
ALTAY TÜRKLERİNİN ATA SÖZLERİ 

İBRAHİM DiLEK 

Altay Türkleri 1979 sayımına göre 56.000 nüfusa sahip idiler. 1992 yılı sa
yımına göre ise Dağlık Altay Özerk Cumhuriyeti'nde ı 98.100 kişi ya
şamaktadır. ı 989 verilerine göre toplam nüfusun % 3 ı 'i (yaklaşık 60.000) 
Altay Türkü, %60'1 Rus, % 5.6'sl ise Altay'ın güneyinde Koş-Agaş adlı yer
leşim merkezinde yaşayan Müslüman Kazak Türkleridir. Nüfusu oluşturan 
diğer etnik gruplar arasında dikkate değer olanlar ise % 0.9'la Ukrayinler ve 
% 0.4 ile Almanlardır. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Altay Türkleri, Güney ve Kuzey Altay 
Türkleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Güney Altaylılar; Altay Kiji, Te
lengit ve Teleüt, Kuzey Altaylılar ise; Kumandı, Tuba, Çalkandu uruklarına ay
nImaktadır. Ayrıca Altaylılar için çocuğun babasının ait olduğu sööge mensup 
olmasıyla devam ettirilen "söök" şuuru da çok önemlidir. Aynı söök veya kar
deş söökler içinde evlilik yasaklanmıştır. Bu konuda anlatılan bir efsaneye 
göre "Tanrınm dokuz oğlu varmış bu oğullar önce kendi kız kardeşleriyle ev
lenm işle r, diğer bütün söökler bunlardan türemiş. Bu oğulların (aynı zamanda 
söök adı) adları şunlardır: Kıpçak, Mayman, Todoş, Tanjoon, Konıdoş, Tüs, 
Togus, Küzen, Kerdaş."1 

Yapılan çalışmalarda Altay Türkleri her ne kadar hem boy hem de sö
öklerine göre biıiakım gruplara ayrılmış olsalar da tarih içerisinde kendi ara
larındaki ilişkileri devam ettirmişlerdir. Büyük kabileler yerleşik bir hayat ya
şarken daha küçükleri süHUe şuurunu kaybetmeden göçebe bir hayat 
yaşamışlardır. Hatta zamanla uruklar arasında kaynaşmalar da görülmüştür. 
Mesela "Küzen soyu Çalkanduların kardeşleri sayılırlardJ. Yalnız onlar daha 
sonraki zamanlarda Tubaların (yış-kiji) arasına göç ederek onlarla kay
naşmışlardır. Çoluşman Tölös!erinin bir kısmı ise kendi kabilelerinden ay
rılarak batıdaki "Altay-kiji"lerin arasında yaşamaya başlamıştır.2 Bu kay-

i E.E. Yamayeva. LB. Şincin, Kep-kuuçll1dar, Gomo Altay 1975, s. 171. 
2 S. Surazakof, Altayski Gemiclıeski Epos, Moskova 1985, s. LO. 
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naşmalar Altay Türklerinin sözlü halk edebiyatının zenginleşmesine de vesile 
olmuştur. Böylece, bir diyalekteki sözlü edebiyat mahsulü başka bir diyalekte 
de yaşamaya devam etmiştir. 

Altay folkloru ile ilgili ilk ilmı çalışmalar ise XIX. yüzyılın ilk yarısında 
misyonerlerin bölgeye gelmesiyle başlamıştır. Bölgeye gelen misyonerler bir 
taraftan Hristiyanlığı yaymaya çalışırken diğer taraftan açtıkları okuııarla 

Altay Türklerinin ilk aydınlarını yetiştirmiş, bu arada da kısmen de olsa folk
lor çalışmaları yapmışlardır. i 830'Iu yıııarda bölgeye gelen ilk misyoner olan 
Makariy Gulharev'den sonra onun yerine gelen Stepan Landişev'in Altayskaya 

Duhovnaya Missiya3 adlı eserinde Altay folkloru ile ilgili -daha çok dinı- mal
zemeler mevcuttur. Bunların dışında misyonerler Altay'a ilmı çalışmalar yap
mak maksadıyla gelen Türkologlarla yerli halk arasında iletişim sağlamada da 
önemli roller oynamışlardır. 

