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The first proverbs of Turkic people have been known since the 
format:ion of the first written sources, the Old Turkic Inscript:ions, Old 
Uighur texts and Divanu Lugati't-Turk. The nomenclature of the 
proverbs among Turkic peoples features prox:imity in accordance with 
the geographic locat:ion. A proverb found in a Turkic language may be 
close to or even the same as another saying in another language. in 
this respect, it is possible to fınd some Tuvan proverbs both in the 
neighboring Turkic languages and in Divanu Lugati't-Turk. The fırst 
publicat:ion on Tuvan proverbs was issued in 1953. Extended version 

Bu çalışmama esas teşkil eden Tuva atasözü kitaplannı sağlayan ve yine 
kimi başka kaynaklar konusllllda yardımcı olan Akademi Gorodok'tan 
Janna Yuşa'ya (Novosibirsk) özellikle teşekkür etmek isterim. Janna 
Yuşa, çalışma boyunca da karşılaştığım sorunlar konusllllda her zaman 
yardımcı olmuştur. Atasözlerinin çevirisi sırasında ana dili konuşum 
olarak Kızıl'dan Aygulya Çuldum-ool'un çok yardımını gördüm A 
Çuldurn-ool'a da yardımlan için ayrıca müteşekkirim. Şu an Tuva 
atasözlerinin tamamım, yayımlamnamış malzemeleri de değerlendirerek 
J. Yuşa ve A. Çuldurn-ool ile birlikte Türkçe olarak hazırlamaktayım. 
Atasözlerinin geri kalanları kitap içerisinde yer alacaktır. 
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covering the proverbs after 1953 was published three times more. 
Also, proverbs were often included in several dictionaries. The 
following is a collection of proverb specimens found in the Turkic 
languages from the very beginning until today, and the translation of 
the fırst Tuvan book of proverbs along with Turkish equivalents. 

Key Words: Proverbs, Turkic proverbs, Tuvinian, Tuvinian proverbs 

Özet 
Türklere ait ilk atasözleri, yazılı ilk kaynaklardan, Eski Türk Yazıt
ları'ndan, Eski Uygur metinlerinden, Divanu Lugati 't-Turk'ten beri 
bilinmektedirler. Türk halkları arasında atasözlerini adlandırmada 

coğrafyalarına göre yakınlık gösteren adlandırmalar görülür. Bir Türk 
dilinde karşılaşılan atasözü ile bir başka Türk dilindeki söz yakınlık, 
hatta aynılık gösterebilmektedir. Bu çerçevede bakıldığında Tuva 
atasözlerinin bazılarını hem komşu Türk dillerinde hem de Divrmu 
Lugati 't-Turk'te görmek mümkündür. Tuva atasözleri üzerine ilk 
yayın 1953' te yapılmıştır. 1953 soması atasözleri üç kez daha 
genişletilerek basılmıştır. Yayımlanan çeşitli sözlüklerde de ata
sözlerine sık sık yer verilmiştir. Aşağıda hem genel anlamda baş
langıçtan günümüze kadarki Türk dillerinden atasözlerine örnekler 
verilmiş, hem de ilk Tuvaca atasözü kitabının tamamı çevrilerek 
Türkçe denkleri gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Atasözleri, Türk atasözleri, Tuvaca, Tuva 
atasözleri 

Türk Atasözleri Üzerine 
Türkçede atasözü, bazen de atalar sözü olarak anılan "damıtılmış 

sözler" için günümüz Türk dillerinde Arapça J'.i.... m afal sözünden 

türemiş biç imler kullanılır. Örneğin Osmanlıcada darb-ı m esel iken 

Çağataycadan dallanan, etkilenen dillerde m aka!, makal-temsil sözleri 

kullanılır (Osmanlıca ve Türk çe için bak. Ö . A. Aksoy, 1971, 17-1 8). 

Osmanlı döneminden günümüze atasözleri ve konuyla ilgili çalışmalar 

iç in Şinas i ' nin Durub-ı Emsal-i Osmaniye'si üzerine ayrıca S. Beyza

deoğlu' nun hazırladığı çalışmanın girişine bakılabilir (Beyzadeoğlu 
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2003). Edirneli Ahmed Badi Efendi'ye ait Armağan adlı Osmanlıca 

bir yazmada yer alan atasözleri için de Beyzadeoğlu'nwı 2004'teki 

çalışmasına bakılabilir. Söz konusu çalışmada Ö. A. Aksoy ile Eyü

boğlu'nwı çalışmalarında yer alan atasözlerinin Armağan ile örtüşen, 

örtüşmeyen verileri nwnaralandırılarak gösterilmiştir. 

Türk dillerindeki atasözleri için örnek çalışma, abidevi eser ise U. 

Blasing'in Çuvaş Atasözleri üzerine hazırladığı çalışmadır (1994). 

Günümüz Türk dillerindeki atasözlerinin çoğu dildeki karşılıklarıyla 

karşılaştırmalı bir yayını ise Ö. Çobanoğlu'na aittir (2004). Türkiye'de 

dikkate değer bir çalışma da A. Oy' a ait olup Türkçedeki atasözlerinin 

yanı sıra bir kaç Türk dilinden de örneklere (Türkmen, Altay, Hakas, 

Nogay vb.) yer verilmiştir (1972). 

Türk atasözleri üzerine genel bir değerlendirme, çeşitli Türk 

dillerindeki yayınların da yer aldığı kısa bir giriş ile P. N. Boratav ta

rafından Fundamenta'da yayımlanmıştı. Boratav kısa olarak Türk 

dillerinde atasözlerine verilen adlara, ilk kaynaklara, çalışmalara de

ğindikten sonra DLT'ten Kırım Karaycasına varana değin karşılaş

tırmalı olarak bir kaç örneğe yer verir (72-73). Boratav genel bir 

kaynak listesinin yanı sıra tasnifli bir listeye de yer vermiştir (Boratav 
1964 74-77). 

Öteki Türk dillerinde yapılan konuyla ilgili çalışmalara gelince, 

her şeyden evvel çeşitli göçlerle Türkiye'ye yerleşen Kafkasya, Kırım, 

Balkan bölgelerine ait atasözlerine yer vermek gerekir. 

Kırım ve Romanya bölgesinde yaşayan Tatarların atasözleri TDK 

yayınları arasında 1970'te çıkmıştır. M. Ülküsal'ın yayımladığı ça

lışma hem atasözlerini hem de deyimleri içerir. İlaveten kısa bir 

sözlük ile Kırım Türkleri hakkında da bilgiler yer alır. 

Türkmence atasözleri ve deyimleri de de kısa bir srmuş ile liste 

halinde 2002'de Ankara' da yayımlanmıştır (Geldiyew & Altyyew). 

Şimdi tekrar ilk cümlemizde yer verdiğimiz terimlere dönebiliriz: 
Tuvacada "atasözü" için üleger sös kullanılırken Hakasçada söspek, 

Altaycada ülger sös ~ kep sös, Kwnandıda söspek, Karaçay-Bal

karcada nart söz, Kwnukçada aytuv ~atalar sözü, Nogaycada takpak, 
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Y akutçada bohöno, Çuvaşçada vattisem kalani ~ vattisen slmahl, 

iimahseren sözleri kullanılır. 

Tarih Boyunca Türk Atasözleri 
Eski Türk Ya'Zltlarında Atasözleri 

Türk Atasözlerine Türkçenin yazılı ilk belgelerinden itibaren rastlarız. 

Bu cümleden hareketle Türk atasözlerinin ilk kaynağı olarak Mo
ğolistan' daki "Eski Türk Yazıtları"ndan bahsetmemiz gerekir. Rwıik 

harfli Türk yazıtlarında bu tür özlü sözler çoğunlukla Bilge Tunyukuk 

yazıtında görülür. Burada söz konusu yazıttan iki atasözüne yer 

verebiliriz: 

rl'9hHM~>~ .J' HJ'h*I 'Y'IY~~.J'!!N~~ ~ JHJ'h*I ~ JHM~>~ 

Toruk bakalı semiz bakalı ırakda bilser, semiz bilka toruk buka 

teyin bilmez ermiş 

"(İnsan) zayıf boğalarla semiz boğaları uzaktan bilmek zonmda 

kalsa (hangilerinin) semiz (hangilerinin) zayıf olduğwıu bilmek 
mümkün değilmiş" (T 1 B 5-6) . 

.J'ND>D 'h!-f ~H'h~ OW.J'09 l*'Y''h!-f~ JYJ1fh ~W'Y'.J'ND>D 

1*'1'1J~H'h~ ~~ Jf JlY>9.f 09 1*'1'1J tJ> YJ1>~ ~IJf JlJN 

Yuyka erkli topulgalı uçuz ermiş, yinçge erklig üzgeli uçuz; yuyka 

kalın bolsar topulgalı alp ermiş, yinçge yogun bolsar üzgülük 

alp ermiş 

"(Bir şey) yufka iken (onu) delmek kolay imiş; ince olanı kırmak 

kolay; yufka kalın olursa (onu) delmek zor imiş, ince yoğwı 
olursa (onu) kırmak zor imiş" (Ti G 6-7). 

(A Oy 1972: 117-118; T. Tekin, 2003: 20-21; D. Aksan 2000: 96-97) 

Şüphesiz bir dildeki atasözüne hemen komşu ülkenin dilinde de rast

lamak mümkündür. Atasözlerinin bir kısmı çeviri yoluyla kazanılırken 

bir kısmı da o halkın uzwı yıllara dayanan hayat tarzının ortaya koy
duğu "damıtılmış" sözler olabilmektedir. 
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Eski Uygur Metinlerinde Atasözleri 
Türk yazıtlarının devamı olan dönemlerde, Uygur ve Karahanlı dö
nemi eserlerinde de atasözleri devanı etmektedir. Rurıik harfli Uygur
ca metinlerden Soğd harfli (Budist) Uygurca metinlere varıncaya 
değin bazı atasözlerini hem günüm üz Türk dilleri, hem de dönem daşı 
Müslünı an Türklerin diline ait Dfvanu Lugati 't-Turk' te buluruz: 

~ - '•' > _. :;.-> ~ = : 
'""'.~ K? ~ .f; 

:ı~~p~- ... -...... K>><ıı'Y}-- ~.- .. s 

-~.-?=tı~. 

-Jlı-?=•r~:.,ı->r~~--$=..t rlh 

r tr =>">""'-..a-»~_,.-: =>~" ra= .-

BritishLibrary, Or 8212/78 a 
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{ö}z inilJ ölmez {özgesi ölü}r "Öz kardeşin ölmez, başkasınınki ölür!" 

(8212 (78), a 1) 

tanuklug sav tamgalıg bitig "söz tanıklı, mektup damgalı (olmalıdır)" 
bir başka ihtimal: "şahitli söz, damgalı belge (gibidir)" (8212 (78), 

a 2-3) 

eşidmişte körü körmiş yeg "İşitilenden görülen daha iyidir." veya 
"Kulaktan duymaktansa kendi gözünle görmen evladır." (8212 

(78), a 3-4) 

milJ kişi yüzin bilginçe bir kişi atın bilgü "Bin kişinin yüzünü 

bilınesindense bir kişinin adını bilınesi daha iyidir." (8212 (78), a 

5-6) 

azmazun tep yerçi yarat<t>ı yaJJılmazun tep bilg?g urtı "(Tanrı, 

insanlar) yohmu kaybetmesin diye kılavuzu, yanlış yapmasın diye 

bilgeyi yarattı." (8212 (78), a 6-8) 

azmaz ye[r}çi yaryılmaz bilge unıtm{m}az ötügçi yaryılmaz betkeçi 

"Kılavuz yohmu şaşmamalı, bilge insan hata yapmamalı, arzuhalci 

unutkan olınamalı, katip hatalı yazmamalı." (8212 (78), a 8-11) 

bilgelig yaJJılmaz yerçilig azmaz "Bilgesi olan yanılmaz, kılavuzu olan 
şaşmaz." (8212 (78), a 11-12) 

yaryılmasar bilge bal[maz }azmasar ye[rçi ba}lmaz "(İnsanoğlu) 

yanılmasaydı, bilgeye; yolunu kaybetmeseydi kılavuza (ihtiyaç) 
olmazdı." (8212 (78), a 12-14) 

[yaryı}lma[z . ye}rçi balmaz [yaryılmaz b}etkeçi yak a[zmaz yerçi 

yak tütünçs{üz at ? yak} tüni küni ök{ünç yak köz}nük artı ya[k} 

"Yanılmaz bilge, hatasız katip, şaşmayan kılavuz, dwnansız ateş, 

gece-gündüz pişmanlık, pencerenin de arkası olmaz." (8212 (78), a 
14/bl-5) 

[alın ar}slan tüt{ ar küçin küs}gü tutmaz "Hileyle arslan tutulur, kaba 
kuvvetle sıçan bile tutulamaz." (8212 (78), c-d, 1-2) 

Bir kaç kez, V. Thomsen, H. N. Orkun, J. Hamilton, L. Bazin, E. 

Tryjarski, O. F. Sertkaya tarafından yayımlanmış olan yukarıdaki 

metin, nmik harfli kağıda yazılmış bütün Türkçe metinlerle birlikle 

bugün bir kez de F. Yıldırım tarafından ele alınmaktadır. Yukarıda yer 
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verilen ve önceki araştmnacıların değindiği Eski Uygurca atascaleri
nin bir kısmı Türkiye' de daha evvel S ertkaya tarafından da ya:ııımlan
mıştır (1983). 

Pelliot Clıinois 2998, verso (H aınilton 1986, nr. 16, s. 297' elen) 

Or 8212n8 gib~ yukarıdaki "Pelliot Clıinois 2998"cle yer alan 
atasözleri de daha evvel J. Hamil ton' ca yayunlanmıştır. 

iaırug ta~a lı:tpları bo/maz I iaıdug suvırıda balık bo/maz 

(J. R. Harnilton 1986, s. 94, 10-11; bu satırlar içinkrş. TT VII nr. 
42, 1. 7, s. 54, koço tagında kaplan yok/ iaıdug suvmda balık yok, 
H arnilton 16 .1 O için no9. 

ke>J lon cpramaz I ke>J~lig bilig artamaz 
"bol elbise eskimez, deneyime/istişareye dayanan bilgi bozulmaz" 
(J. R. Harnilton 1986, s. 94, 11-12. samlar). 

altım sarıgınta körü e~iç karası yeg 
yürı:i>J la:ımü~de körü ayak tolusı yeg 
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"Çil çil altın sahibi olmaktansa (içi dolu) dibi kara tenceresi olmak 
daha iyidir; ap-ak gümüş sahibi olmaktansa içi dolu kadeh sahibi 
olmak iyidir." (J. R Hamilton 1986, s. 94, 12-14. satırlar). 

agıl iti alışık bolsa böriligi töz 

(J. R Harnilton, s. 94, 14-15. satırlar). 

keyik neçe yol bilse avçı ança al bilir "Avlanacak hayvan ne kadar 

yol bilirse, avcı da o kadar hile bilir." 
(J. R Harnilton, s. 94, 15-16. satırlar). 

bilge neçe karısa bilig savı yaJJılmaz 

arkar neçe karısa kaya yalı yaJJılmaz "Bilge kişi, ne kadar yaşlansa 
da, bilgiye dayanan sözü doğruluğwıu korur; arkar ne kadar 

yaşlansa da kaya yolwıu yanılmaz" 

(J. R Harnilton, s. 94, 17-18. satırlar). 

eşidmişte körü körmiş yeg "Duyulandan gözle görülen daha iyi / 

daha muteberdir." (Or 8212 (78), a, 11.3-4 

Karahanlı Dönemi Metinlerinde Atasözleri 

Karahanlı dönemine ait atasözlerinin kaynağı elbette ki DfvQnu Lu

gati 't-Turk'tür. DfvQn'daki atasözleri bütün yönleriyle ilk kez ilk defa 

Ferit Birtek tarafından ele alınmış, daha sonra da konuya yeri geldikçe 

çeşitli araştırmacılar yer vermiştir. Tabii F. Birtek'ten evvel bir kaç 

öncü çalışma yer alır, N. Asım, Abdü'l-Ahat Nuri ve C. Brockel

mann'm çalışmaları için bk. Birtek, s. 3. Ayrıca bk. Brockelmann, 

özellikle deyimler için şu bölüme bakılmalıdır: § "X. Weisheits
sprüche" (s. 34-44). Bilinen bu çalışmalara F. Hommel'in çalışmasını 

da eklemeliyiz (1922). 

