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• Daban basmak. 
• Daban dövmək. 
• Dabana guvət. 
• Dabanı gara . 
• Dabanın çəkmək. 
• Dabanına daş dəymək. 
• Dabbağ gönünə bələd olar. 
• Dabbağ xoşladıgi(sevdigi) dərini yerdən-

yerə vurar. 
• Dabbağa  sorarsan dünyada  pis  goxi 

olmaz. 
• Dad -dadılə ,duz dad ilə. 
• Dad dadıncan,duz da dadıncan. 
• Dad fələk,dad fələk ,mən içən şərbətdən 

özün də dad fələk! 
• Dad yaman(fələk) əlindən,yaman gəlin 
əlindən. 

• Dad yarımçılıg əlindən. 
• Dadanan dayanmaz,yığdıgcada doymaz. 



• Dadanan dura bilməz dursa da dözə 
bilməz. 

• Dadanan gudurandan pis olar. 
• Dadananla guduran saxlamak olmaz. 
• Dadandi tapıya,gəldi gapıya. 
• Dadanmış duza,gəlir bizə. 
• Dadanmısan,gudurmusan!? 
• Dadi ağzımda galıb. 
• Dadi dağarcığında galıb. 
• Dadi damagımda galıb. 
• Dadı –təmi kələ paçasında. 
• Dadımlıgdır,doyumlug deyil. 
• Dadına baxa- baxa gurtardug. 
• Dadli dil ilani dəligindən cixarir. 
• Dadli söz –can arzısi,dadsız söz baş 

ağrısi. 
• Dadli söz dinlədər,dadsız söz əsnədər. 
• Dadlı  dadlı  söyler,  acı  acı  soxar ! 
• Dadlı  dil,  güler  yüz ! 
• Dadlıyı  küptən  almalı,  gadınlığı  köktən. 
• Dadmagla mal tükənməz. 
• Dadmalıdır,nə doymalı. 
• Dadmamısan gaz ətıni,nə bilirsən 

ləzzətini? 
• Dadnan dayanmaz,ığdəgca da doymaz. 



• Dadnmısan dolmaya ,bəlkə bir gün 
olmaya. 

• Dadsiz aşa duz nə yapsin, ağilsiz başa 
söz nə yapsin. 

• Dadsız şorbaya duz da kar eləməz. 
• Dadsız-duzsuz gonşuya galsın. 
• Dağ adamı, öldürür sağ adamı. 
• Dağ ağri çəkdi nə doğdi?-siçan. 
• Dağ ardında olsunda, yer altında olmasın. 
• Dağ ayagına gələndə ,başı havasi əlinə 

gələr. 
• Dağ başənda xırman 

goyma,sovurarsan,yel aparar,sel yanında 
dədirman goyma,uni sel aparar. 

• Dağ başi duman olar. 
• Dağ başi dumandan,adam başi 

yamandan ayrılmaz. 
• Dağ başi dumandır gurtarmaz insan başi 

yamandır. 
• Dağ basina giş gəlir, insanin başina iş 

gəlir. 
• Dağ başına gış gəlir,dadm başına iş gəlir. 
• Dağ başinda dur, dəlik garşisinda durma. 
• Dağ başında gozax, sənədə bir gəlir 

gəzək. 
• Dağ başında, çam kadı; palıt müftü. 



• Dağ bizim ,ceyran bizim ovci burda nə 
axtarır? 

• Dağ çalısız, yol dəlisiz olmaz. 
• Dağ da olsan dağa daldalan. 
• Dağ dağ üstünə olmuş, ev ev üstünə 

olmamış. 
• Dağ dağa arxadır. 
• Dağ dağa rast gəlmək. 
• Dağ dagəzər,beldə gəzər,doğruluğun 

eldə gəzər. 
• Dağ dalından gəlib! 
• Dağ dedigin ucalıgdir uçalıg. 
• Dağ devrildi, duman savruldu. 
• Dağ dumansız insan xəstəsız olmaz. 
• Dağ əyilməsə daş gəribliyə düşməz. 
• Dağ guşu dağda,bağ guşu bağda. 
• Dağ ilə yarışan duvarından çıxar. 
• Dağ inləməkdən,abdal inləyir. 
• Dağ ırag olanda ,gar əziz olar. 
• Dağ it gəldi,bağ itin govaladi. 
• Dağ kimi kəsmik olacağına, tabak gədər 

danə olsun. 
• Dağ kimi. 
• Dağ nə gədər yüca olsa, yol onun 

üstündən aşar. 
• Dağ ola duman ola,gırmızı tuman ola. 



• Dağ səfasız,gözəl vəfasız olmaz. 
• Dağ sulari dağdan gələr. 
• Dağ üstə maral gəzər. 
• Dağ üstündə tosbağa camışdən böyük 

görünər. 
• Dağ yeri,duman yeri. 
• Dağ yeri-duman yeri. 
• Dağ yeriməsədə abdal yerir. 
• Dağ yıxilmasa –dərə dolmaz. 
• Dağ yürü, dağ yürü, dağ yürümezse 

abdal yürü. 
• Dağ yürüməzsə abdal yürür.  
• Dağ  başında  xərmən  savrulmaz. 
• Dağ  dovşansız  olmaz. 
• Dağ  guşu  dağda,  bağ  guşu  bağda  yarı

aşır. 
• Dağ  nə  gədər  uca  olsa,  bir  geçidi  bul

unur. 
• Dağ  nə  gədər  yüksək  olsa, kərvan  əlbe

t aşar. 
• Dağ, deyip dangırma, dağın da gulaği var. 
• Dağ, doğa kavuşmaz, insan insana 

kavuşur. 
• Daga çixan düz aramaz. 
• Dağa desən oğrusan başın əyər. 
• Dağa gedən baltasını, suya gedən 

xaltasini yüklər.  



• Dağa gedənin işi, kabak keçinin yaşı bəlli 
olmaz. 

• Dağa getməz garı var,bağa getməz barı 
var. 

• Dağa yağsa çöl abadan ,çölədə yağsa –
çöl abadan. 

• Dağam ağacının meyvəsi çox olursa gış 
uzun sürəcək deməktir. 

• Dağarcığ çuvaldan böyükk oldi? 
• Dağarcığını çuval yanına sürür. 
• Dağarcığını çuvala tay tutur. 
• Dağda  gəz,  bəldə  gəz  insafı  əldən  

buraxma. 
• Dagda bagin var yürəgində dagin var. 
• Dağda öküz, dügünda(toyda) gız 

saraflanmaz. 
• Dağda olsan dağa daldalan. 
• Dağda  gəzən  ayıya  da  rasgəlir  gurda  

da. 
• Dağda  guşun  gırxı  bir  ağçaya. 
• Dağdakı bağdakın yovurtmaz. 
• Dağdaki dağda galmiş bağdakini govalır. 
• Dağdan əlir,dağ arabası,heç oni mindigi 

yox ,culfa toxur nazik bezi,heç kim oni 
gördügi yox. 

• Dağdan gələn dargın olur. 
• Dağdan gələn,dağa gedər. 



• Dağdan gelip bagdakini govmak. 
• Dağdan hey götürüb desən ki”çoxdur”bir 

də görərsən ki heç yoxdur. 
• Dağdan inmiş yörük, nə ərik bilir nə 

koruk. 
• Dağdan yayılır, göldən sulanır. 
• Dağdan  gələn  dağa  gider. 
• Dağdan  gəlip  bağdakini  boğdu. 
• Dağdan dağa guş  uçurdum,  vaxtimi  boş

 geçirdim. 
• Dağı boş sanıb,dangadar atma. 
• Dağı dağ üstə goyub. 
• Dağı daşı yel pozar; dostların arasını söz 

pozar. 
• Dağı satıb bağ alıb. 
• Dağılsan vilayət,azançısı-

eşşək,minəccimi –çaggal! 
• Dağın da dərdi dağ boydadır. 
• Dağın istə bağın sağ olsun. 
• Dağin təpəsinə hangi yoldan çixarsan 

çix,manzara aynidir. 
• Dağın ustə bağım sağ olsun. 
• Dağina göre gış olur. 
• Dağına  göre  gar  yağar. 
• Dağına  göre  odun,  sapına  göre  saman 

 olur. 
• Dağında dərdi dağ boydadır. 



• Dağıtanın payı olmaz. 
• Dağlar dağımdır mənim,ğəm ovlağəmdir 

mənim,dindirməyin ağlaram,yaman 
çağımdır mənim. 

• Dağlar dayanmaz(bu aciya). 
• Dağlar marala galar! 
• Dağlar marala galar. 
• Dağlara düşmək. 
• Dağlara  daşlara. 
• Dağlardan gar bağıçlır. 
• Dağlari devirmək. 
• Daha birdə gatırçı, gatırın hürküdməsin! 
• Daha bu nədisi yox. 
• Daha oni görməmisən. 
• Daha  çelik  çomax  oynar. 
• Daha  çox  su  götürür  yeri  var. 
• Daha Hanya'yı Konya'yı bilməz,dəvənin g
əvişinə   gülər. 

• Daima keçinin goturu, baş bulaxda su 
içər. 

• Daırənin nə başi var,nə ayagi. 
• Dal ayaği ilə gulagıni gaşır. 
• Dal budag salmak. 
• Dal gabagına geçmək olmur. 
• Dal  budak  saldı. 
• Dal  kimi. 



• Dal  küçükkən  əyilir. 
• Dalaşan köpək xorali olar. 
• Dalda galma,ypldaşından yeyin get. 
• Dalda verən donun saxlar. 
• Daldan atılan daş topuga dəyər. 
• Daldan dala gonmak. 
• Daldan gələn dadlı olar. 
• Daldan  dala. 
• Dalga geçmək. 
• Dalgıran baş kəsər. 
• Dalı bağlıdır. 
• Dalı gaşınır. 
• Dalıma min,ya daldan al heç fərgi yox. 
• Dalın daşa dayayıb. 
• Dalın daşa dəyməsin. 
• Dalına əl çəkmək. 
• Dalına minmək. 
• Dalınada baxmamak. 
• Dalınca aftafa aparır. 
• Dalında namaz gılınar. 
• Dalısi garlı dağa dayanıb. 
• Dalısıcan mumlu şəm yolamışam. 
• Dalunan divara çıxmak. 
• Dallana dallana, gonarsın dala.  
• Dallanib budaglanmak. 
• Dam dirək üstə durar. 



• Dam dirəksiz olmaz,tövlə kürəksiz. 
• Dam –divarın gulagi var. 
• Dam dolusu tükənmiş, damlayan 

tükənməmiş. 
• Dam durub bənna suvaxlır. 
• Dam –duvar adam gətirib. 
• Dam gara, dombay (manda) gara; çıx 

gecə vaxti, dombay ara.  
• Dam müftə,am müftə. 
• Dam olmadın bari,eşik ol! 
• Dam uçdu ,kalafasi aldi, 
• Dam yanarsa, sıçan da bərabər yanar. 
• Dam  dalında  eşşək  bulmuş  da  ərkəğini

  dişisini  soruyor. 
• Dam  üstündə  sağsağan,  vur  belinə  ga

zmayı. 
• Dam  yanarsa  içindəki  sıçan  da  yansın. 
• Dama  daşı  kimi  oynatmak. 
• Dama-dama daşi dələr. 
• Dama-dama göl olar,axa –axa sel. 
• Dama-dama göl olar,dada-dada tamarzi. 
• Dama-dama göl olar,heç damasa çöl olar. 
• Damaglıgını yeyən tamarzi galar. 
• Damak  varın  diş  yoxtu. 
• Damara  görə  gan  alınır. 
• Damarı tutmak. 



• Damarı  tutdu. 
• Damarına düşmək. 
• Damarlı dır. 
• Damazlıgıni yeyən tamarzi galar. 
• Damda  gulag kəsən var. 
• Damda deşık tapmak.(bulmak) 
• Damda verər azani,yerdə sayar gazani. 
• Damda  dəli  var,  dəlidən  dəli  var. 
• Damdan atsan dik durur. 
• Damdan –dama gəzən köpəgin beli sinar. 
• Damdan düşdüm ətəyim sındı. 
• Damdan duşən,damdan duşənin halindən 

anlar. 
• Damdan düşsə ,pişik kimi dörd ayagi 

üstə düşər. 
• Damdan  düşən  haldan  anlar. 
• Damdan  düşər  kimi. 
• Damdan düşse kedi(özi)kimi dört ayağı ü

stüne  düşər. 
• Damdan-bacadan gəldi. 
• Damğalı  eşşəği  aləm  tanır. 
• Dami böyük olanın gari çox olar. 
• Damımız uçdi,bundan sora dam 

kürəməkdən yaxamız gurtuldi! 
• Damızlıksız  yoğurt  tutmaz. 



• Damla damla göl olur; hiç damlamazsa 
çöl olur. 

