• Çaxır içən malın itirər ,bəng –çəkən aklın. 
• Çaxır içən malın yeyər,bəng çəkən 

ağlın ,tiryak çəkən ömrün. 
• Çaxır keyfi. 
• Çaxır paxır açandır. 
• Çaxırı iç büri yırtmaga ,içmə gargalar gəzən 

dəlisən. 
• Çaxmag gara daşda ,sövgi iki başda. 
• Çaxmağına yanmak. 
• Çaxnaşma düşmək. 
• Çakar almaz. 
• Çakıl (daş) yuvarlanur, çegilda kalur. 



• Çal bala ,gurbanın olum,çal bala ,gedər bu 
dövran,dəxi düşmə alə. 

• Çal –çatlasın ,vur –oynasın. 
• Çal suya iç! 
• Çala çala bi havaya benzettik. 
• Çala galəm yazmak. 
• Çala-çala havaya dola . 
• Çalada gül bitməz,cahilə söz yetməz. 
• Çalagan(sari göz) göydə dolanar,cücənin 

ürəyi bulanar. 
• Çalan çağıran özümündür. 
• Çalan çox ,oynayan yox. 
• Çalan olsun,oynayan tapılar. 
• Çalan yox oynayan çox . 
• Çalgi olan yerdə,oynamagda olar. 
• Çalgi toyun yaraşıgıdır. 
• Çalgısız toy olmaz. 
• Çalı idi çırpı idi evim idi ya, ayı idi uyu idi 

kocam (erim) idi ya.   
• Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez. 
• Çalınan tazı, çulunu tez yırtar.  
• Çalınmak .    
• Çalısı gülənmiş. 
• Çalışacak işçi yedigi yeməktən bəlli olur. 
• Çalışan at boyni mıncıgli olar. 
• Çalışan əli biçag kəsməz. 



• Çalışan gazanır. 
• Çalışan nəyə əl vursa ,gızıl olar. 
• Çalışani ac ,tənbəl tox görən yoxdur. 
• Çalışgan dəvə zingirovli olar. 
• Çalişmak ibatetin yarisidir. 
• Çalışmayan ac galar. 
• Çalma elin gapisini çalarlar gapini. 
• Çalma əl ucuyla ,çalarlar gol gücilə. 
• Çalma gapımı çalarlar gapını. 
• Çalmadan oynar kel güdük, ne davul ister 

ne düdük. 
• Çalmadan oynar kəl güdük, nə davul istər 

ne düdük. 
• Çam ağacından ağıl olmaz, el çocuğundan 

oğul olmaz. 
• Çam devirmək. 
• Çama çıksan, papucun yerda galmaz. 
• Çamdan yel esti. 
• Çamın közü ,yalancının sözü olmaz. 
• Çamur atmak. 
• Çamurdan çıxıb,çaxmura girmək. 
• Çamurdan toz çıkmaz. 
• Çanagında bal olsun,arısız gələr 

bağdaddan. 
• Çanağa nə doğrarsan kaşığında o çıxar. 
• Çanax öz başında ındır. 



• Çanax(tas)başa girəndə bil ki,hamam 
vaxtıdır. 

• Çanak tutmak. 
• Çanak yalayıcı. 
• Çanakkale boğazı, yandı kıçımın ağızı.  
• Çankürmasını bilmayan it, davara gurd 

götürür. 
• Çapğınçi olsanda insafi əldən vermə. 
• Çap-ha-çap. 
• Çar-çur edmək. 
• Çarəsiz dərd olmaz. 
• Çarəsiz dərdə logmanda acizdir. 
• Çargadım kişilər başına. 
• Çargadım sənin başına. 
• Çarxi xoruzi kimi. 
• Çarıg çamursuz(palçıgsiz) olmaz. 
• Çarıg galgısız olmaz. 
• Çarıg tapan dolagında tapar. 
• Çarıgına baxma ,ürəginə bax. 
• Çarıgında itirən,patavasında tapar. 
• Çarıgıni əsirgəyən patavasında goyar. 
• Çarıgının dabani bərkdir. 
• Çarık çarıkla, sarık sarıkla. 
• Çarşab altında bizim xatunda gözəldir. 
• Çarşab-corab eyləyib gəlmək. 
• Çarşıda mum yox korun təlaşına. 