F. Birtek Dfviin'dan 300'e yakın atasözüne yer vermiştir. Çalış

mada ayrıca bir de sözlük yer alır. Dfviin'daki atasözlerinin kimisini 

günümüz Türk dillerinde kimi değişikliklerle bulmak da mümkündür. 
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Biraz yukarıda yer verilen Eski Uygurca keyik neçe yol bilse avçı ança 
al bilir sözünü neredeyse aynıyla Divan' da da buluruz: 
awçı neçe al bilse adzg ançayol bilir (bunun için aşağıya bakınız). 

Yine aynı şekilde, Divan'da yer alan öldeçi sıçgan müş taşa/çı 

lçaşır "ölecek sıçan, kedinin taşağım kaşırmış" atasözü de bugün çoğu 
Türk dilinde değişik şekillerde yaşar. Türkçede eceli yeten it cami 
duvanna işermiş denirken, Çağdaş Uygurcada neredeyse Divan' daki 

şekille aynıdır: saçlçannilJ ölgüsi kelse muşulçnilJ lçuyrugını tişleydur 
(Jarring § 166). Aynı atasözü Kırım' da ecelf kelgen eşkf şobanflJ 
tayagına süykenir "eceli gelen keçi çobanın sopasına dayanır, sür
tünür" şeklindedir (Ülküsal 46). 

Dfvan'da atasözlerine, ele alınan sözcükleri daha iyi anlatabilmek, 

ifade edebilmek için yer verilmiştir. Örneğin bugün çok iyi bilinen 

Alp Er Tonga destanından ilk dörtlük alp "kahraman (< zor, müşkil)" 
sözü açıklanırken anılmıştır: 

alp "yiğit (şuctf)." Atasözü alp yagıda alçalç çogıda "Yiğit 

(bata!), düşman karşısında, yumuşak başlı adam ise kav
gada belli olur." Şu dörtlükte geçer: 

alp er lOIJa öldi-mü 

esiz ajun !çaldı-mu 

öğ.leg oçin aldı-mu 
amdı yürek yırtılur 
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"Hakan Afrasiyab öldü mü? Kahpe dünya ondan kwtuldu mu? 

Zaman ondan öcünü aldı mı? Şimdi yürek, onllll ülkesi için 
duyduğu üzüntü ve devrana duyduğu öfke ile parçalanır." (DLT 

17 a) 

Dfviin'dan seçme bir kaç atasözü aşağıdaki gibidir: 1 

aç ne yemes, tof!, ne temes 

"Aç ne yemez., tok ne demez." Anlamı "Aç, önüne konan yemeği geri 

çevirmez, bu yüzden de tok olan kişi tarafından kınanır." 

agılda oglaf!, tugsa arıf!,da atı üner 

"Ağılda oğlak doğsa ırmakta otu biter." Bu atasözü, rızık hususwıda 

kaygılanmaması gereken kişiye söylenir. 

agız yese köz uyadur 

"Ağız yese göz utanır." Bu atasözü, birinin hediyesini yedikten sonra 

işini görmemekten utanan kimse için söylenir. 

anuf!, utru tutsa yof!,f!,a sanmas 

"Hazır olan öne konsa yok sayılmaz." Elde mevcut olan yemek 

misafirin önüne konuhmca misafir ağırlanmamış sayılmaz. Bu 

atasözü, ev sahibinin yalnızca gücünün yettiği şeyi hazırlamakla 

yükümlü olduğunu anlatır. 

atan yüki aş bolsa açf!,a az körnür 

"İğdiş edilmiş deve yükü yemek olsa aç kimseye çok acıktığı için az 

görünür 

awçı neçe al bilse adıg ança yol bili? 

Divan'dan alınan atasözleri Mustafa S. Kaçalin'in yayıma hazırlan
makta olan çevirisinden alımnıştır. 
Krş. Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar, Ö. A. Aksoy, 1, § 690. 
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"Avcı ne kadar hile bilse ayı da o kadar çare bilir." (Avcı ne kadar av 

hilesi bilirse ayı da o kadar kaçacak yol bilir). Bu atasözü, iki 
kwnaz karşı karşıya geldiğinde söylenir. 

hart kiçig bolsa GJ}Ut bedük ur 
"Kova küçük olunca huniyi büyük koy." Bu atasözü, halka küçük bir 

işi büyük göstermesi tavsiye edilen kişi hakkında söylenir. 

egir bolsa er ölmes 

"Birinin yanında bu ilaçtan buhmursa karın ağrısından ölmez; çünkü 

bwıdan yer ve kwtulur." Bu atasözünde, ihtiyaç baş göstermeden 

önce hazırlık yapmanın gerekli olduğu vurgulanmaktadır. 

erig erini yaglıg, emıegü başı ~anlıg 

"Çalışanın dudağı yağlı, erinenin başı kanlı." (Çalışan adamın 

dudakları yağlıdır; çünkü çalışır, güzel yemekler ve yağlı etler yer 

ve dudakları yağlanır. Tembel kimse ise tembelliği yüzünden 
çalışamaz. Başına vwulur ve kanar). Bu atasözü, çalışmak, tem

belliği bırakmak için söylenir. 

erkeç eti em bolur, eçkü eti yel bolur 

"Teke eti şifa olur, dişi keçi eti midede sancı yapar." 

ermegüke eşik art bolur "Tembele eşik, yokuş olur." 

esende ewek yof!, 
"Esenlikte acele etmek olmaz." Bu atasözü, işlerde acele etmemek; 

aheste ve teennili davranmak gerektiğini anlatır. 

eşiç ayur tüpüm altun, f!,amıç ayur men f!,anda-men. 
"Tencere der: Dibim altın. Kepçe der: Peki ben neredeyim?" Bu 

atasözü, tanıyanlarının yanında kendisini öven kimse için söylenir. 

iglig tutzugı ed bolur. "Hastanın vasiyet etmesi iyi uğur getirir. " 
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Bu söz, vasiyet etmesi istenen kişiye söylenir. 

-im bilse er ölmes 
"Parolayı bilen insan ölmez." "Kişi, parolayı bilirse soran tarafından 

yanlışlıkla öldürülmez." 

kişi alası içtin, yılf!,ı alası taştın 

"İnsanın alası dışında da olsa saklıdır; yani insan, muhalefetini, aykırı 

düşünceye sahip olduğwıu gizleyebilir, hayvanın alası ise bede

ninin dışında, göz önündedir." Bu atasözü, yaltaklanarak hainliğini 

içinde saklayan kişi hakkında söylenir. 

künde erük yofr, begde frıyıfr yofr "Güneşte gedik olmaz, beyde caymak 

olmaz." (Güneşte çatlaklık olmadığı gibi beyin verdiği sözden de 

cayması olmaz.) Bu atasözü, beylerin verdikleri sözden dönmeme

leri için söylenir. 

f!,uş f!,anatın er atın 

"Kuş kanadıyla er atıyla" denir. "Kuş varmak istediği yere kanadıyla, 

insan ise amacına atıyla ulaşır" anlamında kullanılır. 

öd keçer kişi tuymas, yabyu~ oglı me1Jgü ~almas. 

"Zaman geçer, insan duymaz; insanoğlu sonsuza dek yaşamaz." 

öküz ada~ı bolgınça buzagu başı bolsa yeg 

"Öküz ayağı olmaktansa buzağı başı olmak daha iyidir." Bu atasözü, 
"Kendi kararını vermek, başkasına uymaktan iyidir" anlamını 

ifade eder. 

on ~opsa oguş a~lışur yagı kelse imrem terişür 

"Bir çığlık (surtih) duyuhmca hısım akraba hemen feryat edene yar

dım etmek için toplanır. Düşman gelince bütün bölükler savaşmak 

için bir araya gelir." Bu atasözü, işlerinde birlik olmaları istenen 

kişilere söylenir. 
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ot tese agız köymes 

"Ateş demekle ağız yanmaz." Bu atasözü, söylediği bir sözden dolayı 
özür dileyen kişi hakkında kullanılır. 

tilkü öz yinke ürse uduz bolur 

"Tilki kendi yuvasına ürerse uyuz olur." Bu atasözü, kendi boyunu, 
ailesini veya yöresini yeren kimsenin bu tavrını yadırgamak ve 
ayıplamak için söylenir. 

tirig esen bolsa tal} üküş körür 

"Kişi esenlik içinde bir hayat sürerse şaşılacak çok şeyler görür" 

anlamındadır. 

ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas 
"Kırda yol işareti bulununca yoldan şaşılmaz, kişide akıl olunca ise 

konuşmasında hataya düşmez." 

ulu~ yagn ogul~a ~alır 
"Omuz yağırı oğula miras kalır." Çürıkü orası sinir ve eklemlerin 

birleştiği yer olduğu için yara çabucak iyileşmez. 

üme kelse ~ut kelir 

"Sana misafir gelince bereket gelir." Yani ev sahibi misafirden bereket 

umar, onu yüksürımez. Şu şiirde geçer: kelse ~alı yarlıg bolup 

yunçıg üme / ke ldür anu~ bolmış aşıg tutma uma "Sana pejmürde 
halde, gönlü kırık bir misafir geldiğinde evinde hazır olan yemeği 

hemen getir, onu umut iç inde bekletme." 

yır~ y er sawın ar~ş keldürür 
"Uzak yerin haberini kervan, yolcular getirir. " Bu, bir Arap 

şiirinde geçen ~;>l ;.J ;,,.o 1ı;.;;.~~ ~~; wa-ya 'tıka bi 'l-abbari man 

lam tuzaww idi " Sana haberleri azık vermedik lerin getirir." 
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Günümüz Türk Dillerinde Atasözleri 
Günümüz Türk dillerine ait atasözleri Türkçeden başlamak üzere 19. 
yüzyıldan beri batıda ele alınmaktadır. Bu konuda Çuvaş, Özbek 
atasözlerini ilk sırada anmalıyız. W. Radloff'un Proben'leri aracılı
ğıyla da Hakas, Altay, Karay atasözlerinden 19. yüzyıldan beri haber
darız. Ancak bu konuda en eski, ilk bilgiler Türkçeye aittir. 

Osmanlıcada Atasözleri 
Avrupa' da Türkçe / Osmanlıca üzerine hazırlanan çeşitli gramer 
çalışmalarında Türk atasözlerine yer verilmiştir. 

· 'Af/e.m:ie'ilmr eder··tZllah tala . taCl~r eder. 
r~~~~;k.H:oajo. pro,poJ? t~~ ])r;ııs,A~fB9nit. ~ 
: .~)[;'Ji: ''h_ı\ornQ· p'.., enfa.:,:_ e' Dib''di.fıp' one. ' . 
tı~!\ ' :...~1 ·. ı ·r · -: . ·. ,: .•. ~.... . ,•ı.' _ -.-.. : .• .'· · ,. 

Yukarıda Megiser'in atasözlerine yer verdiği bölümün başlığı ve bir 
atasözü Latince çevirisi ile yer almaktadır: Adem tedbir eder Allah 
taala takdir eder. Burada yer alan atasözlerinin tamamı H. Stein ta
rafından yayımlanmıştır (1984). Megiser burada 220 söze yer ver
miştir: 
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Hileyi hile bozar. 

Kartal sinek avlamaz. 

Arylayış yaşamadın gelmez. 

Bir helal bin haramdan yegdür. 

Bal tutan parmak yalar. 

Körlerin arasında sen dahi gözülJ kapa. 
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Osmanlılardan bugüne Türk atasözleri Türkiye'de bir çok çalışmada 

ele alınmıştır. Aydın Oy'dan K. Eyüboğlu ve Ö. A. Aksoy'a çok 

sayıda araştırmacı atasözleri üzerine olan çalışmalarını Şinasi'nin 

Duri1b-ı emscll-i Osmaniye'ye ve benzeri çalışmalara dayandırmışlar

dır. Konuyla ilgili olarak en yeni ve ayrıntılı çalışmalar S. Beyza

deoğlu'm aittir (Beyzadeoğlu 2003 ve 2004). 

Çuvaşçada Atasözleri 
Çuvaş atasözleri ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak Uwe Blasing 
tarafından ele alınmıştır. Türkiye'de de N. Yüce ve E. Ceylan'm 

(1996) çalışmaları vardır. Blasing'in çalışması yöntem itibariyle Türk 

dillerinin atasözlerinin hazırlanmasında kılavuz, örnek bir çalışma 

olup alanın abidevi bir çalışması özelliğini taşımaktadır. Yeri geldik

çe, dengi buhmdukça, öteki Türk dillerine ait atasözleri kaynak göste

rilerek Çuvaşça örneğin hemen devamında çevirileri ile yer alır. Bu 

örnek çalışmadan bir-iki maddeye daha evvel yer vermiştim (Ölmez 

2008). Blasing'in çalışmasından aşağıda bir madde daha yer alır: 3 

§ 2982 Tayma puSa xeS vitmen / vitmest. "In ein unterwürfiges Haupt 
dringt kein Schwert ein." 

Türkiye'de de U. Blasing'in kalıbı Ö. Çobanoğlu'nun çalışmasında 
izlemniş, Türk dillerine ait atasözleri, Blasing'in çalışmasındaki sıraya 
benzer bir sırayla listelenmiştir. Bir girişle birlikte hazırlanan çalışma 
için bk. Ö. Çobanoğlu, 2004. 
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ttü. Eğilen baş kesilmez. 

özb. Egilgdn bdşnı lµ,lıç kesmds. 

krg. İyilgen baştı lçılıç kespeyt. 

tat İyi!lgdn başni lçılıç kismds. 

krç. İyilgen başnı f!,ılıç kesmez. 

azb. Ayiliin boynu f!,ılınc kiismdz. 

tat. İyelgiin muyınnı f!,ılıç kismds. 

tat. İyelgdn muyennı lçılıç kismiy. 

ttü. Eğilen boynu vurmazlar. 

azb. Ayiliin boynu vurmazlar. 

tel. Y abaş paştı lrzlıç kdspds. 

ttü. Aman diyene kılıç kalkmaz. 
az. "Aman" deyiinin boy<n>unu vurmazlar. 

Maddenin sonwıda Rusça çevirisi ve benzer yapıdaki öteki Çuvaşça 

örnekler yer alır. 

Halaççada Atasözleri 
Doerfer-Tezcan yayınlarında Halaç folklorüne ayrıntılı değinilse de 

atasözlerinden fazla örnek yer almaz. var olan örnekler de başta 

Azerbaycan Türkçesi olmak üzere komşu dillerle, Farsça ile ortaklık 
arz etmektedir (Doerfer-Tezcan, s. 170): 

el eli yilr, ekki el holnur yiizii yilr 
"El eli yıkar, iki el de döner yüzü yıkar" 

menüm dalum k-imse f!,aşzmaz menüm elimde sa 'va· 

"Benim sırtımı kimse kaşımaz, benim elimden başka" 

ciyri yik be-men ... menzilke iermez 

"Eğri yük menzile/eve ulaşmaz" 
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Yakutçada Atasözleri 
Yakut atasözleri W. Radloff ve E. Piekarski'nin [Pekarskiy] 

çalışmalarından beri iyi bilinmektedir. Aşağıda Y akutçadan yalnızca 

bir-iki atasözüne yer verilmiştir: 4 

Abaahını abaahı siebet(§ 1602) 

"Şeytan şeytanı yemez /it iti ısırmaz" 

Alcatıı döböry, aryaruu uustuk (§ 3477) 
"Yıkmak kolay, yapmak zor" 

Inab üüte ayağar 

"İneğin sütü yeminde." 

