
Atalar Sözleri * / Ata Sözleri 

1. Abay urgan avurtmas. 

2. Abzar algınca, xonşu al. 

3. Açnı qarnı toy ar, gözü toymas. 

4. Açnı xadirin toq bilmes. 

5. Adam bir tuvar, bir öler. 

6. Adamnı xadirin adam bilir. 

7. Adilsiz tögülgen qan yerde yatmas. 

8. Ah değen bulan avruv az bolmas. 

9. Aldından quçaqlay, artından biçaqlay. 
 

10. Algasagan suv denizge yetişmes. 

11. Alim bolmaqdan adam bolmaq qıym. 

12. Alma tereginden ari tüşmes. 

13. Altın yerinde sıylı.

14. Altmga tot qabunmas. 

15. Ana gönü balada, bala gönü havada. 

16. Anasıminse terekge, qızı miner butaqga. 

17. Aqçaga satılgan adam vatanın satar. 

18. Aqsaq qarga aldın uçar. 

19. Arba bulan qoyan tutmas. 

20. Arba sıngan son yolnu görsetegenler köp 
bolur. 

21. Ariv xonşuda yaxşı.

22. Artıq zat göz çıgarmas. 

23. Asılsız atga minse atasın tanımas. 

24. Aşamçıqga iş yaxşı, işlemçikge aş yaxşı.

25. Aşın. berme, qaşm ber.  

26. At çaba dep it çaba. 

27. At ölse, maydan qalır; igit ölse, atı qalır.                   

28. At tuyagın tay basar.    

29. Atnı qamuçu bulan haydama, arpa bulan 
hayda. 

1. Ninenin (Annenin) vurması acıtmaz. 

2. Ev alma, komşu al. 

3. Açın karnı doyar, gözü doymaz. 

4. Açın hâlinden tok anlamaz.  

5. însan bir kere doğar, bir kere ölür.   

6. İnsanın kadrini insan olan bilir. 

7. Haksız yere dökülen kan yerde kalmaz. 

8. Ah çekmekle hastalık azalmaz. 

9. Önünden kucaklıyor, arkasından bıçaklıyor. 

10. Acele işe şeytan karışır (harfiyen. Acele eden su 
denize ulaşmaz). 

11. Adam olmak âlim olmaktan zordur. 

12. Elma, ağacından uzağa düşmez. 

13. Altın (kendi) yerinde kıymetli(dir).         

14. Altın pas tutmaz. 

15. Ana gönlü çocukta, çocuk gönlü havada (kuru 
hayâllerde). 

16. Anası ağaca çıksa, kızı da dalına çıkar (Elma, 
ağacından uzağa düşmez).    

17. Parayla satılan adam vatanını satar. 
18. Aksak karga önce uçar.  

19. Arabayla tavşan tutulmaz. 

20. Araba kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. 

22. Güzel, komşuda iyi. 

22. Fazla mal göz çıkarmaz. 

23. Asîl olmayan kişi ata binse, babasını tanımaz. 

24. Obura iş gerek, çalışkana aş gerek. 

25. Aşını verme, kaşını ver (yani güler yüz göster). 

26. At koşuyor diye it (de) koşuyor. 

27. At ölse meydan kalır, yiğit ölse şanı kalır (At 
ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır).      

28. Atın tırnağına tay basar (yani Tay, zamanı
gelince atın yerini alır). 

29. Atı kamçıyla sürme, arpayla sür. 



30. Atnı yaxşısı tizinden belgili.  

31. Av bar üyden avruv taymas. 

32. Avliyaga qoruq (töre) yoq. 

33. Avruv arşlarını yığar. 

34. Avruvnu xadirin sav bilmes. 

35. Avul iti ala busa, börü görse birigir. 

36. Avuz bir, qulaq eki - bir söyle, eki eşit. 

37.   Axıratnı azabından   dün'yanı namusu 
güçlü. 

38. Axşamgı tuvar bek otlar. 

39. Ayanda busa aşarsan, ananda busa alarsan. 

40. Ayga qarap it haplar. 

41. Ayıpsız dos bolmas. 

42. Aylanç busa da yol yaxşı.

43. Aytılgan söz-atılgan oq.     

44. Aytılmagan sözge yes busafi, aytılgan sofi 
onu qulusan. 

45. Az söyle, asıl söyle. 

46. Aznı xadirin bilmegen,  köpnü  xadirin 
bilmes. 

47. Bal tutgan barmagm yalar. 

48. Bala bar üyde balah yoq. 

49. Balıq başından çirir. :

50. Balta urulgunça töftek yal ala.          

51.Baltasızagaçgabarmas. 
 

52. Bar gişige tarlıq yoq. 

53. Baş sav bolsa börk tabulur. 

54. Başda haqıl bolmasa, ayaqlaga güç bolur. 

55. Başına tüşgen başmaqçı bolur.. 

56. Başmaq balçıqsız bolmas. 

57. Belgisiz yolgabek qara. 

58. "Ber çi" belin sındırar, "al çı" canın tındırar. 