Altay folkloru ile ilgili çalışmalar XIX. yüzyılın ikinci yarısında artarak 
devam etmiştir. 1860 yılında bölgeye gelen Radloffun derlediği folklor mal
zemeleri 1866'da Obmztsı Narodno), Litemtun Turskih Plemen Yujno)' Sibiri 

adıyla Senpetersburg'da yayımlanmıştır. Eserde 8 çörçük (masal), 6 köy
çörçük (destan), 6 kuuçın (hikaye), SO'den fazla kojon, 2 alkış söz, 4 modor söz 
(tekerleme), yüzden fazla ata sözü ile bilmece mevcuttur. Eserdeki ata söz
lerinin bir kısmını Ragıp Hulusi Özdem Türkiye Türkçesine çevirmiştir.4 

Altay folkloru ile ilgili bir diğer önemli çalışmayı da 26 yıl Altay'da kalan 
ve kendisi de bir misyoner olan papaz Verbitsky yapmıştır. Verbitsky'nin 
1893'te Moskova'da yayımladığı "Altayskie İnorodtsi" adlı eserinde 20 bil
mece, 29 hikaye, 6 masal, 29 kojonla birlikte 139 tane de ata sözü mevcuttur. 

Altay folkloru ve ata sözleri ile ilgili en önemli çalışmaları yapanlardan bi
risi de Altay Türklerinden Sazon Saymoviç Surazakov'tur. (1925-1980) Su
razakov Altay Atasözleri adlı çalışmasını 1965'te yayımlamıştır.5 Eserde 267 
ata sözü yer almaktadır. Yazar Alta)' FaIklar adlı eserinde ise Altayata sözlerini 
çeşitli yönleriyle incelemiştir. Bu eserde Surazakov halk arasında söylenilen 
ata sözüne yakın fakat ata sözü olarak kabul etmediği sözleri ise "Çeçen sös" 
(tatlı, kulağa hoş gelen söz)ve "Kubulbas Sös" (değişmeyen söz) adlarıyla ata 
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sözlerinden ayırmıştır. Surazakov'a göre "ajım as boldı, bajım tas boldı", "t'er 

töjöktü, t'enes t'astıktu" ... sözleri "çeçen sös", "Kilegeni kinçek boldı", "Kor

bogo kirgen koyon emes, taap albay anı" ... sözleri ise "kubulbas söz"lerdir.6 

Fakat Surazakov'un ata sözlerine yakın olmalarına rağmen onlardan ayrı olarak 

düşündüğü bu sözlerin bir kısmı Radloff ve Verbitsky'de ata sözü olarak geç

mektedir. 

Altay Türkçesi'nde "kep sös" (belli bir şekli, formu olan söz) veya "ukaa 

sös" (duyulan, duyulma yoluyla öğrenilen söz) olarak adlandırılan ata sözleri en 

çok dört mısra şeklinde ve manzumdur. "ukaa sös"ler "kep sös"lerden farklı 

olarak öğretici yönü ağır basan sözlerdir. Altay-Türk ata sözlerinde ahenk as
sonans, alliterasyon ve kafiye ile sağlanmaktadır. Mesela Taş öföngö t 'aaş 

kerek, t'aş bafaga erke kerek (Yaş ota yağış gerek, küçük çocuğa yaramazlık 

gerek) örneğinde olduğu gibi t', a, e, Ş ve k sesleri arka arkaya gelerek ahengi 

oluşturmuşlardır. '" 

Manzum Altayata sözleri vezin, kafiye ve nazım özellikleri gös

termektedirler. Hecenin daha ziyade 7 ve 8'li ölçüleri kullanılmakla birlikte 5 

ile i 6 arasında değişen hece sayısına rastlanılmaktadır. Altayata sözlerinde re

difin yanında tam ve zengin kafiyelerin de varlığı görülmektedir. Aşağıdaki ör

neklerin Altayata sözlerinin şekil özeııiklerine dair yeterli bilgiyi vereceği ka
naatindeyiz. 