• Damlacıktan  sel  olur. 
• Damlaya damlaya göl olur, axa axa sel 

olur. 
• Damlaya damlaya göl olur. 
• Dan atır, gün batır. 
• Dan oynasa,öz mıx tövləsin bərkidər. 
• Dan ulduzuna dönmüsən. 
• Dan yeri ağarınca hırsızın(oğrunun) gözü 

kör olur. 
• Dana başı bir çatı? 
• Dana boki suvax tutmaz.   
• Dana göbələk götürdü. 
• Dana oynar,mıxıni bərkidər. 
• Dana  bəsləyincə  anasın  tanımaz. 
• Dana  büyür  amma  çulu  büyüməz. 
• Danadan gaçan goyun sudlu olar. 
• Danalı inəkdən sağım olmaz. 
• Danani boğa iyləsən öncə anasına atılar. 
• Dananın evi yıxılsın. 
• Dananin guyrugu gopmak. 
• Danasiz aş, halsiz baş olmaz. 
• Danbalan yedim duzunan,çömbəldim 

yatdım ,gızınan. 
• Dandinində oynatmak. 



• Danə tükənməyincə,dəgirman durmaz. 
• Dang gərək. 
• Dangır nə di ki mangır nə ola? 
• Danışan dağ aşar, danışmayan yolda 
şaşar. 

• Danışana macal vermir,yeriyənə yol. 
• Danışanda ağzından od tökülür. 
• Danışanda dil incidi,gül dərəndə gül 

incidi! 
• Danışanı adam bilir,hürəni –it. 
• Danışaram dap pis  olur,danışmaram da. 
• Danışıg dadani gurda verər. 
• Danışıglı aş dadli olar. 
• Danışıglı sövda ,şirin olar. 
• Danışıgli söz dağlar aşırar. 
• Danışılarak kəsilən barmag ağrımaz. 
• Danışıxlı dövüş. 
• Danışmag dananı gurda verər. 
• Danışmag gümüş olsa,danışmamag 

gızıldır(altundur) 
• Danışmayan düzdə yolun azar. 
• Danışmayan tanımaz. 
• Dar ayagına aparmılar ki! 
• Dar ayı,səni geyər hər ayı! 
• Dar bogaz. 
• Dar dibindən gurtulmak. 



• Dar gün gedər,üzü garalıg kömürə galar. 
• Dar günün ,gen günüdə var. 
• Dar küçədən keçmərəm,çadıram 

yellətmərəm,,adım gız goymuşam,dül 
kişiyə getmərəm.   

• Dar yerdə min dost yerləşər,bir düşman 
yerləşməz. 

• Dar  yerdə  yemək  yeməktənsə,  geniş ye
rdə dayak  yemək  əvlâdır. 

• Dara düşmək. 
• Dara gedən,gora gedər. 
• Daracıg çörəginə dadanan,dovvlət başına 

ip salmaz. 
• Daracığın iki gözü var,biri ilan,biri yalan. 
• Darağa şagird. 
• Darayi handa,ayı handa. 
• Darayi səni geyir hə ayi! 
• Darayıda gabım var. 
• Darbı  məsələ  döndi. 
• Darca gabım,dadlıca aşım. 
• Darğanda yağmasa ,xırman dayağar. 
• Dargöz nə yeməkdən doyar,nə 

deyinməkdən. 
• Dargözlü özü götürsədə ,gözü götürməz. 
• Dargözün darıyada gabi var. 
• Dari başagi seyrək yaxşı,govrulmuş 

noxud kövürək yaxşı. 



• Darı çörəgi –xırmana gedər. 
• Dari unundan abschlus bağlava, əncir 

agacindan oklava olmaz. 
• Darıldığım dağın odununu yakmam, 

boşadığım arvadın topuğuna baxmam, 
davar, kömünü itsiz, sahibini etsiz 
bıraxmaz. 

• Darıldın  igər  darı  ye. 
• Darısı  başına,  xınası(hənası)  başına. 
• Darısı  başına. 
• Darısı  dostlar  başına. 
• Darlanmak. 
• Darlıxta dirlik olmaz. 
• Dartılmamış dəni var. 
• Daruğa əmimdir,daha nə ğamımdir. 
• Daruğa girən donmuz yabanı özünə 

gəbul elər. 
• Daruğani işdən saldılar dedi:cəhən hacı 

bazarın zırt-pırtından gurtuldum! 
• Daruğcan əri olanın tanrıcan hökmi olar. 
• Darvaza gapısın bağlamak olar,xalgın 

ağzın bağlamak olmaz. 
• Darvazadan geçməyən iynə gözündən 

keçməz. 
• Darvazsın fələk vurub. 
• Daş ardında olmasın da dağ ardında 

olsun. 



• Daş at- goların açılsın. 
• Daş atan atma daşi,atsan daşi girər başi. 
• Daş atan bəlli-baş atan bəlli. 
• Daş atdın cəvabına gatlaş. 
• Daş atıb başın tutub. 
• Daş atmak. 
• Daş attından su yurutur. 
• Daş başına araz,gör nə günə 

galıbsan,Gədəmali goduğilə səndən keçir. 
• Daş başıva. 
• Daş bir yerdə galanda göyərər. 
• Daş bir yerdə-goz bir yerdə. 
• Daş -daş üstə galmamış. 
• Daş –daş üstə yaxşıdır,diş –diş üstə lap 

yaxşı. 
• Daş daş üstündə olur, ev ev üstünde 

olmaz. 
• Daş –daşı ,dirnag adşı,söz savaşa,bir 

tamaşa. 
• Daş daşi kəsər,Murtiza ali hər ikisin. 
• Daş- daşı sındırar. 
• Daş daşı söz daşıma. 
• Daş daşlığa yağar,doli dənizə. 
• Daş dəmirə neylər? 
• Daş dəyənə bəlli dir,yol gedənə. 
• Daş –divarın gulagi var. 



• Daş durəki yumuşag olmaz. 
• Daş düşüb. 
• Daş düşüb-bu düşüb. 
• Daş gayaya rast gəlıb. 
• Daş gəyə gızlar canna,həmişə yalgız 

dolanar. 
• Daş gızlar bağrına. 
• Daş gizlər bağrına ,gecələr yalgız yatar. 
• Daş götünə tıxnırdılar,dedi:səs gəlir! 
• Daş guyuya duşən kimi güşüb. 
• Daş kəsən,baş kəsən,ağac kəsən ,başı 

bəlali olar. 
• Daş kəsənə toxunsa,vay kəsənin 

halına,kəsənə daş toxunsa ,vay kəsənin 
halına! 

• Daş məndən savaşın,hər kimə dəyir 
dəysin. 

• Daş mumuşalar,düşman yümüşalmaz. 
• Daş nə gədər ıslanır,dəli o gədər uslanır. 
• Daş olma,baş ol. 
• Daş olsaydı sıxardım,topragdan 

yarandım. 
• Daş oturub ,kəsək halına ağlır. 
• Daş salmak. 
• Daş ufağı(balasi) böyüməz, insan ufağı 

böyür. 



• Daş ürəkli düşmanın ürəyinə yarar 
yumuşaglıg. 

• Daş ustə əkin olmaz. 
• Daş üstə əkin olmaz. 
• Daş üstə ot bitməz,yağışın suçu 

(günahi)yox. 
• Daş yerdən gopanda ,yer tutmagi 

heyhatdır! 
• Daş yeridə ağırdır. 
• Daş yesə ,gum sıçar. 
• Daş yuvarlanur çangilda durur. 
• Daş  dikəcəginə,  tüy  dikti ! 
• Daş  kimi  dondu  galdı. 
• Daş  nə  gədər  ıslanırsa  dəli  o  gədər  u

slanır. 
• Daş  yürəkli. 
• Daş  yuvarlanıp  düzdə  durur. 
• Daşagına sərimək. 
• Daşağını gəzdirən yesin. 
• Daşağını gızlar yesin. 
• Daşaglamak. 
• Daşaglı xoca. 
• Daşaglı. 
• Daşbaş eyləmək. 
• Daşçı  eşşəgi  kimi  axşama  gədər  çalışı

r. 



• Daşdan cəvab çıxmaz. 
• Daşdan cəvab istəmək. 
• Daşdan gird gopmaz. 
• Daşdan gopar,yuxudan gopmaz. 
• Daşdan pul çıxartmak. 
• Daşdan tüy çəkmək . 
• Daşdan umuşag nə olsa yeyər. 
• Daşdan yumuşag. 
• Daş-daşa ,dəmir daşa ,siz savaşa ,biz 

tamaşa. 
• Daş-daşa söküşəndə duvar olar. 
• Daş-daşa sürkənər-divar olar. 
• Daş-dəyənə bəldir,yol gedənə. 
• Daş-duvarın gulaği var. 
• Daşı ağırdır. 
• Daşı var gumi. 
• Daşı  gədiğinə  kodu. 
• Daşı  sıxsa  suyunu  çıxarır. 
• Daşın- düşün. 
• Daşın xırdası böyüməz,adamın xırdası 

böyür. 
• Daşınma su ilə bağ salınmaz.   
• Daşınma su ilə dəgirman işləməz. 
• Daşkınlığın  sonu  şaşkınlıktır. 
• Daşlarda dilə gələr. 
• Daşları ətəgindən  tök. 



• Dava aci ,faydasi şirin olar. 
• Dava çanağıdır. 
• Dava dağarcıg üstədir. 
• Dava günündə igid gərək daldalanmasın. 
• Dava üçün br gazi,isbat üçün on şahid. 
• Dava üçün gazi,tari üçün allah. 
• Dava yoxluxdan, toy toxluxdan.  
• Dava  için  bir  gazi,isbat için iki şahid  laz
ımdır. 

• Davacı  razı  oldu,  şahid  kail  olmuyor. 
• Davacın gazı isə,ərzini allaha yaz. 
• Davacin gədar olursa,yardimcin allah 

olsun. 
• Davacın xan olsa allah dadına çatsın. 
• Davacısız mahkəməyə gidənbıyığlarını bü

kərə k  çıxar. 
• Davada ağac aradakına dəyər. 
• Davada aradakının gözi çıxar. 
• Davada gəlincə borc verməzlər. 
• Davada halva haylamazlar. 
• Davada nırx təyin edməzlər. 
• Davakarın xoş olsa ,ərzini alahha yaz. 
• Davali yerdə ot bitbəz. 
• Davan yox mülk al,işin yox dəgirman sal. 
• Davani gılınc aralar. 
• Davani gılınc kəsər,evdani –pul. 



• Davani göydə axtarırdım,yerdə əlinə 
düşdi. 

• Davani iki dəfə salmag nahəgdir. 
• Davar geri dönəndə,ağsag keçi iləri düşər. 
• Davar incə barısağdır. 
• Davar olmayan yerdə,keçi,məşdi Əbdül 

kərim aga deyərlər. 
• Davasıni bilməyənə şahid olma. 
• Davət siz gələn döşək siz oturur. 
• Davətə icabət gərək. 
• Davətə  icabət  lazımdır. 
• Davətsiz dügünə gələn,mindərini bərabər 

götürür. 
• Davətsiz gedən mindərsiz oturur. 
• Davətsiz gonagi köpək govalar. 
• Davətsiz  musafir. 
• Davul  dəngi  dənginə  çalınır. 
• Davul  tozu,  minarə  kölgesi. 
• Davul  zurnasız  çingənə  düğünü(toyi)  ol

maz. 
• Davul,zurna ilə adam aramağa(axtarmaga

)gidər. 
• Davulda  zurnaya,  hamamda  gurnaya. 
• Davuldan  gələn,  zurnaya  gidər. 
• Davulu görür oynar, mihrabi görür ağlar. 
• Davulun səsi , geç duyulur. 



• Davulun səsi uzaxtan xoş gəlir.  
• Day day ( taytay ) dayın gəlsin , torbada 

payın gəlsin. 
• Day ilə dayağa xala ilə bulağa getmə. 
• Dayaği dağ olanın ,başi göylərə dəyər. 
• Dayak  cənnəttən  çıxmadır. 
• Dayak  cənnəttən çıxmadır,yiyi  olsa  çıx

mazdı. 
• Dayak  yoksulu. 
• Dayakla ayı belə molla olur. 
• Dayan doldurum! 
• Dayana aparar. 
• Dayanan giriftar olar. 
• Dayanan su tez goxar. 
• Dayanan su tez iylənər. 
• Dayça at olunca yiyəsi mat olar. 
• Dayça nə gedər bərk gaçsa ,arabani 

çəkən atdır,at! 
• Dayı bəsıləsən at olur,gurt bəsləsən yad 

olur. 
• Dayi görməyib,elə bilir hagglı da bir 

dayıdır. 
• Dayi ilə dağ dolan,əmi ilə bağ dolanma. 
• Dayi ilə dağa,əmilə bağa. 
• Dayi tikən köprüni su aparmaz. 



• Dayı  galxsana  nə  oturuyorsun ?  demiş,
  galxamadığımdan  oturuyorum,  demiş. 

• Dayın danbalanın yesin! 
• Dayısi olan dayısına güvənər. 
• Dayıya  yəgən  gərək,  gemiyə  yelkən  kü

rək. 
• Daz keçəldən xoşlanar. 
• Dazın istədigi gara saç olar. 
• Dazlayan dazar düşər,bir kəl baş gıza 

düşər. 
• Ddodurğa at öz iyəsin təpiklər. 
• Ddüşmən toxmagi. 
• Dəbə etmək. 
• Dəbə yağsız olmaz. 
• Dədə- baba ocaği. 
• Dədə görməyən elə bilər şaggulu da bir 

dədədir. 
• Dədə goruk yeyir, torunun(nəvənin) dişi 

gamaşır. 
• Dədə malı! 
• Dədə məli oğuli yanşag eylər. 
• Dədə -nənəsın tanımayan şah-bəylıg 

yaraşır. 
• Dədə ol dədə gədrin bil,nənə ol nənə 

gədrin bil. 
• Dədələrdən budur öyüt,dəgirmani özün 

öyüt. 



