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 Edən bulur,inləyən ölür. 
 Edən kişi, kəndinə(özü) edər işi.  
 Edər idiayı təbabət keçəl. 
 Eftiği daralmak. 
 Ehram dərviş etməz. 
 Ehtiyat ən böyük goçaglıgdır. 
 Ehtiyat iyidin yaraşıgıdır. 
 Ehtiyat şərtidəndir. 
 Ehtiyatlı əldən verməmək. 
 Ehtiyatlı goyunu gurd yeməz. 
 Ehtiyatlı oğlana anası ağlamaz. 
 Ehtiyatlı səlamət olar. 
 Ekməgi evdan al, arxadaşı yoldan. 
 Ekməgi suya bandıktan, bağ xarımını 
yaktıktan, kıl çul arasına sarılıp yattıktan 
sonra kimsəyə minnət galmaz.  

 Ekməgimi al da, dirliğimi alma. 



 Ekməgin böyüklügi , xəmirin çoxundan 
olar. 

 Ekməgin iyisi dənədən, yiğidin iyisi 
anadan olur. 

 Ekməgin kəstigini gılıç kəsməz. 
 Ekməgin sagdIıc əməynə donsun. 
 Ekməginə yag sürmək. 
 Ekməgini yedığın ocağın çanağına 
tükürülmaz. 

 Ekmək buldun ye, dayak buldun gaç. 
 Ekmək çignəməyincə yutulmaz. 
 Ekmək elden su gölden, bizim 
dahdahımız var.  

 Ekmək gapisi. 
 Ekmək xıdırın su bedirin yeyin yeyin 
gudurun. 

 Ekmək parası. 
 Ekmək yumrukla pişər.  
 Ekmək, boğazan galırsa su; su galırsa 
kəfən yetişir. 

 El  içində ol,el içində öl. 
 El adama arpa əkivərir, gidər də sarpa 
əkivərir.  

 El adamı iyid deyə candan edər,cömərd 
deyə maldan edər. 

 El adamı var sövər, ər adamı sağ sövər. 
 El adamın səssiz çobanı. 



 El ağlarsa gözündən, anam ağlarsa 
özündən.  

 El ağzı –çuval ağzı. 
 El ağzı faldır. 
 El ağzı ilə şorba içilməz. 
 El ağzı kəramətdir. 
 El ağzı torba dəgil ki büzəsən. 
 El ağzı, çuval ağzi. 
 El ağzı,yel ağzı. 
 El ağzılə guş tutulmaz. 
 El ağzılə şorba içilməz. 
 El ağzına baxan, garısını(arvadın) tez 
boşar. 

 El ağzından bir sözün yüz rəngi var. 
 El ağzıyla guş tutmak. 
 El ağzı-yol ağzı. 
 El arasında it guyrugu kəsməzlər. 
 El arxası çəmən olar. 
 El atan daşa güc çatmaz. 
 El atan daşı galdırmag olmaz. 
 El atanı hagg da atar. 
 El atanl -ər atar,el atanı -ər tutar. 
 El atına minən tez inər. 
 El ayranı yanğını sovutmaz. 
 El barakallahı garın cırar. 
 El bəgənməzsə yer bəgənir. 
 El bir olsa dağ oynadar yerindən,söz bir 
olsa zərbi kərən sındırar. 



 El çalan zırnanın səsi uzagdan gələr. 
 El dağlara dayanıb ,çıraglı indi oyanır. 
 El dəli olanda mollaya gedər,molla dəli 
oland ahara gedər? 

 El dəlisin çölə atmaz. 
 El dəlisiz olmaz. 
 El dəliyə, məndə ağıllıya muhtacım. 
 El dərisin eşigə atmaz. 
 El el ilə ,dəgirman yel ilə. 
 El el ilə keçinmiş,gardaş gardaşla 
keçinməmiş. 

 El el istə sığınar. 
 El el üstündə olur, ev ev üstündə olmaz. 
 El eli azdırır, yağmuru yel azdırır.  
 El eli sıxar,el ev yıxmaz. 
 El elin aynası- batmanı,tarazısı. 
 El elin eşşəgini ıslık(fışga) çala çala arar. 
 El elin eşşəgini türkü çağırarak arar. 
 El elin eşşəginin yırlaya yırlaya, kəndi 
eşşəgini tərləyə tərləyə arar.  

 El elin itgisini bayati oxuya –oxuya 
axtarar. 

 EL elin nəsinə, gülərək gidər yasina. 
 El elin nəşinə, gülərək gidər yasına. 
 El eybini sənə deyər,sənin  eybini el 
deyər. 

 El əliyla, tıkan yolma, heyıf olur tıkana. 
 El əliylə yılan tut,onu da yalan tut. 



 El əliylə yılan tut.  
 El gabağı –yol gabağı. 
 El galxdi ,səndə galx. 
 El gapısı geç açılar,amma güclü açılar. 
 El gapısı tandırdan goyar, küllədən çəkər. 
 El gapısı,həkim gapısı. 
 El gapısı,həm gec,həm gec açılar. 
 El gayıranı ,seldə nurmaz. 
 El gazani ilə aş gaynamaz. 
 El gazanılə aş gaynamaz. 
 El gələn əli boş gayıtmaz. 
 El gızı eldə bulunur, ana-baba 
nərdə(harda) bulunur.  

 El gızına inanmag olmaz. 
 El gözü aydın gğrər. 
 El gözü aydın görər. 
 El gözü daşı əritir. 
 El gözü sərrafdır. 
 El gözü tərazıdır. 
 El gözülə dünya gözlədir. 
 El gözündən düşən boy atmaz. 
 El gözüylə gız, gecə gözüylə bez alma. 
 El gücü güclü olar. 
 El gücü,sel gücü ,yel gücü. 
 El hara,sən də ora. 
 El hər galın bostan gırağın agəlməz. 
 El himmətlə,guş ganadla. 



 El için ağlayan gözdən, yâr için ağlayan 
dizdən olur. 

 El için guyu gazan əvvəla kendi(özü) 
düşər. 

 El için guyu gazan üzü düşər. 
 El için namaz gılan arxası allahdır. 
 El için olma səfil,nə vəsi,nə kəfil. 
 El için yatma nara,yandıracagın səfasın 
ara. 

 El içində ,öl içində. 
 El içində- əmioğlu,əmoğlu içində -gardaş. 
 El içində ol,gül içində ol. 
 El içinə çıxamamak. 
 El igidlərilə tanınır. 
 El ilə allahu-əkbər. 
 El ilə bir ağla,ael ilə bir gül. 
 El ilə gara gün bayramdır. 
 El ilə oyun olmaz, gurd ilə goyun olmaz. 
 El ipilə guyuya düşən guyuda galar. 
 El ışıga yığışar. 
 El keşən körpüdən səndə keç. 
 El kisəsindən dəvələr gurban sənə. 
 El köçdü ,oba galdı. 
 El köçəndə səndə köş. 
 El mahnısı –yallı səsi. 
 El malı ilə dost gazanılmaz. 
 El malın goru öz malın kimi. 
 El malın öz malın bil. 



 El malına göz tikən ,gözdən olar. 
 El malına göz tikmə,özün gazan ,özün ye. 
 El malına kəm baxan ,gözlərindən gan 
damar. 

 El malına kəm baxan ,malsız –davaarsız 
galar. 

 El mi yaman, məy mi yaman. 
 El namusu elə düşər. 
 El nəfəsı,hagg nəfəsı. 
 El nəğməsin eldən örənərlər. 
 El od başın ayığılar. 
 El oğlu yumurtaya gülə goyar. 
 El ögüdlərilə tanınar. 
 El öz dəlisini yaxşı tanır. 
 El salan köprüdən hamı keçər. 
 El səsi-hagg səsi. 
 El sikiylə gərdəgə girmək. 
 El sövəni aləm sövər. 
 El sözü –ata nəsihətidir. 
 El sözü-atalar sözüdür. 
 El şami(mumu)daim yanar. 
 El tabağı,sel tabağı. 
 El tikəni aləm yıxanmaz. 
 El üzərindəykən akçayə, çay kənarından 
bahçəyə malım var demə. 

 El yaxşı ,biz yaman,el buğda biz saman. 
 El yaxşi biz yaman,el bugday biz saman. 
 El yaxşılıgi itirməz. 



 El yandıran mumu söndürmək olmaz. 
 El yanında şəmı yandırmag olmaz. 
 El yarası onulur dil yarası onulmaz. 
 El yatar, elləz oturur. 
 El yaylaga dayandi ,gırgı guşu oyandi. 
 El yığar düşman sındırar. 
 El, el icin ağlamaz başına gara baglamaz. 
 El, elin ölüsuna, güla güla ağlar. 
 El, öğüt verur amma yoğurt vermaz. 
 El, öyüt verur amma yoğurt vermaz. 
 El, seyirdan doymaz. 
 Elağzını bağlamag olmaz. 
 Elciyə zəval olmaz. 
 Elçi cox olar,gismər bir. 
 Elçisi gölüm olanın.başına külüm olar. 
 Elçiyə yox cavabi verməzlər. 
 Elçiyə zaval yoxdur. 
 Elden gələn öğün olmaz,olsa da garın 
doyurmaz . 

 Eldə bulunan bəydə bulunmaz. 
 Eldə xəbər çox olar. 
 Eldə olan bəydə olmaz,bəydə olan eldə 
olmaz. 

 Eldə olan bəydə olmaz. 
 Eldə vəfa ,gəhbəd şəfa! 
 Eldə yeyən, yolda acıxır. 
 Eldən dərs alan logman olar. 
 Eldən elə ,dildən dilə ,kim inana kim gülə. 



 Eldən galan əlli gün galır. 
 Eldən gələn ögün(nahar) olmaz,o da 
vaxtində gəlməz. 