"Tıştı ak i~'i kara" 

"Kiyik tiigİnelı, 

Kiji kilıgl/tan. " 

"Taman at semİrze 

Talmajma könük buulatpas. 

Taman kiji bayıw, 

Tanııla ay tl turguspas." 

Dışı ak İçİ kara 

Geyik tüyiiyle, 

Iıısan huyuyla. 

Kötü at sel71irse 

Ka/çasııw kova bağlaımaz. 

Kötü kişi z.enginlese 

Yanııw ev yaptırmaz. 

Tekenirz müüz.i leneree {'e tken in kem körgön, 

Töönin kuyrugı t'etkenİn kem körgön? 

t'· ve ·d'· sesleri Altay Türkçesinde [ ve c arasında peltek c'ye [ekabül eden seslerdir. l' kelime başında ·d'· 
kelime ortasında kullanılır. 

6 S. Surazakoy, Alıay Folklor, Goıno Altay 1975. s. 63. 
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Tekenin boynuzunun göğe ulaştığını kim görmüş, 
Devenin kuyruğunun yere değdiğini kim görmüş? 

İncelediğimiz Altayata sözleri ile ilgili aşağıdaki şekilde bir tasnif de
nemesi yaptık. Şüphesiz ileride inceleme imkanı bulunan malzeme arttıkça bu 

tasnif te de değişmeler görülecektir. 

i - Dinı olanlar 
2- İnsanla ilgili olanlar 

a- Soy-sap, iyi huy, çalışkanlık ve tembellikle ilgili ata sözleri 
b- Ka,dınlarla ilgili ata sözleri 
c- Zenginler ve fakirlerle ilgili ata sözleri 

3- Ata sözleri ve tatlı dille ilgili olanlar 
4- Tabiat unsurları ve hayvanlarla ilgili ata sözleri. 
5- Kullanılan eşyalar ve kılık kıyafetle ilgili ata sözleri 

6- Diğerleri 

Aşağıda serbest bir çeviri yaparak Türkiye Tükçesi ile karşılıklarını da ver
diğimiz Altayata sözlerini şu kaynaklardan aldık. 

ı-s. Surazakov, Altay Kep Le Ukaa Söstör, Gorno Altay 1956. 
2- V.İ. Verbitsky, Altaysky Inorodtsı, Moskova 1893 
3- N.M. Kindikova- N.V. Tepukov, Altay Til 5, Gorno Altay 1975. 
4- S. Surazakoy, Altay Falklor, Gorno Altay 1975 

5- N.N. Surazakova - Z.S. Surazakoy, Altay Til 4, Gorno Altay 1985. 

Dinı Olanlar 

1- TeiZeride kuday, telekeyde kaan 

2- Kumagı t'ok su bolbos 
Kudayı t'ok el bolbos. 

3- Kudayga iieıızeıı, boym yaııı/ba, 

Gökte tann, yerde kağan. 

Kıl/11U olmayan su olmaz, 
Tannsı olmayan halk olmaz. 

Tanreva inansaız yal1llmazsın. 



4- Taiidagızm tan biler, 
Taliatkajm kuday biler. 

5- Sanangan sagışla bolboyton, 
Salgan kudayla boloyton. 

6- Sektü t'ılda iyt semis, 
Tll1ulu t'ılda kanı semis. 

7- Uyalbazaii kam bolarıii. 

8- Sanıskan közi sekte, 
Kanı közi kazanda. 

İnsanla İlgili Ata Sözleri 
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Tandakini tan bilir, 
Tanın atacağını Tanrı bilir. 

Düşünen akılla olmaz, 
Buyuran Tanrıyla olur. 

Leşti yılda it semiz 
Hastalıkla yılda kanı semiz. 

Utanmasam kanı olurum. 