59. Bergen alır qumganı.

60. Betin görgende quçaqlay, artın bergende 
biçaqlay. 

61. Bıltır ölgenge bu yıl yas. 

62. Bilmesni bileği avrumas. 

 

30. Atın iyisi dizinden bellidir (veya belli olur). 
31. Örümcek ağı olan evden hastalık çıkmaz. 
32. Aptala kural yok. 
33. Hastalık aslanı (bile) yıkar. 
34. Hastan ın hâl inden sağ l ıkl ı anlamaz.  
35. Köyün   köpekler i   dağın ık olsa lar   da   kurt  

görünce  b i r l e ş i r l e r ;  ku rt  görm ey ince  köyün  kö pek l e r i  
birleşmez. 

36. Ağız bir, kulak iki; bir söyle, iki dinle. 
37. Dünyal ık görevler,     âhiret in    azab ından 

güçlüdür. Akşama kalan hayvan çok otlar.        
38. Avcundaysa yersin, annendeyse alırsın. 
39. Aya doğru köpek havlar (yani. Güzel şeyleri 

kötü ahlâk sahipleri kötüler). 
40. Kusursuz dost olmaz.  
41. Dolambaçlı olsa da yol iyi.        

42. Söylenen söz atılan ok gibidir. 
44. Söylenmemiş söze efendi isen, söylendikten 

sonra onun kulusun. 
45. Az söyle,  öz söyle.  
46. Azın kıymetini bilmeyen çoğun kıymetini de 

bilmez. 
47. Bal tutan parmağını yalar. 
48. Çocuk olan evde belâ olmaz.     
49. Balık başından kokar.  
50. Balta vuruncaya kadar kütük dinlenir,    
51. Ormana ağaç kesmeğe baltasız gidilmez. 
52. Varlıklı kimseye darlık yok. 
53. Baş sağlam olursa şapka bulunur.    
54. Başta akıl olmazsa zahmet ayaklara düşer. 
55. Gerektiğinde kendin de kunduracı olursun 

(yani İnsan gerektiğinde her işi yapar). 
56. Başmak çamursuz olmaz.  
57. Bilmediğin yola dikkat et. 
58. "Versene" belini büker; "alsana" canına sefa 

olur (yani almak kolay, vermek zordur). 
59. Veren   alır güğümü    (yani.    Borç   geri 

verilmelidir. Borç yiyen kesesinden yer). 
60. Yüzünü görünce kucaklar, arkanı dönünce 

bıçaklar. Önden kucaklar, arkadan bıçaklar. 

61. Geçen yıl ölene bu yıl yas (vakitsiz yapılan iş
hakkında söylenir). 

62. Bilmeyenin bileği ağrımaz (yani. İş bilmeyene 
iş buyurmazlar). 



63. Bir qıyınnı bir tınçı, bir örnü bir enişi. 
64. Bir qoydan eki teri çıqmas. 

65. Birce   bir   pud   tuz   aşamasa,   adamnı
tanımağa qıym. 

66. Bişgen alma tereginde turmay. 

67. Borçga içgi içgen eki keren esirir. 

68. Börü aç bara busa da, toq bara görünür. 

69. Börü boranlı gün quturur. 

70. Börüden qorqgan qoy etmes. 

71. Buday bişginçe arpa habuge. 

72. Bugüngü işni tafialaga qoyma. 

73. Bulaq başından tonar. .

74. Bulutlu gün indir yayma. 

75. Çaqırganga bar, çaqgandan qaç. 

76. Çaqırmagan yerge it de barmay. 

77. Çarıq yırtılagan zamannı mayı biler. 

78. Çayqalgan tiş tüşmey qalmay. 

79. Çıçqan balası qapteşer. 
 

80. Çubuğunda iyelmese, qazıgında sınmas. 

81. Deli biymes, biyse tmmas. 

82. Düğüden pilav da bola, talav da bola. 

83. Dün'yanı suv alsa da, ördekge ne qaygı bar?. 

84. Ecelgi düşman el bolmas. 

85. Eçki aşagannı başmda ot yanar. 

86. Edil görmey, erik çeçmes. 

87. Ekev qagışsa, birevge yer çıgar. 

88. Eki   ögüzüm   aranda,   ne   qaygım bar 
boranda. 

89. Eki xarbuz bir qolga sıymas. 

90. El gesgen qol avurtmas.    

91. El nalat berse, terek de qurur. 

92. Elde amanlıq bolsa, emçi avrur. 

93. Emenni iyelgeni- smganı; er gişini uyalganı
ölgeni.. 

94. Enem qoşulmay, yommaq bolmas. 

1 Pud: eskiden 16,3 kiloluk bir Rus ağırlık ölçüsü. 

63. Her zorluğun bir kolayı, her çıkışın bir inişi
(vardır). 

64. Bir koyundan iki deri alınmaz. 
65. Beraber bir pud1 tuz yemedikçe insanı tanımak 

zor. 
66. Olgunlaşmış elma ağacında durmaz. 
67. Borç alarak içki içen iki kere sarhoş olur. 
68. Kurt aç olsa da tok görünür. 
69. Kurt fırtınalı günde kudurur (Kurt dumanlı

havayı sever).  
70. Kurttan korkan koyun yetiştirmez. 
71. Buğday olgunlaşıncaya kadar arpa harmanı

