
Teñeride kuday, telekeyde kaan. Gökte tanrý, yerde kaðan.

Kumagý cok su bolbos, Kumu olmayan su olmaz,
Kudayý cok el bolbos. Tanrýsý olmayan halk olmaz.

Tañdagýzýn tañ biler, Tandakini tan bilir,
Tañ atkajýn kuday biler. Tanýn atacaðýný tanrý bilir.

Sanangan sagýþla bolboyton, Düþünen akýlla olmaz,
Salgan kudayla boloyton. Buyuran tanrýyla olur.

Sektü cýlda iyt semis, Leþli yýlda it semiz,
Týmýlu cýlda kam semis. Hastalýklý yýlda kam semiz.

Sañýskan közi sekte, Saksaðanýn gözü leþte,
Kam közi kazanda. Kamýn gözü kazanda.

Caþ ölöñgö caaþ kerek, Küçük ota yaðýþ gerek,
Caþ balaga erke kerek. Küçük çocuða naz gerek.

Öçkön ok küybes, Sönen ateþ yanmaz,
Ölgön kiji tirilbes. Ölen insan dirilmez.

Agaþ tazýlý cer ötküre, Aðacýn kökü topraða,
Kiji tazýlý el ötküre. Ýnsanýn kökü halka dayanýr.

Ülgüzi cok ödük bolbos, Ölçüsü olmayan ayakkabý olmaz,
Ugý cok kiji bolbos. Soyu olmayan insan olmaz.

Adazý cokto uul baþtak, Babasý olmayan oðul þýmarýk,
Enezi cokto kýs baþtak. Annesi olmayan kýz þýmarýk.

Caannañ cabýs bol, Büyüðün yanýnda alçak,
Uluga ukkur bol. Ulunun yanýnda söz dinler ol.

Coboþ baþtý kýlýþ kespes. Uysal baþý kýlýç kesmez.

Cigen caak kurgarýp kalar, Yiyen yanak kuruyup kalýr,
Cidirgen caak kýzarar. Yediren yanak kýzarýr.

Cakþý kijiniñ nacýlarý köp, Ýyi insanýn dostlarý çok,
Kopçý kijiniñ öþtüleri köp. Dedikoducununsa düþmanlarý çoktur.

Cakþýný eeçizeñ oozýñ cuulu, Ýyiyi takip edersen aðzýn yaðlý,
Camandý eeçizeñ bajýñ kandu. Kötüyü takip edersen baþýn kanlý olur.

Calbak agaþ otko cut, Geniþ aðaç ota zararlý,
Caman kiji curtka cut. Kötü insan yurda zararlý.

Altay Türkçesinde kep sös (belli bir þekli,
formu olan söz) veya ukaa sös (nasihat, öðüt anlamý
taþýyan söz) olarak adlandýrýlan atasözleri en çok dört
mýsra hâlinde ve manzumdur. Ukaa söslerin kep sösler-
den farklý olarak öðreticilik yönü aðýr basar. Altay atasö-
zlerinde âhenk assonans; aliterasyon ve kafiye ile
saðlanmaktadýr. Meselâ; “Caþ ölöñgö caaþ kerek, caþ
balaga erke kerek” (Taze ota yaðýþ gerek, küçük çocuðu
nazlamak gerek) örneðinde olduðu gibi c, þ, t, a, e ses-

leri arka arkaya gelerek âhengi oluþturmuþlardýr.
Manzum Altay atasözleri vezin, kafiye gibi

nazým özelliklerini taþýrlar. Hecenin daha ziyade 7 ve
8’li ölçüleri kullanýlmakla birlikte 5 ilâ 16 arasýnda
deðiþen hece sayýlarýna sahiptirler. Altay atasözlerinde
redifin yanýnda tam ve zengin kafiyelerin de varlýðý
görülür. Altay atasözleriyle ilgili müstakil tek kitap S.S.
Surazakov’un 1965’te yayýmladýðý ve içinde 267
atasözünün yer aldýðý Altay Kep Söstör adlý çalýþmadýr.

Kep Söstör / Atasözleri



Camannný kolýna bergençe, Kötünün eline verene kadar,
Cakþýnýñ colýna sal. Ýyinin yoluna býrak.

Caman iyt töbödöñ kabar, Kötü it tepeden kapar,
Caman kiji cakadañ tudar. Kötü insan yakadan tutar.