Saksağanın gözü leşte 
Kanun gözü kazanda. 

a- Soy-sop, iyi huy, çalışkanlık ve tembellikle ilgili ata sözleri 

1- Taş ölöngö t'aaş kerek, Taze ota yağış gerek, 
Taş balaga erke kerek. Küçük çocuğa yaramazlık gerek. 

2- Öçkön ot kiiybes, Sönen ateş yanmaz, 
Ölgön kıji tirilbes. ölen kişi dirilnıez. 

3- Agaş tazılı t'er ötküre Ağacın kökü yere dayanır, 
Kiji tazılı el ötküre. insan m kökü halka dayanır. 

4- Ülgüzi t'ok ödük bolbos, ölçüsü olmayan ayakkabı olmaz, 
Ugı t'ok kiji bolbos. Soyu olmyan insan olmaz. 

5- Atazı yohto uul baştak, Babası olmayan oğul şımarık, 
Enezi yohto kıs baştak. Annesi olmayan kız şımarık. 

6- Taannan t'abıs bol, YaşlılUn yanmda alçak, 
Uluga ukur boL. itibarımm yanlılda mütevazi ol. 

7- Toboş baştı kıfış kespez. Barışçı başı kılıç kesmez. 

8- Tigen t'aak kugarıp kalar, Yiyen yanak kuruyup kalır, 
Tidirgen f'aak kızarar. Yediren yanak kızarır. 

9- Takşı kijiniii nad'ılan köp, iyi kişinin dostları çok, 
Kopçı kijindi öştiileri köp. ispiyOllClllzuıı ise düşmanları çok. 
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10- Takşııu eeçizeii oozii t'ııulu, 
Tamandı eeçizeii bajıii kandu. 

11- Talbak agaş otko t'ut, 
T'aman kzji t'urtka t'ut. 

12 Tamamii koluna bergençe, 
TakşılUii yolunasaL. 

13 - T'anımı it töbeden kabar, 
T'aman kUi yakadan tudar. 

14- Kün t'amam kitar, 
KUi t'amam kitmes. 

15- Tanımı kUinin ayagı segiz 
bajı toguz. 

16- T'akşı t'amandı bilbeyt, 
Tanımı t'akşıl1l bilbeyt. 

17- Takşı ayzlçı kelgençe eezi toyor. 

18- Kiji seni taş bilen atsa, 
Sen aııı may bilen adııııs. 

19-Maktançıktıii tamanı t'ukaçak. 

20- Bışkan kol men tudayııı. 

21-Atpastıii ogı altı kulaş. 

22-Argall altı konor, 
Tekelü beş ko/wr, 

23-lşteiikeydin iji köp, 
l~~tebestiii ermegi köp. 

24-lşçi kUiniii oozı üstü, 
T'alku kijiniii içi kuru. 

Iyiyi sahiplensen ağzm yağlı 
Kötüyü sahiplensen başm kanlı. 

Geniş ağaç ota zararlı, 
Kötü kişi yurda zararlı. 

Kötünün eliııe verene kadar, 
Iyinin yoluna koy. 

Kötü it tepeden kopar, 
Kötii adam yakadan tutar. 

Gün kötüsü gider, 
IllsalUn kötüsü gitmez. 

Kötü kişinin ayağı sekiz 
başı dokuzdur. 

iyi kötüyü bilmez, 
Kötü iyiyi bilmez. 

1)'i misafir geldiğinde cv sahibi 
doyar. 

Kişi seni taşlsa 
Sen onLl yağla karşıla. 

Kendisiyle övünenİlı tabanı inecdir. 

Pişiren kolıı ben tataYlin. 

Atmayamn oku altı kulaç. 

Akılll altl günde yapar, 
Kurnaz beş günde yapar. 

Çalışkanııı işi çok, 
Çalişmayanlız lafı çok. 

Çalışaııın ağzı yağlı 
Tenıbelin içi kuru. 



25 T'alku kiji ayılzak. 

26- l~'tenkeyge fün uzun, 
T'alkuga tüş uzunl 

27-Astlılla köptüı kiçeemeli tüiley, 
A nktıi! la semistiii buun tii/ley. 