• Dədəm bicdi kündəni sayır, ciyim bicdi 
kündədən kəsir.  

• Dədəm bilməm taundan ya zəlzələdən 
öldu! 

• Dədəm can verdi,göt verseydi ondan 
yaxşiydi. 

• Dədəm evində də balıg başi,ərim 
evindədə balig başi! 

• Dədəm evindədə gara bəxt,ər evində də! 
• Dədəm mənə kop deyib,hər yetənə vur 

deib. 
• Dədəmə də ,bəsdi,nənəmə də. 
• Dədəmin ocagındandır,gəlin gülə -gülə 

çıxar. 
• Dədəndən nə gl dərdim ki ,balandan 

gülab çəkəm!. 
• Dədənə ehsan verib əli çapıxlrı gapına 

dadandırma. 
• Dədə-nənə olmiyasan. 
• Dədəsin görməsydim nənəsinin 

dərdindən ölməziydim. 
• Dədəsin yandırmak. 
• Dədəsinə bənzədəni salır nənəsi 

goynuna! 
• Dədəsıni görməyən şahlıg iddasi edər. 
• Dədəsinin başın kəsib üstünə goymag. 
• Dədəsinin ganın istir! 



• Dədəsinin köhnə borcların istəmək. 
• Dədəsinin köhnə borcuna vermək. 
• Dedi :geynin gəlir,dedi:neylim 

gəlir,dedi :əlində heyəsi var,dedi:bizdən 
sonra kimsəsi var! 

• Dedi :nuri evdə,dedi arvadıda 
evdə,dedi :bəs oldi nur -əla-nur. 

• Dədi çəkən bilir,ağu içən. 
• Dedi,-dədə,bir balta tapdım!dedi,-

neylədin?dedi,-itirdim!dedi,-dərdinə bir 
dərd artırdın! 

• Dedi: atı haraya bağlayım. Dedi: dilimə. 
• Dedi:ağzım yekədi .büzərəm,gözüm 

yekədi ,süzərəm,sən bari 
danışma,burnun yekədi. 

• Dedi:ata bir nökər tutmuşam bizə 
işləyib,özündən yeyib içəcək!dedi:eləsin 
tutacagıdin ki bizimdə yeməgimizi verə! 

• Dedi:bu çəmənləri mən 
otlamışam!dedi:bə hani yal guyrugun? 

• Dedi:mənzil yaxın ,pulu ucuz,bunda bir 
illət var. 

• Dedi:özünü yorulmuş san ,dostunu 
ölmüş bil. 

• Dedi-dedi məlakəkir. 
• Dedigi dedi,çaldıgi çaldıg,yedigi hədik. 



• Dediğim dedik, çaldığım düdük,yedıgın 
hədik! 

• Dedigin deyir,demədigin gedir –gəlməz 
vaxtıda deyir! 

• Dedigindən dönərsən el səndən 
dönər,dedigin tutarsan el tutar səndən. 

• Dedigindən tülkününki galıb allaha! 
• Dedilər :ağıllınız kimdir?dedi:gabagda 

gedən zəncirli! 
• Dedilər :malla ipin ver odun 

gətirək,dedi:əriştə 
sərmişəm!dedilər :ipədə əriştə 
sərilər?dedi:bahanadir-bəsdir! 

• Dediler: "Molla  aş  gidiyor".  Dedi: 
"mənə  nə ?  Dedilər: 
"Sizə  gidiyor".  Dedi: "Sənə  nə ?" 

• Dedilər:- dəvələri yığılar! tülki başladi 
gaçmaga. 

• Dedilər:- əzrail uşag paylayır!dedi,-
özününki özündə olsun,mənimkinə 
dəyməsin. 

• Dedilər:- gar yağ yacag\dedi,-durmuşam 
titrəməgə! 

• Dedilər:- gardaşın necə adamdır?\dedi,-
gonşi olmamışam. 



• Dedilər:- molla almagla necəsən?dedi,-
alıci guş kimi! dedilər:- verməklə 
necəsən?dedi,-boşuna söz gəhət olub! 

• Dedilər:- sərxoşdur,başını vursun duvara! 
• Dedilər:- yığışın köçürük!çoban çomagın 

çiyninə goydi. 
• Dedilər:ərivin adi nədir?dedi:sövdasında 

dəgiləm! 
• Dedilər:gözləri badam!dedi:mənə ,badam. 
• Dedilər:haralısan?dedi :hələ 

evlənməmişəm. 
• Dedilər:keflisən,yıxıl yat! 
• Dedilər:molla gaoşunda toy 

var,dedi:mənə nə?dedilər:sənidə 
çaşırıblar,dedi:sənə nə? 

• Dedilər:molla tuman bağın 
yığışdır,dedi:hani o hövsələ! 

• Dedim bir ağız ağla ,demədim ki ,camaəti 
başın yığ. 

• Dedim bir ağız ağla ,demədim ki ,irani 
başına bağla! 

• Dedim –deməmiş! 
• Dedim eşidərsən,demədim örənəsən. 
• Dedim eşidəsən,demədim örənəsən. 
• Dedim,deməmiş olur. 
• Dediyin deyər,demədiyini gedər-gəlməz 

vəxtə saxlar. 



• Dediyindən dönərsən ,el dönər 
səndən,dediyini tutarsan el tutar səndən . 

• Dəftəri dürülmək. 
• Dəgil  kürsüyə  vaiz  arşa  çıxsa  adam  ol

amaz. 
• Dəgirman daşsız öğütməz. 
• Degirman iki daştan, muhəbbət iki baştan. 
• Dəgirman suyu ocagdandır. 
• Dəgirman xoruzu kimi gıp gırmızıdır. 
• Dəgirmana dəni evdə apıd apar. 
• Dəgirmana gedirəm ,nə dənim var,nə 

çuvalım. 
• Dəgirmana gələndən sonar ulağ verən 

çox olar. 
• Dəgirmana getsə dünya xəbəri gətirər. 
• Dəgirmana getsə İsfəhan xəbəri gətirər. 
• Dəgirmana varan un öğütür, evdəki nöbət 

savar. 
• Dəgirmançi çox ac olasa ,kəpligin 

öncədən götürür. 
• Dəgirmançi diri oleydi,unu iri oleydi. 
• Dəgirmançi diri,unu iri! 
• Dəgirmançının şahidi kömbəçi olar. 
• Dəgirmanda buğda gurutmazlar. 
• Dəgirmanda dəni olmayana  un verməzlər. 
• Dəgirmanda dənin yox ,şada istə başını 

niyə yarırsan?   



• Dəgirmanda doğulan siçan köy 
gurultlslndan gorxmaz. 

• Dəgirmanda göt –görə dəymişlər. 
• Dəgirmandan acıg eyləyən çuvali boş 

aparar. 
• Dəgirmandan buğda gutulmaz. 
• Dəgirmandan gələnin əlinə baxarlar. 
• Dəgirmanın boğazi boş galsa ,daş daşi 

sörtər. 
• Dəgirmanın boğazına öli salsan diri cıxar. 
• Dəgirmanin evinə xeyırlı xabər gəlməz. 
• Dəgirmanin gapusi açuxsa, köpegə iz 

gərək. 
• Dəgirmanın pəri,iki günün əri. 
• Dəgirmanın səsindən gaçan un öyötməz. 
• Dəgirmanın yaraşıği torba,çuvaldi. 
• Dəgirmən  beygiri(ulaği)  kimi  dönər  dur

ur. 
• Dəgirmən  döner  amma  suyu  hardan. 
• Dəgirmən  gitmiş  çaxmag  daşını  arar. 
• Dəgirmənci  köpəgi  kimi  su  şarıltısına  

hürür. 
• Dəgirməndə dogan siçan,göy 

gürültüsündən gorgmaz. 
• Dəğirmeni itirip, şaxşaxını ariyi. 
• Dəgnəği yeyənlə sayan bir dəgil. 
• Dəhənin dərin gazı,suyu gur gəlsin. 



• Dəhr içində hansi  gün  vardır  akşam  ol
madık. 

• Del,dilbərdən(delbər) gözəldir. 
• Dələzəndən cib kəsən əksik olmaz. 
• Dəli  sarxoşdan gorxar. 
• Dəli alma ,cins kovar. 
• Dəli and içər,ağıllı məsəl çəkər. 
• Dəli aydan gorxar. 
• Dəli bağlayani ağıllı aça bilməz. 
• Dəli başına dövlət guşi gonub. 
• Dəli –bə-dəli,pənah ya ali. 
• Dəli bilə konuşuncaya gadar ağıllı 

zannədilir. 
• Dəli boku  yedin? 
• Dəli cərmə verər ,ağıllı rüşvət. 
• Dəli çomağa rast gəlib. 
• Dəli çörəkçidən çörək gapanda ,baggal 

başın dövər. 
• Dəli dəgil ,doludur. 
• Dəli dəlidən, imam ölüdən xoşlanir. 
• Dəli dəlidən,molla halvadan xoşlanar. 
• Dəli dəlini tutar,su çuxuru. 
• Dəli dəliyə goşular,dəyənək göydən 

yağar. 
• Dəli dəliyə xoş gələr. 
• Dəli –dəliyə,pənah tariyə. 



• Dəli dəliyi görüncə dəgənəgini saxlarmış. 
• Dəli dəliyi görünə sazını saxlarmış. 
• Dəli dəliyi,mum ölüyü sövər. 
• Dəli demiş ,ağıllı neyləmiş! 
• Dəli dəvəliyə gız vermə ,dəvə 

gedər,dəlilik galar. 
• Dəli deyər,abdal inanar. 
• Dəli deyingən olar. 
• Dəli dost,gəlbi gara,mən bilə dosti 

neyləyim? 
• Dəli dostun olunca ,ağıllı düşmanın olsun. 
• Dəli dövran sürər,ağıllı vaxt gözlər. 
• Dəli düşündüğüylə,tayug eşindiğiylə. 
• Dəli el siz,el dəli siz olmaz. 
• Dəli gazanar,ağıllı yeyər. 
• Dəli gazının yazdıgıni ,ağıllı gazi poza 

bilməz. 
• Dəli gəzagan; dərdli söylagan olur. 
• Dəli gırgı baz olmaz,bir gülünən yaz 

olmaz. 
• Dəli- gırmızı sövər,gic - sarıni. 
• Dəli gız bir naxış bilər,öpər oni 

toxur,çövürür oni toxur. 
• Dəli gız dayısından yaşınar! 
• Dəli gız dayısından yaxşıdır. 
• Dəli gız dəli gəlin olar,dəli gəlin dəli gari. 



• Dəli gız düğün etmiş, kendi(özi) baş 
sədirə geçmiş. 

• Dəli gız evdə galmaz. 
• Deli gıza hər gün bayram. 
• Dəli ilə ağılsızın nə fərgi,biri aglamaz,bir 

gülməz. 
• Dəli ilə dövlətli,ikisi də bildigin eylər. 
• Dəli ilə sərxoşun meydani birdir. 
• Dəli ilə tapmagdansa,ağıllı ilə itirmək 

yaxşıdır. 
• Dəli inəyin dəildə balasi olar. 
• Dəli nəzərəm,belə gəzərəm. 
• Dəli odur dünya üçün ğəm yeyə,tanri bilir 

kim gazana kim yeyə. 
• Dəli öğüt tutmaz, gıl dügün tutmaz. 
• Dəli ol,bəxtin olsun. 
• Dəli öz gücün bilməz. 
• Dəli öz zərərinə gedər. 
• Dəli özü deyər,özü də eşidər. 
• Dəli özünə bir dəli yoldaş tapdi,elə bildi ki 

ağıllanıb. 
• Dəli rənkli şeyləri sövər(geyməyi) 
• Dəli sarxoşdan gorxar. 
• Deli sevilir, dənsiz sevilməz. 
• Dəli sıçar,bokun yeyər. 
• Dəli soylar, düz soylar. 



• Dəli soylədi,ağıllı inandi. 
• Dəli söyləyən doğri olar. 
• Dəli utanmaz, saggali utanır. 
• Dəli utanmaz,yiyəsi utanar. 
• Dəli yadına daş salma. 
• Dəli  akşamdan  sonra  azar. 
• Dəli  arlanmaz,  sahibi  arlanır. 
• Dəli  arlanmaz,  soyu  sopu  arlanır. 
• Dəli  fişək. 
• Dəli  gəlin,  dəli  garı. 
• Dəli ilə  çıxma  yola,  başa  gəlir  hər  türl

ü  bela. 
• Dəlicə gızdan ,dəlicə gəlin olar. 
• Dəlice sev hayatta tərk et, amma aldatma. 
• Dəli-dəli ,küpəli! 
• Dəlidən ağıl ummag olmaz. 
• Dəlidən ağıllısi olmaz. 
• Dəlidən doğru xəbər. 
• Delidən uslu xəbər. 
• Dəlidir,başın vyrsun duvara! 
• Dəli-doli. 
• Dəliganlının gönlü tez olur. 
• Dəlik böyük, yama küçük. 
• Dəlik daş yerdə galmaz.  
• Dəlik gabda su durmaz. 