Caman kijiniñ ayagý segis, bajý togus Kötü insanýn ayaðý sekiz, baþý dokuzdur.

Cakþý camandý bilbeyt, Ýyi kötülüðü bilmez,
Caman cakþýný bilbeyt. Kötü iyiliði bilmez.

Cakþý ayýlçý kelgençe eezi toyor. Ýyi misafir geldiðinde ev sahibi doyar.

Kiji seni taþ bilen atsa, Biri sana taþ atsa,
Sen oný may bilen adýnýs. Sen onu yaðla karþýla.

Maktançýktýñ tamaný cukaçak. Kendisiyle övünenin tabaný incedir.

Býþkan kol men tudayýn. Piþiren eli ben tutayým.

Argalu altý konor, Akýllý altý günde yapar,
Mekelü beþ konor. Kurnaz beþ günde.

Ýþtenkeydiñ iji köp, Çalýþkanýn iþi çok,
Ýþtebestiñ ermegi köp. Çalýþmayanýn lâfý çok.

Ýþçi kijiniñ oozý üstü, Çalýþanýn aðzý yaðlý,
Calku kijiniñ içi kuru. Tembelin karný boþ.

Calku kiji ayýlzak. Tembel eve düþkündür.

Ýþtenkeyge tün uzun, Çalýþkana gece uzun,
Calkuga tüþ uzun! Tembele gündüz uzundur!

Astýñ la köptiñ kiçeemeli tüñey, Gayretin azý da çoðu da bir,
Arýktýñ la semistiñ buurý tüñey. Ciðerin zayýfý da semizi de bir.

Köp etseñ bilgir bolorýñ. Çok yapsan iþin ehli olursun.

Kuru çapçaktýñ tabýjý caan, Boþ tenekenin sesi fazla,
Kuru kijiniñ ermegi caan. Boþ kiþinin lâfý fazla olur.

Kýymýktangan kiji kýr ajar. Hareket eden kýr aþar.

Tonnýñ edegineñ tudup kiybes, Elbisenin eteðinden tutup giymez,
Cakazýnañ tudup kiyer. Yakasýndan tutup giyer.

Köp sülegen keçke cetpes, Çok konuþan akþama yetmez,
Kere altagan üyge cetpes. Büyük adýmlayan eve ulaþamaz.

Kijige unurçak kaspa, Kiþiye çukur kazma,
Özin unurçakka tüjerzin. Kendin çukura düþersin.

Biler kijige bir sös, Anlayana bir söz,
Bilbes kijige muñ sös. Anlamayana bin söz.

Ukpastý ukpa, Duymayaný duyma,
Körbösti körbö. Görmeyeni görme.

Aspak odýnnýñ küli açu, Köknar odununun külü acý,
Caman kijiniñ tili açu. Kötü kiþinin dili acý.

Cudurukçýnýñ tumçugý kandu. Kavgacýnýn burnu kanlýdýr.

Tönöþtü cer odundu. Kütüklü yer odunlu,
Törööndü cer kündülü. Akrabalý yer saygýlýdýr.



* Cabaga : Yeni doðmuþ at yavrusu. 

Cuuktagýzý tiþtejeer, Yakýndaki birbirini ýsýrýr,
Iraaktagýzý kiþtejeer. Uzaktaki kiþneþir.

Ýþteñkey kijiniñ adý Çalýþkanýn adý
Kayda da bolzo cakþý çýgar. Nerede olsa iyiye çýkar.

Kýs bala enezine boluþ, Kýz çocuk anasýna yardýmcý
Uul bala adazýna boluþ. Erkek çocuk babasýna yardýmcýdýr.

Eldiñ elçizi, tonnýñ topçýzý. Halkýn elçisi elbisenin düðmesi.

Altýn baþtu kadýttañ Altýn baþlý kötü kadýndan
Arýk baþtu er artýk. Zayýf baþlý erkek iyidir.

Enezi camannýñ kýzýn alba, Anasý kötünün kýzýný alma,
Ejigi camannýñ üyine kirbe. Kapýsý kötünün evine girme.

Kadýn kijiniñ çaçý uzun, akýlgý kýska. Kadýnýn saçý uzun, aklý kýsadýr.