28- Köp etsClI bilgir balonil. 

29-Kuru çapçakıııı tıbıjı t'aan, 
Kuru kijiniij ermegi ı'aan. 

30- Kıymıktangan kiji kır G;jar. 

3 J -Tanım edeginen tudup kiybes, 
Yakaman tudıtp kiyer. 

32- Tertalbos yol puzar, 
Aydalbas söz puzar. 

33-Köp sülegen keçke yeıpes, 
Kere alfagan iiyge yetpes. 

34- Kljige unurçak kasma, 
Uz in unıırçka füjerzin. 

35-Açıtga açıııba, 
Süüııüşke süünbe. 

36- Otpesti pifebe, 
Ukpastı sülebe. 

37-Biler kijige bir sös, 
Bilbes kijige nıün sös. 

38- Ukpastı ukpa, 
Körbösti körbö 

39- Apsak odunun kül çıt 
T'anımı kijinin tif açu. 
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Tembel kişi eve düşkündür. 

Çalışkana gece uzun, 
Tembele gündüz uzun. 

Gayretin azı da çoğu da bir, 
Böğriin zayıfı da sel11izi de bir. 

Çok yapsan işin ehli olursun. 

Boş teııekenin sesi fazla 
Boş kişinin lafı fazla olur. 

Ilerleyen kişi kır aşar. 

Elbisenin eteğiııden tutup giymez, 
Yakasmdan tutup giyer. 

Yiiriime bilmeyen yolu bozar, 
Söyleme bilmeyen sözü bozar. 

Büyük söyleyen akşama yetmez, 
Geniş adımlayan eve ulaşamaz. 

Kişiye (dostuna) çukur kazma, 
Derin çukura düşersin. 

Öfkeliye kıznw, 
Sevinçliye sevinme. 

Kesmeyeceği bi/eme, 
Dinlemeyene söyleme. 

Bilen kişiye bir söz, 
Bilmeyeıze bin söz. 

Duynw),al1l duyma 
Görmeyeni görme. 

KöklZar odunulZun külü acı 
Kötü kişinin dili acl. 
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40- Kiji yol kurzedir, 
Azık bermes. 

41- Kalın bılan beregele, 
Pudan bIla yoborzln. 

42- T'udurukçınlii tunıçugı kandu. 

43- Tönöştü t'er odundu, 
Törööndü t'er kündülii. 

44- T'ııuktagızı tiştejer, 
1raaktagızı kiştejer. 

45- iştenkey kijiniii adı 
Kayda da bolzo t'akşı çıgar. 

46- Kıs bala enezine balıış, 
Uııl bala adazına boluş. 

b- Kadınlarla İlgili Ata Sözleri 

1- Eldin epçizi, tonın toPÇlZL. 

2- Altın baştu kadııtan, 
Arık baştu er artık. 

3- Enezi t'amanıii kızın alba, 
Ejigi t'amanlUii üyine kirbe. 

Kişi yol gösterir 
Azık vermez. 

Elinle verdiğinde 
Ayağınla dürtersin. 

Kavgacının burnu kanlıdır. 

Ahmaklı yer odunlu, 
Akrabafı yer saygılıdır. 

Yakındaki dişleşir, 

Uzaktaki kişneşir. 

Çalışkan kişinin adı 
Nerede olsa iyiye çıkar. 

Kız çocuğu annesine 
Erkek çocuğu babasına yardımcıdır 

Halkın kadııu elbisenin düğmesi. 

Altın başlı kadından 
Zayıf başlı er iyidir. 

Anası kötünün kızını alma, 
Kapısı kötünün evine girme. 

4- Kadın kijinin çaçı uzun, agılga kıska. Kadının saçı uzun aklı kısadır. 

c- Zenginler ve Fakirler ile İlgili Ata Sözleri 

1- Bayın kündülegen bay bolor, 
Biyİn kündülegen biy bolor. 

2- T'oktunun iji kaçan da küç. 

Zengine saygı gösteren zengin olur, 
Beye saygı gösteren beyolur. 