• Çarşıdaki etə sudan dodranmaz. 
• Çarvadara yol göstərməzlər. 
• Çat başa, çarıh ayağa. 
• Çatal kazık yere batma. 
• Çavdar ekmeği yeyip, guyrug dik tutmak.  
• Çavdar ərkəgi. 
• Çay axır,aləm baxır. 
• Çay aşaği axıtdım, çay yuxarı axıardım. 
• Çay bir oar,çeşmə min. 
• Çay daşının yanında çay daşı, say daşının 

yanında say daşı. 
• Çay gangılsız,el gəhbəsiz olmz. 
• Çay gıraği çəmən olar. 
• Çay görəndə paçani dırmat. 
• Çay guşi çay daşılə vurular. 
• Çay guşuni ,ayagdan tutarlar. 
• Çay ki oldi dişləmə otu işləmə. 
• Çay ki oldi duşləmə,çay da otur işləmə. 
• Çay nədir ,sayi nədir. 
• Çay yanında guyi gazmazlar. 
• Çaya çat ,sonar çırmalan. 
• Çaya susuz aparıb,susuz gətirər. 
• Çayca varıp,suca gəlmek. 
• Çayda balıg sovdasi edir. 
• Çayda balıg yan gəzər. 
• Çaydan eşşəgi keçdi. 



• Çaydan geçəndə ağ götünən gara göt bəli 
olar. 

• Çaydan keçdi,arxda boğuldi! 
• Çaydan keçəndə ,göt-götə dəıyiblər. 
• Çaydan keçənə gədər,erməniyə dayi deyir. 
• Çayxana doli-ssuyi boş. 
• Çayi görməmiş paçalari siyirmək. 
• Çayi keçdikdən sora bark-allah deyərlər. 
• Çayın daşı ,çayın guşi. 
• Çayın daşı,çölün guşi. 
• Çayın daşi-çilənin gışi. 
• Çayın üsti bir axsada ,alti eniçdir. 
• Çayın üsti bir axsada ,alti iniş yoğğuşdi. 
• Çayır yeddi il leylək yuvasında galar,yerə 

düşdü bitdi,atasının vəziyətini unutmadi. 
• Çeftən  çıxıb  gabuğunu  bəğənməz. 
• Çengenayi padişah etmişl 
• Çeniləmək. 
• Çerilıgi bəs dəgil şorgözlilik də var. 
• Çerkeslerin en fakiri dahi konuk sahibidir. 
• Çeşmə başında gızlar bir alar- min boşar. 
• Çeşmi insaf kimi kamlə mizan olmaz,kişi 

nugsanıni bilmək kimi irfan olmaz. 
• Çeynə tüpür,yr yoldaşdan dali galma. 
• Çezən ilə buyuran yorulmaz. 
• Çezə-çezə ,çıxdi düzə. 



• Çezmag hünərsə bəzzaz ustadır. 
• Çəhizi dürülü gala. 
• Çəınsini boş goymag. 
• Çəkdilər! 
• Çəki daşı kimi. 
• Çəkidə yüngül ,dəyərdə ağır. 
• Çəkılgə yeyən bəhriyə dütər. 
• Çəkilməsə bərkiməz. 
• Çəkmə,çəkə bilməzsən. 
• Çəkmədən yuxari çıxmag. 
• Çəkməyən zəhmət,görməz ləzzət. 
• Çəmən sel önün tutmaz. 
• Çənə bazarııdır. 
• Çənə çalmak. 
• Çənədə bir tutam kıl daşıyacağına, 

yürəğində bir damla nur daşı. 
• Çənənə çox yol vermə. 
• Çənəsi gızışmag. 
• Çənəsi kuvətli. 
• Çənəsi sallag garıdır. 
• Çənəsin yalamag. 
• Çənəsini bıçak açmamak. 
• Çəp-çəpi kəsər,Murtiza ali hər ikisin. 
• Çərçi əgləşsə işi ,çulfa gəzsə işi vay di. 
• Çərçi gızı mıncıgli olar. 
• Çərçi kisəsindəkin satar. 