(acele işler hakkında kullanlır). 
72. Bugünün işini yarına bırakma.  
73. Pınar kaynağından temizlenir. 
74. Bulutlu gün harman dövme. 
75. Davet varsa git, kavga varsa kaç.   
76. Çağırılmadığı yere it de gitmez.      
77. Çarığın yırtılacağı zamanı yağı bilir (yani. 
Kötü akıbetin gelişi bir işaretle önceden belli olur)      
no 
78. Sallanan diş düşer. 
79. Sıçan yavrusu torba deler. (yani. Babası nasılsa 

oğlu da öyle olur. 
80. Filizken eğilmezse, ağaç olunca kırılmaz. 
81. Deli oynamaz, oynasa durmaz. 
82. Pirinçten pilâv da olur, pislik de. 
83. Dünyayı sel alsa da ördeğe ne kaygı?. 
84. Eski düşman dost olmaz. 
85. Keçi yiyenin başında ateş yanar (yani. Suçlu, 

kendi ağzıyla kendini ele verir). 
86. Volga görülmeden çizme çıkarılmaz (Dereyi 

görmeden paçaları sıvama). 
87. İki kişi dövüşürse bir kişiye yer açılır. 
88. İki öküzüm ahırda, ne kaygım var fırtınada. 
89. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. 
90. Halkın kestiği el acımaz  (Şeriatın kestiği

parmak acımaz). 
91. Halk beddua (veya lanet) ederse ağaç da kurur. 
92. Halk sağlıklı olsa, doktor hastalanır. 

 

93. Meşenin  eğilmesi,  kırılması (demektir);  er 
kişinin utanması, ölmesi (demektir).  

94. Cadısız masal   olmaz   (yani.   İçinde   cadı
olmayınca masalın tesiri olmaz). 



95. Er ulanlar üyde tuvar, qırda öler. 

96. Erinmegen hökünmes.       

97. Erişiv bar üyde bereket bolmas.       

98. Erni er öltürmes, erni namus öltürür. 

99. Esgini giymegen yamnı xadirin bilmes. 
 

100. Eşek eşekni borçga xaşır. 

101. Eşekni yügü avur busa, bek yürür. 

102. Et xurtlansa, tuz seber; tuz xurtlansa, ne 
seber? 

103. Geçe qıdır, gündüz yat, tamaküge börkün 
sütîv -

104. Geçe yürügen erten süyüner. 

105. Gelirini betin gelgende görerbiz. 

106. Gemede gemeçi bulan erişme. 

107. Gerti söz geri qalmas. 

108. Getgen ömür qaytıp gelmes. 

109. Gişige quyu qazgan özü tüşer. 

110. Gişini atma mingen tez tüşer. 

111. Göz görmes, gönül süymes.          

112. Göz-qorqaç,qolbatır. 
 

113. Gözün yumgan taş yutar. 

114. Güçlü bolma süysefi, düşmandan gücün 
y a ş ı r .  

115. Güçlüler gemeni topuraqdan yürütür. 

116. Gücük it bolur, it qart bolur. 

117. Günçü gün görmes. 

118. Güye gölekni talar, qaygı yürekni talar. 

119. Hal halga göre, haliva balga göre. 

120. Haq söz aççı bolur. 

121. Haqıl görmey bolgan sofi, göz görgenden 
payda yoq. 

122. Haqıl yaşda bolmas, başda bolur.     

123. Haqıldan ullu xazna da, bilimden ullu 
baylıqdayoq.        
124. Haqıllı aş cıyar, haygev taş cıyar. 

125. Haqıllı esin yutmas. 

126. Har gişini bir derti, tirmençini suv derti. 

127. Har kim bilgenin aytar. 

128. Harakatga bereket. 

129. Havayın aş bolmay. 

 

95. Yiğitler evde doğar, ama evde ölmez.     
96. Tembellik etmeyen pişman olmaz,    
97. Kavga olan evde bereket olmaz.       
98. Yiğidi yiğit öldürmez, yiğidi namus öldürür. 
99. Eskiyi giymeyen yeninin kadrini bilmez 

 

100. Eşek, eşeği borca kaşır. 
101. Eşeğin yükü ağır olursa iyi yürür. 
102. Et kurtlanırsa tuz serpilir; tuz kurtlanırsa ne 

serpilir? 
203. Gece dolaş, gündüz yat, tütün için kalpağını

sat (tembel, avare hakkında söylenir). 
104. Gece yürüyen sabah sevdir (Bugünki işi

yarına bırakma). 
105. Gelinin yüzünü gelince görürüz 
106. Gemide gemici ile tartışma. 
107. Doğru söz geri kalmaz. 

 

108. Geçen ömür geri gelmez. 
109. Başkasına kuyu kazan kendi kazdığı kuyuya 

düşer. 
110. Emanet ata binen tez iner.  
222. Göz görmezse gönül sevmez. 
112. Göz korkak, el cesur.  
113. Gözünü yuman taş yutar.        
224. Güçlü olmak istersen, düşmandan gücünü 
gizle. 