Hakasçada Atasözleri 
Hakasçadaki atasözleri ilk kez 1907'de W. Radloffun Praben'inde 

IX. ciltte yer alır; Sagaylara ait olan bu sözler Abakan'da 1878-1884 

yılları arasında N. Katanoff tarafından derlenmiştir (Önsöz, s. II). 

Burada takpak başlığı altında dört söze yer verilir (Nr. 157-160, s. 
228; çevirileri, çeviri cildi s. 196-197): 

Taran azıma ot sıksın./ 

Tas pazıma tük sıksın./ 

Ank-ta polza semiske pala 

As-tii polza köpke pala! 

Kıs tUtkancci kös tut./ 

4 Yakutça atasözleri Bliising 1994'ten alınmış olup hemen yanı başlannda 
ilgili maddenin numarası yer alır, son atasözü ise Bliising arşivindendir. 
Blllldan başka Türkçe olarak az sayıda atasözü Cargıstay 1993'te yer 
alır (s. 79-81, çeviren N. Çetin); ayrıca bu yakınlarda çıkan Kirişçioğlu 
2007'de de bir inceleme ve Yakut atasözü örnekleri yer alır. 
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ikki pöle pölispesl 

Püriik-pile sabıspas.I 

Sugga kirze tartıspas.I 

MEHMET ÖLMEZ 

§ 422 altında (s. 255) sekiz atasözü daha yer alır: 

Çokta-da, umakta-da pidii ticelJ: 

Kizi polza, attıg polcaJJ, 

Kiik polzo, tüktüg polcory 

Azım as poldı, 

Pazım tas poldı.I 

As elig, 

Pas miilig.1 

PUr kespen taskıl par-ha? 

Pilispiin ösken kizi par-ha? 

Aba çörben tas/al par-ha? 

Aspiin kongan er par-ha? 

Çolgıs kizi çonnory kortık, 

Çolgıs ogos çeldery kortıkl 

SOgi-cog kizi polbas, 

Ülgüzü-cok ödfk polbosl 

SıgırzaJJ, çel polar, 

SıbıranzaJJ, kop polar. 

Hakasça ve ona bağlı olarak Şorca atasözleri üzerine yakın zamanda 

bir çeviri yayımlanmıştır. M. Roos, H. Nugteren ve Z. Waibel'in ha-
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zırladığı çalışmada başta Radlofftan olmak üzere çeşitli yayınlardan, 

çalışmalardan derlenmiş 232 atasözü yer alır. Kimi atasözlerinde ha

zırlayan da (Z. Waibel) kaymk kişi olarak katkıda bulunmuştur. Çalış

manın giriş bölümünde verilen bilgiye göre, W. Radloffwı yayınları 

esas alınıp Proverbium Turcicum isimli bir çalışmaya başlanmışsa da 

bu çalışma yayımlanmamış bir çalışma olarak kalmış, ancak hazırla

yanlar bu malzemeden yararlanmıştır. Söz konusu çalışma H. W. 

Brands'a aittir. Çalışmada Hakasça atasözleri yeri gelince Tuva, Al

tay, Uygur, Kırgız gibi Türk dillerindeki denkleriyle karşılaştırılmıştır. 

Sarı Uygurcada Atasözleri 

Sarı Uygurcaya ait atasözleri 51 atasözü, sekiz özlü söz ve Şira 

Yogurca (Moğolca) 35 atasözü ile birlikte çeşitli kaynaklardan der

lenerek karşılaştırmalı olarak yayımlanmıştır. Sarı Uygurlar atasözüne 
it'ip f;oz /sn/ ("gelenek" ve "söz") adını verirler (Roos vd. 1999: 191). 

Aşağıda buradan alınan bir kaç atasözüne translıipsiyonları ya

lınlaştırılarak yer verilir: 

eh senken ışt tahrt:J tr:J (~ isenyen ışt tartu-dr:J) 

Güvendiği /inandığı köpek ısırır (Güvendiğiniz köpek ısırabilir, "ata, 
ite güven olmaz") 

ışttıl} ıh çikiti af!, yay salıwalmas 
"köpeğin içine ak yağ koymak olmaz"5 

kısı larlaso tanısf!,o /mal ohf!,aso tanısf!,o 
"İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa tanışır/anlaşır." 

kısınılJ kizkı I ahttıl} ezer "insanın elbise( si), atın eyer(i)." 

[Krş. DLT er atın, kuş kanatın] 

Y azarlann verdiği örneklere Sengel Tuvacasından bak ı 'tll1J iştinde 

sarıg üs doktiivas "kötü köpeğin kanunda sarı yağ durmaz" eklenebilir 
(Taube § 62, s. 168). 
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~hıtıya yay köhkitmi I yoyırya sey köhkitmi 

"Çinliye yağ gösterme, Uygura sebze/yeşillik gösterme"6 

Altaycada Atasözleri 
Altaylara ait ilk atasözleri W. Radloff'wı Proben'lerinin ilk cildinde 

yer alır. Altay bölgesinden derlenen ilk ciltte Altaylardan, Teleütler

den, Lebed Tatarlarından, Şorlardan ve Soyanlardan derlenen ürünler 
yer alır 1866'da Türk Halk Edebiyatından Örnekler'in ilk cildini 

yayımlayan Radloff yine bu ilk cildin ilk bölümü olarak ülger sös 

başlığı altında 91 söze yer verir: 7 

Te1Jereni1J kujün tudayn tep ne sanayzı1J? 

Te1Jisti1J palıf;ılJ tudayn tep ne sanayzıJJ? 

Alabugada min yok, 

Alu ki/ide oy yok. 

KarınılJ söziin kapka suk.1 

YanılJ söziin yançzkka sal./ 

Salkındil künde ençü yok, 

Sagıştü künde uyku yok. 

Er tiskini uzun, 

At tuygagı yazı. 

Yaman it semirze, 

Yanına kfji yiltpas.I 

Çinlilerin ve Sarı Uygurların birbirinden çok farklı olan yeme-içme 
adetlerini gösterir. 
Buradaki atasözlerinin tamamı ayn bir yazıda ele alınacaktır (Proben, 1, 
1-7); R. R. Arat'ın Arap harflerine el yazısıyla aktardığı metin 1994'te 
tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır: Arat, Reşit Rahmeti, 1994: Güney 
Sibirya Türkçesi, yayına hazırlayan: O. F. Sertkaya, Ankara: 211-217. 
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Yaman kfji payza, 

Yanına kfji yiltpas.I 

Su körböyçz ödük çeçpe ı 

Kiik polzo, tüktil polor, 

K-i,ji polzo, attil polor. 

Köp adıp mergen polbos, 

Köp aydıp çeçen palbas. 

Yandan yabıs bal! 

Uluga ukur pal! 

Kwnandı Diyalektinden Atasözleri8 

Ekki koyondı sürüşselJ 

Biruzi de tudup bolbozılJ 

Ölüm kaçan da bolzo, 

Şıltıgını taapalar. 

Kapçı k-i,ji sös albas, 

Çügürüş çürgen k-i,ji çer albas. 

Üreneten öydö üren. 
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Altay atasözleri ile özlü sözlerinin bir kısmı Altay Çümdü Sös / 

Krılatıye Slovar adlı kitapta Rusça çevirileri ile toplanmıştır. Anılan 
kitapta 1311 söz toplanmıştır (Gomo-Altaysk, 2007). 

N. A. Baskakov, Sevemıye dialektı altayskogo loyrotskogol yazıka, 
dialekt kumandintsev /kumandı-kijil, Moskva 1965, s. 142, 144: Kep sös. 
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İbrahim Dilek'in hazırladığı bir çalışmada da Altayca atasözleri tanı

tılmış, tasnifli olarak 132 atasözü konularına göre sıralanmıştır (Dilek, 

1996). 

Kırgızcada Atasözleri 

Kırgız atasözleri de ayrıntılı derlenmiş, yayımlanmış sözlerdir. Türki

ye' de bu atasözlerinden çeşitli çeviriler vardır (Çelik Şavk 2002): 

Coo ayagan, caraluu 

"Düşmanına acıyan yaralanır" 

Kargış albay, alkış al 

"Beddua almaktansa dua almaya çalış" 

Tatarcada Atasözleri 

Tatar atasözleri en ayrıntılı çalışılanlardandır. Blasing'de konuyla 

ilgili çok sayıda örnek karşılaştırma için yer aldığı gibi sonda da bu 

konuda bir liste yer alır (s. 782-794): 

İd'il kürmiy ifik salmıylar (§ 251) 

(İd'il kürmiy ayaq çişllmiy) 

"Volga'yı /Dereyi görmeden etekleri/ paçaları sıvama" 

(Volga'yı görmeden ayakkabıları çıkartma) 

Başkurtçada Atasözleri 
Başkwt atasözleri için çoğwılukla Başkwtça sözlükler kullanılmıştır. 

Aşağıda Blasing' den alınan iki atasözü yer alır: 

J;ulıry minen bir, ayayıry minen ille (§ 2079) 

"Elin ile ver, ayağın ile ara" 

Bal, bal tiglnden awıga tat bulmay (§ 2079) 

"Bal bal demekle ağız tatlanmaz/tatlı olmaz" 
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Kazakçada Atasözleri 
Kazakçadaki özlü sözler ilk kez 1870'te W. Radloff'wı Proben'inin 

III. cildinde yer alır: Kara Söz. Ülgölü söz / V olks-Worte. 1. Alte 

Spıüche. Sonraki yıllarda Kazak deyimleri ve atasözleri üzerine 

ayrıntılı çalışmalar yayımlanmıştır. Aşağıda Kazak halk edebiyatına 

ait bir derlemede yer alan atasözlerinden bir kaçı yer almaktadır 

Kazahskaya narodnaya poeziya, l 964 'ten: 

Cau cof!, deme, car astında, 

Böri cof!, deme, börik astında. 

"düşman yok deme, yar altında, 
kurt yok deme, börkün altında" 

Caudı ayagan caralı bolar. 
"Düşmanına acıyan yaralanır" 

Colbans catagınan da belgili. 
"Arslan yatağından bellidir." 

İt toygan cerine, /Er tugan cerine. 

"Köpek doyduğu yere, insan da doğduğu yere (hayrandır)." 

Kisi elinde sultan bolganşa, 

Öz elinde ultan bol. 
"Başkasının ülkesinde sultan olmaktansa kendi ülkende taban ol." 

Köpti camandagan 

Kömüw siz f!,aladı. 

"(harfiyen) Çoğu kötü gören mezarsız kalır." 

Tau tauga f!,osılmas, 

El elge kasılar. 

"Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur." 
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Bügüngi isti erteJ}ge ~aldırma. 
"Bugünkü işi yarma bırakma." 

Ca~sı a*a bir ~amşı, 

Caman a*a mılJ f!,amşı. 
"İyi ata bir kamçı (yeter), kötü ata bin kamçı (gerekir)." 

Balalı üy hazar, 

Balasız üy mazar. 

"Çocuklu ev pazar yeri (gibi canlı), çocuksuz ev mezar (gibi sessiz)." 

Celmen kelgen, celmen keter. 

"Yel ile gelen yel ile gider. (Haydan gelen huya gider.)" 

May sasısa tuz seher, 

Tuz sasısa ne seher? 

"Yağ kokmaya başlarsa tuz serpilir, tuz kokarsa ne serpilir?" 

Tış~anga - ölim, 
Mısıf!,f!,a - ayın kerek. 

"Sıçana ölüm, kediye oywı lazımdır." 

Kazak atasözleri Türkiye'de ilk kez Çin Altayı'ndan Türkiye'ye göç 

eden Kazaklar arasından derlenmiştir. Bu atasözleri Saadet Çagatay'ın 

1953 ve 1954 yıllarında yaptığı derlemelere dayanan Kazakça Me

tinler içerisinde yer alır. Burada 1169 atasözüne yer verilmiştir. 

Atasözleri burada 19 başlık altında tasniflenmiş olarak ele alınmış, 

Latin harfleri ile Kazakça ve Türkçe olarak yayımlanmıştır. S. Çaga

tay, Kazaklar ve atasözleri için şnııları söyler: "Ata Sözleri'nde bu 

göçebe halkın hayat görüşüne ve felsefesine hayran olmamak kabil 

değildir. Pek çiy, müstehcen derecede çıplak olanlarda dahi, saf bir 

tabiat halkının bu derin hayat görüşünün mizahını neşe ile karşılamak 

ve kusllll.lllu görmemek temayülü, bizi bütün varlığımızla mağlup 

etınektedir." (Çagatay 1961: 6). Atasözleri 12-97. sayfalar arasındadır. 
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Nogaycada Atasözleri 

Nogay atasözleri, gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanılarak 

son yıllarda İnternet sayfalarında yeterli sayıda yer almaktadır. S. Ça

ğatay'ın da bu konuda kısa bir yazısı vardır (1961 ). Aşağıda 

Blasing' den alınan iki örneğe yer verilmiştir: 

Bala yılamasa, anası emşek bermeydi (§ 1) 

"Ağlamayan çocuğa meme vermezler" 

Ayagın körip, asın iş, anasın körip, /µ,zın al(§ 1) 

"Anasına bak, kızını al, kenarına/kıyısına/tarağına bak, bezini al" 

Kumukçada Atasözleri 

Kwnuk atasözleri Türkiye'de iki ayrı kitapta ele alınmıştır. Aşağıda, 

Kwnukça sözlüğe dayanarak Ç. Pekacar'ın yaptığı derlemeden bir kaç 

örnek çok az değişiklikle swıulmuştur. 9 

Açnı xadirin tof!, bilmes. "Açın halinden tok anlamaz." 

Baş sav bolsa börk tabulur. "Baş sağlam olursa şapka bulwıur." 

Çaf!.ırganga bar, çaf!,gandan f!,aç. "Davet varsa git, kavga varsa kaç." 

Edil görmey, etik çeçmes. "İdil (ırmağı) görülmeden çizme çıkarılmaz 

(Dereyi görmeden paçaları sıvama)." 

El gesgen f!,ol avurtmas. "Halkın kestiği el acımaz (Şeriatın kestiği 

parmak acımaz)." 

Eşek eşekni borçga xaşır. "Eşek, eşeği borca kaşır." 

Gemede gemeçi bulan erişme. "Gemide gemici ile tartışma." 

İgitge ya gülle, ya sülçe batılmas. "Yiğide gülle de mızrak da 
işlemez." 

İt itni aşamas. "İt iti ısırmaz (harfiyen. İt iti yemez)." 

Köp söznü azı yaxşı, az söznü özü yaxşı. "Çok sözün azı iyi, az sözün 

özü iyi 

Maşa busa f!,ol bişmes. "Maşa varsa el yanmaz." 

Çetin Pekacar, Kumuk Türklerinin Atasözleri, Ankara 2006; Rıdvan 
Öztürk -Osman Uyanık, Kumuk Atasözleri ve Deyimleri, Konya 2006. 
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Namartnı çıragı yanmas. "Hainin mwnu yanmaz." 

Ögüzüne güçü yetmegen arışın töbeler. "Öküzüne gücü yetmeyen 

(arabanın) okwıu döver. (eşeğine gücü yetmeyen semerini döver)" 

J:;algan işni ot basar. "Ertelenen işi ot kaplar." 