• Dəlikız pəri , yoxtu fəri , yeməyə gəlincə 
yedi ləngəri ələ bəri. 

• Dəlikli daş yerdə, dəli gız evdə galmaz.  
• Dəlikli mıncık yerdı galmaz.  
• Dəliksiz düşmanın olsun,sıçanmasın 

ölsun. 
• Dəlil bundan canli? 
• Dəlilə sarxoşun meydani birdir. 
• Dəlilər dünyada ekdilər,ağıllı indi cüt 

goşur! 
• Dəlılıgal ver ginən ,biliciglə al ginən. 
• Dəlilik bir saattir, əfəlik min sənə. 
• Dəlini apardılar toya,dedi;-bura bizim 

evdən yaxşıdır. 
• Dəlini –dəliyə goşsalar,goydən dəyənək 

yağar. 
• Dəlini zəncirlə yox,tədbirlə tutarlar. 
• Dəlinin ağılısi olmaz. 
• Dəlinin başınd agoz ağaci bitməz. 
• Dəlinin başında gələmə ağaci bitməz ki. 
• Dəlinin bəy'i olmaxtansa ağıllının köləsi 

olmax daha yeyidir. 
• Dəlinin bir ağıllısi olmaz. 
• Dəlinin boynuzi olmaz ki! 
• Dəlinin dilinə pəhriz yox. 
• Dəlinin düşməsinə,toyugun eşməsinə 

çarə yox. 



• Dəlinin eşşəgidə dəli olar. 
• Dəlinin eşşəgidə dəli olar. 
• Dəlinin fərmanı mı oxunurmuş ? 
• Dəlinin fərmanı olmazmış. 
• Dəlinin sözü ,sarxoşun gözü. 
• Dəlinin sözü gələmə gəlməz. 
• Dəlinin suçu az dəgildir 
• Dəlinin toyi (dügüni)olsun,nə bayrami. 
• Dəlinin ürəgi dilində,ağıllının dili 

ürəgində. 
• Dəlinin xırmani olmaz. 
• Dəlinin yadına daş salma. 
• Dəlinin  ağlına  daş  gətirir. 
• Dəlinin   əlinə  dəynək  verilməz. 
• Dəlisi olan hər gün , ölüsü olan bir gün 

ağlarmış. 
• Dəliyə ağıl ,garaya sabun kar salmaz. 
• Dəliyə ağıl,gariyə sabın kar etməz. 
• Dəliyə bal gicə halva neyləsin? 
• Dəliyə bir hava bəsdir. 
• Dəliyə daş atma, galdırır başını yarar. 
• Dəliyə daş atma,başına daş yağdırar. 
• Dəliyə dedilər;-dünyada dəli 

çoxdur,ağıllı?dedi;-dəlı!dedilər;- nə 
üçün?dedi;-dəli bir kişidir,ona dəli deyən 
minlərcə. 



• Dəliyə dedilər;-nə üçün dəli 
olubsan?dedi;-ağıllıların dərdin 
çəkməkdən! 

• Dəliyə dəli kimi cavab verməzlər. 
• Dəliyə dəyənək verməzlər. 
• Dəliyə dünmək. 
• Dəliyə əl ver, əlinə bel ver. 
• Dəliyə gandıysan gerçəkdən dəlisin 

deməktir.  
• Dəliyə ganun yox. 
• Dəliyə goşulma,sənə də dəli deyələr. 
• Dəliyə halva – kulucə neyləsin? 
• Dəliyə hər gün bayram. 
• Dəliyə iş buyurursan işin arxasında 

koşarsın. 
• Dəliyə osur demişlər, sıçmış.  
• Dəliyə sorği olmaz. 
• Dəliyə üz vermə. 
• Dəliyə ver öğüdi, almaza ver tizıgı. 
• Dəliyə yazi yox . 
• Dəliyə yüz örət,öz bildigin eylər. 
• Dəliyə, öğüt vəran çox olur. 
• Dəliylə çixma yola ya saga sapar ya sola. 
• Deliyle etme şaka, alt tarafına siktir 

yazar(mış). 
• Dəlləgi müştərisindən çoxdur. 



• Dəllək dəlləgin başın gırxanda pul almaz. 
• Dəllək naşılıgın bizim başımızda çıxardir. 
• Dəlləklər bekar galanda bir-birlərinin 

başın gırxarlar. 
• Dəlləklıgin bizim başımızda örənir! 
• Dəlləkliyi bizim başımızda örənir. 
• Dəlləyi müştərisindən coxdi. 
• Dəm dəm gətirər,gəm gəm. 
• Demag olmur ,tari bir hagdır. 
• Demag olmur,yerin əyridi dız otur. 
• Dəm-dəm halvasi deyil ki tez düzələ! 
• Demə asandır(kolaydi)yerınə yetirmək 

çətin. 
• Demə babam yaxşıdır,can sağlıgı 

dövlətdir. 
• Demə dostuna, der dostuna, Bir gün olur 

duz basarlar postuna. 
• Demək olmur gözün ustə gaşın var. 
• Demək olmur ki ,gözün üstə gaşın varş. 
• Deməsən ,eşidməsən. 
• Deməyim kəndliydi bilmədi,doşabınızın 

dadi yoxiydi. 
• Dəmi isdi-isdi dövülər. 
• Dəmir alaçaxsan? 
• Dəmir atmak. 
• Dəmir ayag,damir çarıg,dəmir diş. 



• Dəmir dəmir kəsər. 
• Dəmir dəmiri kürədən çıxardar. 
• Dəmir gapının ağaç,(taxta) gapıya işi 

düşər. 
• Dəmir gızgın ikən dövülür. 
• Dəmir islanmaz,dəli uslanmaz. 
• Dəmir ki var,dövdükcə uzanar. 
• Dəmir kürədən dəmir çıxar. 
• Dəmir nəmdən, insan gəmdən çürür. 
• Dəmir olsa gısa kəs, ağaç olsa uzun kəs. 
• Dəmir tavında dövülür. 
• Dəmirçi nə bilir gızıl nədir? 
• Dəmirçi yanından geçən gılıncım yeyər. 
• Dəmirçinin biçaği olmaz. 
• Dəmirçinin ömrü tax-taxla,leyləgin 

ömrü,lag-lagla keçər. 
• Dəmirçınız,misçınız ,hamınız bir sınıfsınız. 
• Dəmiri dəm yandırar,igidi ğəm. 
• Dəmiri dövən dəmirçi olar. 
• Dəmiri isti-isti dövərlər. 
• Dəmiri kürədən dəmir çıxadar. 
• Dəmirin gedib ya kömürün? 
• Dəmsiz dərviş, imansız sofuya bənzər. 
• Dən tükənincə dəgirmən durmaz. 
• Dəngi, saman çuvalı. 
• Dəni əllərdən,suyu gölərdən. 



• Dəni məndən yeyir,başga yerdə 
yumurtlayır. 

• Dəniz dalğasız,gapu halgasız olmaz. 
• Dəniz dalğasiz,gızlar sövdasiz olmaz. 
• Dəniz gaşıgla boşdılmaz. 
• Dəniz gədər mal,bildigin gədər al. 
• Dəniz gıragında bir guş var,ildə bir kərə 

danışar ,onuda deyər:box! 
• Dəniz görünən yerdə damci nə görünər? 
• Dəniz işlər,göl öyünər. 
• Dəniz murdarlıg götürməz. 
• Dəniz sevilirdə, dənsiz sevilməz. 
• Dəniz suyu kimi,nə icilir,nə kiçilir. 
• Dəniz torbanızda galsın. 
• Dəniz tufansız olmaz. 
• Dəniz yaninda guyu gazilmaz. 
• Dəniz yoğurt olsa, bizdə gaşıg bulunmaz. 
• Dənizdaki balıg ,göydəki guş satılmaz. 
• Dənizdə batan saman çöpünə əl atar. 
• Dənizdə yanan, üşüməz. 
• Dənizdəki balığın mini bir paraya. 
• Dənizdən bir damci. 
• Dənizdən nə əksilər? 
• Dənizdən uzag,bəladan uzag. 
• Dənizə bir daş at ,ya bir gaya sal. 
• Dənizə daş atmagla suyi bulanmaz. 



• Dənize düşen ilana sarılır. 
• Dənizə düşən, baliga sarilir. 
• Dənızə getsə dəniz gurur. 
• Dənizə körpü (köprü)yox. 
• Dənizi görmədən, pacayi sivamamali. 
• Dənsiz dəvənin guyruğu dəh demədən 

sallanır, arsız arvat amcığı haftada bir 
gıllanır. 

• Dərd adami ağladar. 
• Dərd bir deyil,ki çəkəsən. 
• Dərd bir olsa ,yeriyər. 
• Dərd bir olsa çəkməgə nə var. 
• Dərd bir olsa,dağ bir olsa ,çara 

var,nədemək olar yüz yaraya yüz dağa? 
• Dərd bir ülgücdür,udsan yaralar,atsan 

yaxalar. 
• Dərd biriydi ,iki oldi. 
• Dərd çox ,həmdərd yox ,düşmən 

gəvi,taleh zəbun! 
• Dərd dağı əridər. 
• Dərd dərd açar. 
• Dərd –dərd üstündən gələr. 
• Dərd dərdə bənzəməz. 
• Dərd gələndə lailaci,pişigə deyələr;-xan 

baci! 
• Dərd gələndə xalvarla gələr,misgla çıxar. 



• Dərd getməz ,dəyişər. 
• Dərd gəzər ,dərman arar. 
• Dərd gəzər ,dərmanda onunla bərabər. 
• Dərd gəzər,illət gəzər,etigadda bir nəzər. 
• Dərd olmaz dərmansız,dəvə 

sarbansız,hamıya dərman oldi ,balam öldi 
dərmansız. 

• Dərd olsun ,söz olmasın! 
• Dərd ortağı. 
• Dərd saxlayanda galır. 
• Dərd vardır gəlir gəçər, dərd vardır dələr 

geçər.  
• Dərdi olan danışar. 
• Dərdi olan dərman axtarar. 
• Dərdi olan yatmaz. 
• Dərdi verən dərmanını da verir. 
• Dərdimə gir,dərdimi bil. 
• Dərdimi dağa desəm dağ ərir,şam(mum) 

yanar,şövlə çəkər,piltə yanar,yağ ərir. 
• Dərdimiz hardan əyan olsun bizim 

dərdsizlərə,dərdlilər yaxşi bilir aləmdə 
dərdin giymətin. 

• Dərdin alim. 
• Dərdin çox olmag istəyirsənsə gızını 

köçür, işin çox olmag istiyirsənsə gəlin 
gətir. 



• Dərdin goy dərdim üstə,oni da mən 
cəkim. 

• Dərdin yoxdur söylən,borcun yoxdi evlən. 
• Dərdində olmayan dəvəsini getməz. 
• Dərdindən tərə(kərə) yatmak. 
• Dərdini dərd bilənə söylə. 
• Dərdini gizlədən –dərman bulmaz. 
• Dərdini söyləməyən dərman 

bulamaz.(tapmaz) 
• Dərdini söyləməyən, dərman bulamaz. 
• Dərdini unut,sözuni unutma. 
• Dər-divardan da gulagi var. 
• Dərdli dərdlinin dərdin axtarar. 
• Dərdlini dindirmə,özü dinlənər. 
• Dərdsiz baş –bostan girağında köpək. 
• Dərdsiz baş, yarasız ağaç olmaz. 
• Dərdsiz köuldə muhəbbət yuva açmaz. 
• Dərdsiz yürəkdə ,məhəbbt yük açmaz. 
• Dərə kumsuz,balıg pulsuz olmaz. 
• Dərə mənim ,düz mənim sənin burada nə 

işin var. 
• Dərə mənim ,düz sənin. 
• Dərə xəlvət ,tülkü bəy. 
• Dərədən təpədən. 
• Dərədən, təpədən su gətirir. 



• Dərəni ,təpəni sel bilir,yaxşını,yamani el 
bilir. 

• Dərgahın gapısi açıg olanda köpəgin 
yuxusu gələr. 

• Derilər danış ,dedi:camış! 
• Dərilməmiş güldən dəstə bağlamag 

olmaz. 
• Dərin su bulanmaz. 
• Dərin yerə batıb! 
• Dərinə getmə,məsələ böyükləşər. 
• Dərinə getmək. 
• Dərinə yanmak. 
• Dərinin guzari bir gün dabbağxanaya 

düşər. 
• Dəris bir gara pula dəyməz. 
• Dərısi galındır. 
• Dərisin yüzmək. 
• Dərisinə saman təpmək. 
• Dəriyi yüzsəndə gönüldekini alamazsın. 
• Dərman bulmak. 
• Dərmansız dərdin dərmani beyarlıgdır. 
• Dərmansız dərdon dərmani bimarlıgdi. 
• Dərmə çatma. 
• Dərt ağlatir, aşk söylətir. 
• Dərt dərdi açar. 
• Dərt insanı merd edər. 