 Eldən gələn öğün olmaz, olsa da garın 
doymaz. 

 Eldən yeyən şəkər, evdən yeyən çökər. 
 Eldən-elə,dildən-dilə ,kim gülə,kim ağlaya. 
 Ele varınca yiyip içelim, Bize gelince 
kalkıp göçelim. 

 Elə  atadan belə oğul! 
 Elə alam ,eşşəkdən palan alan kimi. 
 Elə arxalanan igid baça çatar. 
 Elə bağın belədə meyvəsi olar. 
 Elə bil arşın udub. 
 Elə bil balıg ağzında. 
 Elə bil buz baltasıdır. 
 Elə bil dalınca atlı govalır. 
 Elə bil daşdan talaşa gopur. 
 Elə bil dədəsin mən öldürmüşəm. 
 Elə bil dənizdə üzən gəmidir. 
 Elə bil gurbağa gölünə daş atıbsan. 
 Elə bil kiləsnə bir daş atdım. 
 Elə bil məlik xan xəncər bağlayıb. 
 Elə bil odun üstə su tökübsən. 
 Elə bil ölü gəbirdən xortlayıb. 
 Elə bil tükünü oda tutdublar. 
 Elə bil uşag gəbridir. 
 Elə bil yerdən götürüb. 



 Elə bil yerdən tapıb. 
 Elə bil yumurta üstə oturub. 
 Elə bilir yuxa arasında halvadır. 
 Elə bilirsən gara gözünə aşıgam? 
 Elə bir ki daşdir.götürəndə 
peşman,götürməyəndə. 

 Elə bo galmışdır! 
 Elə çobanın belə də sürüsü olar. 
 Elə çömçənin belədə gazani olar. 
 Elə çuğundurun belə gazani olar. 
 Elə don geymək gərək ki ,yamaği evdə 
tapıla. 

 Elə edən,sənə də edər. 
 Elə elə ki ,bir də bazara şor satan gəlsın. 
 Elə elə ki ,nə şiş yana,nə kəbab. 
 Elə eyləmə ki köprü gala çayın o tayında. 
 Elə gazana ,belə çuğundur gərək. 
 Elə gazanın belədə başı olar. 
 Elə gedən əli boş gayıtmaz. 
 Elə gəlmək. (yaxınlaşmak) 
 Elə gırmızıdır ki,toxum xoruzuna oxşayır. 
 Elə güvənmə, belə güvən. 
 Elə hürəyən itin ,belə güngüldəyən tulasi 
olar. 

 Elə iş tut ki ,içindən gənbərgulu çıxmasın. 
 Elə iynə sancag istəyən əvvəlcə özünə 
batırar. 

 Elə keçəl deyil ki,gartmagi yerə tökülsün. 



 Elə kor deyən özü badam gözlüdür.!? 
 Elə söz de ki ,kalı tökülsün,yetişmişi 
galsım. 

 Elə söz deyir ki,pişmiş toyugun gülməgi 
gəlir. 

 Elə tikə götür ki ,uda biləsən. 
 Elə verər ogüd,üzü kəsər söyüd. 
 Elə vurram baş gedərsən. 
 Elə ye ki ,həmişə yeyəsən. 
 Elə yeməgin belədə gızmagi olar. 
 Elə yerdə ev salmşam ki yaxınında vay 
deyəm. 

 Elə yerdə otur ki,altına su keçməsin. 
 Eli köftə yuvarlar, gözü oynaş kovalar. 
 Eli olmayanın dili də olmaz. 
 Eli olmayanın dili olmaz. 
 Eli oturak dili bıtırak. 
 Elimə galsın,günümə galmasın. 
 Elimin etdini kimsə kimsəyə etməz.  
 Elimli gaziyə şahid gərəkməz. 
 Elin ağzıyla dolaşmak. 
 Elin atdıgı daş uzag gedər. 
 Elin dəlisinə doyulmaz,dəli ocagdan 
gərək. 

 Elin ekməgi ganlıdır siləbilən yer. 
 Elin eşşəginə minən çabuk(tez) inər. 
 Elin əliylə yılan tut, onu da yalan tut. 
 Elin gözü daşı əridər. 



 Elin gözü tez göyərər. 
 Elin gücü –tufan gücü. 
 Elin ipiylə guyuya inilməz. 
 Elin iyisi o gədər olur. 
 Elin kaşanəsindən bizim viranəmiz xoş. 
 Elin köşkü sarayından kendi körxanem 
yaxşıdır elin ballı börəgindən kendi 
tarhanam yaxşıdır.  

 Elin məmləkətində toyuk olub 
gıklayacağına, özün məmləkətində 
bülüç(cücə) ol cıxda. 

 Elin oğlu oğul olmaz, düştüğündə elin 
almaz.  

 Elin öldürüverdigi yılan, kafasını kaldırır, 
kaldırır, baxar.  

 Elin öldürüvərdigi ılan galxarda bir daha 
soxar. 

 Elin ölüsü elə gülər. 
 Elin ölüsü elə uyur gəlir.  
 Elin sğzünə baxan ac galmaz. 
 Elin sözü daşı yeridər. 
 Elin sözü əvvəl –axırı bir olar. 
 Elin tərəzisi yoxdur. 
 Elin tutdugi guşun guyrugi gısda olar. 
 Elin üzərindəki akçanə, çay kənarındaki 
baxçanə malım var demə. 

 Elinə vur sukumunu al. 
 Elinən gələn dügün bayram. 



 Elkərə açanda bayram çeşidi ağlına gəlir. 
 Ellə allaho-əkbər. 
 Ellə dovşan avına gedilir. 
 Ellər bizə,biz ellərə. 
 Ellər köçər,dağlar galar. 
 Ellər nə gözlə məsəl demişlər:dünyanı 
murur ilə yerişlər! 

 Ellərə gülən canım,el mənə gülən oldu. 
 Ellərə gülən canım,indi olmuşam el 
gülüncü. 

 Elm adama zinətdir. 
 Elm ağılın çırağıdır. 
 Elm bir xəzinədir,nə gədər sərf edsən ,o 
gədər artar. 

 Elm gara daşlari dələr. 
 Elm insana böyük mirasdır. 
 Elm mərtəbəsi uca olar. 
 Elm oxumag –iynə ilə gor gazmag 
deməkdir. 

 Elm orən beşikdən gəbrəcan. 
 Elm parayla yox çalışmagla ələ gələr. 
 Elm sahibinə böuük zinətdir. 
 Elm var ki ,-pəndidir,adami hamarlandırar. 
 Elm zəhmətlə ələ gələr. 
 Elmi çox olan alim ,zoru çox olan zalım 
olar. 

 Elmilə adam cürətli olur. 
 Elmin oğrusu yox. 



 Elmindən demə,əməlindən de. 
 Elminə əməl itməyən alim ,əlində çirağ 
olan kor kimidir. 

 Elmsiz adam cürətsiz olar. 
 Elmsız adam meyvəsiz ağac. 
 Elmsiz adam meyvəsiz ağaca bənzər. 
 Elmsiz adam –ruhcuz candır. 
 Elmsiz sözda təsir olmaz. 
 Elti, eltiya küsmiş; gaynana araya girmiş. 
 Eltim aldı mən alamadın, donuma yamalık 
bulamadın. 

 Endezə işlər əl övünür. 
 Enərsən könül enərsən,atdan eşşək 
minərsən. 

 Enik böyür it olur,yavşak böyür bit olur. 
 Enişin yoxuşu ,yoxuşun da enişi var. 
 Eniştə kölgəsi, gəvən kölgəsi. 
 Eniştə, dadli gəl. 
 Erməlilik yaxşıdır,poxi giyamət dıə çıxar. 
 Erməni deyər:müslümanın sonki ağlı. 
 Erməni dığası kimi böyüdükcə dal –dalı 
işir. 

 Erməni gan görüb! 
 Erməni kasıbıdır. 
 Erməni kəndi ,hamam borgusu. 
 Erməni müslüman eyləmək. 
 Erməni yaxşı deyib:pox dəgil,bogdur! 



 Erməninin pəhrizi müslümanın orucun 
yeyər. 

 Erməninin yəgini, Kürd'ün xaçına 
soxarmiş. 

 Erməniyə dayı deyir işindən otrü. 
 Ertəyə galan ,arxada galar. 
 Ertəyə galan bəladan gorxar. 
 Ertəykən əkən,ərkəndə biçər. 
 Eşə eşə toprak ürər, söyləyə söyləyə söz.  
 Eşidən görənə xəbər verir. 
 Eşik gar,içəri dar. 
 Eşinə -eşinə ,gəldi ocag başına.. 
 Eşini(arvadın) ağladan gülmemiş. 
 Eşit inanma. 
 Eşitdigini unut,gördügünü demə. 
 Eşitmək görməgə bənzəməz. 
 Eşitmək hara ,görmək hara. 
 Eşitmək istəmədigini özgəsinədə 
eşitdirmə. 

 Eşitmişəm ,görməmişəm. 
 Eşkıyanın  düşkünü,  bəyaz  giyər  gış  gü
nü. 

 Eşşek çamura çökünce sahibimden yiğidi 
olmaz  

 Eşşek dağda ölür, ğohusi eve gelir. 
 Eşşekler arpadan bıktı, küheylan hasret 
samana.  



 Eşşəgə altin semər vursalar eşşək genə 
eşşəkdir. 

 Eşşəgə burnuz olsaydi,vurub ölkəni 
dağıdardı. 

 Eşşəgə buzlu su!! 
 Eşşəgə cilvə yap demislər,ciftə atmiş. 
 Eşşəgə çaxır versən palanı suya bağışlar. 
 Eşşəgə dedilər:gözün aydın ,godugun 
olub,dedi:yükü belimdə di. 