• Çərçi kisəsindəkin satar. 
• Çərçinin ana-atasi ,ayaglri altındadır. 
• Çərçinin andi eşşəgə ğənimi olar. 
• Çərçinin andi yığışdi bir yerə eşşəginin 

gıçıın sındırdi. 
• Çərçinin nağməsi yox ,nərəsi çox. 
• Çərçinin yuz andi,öz eşşəginə gənim olar. 
• Çərçinin  çağırdığına  inanmıyor  da  eşeğin

  bağırdığına  inanıyor. 
• Çərdəklərin çıxarmaz. 
• Çərək altında tay yox. 
• Çərşənbə  yemişidir. 
• Çərşənbə cuhudun olsun. 
• Çərşənbə gohumu dur. 
• Çərtigə salmag. 
• Çətin ceviz. 
• Çətini ölənəcandır. 
• Çətirbaz. 
• Çibin mundar etməz-ürək bulandirır. 
• Çıçəgi burnunda. 
• Çiçəgi çırtlamag. 
• Çıçək çox olan yerdə,arı da olar,balıda. 
• Çiçək sulandığında, saksı ıslanır. 
• Çiftciyə yagmur, yolcuya kurak, cümlenin 

muradini veren hag.  



• Çiftçinin ağilsizi bostanci, taləbənin ağilsizi 
dastanci olur. 

• Çiftçinin garnini yarmişlar, girx dane 
"gələcək yil " çixmiş. 

• Çignimizin yamagi olmamag. 
• Çıgnindən nəfəs alır. 
• Çigninə tüpür yoldaşdan dali galma. 
• Çığ-çığ edən nalçadır,işi bitirən agça dır. 
• Çiğerinden tutulsun. 
• Çığ'ı bir küçük serçə hrəkətə geçirir. 
• Çığırın ağıllı gəlini, kessin dananın başını. 
• Çıxan can geri gəlməz. 
• Çıxan gan damarda galmaz. 
• Çıxdi oturdi gələmə başında. 
• Çıxıb gedər öyünə. 
• Çıxmalısan çıx. 
• Çıxmaz düşmək. 
• Çıxmaz ayın son çarşambası. 
• Çıxtı  doguza,  inmez  segizə. 
• Çıxtığın yer dikən olsun, vardığın yer 

məkan . 
• Çikmadik canda ümit vardir. 
• Çıkmaza girmek. 
• Çil toyug bərk yumutlar. 
• Çil yavrusi(balasi) kimi dagılmag. 
• Çilədə keçi gırxmazlar. 



• Çilədən çıxmak. 
• Çilə bülbülüm-çilə. 
• Çılgına dönmək. 
• Çilisin heyfi,varisin keyfi. 
• Çillə çıxdi,gış çıxdi. 
• Çiltik çalmag. 
• Çim sel önün tutamaz. 
• Çimmag için yay havasi yaxşıdır. 
• Çındır geyiş. 
• Çinədani boşdur. 
• Çingen çalar kürd oynar. 
• Çingenaya bir verursun iki, istar, yatmaya 

da yer istar. 
• Çingenenin karı boşadığı vakit. 
• Çingən eşşəğini yitirsə bulamaz. 
• Çingənənin gazandıgi ənli-kirşana gedər. 
• Çıplag götdən tuman calmag. 
• Çıplagın haramidən nə gorxusi. 
• Çirag dibi garanlıg olar. 
• Çırag ışıgi istir. 
• Çırag kimi yanmag. 
• Çırag öz dibinə ışıg salmaz. 
• Çırag yandırmag. 
• Çıragi sönmək. 
• Çıragına yağ töküblər. 
• Çırağ çırağdan yanar. 