Fakirin işi her zaman zor. 

3- Sooklo çeneşseıı, kulagm t'ok bolor, Soğukla savaşsan kulağııı yok olur, 
Biyle çeneşsen, başın t'ok bolor. Beyle savaşsan başuı yok olur. 



4- Aç katırın tok bilbes 
Yarlı katlrln bay bilbes 

5- Bay sıylap berze, sıyrıp alar. 

6- Bay sürtüp berele, sürüp alar. 

7 Bayduı kardı kaçan da toybos 

8- Kem bay ol biy. 

9- Baltırgan ölöıı azıral bolbos, 
Bay kiji baatır bolbos. 

10- T'abagadaT'1 mal bolor, 
T'oktu kiji er bolor. 

1 1- T'ibeze de t'uu tatu, 
Berbeze de bay t'akşı. 

12- Uzun kuyruk uyda bütken, 
Uyalbas mmıday bayda bütken. 

13- EliktiT'1 nıoynuı ok kezer, 
ErdiT'1 moynuı t'ok kezer. 

14-Biy bilerdi kul biler. 
Sulemike erki yok. 

15- T'oktu kiji küünzegiyle bay 

16- Bay/ar alarga süüyten 
Bererge süübeyten. 

Ata Sözü ve Tatlı Dille İlgili Olanlar 

1- Keıı ton t'ırtılbas, 
Kep sös buzulbas. 
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Açın halini tok bilmez. 
Fakirin halini zengin bilmez. 

Zengin hediye verse sıyırıp alır. 

Zengin ovuşturarak verince, sürüp 
alır. 

Zenginin karnı hiç bir zaman 
doymaz. 

Kim zengin, o bey. 

Melek otu besleyici olmaz, 
Zengin kişi bahadır olmaz. 

Cabaga'dan malolur, 
Fakir kişi er olur. 

Yemese de yağ tatlı 
Vermese de zengin iyi. 

Uzun kuyruk inekte olur, 
Utanmaz alın zenginde olur. 

Karacanın boynunu ok keser, 
Yiğidin boynunu yokluk keser. 

Beyin bildiğini kul da bilir, 
Söylemeye gücü yok. 

Fakir kişinin gönlü zengin. 

Zenginler almayı sever 
Vermeyi sevmez. 

Geniş elbise yırtılmaz, 
Ata sözü bozulmaz. 
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2- Köp sösfö çm t'ok, 
Kep söstö tögün t'ok. 

3- T'aan söstö t'a}ıt t'ok, 
U lu söstö uyat t'ok. 

4- T'akşı til t'arını atm paazı. 

5- Keylenzen çeçen bolbozıFi, 
MaktallZaT! bay bolbozın. 

6- Karganıııii sözin kaptırgaga sal, 
T'aannıiı sözin tançıkka saL. 

7- AdaFınıli aytkan sözi 
AltımıaFı artık. 

8- Aytkan sös-atkan ok. 

9- Til balıtu onbos, 
Agaş baluu onar, 

10- Köp adan mergen bolbos, 
Köp aydan çeçen bolbos. 

Çok sözde hakikat yok, 
Ata sözünde yalan yok. 

Büyük sözde yanlış yok, 
Ulu sözde ayıp yok. 

Tatlı dil atın bedelinin yarısı eder. 

Yalan söylesen tatlı dilli olmazsm, 
Övünsen zengin olamazsm. 

Yaşlının sözünü torbana koy, 
itibarıının sözünü cebine koy. 

Babanın söylediği sözü 
Altından değerlidir. 

Söylenen söz atılan ok (gibidir) 

Dil yarası iyileşmez, 
Ağaç yarası iyileşir. 

Çok atan avcı olmaz, 
Çok konuşan tatlı dilli olmaz. 

Tabiat Unsurları ve Hayvanlarla İlgili Ata Sözleri* 

1- Yay kelet, yayinip, 
Kış kefet, kılı}in tudunup. 

2- Solun tarıy sogono do tatıt. 

3 - Salkıııdu küde ençü t'ok, 
Sagışfu künde uyutkıt t'ok. 