Sof!,ur ögüz özü barır xasapga. "Kör öküz kendi gider kasaba." 

Taşgın geter, taş f!,alır. "Sel gider, taş kalır." 

Ulanı yof!,nu f!,ızı barır çerivge. "Oğlu olmayanın kızı askere gider." 

Üy algınça, xonşu al. "Ev alma, komşu al." 

YmJiz terek bav balmas. "Tek ağaç (ile) bağ olmaz." 

Kırım Tatarların da Atasözleri 

Karadeniz'in kuzey kıyısı boywıca Romanya'dan Kırım'a kadarki 

Tatarların atasözleri ve deyimleri Türkiye'de yayımlanmıştır (Ülküsal 

1970). Çalışmada ayrıca bir de kısa sözlük yer alır Aşağıda bu 

derlemeden bir kaç atasözü yer alır: 

Adam bolganga bir söz ceter. "adam olana bir söz yeter" 

Blrevl aşar blrevl karar, kıyamet ondan kopar. "biri yer biri bakar, 

kıyamet ondan kopar" 

Cuwaş atıl} tekmesi kattı bolur. "yavaş atın tekmesi pek olur" 

Guzel k6mıek k6zge savap. "güzele bakmak sevaptır" 

Kurt kartaysa itlerge maskara bolur. "kwt kocayınca köpeklere 

maskara olur" 

Öpkemen turgan zararman oturur. "öfkeyle kalkan zararla oturur" 

Suv işkenge cılan da tiymez. "su içene yılan bile dokWllllaz" 

ÜyseJJ k6p üleşsen az. "Yığsan çok bölsen az" 

Vakıtsız aşkan terek boy atmaz "vakitsiz (çiçek) açan ağaç uzamaz" 

Karaycada Atasözleri 
Karayca atasözleri W. Radlofftarı beri bilinmektedir (1896). İbrani 

harfli Kırım Karaycası atasözleri Latin harfleri ile bu yakınlarda 

çıkacaktır_ıo Radloff yayınında Zarpu Mesele başlığıyla yer alan ata-

10 Proben der Volkslitteratur der nördlichen türkischen Stiimme. VII 
Theil. Die Mundarten der Krym, Gesanunelt nnd Übersetzt Dr. W. 
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sözleri ilk harflerine göre, İbrani alfabesi sırasına göre Zarpu Mesele 
"A", ZarpuMesele "B", ZarpuMesele "G" şeklinde ZarpuMesele 

"Ş"ye kadar sıralanmıştır. Her başlıktan evvel o harfi tanımlayan 

uyaklı sözler yer alır: 

A için: Alef, İstanbul, binek at, yükü1J alma, sevdigim adı Abraham, 

zarpu mesele, dönip nereye gelirsin İzmir'e. 

B için: Bet, Bağdat, binek beygür, yüki bal, sevdigi1) adı Berke, zarpu 

mesele, dönip nereye gelirsin Burğaz'a. 

L için: Lamed ilen Lepiska, binek leylek, yüki limon, sevdigi1) adı 

Levi, zarpu mesele, dönüp nereye gelirsin Leh 'ke. 

471 atasözü ve deyimin yer aldığı derlemeden örnekler aşağıdadır: 11 

Aç ayuv oynamaz, talı f!,apçıf!, egilmez. 

'Açma sırılJ dostuJJa, dostu1Jnı1J da dostı vardır, dese gerek dostuna. 

Aduy çılçınca boyınuJJ çılrsın. 

'Arefe güni yalan sevleyen bayram güni yüzi f!,ara çzf!,ar. 

Asılırsan agır dalga asıl. 

Bal dutan barmagın yalar. 

Başta alçıl olmazsa eki ayaf!,f!,a zor verir. 

Bil} keselik malılJ olunca, bir ahçalıf!, bahtıl} olsun. 

Bir atnılJ xayırına bilJ at suv içer. 

Bir işni işleyince düşünip işle. 

Börü balasın yemege istese, çamurga bulgar SOIJ yer emiş. 

Bütün dünya göçe gider, zekat veren sefa eder. 

Çalçıran yere varmaya ar eyleme, çalçırmayan yere varıp yeriJJi dar 

eyleme. 

ÇobannılJ gönli olsa, tekeden süt çıf!,arır. 

Çoga tarı ekilmez, çekişmey bekişmez. 

11 

Radloff /Kuzey Türk Boylarının Halk Edebiyatından Örnekler. VII 
Bölüm. Kırım Ağızları, Bir Girişle Latin Harfli Transkripsiyonu Hazır
layan Tülay Çülha, İstanbül (bashda). 
Örnekler için bk. Radloffyayıru, İbrani harfli bölüm 216-235 arası; T. 
Çülha yayını 508-524 arası. 
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Ço~tan ço~ ç~ar, azdan az ç~ar. 

Deli dostul} olunca, ~ıllı düşmanılJ olsun. 

Delige deli deseJJ, deliligin arttırır. 

Deveci ilen f!,onuşannılJ f!,apusı büyük olmalı. 

Deveden büyük fil var demişler. 

Deveni yardan attıran, bir tutam attır. 

DinsizilJ halçından imansız gelir. 

Dost baş~a, düşman aya~~a ba~ar demişler. 

Dost hatırı üçün çiy tavuf!, yemişler. 

Eki ~arpuz bir ~oltu~~a sıgmaz. 

El eli ilen yılan dut demişler. 

El üçin aglayannuy gözi çılçmış. 

'Erinçek eki oturır bir sıçar. 

'Evel can SOIJra cihan. 

Fikirsiz f!,uş uçsa f!,onmaga dal bulamaz. 

Fuf!,arenilJ oglu olunca zenginnilJ kölesi ol. 

Geçme namert göpürinden, f!,o aparsın suv seni. 

Gendi arşını ilen kişiye bez vermezler. 

Gendi düşen yılamaz. 

Göz bini görer, gönil biri sever. 

Güç ilen gücen dutulmaz, f!,olay ilen aslan dutulır. 

Gülmemeli faf!,iri, ne bilirsin axiri. 

Güzellik başa beladır, çirkinlik altın fral'adır. 

Harif olan aJJlar, ahmaf!, olan tinler. 

Hay ilen gelen, huy ilen gider. 

Her gün aglamaJJız, bir gün gülmesi olur. 

Her taş yerinde agır demişler. 

Her xoroz gendi çöpliginde öter. 

Kedinin agzı cigerge yerişmezse sasıf!, der. 

Köp f!,uş uçar av yof!,tır, bir f!,uş uçar av vardır. 

Köpege ta/anmadan, çalıyı dolaşması eyidir. 

Köpegi öldürene sürketirler. 

Köy köpeksiz olmaz, bag dikensiz. 

Laf ilen pilav pişmez. 
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Lagabı ilen yigid yalçışır. 

Leylegüy ömri şa~ şa~ ilen geçer. 

Mefasız dostıl} olunca alçıllı düşmannılJ alsın. 

Minareni çalgan lçıbftnı hadırlar. 

Minder salgan gendi otunr. 

Minnet köpürinden geçme, f!,o aparsın suv seni. 

Misafir itnilJ f!,uyrugı butunuJJ arasında. 

Misal tilki yatagında yatma, f!,oy yesin aslan seni. 

Ne güçüJJe güvenme ne malıJJa inanma. 

Ne saçsaJJ anı ararsın. 

Ne şeytanı gör, ne salavat çek. 

Ne verdilJ elime, ne sileyim yüzüJJe. 

Ne verirseJJ elilJ ilen, o gider senilJ ilen. 

Nerede çafrlufr arada bafrlufr. 

PGknilJ anası aglamaz demişler. 

PapazılJ dedigin dut, etkenin edme. 

Parasız hazara, kefensiz mezara demişler. 

Pire üçün yorganı yalçmışlar . 

.t;.alçma eli1J ~apusın ~a~arlar senilJ ~apu1Jı . 

.t;.atalagan taş~a ot bitmez. 

J;.ayda çafrlıfr anda bafrlıfr . 

.t;.ol f!,olnı yuvar, f!,ol f!,ayıtır yüzni yuvar . 

.t;.onşı1Jnı1J başı agrısa sen içilJi dut . 

.t;.urt f!,ocarsa köpegilJ masf!,arası olur. 

Raf!,ip sözüne uygan alçıbet candan olur demişler. 

Rüşvet yiyen haf!,tan f!,orkmaz. 

Sahur tibi sarı altın. 

Saçf!,an arar, saçmagan ne arar. 

S~ınan göze çöp düşer. 

Sarp sirke f!,abına zarar. 

Satın almadıgılJ f!,ul olmaz dogurmadıgılJ evlad olmaz. 

Serçeden f!,orf!,an tarı ekmez. 

Sevgenge süt, sevmegenge sert. 

SogannılJ tatlısı olmaz demişler. 

79 
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Sütten agzı pişken 'ayranı üfürip içken. 

Şafr şafr eder nalçaçıfr, iş bittiren ahçacıfr. 

Şer 'at kesken parmaf!, agrımaz demişler. 

Tatlı dil yılanı yuvadan çıf!,arır, yaman dil insanı imandan. 

Tavuf!, düşinde tan görir. 

Tekkeyi pekleyen çorbasın içer, demişler. 

Tevekeli yapraf!, tepremez. 

Tilkiye baş olmadan aslana f!,uyr1* olması eyidir. 

Tiş etinden f!,ann doymaz. 

Ucız etnilJ çorbası tatımaz. 

Ummaz taş baş yarar. 

Var dalçınır yof!, balçınır. 

VardıgılJ Varna, geldigilJ f!,avarna. 

Veresiye şarap içen, eki keret sarhoş olur. 

Xalabal~ta pilav yemeden tenhada kötek yemesi eyidir. 

Xasap~a yag ~aygusı, eçkige can ~aygusı. 

Yalancınuy evi yansa inanma. 

Yavaş atıl} tekmesi f!,attı olur. 

Yenilen kürüşe doymaz, yazılan yazı buzulmaz. 

Yılan bagrı ilen gezer, yine ilen f!,uyu f!,azar. 

Zengin olup f!,abarma, zügürt olup geberme. 

Zengine ot lazım olsafuf!,arayılJ elin çörep eder. 

Zengine ragbet çof!,tır, zügürte ehtibar yof!,tur. 

ZenginnilJ gönli olunca,fuf!,arenilJ canı çzf!,ar. 

Zorga daglar dayanmaz. 

Zügürt Allahıry fraribidir. 

Karay atasözlerinden bazısı Sereya Şapşal'ın 1928'de çıkan "Kırım 

Kara'I Türkleri" başlıklı yazısında yer alır. Kırım Karaylarınm anla

tıldığı çalışmada !<;ara 'imlerilJ Jjalf!, Edebiyyatına Da 'ir Misaller baş-
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lığının altında "A_talar Sözi - neşide ve çlmüb-ı emsal" alt başlığı ile 

toplam altı atasözüne yer verilir: 12 

Turdı yürek gitdi baş 

J;aytdı yürek frayda baş 

Kimi şu tapmay içmege 

Kimi köpür tapmay keçmege 

ErbinilJ aytganılJ et, etgenilJ etme 
J;azan fratalagan frapagıry frapganJ hep bir harf ile ihtida eden 

At bilen yigitnilJ başına neler kelmez 

AnaJJ tat, babalJ tat, neJJe kerek şaJJa öksek at./ 

Min malıyılJ yorgalat . 

.t;.ızılJ f!,olJŞU üyünde yatmasun, oglu1J hazar aşı tatmasun .. 

Üy yaşagan bal.ta _tışda fralır .... 

Trakay Karaylarınm atasözleri ve deyimleri son olarak Aleksander 

Dubiiıski değinmiş olup 304 atasözüne Rusça çevirileri ile yer ver
miştir:13 

12 

13 

Bk. Tülay Çulha, "Sereya Şapşal'a Göre Karay Türkleri ve Karayca", 
Türk Dilleri Araştırmaları, 12, 2002: 97-188, atasözleri için s. 143-144, 
Osmanlıca metin için 183-184. Kının Karaylannın atasözleri üzerine bir 
Karay tarafından kaleme alınan bir başka çalışma bildiğim kadanyla W. 
Zajqckowski'nin çalışmasıdır (1959). 
Atasözleri 1974'da Rocznik Orientalistyczny'deki. (38. Cilt) ilk ya
yımından sonra Dubiiıski 'nin yazılanmn derlendiği şu çalışmada tekrar 
yer almıştır: Aleksander Dubiiıski, "ITocrroBrrıı;ı,ı H rroroBopKH Tpa
KaiicKHX KapaınvıoB", Caraimica. Prace karaimoznawcze, Warszawa 
1994: 235-248. 
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Açı canlı k'op Soileyt, aç karınlı k'op aşeyt. "dertli insan çok 

konuşur, aç insan çok yer" 

Agın suv yolun tabar "akan su yohmu bulur". 

At balası at, it' balası it'. "at yavrusu at, köpek yavrusu da köpek 

(olur)" 

Bir ağaç orman t'uvu 'l, bir çeçak yaz t'uvu'l. "Bir ağaç orman değil, 

bir çiçek yaz değil" 14 

Comart k'olrfıaksii, erifıçak et'rfıaksiz. "cömert gömleksiz, tembel 

ekmeksiz" 
İt' it'ni tişlamit'. "iti iti ısırmaz" 

Kart avuzga, yangı aş. "kart/İhtiyar taze pişmiş yemek" 

K'ufı işlarga - k'eça t'uşlarga. "gündüzleri çalışmalı, geceleri 

dinlenmeli" 
Ölgan kay karxmıt b'afud'afı. "ölmüş koyun (~ eşek) kurttan 

korlanaz" 

Saban koluyda - et'mak ambarda "saban elinde, ekmek ambarda 

(çalıştığın sürece aç kalmazsın)". 

Toy öpk'asii - toy k'elifısii. "düğün kavgasız, düğün gelinsiz 

(kavgasız ve gelinsiz düğün olmaz)" 

Yamgur yavar- b 'urt'uk artar. "yağmur yağar tahıl artar" 

Özbekçede Atasözleri 

Tarihi Türk dillerinden Çağatayca için ilk hazırlanan elkitaplarmdan 

Cagataische Sprachstudien içerisinde 112 tane atasözü yer alır. On
lardan bazıları aşağıdadır: ıs 

aç ayufr aynamas. "[~Aç ayı oynamaz.]"(§ 74, s. 53) 

14 

15 

"Bir ağaçla orman olmaz, bir çiçekle de yaz olmaz" (Türkçe: Bir çiçekle 
bahar I yaz gelmez.) 
Hermann VfilnbE:ry, Cagataische Sprachstudien, Leipzig 1867. Yukan
daki atasözleri Mustafa S. Kaçalin'in hazırlamakta olduğu çeviriden ya
rarlanılarak hazırlamnış, transkripsiyon ve çeviride bazı değişiklikler 
yapılmıştır Konuyla ilgili ilk yayın ise A Oy'a aittir (A Oy, 1972: 239-
241). 
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afracak fran tamurda turmaz. "[~Akacak kan damarda durmaz.]" (§ 

72, S. 53) 

aşufrian işge şeytan fraşulur. "[~Acele işe şeytan karışır.] Acele hep 

uğursuzluktan yana olmuştur. (§ 105, s. 57) 
at arıfrlıkda yigit garıplıfrda. "[~At arıklıkla, yiğit gurbetlikte (kötü 

görünür).]" (§15, S. 47) 

bal tu*an barmagın yalar. "[=Bal tutan parmağını yalar.] Bizzat hiç 
unutmadan hizmet eden kimseye kazançlı iş kalır."(§ 104, s. 57) 

bir yıglagannıry bir külüşü bar. "[~Bir ağlamanın bir gülüşü var.]"(§ 

47, S. 50) 

dünyaga neçe kilgen bolsalJ şunda~ kitesin. "[=Dünyaya nasıl geldi 

isen öyle gidersin.]"(§ 23, s. 47) 

iki kemi tutkan gar~ içinde ~alır. "[=İki gemi tutan su içinde kalır.]" 