 Eşşəgə dedilər:-mərfətin göstər!yıxıldi 
ağnadı,dedilər genə:dağgırdı. 

 Eşşəgə gantarğa geçirmaxnan at olmaz. 
 Eşşəgə gərdan gır demişlər, dönmüş 
osurmuş. 

 Eşşəgə gızıl yükləsəndə ,giyməti artmaz. 
 Eşşəgə gızıldan noxta taxsanda genə adı 
eşşəkdir. 

 Eşşəgə gücü çatmır palanın dövür. 
 Eşşəgə gücü yetməyən palanı taptar. 
 Eşşəgə güçü yətmiyən səmərini(palanın) 
dövər. 

 Eşşəgə Kürt(kətdi) demişlər, üç gün ot 
yemamiş! 

 Eşşəgə min piyada galma. 
 Eşşəgə mindim təzək dərdim ,gönül 
arzun nədə galdı? 

 Eşşəgə, minməsi bir ayip, enmasi iki. 
 Eşşəgi arxasından samanlamak. 



 Eşşəgi bir yerə aparanda guyrugun 
hesaba goymazlar. 

 Eşşəgi dama çıxardan ,endirməgində 
başarar. 

 Eşşəgi dəvə gaburğasına bağlarlar. 
 Eşşəgi itən kimi. 
 Eşşəgi körpüdən keşdi. 
 Eşşəgi minib ,halvanı yeyıb. 
 Eşşəgi palan saxlar,goşunu yalan. 
 Eşşəgi toya çağırdılar,başladi 
ağlamaga,dedilər nə var?dedi:ya su 
daşıyacağam,yo odun! 

 Eşşəgi üç kuruş, semeri beş kuruş. 
 Eşşəgi yıxılan güclü olar. 
 Eşşəgi yoldan bökər,sıpanın oynaması. 
 Eşşəgi yüklədikcə yeyin gedər. 
 Eşşəgi  sürən  onun  hər  dərdinə  gatlanı
r. 

 Eşşəgim ölmə yonca bitincan,yonca 
saralma torba tikincan. 

 Eşşəgimin gurd dayısı. 
 Eşşəgin ağlına karpuz kabuğu düşürmə. 
 Eşşəgin amına su gaçırmak. 
 Eşşəgin angırğı ğzünə xoş gələr. 
 Eşşəgin angırmayani olmaz. 
 Eşşəgin başı xonçada durmaz. 
 Eşşəgin böyügi tövlədə dir. 
 Eşşəgin canı acıyınca, atı kor geçər. 



 Eşşəgin duvasi müstəcab olseydi 
çarvadar yolda ölərdi. 

 Eşşəgin gargışı töylədədir. 
 Eşşəgin gazandıgi, atındır. 
 Eşşəgin gulagın kəsməklə köhlən olmaz. 
 Eşşəgin gulagın uzadan uzadıb. 
 Eşşəgin gulağına Yasin oxu. 
 Eşşəgin guyruğunu kalabalıkta kəsmə, 
kimi uzun der kimi kısa. 

 Eşşəgin hesabi başga, eşşəkçinin  ki 
başga. 

 Eşşəgin mərfəti küldə ödəməkdir. 
 Eşşəgin palanı eşşəgə yük olmaz. 
 Eşşəgin sürür ki məndə Mamaganlıyam. 
 Eşşəgin üzünü yuyanda külək gopar. 
 Eşşəgın yaşından çərçinin daşından baş 
çıxartmag olmaz. 

 Eşşəgin yavrusu(balası) sıpa, tərbiyəsi 
sopa. 

 Eşşəgin yükü ağır olanda yiyəsi aparar. 
 Eşşəgin yükü ağır olmazsa ağır gidər.  
 Eşşəgin yükü dəvə dərisi. 
 Eşşəgin yükü yüngül olanda oynamağı 
gələr. 

 Eşşəgini sağlam kazığa bağla da canavar 
yersə də yesin.  

 Eşşəgun çəktuğunu kayuşu bilir. 



 Eşşəğə altın səmər vursan da eşşək yinə 
eşşəkdir. 

 Eşşəği Sikən, Ossuruğuna gatlanır. 
 Eşşək aldım gatır çıxdı. 
 Eşşək angıranda itin başı ağrıyar. 
 Eşşək angırar,gapısın tapar. 
 Eşşək at ile yarışmış, kuyruğu kulağı 
karışmış. 

 Eşşək at yerin verməz,cigər ət yerin. 
 Eşşək atın nə yoldaş,yoxsul bəyinən 
gardaş! 

 Eşşək başga düşünür eşşəkçi başka 
düşünür. 

 Eşşək başı ağırlıg götürməz. 
 Eşşək başı kəndə sarı ola guyrugu 
şəhərə ,guyrugu əfzəldir. 

 Eşşək bilmədigi otu yeyəncə başı 
ağrırmış. 

 Eşşək boynuz çıxardmaz,deyər godugam. 
 Eşşək bozdur,dəgirmana getməz. 
 Eşşək böyük ,palan kiçik. 
 Eşşək büyümağnan tavlabaş olmaz. 
 Eşşək dağda ölər ,soraği evə gələr. 
 Eşşək dağda ölür, ziyanı evə gəlir. 
 Eşşək dağlananda da kəbbab iyisi gələr. 
 Eşşək dağlırlar. 
 Eşşək dən dönən gatır,nə xan bilr,nə xatır. 
 Eşşək dən nə ganacag umursan!? 



 Eşşək eləmək. 
 Eşşək eşşəgi xoş gaşır. 
 Eşşək eşşəgi ödünç kaşır.  
 Eşşək eşşək görəndə angırar. 
 Eşşək eşşəyə uzun gulag deyər. 
 Eşşək gaçar,ip uzanar. 
 Eşşək gaçıb,palanı galıb. 
 Eşşək garpuz gabuğı görüb. 
 Eşşək getmir. 
 Eşşək gədəsərlıgdan gısır galar. 
 Eşşək gətir mərəkə götür. 
 Eşşək gızdırmali olub. 
 Eşşək gızdırmali. 
 Eşşək gızınca beygiri goyup geçər. 
 Eşşək gocalsada tövləyə baş olmaz. 
 Eşşək gulag gaban baş ,heç görübsən 
yeriyə daş? 

 Eşşək gulagi başmagçiyə gənimət. 
 Eşşək haman eşşəkdir,palanı dəgişilib. 
 Eşşək hoşaftan nə anlar (anlamaz). 
 Eşşək hoşaftan nə anlar, suyunu icər 
tanəsini biraxar. 

 Eşşək kimi inatçı olmak. 
 Eşşək məkəyə getməklə haci olmaz. 
 Eşşək nə bilir xurmanın dadın? 
 Eşşək nə bilir zəfran nədir. 
 Eşşək nə bilir, tımar nədir. 
 Eşşək nə dir,döşək nə dir? 



 Eşşək nədi?doşək nədi? uşag nədi?fişək 
nədi? patliyə -bağrı çatliyə. 

 Eşşək oğlu eşşək. 
 Eşşək olacax adam, armutların dibinə 
gelsin. 

 Eşşək olasan ,çulun bu gədər nazik. 
 Eşşək olasan tükün məxməl çala?! 
 Eşşək olmag. 
 Eşşək olsa da özümüzünküdür. 
 Eşşək olsun gulagların salasın,nalbənd 
gəlsin ayagların nalasın. 

 Eşşək oyunu külükdə olar. 
 Eşşək ölecək, siki güləcək. 
 Eşşək öləcək, tərs dönəcək, siki günəş 
görecek.  

 Eşşək ölümü ,köpəgin toyu. 
 Eşşək palçıg abir dəfə batar. 
 Eşşək palçıga batan kimi. 
 Eşşək palçıga batan,yiyəsinidə 
gurtarsında tapılmaz. 

 Eşşək palçıga batanda ,iyəsindən 
ğeyrətlisi olmaz. 

 Eşşək palçıga batanın sonra yol göstərən 
çox olar. 

 Eşşək su içmə gör sən godug salasan ya 
mən! 

 Eşşək sudan gəlincə dövmək. 
 Eşşək tapılanda yük vuran çox olar. 



 Eşşək təzəgin şişə başına goysan əzilər 
düşər içinə. 

 Eşşək üstə gəmə bağlayana gülərlər. 
 Eşşək üstən düşən olmuşdu,heç bunun 
kimi olmamışdı. 

 Eşşək ya oduna gedə ,ya suya. 
 Eşşək yatdı garga inandı. 
 Eşşək yük altında ağlamaz. 
 Eşşək, gulağı kəsilməklə kühəylan olmaz. 
 Eşşəkdən nə aydınlıg umursan! 
 Eşşəkdən soruşdular:mənzilə nə vaxt 
çatacağug?-dedi:üstümdəkilərdən soruş! 

 Eşşəkdən soruşdular:nə gədər yol 
gedəsən?dedi:-bizdən soruşun. 

 Eşşəkgin angıragı artıg 
düşəndə ,yiyəsinə şılag atar. 

 Eşşəklər evdə oturub,goduglar sahəyə 
çıxıb! 

 Eşşəktən eşşək, çamura bir kərə çökər.  
 Eşşəyə min ,ata çatınca. 
 Eşşəyə min ,baxtın açılsın. 
 Eşşəyə min ,piyada(yaya) galma. 
 Eşşəyə minib ,eşşək axtarır. 
 Eşşk eşşəgi bərk gaşısa bərk gaşır,boş 
gaşısa boş. 

 Etmə bir kula, edərlər sana. 
 Etmə bulma dünyasıdır, nə əkərsən onu 
biçərsin. 