4- Temirdi bolzo, kıska kes, 
Agaştı bolw, uzun kes. 

Yaz geliyor, yayılarak 
Kış geliyor, kılıcma tutunarak. 

Tazeyken soğan da tatlı. 

Rüzgarlı günde rahat yok, 
Düşünceli günde uyku yok. 

Demir olsa kısa kes, 
Ağaç olsa uzun kes. 

Altay-Türk ata sözlerinin hayvanlarla ilgili olanlarının içinde en fazla sözü edilen hayvan attır. Atlarla il
gili Altay-Türk ata sözlerini ayrı bir çalışma konusu y::ıpacağlll1lzdan konuyla ilgili ata sözlerinin tamamını 
bu bölüme almadık. 



5- Agaş tumjaguı kurt pazar, 
Yubaş kijini söz pazar. 

6 Otko salza küybes, 
Tuga salw akpas. 

7- Su yardan aşsa talay bolbos, 
KUi bajin taştap kaan bolbos. 

8- Kayzi ilgadarı akan su, 
Baza kaydıp akar. 
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Ağacın çiiriiğünü kurt basar, 
Kişinin ywnuşağuu söz bozar. 

Ateşe atsa yannıaz, 
Dağdan salsa akmaz. 

Su yardan aşsa deniz olmaz, 
Kişi yöneticisini bıraksa kağan 
olmaz. 

Çayır/ıktarı akan su, 
Daha hızlı akar. 

9- Tenerinin kujin tudaym dep ne sanaysm, 
Tenistİn balıgm tudaym dep ne sanaysm? 

Göğün kuşunu tudayım diye ne düşiiniirsün, 
Denizin balığııu tudayı111 diye ne düşünürsün? 

ı 0- Tekenin müüzi teneree t'etkenin kem körgön. 
Töönin kuyrugı t'etkenin kem körgön? 

Tekenin boynuzunun göğe değdiğini kim görmüş, 
Devenin kuyruğunun yere değdiğini kim görmüş? 

1 ı -İytke tepşi salayda ırkırandı. İte tekme atınca hırladı. 

12- Bakanın bazıdın körüp, t'elijin ne suraydın? 
Kurbağanın yürüyüşünü görüp te koşmasııu ne soruyorsun? 

J 3- Iyt t'ibes te ızemege umzanat. 

/4-Amtajlgan börü altlıll t'iir. 

J 5- Börü koomoy küdüçinill 
Koyın tudar. 

J 6- Böriniii balazı da börii bolal'. 

lt yemediği şeyi de ister. 

AcıkalZ kurt altııu yer. 

Kurt kötü çobanın 
KOYUfıııııu tutar. 

Kurdun yavrusu da kurt olur. 
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J7-Börideli eçki bütpes. 

18- Tööçö kara sanaadaıı, 
Tööçiçe ak sanaa artık. 

19- Kaska temejip, kargaalUli budu smdl. 

20- Kuskıuı kuskunun közili tespes. 

21- At may bilen 
Kiji kep bilen 

22- Kiyik tiigineli, 
Kiji ktlıgmali 

23 -Bala kuş uçat uçat 
Konargo agajm tappayt. 

24- Balık andıgan baybas, 
Töbedeki kurgabas. 

25-Bafıkçun kolu ak, 
Malçının t'uzu ak. 

26-Kün eeçizeii kulagll1 ı'dur. 
Mal azırazmı kursagın toyor. 

27- Paydonııı moynın pit tiyer, 
Tapkan tarımkalUn it t'iyer. 

28-Andap barzmı akça alba, 
Andaar aldında iytti azıraba. 

29-Mürküt ıülküge nökör emes. 

Kurttan keçi yetişmez. 

Deve kadar kötü düşünceden 
Fare kadar iyi düşünce iyidir. 

Kaza özenen karganm ayağı 
kırıldı. 

Kuzgun kıtzgunun gözünü oymaz. 

At yağı ile, 
insan şekliyle. 

Geyik tiiyiiyle, 
insan huyuyla. 