115. Güçlüler gemiyi toprakta yürütür. 
116. Köpek yavrusu it olur, it kart olur (yaşlanır) 

(yani. Her şey değişir). 
117. Hasetçi gün görmez.        
118. Güve gömleği yer, kaygı yüreği yer.     
119. Hâl hâle göre, helva bala göre.    
120. Doğru söz acı olur. 
121. Akıl görmedikten sonra gözün görmesinden 
fayda yok. 
122. Akıl yaşta değil, baştadır.        
123. Akıldan   büyük   hazine,   bilimden   büyük 
zenginlik yok. 
124. Akıllı aş toplar, aptal taş toplar.      
225. Akıllı iradesini kaybetmez. 
126. Herkesin bir derdi, değirmencinin su derdi. 
127. Herkes bildiğini söyler.  
128. Harekete  bereket.   (Nerede  hareket,  orada 

bereket). 
129. Parasız yemek olmaz.      

 



130. Heç bolgandan geç bolgan qolay. 
131. Hisaplı dos ayrılmas. 
132. İçki için çıgarır. 
133. İgitge ya gülle, ya sülçe batılmas. 
134. İgitge yetmiş türlü hüner de az. 
135. İgitni atasın sorama. 
136. İlıqnı atası- qorqaçlıq.. 
137. İlmu- açgıç, yaşav- kirit. 
138. İlmu-bitmeygen xazna.     
139. İnnemeyden üy buzgan.  

140. İsbayı içinden qartıllar. 
141. İş tapşursa- buyuga, burnun har zatga suga. 
142. İşi yoqnu aşı yoq. : 
143. İşlemegen- tişlemes. 
144. İşleygende erinme, işde çolaq görünme. 
145. İt haplar, kerivan geçer. 

 

146. İt itge buyurur, it de quyruguna. 
147. İt itni aşamas. 
148. Kepekni ayamagan manat etmes. 
149. Kerivan  getdi  busa  da,  kerivansaray 

yerinde. 
150. Kim ekeninni bilme süysen, qız tilet. 
151. Kirpi tegenek arağa "ayavlu vatan!" değen. 
152. Kiseftde malın yoq busa, avzunda balın

yoqmu? 
153. Kömegi güçlü busa, kiyiz qazıq yerge girer. 
154. Köp söznü azı yaxşı, az söznü özü yaxşı.
155. Köp yaşagan köp bilmes, köpnü görgen 

köp biler.  
156. Köpür salgan özü geçer, quyu qazgan özü 

tüşer. 
157. Kuleme xonşuna, gelir başına. 
158. Ma   değende   almasa,   ber   değende 

tabulmas. 
159. Maqtançıq erinçekge oyunçaq. 
160. Mart taymaylı, dert taymas. 
161. Maşa busa qol bişmes. 
162. Menden getsin, yesine yetmesin. 
163. Milletine namart bolgan atasın satar. 

164. Mişik saqlamagan çıçqan saqlar. 

 

130. Hiç olmayandan geç olan daha iyidir. 
131. Akıllı dost ayrılmaz. 
132. İçki,  içini çıkarır (yani İçki,  istemediğin 

şeyleri veya sırlarını söylemene sebep olabilir).       
133. Yiğide gülle de mızrak da işlemez. 
134. Yiğide yetmiş türlü hüner de az. 
135. Yiğidin babasını sorma. 
136. Korkaklık yüzkarası doğurur. 
137. İlim anahtardır, hayat kilit.  
138. İlim bitmeyen hazinedir. 
139. Ağırbaşlı görünüp beklenmedik şekilde yuva 
yıkar (Yere bakan, yürek yakan). 

140. Şıklık düşkünü içinden titrer. 
141. İş buyurulsa kaçar, burnunu her şeye sokar. 
142. İşi olmayanın aşı da olmaz. 
143. İşlemeyen, dişlemez. 
144. Çalışırken erinme, işte beceriksiz görünme. 
145. İt ürür, kervan yürür.     
146. İt ite buyurur, it de kuyruğuna.     
147. İt iti ısırmaz (harfiyen. İt iti yemez). 
148. Küçük   paraya   kıymayan    büyük   para 

kazanamaz. 
149. Kervan gittiyse de kervansaray yerinde. 
150. Kim olduğunu bilmek istersen, (kendine) kız

istet. 
151. Kirpi dikenli yere "Sevgili vatanım!" demiş.
152. Cebinde paran yoksa ağzında balın da mı

yok?. 
153. Destek güçlü olsa, keçe kazık yere girer. 
154. Çok sözün azı iyi, az sözün özü iyi. 
155. Çok yaşayan çok bilmez, çok gören çok bilir. 
156. Köprü yapan kendi geçer, kuyu kazan kendi 

düşer. 
157. Gülme komşuna, gelir başına.        
158. Al deyince almazsan ver deyince bulamazsın. 
159. Övüngen, tembele eğlence.    .
160. Mart geçmeyince dert bitmez.        
261. Maşa varsa el yanmaz. 
162. Benden gitsin, sahibine yetişmesin, (ihmalkâr, 

savsak kimse hakkında söylenir). 
163. Milletine ihanet eden babasını satar. 