 Etmə kulum bulma zulum, şişər garnun 
olur tulum.  

 Etmə kulum bulursun, iniləmə ölürsün.  
 Etmə kulum, bir gün bulun. Para 
buçuktan, öküz bicikten olur. 

 Ev alma gomşu al. 
 Ev ayranı aci olar. 
 Ev bizə galdı  desənə,halva pişibdir –
desənə. 

 Ev bizim,sirr bizim . 
 Ev bizovundan öküz olmaz. 
 Ev böyüksüz olmaz. 
 Ev dağılsa tir galar,kalafa uça yıxılar. 
 Ev danasi öküz olmaz. 
 Ev Fəttahın dir. 
 Ev xoruzudur. 
 Ev kedisi(pişigi) ətli, sokak kedisi dərdli 
olur. 

 Ev oğrusu ya arvaddır,ya gız. 
 Ev oğrusuna it hürər. 
 Ev pəhlavanıdır. 
 Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk 
sahibi. 

 Ev sahibinin yüzü gülərsə, misafirin garnı 
doyar. 

 Ev satan bir il dövlətli olar,ev alan bir il 
kasıb. 

 Ev sözsüz .gor əzabsız olmaz. 



 Ev sözsüz olmaz,meşə çaggalsız. 
 Ev süpürüəm,yer salaram,kimin gızından 
dala galaram? 

 Ev şəmdən ışıglanar,baş ağıldan. 
 Ev şəmdən ışıglanar,baş-biləkdən. 
 Ev təzə,duvar təzə,ələyim ,səni hardan 
asım? 

 Ev tikən balta çöldə galar. 
 Ev yıxanın evi olmaz (yıxılır.) 
 Ev yıxar aralıg sözü. 
 Ev yoxdur ,gapı axtaır. 
 Evdə bişməyib,gonşudan gəlməyib. 
 Evdə dev olur,çöldə divanə. 
 Evdə gəlinim olsun ,eşikdə yeznəm. 
 Evdə gonag olanda uşaga acığlanmazlar. 
 Evdə gözim oyarsan, el evində tez 
doyarsan.  

 Evdə həsırı yox, galı bəyənməz, küptə 
pekməzi yox balı bəyənməz. 

 Evdə xoruz olur,bayırda toyug. 
 Evdə iki arvad olanda ,ev süpürgəsiz 
galır. 

 Evdə olmasa gonçuya get,gonşuda 
olmasa hara gedəsən? 

 Evdə öz başını bağlaya bilmir,toyda gəlin 
başı bağlayır. 

 Evdə söz olar,gorda əzab. 
 Evdəki hesab bazara çaxmaz. 



 Evdəki hesab çarşıya (pazarda)uymaz. 
 Evdən gabag gonşu axtar. 
 Evdir ,aşağısı da olar,yuxarısıda. 
 Evə girərim gri dövər,bayıra çıxarım –
tanrı. 

 Evi abad al,bağı bərbad. 
 Evi abad edən arvaddır. 
 Evi ev edən arvat, yurdu şən edən dövlət. 
 Evi məscid dir. 
 Evi odlanan mən əli kösövlü sən. 
 Evi tikilmiş! 
 Evi yaxşı saxla ğafil gonagdan. 
 Evi yapan da anne, yıkan da anne. 
 Evi yox urvalıg,başındadır ağalıg. 
 Evi  göstərən  suvak,  gəlini  göstərən  du
vakdır. 

 Evim gunı,ovvladım kahya. 
 Evim iyəsi gız oldi,evim cız-vız oldı. 
 Evimdə yox arxalıg ,gönlümdın keçər 
darğalıg. 

 Evimdə yox keçəlik ,gönlümdın keçər 
xacəlik. 

 Evimizə gəldi gonag vay dədəm 
vay,dədəm vay,olaydı yumurta,bişireydim 
gayganag,bay tava dərdi,yağ da yoxdur! 

 Evin babadan . 
 Evin bəzəyi ocagdır. 
 Evin bəzəyi ocagındadır. 



 Evin böyügü buyurugda,kiçigi gulugda. 
 Evin böyügü büyürməkdə,kiçigi yeməkdə. 
 Evin danasından öküz olmaz. 
 Evin xeyri gonagdır. 
 Evin iti ol,küçügi olma. 
 Evin küçügü olmaxtansa, eşiyin kırısı 
olmak iyidir(yaxşıdır). 

 Evin minarə dibində olsa da,gulagım səs 
eşidməz. 

 Evin olsun abadan,od düşsün gilavardan! 
 Evin pişigidə gözəl olsun. 
 Evin sözü də olar,bezidə. 
 Evin təmiz saxla gonag gələr,özün təmiz 
saxla ölüm gələr. 

 Evin yakışagı gadındır. 
 Evin yaraşıgı gəlindir. 
 Evin yaraşıgı uşagdır,süfrənin yaraşıgı –
gonag. 

 Evin yıxılsın müşkülli məmməd,ayının 
böyügün burda gyub gedir məşhədə. 

 Evin zibilini küçəyə atmazlar. 
 Evinde yox bulgur aşı,kəndi gəzər bölük 
başı.  

 Evində dəlik.belində yara yar sırrın 
ellərdə ara. 

 Evində otur gönlünü götür. 
 Evində tapılmaz bir çörək darı,məclisdə 
oturur hamıdan yuxarı. 



 Evində tapmaz bi rçörək darı,bardaş 
gurub oturub hamıdan yuxari başda. 

 Evində yatır,yuxuda həzrətı süleymani 
görür. 

 Evində yox bir das gatıg, çalımından 
ocağı batıg.  

 Evində yox bulgur aşı , kəndi(özü) gəzər 
bölük başı. 

 Evindən çıkan deli olur, başında bin hali 
olur.  

 Evinə yağı ,ağzına alu dadandırma. 
 Evini dərman,yerini ilan aldi. 
 Evini toyug eşiyor, çalımı dağdan aşıyor. 
 Evinin zenginliğini göçerken bilirsin. 
 Evinsiz lafın beynə zararı vardır. 
 Evirmək. 
 Evlad yetir, ağllını yitir. 
 Evladı mən doğurdum amma, gönlü 
mənim dəgilki. 

 Evladı olan otla da gonuşur bokla da.  
 Evlâdi olmayanda mərhhəmət olmaz. 
 Evladın çoxluğu garıyı boklu, ərkəgi 
yoxlu yapar.  

 Evlenmeden önce gözlerini açmayanlar, 
evlendikten sonra gözlerini kapamaya 
mecbur kalırlar.  

 Evlək evlək satan, bölük bölük batar. 
 Evlənən evdar olar. 



 Evlənən göz –gulagda olar. 
 Evlənənlə ev tikənin yardımcısı cox olar. 
 Evlənənlə ev yapanın Allah yardımcısıdır. 
 Evlənmədən öncə gözlərini açmayanlar, 
evləndiktən sonra gözlərini kapamaya 
məcbur galırlar. 

 Evlənmədən öncə(gabag) gözlərini 
açmayanlar, evlendiktən sonra gözlerini 
gapamaya məcbur galırlar. 

 Evlənmək kəsilməmiş garpuzdur. 
 Evlənmək su içmək dəgil. 
 Evlər ayrı,gaygılar ayrı. 
 Evlər damı isti saçdır,davam gətirən 
oturur. 

 Evlərə gedən gızın :gulagları kar,dili 
lal ,gözləri kor gərək. 

 Evlərə gedən gızın altında gənd gərək. 
 Evlərə gedən gızlar başı govğalı olar. 
 Evli evdə yatar.garib harda ax.amlar?! 
 Evli evində gərək. 
 Evlı evinə,köylü köyünə. 
 Evlinin bir evi,bekarin(subay) min evi 
vardir. 

 Evsizə gız verməzlər. 
 Ey cüt yatan bəxtəvər,demirsən bir tək də 
var! 

 Ey çaxır həmdəmin hər kəs olsa leyl o 
nəhar,gah divanədir ,gah bimar. 



 Ey əmmamə,gör gayış nə çəkər? 
 Ey fələk,batmanı eylədin şərək,hamıya 
verdin gohin,garpız,mənə verdin 
yelpənək. 

 Ey özi-özünü bəənməiş,goy səni el 
bəyənsin. 

 Ey yar ,gəl bağrımı yar,gör ,içində nələr 
var. 

 Ey yar gəl bağrımı yar,gör içində nə var! 
 Eyağıme yer edem, gör başan neler edem.  
 Eybsiz gözəl olmaz. 
 Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler 
mali?  

 Eyi  düşünüb  eyi  hissedib,  hiç  aydanm
az. 

 Eyib eləmə eybəcərin eybini,eyib edərsən 
öz-eybinə eyib yox. 

 Eyib elər eybəcər,soanı yeyər dərdəcər. 
 Eyib tapar özgəyə,bir baxmayır güzgüyə. 
 Eyibin bilən ,özgəyə eyib eyləməz. 
 Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara 
cence.  

 Əbcəd oxumamış həvəzə gaçır. 
 Əbə  teknəsindən  bəri  su  görməmiş. 
 Əbəlı goçgar urşaganda ,burnun gursağı 
acıdı. 

 Əbəm öldü yeri mənə galdı. 



 Əbəsi  göbəgini  gaşicağina  biraz  dilini  
gaşydi. 

 Əbləh odur dünya için ğam yeyə,tanrı 
bilir kim gazanar kim yeyər. 

 Əbləh olan fikir etməz. 
 Əbləh  açlıxtan  ölməz. 
 Əbləhi goydular palan arasına,dedi:gıçım 
yazyıdadır. 

 Əbləhin götünə ağac tixirdilar,dedi:tag –
tag səsi gəlir! 