Yavru kuş uçar uçar, 
l!oıımaya ağaç bulamaz. 

Balık avlayan zenginlemez, 
Tepedeki kurumaz. 

Bafıkçll1ln eli temiz, 
Malcmın yüzü temiz. 

Güneşi takip etsen kulağın ısnır, 
Mal beslesen kursağın doyar. 

Bekôrın boynuna bit değer, 
Tutup biriktirdiğine it değer. 

A va gitsen akçe alma, 
AvZanmadan önce iti besleme. 

Kartal ti/kinin arkadaşı değil. 

30- Çoltık kuyruktı maldan tomonok to t'altanbas. 
Kesik kuyruklu malda sinek bile korkmaz. 
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Kullanılan Eşyalar ve Kıhk Kıyafetle İlgili Ata Sözleri 

1- Kalbakla t'uuza kap tolor, 
Çarakla t'uuza, boş bolor. 

2- Kuru balbak uluska yaraşbas. 

3- Kergin tudunup kerişke çıkpa, 
Urugun tudUlıup uruşka çıkpa. 

4- Temir tondu ölüptir, 
Tere tondu kalıptır. 

5- Ne kiysen anı kiy, arkan künge tiybezin 

Kaşıkla yığsa kap dolar, 
Taneyle yığsa yük olur. 

Boş kaşık insana hoş gelmez. 

Bıçak tutup kavgaya girme, 
Düğümden tutUlıup yokuşa çıkma. 

Demir elbiseli ölüp gider, 
Deri elbiseli kalıp (yaşar) 

Ne giyersen onu giy sırtına güneş değmesin. 

6- Tanmt t'azap kiy. 
Eskini eptep kiy. 

7- Tanım körüp t'apsıba, 
Eskini körüp erikpe. 

8- Ödük butka, börük başka. 

9- Su kurbeyçi edük çekpe. 

10- Adın otko, 
Açak kazanga. 

Diğerleri 

1- Uyku kos tejer, 
Uyat baş yarar. 

2- Köp bolup çöp bolgonço, 
As bolup çon bolzm. 

3- Tuudıy koozo bolgonço, 
Ayakça üren bolzan. 

Yeniyi siisleyerek giy, 
Eskiyi tamir ederek giy. 

Yeniyi görüp sevinme, 
Eskiyi görüp üzülme. 

Ayakkabı ayağa, börk başa. 

Suyu görmeyince çizmeyi çekme. 

Odun ateşe 
Ocak kazana. 

(Fazla) uyku göz deşer, 
ayıp baş yarar. 

Çok olup çöp olacağll1a 
Az olup iyi olsun. 

Dağ gibi kesmik olacağına, 
Tabak kadar tane olsun. 
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4- Kıska bolg lI1ça uzun bolzııı, Kısa olacağına uzun olsun, 
T'aman bolgllIça t'akşı bolzuı. Kötü olacağına iyi olsun. 

5- Artık da bolzo, semiske paala, Zay?f da olsa senılze ekle. 
As da bolzo, kopko paala. Az da olsa çoğa ekle. 

6- Atkan ok taştaii t'anbas, Atılan ok taştan dömez, 
Atangan elçi t'oldan t'anbas. Giden elçi yoldan dönmez. 

7- Erte paskan kiji Sonra gelen kişi 
Eki kazan içer. iki kazan içer. 

8- Ajı-tıızum as boldı, Aşıın, tl/Zl/In az oldu, 
Bo)'ım bajı tas boldl. Başını kel oldu. 

9- Baş yartlza börük içinde, Baş yarılsa börk içinde 
Kon Sl/1za yen içinde. Kol kmlsa yeni içinde. 

ı 0- Ozo çıkkan kulaktan son çıkkan müüs uzaar. 
ilk çıkan kulaktan sonra çıkan boynuz uzun olıır. 

11- Bal tutkan barmagm yalar. Bal tutan parmağııu yalar. 

12 -Tatu aştııı tügeneri türgen. Tatlı yiyecek çabuk tükenir. 