(§ 2, S. 45) 
men menlik şeytanga yaraşır. "[~Ben benlık şeytana yaraşır.]" (§ 59, 

S. 51) 

ölsery görüry kery16 balsun. "[~Ölürsen kabrin geinş olsun.]"(§ 53, s. 

51) 

su görmegünce itek çiçme (çizme). "[=Su görmeyince etek çözme.] 

dereyi görmeden paçaları sıvama" (§ 63, s. 52), krş. Tuv A _1_98 

süridin ayrılgan f!,oynı böri yırtar. "[ =Süıüden ayrılan koywıu kwt 

kapar.]"(§ 62, s. 52) 

tamnıryfrulagı bar. "[~Duvarınkulağı var.]"(§ 38, s. 49) 

tayga barsary tayup bar. "[~Düğüne gidersen doyup git] Çürıkü 
kalabalık olursa aç kalabilirsin." (§ 7, s. 46) 

töyege ot kerek bolsa boynunu uzatır. "[=Deveye ot gerek olsa 

boynunu uzatır.]"(§ 40, s. 49) 

Çağdaş Uygurcada Atasözleri 

Çağdaş Uygurcaya ait atasözleri A. von Le Coq'tan beri bilinmek

tedir. Le Coq'wı derlemesinde atasözü ve deyimlerin yer aldığı 312 

16 VfilnbE:ry'de ken yer alsa da olması gereken şekil 1J ile ke1J'dir. 
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söz yer alır. 17 Le Coq'tan yıllar sonra bu konuda G. Jarring'in bir der

lemesi (1985), K. Öztopçu'nwı çalışması, son olarak da Abliz Emet' in 

ayrıntılı bir çalışması yayımlanmıştır. Bu çalışma 430 sayfa olup 2001 

yılında yayımlanmıştır. 

aldıramafr şaitiin "acele işe şeytan karışır" (Le Coq § 255) 

ana körüp qız al qırgaq körüp bös "anasına bak kızını al, kenarına bak 
bezini al" "X" (Le Coq § 21) 

atesi gori yese balesinilJ tişi qamar "Babası koruk yese çocuğwı dişi 
kamaşır" (Le Coq § 81) 

be-talainilJ tagarıge bugdai alıp ~oisa arpa böluptö "yoksul hırsızlığa 
çıksa ay akşamdan doğarmış il (yoksul) ağustosta suya girse balta 

kesmez buz olur" (Le Coq § 226) [Kısmetsiz insan çantasına aıpa 

koysa, buğday olur!] 

ÇOIJ başını açsa kiçik kötini "büyükler başlarını açarsa küçükler 
kıçlarını açar" (Le Coq § 100) 

erzan bahanılJ şorbası tetımas "ucuz etin yahnisi olmaz" (Le Coq § 7) 

"X" (Le Coq § 7) 

hiipdın kelgen hupfra (keler) "haydan gelen huya gider" (Le Coq § 

171) 

f!,azanıJJf;e n-ime salsaJJ çömüşüJJf;e şul çıf!,or "ne ekersen onu biçersin" 

(Le Coq § 195) 

17 Albert v. Le Coq, Sprichwörter und Lieder ws der Gegend von Tuifan, 
Leipzig und Berlin 1911. Çalışmanın Türkçesi öğrencilerimle birlikte 
hazırladığım bir seminer çalışması olup şu an yayıma hazırlamnaktadır. 
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körüngen tag yiraq emes "görünen köy kılavuz istemez" (Le Coq § 

301) 

nadan dösttun zerek düşmen ya[Jşı "akılsız dostwı olacağına akıllı 

düşmanın olsun" (Le Coq § 166) 

öinilJ egesi bolmısa öşkenilJ eti abdurrahman "hocanın olmadığı yerde 
keçiye 'Abdurrahman Çelebi' (denir)" (Le Coq § 142) 

öydiki söz bazarge rast kelmes "evdeki hesap çarşıya uymaz" (Le Coq 

§ 85) 

qassapqa yaq qayqu öşkege can "kasap et derdinde, koywı can 
derdinde" (Le Coq § 18)18 

qızım saJJa dedim kelinim sen işit. "kızım sana söylüyorum, gelinim 

sen işit" (Le Coq § 47) 

qol oşalsa yeJ} içide baş yerilsa börk içide "kol kırılır, yen içinde 
kalır" (Le Coq § 56) 

riis sözdin ölük tirilidö (Le Coq § 222) ~ yabşi gep liişni yiiridö "tatlı 

söz yılanı deliğinden çıkarır" (Le Coq § 237) 

şamal kelmise derab tebremes "ateş olmayan yerden dwnan çıkmaz" 

(Le Coq § 270) 

lame lame köl balur "damlaya damlaya göl olur" (Le Coq § 63) 

tar yerde aş yigiçe kel} yerde muş ye "dar yerde yemek yemektense 

geniş yerde dayak ye" (Le Coq § 287) 

18 krş. Karay atasözü: Jjasapka yag kayf!;usı, eçkige can kayf!;usı. 
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tişinryniry berida göş ya Juşiman fayda bermaydur "[Her şey 

zamanında yapılmalıdır, zamanından evvel ya da sonra yapılan iş 

nafiledir, sonuç getirmez.] X" (Le Coq § 30) 

Türkmencede Atasözleri 

Türkmen atasözleri Türkiye' de yeni Türkmen alfabesiyle yayımlanmış 
olup 7000'in üzerinde atasözü ve deyim içerir (Geldi)'ew - Alty)'ew 

2002). 

At üstündiikini tanar. 

Baş af;ra, bölük af;ra. 

Çagaly ayal gül, çagasyz ayal dul 

Dosty köp - duşmansyz bolmaz. 

Elin yag balsa, başyfıa çal. 

Garga gelse gaz gider. 

Halwany hekim if;er, şallagy - jetim. 

!ki at bir agaja baglanmaz. 

Kyrkyna çydan kyrk birini-de çydar. 

Oglany atasy tanar, aty - ef;esi. 

Özüni bilmedik özgdni bilmez. 

Soraşan f;olyny f;itimıez. 

Tirsegi dişldp bolmaz. 

Uruşgan ogul atasyna af;tmaz. 

Üzüm üzüme baka-baka garalar. 

Yagşy yigidifı adyny eşit, özüni görme. 

Salırcada Atasözleri 

Türk atasözleriyle örtüşen bir hayli Salır atasözü vardır. Salır atasöz

lerini Zhang Jinfeng'in (5f::Jtti'f:) 2008 yılındadaki yayınında buluruz. 

Salar İbret Sözler "Salır Atasözleri" (!i!Hıl':!Giffiii'f Salaer yanyu) 

adıyla ve Türk alfabesiyle yayımlanan çalışma, kısa bir srmuş ve kısa 

bir son sözle yayımlanmıştır. Aşağıda bu yayından bir kaç örnek yer 

alır: 

Dama dama göl volur. 
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"Damlaya damlaya göl olur." 
~ıi:li~ıi:lis~7.K~~lllfnX:i!Jl18, 

Öydiği sumurlağanı hazarda doğru etinmez. 
"Evdeki hesap çarşıya uymaz" 

*ın?.1Tt\\s~1'11rıı ınfr ::r-i.!l, 

Keleğen daşa ağır yoxdur. 
"İşleyen demir ışıldar." 

1'l Hl s~ i5 ~ ::r-ıt:ın: , 

Yiğit sözden yanmaz, hars izden. 
"Yiğit sözünden, kaplan da izinden vazgeçmez." 

%m7F!E§J~Il1\ rnıııspı , JzH.ıt 13~,1'11§, 

Bugüngi işni erteğe qoyma. 
"Bugünün işini yarına bırakma." 

7F'li'JEl4-:XS~l.ll''illl'~ S)j :512, 

Azeri Türkçesinde Atasözleri 

87 

Azerbaycan Türkçesine ve Gagauzcaya ait atasözleri Türk atasöz

lerinden neredeyse ayırt edilmez. Aşağıda her iki dilden birer örneğe 

yer verilmiştir. Azerbaycan atasözleri için Rzaguluzade'ye bakılabilir 
(1949). Örnekler Blasing' den alınmıştır: 

Anasına bax, qızı al, qırayına bax bezini al. (§ 138) 
"Anasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al" 

Gagauzcada Atasözleri 

Aalamayan uşaa memd vemıiizliir. (§ 4). 
Ağlamayan çocuğa meme vermezler. 
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Tuva Atasözleri 

Tuva atasözleri ile ilgili ilk müstakil çalışma 1953 yılında yayım

lanmıştır. Tzva UlustıılJ Üleger Sösteri balgaş Damaktan / Tuvinskiye 

narodnıye poslovitsz i pogovorki ("Tuva Halkının Atasözleri ve 
Deyimleri") adını taşıyan çalışma 109 atasözü içerir. Alanında ilk olan 
çalışma kısa sürede tUkemiş olmalı ki 1955'te kitap yeniden basıl
mıştır. Bu baskıda, kitabın baş kısmında Çaa Söster balgaş Damaktar 

/ Navzye paslavitsz i pagavarki "Yeni Atasözleri ve Deyimler" başlığı 
altında 22 yeni söze yer verilir. Bu baskı Ege Söz "Önsöz" ile başlar. 

Kitapta her atasözünün Rusça çevirisine de yer verilir; buna göre çift 

sayfalarda Tuva, tek sayfalarda da Rusça çevirileri yer alır. Toplam 56 
sayfa olan kitap 1 O 000 adet basılmıştır. Hazırlayanlar i. Plotkina ile 
A. Kalzan'dır. Redaktörü O. Tolgar-ool, sayfa düzeni ve süslemeleri 
yapan ise V. Dömin'dir. 

Kitapta konu başlık

ları yer almasa da birbir
leri ile ilgili olan atasöz
leri bir numara ya da 
başlık altında yer almak
sızın arka arkaya sıralan
mışlardır. Buradaki ata

sözlerinin benzerlerini 
Eski Uygur kaynakla
rından beri görebile
ceğimiz gibi bir kısmının 
da "yeni" Sovyet yaşam 
tarzıyla, ideolojisiyle or

taya çıktığını görürüz. 
Örneğin burada ilk sırada 
yer alan atasözü olan 
Çan arııu çaan "Halkın 

yolu geniştir" belli ki bu 
türden bir atasözüdür. 
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"Önsöz" de Sovyet gele
neğine uygun olarak top
lumsal gerçekçi yazar M. 
Grorki'den alıntılarla başlar: 

Emekçi halkın edebiyatı olan 
folklor bizim gelişmiş Sovyet 
edebiyatında önemli bir yeri 
tutar. 

Proleteryanın ünlü ya
zarı A. M Gorki "bizim 

zengin folklorumuzun, özel
likle inanılmaz derin ve ince 
anlam taşıyan atasözleri
mizin, belagatlı sözlerimizin 
bilinmesinin" önemli oldu

ğunu bir çok defa vurgu

lamıştır. ''En büyük bilgelik 
kelimenin sadeliğindedir". 

Gorki, "atasözleri ve türkü

lerin her zaman kısa, ama anlamlarınlll kitap büyüklüğünde, derin 
düşünceleri kapsadığını" belirtmiştir. Atasözleri ve anlamlı sözlerin 

[deyimler J emekçi halkın hayatlllı ve sosyal tarihini, uğraşılarını bir 

ayna gibi göstermesi bunun en iyi kanıtıdır. 
Kitabın sonunda, atasözleri içerisinde geçen kimi Tuvaca ke

limelerle bazı kavramların kısa açıklamalarının yer aldığı 13 maddelik 
bir notlar kısmı yer alır. Çalışma, Tuvanın Dil, Edebiyat ve Bilimsel 
Araştırma Merkezi'nin yayınıdır. 

Tuva atasözleri ile ilgili en önemli yayın 1966 yılında çıkan Tıva 
Üleger Domaktar, Çeçen Söster / Tuvinskiye poslovitsı i pogovorki 
("Tuva Atasözleri ve Belagatlı Sözleri") adlı yayındır. Bu yeni yayının 
en önemli farkı yer verilen atasözlerinin konularına göre başlıklar al
tında toplanmasıdır. Toplam konu başlığı 15'tir. Derlemenin sonunda 
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46 adet de kısa not yer alır. Tirajı ise 15 OOO'dir. Çalışmayı hazır

layanlar M. Hadahane ile O. Sagan-ool'dur. 

19 

Kitabın düzenini başlıklara göre aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

1. ,Il;hı.ıı, coc, qyraa, 6u.ııur .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

Dıl, sös, çugaa, bilig dugayında 

5I3blK, CJIOBO, pe-rıb, 3HaHHe 

"Dil, Söz, Konuşma, Bilgi Hakkında" 

2. y .ııyc, T0p33H qypT' TaÜ6bıtt;, .ıı;aÜbIH .ıı;yraÜbIH)l;a 

Ulus, töreen çurt, taybılJ, dayın dugayında 

Hapo~,Po~ntta,Mııp,Bolltta 

"Ulus(Halk), Anı vatan, Barış ve Savaş Hakkında" 

3. ,Il;ap.ııaK'qhı.ııapra y.ıı;yp 

Darlakçılarga udur 

IIpoTIIB yrtteTaTeneH 

"Zalimler Aleyhinde"19 

4. AMhI.!J;bipa.ıı, 0J1yM, ua3hI, ye .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

Amıdıral, ölüm, nazı, üye dugayında 

)Kn3Hb, CMepTb, Bü3pacT, BpeM51 

"Hayat, Ölüm, Ömür ve Zaman Hakkında" 

5. ile, or-6y.ııe, Tope.ıı, ypyr .ııap .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

İye, ög-büle, törel, uruglar dugayında 

1.1aTb, ceMb~,po~H~,~eTH 

"Anne, Aile, Akraba ve Evlatlar Hakkında" 

6. y .ııycTytt; Kf3CJIHHHH; .ıı;yraÜbIH)l;a 

UlustuJJ küzelinilJ dugayında 

Hapo~Hbıe n~earıbı 

"İnsanların Arzuları Hakkında" 

harf. "Zalimlere Karşı" 
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7. Haübıpa.ıı, ,ı:ı;y3a .ıı;yraÜhıtt.ıı;a 

Nayıral, duza dugayında 

):{py)l(6a, IIOMOrı:ı:h 

"Dostluk ve Yardım Hakkında" 

8. Aınhı.ıı, Mepreınu.ıı .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

Ajıl, mergejil dugayında 

Tpy.ı:ı;, MacTepcTBo 

"İş ve Meslek Hakkında" 

9. "lla.ııraa, aınhı.ıı K'hı.ıı6a3bIHhIH; .ıı;yraÜhıtt.ıı;a 

Çalgaa, ajıl kılbazınıry dugayında 
Jiettb, 6e3.ı:ı;enbe 

"Tem bellik ve İş Yapmama Hakkında" 

10. XapaM Kumu .ıı;yraÜhıtt.ıı;a 

Haram kfji dugayında 
CKyrrocTu, )l(a,ı::ı;ttocTu 

"Cimri İnsan Hakkında" 

11. "lly.ııqypyynııcyu, xoo3yu qyraa .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

Çulçuruuşkun, hoozun çugaa dugayında 

EonTJIHBOCTh,rrycTocnoBHe 
"Gevezelik, Boş Konuşma Hakkında" 

12. MaıcrattbihIIIIK'hIH .ıı;yraÜhıtt.ıı;a 
Maktanıışkın dugayında 

XBacToBcTBo 

"Övünme Hakkında" 

13. 0cKe qeTnecTep .ıı;yraÜhıtt.ı:ı;a 

Öske çetpester dugayında 

):{pyrne rropoKH 

"Başka Eksikler Hakkında" 
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14. Xaiiraapan, qarı.ır .11,yraiiı.ıu.11,a 

Haygaaral, çagıg dugayında 

Ha6mo,11,em1.ıı, Hacrasnemı:.ıı 

"Kollamak ve Öğüt Hakkında" 

15. Aap-caap qyBe .11,yraiiı.ıu.11,a 
A ar-saar çüve dugayında 

Pa3Hbıe 

"Ufak-tefek Şeyler Hakkında" 

16. Illamı.ıu, •ıy.11,ynre, 6ypraura qy.11,yBe3HHHU: .11,yraiiı.rnıw 

Şajın, çüdülge, burganga çüdüvezinİ7J dugayında 

Eor,Bepwe,Hesepwe 

"Din, İnanç, Tanrıya Tapınmama Hakkında" 

Konuyla ilgili üçüncü yayın 1976 yılına aittir. 