• Çırağ dibi garanlıg olar. 
• Çırağ dibinə garanlık. 
• Çırağa  bir gaç piy yüz öpüşdən artıgdır. 
• Çıraği sönmək. 
• Çırağın başın kəsməsələr ışıg verməz. 
• Çırağın dal- gabaği olmaz. 
• Çırağına piy goymag. 
• Çıranın  şulası  (şülesi )  dibinə  vurmaz. 
• Çirkin bəzənincan toy gurtular. 
• Çirkin bürünür,gözəl görünür. 
• Çirkin ila bal yema, güzel ile daş daşi. 
• Çirkin özüni gizlədir,gözəl aşkarda gəzər. 
• Çirkin sən burda dur , güzəli bulamazsam 

səni alırım. 
• Çirkin yoktur alemdə, güzel görən göz 

olmali, Kel ölür sırma saçlı olur, kör ölür 
badem gözlü ol. 

• Çirkinda dert bela, güzelde yar eskük 
olmaz. 

• Çirkinə duzli deyərlər,gözələ gözəl . 
• Çirkini burnunda gəzdirər. 
• Çırtma vursan gani çıxmaz. 
• Çırtma vursan yıxılar. 
• Çirtmək. 
• Çış burda ,ya dər-dərdə? 
• Çıt demədən çalıya geçmək. 



• Çivi çıkar ama yeri kalır. 
• Çivi çiviyi söker  
• Çivisi çıxmış. 
• Çivisiz taxtani yel apari. 
• Çiy danışmag. 
• Çiy ət dərd gətirər. 
• Çiy ət ət gətirər,çiy çörək dərd. 
• Çiy ətdən nənədə bezər,balada. 
• Çiy noxud ağızda islanmaz. 
• Çiy su içənin çiy də adasi olar. 
• Çiy süd əmənə eyibar yoxdur. 
• Çiy yumurta soyulmaz. 
• Çizmədən yukarı çıxmak. 
• Çldug kəsmədi,tutdug keçmədi. 
• Çoban aldi bağa getdi,gurd aldi dağa getdi. 
• Çoban armani(ərməğani)çam saggızi. 
• Çoban çobana yüz toxuyar. 
• Çoban çox olanda goyunun gurd yeyər. 
• Çoban dayagılə,gəlin duvagilə. 
• Çoban dayglın,gəlin ayagilə. 
• Çoban nasıl olursa, sürüsü de öyle olur. 
• Çoban oturdugca goyun uzaglaşar. 
• Çoban soğəti soğanag olar. 
• Çobana verme kızi, ya goyun güttürür, ya 

guzu. 
• Çobani olmayan goyunu gurd gapar. 



• Çobanı özündən olanın goyunuda dişi 
doğar. 

• Çobanin armagani çam sakizi olur. 
• Çobanın armağanı bir çiğnemlik sakızdır. 
• Çobanın gönlü olsa tekeden teleme çalar. 
• Çobanın sogəti dağ yarpuzi. 
• Çobanın sogəti mırçalıg olar. 
• Çobanın yasdıgi daş,döşəgi yaşıl çəmən 

olar. 
• Çobanın yasdıgı yastı gayalardır. 
• Çobanın yoldaşlıgi kənd görünün cadır. 
• Çobanların cürcənəsi. 
• Çobansız goyuni gurd yeyər.(gapar) 
• Çobansız sürü olmaz. 
• Çobansız sürü yol azar. 
• Çocugla çıxma yola, düşərsən gülər, 

düşərsə ağlar. 
• Çocuglar uyuya uyuya büyür, gocarlar 

uyuya uyuya ölür. 
• Çocugsuz ev, çəpərsiz bostana bənzar. 
• Çocugu yumuş böyür ardı sıra sən get. 
• Çocugun yedigi helâl, giydigi haram. 
• Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 
• Çocuğa küçük şeylərdən zevk almasını 

öğrətən ona büyük servet bırakır.  
• Çocuk apılırsa misafir gelir. 