• Dərt saxlayanda galır. 
• Dərtli söyləgən olur , arsız güləgən. 
• Dərtli söyləgən olur, aşıg yırlagan olur.  
• Dərtsiz baş, duvardaki daş, oda birbirin 

üstündə, oda ona dərd.  
• Dərviş ,pulla olar hər iş. 
• Dərviş məscidə gedməz,bazarda meydan 

gurar. 
• Dərviş odur ki ,dünyani tərk edə,fəgir 

odur ki,dünya oni tək edə. 
• Dərviş olanşahlıg idiasi iləməz. 
• Dərviş təkədə,haci məkədə. 
• Dərviş üz evin çiynində gəzdirər. 
• Dərviş,belə iş! 
• Dərviş´in fikri nəysə, zikri də odur. 
• Dərvişə bir şey verməmisən,kəşkulun 

bəs nəyə sındırırsan? 
• Dərvişə dedilər:bəsapın topla ,əlin goydi 

ağzına. 
• Dərvişi təkyədə,sərxoşi meyxanada axtar. 
• Dərvişin oldugundan. 
• Dərya delin məzaci,seylabilən 

boğulmaz,yüz döndərib gedəndə zəncirlə 
dayanmaz. 

• Dərzi öz sökügün tikə bilməz. 
• Dərzi paltarın yamamaz. 
• Dərzinin mayası iynə-sapdır. 



• Dərzinin oynəsi itməsə gündə yuz dəst 
paltar tikər. 

• Dərzıyə dedilər köç,iynə -sapın yaxasına 
saşdi. 

• Desələ;gızdırman 
vermənə,deyər,nöbətimdir,özüm 
gızdıracağam! 

• Desələr ki ,göydə toy var,arvadlaraxtarar. 
• Desəm söz olur, deməzsəm içimdə köz 

olur.  
• Desən :nökərəm,deyər:gəl aparım satım! 
• Desən öl- ölər,gal - galar. 
• Desən yumurta ağdır,deyər garadır. 
• Dəsrini gətirəndə bir ,suyi tökəndə bir. 
• Dəstan gibi(kimi). 
• Dəstəmazsiz namaz olmaz. 
• Dəstursuz bağa girəni sopa ilə govarlar. 
• Dev anası.  
• Dev gulagına gurguşum. 
• Dev gurbağaya aşıg olub. 
• Dəvdən büyük dərdi var. 
• Dəvə adın satar,eşşək odun. 
• Dəvə ahmak olduğundan kılavuzu 

eşşəkdir. 
• Dəvə aşığı. 
• Dəvə asta gedər,çox gedər. 



• Dəvə başın soxar pambuga ,gözlərində 
bərk-bərk yumar,deyər ,-heç kim məni 
görməz. 

• Dəvə bir fikir eyləsə,sarban ikisin eylər. 
• Dəvə bostana girəndə,elə bilər oni heç 

kim görmür. 
• Dəvə boynuz ararkən,gulaxtan olmuş. 
• Dəvə boynuz şıxardıb,gum çiçək açanda. 
• Dəvə böyükdür,-ot yeyər,şahin 

küçükdür,.-ət yeyər. 
• Dəvə böyüklügilə ot yeyər,gırgı 

küçüklügilə ət. 
• Dəvə böyür ,çulu böyüməz. 
• Dəvə böyüsə,üküdə böyükdr. 
• Dəvə büyük olsa da eşşəgin ardından 

gıdər. 
• Dəvə dağı keçdilər. 
• Dəvə dama çıxsa gar yağar. 
• Dəvə dedıgin yekə hayvandır,yatmadi-

yatmadi! 
• Dəvə dəgiləm ki iki yerdə 

nəhərlənəm(kəsələr) 
• Dəvə durdu dam yıxdı. 
• Dəvə gadar boyun olacuuna xoroz gadar 

ağlın olsun.  
• Dəvə gadər büyümüşsün, gulağı gadər 

heysiyətin yox. 



• Dəvə gadər kötü düşüncədən siçan gədər 
yey düşüncə yeyidir. 

• Dəvə gedər ,it ular. 
• Dəvə gədər büyümüşsün , gulağı gadar 

heysiyetin yox. 
• Dəvə geldi Maraş'tan, yiylik xoşdur iki 

baştan. 
• Dəvə gitti yularını arar. 
• Dəvə gördün?heç üzünüdə görmədim.! 
• Dəvə göz eləməsə,kələ atmaz. 
• Dəvə gulagdan asılmaz. 
• Dəvə guşuna dedilər: gaç, 

dedi:guşam,dedilər:uç, dedi:dəvəyəm! 
• Dəvə guşuna deh demişlər durmuş çüş 

demişlər koşmuş. 
• Dəvə həm yük aparar ,həm gurlar. 
• Dəvə hər zaman xurma sıçmaz. 
• Dəvə hömböğünü görsə, düşüb çatlar. 
• Dəvə itirib,yünün gəzir. 
• Dəvə kəngər istəyəndə boynun uzadar. 
• Dəvə kimi dal-dali işir. 
• Dəvə kimi düz bir yeri yox. 
• Dəvə kini ,gari kini. 
• Dəvə köşəyə uymasa ,köşək dəvəyə uyar. 
• Dəvə məni gorxuttu dudağını sarkıttı. 
• Dəvə minəni , gadın sikəni  sövərmiş.  



• Dəvə minənin eşşəgi uanında olar. 
• Dəvə nalbəndə baxan kimi baxır. 
• Dəvə nə ganar ganır nərdivan.!? 
• Dəvə nə gədərağır olsa,dərisi bir eşşəgə 

yüklənər. 
• Dəvə nə gədr uzag getsə ,gatarını gözlər. 
• Dəvə ölər,yükü galar,xoruz ölər ,tüki 

galar. 
• Dəvə öləsə dərisidə yükdür,toyug ölsə bir 

çingə tökdür. 
• Dəvə öz köşədiyini udar. 
• Dəvə palçığa batdi,mılçək oni çıxartdi. 
• Dəvə tanımasa,ovsarı tanıyar. 
• Dəvə xançobanda olar. 
• Dəvə yaxıni otlar,uzagi gözlər. 
• Dəvə  büyür  amma  çulu  büyüməz. 
• Dəvəcan boyun olunca,düyməcan ağlın 

ola. 
• Dəvəçi ilə dost olanın ,darvazasi gen 

gərək. 
• Dəvəciylə dost olanin,üst eşigi yüksək 

(uca)olur. 
• Dəvədə gulax. 
• Dəvədən böyük fil var. 
• Dəvədən düşüb,öt-hötündən əl çəkmir. 
• Dəvədən yıxılan pambıg üstə 

düçər,eşşəkdən düşən –daş üstə. 



• Dəvəguşu yükə gələndə ,ganadların 
gizlədər. 

• Dəvələr nə gədər bir-birlərindən uzag 
olsalarda ,bir-birin gözdən goymazlar. 

• Dəvəni aparan eşşəkdir. 
• Dəvəni çömçeylə suvarmazlar. 
• Dəvəni dağdan uçurdan bir çəngə otdur. 
• Dəvəni eşşəgin glağına bağlayıblar. 
• Dəvəni hara çağıralar?ya meşədə 

oduna ,ya gilana dügünə. 
• Dəvəni itirib köşəgi axtarır. 
• Dəvəni ovlamazlar. 
• Dəvəni palaz altında özlətmək olmaz. 
• Dəvəni satan kşək ala bilməz,köşəgin 

satan .eşşək ala bilməz. 
• Dəvəni ya duza,ya suya. 
• Dəvəni yel aparsa ,keçini göydə gör. 
• Dəvəni yükü ilə udur(itər). 
• Dəvəni yükülə ,sarbani ipi ilə. 
• Dəvəni yüküylə itər. 
• Dəvəni yüküylə yeyər. 
• Dəvənin ayaği altında garışga əzilməz. 
• Dəvənin azanı Ağcagbula gedər. 
• Dəvənin biri bir danga,biy dang dərdi. 
• Dəvənin də oynamagına az galdi.ş 



• Dəvənin dizin bağla ,sonra tariya 
ısmarla.(tapşır) 

• Dəvənin dizinə bağla ,sonra allaha tapşır. 
• Dəvənin ganadi olsa ,uçulmamış dam 

galmaz. 
• Dəvənin guyrugi yerə dəyəndə. 
• Dəvənin guyrugi yerə dəyməz. 
• Dəvənin kini-ilanın kini. 
• Devenin üstündə guduz dalarmış. 
• Dəvənin yemədigi ot,ya başını ağrıdar,ya 

gıçıni. 
• Dəvəsi ölən mərdüm azar olar. 
• Dəvəsi ölmüş arab(ğərib) kimi. 
• Dəvəyə çımdık,beyara şüşüki. 
• Dəvəyə dedilər;- boynun əyridir. 

dedi;haram düzdür ki boynum büz ola. 
• Dəvəyə dedilər;- enişi sövərsən?dedi;- 

düz yolu göyə mi çəkdilər? 
• Dəvəyə dedilər;- hardan gəlirsən?dedi;-

çini hamamdan! dedilər;-məlumdur sənin 
par –paçandan! 

• Dəvəyə dedilər;- iniş 
yaxşıdi,yoxuş?dedi;-lənət hər ikisinə! 

• Dəvəyə dedilər;-nə işin sahibisən?dedi;-
ipək toxuyaram!dedilər;-əl-ayagından 
bəlidir. 



• Dəvəyə gangal lazim olsa,boynuni yuz 
yerdən uzadar. 

• Dəvəyə hörgücü yük olmaz. 
• Dəvəyə mindiktən sonra çalı(kol) ardına 

gizlənmək olmaz. 
• Dəvəyə minən dərədəd gizlənməz. 
• Dəvəyə minməmişdən gabağ 

yırğalanmag örənir. 
• Dəvəyə oyna demişlər, doguz gazan süt 

devirmiş. 
• Dəvəyə xəndək atlatmak. 
• Dəvəyi güdən, ağuyu yutan bilir. 
• Dəvəyi gulagına satır! 
• Dəvəyi yardan uçuran bir tutam ottur. 
• Dəvəyi yel aparanda ,keçini göydə gör. 
• Dəviş dilriş olar. 
• Dəviş yabısi hər evin yoluni tanıyar. 
• Dəxil düşmək. 
• Deyəcəgivə fikr eylə sonra söylə. 
• Deyələr ki dana ilən daş –daşı,tanə içmə 

nadanilə sir daşi. 
• Deyən ağılsız olsa eşidən grək ağıllı ola. 
• Deyən gafildir,dedirdən gafil deyil. 
• Dəyən yeri yaxındadi. 
• Dəyənək dəlinin ,süpürgə gəlinin. 
• Dəyər-dəyməzə satmag. 



• Dəyərli mınçıg yerdə galmaz. 
• Deyəsən bəs nə var. 
• Deyilən söz geyi gayıtmaz. 
• Deyilənəcək sözi fikirləş sonra de. 
• Deyilmiş sözdən deyilməmiş yaxşıdır. 
• Deyingən dinə bilməz,deyinməsə dözə 

bilməz. 
• Deyirdin :topum var,topxanam var!hani 

bə yalançı! 
• Deyirəm :gəl gedək,deyir:hələ bayıra çox 

galır! 
• Deyirəm dilim yanır,demirəm yürəgim. 
• Deyirəm sonsuzam!deyir :neçə uşagın 

var? 
• Dəymə düşərdir. 
• Dəymə mənə,dəyərəm sənə! 
• Dəymə tazıya –gaçar tazıya. 
• Deymin bir allahi var,sulunun iki. 
• Dəziyə köç dedilər,iynəsin,sançagın 

sancıdı. 
• Dğzənə cənət dir dünya hali,tələsən 

adamın oddadır nali. 
• Dib siz təncərə,cam sız pəncərə. 
• Dibək götünə su tökmək. 
• Dibi budur. 
• Dibi görünməyən gabdan su içmə. 



• Dibi görünməyən sudan geçmə. 
• Dibi suda dəgil. 
• Dibinə and içmək. 
• Dibinə darı etmək. 
• Dibinə daş atmag. 
• Dibsiz kilə,boş ambar. 
• Dığ-dığ gardaşı  gardaşdan ayırar. 
• Dığnağı mayasından kəsməzlər. 
• Digyanus əhdindən galma. 
• Dik danışmag. 
• Dik duran danayı canavar yeməz. 
• Dik kafalı. 
• Dikənsiz gül olmaz. 
• Dikiş tutturamayan. 
• Dil adami bəyan edər. 
• Dil adamın düşmanıdır. 
• Dil ağrısından gol aörısi yaxşidir. 
• Dil ağrıyan dişə dəyər. 
• Dil ananın diləgi. 
• Dil ananın uşagına ən giymətli 

hədiyəsidir. 
• Dil başi güdaza verər. 
• Dil başi saxlar. 
• Dil bilən dilənci olmaz. 
• Dil bilən nökər,bal şəkər tökər,dil 

bilməyən nökər,abri tökər. 