Bayýn kündülegen bay bolor. Zengine saygý gösteren zengin olur,
Biyin kündülegen biy bolor. Beye saygý gösteren bey olur.

Coktunuñ iji kaçan da küç. Yoksulun iþi her zaman güç.

Sooklo çeneþseñ kulagýn cok bolor. Soðukla savaþýrsan kulaðýndan,
Biyle çeneþseñ bajýn cok bolor. Beyle savaþýrsan baþýndan olursun.

Bay sýylap berze, sýyrýp alar. Zengin hediye verirse, karþýlýðýný sýyýrarak alýr.

Baydýñ kardý kaçan da toybos. Zenginin karný hiçbir zaman doymaz.

Kem bay ol biy Kim zenginse o bey olur.

Baltýrgan ölöñ azýral bolbos, Melek otundan yemek olmaz,
Bay kiji baatýr bolbos. Zengin kiþiden bahadýr olmaz.

Cabagadañ mal bolor, Cabaga’dan* mal olur,
Coktu kiji er bolor. Yoksul insandan er olur.

Cibeze de cuu tatu, Yemese de yað tatlý,
Berbeze de bay cakþý. Vermese de zengin iyi.

Uzun kuyruk uyda bütken, Uzun kuyruk inekte yaratýlmýþ,
Uyalbas mañday bayda bütken. Utanmaz alýn zenginde yaratýlmýþ.

Eliktiñ moynýn ok kezer, Karacanýn boynunu ok keser,
Erdiñ moynýn cok kezer. Erin boynunu yokluk keser.

Coktu kiji küünzegile bay. Yoksulun gönlü zengindir.

Baylar alarga süüyten bererge süübeyten. Zenginler almayý sever, vermeyi sevmez.

Keñ ton cýrtýlbas, Geniþ elbise yýrtýlmaz,
Kep sös buzulbas. Atasözü bozulmaz.

Köp söstö çýn cok, Çok sözde doðruluk yok,
Kep söstö tögün cok. Atasözünde yalan yok.

Caan söstö cajýt cok, Büyük sözde yanlýþ yok,
Ulu söstö uyat cok. Ulu sözde ayýp yok.

Keylenzeñ çeçen bolbozýñ, Yalan konuþmakla hatip olamazsýn,
Maktanzañ bay bolbozýñ. Övünerek zengin olamazsýn.

Kargannýñ sözin kaptýrgaga sal, Yaþlýnýn sözünü torbana koy,
Caannýñ sözin cançýkka sal. Ýtibarlýnýn sözünü cebine koy.



Adañnýñ aytkan sözi altýnnañ artýk. Babanýn sözü altýndan deðerlidir.

Aytkan sös-atkan ok. Söylenen söz atýlan ok gibidir.

Til baluu onbos, Dil yarasý düzelmez,
Agaþ baluu onor. Aðaç yarasý düzelir.

Köp atkan mergen bolbos, Çok atan niþancý olamaz,
Köp aytkan çeçen bolbos. Çok konuþan hatip olamaz.

Salkýndu künde  ençi cok, Rüzgârlý günde rahat yok,
Sagýþtu künde uyku cok. Düþünceli günde uyku yok.

Temirdi bolzo kýska kes, Demiri kýsa kes,
Agaþtý bolzo uzun kes. Aðacý ise uzun kes.

Su cardañ aþsa talay bolbos, Su yardan aþarsa deniz olamaz,
Kiji bajýñ taþtap kaan bolbos. Ýnsan baþçýsýný býrakýrsa kaðan olamaz.

Teñeriniñ kujýn tudayýn dep ne sanaysýn, Göðün kuþunu tutayým diye ne düþünürsün,
Teñistiñ balýgýn tudayýn dep ne sanaysýn? Denizin balýðýný tutayým diye ne düþünürsün?

Tekeniñ müüzi teñerige cetkenin kem körgön Tekenin boynuzunun göðe erdiðini kim görmüþ,
Tööniñ kuyurugýn cerge cetkenin kem körgön? Devenin kuyruðunun yere deðdiðini kim görmüþ?

Ýytke tepþi salayda ýrkýrandý. Ýte tekme atýnca hýrladý.

Bakanýñ bazýdýn körüp celijin ne suraydýñ? Kurbaðanýn yürüyüþünü görüp de koþmasýný niye 
soruyorsun?

Ýyt cibes te nemege umzanat. Ýt yemeyeceði þeyi de ister.