• Çocuk beşiktə, garı eşiktə sevilir. 
• Çocuk beşiktə, karı eşiktə sevilir. 
• Çocuk çamaşırı daşta ,ekmeği saçta 

bıraktırır. 
• Çocuk doğmadan adını goyma. 
• Çocuk evin meyvesidir. 
• Çocuk eziz, terbiye ondan daha eziz. 
• Çocuk olan evda, gıybet olmaz. 
• Çoği gitti azı galdı.  
• Çoğu zarar, azı garar. 
• Çox ağaclar kökündən doğranıb. 
• Çox axtardi -az tapdi. 
• Çox axtarmagdan, çox soruşmag yaxşıdır. 
• Çox and içənən andına inanmazlar. 
• Çox arpa atı çattadar. 
• Çox aşıglar yari yolda galıblar. 
• Çox aşina axtaran aşinasız galar. 
• Çox bərk gaçma,ayagına daş dəyər. 
• Çox bilen çox yanilir. 
• Çox bilən ,tez gocalar. 
• Çox bilən az danışar. 
• Çox bilən çox çəkər. 
• Çox bilən guş dimdigindən təliyə düşər. 
• Çox bilib ,az danışmag , 
• Çox bilib az danışmag,igidin 

ləngəridir(yaraşıgıdır) 



• Çox bilmək istirsən ,çox da çalışmag gərək. 
• Çox bilmiş ,çoğan gaynatmaz.(dartmaz) 
• Çox bilmiş. 
• Çox bilmişlikdə necə gardaçsınız? 
• Çox budağlar kəsilib kündələr üstə. 
• Çox cumma su başdan aşar. 
• Çox çabalayan çox yorular. 
• Çox çəkmə gırılar. 
• Çox da suyi duri dəgil. 
• Çox danışana çürükçi deyərlər. 
• Çox danışanın ağzı böyük olar. 
• Çox danışmag çaştırar. 
• Çox danışmag xəta çıxadar. 
• Çox dinləyən, çox işitir.  
• Çox dosti olanın, heç dosti olmaz. 
• Çox dövvlətin az gözəlik yaxşıdır. 
• Çox əli iştə az əli aşta. 
• Çox əli ittə, az əli atta. 
• Çox əyilmə-basarlar,çox ucalma –asalar. 
• Çox gezen çox bilir. 
• Çox gəzən ayaga daş dəyər. 
• Çox gəzən çox bilər,nə çox yaşayan. 
• Çox gəzən tavuk, ayağında pislik getirir. 
• Çox gəzənin ayagına çöp batar. 
• Çox gılli –gılsız edər. 



• Çox gohumi olan ya acından ölər,ya 
toxundan. 

• Çox gopardma ,sirağan çiban olar. 
• Çox goyuni olanın ,çoxda guzusi olar. 
• Çox görən çox istər,az görənin yadına 

düşməz. 
• Çox gucaglayan az devşirər. 
• Çox gülən çoxda ağlar. 
• Çox hürən it tutmaz. 
• Çox istəyən azdan galar. 
• Çox istirəm deyən ac galar. 
• Çox it hürməgini bilməz ,kəndə gonag 

çağırar. 
• Çox konuşan çox yanılır. 
• Çox konuşma(danışma) arsız edərsin. 
• Çox koşan(gaçan) çabuk yorulur. 
• Çox laf yalansız, çox mal haramsız olmaz. 
• Çox mal haramsiz,çox laf yalansiz olmaz. 
• Çox muhabbet tez ayrılık getirir.  
• Çox naz aşig usandırar. 
• Çox oxuyan ,çox gazani. 
• Çox öyünmə tat gızi ,pendirindən tük çıxıb. 
• Çox pışəni pis bilməkdən bir pişəni yaxşi 

bilmək yaxşıdır. 
• Çox pit gıl-gıl edər. 
• Çox sizdə azi məndə,hər kəsin gözi məndə. 