 Əbsəm olmag cox söyləməkdən iyidir. 
 Əcəl aman verməz. 
 Əcəl gaşla göz arasında dır. 
 Əcəl gəldi cihanə, baş ağrisi bahanə. 
 Əcəl gələndə soruşmaz ki oğul-uşagın 
necədir. 

 Əcəl gəlincə dəmir sandık giysi dəgil. 
 Əcəl güləsi bir dana olar. 
 Əcəl kəlməsi xəta yetiməz. 
 Əcəl öz vaxtında gələr. 
 Əcəl təri dökmək. 
 Əcəl vədə ərməyincə kimsə ölməz. 
 Əcəldən aman olmaz. 
 Əcəldən başga hər şeyə çara var. 
 Əcəldən  başka  hərşəyə  çare  bulunur.(v
ar) 

 Əcələ çara yoxdur. (olmaz) 



 Əcələ  çare  olsaydı,  Lokman  Həkim  bul
urdu. 

 Əcələilə yol gedən yolda galar. 
 Əcəli cəhrə ərir. 
 Əcəli dolan ılan, yol üstündə yatar.  
 Əcəli gələn aca dolaşar. 
 Əcəli gələn köpək cami duvarina şiyər. 
 Əcəli gəlib.  
 Əcəli gəlmək. 
 Əcəli yetməyən təbibə garşı gələr. 
 Əcəlilə gedən yolda galar. 
 Əcəlinə susamak. 
 Əcəlsiz  gul  ölməz. 
 Əcər abadad gurd azıydi biridə gəmilən 
gəldi. 

 Əcər təstinin suyu soyuk olur. 
 Əcinədən goşun rəiyətdən şah olmaz. 
 Əcinniyə  külahı  tərs  giydirir. 
 Əcis bücüs. 
 Ədəb bazarda satılmaz. 
 Ədəb  ən xeyirli  mirastır. 
 Ədəbi ədəbsizdən öyrən. 
 Ədəbi kimdən örəndin?-beədəbdən. 
 Ədəbi  ədəpsizdən  örən. 
 Ədəbiyat yapmak. 
 Ədəbli ədəbi ədəbsizdən ögrənir. 
 Ədəm mənə oyüt verir,özü cölərdə got 
verir. 



 Əfəndidən adam. 
 Əfkar basmak. 
 Əfkar dağıtmag. 
 Əfsus ki,gocaldım,ağacım düşdi əlimdən. 
 Əgər aşk baxışlarla başlasaydı, öküz 
çoxtan trənə aşık olurdu. 

 Əgər həvəsdir,bir kərə bəsdir. 
 Əgər sən tülkü sən məndə guyrugun. 
 Əgər sən tülküsən ,məndə sənin 
guyrugun. 

 Əgər varımdır,aləm yarımdır. 
 Əgrəb etməz akraba –akrabaya etdigin. 
 Əgrəbin çalmasi deyil ədavət,zatindəndir 
onun bir belə adət. 

 Əgrəbin xasiyəti sancımagdır. 
 Əğil ocağına böğül bucağına. 
 Əğrəti ata binen tez düşər. 
 Əhd-peymanı sındırmazlar. 
 Əhkam zamanla dəyişər. 
 Əhl-əyal şərməndəsi olmag. 
 Əhli kefə ,keyif bağışlar gəhvənin 
gaynanmışı,eşşəgi yoldan çıxardar 
supanın oynayışı. 

 Əhli keyfə keyf vərir gəhvənin 
gaynaması , eşşəgi baştan çıxarır sıpanın 
oynaması. 

 Əhmədi –beğəm. 



 Əhmədin bəlalı başı,kulu goy ,torpagı 
daşı. 

 Əxlag kəmal,gözəlik cəmal. 
 Əxlag yükü. 
 Əxtə sıçan sıçanların cısıdır. 
 Əxtərin şansı olsaydi saçı olardi. 
 Əıl -əldə-baş –başa. 
 Ək toxumun xasini,çəkmə yiyəcək yasini. 
 Əkdigin noxud,biçdigin noxud,bazara 
çıxar ləb-ləbi. 

 Əkdim biçdim sarımsag,xeyrin gördi 
gurumsag. 

 Əkdim saldım bayıra,allah işin gayıra. 
 Əkən bicər, gonan göcər. 
 Əkən biçər, çalışan geçər. 
 Əkən biçər,əkməyən nə biçər. 
 Əkən biçər. 
 Əkən bilməz,biçən bilir. 
 Əkən bir ,biçən bir,yeyən on bir. 
 Əkən yolug görməz. 
 Əkəndə yox,biçəndə yox,yeyəndə ortag 
gardaş. 

 Əkənlə əkməyən xərməndə ağlar. 
 Əkiblər yemişik,əkərik yesinlər. 
 Əkilməmiş ağacdan dərilməmiş nar gətir. 
 Əkin düdügü kimi öttürmək. 
 Əkin əkərsən kərk it, dəgirmana gidərsən 
ər git. 



 Əkin işləməyi bilməm ya yığın yeri tarif 
edərim.  

 Əkinçi çətində gərək. 
 Əkinçi yağmur istər,yolçu guraglıg,hər 
ikisinin muradın yerinə yetir. 

 Əkinçinin döşəyi –gara toprag,yasdıgı 
gara daş. 

 Əkinçinin garnını yarışlar,gırx dana bahar 
çıxmış. 

 Əkində,biçində olmayan söfrədə üzü 
olmaz. 

 Əkinə dadanan eşşəgin gulag –guyrugu 
olmaz. 

 Əkinini göy yeyən ,biçin çağı ac galar. 
 Əkmə bitməyən yerdə,can ver itməyən 
yerdə. 

 Əkmə bitmiyən yirə, dikmə dutmayan yirə; 
ayak hiç gidər mi? gönül gitməyən yirə. 

 Əkmədən bicilməz. 
 Əkmədim garpuz yemədim bostan. 
 Əkməsən biçməsən. 
 Əkməsən -əkin olmaz. 
 Əkməyən başag dəyər. 
 Əkməyən saggalın yoplar. 
 Əl altından. 
 Əl atmak. 
 Əl –ayag ,çömçə tayag. 
 Əl ayag çəkilmək. 



 Əl –ayagın itirmək. 
 Əl beş barmagdır,hərəsi bir boyda. 
 Əl bəbək gül bəbək. 
 Əl bir olmak. 
 Əl bulaçdırmagına dəyməz. 
 Əl bulaşmak. 
 Əl çatanda aşa,baş yetər daşa. 
 Əl çəkdik isdisindən ,kor oldug 
tüstüsündən. 

 Əl çəkmək. 
 Əl çomaglının keçisidir. 
 Əl elə babam da gələ. 
 Əl etsəm əllisi,göz etsəm telisi. 
 Əl əldən galmaz,dil dildən. 
 Əl əldən galmaz,dil dildən. 
 Əl əldən hökm eylər. 
 Əl əldən ölgündür. 
 Əl əldən ötkündür. 
 Əl əldən uzagdır. 
 Əl əldən üstündür, Ta ərşə gədər. 
 Əl əldən üstündür. 
 Əl ələ ,baş başa. 
 Əl ələ ,çiyin çiyinə. 
 Əl -ələ verməklə dağı dağ üstünə goymag 
olar. 

 Əl ələ vərmək. 
 Əl ələ vursan səs çıxar. 
 Əl -ələ,çiyin-çiyinə. 



 Əl əli bilir,şəriət dili. 
 Əl əli tanır. 
 Əl əli yur, əldə dönər üzü yur. 
 Əl əli yuvar, iki əl birləşip üzü çıkar. 
 Əl əlin bitini sırıkla öldürür. 
 Əl gatma! 
 Əl goldan guvvət alar. 
 Əl goltug galmag. 
 Əl –goltug. 
 Əl gözündən uzag,dil-başdan. 
 Əl hənanl neylər?! 
 Əl ilə alınmayan əlli il galar. 
 Əl ilə cibin arasinda nə var? 
 Əl iş görər ,göz gorxar. 
 Əl işlər,baş buyuar. 
 Əl kəsənin əlin kəsərlər. 
 Əl məndən ,ətək səndən. 
 Əl mənin,ətək sənin,ya əlimi kəs,ya 
ətəyimi üz. 

 Əl mərd olar,göz namərd. 
 Əl mizan ,göz tarazı. 
 Əl öpmaynan ağız mundar olmaz. 
 Əl öpməklə dudag asinmaz . 
 Əl pislənmədən, ağız şəkərlənməz.  
 Əl tutanın əlini Allah tutar. 
 Əl tutar,göz görər. 
 Əl tuttanın əlindən tutarlar. 
 Əl uzadılan yerə ayag uzadılmaz. 



 Əl üstə ələr var. 
 Əl üzmək. 
 Əl verən ,ətəktə verər. 
 Əl verr,ətək vermir. 
 Əl vurdug ətək sildik. 
 Əl yananda ağıza təpələr. 
 Əl yarasi onar Dil yarasi onmaz.  
 Əl yarası tez gedər ,kök salar dil yarası. 
 Əl yetişməz divardır. 
 Əl yumrugu yeməyən kəndini(özünü) 
gəhrəman sanir. 

 Əl, əldan üstündür, ərşə varana gədər. 
 Əlacsızın gücü çox olar. 
 Əl-ayagi düşmək. 
 Əl-ayagın yığışdırmak. 
 Əl-bə yəxə olmak. 
 Əlbisə yamalığa, can həkimə düşməsin. 
 Əlbisə yer öğrətir, para dil öğretir.  
 Əlçiyə zəval olmaz. 
 Əldan gələn, öğün olmaz, o da vaxtında 
ulunmaz. 

 Əldə biki garpuz olmaz. 
 Əldə bir serçə,ağacda on gövərçindən 
yaxşıdır. 