Börü koomoy küdüçiniñ koyýn tudar. Kurt kötü çobanýn koyununu tutar.

Börüniñ balazý da börü bolor. Kurdun yavrusu da kurt olur.

Börideñ eçki bütpes. Kurttan keçi olmaz.

Tööçö kara sanaadañ, Deve kadar kötü düþünceden,
Tööçiçe ak sanaa artýk. Fare kadar iyi düþünce iyidir.

Kaska temejip kargaanýñ budý sýndý. Kaza özenen karganýn ayaðý kýrýldý.

Kuskun kuskunun közin tepbes. Kuzgun kuzgunun gözünü oymaz.

At may bilen, kiji kep bilen. At yaðý ile, insan kýyafetiyle.

Bala kuþ uçat uçat Yavru kuþ uçar uçar
Konorgo agaþ tappayt. Konmaya aðaç bulamaz.

Balýk añdagan baybas, Balýk avlayan zenginlemez,
Töbödegi kurgabas. Tepedeki kurumaz.

Añdap barzañ akça alba, Ava gidersen yanýna para alma,
Añdaar aldýnda iytti azýraba. Avlanmadan önce iti besleme.

Mürküt tülküge nökör emes. Kartal tilkinin arkadaþý deðildir.

Çoltýk kuyruktu maldañ tomonok to caltanbas. Eðri kuyruklu maldan sinek de korkmaz.

At karýzý sogumtýk, Atýn yaþlýsý kesimlik,
Er karýzý ölümtik. Erin yaþlýsý ölümlük.

Cañýs attu carýþçý, Tek bir atlý yarýþçý,
Cargak tondu küreþçi. Kötü paltolu güreþçi.



Aþ iþkençe meñdebe, Yemek yerken acele etme,
Atka minze toktobo. Ata binersen de durma.

Kiji toný kirçi, kiji adý terçi. Ýnsanýn elbisesi kir, atý terlidir.

Adazý caman ozo sögör, Atasý kötü olan hemen küfreder,
Adý caman ozo çabar. Atý kötü olan hemen sürer.

Caman atka muñ kamçý, Kötü ata bin kamçý,
Cakþý atka bir kamçý. Ýyi ata bir kamçý.
Caman kijige muñ sös, Kötüye bin söz,
Cakþý kijige bir sös. Ýyiye bir söz.

Bir at eder, muñ at alar. Bir at beslemek bin at almaktýr.

Tört tuygaktu at da sürnüget. Dört toynaklý at da sürçer.

At kiþteþse tanýjar, At kiþneyerek tanýþýr,
Kiji ermekteþse bilijer. Ýnsan konuþarak anlaþýr.

At cakþýzý maktulu, Atýn iyisi övülür,
Kiji cakþýzý kündülü. Ýnsanýn iyisine saygý duyulur.

At ölböskö altýn ba, At ölmeyince altýn mý,
Er ölböskö möñkü be? Er ölmeyince ebedî mi?

Caman at semirze, Kötü at semirirse,
Calmajýna könök buulatpas. Kýçýna kova baðlatmaz.
Caman kiji bayýza, Kötü insan zengin olursa,
Canýna ayýl turguspas. Yanýna ev yaptýrmaz.

Kiyik bolzo tüktü bolor, Geyik tüylü olur,
Kiji bolzo attu bolor. Ýnsan atlý olur.

Arý körzö at ködöndü, Öteden baksa at kýçlý,
Beri körzö bee ködöndü. Beriden baksa kýsrak kýçlý.

Calku kijiniñ adý da calku. Tembelin atý da tembeldir.

Calku kijiniñ adýnýñ arkazýn sañýskan çeldeeer. Tembelin atýnýn arkasýný saksaðan gagalar.

Armakçýdañ at ölbös, Halattan at ölmez,
Ayttýrganýnañ kiji ölbös. Kötü sözden insan ölmez.

Keder at cortpos, Ýnatçý at koþmaz,
Öçöþ kiji ukpas. Kindar söz dinlemez.

Atka minbey cadýp, corýgýn maktaba. Ata binmeden gidiþini övme.

Batkak saska at badalar, Bataklýða at batar,
Baçým kiji keregin castýrar. Aceleci insan ne yapacaðýný þaþýrýr.