• Çox sövinmə ,sövincək olasan. 
• Çox söyleme arsiz edersin,aç birakma 

hirsiz edersin. 
• Çox söz gurana yaraşır. 
• Çox söz hamamda yada düşər. 
• Çox uyumlu. 
• Çox üz versən astarda istər. 
• Çox varlanmag ve çox danışmag ,insani 

məhv edər. 
• Çox ver,az yalvar. 
• Çox verdim dedilər dəlidir,az verdim 

dedilər çilis! 
• Çox yaxşi oynur çuxurda. 
• Çox yalan var yalan ondan yeyidir 
• Çox yaptık yalanı, yarına galsın galanı. 
• Çox yaşayan çox bilməz ,çox gəzən çox 

bilər. 
• Çox yaşayan değil çox gezən bilir. 
• Çox yatmag kəsalət gətiri. 
• Çox yekə sıçıbsan ,bir dişdə başından dişlə. 
• Çox yemək az yeməkdəndə goyar. 
• Çox yeyən çox sıçar. 
• Çox zirənglik cavan mərgilik gətirir. 
• Çox  konuşan(danışan) boş  davula  benzər. 
• Çoxda güvənmə taxtuva şahdan gedalıg 

yaxşıdır. 



• Çoxi gedib azi galır. 
• Çoxlari çəkər aşıglıgın hasrətin ,amma 

sazın başına gıl dolar. 
• Çoxlari dədəsinin gözün kor ediblər ta 

desinlər ,,Koroğli,,amma deyiblər kor 
kişinin oğli. 

• Çoxların gurd budadi,amma mənim kimi 
tüki dağılan olmadi. 

• Çoxlug ,poxlug. 
• Çolag at seyidə nəzirdir. 
• Çolag atın kor nalbəndi olar. 
• Çolag ayaga daç dəyər. 
• Çolag kori görəndə öz halına şükr eylər. 
• Çolluguna bax yoldaş ol. 
• Çoluk çocuk ilə eyləmə pazar, arpa alır 

ambardan buğday yazar. 
• Çomag çorlıya dəyər. 
• Çomag çövirməgə dəyər. 
• Çomag dəyər kor gözə. 
• Çomagın o biri başın çevirir. 
• Çomağın bağlamış. 
• Çor deyənə can desən ,ya rəbb ,nəyim 
əksilər? 

• Çor olsun. 
• Çor səndən çıxlamag məndən. 
• Çorti pozuldi. 



• Çödürmək. 
• Çöğdürmək. 
• Çöğundur şitili(yapragi). 
• Çöx sağsan süd gəlməz,südük gələr. 
• Çöl çaggalsız oolmaz. 
• Çöl guşi biyaban daşıdır. 
• Çölməgə verə-verə,gazan giymətinə çıxdi. 
• Çölmək daşa toxunsa vay çöıməgin 

halına,daş çölməgə toxunsa ,vay çölməgin 
başına. 

• Çölmək dığırlanar duvagın tapar. 
• Çölməkdən ət tükəndi,çuğundur baş 

galdırdi. 
• Çömbələn məyən hürə bilməz. 
• Çömçə aşdan irəli oldi. 
• Çömçə aşdan istidir. 
• Çömçə dedi:indi gəzib dolandım. 
• Çömçə tutan sənə sarıdır. 
• Çömçəni guyrugundan tutan yağli yerdən 

yeyər. 
• Çömçənin gədri aş daşnda bəli olur. 
• Çömənin guyrugundan yapışan yağli 

yerdən yeyər. 
• Çömlek diyer dibim altun, çömçe diyer men 

hardayam? 
• Çömlekte et kurtuldu, çındır başını kaldırdı. 