• Dil boğaza salmamag. 
• Dil boranısi. 
• Dil dodag tərpətmək. 
• Dil döğrusun deyər. 
• Dil ətdəndir,gılınc dəmirdən. 
• Dil ətdəndir. 
• Dil gala,diş gala ,dildən gələr hər bəla. 
• Dil galbdəkini söylər. 
• Dil ganmaz ,tari tanımaz. 
• Dil gılıncıda çox öldürər. 
• Dil ilə dost olanın ağzın ara ,könlün al. 
• Dil ilə olan ,zorla olamaz. 
• Dil ki ,var,ətdəndir ,hara döndərsən dönər. 
• Dil müşküləri açandır. 
• Dil oti yeyib. 
• Dil safradan acı,baldan dadlı,kılıçtan da 

kəskindir. 
• Dil tökmək. 
• Dil ürəgin açarıdır. 
• Dil ürəkdən su içər. 
• Dil uzatmak. 
• Dil var bal gətirər,dil var bəla. 
• Dil yanılar ,doğrusun deyər. 
• Dil yarasi gılınc yarasından yamandır. 
• Dil yarasi, xəncər yarasindan şiddətlidir. 
• Dil  ile  düğümlənən,  diş  ile  açılamaz. 



• Dil, arxadan gonuşur.(danışur) 
• Dildə bir şey deyib,ürəkdə bir şey tutma. 
• Dildə n aci,dildən şirin zad yox. 
• Dildə niyaz ,əldə piyaz. 
• Dildə yox işdə özün göstər. 
• Dildən gələn əldən gəlməz. 
• Dildən gilən əldən gəlsə hər dilenci 

padişah olurdu. 
• Dildir ,nə guyrugi var,nə gaytani. 
• dilə gəldi ,belə gəldi. 
• Dilə goly gələr. 
• Dilənçi salam almaz. 
• Dilənci torbasında çörək yemişlər. 
• Dilənçidən diləndim,kor yolçuya rast 

gəldim. 
• Dilənçidən gabag çəliki(əsa) gedər. 
• Diləncinin keyfi işlək caddədə gəlir. 
• Dilənçinin torbasi ağırlıg eyləməz. 
• Diləncinin torbasi dolmaz. 
• Dilənçinin tormasından şörək yeməzlər. 
• Dilənçinin üzü tükürüklü olar,çuvali dolu. 
• Dilənçiyə bir versən birdə 

istər,savaşsanda yatmağa yerdə istər. 
• Dilənciyə borclu olma,ya dugundə(toyda) 

istər,ya bayramda. 
• Dilənçiyə dünyanı versən deyər azdır. 



• Dilənçiyə torbasi ağırlıg eyləməz. 
• Dilənciyə xıyar vermişlər də eğri diyə 

bəğənməmiş. 
• Dilərə dastan. 
• Diləyən leylasini da bulur Mevla’sini da 

bulur. 
• Dili bal,işi bəla. 
• Dili bal,işi bəla. 
• Dili deyir-göti yeyir.   
• Dili diş durmur. 
• Dili dolaşmak. 
• Dili tikilmək. 
• Dili topug çalır. 
• Dili uzundur,ağlı gısda. 
• Dili varsa, Dilçək də var. 
• Dili xoş olanın havadarı çox olar.  
• Dili yağlıdır,əli bağlı. 
• Dililə olan zorla olmaz. 
• Dilim dilim ol dilim,bir az şirin ol dilim ,bir 

az şirin ol.dilim,sən ki ,incitdin yari,dilim 
dilim ol dilim. 

• Dilim dilim, dilimden giyərəm kilim. 
• Dilim, dilim; dilim dilim ətti mənim dilim. 
• Dilim, səndən çəktigim zulüm. 
• Dilimin bəlasından saxla. 



• Dilin bəlasıdır üzücü olmag,ariflər 
işidər,sukuta dalmag. 

• Dilin cirmi kücük, cürmü büyüktür. 
• Dilin danan damari olmaz. 
• Dilin dişləmək. 
• Dilin gisa eylə. 
• Dilin gısala,ziyan görmə. 
• Dilin gısdasi,boynun uzunu! 
• Dilin kemigi yoxtur . 
• Dilin kəmigi(sümügi) yox, əla da soylar, 

bəla da. 
• Dilin olmasaydi,gargalar dimdiklərdi. 
• Dilin olmazsa, gözünü gartallar çıxarır. 
• Dilin pişik yeyib. 
• Dilin rəncidə var,gəncidə. 
• Dilin şişsin. 
• Dilində od olanın hər şeyi aci olar. 
• Dilinə doğri söz gəlməz 
• Dilinə dolamak. 
• Dilini bilməyən anasın tanımaz. 
• Dilini goy dilçəginə. 
• Dilini goy garnına dinmə. 
• Dilini hapsədən, sözlərinin əsiri olmaktan 

gurtulur.  
• Dilini saxlayan,başın saxlar. 
• Dilini tut,davani ud. 



• Dilini tut,divani ud. 
• Dilini uzun eyləyən ,başıni bəlaya salar. 
• Dilinin bəlasın çəkər. 
• Dilsiz olmak çox söyləməktən yeydir. 
• Dilsiz-ağızsız. 
• Dilsizdən ,pəltək yaxşıdır. 
• Dillərdə dolaşmak. 
• Dillərə dastan. 
• Dımbılı ələk-dımılı saç,əlim xəmir ,garnım 

ac. 
• Din elmın düşmanıdır. 
• Din olan yerdə kin olmaz. 
• Dinc adamsan,ganli gapısında nə 

gayırırsan? 
• Dinc ayaga heç nə dəməz. 
• Dincligimi şahmərdan kəsib. 
• Dindən çıxsanda ,eldən çıxma. 
• Dindir diriligin göz,aç mir mitilin gör. 
• Dingə-dingələr nəmənədir? 
• Dıngıldadan kim olar,dana alan kim olar. 
• Dingo'nun axırı.  
• Dini dinara satan molla,dünyadanda 

olar,dinardanda. 
• Dini dinara satmag olmaz. 
• Dini olmayanin imanıda olmaz. 
• Dini yeyib,imani dalına atıb. 



• Dini  gibi  söyleyənə  imanı  gibi  inanır. 
• Dinindən dönər,imanından dönməz. 
• Dinləmektən ağil,söyləməktən pişmanlik 

doğar. 
• Dinmə ,səni udaram. 
• Dinmə ver! 
• Dinməyənin bir dinəni var. 
• Dinsizin ağzın imansız yumar. 
• Dinsizin əlindən imansiz gəlir. 
• Dinsizin ipi ilə guyuya inilməz. 
• Dinsizin malın imansız yeyər. 
• Dipsiz ambar,boş galar. 
• Dir –dirinin dərdin çəkər. 
• Dirgəni yeyən sıpa, bir daha gəlməz sapa. 
• Diri adam üçün ağlanmaz. 
• Diri baş dirliğini görür. 
• Diri dirinin dərdin çəkər. 
• Diri dirinin dərdinə dəyər. 
• Diri it ,ölu aslandan yaxşıdır. 
• Diridən dirlik galar. 
• Dirilər ,ölülərin payında verər. 
• Dirilik birlikdir. 
• Dirilik harda?birlikdə. 
• Dirini öldürmək olar,ölüni diritmək olmaz. 
• Dirisi beş para etmez, ölüsünə güç 

yetməz. 



• Diriyə dirilik lazimdir. 
• Diriyə hay verməz ,ölüyə pay. 
• Dırnag altında can galar. 
• Dırnag çalmag. 
• Dırnag çəfadan,saç səfadan uzanar. 
• Dırnag varsa başın gaşı. 
• Dırnağın varsa ,başın gaşı. 
• Dırnagsiz. 
• Dirni öldürmək olmaz,ölüni diritmək 

olmaz. 
• Dirsək çürütmək. 
• Diş gurdalamagla garın doymaz. 
• Diş kiri, garın doyurmaz. 
• Diş verən dişlikdə verər. 
• Diş yox yeyə,dodag var deyə. 
• Dışarı gar, içəri dar. 
• Dışarıdan alırsan düvəyi, çəkər gedər 

boğayı. 
• Dişi arasi gəndir. 
• Dişi çıxmamış,döşu çıxıb. 
• Dişi dişimiş boz öküz,goşulub çöngələrə. 
• Dişi- dişini kəsmək. 
• Dışi dovşan kimi dişlərin ağardır. 
• Dişi düşmüş boz oküz,goşulmuş 

çöngələrə. 



• Dişi guş yapar yuvayı, içini dışını sıvayı 
sıvayı. 

• Dişi köpək guyruk sallamadıktan sonra 
çevrəsində ərkək köpək dolaşmaz. 

• Dışı səni yaxar içi de məni. 
• Dişim bokumu kəsmədi. 
• Dişin ağidi,çək gurtul. 
• Dişin ağrır çək gurtul,arvadın pisdi boşa 

gurtul,gonşun pisdi evin sat gurtul,aman 
baş ağrısi,ovladın pisi,garın sancısi. 

• Dişin saymag. 
• Dişin verən ,işində verər. 
• Dişina baxtim yeşil bir türbə icinə girdim 

tövbə. 
• Dişinim dibindən çıxani demək. 
• Dişinin gədrin bilməyən cansız galar. 
• Dişlə dırnagla yığıb ağızla yemək olmaz. 
• Dişlərini ağartma,it sümük axtarar. 
• Dişliyacax it, dişini göstarmaz. 
• Dişsiz ağız – daşsız dəgirman. 
• Dişsiz ilan toprag yeyər. 
• Ditdiri yavrum ditdiri, arba unundan 

katmər mi olur dipdiri. 
• Divan gapısı girəndə dərvaza 

olar,çıxanda iynə gözü. 
• Divan hagdan, ağnar nagagdan. 
• Divan hagga da baxar,nhagga da. 



• Divana yalgız gedən hagli olar. 
• Divanla divanlıg eyləmək olmaz. 
• Divanxana gapısı,girəndə darvaza 

olar,çıxanda iynə gözi. 
• Divar binadan gayım olar. 
• Divar dalısıda ğurbətdir. 
• Divarın dalısı da ğurbat dir. 
• Divarın iki yüzün də yıxmazlar. 
• Diz dğrisın can çəkər. 
• Dizi gayım. 
• Dizini dövmək. 
• Doclətsiz şərindən allah saxlasın. 
• Dodaği cırığa deyir:çıraği pülə. 
• Dodağın gakınlıgına baxma,sözün 

zarafatına bax. 
• Dodi dolandırmak. 
• Doğan ay doğuşundan bəlli olur. 
• Dogan gurdun öz balasıda özünə əzizdir. 
• Doğana töbə yox,yamana öbə. 
• Doğandan doğan yaxın. 
• Doğdi, boğmağ olmaz. 
• Doğduğum yer,döydüğum yer. 
• Doğduğuvi böyüt sora. 
• Dogguz atı səkkiz ağaca bağlanır. 
• Dogguz ay ananaın garnında necə 

galmısan? 



• Dogguz böşəkli bala ,axırda guru yerdə 
can verər. 

• Dogguz dərdinə on gab su gəturər. 
• Dogguz gön əciri on gün sədəgə lazimdir. 
• Dogguz yaşında gız ,ya ərdə ya 

gorda.!!!!!!! 
• Dogguzu verən,onu da verər. 
• Dogguzunda nə isə,doxsanındada odur. 
• Doğma deyəndə bir-birlərilə 

opüşurlər,ögey deyəndə bir-birlərilə 
uzaglaşırlar. 

• Doğmadan gocamış. 
• Doğmadan, don biçilmaz. 
• Doğma-doğma ögeyləşmə. 
• Doğradıgca yeyir,yedikcə gərir. 
• Doğri söz insana batar. 
• Doğru (hag) söz ağıdan acıdır. 
• Doğru bidirsədə yıxılmaz. 
• Doğru danışan ,börkün yan goyar. 
• Doğru deyən olsaydı,yalançı usanardı 

avara galanlar dəxi bir söz də ganardı. 
• Doğru dostlug ğərəzsiz olar. 
• Doğru elə blər hamı doğrudur,əyri elə 

bilər hami əyridir. 
• Doğru ol, aslan ol. 
• Doğru ol,aslan yol ilə get. 



• Doğru sarsilir amma yixilmaz. 
• Doğru söyləyəni doguz köydə govarlar. 
• Doğru söylüyənin bir ayağı üzənğidə 

gərək. 
• Doğru söz aci olar ,nəticəsi şirin. 
• Doğru söz acı olar. 
• Doğru söz dilinə gəlməz. 
• Doğru söz dostlugi pozar. 
• Doğru söz etiraz götürməz. 
• Doğru söz söz yoxdur. 
• Doğru söz yemin(and) istəməz. 
• Doğru sözu zarafat salıb deyərlər. 
• Doğru tutulmyınca ,oğru tutulmaz. 
• Doğru yalan! 
• Doğru yalani govar. 
• Doğru yola gedən yorulmaz. 
• Doğru yolda uıxılan tez galxar. 
• Doğrulug dost galasıdır. 
• Doğrulug insanı hər vaxt utandırar. 
• Doğrulug sonsuzun günəşidir,nəcür olsa 

doğar. 
• Doğrulug utandırmaz. 
• Doğrulugla dost gapısını dolan gəl.öz 

evindir. 
• Doğrulux dost ganındı, herlən gəl öz 

gapındı. 