Attý ozo üygendeyle min. Ata önce dizgin vurarak bin.

At kazýktý aylanar, At kazýðýn etrafýnda döner,
Kazýk attý aylanbaytan. Kazýk atýn etrafýnda dönemez.

At içeten suu dep ayu içet, Atýn içtiði su diye ayý içer,
Koy içken suu dep börü içet. Koyunun içtiði su diye kurt içer.

Çar at emes, çadýr ayýl emes. Öküz at deðildir, çadýr ev deðildir.

Iñýr ýñýr ýñýrçak Çýn çýn yük eyeri,
At kulakka amýr cok, Atýn kulaðýna rahat yok,
Eki caman tabýþsa, Ýki kötü buluþsa,
El kulakka amýr cok. Halkýn kulaðýna rahat yok.



Kalbakla cuuza kap tolor, Kaþýkla yýðarsan kap dolar,
Çarakla cuuza koþ bolor. Taneyle yýðsa yük olur.

Kuru kalbak uluska carabas. Boþ kaþýk insana hoþ gelmez.

Kergin tudunup keriþke çýkpa, Býçak tutup kavgaya girme,
Urgun tudunup uruþka çýkpa. Düðümden tutup yokuþa çýkma.

Temir tondu ölüptir, Demir paltolu ölmüþ,
Tere tondu kalýptýr. Deri paltolu yaþamýþ.

Ne kiyseñ aný kiy, arkañ künge tiybeziñ. Ne giyersen giy, sýrtýna güneþ deðmesin.

Cañýný cazap kiy, Yeniyi süsleyip giy,
Eskini eptep kiy. Eskiyi tamir edip giy.

Cañýný körüp capsýba, Yenine (eþyana) bakýp hayran olma,
Eskini körüp erikpe. Eskine bakýp üzülme.

Ödük butka, börk baþka. Ayakkabý ayaða, börk baþa.

Suu körböyçö ödük çekpe. Irmaðý görmeden çizmeyi çýkarma.

Odýn otko, oçok kazanga. Odun ateþe, ocak kazana.

Uyku kös tejer, Uyku göz deþer,
Uyat baþ carar. Ayýp baþ yarar.

Köp bolup çöp bolgonço, Çok olup çöp olacaðýna,
As bolup çoñ bolzýn. Az olup iyi olsun.

Tuudýy koozo bolgonço, Dað gibi kesmik olacaðýna.
Ayakça üren bolzýn. Tabak dolusu tohum olsun.

Kýska bolgonço uzun bolzýn, Kýsa olacaðýna uzun olsun,
Caman bolgonço cakþý bolzýn. Kötü olacaðýna iyi olsun.

Arýk da bolzo, semiske paala, Zayýf da olsa, semize ekle,
As da bolza, köpkö paala. Az da olsa, çoða ekle.

Atkan ok taþtañ canbas, Atýlan ok taþtan dönmez,
Atangan elçi coldoñ canbas. Giden elçi yoldan dönmez.

Erte kelgen kiji eki kazan içer. Erken gelen iki kazan içer.

Ajý-tuzým as boldý, Aþým tuzum az oldu,
Boyým bajý tas boldý. Baþým kel oldu.

Baþ carýlza börk içinde, Baþ yarýlsa börk içinde,
Kol sýnza cen içinde. Kol kýrýlsa yen içinde.

Ozo çýkkan kulaktañ son çýkkan müüs uzaar. Önce çýkan kulaktan sonra çýkan boynuz uzun olur.

Bal tutkan barmagýn calar. Bal tutan parmaðýný yalar.

Tatu aþtýñ tügeneri türgen. Tatlý yiyecek çabuk tükenir.

Albatýnýñ üreni tügenbes. Halkýn tohumu tükenmez.

Aylanýp cür kelzem, Dolanýp gelsem,
Adamnýñ törööni cakþý. Babamýn akrabasý iyi.
Ebir cür kelzem, Gezip gelsem,
Enemniñ törööni cakþý. Anamýn akrabasý iyi.



Odýn-suudýñ cuugý cakþý, Odunun suyun yakýný iyi,
Töröön-tugannýñ ýraagý cakþý. Akrabanýn, hýsýmýn uzaðý iyi.

Cýl aylanar, cürüm ebireler. Yýl döner, ömür döner.

Keyde kemcü bar emes. Havanýn ölçüsü yoktur.