Çonnnu7J çeçeni. Tıva üleger domaktar, çeçen söster / Mudrost ' 

narada. Tuvinskie poslovitsı i pogovorki. Hazırlayanlar: O. K. Sagan
ool, M. A. Hadahane, Kızıl, 1976. Bu yayının konuyla igili üçüncü 

yayın olduğunu iç kapaktaki bilgiden de anlarız: Edilgelig, üşkü 

ündürgeni "Gözden geçirilmiş üçüncü baskı". Bu çalı şmada ata

sözlerinin sayısı yine artmış, 420'yi bulmuştur. İki yüzlü olan kitabın 

bir yüzü Tuvaca, diğer yüzü Rusça olarak hazırlanmıştır. 

'IOHHYH. 
'IE'IEHH 

TblBA YAEfEP llOMAKTAP .YE'-lEH C8CTEP 

Moğolistan'daki Tuvaların atasözleri de iki ayrı çalışma içerisinde 
yer alır. İlk çalışma 1993 yılında Gagaaoglu Zolbayar tarafından böl-
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gede yapılan derlemelerin yayımlandığı çalışma içerisinde, 52-72. 

sayfalar arasında "Çeçen söz, üleger domaktar" başlığı altında, 341 

madde halinde yer alır. 

İkinci çalışma ise E. Taube'nin bölgeden yaptığı, UZllll yıllara da

yanan birikimi ve malzemesine dayanır. Taube, derlediği folklor 

metinlerinin içerisinde Ceçen söz başlığı altında 429 atasözüne yer 
verir (Taube 2008: 159-207). Bu atasözlerinin hem Almanca çevi

rileri, hem de yeri geldikçe içerisinde geçen terimlerin, kelimelerin 

açıklaması yer alır. 

Aşağıda yer alan atasözleri 1953 'te ilk yayında yer alan ve 

l 955'teki yayında tekrarlanan atasözleridir. her bir atasözüne bir sıra 

numarası verdim. Bu numaralama işlemini 1966 yayınma da uy

guladım. Tuv A !, 1953/1955'teki yayını, Tuv A il ise! 966' daki yayını 

göstermektedir. Tuv A I' deki bazı atasözlerini II. yayında bulamadım. 

Bazen de ortak olan atasözleri ya bir-iki kelime değişiklikle ya da ilk 

satır ile ikinci satırın yer değiştirilmesiyle her iki kitapta yer almak

tadır. Bu farklılıkları dipnotlarda gösterdim. Metinde sözdizimi açı

sından veya başka yönlerden Türkçeye yakın atasözlerinin Türkçe 

dengine bağlı kaldığımda dipnotlarda atasözünün harfiyen çevirisini 

gösterdim. Türkçedeki atasözlerinin bir kısmının Osmanlıca kaynak

larda takibi mümkündür, bir kısmını da öteki Türk dillerinde bula

biliriz. Bir kısmı da tarih boyunca komşuluk yaptıkları halklardan 

çeviri yoluyla kazandıklarını düşünebiliriz. Aynı şekilde Tuva atasöz
lerinin de bir kısmı DLT'e kadar uzansa bile, o dönem sonrasına ait 

atasözlerinin, l 953'ten bugüne kadarki yayınlardaki atasözlerinin ne 

kadarının eski ne kadarının yeni olduğwıu anlamak güçtür. Tuvaca 

atasözlerinin araştırılmasında başvwululacak kaynakların başında 

Altay, Hakas, Yakut, Kazak ve tabii Moğol atasözleri yer almaktadır. 

TuvA !, 1953: Tıva Ulustury Üleger Sösteri balgaş Damakları 

Tuvinskiye narodnıye poslovitsı i pogovorki; 1955: Çaa Söster 

bolgaş Domaktar / Novıye poslovitsı i pogovorki, Kızıl. 

TuvA II: 1966: Tıva Üleger Domaktar, Çeçen Söster / Tuvinskiye 

poslovitsı i pogovorki, Kızıl. 
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Atasözleri 
TuvA_I_l; TuvA_II_21 

TuvA_I_2; TuvA_II_121 

TuvA_I_3; TuvA_II_ 

TuvA_I_4; TuvA_II_27 

TuvA_I_5; TuvA_II_31 

TuvA_I_6; TuvA_II_ 

MEHMET ÖLMEZ 

1IoH opyy TIOOH. 

/Çan oruu çoon. / 
"Halkın yolu geniştir." 

XaTTibIJI -rıepttnı:ı; hU.DKbI nn.ı:ı;eı:ı;, // KaH:raJI 3pttını; 

Kapaa nn.ı:ı;eı:ı;. 

/Hatçıl çernilJ ıyajı ildelJ, kaygal ernilJ karaa 

ildery. / 

"Rüzgarlı yer ağacından, uyanık erkek gözünden 

belli. "20 

Liaıı;rhICThIH; nıaa -rıoK, il Kerrryı:ı; KY*Y Mere. 

/Çarygıstıry şaa çak, köptüry küjü möge/ 

"Yalnız bir kişinin vakti olmaz, çok kişinin ise 

gücü pehlivan( cadır). "21 

1IaıııTaHTibl)J;3H epT yııep, // ı:ıaaIIIKblH)J;aH yep 

yııep. 

/Çaştançıdan ört üner, çaaşkından üyer üner. / 

"Kıvılcımdan yangın çıkar, yağmurdan sel olur."22 

KH)l(H ee.ı:ı;eJI33p, il KIIHTIH ycryp. 

/K-fji öödeleer, kinçi üstür. / 

"İnsan düzelir, zincir kopar (kırılır)" 

LJ:apaa3bIH TihIJiraanı hIT TOTIIac, // 5I.rıa anranı H051H 

rreKrrec.
23 

20 

21 
Bir ölçüde Türkçe ''işleyen demir ışıldar"ın bir başka yolla ifadesidir. 
Krş. Türkçe "Birlikten kuvvet doğar", "Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var" 

22 
Krş. DLT birin birin mü; bolur, tama tama köl bolur (Birtek § 124), 
Türkçe "Damlaya damlaya göl olur"; krş. Çağdaş Uygurca lame tame 
köl bolur (Le Coq § 63). 



TUVA ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER 95 

/Çaraazın çılgaaş ıt totpas, yala algaş noyan24 

pökpes/ 

"Köpek tüküıüğünü yalamaya doyamaz, noyanlar 

da rüşvet almaya doyamaz/" 

TuvA_I_7; TuvA_II_38 5I.ı:ı;b1b1Hb1 6aH K33preBec. 

IY adıını bay keergeves./ 
"Fakire zengin acımaz."25 

TuvA_I_S; TuvA_II_ 5I.ı:ı;b1b1Hhıı:ı; yraaHbI 6all.ı:ı;ın apTuıK. 

IY adıının ugaanı baydan artık/ 
"Fakirin aklı zenginden fazladır"26 

TuvA_I_9; TuvA_II_45 
ToTKaH KH)l(33, il Tor.ı:ı;y Ky.ı:ı;ypyy Ka,ı::ı;hır. 27 

!I'otkon k!fee, togdu kuduruu kodıg./ 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

"Tok insana, koywı kuyruğu bile sert gelir. "28 

Krş. 1966, § 33: blT 11apaa3DIH 11nınraam TOTrrac, // ).:(y)K\'MeT yımyr 

anram TOTrrac. /It çaraazın çılgaaş totpas, düjümet ündüt algaş totpas.I 
"Köpek tükürüğünü yalamaya doymaz, memurlar (da) vergi/rüşvet 

alınca doymaz." Açgözlülüğü anlatan bir atasözüdür. 
Çalışmanın sonllllda noyon için ''Kpyrrınıfi 1IIIHOBHIIK - ıl_Jeo.ı:ı;an B 
.ı:ı;opeBorrıoıı;rroHHonı T)'Be. " notu yer alır. Klasik Moğolcadaki noyan 
için bk. Lessing 589 b: "bey, prens, efendi, şef, kurnandan; yüksek 
dereceli soylulara verilen bir unvan". 
Krş. "tok acın halinden anlamaz". 
Fakir insanlar zenginlere göre daha anlayışlıdır. 
krş. Gagaaoglu § 231, ilk satır: Todarda togdu hoynu1J kuduruu amdan 
çok (ikinci satır: Aştaarda argan argarnı1J şırı1Jmazı amdannıg); Taube 
§ 379: Todarda togdu hoynu1J gudrii amdan cok. 
Bu atasözü, göçebe kültüründe koyunun ve kuyruk yağının önemini, 
konumu göstermesi açısından ilgi çekicidir. Yan göçebe Türk ve Moğol 
halklannda koyun ve kuyruk yağı en muteber yiyeceklerden, özellikle 
kuyruk yağı, bir yemeğin en önemli unsurlanndandır. Fabrika üretimi 
margarin yağlar ile zeytinyağının yaygınlaşmasına kadar kuyruk yağı 
Anadolu'da neredeyse her yemeğin en önemli ana unsuruydu. Tuvaca 
atasözünde kısaltma görülürken (yalnızca togdu "toklu"), Sengel'den 
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TuvA_I_lü; TuvA_II_407 Liyr 60.rrypra hIT ceMnpnnp, il Aaphır 6onypra 

naMa 6a:Hbıhıp. 29 

/Çut bolurga ıt semiriir, aarıg bolurga lama 

bayıır./ 

"Kıtlık olwıca köpek semirir, hasta ohmca Lama 

zenginleşir. "30 

TuvA_I_ll; TuvA_II_400 x yypaKTap K8BY)J;33pre, 51.ı:ı;apaapbIHbIH; .ı:ı;eM)J;33, // 

K ynytt, -rıaBaa KeBy.ı:ı;33pre, 6allbibiphıHhıı:ı; .ı:ı;eM)J;33. 

/Huuraktar kövüdeerge, yadaraarınıJJ demdee, 

kulun, çavaa kövüdeerge, bayıırınılJ demdee. / 

"Huuraktarm çoğalması fakirliğin işareti, 

kulwıların, tayların çoğalması zenginliğin 

belgesi. "31 

TuvA_I_12; TuvA_II_405 Eynyrratt KüpTIIa, // Eyprattra TellneBe. 

/Buluttan kortpa, burganga teyleve./ 
"Buluttan korkma, Tamıya dua etme."32 

TuvA_I_13; TuvA_II_127 Myı:ı; naıı; opttyııra, // Liyc 3IIITIIr -rıop. 

IA1u1J lalJ ornunga, çüs eştig çor./ 

29 

30 

31 

32 

derlenen atasözünde daha açık bir ifade yer alır: tagdu hay '"toklu ko
yun". 
Gagaaoglu § 279: Çut balurda ıt tadar, çavala1J balurda lama tadar; 
Taube § 307: Cut balurda ı 't tadar, cavala1J balurda lama tadar. 
Bu atasözünde de kıtlık dönemi fırsatçılann, karaborsacılann sağla

dıklan çıkarla zenginleşmeleri; kamlann ve lamaların, din adamlarının 
da eski dönemde bir tür hekim gibi çalışarak hastalar üzerinden zen
ginleşmeleri vurgulanmaktadır. 

lnıuraktar: Lama olmaya aday olan çocuklar. Moğol kültür çevresinde 
yoksulluğllll arttığı dönemler insanların dine daha çok bağlandıklarının, 
umutlarım Lamalara bağladıklarının tercümesidir. 
İçi boş, kof, gösterişli ama güçsüz şeylerden korkmaya gerek yokhır. 
Buddha/Tannya da dua etmenin bir faydası yoktur. Bu atasözü bir 
ihtimalle Sovyet dönemine aittir. 
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"Bin akçen olacağına, yüz arkadaşın olswı. "33 

TuvA_I_ı4; TuvA_II_ı28 3)1(HIIIKHJiep 

Typry3ap. 
HaiİbipaJibl, il 3pTIIHe .ı:ı;artthı 

/Ejişkiler nayıralı, ertine dagnı turguzar./ 
"Arkadaşların dostluğu, hazine dağı kurar."34 

TuvA_I_ıs; TuvA_II_ı29 3pTIIHeHH Illblf)l(aapbIH)J;aH, 11 3.ı:ı;ep)l(HpHHHH; 3BH 

xepeK. 

/Ertineni şıgjaarından, ederjirinilJ evi herek./ 

"Hazineyi saklamaktansa, (yein) dostluklar, 
arkadaşlıklar kwmak daha iyi." 

TuvA_I_ı6; TuvA_II_ı30 XarıhıIIIKhIJiap bIHaa, il Xası:-.ı:ı;anıTaıı apTuıK. 
/Halışkılar ınaa, haya-daştan artık./ 

"Kardeşlerin sevgısı, kayadan, taştan da 
sağlamdır." 

TuvA_I_ı7; TuvA_II_ı3ı MaJira Maııar xepeK, il KH)l(33 3III xepeK. 35 

/Jıvfalga manag herek, kfjee eş herek./ 

"Mala çoban lazım, insana dost lazım."36 

TuvA_I_ıs; TuvA_II_ 
Apa3bIH-rıe cyr aKrrac. 

/Arazınçe sug akpas/ 

"Aralarından su sızmaz! "37 

33 

34 

35 

36 

37 

laJJ: eski bir para birimi; harf "Bin akçe yerine, yüz arkadaşlı ol". Bu 
atasözünün özellikle ikinci bölümü Türkçe "Deli dostun olacağına akıllı 
düşmanın olsllll (daha iyidir)" sözüyle karşılaştırılabilir. 
Krş. Sengel: Eh nereldig bolza erdine dagnı da durguzar ,,Dirlik
düzenin tam olduğu bir arkadaşlık olursa, (bununla) mücevher dağı bile 
kurulabilir" (Taube, § 136, s. 1 76). 
Taube § 1 7: Malga manag herek, gije eş herek. 
mal "hayvan, hayvan sürüsü" 
harf. "arasından su alanaz!" 
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TuvA_I_l9; TuvA_II_ı32 3KH KH)l(33 3III xell, il 3KH ffbTKa 33 xell.38 

!Eki k!fee eş höy, eki a 'ika ee höy.I 

"İyi insanın arkadaşı çok (olur), iyi atın (da) sahibi 

çok." 

TuvA_I_20; TuvA_II_133 
3IIITIIH; 3prH3H 3KH, il 3nrrını; -rıaa3bl 3Ktt.

39 

/Eştüy ergizi eki, e 'tti1) çaazı eki. / 
"Arkadaşın eskisi, etin de tazesi makbuldür."40 

TuvA_I_21; TuvA_II_134 Liyc KH)IGIHHH; apHbIH Keep opttyırra, // Liaıı;rhIC 

KH)IGIHHH; a,ı::ı;hIH TaHblII aJI. 
41 

/Çüs kfjinilJ arnın köör ornunga, çaJJgıs kfjinilJ 

adın tanıp al./ 

"Yüz kişinin yüzüne bakmak yerine, tek kişinin 
adını bil yeter." 