 Əldə ölmüş.        
 Əldə yeyən yolda acıxır. 
 Əldəki serçə damdaki toyukdan 
iyidir(yaxşıdır). 



 Əldən ayagtan düsmək. 
 Əldən çıxan,ələ girməz. 
 Əldən çixarmak. 
 Əldən çıxmış əjdərhadır gaynanam. 
 Əldən düşmə. 
 Əldən ələ dolaşmak. 
 Əldən ələ düşmək. 
 Əldən ələ keçəndə pulu sayarlar. 
 Əldən galan ,əlli gün galar. 
 Əldən geçirmək. 
 Əldən gedən ələ gəlməz. 
 Əldən gəlmək hünər dir. 
 Əldən gəlmək. 
 Əldən tutan az olar,ayagdan çəkən çox . 
 Əldən tutmag Alidən galıb. 
 Əldən versən aş olar,soraya galsa savaş 
olar. 

 Ələ almak. 
 Ələ dalkim verir kendi(özü) salkim yer. 
 Ələ dəyən saman çuvalına dəyər. 
 Ələ düşən ayını oynadarlar. 
 Ələ gələn gazancdır. 
 Ələ salmak. 
 Ələ verir talkını, kəndi yutar salkımı. 
 Ələdin-ələdin ,kəpəyinə nə gətirdin? 
 Ələhəd daşındadır. 
 Ələk apar ,saz gətir. 
 Ələkcə öyü olanın, dünyaca dərdi olar. 



 Ələkçinin gıl verəni yanında olar. 
 Ələkçinin şirçisi ,aygır atın gamçısı. 
 Ələnmiş ələnib,ələnməmişi göydə galıb. 
 Ələyi ələnib,gəlbiri göydən aslanıb. 
 Ələyi ələyib gıçından asıb. 
 Ələzinəni əzbər oxuyur. 
 Əlhəzər kürəndən. 
 Əli açik. 
 Əli ağır. 
 Əli ağzına çatmak. 
 Əli altinda olmak. 
 Əli ayaglı. 
 Əli ayağı kəsilmək. 
 Əli ayırmır,ayagı toxumur. 
 Əli bağlı olanın dügünü çox olar. 
 Əli bağlını hər kəs dpvər. 
 Əli başına yetişməz. 
 Əli boş ,çrəgi duzsuz. 
 Əli boş ,götü yaş. 
 Əli boş ,üzü gara. 
  Əli boş, götü yaş gəlmək. 
 Əli boş,çörəgi duzsuz. 
 Əli boş,dəligi yaş. 
 Əli boş,üzü gara. 
 Əli böyüklərin ətəgindədir. 
 Əli dar olanın, dili gısa olur. 
 Əli daş altdadır. 
 Əli doluya: aga buyur, əli boşa: aga uyur. 



 Əli ələ vurarsan səs çıxar. 
 Əli əlinə deyir pox yemə. 
 Əli əyri. 
 Əli əyrini əlin kəsərlər. 
 Əli golundan uuzundur. 
 Əli xəmir garnı aç. 
 Əli xəmir ovalar, gözü dana govalar.  
 Əli xəmirliyə çörək borc verməzlər. 
 Əli içi gaşınmak. 
 Əli ilə goyan hamıdan yaxşı bilir. 
 Əli ilə xəmir ovar,gözilə dana govar. 
 Əli ilə köftə yuvarlıyor, gözü gırık 
govalıyor. 

 Əli ilə verib ayağılə axtarır. 
 Əli işdə, gözü dərvişdə. 
 Əli iştə, gözü oynaşta. 
 Əli kəsənin əli kəsikdən xəbər var. 
 Əli kira istir. 
 Əli suya yetirmək. 
 Əli tarazıdır. 
 Əli uzunlug eyləmək. 
 Əli yüngül. 
 Əlifi görse öxəndirə zannedər. 
 Əlifi  görsə  mərdək  sanır. 
 Əlilə açılan düyünü ,dişlə açmazlar. 
 Əlilə goyan kimi. 
 Əlim aşa yetişdi .burnum ganadı. 
 Əlim çatmayan armut,babamın xeyratıdır. 



 Əlim əldən üzüldü,göüm yaşı süzüldü. 
 Əlim güdədir. 
 Əlim od tutdu hansı havuza basdım 
sönmədi. 

 Əlimdən tutan yox ,daldan itən çox. 
 Əlimdən tutan yox,daldan itəliyən çox. 
 Əlimə dağ basmak. 
 Əlimə dağ basmışam.  
 Əlimə nə verdin ki,başıma calayım? 
 Əlim-golu baxli. 
 Əlimi galdırsam-əllisi,başımi galdırsam-
tellisi. 

 Əlimi goydum dizimə,indi gəldim özümə. 
 Əlimi vurdum dizimə,aşna çıxdi sözümə. 
 Əlimi vurdum dizimə,indi gəldım özümə. 
 Əlimin duzu yox. 
 Əlimizdəki ,garnımızda. 
 Əlin ağdan garaya vurmaz. 
 Əlin ağzına təpmək. 
 Əlin arı,dağın garı. 
 Əlin boç gələr.boş gedər. 
 Əlin böyük di ətdən uzag. 
 Əlin ekməgi ganlıdır siləbilən yer. 
 Əlin gana batırdılar. 
 Əlin goymuşlar həna içinə. 
 Əlin götür üzün yu. 
 Əlin gözü tərəzidi. 
 Əlin ilə goymadığın şeyə dəymə. 



 Əlin ilə goymadığını galdırma. 
 Əlin kola-kosa atır. 
 Əlin öz cibində gızdır. 
 Əlin rəhmi könlün rəhmidir. 
 Əlin tərazisi yoxdur. 
 Əlin uzundur,öz cibinə uzad. 
 Əlin üzərindəki axçanə, çay kənarındaki 
bahçənə malım var demə. 

 Əlin yağlıdır?üz başına çək. 
 Əlinda yoxsa, dilinda olsun. 
 Əlində bərgüzarın var, buyur yuxarı 
derlər: əlində bərgüzarın yox, ağa yatmış 
uyur.. derlər.  

 Əlində öz astar yox. 
 Əlində su içsəndə goy yerə gəl. 
 Əlində yoxsa, dilinda olsun. 
 Əlindəki dügünü dişə salmazlar. 
 Əlindən gələni beş gaba çək. 
 Əlindən gələni əsirgəmə. 
 Əlindən gəlsə,adami bir gaşıg suda boğar. 
 Əlindən gənəni beş gaba çək. 
 Əlindən hər iş gəlir. 
 Əlindən iş gəlməyən uzun danışar. 
 Əlindən kor eşşək yem yeməz. 
 Əlindən tut əyləşdir taxta. 
 Əlindən, çivi çaxmax, galmaz, başkasına 
ustəlik daşlar. 

 Əline su tökemez. 



 Əlinə ,dilinə pəhriz var. 
 Əlinə almak. 
 Əlinə gələni ərkidən keçırdır. 
 Əlinə goluna sağlık. 
 Əlinə guran veriblər. 
 Əlinə iş vermək. 
 Əlinə su tökməyə layig dəgil. 
 Əlinə sutökmək. 
 Əlinə,dilinə,belinə mukayyət ol.  
  Əlinə,iş vermək. 
 Əlini daldan bağlamag. 
 Əlini goy öz başın üstə ,üz börkün saxla. 
 Əlini goy ürəginin başına ,sonra danış. 
 Əlini hər dəligə soxma ya yılan çıkar yada 
akrəp.  

 Əlini nə aç, nə də yum. 
 Əlini öz cibində gızdır. 
 Əlini sıcak sudan soğuk suya goymamak. 
 Əlini  verən  golunu  alamaz. 
 Əlinin dal-gabagın tanımag. 
 Əlinin duzu yox. 
 Əlinin xəmirilə işi işinə garışma. 
 Əlinin işinə baxım yz gözünün yaşına. 
 Əlinla verip, ayağınan alma. 
 Əlinlə ver ayağınla ara. 
 Əlinlə verdigində ayağınla dürtərsin. 
 Əlinlə verip, ayagınan alma. 
 Əlivi gatdın harama,kəşkul doldur galama. 



 Əliylə  edib,  boynunla  çəkər. 
 Əlların yağı, balli, ananın, kuri əli. 
 Əlləmə sarxoşa, yıxılasıya gədər getsin. 
 Əllər var. 
 Əllərın yağı, balli, ananın, kori ilə. 
 Əllərini ölçmək. 
 Əlli arxın suyunu genədə bir arx calayır. 
 Əlli iki atanın oğluna söz gandırmag 
olmaz. 

 Əlli ilin eşşəginə dəgirmanın yolun 
gostərir. 

 Əlli yaşında dana indi düşüb meydana. 
 Əlli-əlli üstdə,bir də əlli üstdə. 
 Əlov ,pilov. 
 Əlov olmasa,pilov olmaz. 
 Əmanət atın dişi arpa yerkən gırılır(sınar). 
 Əmanət hayvanın paldımı yokuşta gırılır . 
 Əmanətə xəyanət olmaz. 
 Əmanətə ihanət olmaz. 
 Əmanətin bağrı yufka olur. 
 Əmanətin cani cibində olur. 
 Əmanətin guşkunu gırıx olur. 
 Əmanətin ömrü gısadır. 
 Əmcəgi südi gaçmak. 
 Əmdigin burmumdan gəlmək. 
 Əmə səmə yaramaz. 
 Əməgə hörmət et ,hörmətin artsın. 
 Əməgin əlinə vermək. 



 Əməgin olduğu yerdə daima bərəkət 
vardır. 

 Əmək adamların gapusunu xoşbəxtlik 
dövər. 