Kerektü nemeni aytpas, Gerekli þeyi söylemez,
Keregi cok nemege oozý tejik. Gereksize aðzý delik.

Boyýñ caman bolzoñ, kiji de caman. Kendin kötüysen, herkes kötü.

Calbak carçaa ot cudadar, Büyük odun ateþi söndürür,
Caman kadýt üy cudadar. Kötü kadýn aileyi söndürür.

Baþtaktýñ bajý carýlar. Yaramazýn baþý yarýlýr.

Sagalý barbak ta bolzo, sagýjý as. Sakalý gür de olsa, aklý az.

Cazýlar orýnýñ emi köp. Ýyileþecek hastalýðýn ilacý çoktur.

Kara suuga tükürbe, Kara suya tükürme,
Kalýk-condý camandaba. Halký, milleti kötüleme.

Ömölü iþ öçpös uçurlu. Ýmece ile yapýlan iþ boþa gitmez.

Ömölü iþte öön-bökön cok. Ýmece ile yapýlan iþte kavga olmaz.

Ýþteñkey kijiniñ curtý önjük. Çalýþkanýn evi güzeldir.

Ýþteñkeydiñ kolý koktu. Çalýþkanýn eli kývýlcýmlýdýr.

Maska temirdi sokpos, Çekiç demiri dövmez,
Maskala us sokor. Çekiçle usta döver.

Ýþteñkeydi iþ te süür. Çalýþkaný iþ de sever.

Caydýñ cañýs kün iji Yazýn tek bir günlük iþi
Cýlýna ciir kursak bolor. Yýl boyu yenecek yiyecek olur.

Ýydelenip iþtezeñ, Var gücünle çalýþýrsan,
Ýdirgenge ajýñ batpay barar. Tahýlýn harmana sýðmaz.

Caskýda calañ tolo, Baharda tarla dolu,
Küskide küp tolo. Güzün küp dolu.

Tiliñdi çeçenge üretpey, Diline iyi konuþmayý öðretme,
Ergegiñdi uska üret. Parmaðýna ustalýk öðret.

Calkuný kança la kire azýra, Tembeli ne kadar doyursan da,
Töjök caar la körör. Yataða doðru  bakar.

Caþ odýn otko küybes, Yaþ odun ateþte yanmaz,
Calku kiji iþ büdürbes. Tembel iþ bitirmez.

Calku emes tañ adarýn sakýýr, Tembel olmayan tanýn atmasýný bekler,
Calku kiji kün badarýn sakýýr. Tembel güneþin batmasýný bekler.

Biçikçi kiji carýkta cüret, Aydýn insan aydýnlýkta yaþar,
Biçik bilbes karañuyda cüret. Cahil karanlýkta yaþar.

Karýndaþtardýñ birligi Kardeþlerin birliði
Kaya taþtañ da bek. Kayadan, taþtan da saðlamdýr.

Kiji carajýla bolbos, Ýnsan güzelliðiyle deðil,
Kýlýk-cañýla bolor. Huyu, karakteriyledir.



Cüs caraþ bolgonço, Yüz güzel olana kadar,
Cürek caraþ bolzýn. Yürek güzel olsun.

Cakþý kýlýkka ötkönörgö dö cakþý. Ýyi huya özenmek de iyidir.

Korkýnçak kýr ajýra cudurugýn tüünet. Korkak zamanýndan çok önce yumruðunu sýkar.

Öçöþ kiji öþtüge tüñey. Korkak insan düþman gibidir.

Arýlýk-berilik kijige ijenbe. Kararsýz, iki yüzlü insana güvenme.

Bir mekelezeñ, Bir kez kandýrsan da,
Ekinçzinde mekelep bolbozýñ. Ýkincisinde kandýramazsýn.

Çýn künneñ carkýndu. Gerçek güneþten parlaktýr.

Çýn çýrçýybas, Gerçek büzülmez,
Çýndýk çiribes. Hakikat çürümez.

Tögünçi iyt töñöþkö dö ürer. Yalancý it aðaç kütüðüne de ürür.

Tögün katký ýydañ caman. Sahte kahkaha aðlamadan beterdir.

Boyýñdý boyýñ maktaba, ulus maktazýn. Kendi kendini övme, insanlar övsün.