• Doğrunun yardımçısı aləmdir. 
• Doğrunun yardimcisi Allah'tir. 
• Doğulmamış oğlana don biçilməz. 
• Doğuz dərisindən post, eski düşmandan 

dost olmaz. 
• Doğuz əkindən hürküsə,əkinçinin 

faydasınadır. 
• Doğuz gərər gedər,peyini sürər gedər. 
• Doğuzdan bir tüy də gənimətdir. 
• Doğuzdan post gavurdan dost olmaz. 
• Doğuzdan toklu doğmaz.  
• Doğuzu palçıgdaykən(çamurdaykən) 
• Doğuzun başı ağır olsa da ,ləsi çəkər. 
• Doğuzun boki özünə xoşdur. 
• Dökülən şey gəri dolmaz. 
• Dolanan ayaga daş dəyər. 
• Dolanim daşa,verdim on beşə. 
• Dolanmağa yad ölkə,ölməgə vətən yaxşı. 
• Dolaşan görd ac galmaz. 
• Dolayı gəl ,dolayı,həsir basma ,dolan gəl! 
• Doldur bura. 
• Doldur-gayi. 
• Dölək durmak. 
• Doli guyuya it düşməz. 
• Doli, dögdugi yeri, dagarmiş. 



• Dolidan dögülmuşum, 
yağmurdan(yağışdan) naya gaçım? 

• Dolu bardax su almaz. 
• Dolu çanaği boş çanağa vurmak olmaz. 
• Dolu çuvaldan kimsə gorxmaz. 
• Dolu guyuya it düşməz. 
• Dolu küpün səsi cixmaz. 
• Dolu tüfəngidən bir adam gorxar,boş 

tüfəngidən iki adam. 
• Doludur -boşla. 
• Dolunu yeyib boşa tətik atma. 
• Dollan goyunum,dolan,borc verən 

gələr,ya sənə aparar,nə məni. 
• Dombula gələn zurnayla gedər. 
• Don dedi;-mən gedirdim ,məni yamag 

saxladı. 
• Don tapmag asandır,dost tapmag çətin. 
• Döndüm baxtım əlyazma, rüyamda 

gördüm bir gazma. 
• Dondur göğnəyi galdıran, gocadır(ərdi) 

yüzü güldrən. 
• Donguz əskildi. 
• Donluğuma darı,çirməmə kəpək gatmayın. 
• Donsuzun gönlündən dogguz top bez 

geçərmiş. 
• Dörd divardır,bir həsir. 
• Dörd duvar arasında galmag. 



• Dörd göz bir övlad üçündür. 
• Dörd kitaba and içmək. 
• Dört ayağının üstünə düşmək. 
• Doşabi-murabba çıxıb. 
• Dosdun attığı daş, baş yarmaz. 
• Dosdun sərtından gorxma, düşmanın 

yumaşağından gorx. 
• Dosdun, dost olsun; düşmanın, gözi kor 

olsun. 
• Dosluk, anlayışla, fədakarlıkla, bilgiylə 

bəslənir. 
• Dost – düşməm gara ündə bəli olar. 
• Dost acı söylər. 
• Dost adamın ətin yesədə ,sümügün 

atmaz. 
• Dost ağlar,düşman gülər. 
• Dost ağlatır düşman güldürür. 
• Dost arasi pak gərək. 
• Dost arası sözsüz olmaz. 
• Dost bir ,düşman on bir. 
• Dost daşı,bək(sərt)olar. 
• Dost deyər ,dedim!düşman 

deyər,deyəcəgidim. 
• Dost dosrudan kənar olmaz,aralığda 

mrumazar olmasın. 
• Dost dosta arxa olar. 



• Dost dosta tən gərək,tən olmasa gen 
gərək. 

• Dost dostlugun bildirir,gurbaga –tosbaga 
nağılıdır. 

• Dost dostudan kənar olmaz,aralıgda 
mərdum azar olmasa. 

• Dost dostun ayibini yüzünə söylər.  
• Dost evindən pay gələr ,düşman evindən 

vay. 
• Dost gara gündə bəlli olur. 
• Dost gazan dost; düşman anadan da 

doğar. 
• Dost gələr,düşman gedər. 
• Dost gəlişi bayram olar. 
• Dost gəlişi bayramdır. 
• Dost ilə ye, iç, amma alışveriş etmə. 
• Dost məndən yad eyləsin bir helinən,oda 

puç! 
• Dost məni ansın bir şörək ilə. 
• Dost məni yad eyləsin bir gülüşün nar ilə. 
• Dost min isə-azdir,doşman bir isə-çoxdur. 
• Dost min olar,çandan dost olan bir. 
• Dost odur üzə deyə. 
• Dost ol vəfali ol. 
• Dost puluna ,post olma. 
• Dost sanma şanli vaxtıda dost olani,dost 

bil ğəmli vaxtıda əldən tutani. 



• Dost sevinər,düşmənin gözü çıxar. 
• Dost üçün çiy toyug yenir. 
• Dost üzücü, düşman gülüncü. 
• Dost yoluna post olmalı. 
• Dost yolunda ,boran olar gar olar. 
• Dost yolunda əzaba düşənin el içində üzü 

ağ olar. 
• Dost yüzündən, düşman gözündən 

bəllidir. 
• Dost ziyankar olmaz. 
• Dost  uğruna  ölmək  kolay,  uğruna  ölün
əcək dost  bulmak  zordur. 

• Dosta- algış,düşmana- gargış. 
• Dosta borc pul vermə,hər ikisi əldən 

gedər. 
• Dosta çox gidən ekşi yüz görür. 
• Dosta dost,düşman düşman kimi bax. 
• Dosta pul vermə ,həm pulun gedər,həm 

dostlugun. 
• Dostam səninlə,pulun gurtarınca! 
• Dostdan belə sirrini saxla. 
• Dostdan özunu goru,düşmənlə 

hesablaşmaga nə ver? 
• Dostdan zərər gəlməz. 
• Dostla dağı tez aşmag olar. 
• Dostlug düzlükdədir. 



• Dostlug göstərməklə düşman əzilməz. 
• Dostlug hayat vəsigəsidir. 
• Dostlug həmişə galıb gələr. 
• Dostlug üç almadır;gah ikinci 

səndə ,birisi məndə,gah ikisi 
məndə,bibisi səndə. 

• Dostluğa dağlar da ,dənizlər də mane ola 
bilməz. 

• Dostlugla tutub ,döşmanlıglar yıxar. 
• Dostluğu ayı dostluğudur. 
• Dostluk başga alisveris başga. 
• Dostluk pazara gədər değil, mezara gədər 

olur. 
• Dostsuz insan- ganadsız guş. 
• Dostu dar gündə sına. 
• Dostum məni saysın da bir kovuk fındık 

olsun. 
• Dostun doat olsun,hesabın dürüst. 
• Dostun əkləmə,nəfidən galmasın,düşmən 

saxlama,ta sırrın bilməsin. 
• Dostun gədrin dost bilər. 
• Dostun sırrını dost bilər. 
• Dostun soyar postunu. 
• Dostun üzüni evində gör. 
• dostun versə ğəm,sən oni ovcunda yum. 
• Dostun yoxsa,axtar,tapdın goru. 



• Dostuna borcli olma. 
• Dostuna güvənip düşmanına saldırma. 
• Dostunan bazar,dostlug pozar. 
• Dostunu ağladıb,düşmənin güldürmə. 
• Dostunu mənə de,deyim sən kimsən. 
• Dostunun dostu sənin də dostundur. 
• Döşünə vurmuşlar,vay arxam demiş! 
• Dövərdə-sövərdə! 
• Dövər-sövər ərim yox ,su aparan evim 

yox. 
• Dovğa doğğazacan,gatıgliaş 

darvazayacan. 
• Dovlət ,dovlət gətirər. 
• Dövlət adama ayagilə gəlməz. 
• Dövlət ağıllının nkəridir,axmagın agasi. 
• Dövlət başa bəladır. 
• Dövlət başa gonar,guzğun ləşə. 
• Dövlət dəniz suyu kimidir,içdikcə 

susadar. 
• Dovlət dovşani arabayla tutar. 
• Dövlət gulluğu gövərçinə 

bənzər,gonar,uçar. 
• Dövlət guşu başına gonub. 
• Dövlət malı ən odda yanar,nə suya batar. 
• Dövlət sırrıni dövlət bilər. 
• Dövlətdə dəvə,övladda nəvə. 



• Dovlətdə məst olmayan 
mərddir,dovlətdən düşəndə pəst olmayan 
mərd. 

• Dövlətə bel bağlamag. 
• Dövlətə etibar yoxdur. 
• Dövlətin də düşər –düşməzi olar. 
• Dövlətin ən yaxşısi ağıldır. 
• Dövlətin gəl-ha –gəlidir. 
• Dövlətin mali dəniz,yeməyən kəriz. 
• Dövlətını sürən sürsün,hər kəsin macalı 

var. 
• Dövlətlə ,dövlətlilik eyləmək olmaz. 
• Dövlətli kasıb olsa –gırx il iyi getməz. 
• Dovlətli oğul doğsa ocağın gözüdür. 
• Dövlətli yanında gaşıyanda,kasıb elə bilər 

ona pul verir. 
• Dövlətlinin dili uzun olar,əli gısda. 
• Dövlətlinin dürtdügi bitməz,əkdigi 

bitər,kasıbın əkdigi bitməz,dürtdügi bitər. 
• Dovlətlinin əlin biçag kəsəndə kasıb 

köynəgin çırar. 
• Dovlətlinin iti yatmaz,kasıbın siki. 
• Dövlətlinin iti yatmaz,kasıbın siki. 
• Dövlətliyə bəli,yoxsula dəli deyərlər. 
• Dövlətliyə saxsı laziç olsa ,kasıb kasasın 

sındırar. 
• Dovşan dağda,suyu ocagda. 



• Dovşan feuz alanda kənd gırağında gəzeə. 
• Dovşan küçük,gulaği böyük. 
• Dovşan nə gədər arıg olsa dəridi çarıg 

olar. 
• Dovşan nə gədər gaçarsa,o gədər də 

yatar. 
• Dovşan nə gədər yatar o gədər çapar. 
• Dovşan öz yatağında avlanar. 
• Dovşan yatdıgı gədər gaçar. 
• Dovşan  dağa  gaçmış,  dağın  xəbəri  ol

mamış. 
• Dovşan  nə  gədər  büyük  isə  bahası  iki 

 akçadir. 
• Dovşana dedilər gar yağır,dedi bizimdə 

allahımız var. 
• Dovşana dəyər,gaç ,tazıya deyir tut. 
• Dovşanı arabayla tuturi. 
• Dovşanı tutunc atazıya atam deyələr. 
• Dovşani yerli itinən avlamak gərək. 
• Dovşanın gaçışın görüb ətindən doydum. 
• Dovşanın gümani ayaglarına gedər. 
• Dovşanın  hürriyeti  dərəyi  geçməktir. 
• Dövüləcax yarması olmak. 
• Doxsan,çoxdandi yoxsa. 
• Doyan o mərhum kimi olar. 



• Döyən ,söyən ərim yox,yel aparan unum 
var. 

• Döyən galır gırgıda,döyülən tutlur. 
• Döyməni xanım yeyər,kötəgi –yetim. 
• Döymür,tozunu çırpır. 
• Döyulən galır gıragda ,dövülən tutulur! 
• Döyülənin cibindən gedər. 
• Döyülənlə,deyilən bir deyil. 
• Döyülməmiş düyüdən aş olmaz. 
• Dözən döş əti yeyər. 
• Dua elə Alif-ba(baban) ölsün,mala 

ölməkdən nə fayda! 
• Dua oxumagla doğuz darıdan çıxmaz. 
• Duanı biz eylədik,yağış gör hara yağır? 
• Duara canab! 
• Dübəlik. 
• Düdügə goyub çalmak. 
• Düdülü gəlmək. 
• Duduməyi hindi gəlir. 
• Duduyə goydular,çaldılar. 
• Düğən öküzü kimi dönüb durma. 
• Düğün arpasıyla at tavlanmaz.  
• Dügün bizim,oyna gızım. 
• Dügün əl ilə harman yel ilə. 
• Dügün ellə,xırman yellə. 



• Düğün evini bilmədən keşkək soxanını 
alıb gaşma. 

• Düğün evinin defcisi, ölü evinin yascısı. 
• Dügün ki ələ açılır,dişinən açmazlar. 
• Düğün olur iki kişiyə, tasası düşər dəli 

gonşuya. 
• Düğün(toy) evində kavga(dava) olmaz. 
• Dügün(toy) evinin gapısı açık olur. 
• Düğün(toy) gördün mü oynayacaxsın , 

ölü gördün mü ağlayacaxsın. 
• Düğündə(toyda) gara fatmayı kim tanır. 
• Dügündən sora bəzənir. 
• Düğünsüz ev olur, ölümsüz ev olmaz. 
• Düğünündə kalburla su daşımak.  
• Dukan olmag. 
• Dükançının saggalı özünə əngəldir. 
• Dükandarın saggalı özünə əngəldir. 
• Dukanını gabagında dukan acmaag. 
• Dul  arvad evdə oturmaz. 
• Dul aravdın dılləri,garaca yazın güləri. 
• Dul arvad ağ kəpənəkdir,toxunma,ləkə 

düşər. 
• Dul arvad gız adına almazlar. 
• Dul arvad özi yetimdir,amma yetimlərə 

anadır. 