 Əmək fərəh –səadətdir. 
 Əmək hayat zinəti. 
 Əmək ilham mənbəidir. 
 Əmək olmadan yemək olmaz.  
 Əmək olmadan yemək olmaz. 
 Əməksiz yemək olmaz . 
 Əməksiz yemək olmaz. 
 Əməl azmasa ,gada yeriməz. 
 Əməl olmak. 
 Əmələ galasan əməl. 
 Əməli salih adam. 
 Əməli salih çatar mətləbə. 
 Əmətəmin hərifi iniştəm olur. 
 Əmi oğlu toyugdur,gıx! 
 Əmi vay dəgil,zəmi vaydi. 
 Əmir bazarı yansın mənə bir dəsmalıg 
olsun. 

 Əmmimin avradı cicam olur. 
 Əmr elə gar yağsın. 
 Əmzik guzu goç olmaz. 
 Ən ağıllısı dəli Bəkir,o da köstəğiylə yatır. 
 Ən ağıllısı kazıkta bağlı. 
 Ən böyük dərd nadanılgır. 
 Ən böyük igidlik ,sözü üzə deməkdir. 



 Ən güççüğü gan gırmızı. 
 Ən iyi(yaxşı) goca dokuz oturak paralasın. 
 Ən iyisinin canı oturak üstündə çıxsın. 
 Ən üstün cihad, zalim sultan´a garşi 
söylənən həgigatlərdir. 

 Ən yıxıcı, ən öldürücü yara haksızlık 
yarasıdır. 

 Əncir yemədin getdin,dərdin demədin 
getdin. 

 Əncir yeyən guşun dimdigi əyri olar. 
 Əngi gızışmag. 
 Əniştə kölgəsi, gəvən kölgəsi. 
 Əniştə, dadli gal. 
 Əppək əldə edilməyincə,su içərlər. 
 Əppəyi gatıgla uyuhduran heç vaxt ac 
galmaz. 

 Ər adamı otuz iki dişiylə dəyil, otuz iki 
işiylə sevər.  

 Ər ağacı-gül ağacı,var təxsirim –vay 
ağacı. 

 Ər axar çaydır,arvadd isə bənd. 
 Ər arvadın tacıdır.. 
 Ər arvadın topragın birr yerdən götürələr. 
 Ər atlında at olar,ğeyrət altında ar. 
 Ər başından dövlət ,dağ başında –duman 
əksik olmaz. 

 Ər çıxan yol alır, ər evlənən döl alır. 
 Ər çöldən olsun,çörəgi evdə. 



 Ər çörəgi arvadt boazında galmaz. 
 Ər çörəgi ər boğazında galmaz. 
 Ər çörəgi ər yanında borc olar. 
 Ər dayiya, gız xalaya. 
 Ər dayıya, kız bibiyə çəkər. 
 Ər ekməgi daşdan çıxardar. 
 Ər eldəndir,oğul beldən,aralıgda gardaş 
bulunmaz. 

 Ər evi ,ədəb evi. 
 Ər əkmə don alır, geç kalma yer gurur. 
 Ər ərdən bitər,toxum yerdən. 
 Ər əri yoldaşlıgda ,ev evi gonşulugda. 
 Ər galxan geç galxanın gapısına sıçmış. 
 Ər garibə, çor garibə; çevir çevir vur 
garibə.  

 Ər gazandıgın tək yeməz. 
 Ər gecəsilən,gor gecəsin də,evdə yatmag 
olmaz. 

 Ər gərək tez gərək o da cüma gecəsi! 
 Ər gocalar,könül gocalmaz. 
 Ər hümmət ilə,guş ganad ilə. 
 Ər ipək sapdır,düyün duşər açılmaz. 
 Ər kişinin ər oğlu olar. 
 Ər könül. 
 Ər malına gıymayınca adı çıxmaz. 
 Ər meydanı türkülərindir. 
 Ər meydanı. 
 Ər od olar,arvad –su. 



 Ər ol ,çörəyini daşdan çıxart. 
 Ər sıxıntıya düşmədən rahata ərməz. 
 Ər turş alçadır,yeyən gamaşar baxan 
yanaşar. 

 Ər yanan ocak küllü olur.  
 Ər-arvad ipəkdir,araya –girən köpək. 
 Ər-arvadın savaşı,yaz gününün yağışi. 
 Ərbab bağ bağışladı.bağban bir ərigə 
gıymadı. 

 Ərbabıb barik-allahı ,nökərin götün yırtar. 
 Ərbabın malı gedər.nökərin canı çıxar. 
 Ərdə bir ,gorda bir. 
 Ərdəbil pişigi ,küftə görməmiş. 
 Ərdəbil yekə şəhər-hər kəs öz vəkili. 
 Ərdəbili göt verər,sarablı tavan çəkər. 
 Ərdəbili küçügə bizim gızda irəkdir. 
 Ərdəmlı adam cohərə,nadan adam çəkmə 
içində ki daban astarına bənzər. 

 Ərə gedən gızların dili altında gənd 
gərək,gaynanalı gəlinin dili altında fənd 
gərək. 

 Ərə gedəndə bpyük gız,evdə oturan kiçik 
gız. 

 Ərə getdi tayım –tuşum,evdə galdı yasar 
başım. 

 Ərə getmək asandır,ər doni tikmək çətin. 
 Ərənlər halvası,əfsanlar ğoğası. 
 Ərətlə,guş ganadla. 



 Ərgacı gızıldandi. 
 Ərgən gözüylə gız, gecə gözüylə bez 
alma. 

 Ərgəneə  garı(arvat)  boşamak  rahatdır. 
 Ərgişinin garı içəri, gendi dışarı. 
 Əri (əyri) gəminin dori (doğru) səfəri olur.  
 Əri çalır,arvadı çıltik çalır. 
 Əri çalır,arvadı oynur. 
 Əri gaş gayırıb,arvadı fındıgca çalır. 
 Ərik ağacından saz olmaz,gəl zırnadan 
xəbər al. 

 Ərik bağın yoxdur ki,biləsən bildirçin 
necə guşdur. 

 Ərik çıxtı, dostluk bitti. 
 Ərik dalına basma, her söze gulag asma.  
 Ərik gurut bərabər. 
 Ərim ər olsunda, yerim çalı(kol) dibi 
olsun. 

 Ərim ola,canım ola. 
 Ərim sağ olsun ,duvarda saman olsun. 
 Ərimdən dönmə,sonradan görünmə. 
 Ərin düzlügünə,uşagın işəməginə inanma. 
 Ərindən varidi ,birində garışdırdı. 
 Ərindigindən erməniyə dayı deyir. 
 Ərinə görə bağla başın,garnına görə 
gaynat aşın. 

 Ərinə görə bağla başını, horantana görə 
pişir aşını. 



 Ərinmə,görünmə! 
 Əriyib muma dönüb. 
 Ərkecin döşü, ərkəğin işi. 
 Ərken gələn yazdan, kəndi başına 
böyüyən gızdan gorx. 

 Ərkək adamın ərkək oğlu olur. 
 Ərkək adamın, ərkək damadı olur. 
 Ərkək at, adamın xocasidır. 
 Ərkək atın yəhəri yırtıg olar. 
 Ərkək balıgdan da yaşınır. 
 Ərkək eşigindən garı döşeəgindən bəlli 
olur. 

 Ərkək eşşəgin altında bala axtarır. 
 Ərkək eşşək ,yanı goduglu?! 
 Ərkək guş gedə r,maya guş ev tikər. 
 Ərkək guş otər,dişi guş yuva tikər. 
 Ərkək guşun yuvasi olmaz. 
 Ərkək istəyən ərtə galxar. 
 Ərkək itin garnı ,tox gərək. 
 Ərkək kuşun yuvası olmaz.  
 Ərkək sel, kadın göl  
 Ərkək səndə doğ,dişisəndə. 
 Ərkəksən doğ dişisin! 
 Ərkən evlənən ilə ərkən ayrılan, 
yanılmamış. 

 Ərkən əkilən darıdan, geç galxan karıdan 
xeyır gəlməz. 

 Ərkən galxan işinə, geç galxan düşünə.  



 Ərkən galxan yol alır. 
 Ərkən galxtım işimə, şəkər kattım aşıma.  
 Ərkən süpür il (el) görsün, akşam süpür 
ir (ər) görsün. 

 Ərkər aslan şirdir,dişi aslan şir dəgil!? 
 Ərkəyə arvat boşamak kolay olur. 
 Ərkəyi evliya edən gadınıdır. 
 Ərkəyi ər edən də karıdır, əridən də 
karıdır.  

 Ərkəyi ər edəndə garıdır(arvaddır), əridən 
də karıdır(arvat). 

 Ərkəyin kötüsü vatan (sıla) deyin 
ağlar,arvdın kötüsü kətən dəyin ağlar. 

 Ərlə arvadın torpagın bir yerdən 
götürüblər. 

 Ərli ağlar,ərsiz ağlar,gırx oynaşlı gara 
bağlar. 

 Ərlıg dəsgirlıgdır. 
 Ərlilərin əri var ,dulların da allahı. 
 Ərsiz arvad,ögənsiz at. 
 Ərsız arvat çulsuz at. 
 Ərsiz arvat, yularsız at.  
 Ərtəyə galan gəzadan gorxar. 
 Əsassız söz sahibinə üzügaralıg gərirər. 
 Əsəbəy ilə Yazır, dəlikli torba hazır. 
 Əsəbləşən tez gocalar. 
 Əsən külək geri gayıtmaz. 
 Əsgər keçən yerdən ot bitməz. 



 Əsil al,çirkin olsun,bədəsil gözəli alma. 
 Əsil almag çətindir,saaxlamagi ondan 
çətin. 