• Çöp atmag. 
• Çöp bağlamag. 
• Çöp uzadmag. 
• Çöpə dönmək. 
• Çöpsüz üzüm. 
• Çöpünə ip bağlamag. 
• Çör-çöp gazan gaynatmaz. 
• Çörə səndən ,cığalıg məndən. 
• Çörəgə basan ayaga düşər. 
• Çörəgə basmazlar. 
• Çörəgə gatsan it yeməz,arpaya gatsan at. 
• Çörəgi ağzıma yemişig. 
• Çörəgi at dənizə balıgda bilməsə xalıg bilər. 
• Çörəgi bilməyən çörəksiz gali. 
• Çörəgi çörəkçiyə ver bir çörəkdə üstələmə. 
• Çörəgi diz üstədir. 
• Çörəgi ğeybidən pişir. 
• Çörəgi ver çörəkçiyə ,birində üstündə al. 
• Çörəgimin duzi yox. 
• Çörəgin var işin işdir,çörəgin yoxdi özi bir 

işdi. 
• Çörəgin zora nə tabi? 
• Çörəgində çigi olan düşünür. 
• Çörəgini köpəgə ver,namərdə vermə. 
• Çörək acani gılıc acamaz. 
• Çörək adami tapsın,gəzməklə dəgil. 



• Çörək ağaci. 
• Çörək allahın nemətidir. 
• Çörək çörək mayasi,gəlin gaynananın 

dayasi. 
• Çörək daşdan çıxır. 
• Çörək dəndə vacib dir. 
• Çörək eldən ,su göldən. 
• Çörək ətirli,toprag nəfəsli. 
• Çörək guri-ayran duri. 
• Çörək itirən çörəksiz galar. 
• Çörək pilov. 
• Çörək piyadənin atıdır,bir börək bir dağ 

aşırar. 
• Çörək siz aş ,süvda siz baş. 
• Çörək siz çardan ,urək siz baydan. 
• Çörək siz ev,köək siz kənd olmaz. 
• Çörək surfanın bərəkətidir. 
• Çörək surfanın bəzəgidir. 
• Çörək şirinlıg edər. 
• Çörək verməz evinə,gonag sövməz evinə. 
• Çörəkdən salmag. 
• Çörəkli dir. 
• Çörəksiz yaşamag olar,ürəksiz olmaz. 
• Çövir tati ,vur tati. 
• Çubuğun eyısi öküzun arxasında belli olur   
• Çubuk ikən çıt edən, xəzən ikən küt edər. 



• Çuğundurun budi yox. 
• Çuğunun gzları sayadan çıxaz. 
• Çuxurdan çıxıb ,guyuya düşmək. 
• Çukurca gızları anadan gara. 
• Çul çaputa sarılasın. 
• Çul təkin yerə sərilmək. 
• Çul tutmaz. 
• Çulum aləmi yandırır,içərim özümü. 
• Çuluni su dan çıxardmak. 
• Çuvala girmiş baş,indi dağarcıga girməz! 
• Çuvala yeyir,xarala aparır. 
• Çuvalduza yumrux vurulmaz.   
• Çuvallar doldi ,dağarcıglar  dolmadi! 
• Çübüği yaşkən əyərlər. 
• Çül guşunun əti kolay yeyilmaz. 
• Çünki gəldi hazrət Xeyrəlnisa,çağır gəlsin 

hazrət Xeyrəlnisa. 
• Çünki oldun dəgirmançi çağır gəlsin dən 

koroğli. 
• Çürügün çıxardmag. 
• Çürüğe çıxartmak.  
• Çürüğe çıxmak. 
• Çürük taxda mıx tutmaz.   
• Çürük taxdaya basmak. 
• Çürük yumurtadan, cücük çıxmaz. 
• Çürükçülük edmək. 



• Çüş dedikçə çalının altına gitmek. 
• Çüş dedikçə,yığına gidər. 
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