• Dul arvad yrtim saxlar,naxırçıya minnət 
goyar. 

• Dul arvad yuxuda ikinci ərin görər. 
• Dul arvaddan belə oğul!mərhaba. 
• Dul arvadi gız adına almazlar. 
• Dul arvadın art etəği, ön etəğinə düşman 

olurmiş. 
• Dul arvadın boxcasi goltugunda olar. 
• Dul arvadın dilləri,garaca yazın golləri. 
• Dul arvadın duvari alçag olar. 
• Dul arvat yari gecədən sonra peşman 

olar. 
• Dul gadının(arvadın) ətəgi uzun olur. 
• Dülgər sarabdan,xumargöz oynar 
şarabdan. 

• Dullamasini sallamak. 
• Duman alçagdan galxar,ucanı gozlər. 
• Dumani tütmək. 
• Dumanlı gözə hər şey bulanlıg görünür.   
• Dumansiz baca, çəkişmədik gari goca(ər-

arvat) olmaz. 
• Dumbula gələn zurna ilə gedər. 
• Dümən suyundan gitmək. 
• Dümən yapmak. 
• Dünən bir ,bu gün iki. 
• Dünən –dost ,bu gün aşna. 



• Dünən öləni dünən də bastıralar. 
• Dünən yedıgini bu gün yadından çıxarıb. 
• Dünən yümürtadan çıxıb,bu gün bizə 

çəp-çəp örədir. 
• Dünən yümürtadan çıxıb,bu gün 

gabağunu bəyənmir. 
• Dünəni demə ,bugunu de!ləpəni 

demə,dugunu de! 
• Dünənki işinə sağ ol,bizimki işindən 

danış. 
• Dünənki məgənnəyə uoldaşım da hazırdır. 
• Dünənki məzəndəyə yoldaşımız hazırdır! 
• Dünənki nökərçiliginə baxma,bu günki 

agalıgına bax. 
• Dünya  gör-götür dünyasıdır. 
• Dünya asandan çətin,çətindən asani şey 

yoxdur. 
• Dünya bala dolsada ,ala garga öz 

yeməyin bilər. 
• Dünya başına dar gəlır. 
• Dünya belə də galmaz. 
• Dünya beş gündür,beşi də gara. 
• Dünya beş gündür,oda xoş gündür. 
• Dünya bir gararda galmaz. 
• Dünya bir nərdivandır,biri çıxar,bir düşər. 
• Dünya bir pəncərədir,hər gələn baxar 

gedər. 



• Dünya bir yaglı guyrugdur,yeyə bilənə 
niş olsun. 

• Dünya bir yorğun ovadir,hər gələn bir 
dəm ovlar. 

• Dünya bitər ,yalan bitməz. 
• Dünya bitər,əngəl bitməz. 
• Dünya boyni yoğunundur. 
• Dünya çalışanlarındır. 
• Dünya dedyin bir bağdır ,hər gələn bir 

ağac əkib gedər. 
• Dünya dünya puş dünya ,gəl garani kəs 

dünya. 
• Dünya durdugca dursun! 
• Dünya dürdükca dürasan! 
• Dünya fırıldagxanadır,əhsən fırladana. 
• Dünya gadər malın olacağına, zərrə gədər 

talehin olsun. 
• Dünya gədər malın olacağına, xoroz 

gədər erin olsun. 
• Dünya gedib,uçu galıb,adamların biçi 

galıb. 
• Dünya görmüş ,çox bilmiş olar. 
• Dünya içinin madarı yoxdur,heç kimsəyə 

etibarı yoxdur. 
• Dünya kasıba zindan,varlıya meydandır. 
• Dünya malı dünyada galaçag. 
• Dünya malına etibar yoxdur. 



• Dünya mənim deyənin ,dunən gəldik 
yasından. 

• Dünya ölüm ,itimdir. 
• Dünya ölümlü, gün axşamlı. 
• Dünya rüya gibidir. 
• Dünya sənin ,dünya mənin,dünya heç 

kimin. 
• Dünya tükənər,düşman tükənməz. 
• Dünya varı ilan olsa ,hökm olmasa çala 

bilməz. 
• Dünya varına gövənmə! 
• Dünya xalı deyil. 
• Dünya yansa ,bir tükü də yanmaz. 
• Dünya yansa umurunda degil. 
• Dünya yansa, bir xurum oti yanmaz. 
• Dünya yaylag,adadm guzu ,əcəl 

gurd ,çəkdi bu sürüdən bir-bir apardi. 
• Dünya yaz ikən gış tədarikinə bax! 
• Dünya, dünya puç dünya! 
• Dünyaca gözəligin olunca ,zərəcan bəxtin 

olsun. 
• dünyad bir ölümə çara yox. 
• Dünyada adamdan adamlıg galır. 
• Dünyada bir pislik galar,birdə yaxşılıg. 
• Dünyada dost kimi əziz ,ehsən kimi ləziz 

olmaz. 



• Dünyada eken axirəttə biçər. 
• Dünyada ən yaxşı iş yaxşılıgdır. 
• Dünyada ən zor iş anlamaza söz 

anlatmagdır. 
• Dünyada hə an mərdə arxalan. 
• Dünyada həç şey satılır-alınar,namusdan 

başka. 
• Dünyada hər kəs öz haggına razi 

olsa,dava olmaz. 
• Dünyada iki kişi heç vaxt dosr olmaz;biri-

ganan,biri –ganmaz. 
• Dünyada oğul toyundan şirin şey nə ola 

bilməz. 
• Dünyada pulsuz-axirətdə  ,imansız. 
• Dünyada van,axirətdə iman. 
• Dünyadan xəbəri yoxdur. 
• Dünyadır gələr keçər,biri gonar,biri köçər. 
• Dünya-gazan,biz çömçə. 
• Dünyani almış başına. 
• Dünyanı bölsələr bizə bundan artig 

yetişməz. 
• Dünyani iki əli tutmak. 
• Dünyani su aparsa ,buni yuxi aparar. 
• Dünyanın dadi-tami duzdur,ğəribəni aşna 

edən gızdır. 
• Dünyanın ən böyük neməti can sağlıgıdır. 



• Dünyanın ən fakir insanı, paradan başka 
hiç bir şəyi olmayandır.  

• Dünyanın əyər-dönəri çoxdur. 
• Dünyanın guyrugi uzundur. 
• Dünyanın isdi-soyugun dadmag. 
• Dünyanın işinə hər təhər tutsan keçər 

gedər. 
• Dünyanin uci uzundur. 
• Dünyanın yüzu gara olsun. 
• Dünyanınkı borcdur. 
• Dünyanınkı əvəz-bədəldir. 
• Dünyanınki gör-götürdür. 
• Dünyaya bel bağlama. 
• Dünyaya dayanma,varına inanma. 
• Dünyaya ignə dəligindən baxma. 
• Dünyaya kazık atmak. 
• Dünyaya  kazık  çaxılmak. 
• Dünyayı sel bassa ördəge vız gəlir. 
• Duran öküz yatan öküzün başına sıçar. 
• Duran yatanın payın yeyər. 
• Duran yerdə işə düşmüşəm! 
• Durdu-durdu ,durnani gözündən vurdu. 
• Durnanın başçısıni vurarlar. 
• Durub getdik gışlaga,ümid galdi yaylaga. 
• Durum (devir) kötü, kolla götü.   
• Duruylə ,doşaba fərg goyan yox. 



• Düş goymuş üstünə. 
• Düşənin dosti olmaz. 
• Düşər-düşməzi var. 
• Düşərsən bir avuç topragla galx. 
• Düşman adama gadan alım deməz. 
• Düşman adama mevlit oxutmaz. 
• Düsman ayaga dost basa baxar. 
• Düşman çox olanda ,gaçmag mərdilik dir. 
• Düşman düşmana gəzəl oxumaz. 
• Düşman düşmana guran oxumaz. 
• Düşman düşmandır,nə yaxşısi nə yamanı! 
• Düşman düşmanın halına galmaz. 
• Düşman eşşəgini sudanda itmək də 
ğənimətdir. 

• Düşman ətək altından çıxar. 
• Düşman gaçarkən gargalar cürətlənər. 
• Düşman gücsüz də olsa ehtiyat əldən 

vermə. 
• Düşman səni daş ilə sən düşmani aş ilə. 
• Düşman yaxandan tutanda it ətəgindən 

tutar. 
• Düşmana fürsət vermə,ayıg ol. 
• Düşmana guyu gazınca ,dosta ev 

tikərsən! 
• Düşmana sahıb çıxan, düşman sayılar. 



• Düşmana varanda yürəgində 
nəfrət,əlində tüfəng;dosta varanda  
yürəgində məhəbbət əlində çörək. 

• Düşmani  ilə vur ki,bir də özünə gəlməcin. 
• Düşmani bas,hər yol ilə bassan ,bas! 
• Düşmanı karıncaysa(garışgaysa), sən fil 

ol. 
• Düşmani yumuşagıla dost edən ağıllıdır. 
• Düşmanin əlinə gilic verilməz. 
• Düşmanın karınca(garışga) ise də hor 

baxma və küçük görme. 
• Düşmanın olsa gər guduz 

canavar,nizakət göstərsən acızlıg sanar. 
• Düşmek suç degildir,düşüp galxmak 

suçtur. 
• Düşmən adama gadan alım deməz. 
• Düşmən düşməi odda atar,dost dosti 

başda tutar. 
• Düşmən gələ -gələ dost oldi,dost 

gəlməyə-gəlməyə düşmən. 
• Düşmən səni daşlar,sən düşmənə 

bozaşla. 
• Düşmənin valısı,yoxsulundan yaxşıdır. 
• Düşmənlə dost olmag ,odla pamug 

toplamag. 
• Düşməz, galxmaz bir Allah'tır. 



• Düşmüş (düşük) ağaca, balta vuran çox 
olur. 

• Düştügün yerdən galx. 
• Düşugün bir ayagi garında olar. 
• Düşün dəli gönül düşün, adam beygirmi 

alır gışın. 
• Düşüncə tari vergisidir. 
• Düşün-düşün ,boşdur işin. 
• Düşünə -düşünə gör bir işi.sonra peşman 

olmayag kişi. 
• Düşünə düşünə görməli işi, sonra 

pişman olmamali kişi. 
• Düşünən bir gülər,düşünməyən iki. 
• Düşünmədən konuşmak,nişan almadan 

atəş etməyə bənzər. 
• Düşünmədən xelaya oturan çömeldiği 

yerdən daş toplar. 
• Duva dəligin itirib! 
• Duvalı olmag. 
• Duvar bənnadan gayım olar. 
• Duvar dibində galmag. 
• Duvar yıxılanda toz galxar. 
• Duvar  deliğinə  sır  verilməz . 
• Duvari alçag olanın duvarından baxarlar. 
• Duvarı nəm - insanı gam yıxar. 
• Düvən öküzünün ağzı bağlanmaz.  



• Duyi döyənin hın deyəni. 
• Duymusan- malındır. 
• Duyrulmayan  şey duyulmaz. 
• Düyümüz olsəydi gonşudan yağ da alıb 

aş bişirərdox. 
• Duz - çörək ,düz çörək. 
• Düz adamsan- təkyədə nə işin var? 
• Düz ağac əyilməz. 
• Düz ağacın ocağa goymazlar. 
• Düz ayaga daş dəyməz. 
• Duz –çörəgin gədrin bilmək gərək. 
• Duz –çörək ədri bilməyən itdəndə 

alçagdır. 
• Duz –çörək itməz. 
• Duz dadan barmag yalar. 
• Düz daği olmak. 
• Düz danışana dost ol,səni tərifliyənə yox. 
• Düz danışanı utandırmag olmaz. 
• Düz əyrini kəsər. 
• Düz gəlməsən – düz get,gız gəlmisən- gız 

get. 
• Duz kimi hər aşa girər. 
• Düz ovada sivri bəla. 
• Düz söz ,bir söz. 
• Düz söz acı olar. 
• Düz sözi uşagdan eşid. 



• Düz sözün cavabi yox. 
• Düz tanınmayınca - əyri tanınmaz. 
• Duz yerinə buz yalama. 
• Düz yol gedən yorulmaz. 
• Düz yolda yürüyemiyi, galdi ki şoxumda 
şıllıg atar. 

• Düz yoldan çıxani yol yurar. 
• Düz yolun yolcusi zamaz. 
• Düz yzşa- yüz yaşa. 
• Duz-çörək kəsmişik. 
• Duzdan ləziz,sudan əziz ,bir şey yoxdur. 
• Düzdə gəzər musafir,ziyadə billir kafir. 
• Düzdən pənir –çörək olar. 
• Düzdür yumurta ,səndə boya səndə ye. 
• Düzə zaval yox. 
• Düzəldi hər bir yarağım,galdi bir saggal 

darağım. 
• Düzən aparar. 
• Düzlük uzanar,gırılmaz. 
• Duzsuz təam ağızda böyür. 
• Duzu yeyib duz gabın sindirmazlar. 
• Duzun duz olsun. 
• Duzunu zimrik eyləyən çörəgindi də fətir 

eylər. 
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