 Əsil dost yaman günün dostudur. 
 Əsil ilə daş daşı,bədəslinən yemə aş. 
 Əsil itməz,sari yağ eyməz. 
 Əsil olan dırnagından bəlidir. 
 Əsil olan əsilliyini itirməz. 
 Əsilzadə sözünə ağa olar. 
 Əsirgənən gözə cöp batar. 
 Əski amla yeni səfa sürüyor. 
 Əski bez yorgan olmaz, eski dost düşman 
olmaz. 

 Əski dost düşman dost olmaz. 
 Əski dost düşman olmaz. 
 Əski düsman dost olmaz, olsada dürüst 
olmaz. 

 Əski düşman dost olmaz,it dərisi pust 
olmaz. 

 Əski düşmanın dost olmağı fürsət 
tapmag gədərdir. 

 Əski fənər, gâh yanar, gâh sönər. 
 Əski gaçar ,iplik tutar. 
 Əski pamug bez olamaz,gəın gəlib gız 
olmaz. 

 Əski pamug bez olmaz. 
 Əski süpürgəni dama atarlar. 
 Əski tas əski hamam. 



 Əski un çuvalın çırpdıgca toz galmaz. 
 Əskisi olmayanın yenisi olmaz. 
 Əskisi olmayanın yenisi olmaz. 
 Əskiyə itibar olsaydi bit pazarina nur 
yagardi. 

 Əskiyə itibar olsaydı bit pazarına nur 
yağardı. 

 Əsli bəd olana gamçı neyləsin! 
 Əsli nə dir ,faızı nə ola. 
 Əsli nədir,mualiləsi nə ola? 
 Əsli olan dırnagına bildirər. 
 Əsli olmasaydı kərəm dağlara düşməzlər. 
 Əsli pak olanadan zərər gəlməz. 
 Əsli yoxdur bu sözün,həcv deyiblər ərəbə! 
 Əslində olmayanda astarlamag olmaz. 
 Əslində şahidi,indi guşbaz olub. 
 Əslini danan namərdidir. 
 Əslio-nəsli yox. 
 Əsməri al bağla,garşşında geç ağla. 
 Əsnafın arvadı kuşluğa gədər aç galır  
 Əsnəmək əsnəmək gətirə,əsnəmək yuxu. 
 Əsnəmək əsnəmək gətirər,yazıg tölədə 
yatan. 

 Əsnəmək yuxu gətitir. 
 Ət almaz küftə istər. 
 Ət divara nə etibar. 
 Ət əmanətdir,sümük daimi. 
 Ət əppək üstə gərək. 



 Ət ganlı,igit canlı. 
 Ət gətiməyən ,küftə istəməz. 
 Ət girən evə dərd girməz.  
 Ət girən evə dərd girməz. 
 Ət gonagdır,sümük möhkəm olsun. 
 Ət görməmiş cigərə bayılır.  
 Ət gurtarandan sonra batman alan çox 
olar. 

 Ət ilə dırnag arasına girən,iylənib çıxar. 
 Ət ilə dırnag arasına girilmaz. 
 Ət ilə dırnag arasına girilməz. 
 Ət iylənəndə duz səpərlər,duz iylənəndə 
nə səpərlər? 

 Ət iylənəndə itə toydur. 
 Ət nə gədər az olsada çörək üstə minər. 
 Ət odda pişər,xəmir suda. 
 Ət olmayan yerdə,balıgda ət dir. 
 Ət palşıgı. 
 Ət sümüksüz olmaz. 
 Ət topragi. 
 Ət yeməz,suyuna çörək doğrar. 
 Ət yeyən guşun dimdigi əyri olar. 
 Ət yeyən guşun əti yeyilməz. 
 Ət, dırnagdan ayrılmaz. 
 Ətdən divar. 
 Ətdən olan divara itibar yoxdur. 
 Ətə baxma,dana baxma,içindəki cana bax. 
 Ətə bir dolça su tök. 



 Ətə pul verməz,küftəni böyügün yapışar. 
 Ətə vat, mətə var,isdioda yox!? 
 Ətədin cani yanynca ati geçər. 
 Ətəgin at dalına gör haran görünür. 
 Ətəginə əl çatmaz. 
 Ətəğin galdırsan ayıbın görünür. 
 Ətək öpməklə ağız aşınmaz. 
 Ətək öpməklə ağız mundar olmaz. 
 Ətəkləri zil çalmak. 
 Ətətəgi böyüklər əlindədir. 
 Ətəyimə gövüz tökür,başıma gapag vurur. 
 Əti aci bibər ağaci. 
 Əti dəgirmanda yeyib suyu gətirib başı 
atda. 

 Əti dırnagdan ayırmag olmaz. 
 Əti ətdən kəsənlər,iman yerdən kəsərlər. 
 Əti ətdən kəsərlər,uman yerdən küsərlər. 
 Əti ətdən kəsərlər. 
 Əti ətimdən dəgil ,ganı ganımdan. 
 Əti ğoldan, gızı soydan al. 
 Əti sevdirən suyu, insanı sevdirən huyu.  
 Əti sənin sümügü mənim. 
 Əti sənin,sümügi mənim. 
 Ətim- çörəgim yeyildi,gonagım küsdi 
getdi. 

 Ətin çiyi ət gətirir, ekməgin çiyi dərd 
gətirir.  

 Ətin kəsiblər. 



 Ətin kəssələr xəbəri olmaz. 
 Ətin tökülsün! 
 Ətin üstü açıgdır,pişigin ganacağına nə 
əlib. 

 Ətin yaxşısın gəssab axıra saxlar. 
 Ətin yeyər ,sümügünə gğz tikər. 
 Ətinə ac ,ganına susuz. 
 Ətini yer, kəmiginə göz tikər. 
 Ətirli gülün iyi uzagdan gələr. 
 Ətləs nə gədər əskisədə dolag olmaz. 
 Ətli arıxlayınca,arıx incələr. 
 Ətliyə sütlüyə garışma.  
 Əvəzin ,bədəl adlı oğlu var. 
 Əvvəl danış,gonra gül. 
 Əvvəl danışan bilsə ki,sonra danışan nə 
deyəcək-heç danışmaz. 

 Əvvəl doyar,sonra yeyər. 
 Əvvəl düşün ,soinra danış. 
 Əvvəl evin içi ,sonra bayiri. 
 Əvvəl gaçan canını gurtarar. 
 Əvvəl görüş,sonra buluş. 
 Əvvəl hesab,sonra gəzəb. 
 Əvvəl salam,sonra kalam. 
 Əvvəl təam,sonra kəlam. 
 Əvvəl tikə,o da sümükli. 
 Əvvəl yoldaş ,sonra yol. 
 Əvvəl yumurugun düyünlə,sonra 
ganmaza söz çatdır. 



 Əvvəlarxi tollan ,sonra özünü öy. 
 Əvvəldən olacaktı tımar, öldü eşşək kaldı 
səmər. 

 Əvvəli belə iki,sonu da bəlidir. 
 Əvvəli meydan olanin ,soni zindan olar. 
 Əvvəlki bəxtim-gızıldır taxtim,son-
garadir-taxtim. 

 Əyilən baş kəsilməz. 
 Əyilən boyni gılıc kəsmaz. 
 Əyilən boyni vurmazlar. 
 Əyilməyən başın ayağı öpülür. 
 Əyin geygik istəməsə,garın yedik istər. 
 Əyin yamag götürür,garın yamag 
götürməz. 

 Əyinidə don yox,başına papag axtarır. 
 Əyirin verən əlimə ,nişan verər ərimə. 
 Əynim payıldar ,garnım guruldur. 
 Əyrətiyi düğün evində söyarlər. 
 Əyri ağac yayımdır,hər gördüyüm 
dayımdır. 

 Əyri ağaca yer bulunmaz.  
 Əyri ayag özümə leyig. 
 Əyri bacadan tütsü düz çıxar. 
 Əyri cətvəldən doğru çizgi(xət) çıxmaz. 
 Əyri düzü bəyənməz,buda bizi bəyənməz. 
 Əyri gəmi .doğri səfər. 
 Əyri gəmi doğru səfər. 
 Əyri otur ,düz danış. 



 Əyri yük mənzilə çatmaz. 
 Əyrinin hər yedə yeri olmaz. 
 Əyrinin, dünyada yeri yoxtur. 
 Əyriyə əyri gərək,doğruya- doğru. 
 Əyriyi dövməyincə, doğru bulunmaz.  
 Əzabsız yerin adi olmaz. 
 Əzabsız yerin adı olmaz. 
 Əzan deyən namazdan dalı galar. 
 Əzanın goyuna nə zərəri? 
 Əzəldən yazılmasa sağ başa bəla gəlməz. 
 Əzələri əprimək. 
 Əziyətmiz iş olmaz. 
 Əziz saxla gonagı. 
 Əzizim əzizdir,canın ondan əzizdir. 
 Əzizim kasa dolmaz,mərd əli kadad 
olmaz,yüz namərdidən 
çörəgindən ,doğrasan kasa dolmaz. 

 Əzizim vətən yaxşı,gomləyə kətan 
yaxşı,gəzməgə ğurbət yeri,ölməgə vətən 
yaxşı. 

 Əzizlərdə zəlıl olarlar. 
 Əzməsin,əzməyim. 
 Əzraikin danasını gurd yeməz. 
 Əzrail gələndə soruşmaz oğul uşağın 
neçədir? 

 Əzrail kimi başımın üstünü alma. 
 Əzrail kimi. 
 Əzrailə bir can borcum var. 



 Əzrailə can vermək. 
 Əzrailə saggız verib. 
 Əzrailin adı bədnam. 
 Əzrailin yüzü gara olsun! 
 Əzvayışdan gələn atlı bizə gəlir. 
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