TuvA_ı_ıı; TuvA_n_ı35 Hfu:I .ı:ı;arHbIH; 6a)l(bl TIOOK-.ı:ı;aa 6oJI3a )J;33IIIIIec, // 

Hfu:I KH)IGIHIIH; apa3bI bipaK-.ı:ı;aa 6on3a, Kep)l(yp.
42 

!İyi dagnuy bajı çook-daa bolza deeşpes, iyi k-i,jinilJ 

arazı ırak-daa bolza, kör:für./ 

"İki dağın arası yakın da olsa bitişmez, iki kişinin 
arası uzak da olsa görüşür." 

TuvA_I_23; TuvA_II_26 Kynı Y513hIIITa hIHaK, // Kynytt ne3Httre bIHaK.
43 

38 

39 

40 

41 

42 

Gagaaoglu § 338: Eki kijee eş mu1J çok, eki a 'tka ee mu1J çok; Taube § 
143: Eki gije eş gövey, eki a 'tga e gövey. 
Taube § 322: Nerni1J ulü eki. Aragını1J biçezi eki. 
harf. "arkadaşın eskisi iyi, etin tazesi iyi" 
Taube § 318: Mu1J gijini1J arnın görgüje, bir gijini1J adın doktiir. 
Gagaaoglu § 134: İyi dagnı1J bajı çook bolza-daa deeşpes, iyi kijinİ!J 
arazı ırak bolza-daa, hargljar; Taube § 252: İyi daf!Jıı1J bajı ci5kda bolsa 
deşbes. İyi gijini1J ariizı ıriikda bolsa görşılr. 
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/Kuş uyazınga ınak, kulun iyezinge ınak./ 
"Kuş yuvasını, tay anasını sever." 

99 

TuvA_I_24; TuvA_II_248 EanıTall ynıKaH 3)1(IIH Ka1Thıp6ac. 

/Baştay uşkan ejin kattırbas./ 
"İlk düşen arkadaşa gülünmez. "44 

TuvA_I_25; TuvA_II_ı49 3Kn.ı:ı;e 3.ı:ı;epW1p, 11 EaKTa Kar)l(bıp. 

!Ekide ederjir, bakla kagjır./ 
"İyi zamanda dostluk devam eder, kötü zamanda 

ayrılır." [Düşenin dostu olmaz.] 

TuvA_I_26; TuvA_II_llS ):{artthIH; 1}'MaH bipaBac, il 
):{aı:ı;rhıpaKThirHhIH; -rıyp33tt.ı:ı;ett hIHaK bipaBac. 

/DagnılJ bediinden tuman ıravas, da1Jgıraktıgnı1J 

çüreenden ınak ıravas. / 

"Dağın yükseğinden sis eksik olmaz, yeminlinin 

yüreğinden sevgi uzaklaşmaz. "45 

TuvA_I_27; TuvA_II_4 ):{oı:ı;rypaKTaH .ı:ı;aıı;rhıpaK -rın.ı:ı;nr, il ToonaH.ı:ı;att 

Taarıall -rıyrypyı<. 

43 

44 

45 

46 

IDoJJguraktan 46 daJJgırak çidig, toolaydan taalay 

çügürük. / 
"Çakı bıçağından yemin keskindir, tavşandan 

dedikodu hızlıdır. "47 

krş. Taube § 23: Uruglug giji urugga hayıraldıg, Oldug giji Olga hayı
raldıg. 

krş. Türkçe "Gülme komşlllla, gelir başına." 
"Dağlann doruklanndan nasıl bulut eksik olmazsa, yeminli (nişalı 

sevgililerin de) kalplerinden sevgi uzaklaşmaz." 
Katlanabilir, keskin bıçak. Türkçede en yakın "çakı" veya "sustalı 

bıçak" ile karşılaştırılabilir. Krş. Mo. tonggurug 824 b, aynca Tata
rintsev ESTuvYa il s. 194).:(oı-ı;rypaK1. 
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TuvA_I_28; TuvA_II_S CerJI33H cec - 11 KepTKeH hI51III. 

/Sögleen sös, kertken ıyaş. / 
"Söylenen söz, kerten odwı ağaç"48 

TuvA_I_29; TuvA_II_183 O.rryrra OJITia TIOK, il 1lliı.ı::ı;hIH)J;a "llbipraJI TIOK. 

/Olutta alça çak, çıdında çırgal çak./ 

"Oturarak şan elde edilmez, yatarak huzur 
gelmez."49 

TuvA_I_30; TuvA_II_184 Orryn6acKa- xaiihIHMac, // Onypapra- 6ymec. 

/Ottulbaska - hayınmas, olurarga - bütpes./ 

"Ateş yakmadan (yemek) kaynamaz, her daim 

otwmakla da iş bitmez." 

TuvA_I_31; TuvA_II_164 
KhIJibip HIIITIIH; .ı:ı;ern xepeK, 11 lfunp 3DTTIIH; 

-rıarJihihI xepeK. 
50 

/Kılır işti1) degi herek, çiir e 'tti1) çaglıı herek./ 

"Yapacağın işin makbulü, yenecek etin yağlısı 

makbuldür." 

TuvA_I_32; TuvA_II_167 Xony IIIIIMTI33p - XbipHbI To.ı:ı;ap, il Xoo3ytt -rıyraa 

- xyıı 6a,ııap. 

47 

48 

49 

50 

/Holu şimçeer - hırnı tadar, hoozun çugaa - hün 

badar./ 

"El çalışırsa karın doyar, boş konuşmakla gün 

geçer 

~ "Sustalı bıçaktan (çakı) ant (yemin) keskin, söylenti tavşandan hızlı"; 
taalay "damak". 
Türkçe "Söz ağızdan çıkar" ile karşılaştırabiliriz. Söylenen sözü geri 
almak mümkün olmadığı gibi kesilen ağacı da geri getirmek mümkün 
değildir. Bu sebeple söylenecek her söz dikkatle seçilmelidir. 
Gagaaoglu § 204; Taube § 328: Oludda olca cok, cıdında cırgal cok. 
Krş. 1966, § 164: 1Irrrıp 3DTTIIFJ; 11arrrnTu1 xepeK, Knı1Thıp IIIIITIIFJ; .ı:ı;ern 

xepeK. 
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TuvA_I_33; TuvA_II_ı73 3KH .ı:ı;aprın 3pr33H KaKrrac, il Ypın KhIC y.ı:ı;a3bIHra 
opaanırrac. 5 ı 

/Eki dargan ergeen kakpas, uran kıs udazınga 

oraaşpas.I 

"İyi usta parmağına vwmaz, usta kız (da) ipe 

dolaşmaz." 

TuvA_I_34; TuvA_II_ XapaM KH)l(33 3III bipaK, 11 Liop)l(a:fı; anTKa -rıep 
52 blpaK. 

!Haram kfjee eş ırak, il çorjalJ a 'tka çer ırak/ 

"Cimriye arkadaş uzak, tembel ata menzil uzak" 

TuvA_I_35; TuvA_11_201 XapaM KH)IGIHHH; Kapaa Ky.ı:ı;y.53 

!Haram kfjinilJ karaa kudu.I 

"Cimri insanın gözü hep aşağıda( dır)." 

TuvA_I_36; TuvA_II_204 
Karı6aK Ke3eK oT-rıy.ı:ı;y, il XapaM Ka,ı::ı;aiI er -rıy.ı:ı;y. 

/Kalbak kezek at çudu, haram kaday ög çudu./ 

"Geniş odllll parçasının ateşi düzensiz, cimri 

kadının evi kirli." 

TuvA_I_37; TuvA_II_250 y nyypraK KH)l(H,lJ;eH, il y ryn3a TIOK H)J;HK )J;33pe. 

/Uluurgak kijiden, ugulza çak idik deere./ 

51 

52 

53 

"Kibirli insandan desensiz ayakkabı daha 

iyi( dir). " 54 

krş. Gagaaoglu § 339; Taube § 138: Eki dargan ergen gakhas, urnn gıs 
udazu;ga oriişbas. 
Krş. 1966, § 205: Ka,ı:ı;hır 11epre Marr .ı:ı;oKraaBac, // XapaM KIDK33 3III 
.ı:ı;oKraaBac. Kadıg çerge mal doktaavas, haram kijee eş doktaavas. "Sert 
yerde hayvan otlamaz, cimrinin yanında eş durmaz."; çolja1J at "tembel 
at" 
Ayrıca krş. 1966, § 206: XapaM KIDKHHIIFJ; Kapaa COOK. I 
Haram kijinİ!J karaa sook. /"Cimri insanın gözü soğuk" 
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TuvA_I_38; TuvA_II_246 
A.ı::ı;hıhıpraKTbIH; aKchı 6aH6aıı;, // AcKbIMTihIHhIH; 

"llblpblbl -rıapbIK. 

!Adıırgaktıry aksı baybary, askımçınıry çırıı çank./ 

"Böbürlenip hava atanın ağzı boş, ağzım ağzım 

diyenin (ise) ağzı yırtık." 

TuvA_I_39; TuvA_II_237 TepeKTIIH; 6ypy3y a:ııchır, // TetteKTIIH; ce3y aHTihır. 

/TerektilJ bürüzü ajıg, tenektil} sözü ançıg./ 

"Kavak ağacının yaprağı acı, haylazın sözü sıkıcı." 

TuvA_I_40; TuvA_II_ T etteK 6aııı 6yT -rıoBa.r:ı;bıp. 
/Tenek baş but çovadır/ 
"Akılsız baş ayak yorar" 55 

TuvA_I_41; TuvA_II_187 llianTbI 6tt)l(eK 3bTKe )J;blbIHMac, // LJ:aJiraa KH)l(H 

HIIIKe )J;blbIHMaC. 
56 

/Şaptı bijek e 'tke dıınmas, çalgaa kiji işke 

dıınmas./ 

"Keskin olmayan bıçak et kesince zorlanır, tembel 

insan hiçbir işe alışamaz." 

TuvA_I_42; TuvA_II_188 En-rıe -rıaJiraa, // Y nyr -rıaJiraara -rıe.ı:ı;npep. 

/Biçe çalgaa, ulug çalgaaga çedirer./ 

54 

55 

56 

57 

"Küçük tembellik, büyük tembelliğe vesile olur."57 

harf. "Büyüklenen insandan desensiz ayakkabı daha üstündür.", bir 
ölçüde krş. DLT yavlak tıllıg begden körü yalu;us tul yeg "Sövüp sayan 
kocadan yalnız dul daha iyidir (kötü dilli koca sahibi olmaktansa tek 
başına dul olmak daha iyidir)" (Birtek § 60). 
"Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" Türkçe açısından herhalde en 
uygun atasözüdür. 
Taube § 321: Nay bijek e 'dge dlnbas. Calgl giji işge dlnbas. 
Aynı anlamda olmasa da "damlaya damlaya göl olur" kimi açılardan bu 
söze denktir. 
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TuvA_I_43; TuvA_II_ı89 ı::ı:anırraa KH)IGIHHH; C83Y xell, il ı::ı:arıraa KH)IGIHHH; 

-rıhın.ı:ı;aa xell. 

/Çaşpaa k-i_jinilJ sözü höy, çalgaa k-i_jinilJ çıldaa 

höy.I 
"Yalaka insanın sözü çok, tembel insanın bahanesi 

çok." 

TuvA_I_44; TuvA_II_ı95 ı::ı:arıraa KH)IGI 6a)l(bIM )J;33p, 11 ı::ı:a3blll KH)l(H 

cyKca,ı::ı;bIM )J;33p. 

/Çalgaa kfji bajım deer, çazıy kfji suksadım deer. / 

"Tembel insan başım ağrıdı der, aç insan susadım 

der." 

TuvA_I_45; TuvA_II_255 Eo.ı:ı;yttyı:ı; 6a)l(bıtt.ı:ı;a TeBe Kep6elltt, 11 3)1GIHIIFJ; 

6a)l(bIH)J;a TeBeHeHH KepreH. 58 

/BodunulJ bajında teve körbeyn, ejinilJ bajında 

teveneni körgen./ 

"Kendi başında deveyi görmeden, arkadaşının 

başında çuvaldızı görmüşf'59 

TuvA_I_46; TuvA_II_25ı Eo.ı:ı;y 60.ı:ı;ytt 6nmıttMec, 11 Eop3yK Kan-rıattbIH 

6nn6ec.60 

/Bodu bodun bilinmes, borzuk kalçanın bilbes./ 
"Kendisi kendini bilmez, porsuk kelini bilmez." 

TuvA_I_47; TuvA_II_22ı Xorr xopaıı.ı:ı;att xoparıbır. 

/Hop horandan horalıg./ 

58 

59 

60 

"Dedikodu zehirden daha zehirli( dir ). " 

Gagaaoglu § 98: Bottul} bajında inek ajıt, kiji bajında ine köskü; krş. 
Taube § 93: bodumt1J bajında teveni görveyn, bireni1J bajında tevene 
gar. 
krş. Türkçe" Ele verir talkım, kendi yutar salkımı". 
krş. Taube § 89: bodu bodun bilves / borzuk galcanın bilves. 
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TuvA_I_48; TuvA_II_311 
IllbIBbIK ryTKaH KH)l(33 bl3bipap blT eıırryr, // 

IllbIHbIH C8fJI33H KH)l(33 TeHeK KH)l(H eıırryr. 

/Şıvık tutkan ktfee ızırar ıt öştüg, şının sögleen 

kijee tenek kiji öştüg. / 

"Elinde sopası olan kişiye köpek havlar, doğru söz 

söyleyen birine aptal kişi kinlenir." 

TuvA_I_49; TuvA_II_214 y 3YH 3)J;eK 6yTKa opaa)l(blp, // y 3YH )J;blJI 6aıııKa 

opaa)l(bıp. 61 

/Uzun edek butka oraajır, uzun dıl başka oraajır./ 

"UZllll paça ayağa dolaşır, UZllll dil başa dolanır." 

TuvA_I_50; TuvA_II_228 K yprar buı:nı -rıynyK -rıoK, // Xoo3ytt -rıyraaa .ı:ı;y3a 
62 

TIOK. 

/Kurgag ıyaş çuluk çok, hoozun çugaaa duza çok./ 

"Kwu ağaç özsüz, boş konuşma faydasız( dır). "63 

TuvA_I_51; TuvA_II_230 XeepeM -rıopyK KeByı< hIIIIKaııı. 

!Höörem çoruk kövük ışkaş./ 
"Övünen huy köpük gibi( dir)." 

TuvA_I_52; TuvA_II_231 
ı::ı:aacKaatt opraııı carhDICbIH; IIIHHTIHJie, // Xellttyı:ı; 

apa3bIHra ce3yı:ı; 6bDKhırna. 

61 

62 

63 

Gagaaoglu § 245: Uzun edek but oraar, uzun dıl baş oraar; Taube § 49: 
Uzun edek but oriir, uzun dıl baş oriir. Bir ölçüde Türkçe yorumu: İnsan 
ne çekerse dilinden çeker. 
Gagaaoglu § 1 71: Kurgag ıyaşta bürü çok, kurug söste duza çok; Taube 
§ 243: Gurgag ıyaş cimis cok, gurug !JOçu duzii cok. 
Güney Sibirya Türk dillerinde (Yakutça dahil), Moğolcanın etkisiyle 
+slz eksiklik eki yerine yok 'Yok, mevcut değil" (Mo. ügei) sözünün 
yerel biçimleri kullanılır. Tuvaca da yok karşılığında çok kullanılır, bu 
durumda yukarıdaki atasözü harfiyen "Kuru oduna usare yok, boş 

konuşmanın faydası yok." diye çevrilebilir. 
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/Çaaskaan orgaş sagy"uJ şinçile, höynülJ arazınga 

sözüry bijıgla./ 

"Tek başına oturuken fikirlerini ölç-biç, topluluk 

içindeyken sözlerini tart (da söyle)".
64 

TuvA_I_53; TuvA_II_3ı2 IIIyryM -rıa3aap.ı:ı;a, nıhıraap, // Illyyraap 6eTIItt.ı:ı;e, 

60.rı;aHblp. 