164. Kedi bulundurmayan sıçan bulundurur. 



165. Mişik yoq yerde çıçqan baş göterir. 

166. Molla özü özüne yol tabar. 

167. Namartga nalatdan yaxşı savgat bolmas. 

168. Namartnı çırağı yanmas.    

169. Namussuzga aş haram.          

170. Nasibinni qozdan görme, qızdan gör.                  

171. Nasipsizge qunnaq atılır. 
 

172. Ne çaçsan sonu orarsan. 

173. Obur aldın buvarır.    

174. Onölçe, bir biç. 

175. Orman giyiksiz bolmas. 

176. Oşaganga yaragan, işlegenge tabulgan. 

177. Ögüz yekgen xar qalmas. 

178. Ögüzüne gücü yetmegen arışın töbeler. 

179. Öksüz öz ginnigin özü geser. 

180. Oktemlikni artından qıdırıp yürür xorluq. 

181. Ölüğe zurnay soqgandan ne payda. 

182. Ömür   boyu    atıla    tursa    da,   baqa 
batmaqdan arekge getmes. 

183. Özüm değen gözümdür. 

184. Özünnü tilift- özüne düşman. 

185. Özünükin bermevüç, gişinikin sermevüç. 

186. Pastanbaylıq-bir aylıq. 

187. Pitneçini sözüne qarama, özüne qara. 

188. Qabu yel qap tolturur, baş yel balah 
geltirir. 

189. Qaçıp getsefi, çaçıp get; qaytıp gelsen, 
aşarsan. 

 

190. Qalam tilni turnacıdır. 

191. Qalgan işge qar yavar. 

192. Çalgan işni ot basar. 

193. Qan bulan girgen can bulan çıgar.. 

194. Qanatsız quş uçmas.    

195. Qapga salganbulansünküyaşmmas. 

196. Qapiyalı sözge qarıv yoq. 

197. Qaptaldan gölek yuvuq. 

198. Qardaşınnı tanımağa süysefi, ondan satıp
mal al. 

 

165. Kedi olmayan yerde sıçan hüküm sürer. 
166. Molla daima kendini haklı çıkarır
167. Haine lanetten iyi ödül olmaz.       
168. . Hainin mumu yanmaz. 
169. İnsafsıza   (veya   vicdansıza)   aş haram. 
İnsafsıza (veya vicdansıza) hiç bir şey değmez. 
170. Saadetini kozdan görme, kızdan gör. Saadeti 

koz değil, kız tayin eder.  
171. Nasipsize tüfek atılır.  
172. Ne ekersen onu biçersin.       
173. Kurnaz önceden tedbirini alır.      
274. On ölç, bir biç. 
175. Orman kurtsuz (veya canavarsız) olmaz. 
176. Anlamca.   Tencere  yuvarlanmış, kapağını
177. Öküz koşan sıkıntı çekmez. 
178. Öküzüne gücü yetmeyen (arabanın) okunu 

döver. 
179. Öksüz kendi göbeğini kendi keser.   
180. Zelillik kibrin arkasında gezer.        
181. Ölüye zurna çalmaktan ne fayda.     
182. Ömür boyu sıçrasa da kurbağa bataklıktan 
uzağa gidemez. 
183. Özüm dediğim, gözümdür. 
184. Kendi dilin, kendine düşman.    
185. Kendininkini saklar, başkasınınkini kapar. 
186. Kavun zenginliği bir aylık.      , 
187. Fitnecinin sözüne bakma, özüne bak. 
188. Doğu yeli çuval doldurur, batı yeli belâ getirir. 
189. Kaçarsan, ekip kaç; dönüp gelirsen yersin. 
190. Kalem dilin tercümanıdır. 
191. Ertelenen işe kar yağar. 
192. Sonraya bırakılan işi otlar kaplar. 
193. Kan ile giren can ile çıkar (Can çıkar huy 

çıkmaz).  
294. Kanatsız kuş uçmaz. 
195. Çuvala sokmakla mızrak gizlenmez (Mızrak 

çuvala sığmaz). 
196. Kafiyeli söze engel yok. 
197. Gömlek kaptaldan daha yakın (yani Gömlek 

gövdeye daha yakındır). 
198. Arkadaşını tanımak istersen, ondan mal satın

al (veya onunla alış veriş yap). 



.