Carganat aydat degen: Yarasa söylermiþ derler:
“Men emes bolzom, “Ben olmasaydým,
Car cemiriler edi.” dep. Yar yýkýlýrdý.” diye.

Iylañkay köstiñ cajý kurgabas. Sürekli aðlayan gözün yaþý kurumaz.

Agaþ ayýl cööjö bolbos, Aðaç evden servet olmaz,
Arakýzak kiji kiji bolbos. Alkolik adam olmaz.

Ezirik kijiniñ ermegi köp. Sarhoþun lâfý çoktur.

Tenekke ‘tenek’ dep aytpa, soktýrarýñ. Deliye ‘deli’ deme dayak yersin.

Balýktap bilbes bolzoñ, suu çaybaltpa. Balýk avlamayý bilmiyorsan, suyu dalgalandýrma.

Uzun edek butka orolor, Uzun etek ayaða dolanýr,
Uzun til baþka orolor. Uzun dil baþa dolanýr.

Kuru kalbak oosko carabas, Boþ kaþýk aðza hoþ gelmez,
Köp kuuçýn kuuçýnga carabas. Çok lâf sohbete hoþ gelmez.

Ak sagýþtý karartýp bolbozýñ, Ak düþünceyi karartamazsýn,
Kara sagýþtý agartýp bolbozýñ. Kara düþünceyi aðartamazsýn.

Buruluný aktaba, aktuný karalaba. Suçluyu aklama, suçsuzu karalama.

Ýyt kirze söök ber, kiji kirze kursak ber. Ýt girse kemik ver, insan girse yiyecek ver.

Ayakka urgan aþ Tabaða konan yiyecek
Kaçan da caman bolboyton. Hiçbir zaman kötü olmaz.

Bereçiniñ kolý coksýrabas. Verenin eli boþ kalmaz.

Ulustañ cetken boluþ kaçan da undulbas. Ýnsanlardan gelen yardým hiçbir zaman unutulmaz.

Boluþka ijenip boyýñ temey oturba. Yardýma güvenip kendin boþ oturma.

Mal maarap özör, bala ýylap özör. Hayvan böðürerek büyür, çocuk aðlayarak büyür.

Adazý cok bala carým ösküs, Babasýz çocuk yarým öksüz,
Enezi cok bala ebire ösküs Annesiz çocuk tam öksüz.



Enezi körbögönin kýzý körör, Annesinin görmediðini kýzý görür,
Adazý körbögönin uulý körör. Babasýnýn görmediðini oðlu görür.

Ürkenedeñ balýk büder, Havyardan balýk olur,
Ürenneñ özüm özör. Tohumdan tahýl olur.

Een cer erikçil. Boþ yer hüzünlüdür.

Kerektü tuþta taþ ta ceñil. Gerektiðinde taþ da hafiftir.

Atkan kiji ogýn körötön. Atýcý kiþi okunu görür.

Ete kandýy, müni andýy. Eti nasýlsa çorbasý da öyledir.

Kaymaktu kalbak oosko cýmjak kireten. Kaymaklý kaþýk aðza yumuþak girer.

Sarcu arýk ta etti semis edip iyer. Yað, zayýf eti dahi semiz eder.

Alýn tuygak kayda bassa, Ön ayak nereye basarsa,
Kiyin tuygak ondo ok bazar. Arka ayak da oraya basar.

Tobogo möþtöñ ýraak togolonbos. Kozalak çamdan uzaða düþmez.

Bir künge castýkkaný muñ künge barar. Bir günün yanlýþý bin güne mâl olur.

Kulakka ugulgan neme köskö körüner. Kulaðýn duyduðunu göz de görür.

Suu ottoñ bökö. Su ateþten yiðittir.

Suuzaganda suudañ tatu neme cok. Susayýnca sudan tatlý þey yoktur.

Coktu kiji tegenek töjöngön, Yoksul dikene yatar,
Bay kiji köböñ töjöngön. Zengin pamuða yatar.

Ösküstiñ kolýndagý ökpö dö caan körünet. Öksüzün elindeki ciðer de büyük görünür.

Coktu kiji iyne közineñ kün köröt, Yoksul iðne deliðinden güneþ görür,
Ýyt ayagýnañ aþ içet. Ýt tabaðýndan yemek yer.

Cer ötök süür, abýs karýn süür. Toprak gübre sever, papaz rüþvet sever.