199. Qarga balasına appagım, kirpi balasına 
yımışagım değen. 

200. Qarga qarganı gözün çoqumas. 

201. Qarımnı qarnıbolmas. 

202. Qatın aytar, er qaytar. 

203. Qavgasız üy-qomuzsuz toy. 
s : ' ,  . '  

204. Qayda aş- onda baş.

205. Qaygısız qara suvga semirir. 

206. Qazançı qaynamasa, qazan qaynamas. 
 

207. Qazannı qarası yugar, yamannı yalası
yugar. 

208. Qüıç yarası sav bolur,  til yarası sav 
bolmas. 
 

209. Qınır gişi de bir, qırq gişi de bir. 

210. Qış qışlıgın etmese, yaz yazlığın etmes. 

211. Qıtıgı yoqnu qüıgı yoq. 

212. Qız uzatsan, qıp-yalaftaç qalarsan. 

213. Qızbay bolma, dommay bol. 

214. Qızı barnı nazı bar. 

215. Qızlar-gişini cırını taşı.

216. Qıznı qırq gişi süyer, birev alır. 

217. Qol qolun cuvar, qol da betin cuvar. 

218. Qolu bilgen bal aşar. 

219. Qonaq süymeygen yaşların töbeler. 

220. Qorqaçdan qoççaq bolmas. 

221. Qorqgannı gözü, yalgançını sözü bildirir. 

222. Qoy baqgan semizin aşamas. 

223. Qulaq- eki, avuz- bir, aytaganınnı oylaşıp
ayt. 

224. Quldan tuvgan qul bolmas, yamandan 
tuvgan qul bolur. 

225. Quru qaşıqavuz yırtar. 

226. Quru qolga quş qonmas. 

227. Quru sözden pilav bolmas. 

228. Sabanmda söyleşgen, innırında erişmes. 

229. Sabur tübü sari altın, uyalır algasagan.. 

230. Savluq süysefi taza tur. 

299. Karga yavrusuna apakım, kirpi yavrusuna 
yumuşağım demiş.

200. Karga karganın gözünü oymaz. 
201. Cimri kendi midesini bile unutur (harfiyyen 

cimrinin karnı olmaz). 
202. Karısı söyler, koca uyar. 
203. Kavgasız ev, komuzsuz düğün gibidir. 
204. Nerede aş, orada baş (çalışmayı sevmeyen 

kimse için söylenir). 
205. Kaygısız sade su ile (bile) semirir. 
206. Aşçı kaynamazsa kazan kaynamaz. 
207. Kazanın karası bulaşır, kötü insanı iftirası

(Anlamca. Kazanı karası ile, kötü insan iftirası ile 
temizlenir). 

208. Kılıç yarası geçer, dil yarası geçmez. 
209. Bir inatçı kırk kişiye bedeldir. 
210. Kış kışlığını etmese, yaz yazlığını etmez. 
211. Gıdıklanması olmayanın karakteri olmaz. 
212. Kız evlendirirsen çırılçıplak kalırsın. 
213. Korkak olma, maskara ol 
214. Kızı olanın nazı olur.  
225. Kızlar, başkasının duvarının taşı (yani Kızlar 

başka bir ailenin müstakbel üyesidir). 
216. Kızı kırk kişi ister, ama bir kişi alır. 
217. El eli yur, el de yüzü yur. 
218. Eli uz olan bal yer.  
219. Misafir sevmeyen (veya istemeyen) çocuğunu 
döver.  
220. Korkaktan yiğit olmaz. 
220. Korkanı gözü, yalancıyı sözü ele verir. 
221. Koyun yetiştiren semizini yemez. 

 

223. Kulak iki, ağız bir; söyleyeceğini düşünüp 
söyle.  

224. Köleden doğan köle olmaz, kötü kimseden 
doğan köle olur. 
 

225. Kuru kaşık ağız yırtar. 
226. Boş ele kuş konmaz.  
227. Boş sözden pilav olmaz.          
228. Ekim zamanı sözleşme yapan harmanda kavga 

etmez. 

229. Sabrın sonu sarı altın, utanır acele eden (yani. 
Sabrın sonu selâmet, acele işe şeytan karışır). 

230. Sağlık dilersen temiz ol.      



231. Sen- biy, men- biy, atga biçen kim salar?. 

232. Sıyır savup bilmeygenge abzar qınır. 

233. Silkgen bulan suv tüşer, barmaq tüşmes. 

234. Soqur ögüz özü barır xasapga. 

235. Söznü qısgası, yipni uzunu yaxşı.

236. Suv başından süzügür. 

237. Suvga tayanma, bayga inanma. 

238. Sütge avzu bişgen suvuq suvnu üfürüp 
içer. 

239. Talaysızga taş yavar. 

240. Tamakü tütün- kökürek bütün. 

241. Tamnı da- qulagı bar. 

242. Tanalagı tavuqdan bugüngü cücek qolay. 

243. Tafiga çıgar tavusu. 

244. Taşgm geter, taş qalır. 

245. Tatli söz yılarını ininden çıgarır. 

246. Tatli tilge talav yoq. 

247.   Tav   tavga   yoluqmay,   adam  adamga 
yoluğa.         ' 

248. Tavuqnu esinde tari..   

249 Temimi qızıvunda toqala.. 

250. Til qılıçdan itti.                    

251. Tilde süyek yoq, amma süyek smdıra. 

252. Tilençini torbası tolmas. 

253. Tilinnisaqlasan,başınavurtmas. 

254. Toyga barsan, toyup bar.    

255. Toygan son it haplamas. 

256. Toygan yerde it qalır. 

257. Tul qatınnı ulam erke bolur. 

258. Tutduruqsuz üyge tümen aqça da mal 
bolmas. 

259. Tutgan yerinden çubuq sınmaz. 

260. Tuvrasm aytgan tuvganına yaramas. 

261. Ulan dese, üy tola. 

262. Ulam yoqnu qızı barır çerivge.       

263. Ullu    aytgannı etmegen-    muradına
yetmegen. 

231. Sen bey, ben bey; ata kim yem verecek? 

232. İnek sağamayana avlu eğri gibi görünür. 

233. Silkmekle su düşer, parmak düşmez.       

234. Kör öküz kendi gider kasaba. 

235. Sözün kısası, ipin uzunu iyi. 

236. Su, kaynağından temizlenir. 

237. Suya dayanma, zengine inanma.      

238. Sütten ağzı yanan soğuk suyu üfleyerek içer 
(yani. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer). 

239. Talihsize   taş yağar   (anlamca.   Alavere 
dalavere, kurt mehmet nöbete). 

240. Tütün dumanı, tüberküloz (demektir). 

241. Duvarın kulağı var (anlamca. Yerin kulağı 
var).  

242. Bugünkü civciv yarınki tavuktan iyidir. 
243. İşin doğrusu (hakikati) sabahleyin anlaşılır

(harfiyen. Sabaha çıkar sesi). 
2 4 4 .  Taşkın gider, taş kalır.       

245. Tatlı dil yılanıdeliğinden çıkarır.    

246. Tatlı dile hastalık yok.  

247. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 

248. Tavuğun  akl ında   dan.    (yani .   Aç  tavuk 
rüyasında darı görür). 

249. Demiri tavında döv. (Demir tavında dövülür). 

250. Dil kılıçtan keskindir. 

251. Dilde kemik yok, ama kemik kırar. 

252. Dilencinin torbası dolmaz. 
253. Dilini tutarsan başın ağrımaz.        
254. Düğüne gidersen tok git. 

255. Doyduktan sonra köpek havlamaz. 

256. Köpek doyduğu yerde kalır. 

257. Dul kadının oğlu şımarık olur. 

258. Tutumsuz eve on ruble de mal olmaz. 

259. Çubuk,  tu t tuğun yerden k ır ı lmaz.     

260. Doğruyu   söyleyen   kendi   çocuğuna   bile 

yaranamaz (Doğru söyleyeni dokuz köyden 

kovarlar). 

261. Erkek evlât evin neşesidir (harfiyen. "Oğ lan" 
dese, ev dolar). 

262. Oğlu olmayanın kızı askere gider. 
263. Büyüğün   dediğ in i   yapmayan,   murad ına 

ermemiş.



264. Ullu qızm toyu da bir, giççi qıznı toyu da 
bir. 

265. Urlagan   bir   günahlı, urlatgan   min 
günahlı.

266. Uruçunu başında börk yana. 

267. Urunu artı qurudur. 

268. Uştuqul özünü ayıbın özgege qaplar. 

269. Uyala busaft, üyünde tur. 

270. Uyalçan gişini yüreği qara bolmas. 

271. Uyalmaygan  adam,  buyurmagan  aşm
aşar. 

272. Uyasında ne görse, uçganında sonu'eter. 

273. Ülker batdı, yer qatdı.

274. Üy algınca, xonşu al.      

275. Üyde yoqga ülüş yoq. 
 

276. Vatanı yoqnu vatandaşı yoq. 

277. Xars urup alganınnı biyiy turup yiberdin. 

278. Xonşunu xorazı- qazday, qatını - qızday.. 

279. Yalgan bulan gertini arası- dört elli. 

280. Yalgançını gertisine de inanmay. 
 

281. Yalgançını şahatı yağında bolur. 

282. Yaman avlet artıq barmaqga oşay; gessen- 
avurta, gesmesen- talçıqdıra. 

283. Yaman sıyır soqmaqçı bolur, yaman adam 
taqmaqçı bolur. 

284. Yamannı qulagı yazda üşür. 

285. Yafulışga- min yol, gertilikge bir yol. 

286. Yanız terek bav bolmas. 

287. Yaradan qorqgan yavga girmes. 

288. Yaşaganın yaşdan bil. 

289. Yat yerde soltan bolgunça, öz yerinde 
ultan bol. 

290. Yaxşı atga bir qamuçu taman. 

291. Yaxşı sabancını sıyırı qısır qalmas. 

292.   Yaxşılıqga   yaxşılıq har   gişini   işidir, 
yamanlıqga yaxşılıq er gişini işidir. 

264. Büyük kızın düğünü de bir, küçük kızın
düğünü de bir. 

265. Çalan bir kere suçlu, çaldıran bin kere. 
266. Hırsızın başında  kalpak yanar (anlamca. 

Hırsız kendi ağzıyla tutulur, kendini ele verir).   
Hırsızlığın sonu sefalettir. 

267. Hilekâr kendi kusurunu başkasına yükler. 
268. Utanıyorsan evinde dur. 
269. Utanan kişinin yüreği kara olmaz (yani temiz 

yürekli olur).      
270. Utanması olmayan adam ikram edilmeyen 

yemeği yer. 
272. Yuvasında ne görse, uçunca onu yapar (Elma 

ağacından uzağa düşmez). 
273. Ülker battı, yer katılaştı.
274. Ev alma, komşu al.  
2 7 5 .  Evde olmayana pay yok. 
276. Vatanı olmayanın vatandaşı da olmaz. 
277. Alkışlayarak aldığını oynayarak gönderdin 

(yani. Emeksizce elde ettiğini kolayca sarfettin. Haydan 
gelen huya gider). 

278. Komşunun horozu kaz gibi, karısı da kız gibi. 
(Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür). 

279. Yalan ile gerçeğin arası dört kere elli. .
280. Yalancının doğrusuna da inanılmaz, yalancı
doğru söylese de inanılmaz. 

281. Yalıncının şahidi yanında olur (Şıracının
şahidi bozacı). 

282. Kötü evlât fazla parmağa benzer; kessen, 
acıtır; kesmesen, üzer. 

 

283. İneğin kötüsü sürüden ayrılır, insanın kötüsü 
geveze (harfiyen, ozan) olur. 

284. Kötünün kulağı yazın üşür.        
285. Yanlışa bin yol, doğruya bir yol. 
286. Tek ağaç (ile) bağ olmaz. 
287. Yaradan korkan savaşa girmez. 
288. Yaşadığını çocuktan bil. 
289. Yabancı memlekette sultan olmaktansa kendi 

yurdunda ayak takımından ol 
290. İyi ata bir kamçı yeter. 
291. İyi çiftçinin ineği kısır kalmaz.     
292. İyiliğe iyilik her kişinin işidir, kötülüğe iyilik 
er kişinin işidir. 



293. Yaxşılıqga- yaxşılıq, yamanlıqga- yama- 
nlıq. 

294. Yazda işlemegen qışda tişlemes. 

295. Yazda   yılan   görgen   qışda   arqandan 
qorqar. 

296. Yazhq işleni qışda başla. 

297. Yeri gelse, qarşı tur.    

298. Yesi yoqnu börü aşar. 
 

299. Yetim, toymay, yırlamas. 

300. Yetişgen qız da, yerlengen at da bir. 

301. Yetti keren ölçe, bir keren ges. 

302. Yıgılgan küreşden (yabuşuvdan) toymas. 

303. Yıgılgannı yer göterir. 

304. Yılamagan yaşga emçek bermey.     

305. Yılandan qorqgan yipden qaçar. 

306. Yılı söz yılarını ininden çıgarır.   

307. Yıraqdagı qardaşdan yuvuqdagı xonşu

308. Yol azabı, kör azabı.

309. Yolavçu yolda yaxşı.

310. Yolda yoluqgan yoldaş bolmas. 

311. Yolun  tegiş bolgan sofi yol yagadagı
tegeneklerden qorqma. 

312. Yoqnu gerek tapdırar. 

313. Yuvuq qıyınlı gün tandır. 

314. Yuvurganga göre ayagınnı uzat. 

315. Yügürük atnı qamuçulamas. 

316. Yünsüz it itti bekiden qorqar. 
 

317. Zahmatçını qıyının aşagan azapga tarır. 

318.  Zamanı gelgende bulamuqga tiş sınar. 

319. Zamanlar getse de,.xalqgetmes.       

293. İyiliğe iyilik, kötülüğe kötülük (Göze göz, dişe
diş). 

294. Yazın çalışmayan kışın yiyemez. 
295. Yazın yılan gören kışın ipten korkar 
296. Bahar işilerine kışın başla. 
297. Gerektiğinde karşı dur. (yani. Yeri geldiğinde 

cesur ol. 
298. Sahibi olmayanı kurt yer (Sürüden ayrılan 

kuzuyu kurt kapar). 
299. Yetim doymadan şarkı söylemez (Aç ayı

oynamaz). 
300. Yetişkin kız, eyerlenen at gibidir. 
301. Yedi kere ölç, bir kere biç. 
302. Yenilen güreşe doymaz. 
303. Düşeni (yani zayıf kimseyi, düşkünü ) yer 

kaldırır (tutar). 
304. Ağlamayan çocuğa meme verilmez. 
305. Yılandan korkan ipten kaçar (Sütten ağzı
yanan yoğurdu üfleyerek yer). 
306. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 
307. Uzaktaki akrabadan yakındaki komşu iyidir. 
308. Yol azabı, kabir azabıdır. 
309. Yolcu yolda iyi (Yolcu yolunda gerek). 
310. Yolda rastlanan yoldaş olmaz. 
311. Yolun doğru olduktan sonra yol kenarındaki 

dikenlerden korkma. 
312. İhtiyaç, olmayanı buldurur. 
323. Dost, kara günde belli olur. 
314. Yorgana   göre   ayağını uzat    (Ayağını

yorganına göre uzat). 
315. Yürük at kamçılanmaz. 
316. Tüysüz it keskin çakıdan korkar. 
327. İşçinin emeğini yiyen belâya uğrar, musibete 

duçar olur. 
318. Zamanı gelince lapa yerken diş kırılır (yani. 

Alına yazılan başa gelir). 
319. Zaman geçse de halk kalır