/Şugum çazaarda, şıgaar, şuugaar betinde, 

bodanır./ 

"Cetvel yaparken tam düz yap, bağırıp-çağırmadan 

evvel de iyice düşün." 

TuvA_I_54; TuvA_II_2ı6 Hfu:I hIT apa3bitt.ı:ı;a ceeK Kar6a, // I1Hn KH)l(H 

apa3bIHra xorr cerneBe.65 

!İyi ıt arazında söök kagba, iyi kfji arazınga hop 

sögleve./ 

"İki köpeK arasına kemik atma, iki kişi arasına 

dedikodu/nifak sokma." 

TuvA_I_55; TuvA_II_233 ,I:{bIJihIH;-6nne )J;hIT y)l()'p6a, // AKcbIH;-6nne aan 

K8*YIJ6e. 
66 

!Dılıry-bile dıt ujurba, Aksıry-bile aal köjürbe./ 

"Dilinle ağaç kesme, ağzınla oba göçünne. "
67 

TuvA_I_56; TuvA_II_222 CerneTKeHHHH;68 xep33tt.ı:ı;e 8)1(333H, // CeH;HeTKeH

HHH; xep33tt.ı:ı;e eepynıKy. 

64 

65 

66 

67 

bıjıgla- "güçlenmek, güçlü olmak", burada Türkçe ifadeye uygun olarak 
"sözünü tart da söyle' ifadesinden hareketle "tart!" olarak çevrilmiştir. 
1966, § 216: xorr cerrreBe -7 cec cerrreBec; Taube § 254'te düz cümle, 
olumsuz değil: İyi ı 't ariizu;ga sOk giir. İyi giji ariizu;ga hob iiytlr. 
Krş. Gagaaoglu § 99; Taube § 19 ve 121. 
dıt "karaçam ağacı"; Tuva coğrafyasında dıt en yaygın ağaç türlerinden 
birisi olduğu için atasözünde ıyaş "ağaç" yerine dıt kullanılmış, bu 
sebeple de çeviride "karaçam ağacı" yerine "ağaç" kullanıldı. 
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/SögletkennilJ höreende öjeezi, sö1Jnetkenni1J hö

reende öörüşkü.I 

"Söyletenin gönlünde kini, hediye alanın gönlünde 
sevmci."69 

TuvA_I_57; TuvA_II_244 ):(ypry KhICKa, il Typa3bI ynyr. 

/Durtu kıska, turazı ulug./ 
"Boyu kısa, hırsı büyüle" 

TuvA_I_58; TuvA_II_245 K yıııryr MeH )J;33III xep33H; -rıaH6a. 

!Küştüg men deeş höreery çayba./ 
"Güçlüyüm diye omuz sallama."70 

TuvA_I_59; TuvA_II_236 KHW1HH 6aKTaapra, -rıep)l(e Knp6ec, // Kn.ı:ı;ncTII 

-rınnpre 6oocTaa:ııce anırrac. 71 

/Kij"ini baktaarga, çerje kirbes. Kidisti çiirge 

boostaje aşpas/ 

"İnsanı kötülemekle, o insan yere girmez. Keçeyi 

yemeye çalışsan da boğazı aşmaz (mideye git
mez)." 

TuvA_I_60; TuvA_II_224 Eaıc carhını 6anııca xaJI.ı:ı;aap. 

/Bak sagış başka haldaar./ 
"Kötü düşünce kendi başına bela." 

TuvA_I_61; TuvA_II_295 
Xoıorın anrrhıı:ı; ıcapaa ıcecıcy, // KopryK KH)IGIHHH; 

Kynaa )J;bibDKhI 72 

68 

69 

70 

71 

72 

1966, § 222: CerrreBrrrKeHHIIFJ; 
Tam çevirmek güç görünüyor: "Kötü söz söyleyen içindeki hıncım 
ortaya koyar; hediye alanın ise sevinci kursağında kalır". 
"Güçlüyüm diye böbürlemne." 
1966, § 236'da KrmrrcTH 11rı::rıpre 6oocTaa)Ke aıımac yer almaz. 
1966, § 295'te .ı:ı;nınDKhI yerine .ı:ı;ı,ıı-ı;ttaı:ı;ınıp yer alır; buradaki ikinci ı-ı; 

harfi H yerine bir yazım hatası olmalı, sözlükte ÔbtlfHaH- fiilinden 
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/Hoyugan a 'ttıl} karaa köskü, kartuk kfjinilJ kulaa 

dujı.I 

"Korkak atın gözü her şeyi farkeder, korkak 

insanın kulağı her şeyi iyi duyar." 

TuvA_I_62; TuvA_II_399 8ep33tt.ı:ı;e hırnaap, // Myı:ı;rapaın.ı:ı;a Ka1Thıpap. 

/Ööreende ıglaar, muJJgaraanda kattırar./ 
"Mutlulukta ağlar, üzüntüde güler." 

TuvA_I_63; TuvA_II_3ı7 XaaK 6anıTaaH TeBeHH enıKy KaH:raap, // Xa51 

Khıpnaın enıKyııy TeBe Kaiiraap. 

/Haak baştaan teveni öşkü kaygaar, haya kırlaan 

öşkünü teve kaygaar. / 
"Söğüt çubuğwıwı yönlendirdiği deveyi görünce 

keçi şaşar, kaya üstünde dolaşan keçiyi görünce 

deve şaşar." 

TuvA_I_64; TuvA_II_364 Oop)l(y KH)l(H KO)J;aHTihI hITiaH Koprap, // Toon-rıy 

KH)l(H yllry)I()' KH)l(H,lJ;eH Koprap. 

/Oorju kfji kodançı ıttan korgar, toolçu kfji uyguju 

k-i_jiden korgar./ 

"Hırsız, bekçi köpeğinden korkar; destan anlatıcısı 

(da) uykucu insandan korkar."73 

TuvA_I_65; TuvA_II_409 Ce3HK-6nne aapbıhıp, // Cy3YK-6ııne 3KHpnnp. 
/Sezik-bile aarıır, süzük-bile ekiriir./ 

"Evhamla hastalanılır, wnut ile iyileşilir."74 

73 

74 

türemiş olarak yalnızca Ôbt1fHaH2bıp yer alır, .ı:ı;ı,ıı-ı;ttaıı;rnıp diye bir madde 
yoktur (TuvRS 1968: 194 a). 
kodançı ıt "bahçedeki köpek, bahçe köpeği, bekçi köpeği" 
sezik "şüphe, korku", burada metne uygllll olarak "evham" olarak çe
virdik. 
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TuvA_I_66; TuvA_II_Z7ü KbIJiblK 6orry TIOBa,ı::ı;bıp, il ,[{ar abTTbl TIOBa)J;blp. 75 

/Kılık bottu çovodır, dog o 'ttı çovodır. / 
"Öfke insanın kendisini yorar, dağ da atı yorar." 

TuvA_I_67; TuvA_II_331 ):{anaıııKaH KycKe cyn<e .ı:ı;y)l(ep. 

/Dalaşkan küske sütke düjer./ 
"Acele eden fare süte düşer."76 

TuvA_I_68; TuvA_II_287 KenıKett.ı:ı;e TeBe xepeK -rıoK, il KenıKett.ı:ı;e xeMe 

xepeK TIOK. 

/Köşkende teve herek çok, keşkende heme herek 

çok./ 

"Göç edene deve lazım değil, (suyu) geçene gemi 

lazım değil. "77 

TuvA_I_69; TuvA_II_406 A3ara KhICKanı-.ı:ı;aa 3Bec, il Eyprınra -rıyna-.ı:ı;aa 

3Bec. 

/Azaga kıskaş-daa eves, Burganga çula-daa eves./ 

"Cine maşa gerekmez, Tanrıya meşale gerekmez." 

TuvA_I_70; TuvA_II_323 8rryttTI33 TiaH;rhı-na, // 8TKy.ı:ı;y TeBette-ne. 

/Öttünçee çaJJgı-la, ötküdü tevene-le./ 

75 

76 

77 

"Taklit etmesi sanki yankı, keskini de sanki 

çuvaldız." 

1966, § 270 "):(ar anTThI 110Ba,ı:ı;ı,ıp, // KnınnıK 6mTy 110Ba,ı:ı;nıp" satırlar 
yer değiştirmiş. Bir ölçüde krş. Taube § 346: Ösger baçım bolsa a't 
coviir, ökpe baçım bod coviir. 
Taube § 11 O: dalaşgan sek sütge düjer; krş. Türkçe "Acele işe şeytan 
karışır." ile "Acele giden ecele gider." Ayrıca krş. giriş kısmındaki Eski 
Türkçe aşukgan işge şeytan koşulur; Çağdaş Uygurca aldıramak şaitiin; 
DLT ewek sü;ek sütke tüşür ile ewek ewge tegmes (Birtek § 108). 
Bu atasözünde sıra dışı, bilmediğim bir durum var. Tam tersi olması 
gerekir: "Göç edene deve lazım, (suyu) geçene gemi lazım." 
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TuvA_I_71; TuvA_II_32ı Xyn6yc aTKaH-rıepntt.ı:ı;ett, llXyııttyı:ı; aıı;ttaap. 

!Hülbüs atkan çerinden, hünnülJ aJJnaar./ 
"Karaca yakaladığı yerde, her gün ava gider."78 

TuvA_I_72; TuvA_II_ı59 Typa TIOKTa Kynı TIOK, il ,[{ye TIOKTa aM)J;aH TIOK. 79 

/Tura çokta küş çok, dus çokta omdan çok. / 
"Azim yoksa güç olmaz, tuz yoksa tad olmaz."80 

TuvA_I_73; TuvA_II_3ı4 Tallhırr y)l(ap, il ):{ası:tthırr rypap. 

/Tayıp ujar, dayanıp turar./ 

"İnsan kayıp düşer, dayanıp kalkar." 

TuvA_I_74; TuvA_II_113 Eo.ı:ı;y ynıKaH ypyr hirJiaBac. 

/Bodu uşkan urng ıglavas./ 
"Kendi düşen çocuk ağlamaz." 

TuvA_I_75; TuvA_II_22 ):{ar .ı:ı;er KapaHbI, 11,[{oByK .ı:ı;er aK 6a3ap. 

/Dag deg karanı, dovuk deg ak hazar. / 
"Dağ gibi (büyük bir) kötülüğü, diz kapağı kadar 
(küçük bir) ak basar."81 

TuvA_I_76; TuvA_II_7 Ear.ı:ı;a .ı:ı;oı:ı; 6bDKhır, il CecTe IIIhIH 6bDKhır. 82 

/Bogdo dory by·ıg, söste şın by·ıg. / 

78 

79 

80 

81 

82 

"Kuşakta düğüm sağlam, sözde ise hakiki olanı 

sağlamdır." 

yani "Avcı nerede av yakaladıysa, her gün o yerde av beklermiş" 
1966, § 159 "):(ye 110Kra aM,LJ;aH 110K, il Typa 110Kra KYlli 110K" satırlar yer 
değiştirmiş. 

tura ''istek, arzu; azim; hırs" 
"Kocaman bir hatayı küçücük bir doğruluk düzeltir"; Tuvacada dovuk 
"diz kapağı" demektir, ''topuk" ise eejek, buttul} eejee'dir. Çok büyük 
bir kötülüğü aslında küçük bir iyilik kapatır, düzeltir. 
krş. Taube § 359: Sögler sösge şını herek/ bagliir bagga do1JU herek. 
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TuvA_I_77; TuvA_II_Sl Kynı or.rry Kası:a-.ı:ı;aa y)l(ap, // KH)l(H Teny Kası:a-.ı:ı;aa 

qopyyp.83 

/Kuş oglu kayaa-daa ujar, kfji tölü kayaa-daa 

çoruur./ 

"Kuş yavrusu her yerde uçar, insan oğlu her yerde 

yürür 

TuvA_I_78; TuvA_II_57 MypttaH84 yııreH KyJiaKTbl, // Coı:ı;ttaH yııreH 

MbilibIC 3IJTep.
85 

IA1urnay üngen kulaktı, soJJgay üngen mıyıs erter./ 

"İlk çıkan kulağı, sonradan çıkan boynuz geçer. "86 

TuvA_ı_79; TuvA_II_6o Aapbır KH)l(H cernnp, // ApraH MaJI ceMHpınıp.87 

/Aarıg kfji segiir, argan mal semiriir. / 

"Hasta insan iyileşir, zayıf mal şişmanlar." 

TuvA_ı_so; TuvA_II_3sı XaT TIOKTa cnreH 6a)l(bl IIIHMTieBec. 88 

/Hat çokta sigen bajı ş-imçeves./ 
"Rüzgar yok iken ot başı sallanmaz. "89 

TuvA_ı_sı; TuvA_II_103 KbıpraH anT opyK -rıacrrac.90 

/Kırgan a 't oruk çaspas./ 

"Yaşlı at yolu şaşırmaz." 

83 

84 

85 

86 

ITT 

88 

89 

90 

krş. Gagaaoglu § 150: Kijini1J biçezi şimçeer, kuştul} biçezi ujar; Taube 
§ 208: Giji og 'lu gayii da cornr. Guş og 'lu gayii da ujar. 
1966, § 57 "Earrrrali". 
krş. Gagaaoglu § 193; Taube § 98: bururygu ürygen gulakdan / sarygu 
Ü1Jgen mıyıs uzun; Taube § 320: Murn1J Ü1Jgen gulakdan / SOIJ Ü1Jgen 
mıyıs uziir. 
"Boynuz kulağı geçer." 
1966, § 60 "ApraH MaJI Ce:MIIpınıp, il Aapnır KIDKH ceTIIHp" 
Taube § 429: Zalgın cokda sigen bajı şimceves. 
Krş. Türkçe "Ateş olmayan yerden duman çılanaz." 
Gagaaoglu § 174; Taube § 225: gırgan a 't ornk casbas. 
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TuvA_ı_sı; TuvA_II_346 Aphır KHpreH KH)l(H KaT -rıınıp,91 // AaJira KHpreH 

KH)l(H asIK 3pHH bl3bipap. 

/Arıg kirgen kfji saat daynaar, aalga kirgen kfji 

ayak erii ızırar./ 

"Ormana giren ağaç sakızı çiğner, köye gelen ise 

çay ıçer."92 

TuvA_I_83; TuvA_II_329 ):{aapTarhı -rıar.ı:ı;att, // Eeryııry eKrre )J;33pe. 

/Daartagı çagdan, bögüngü ökpe deere./ 

"Yarınki yağdan, bugünkü ciğer daha iyi."93 

TuvA_I_84; TuvA_II_ EaJibIK .rı;aJiaiira epTeK -rıoK 

/Balık dalayga örtek çak/ 
"Balığın denizde değeri yok. "94 

TuvA_I_85; TuvA_II_380 ):{yM-rıyKKa rynratt.ı:ı;a 6bı3aa cyr)l()'.
95 

/Dumçukka tulganda bızaa sugju./ 
"(Su) bwna kadar çıkınca buzağı bile yüzer." 

TuvA_I_86; TuvA_II_ 3BH 6araH -rıapnhıhı-rıan, // 3.ı:ı;n 6araH opnyy-rıan. 

!Evi bagay çarlııçal, edi bagay arluuçal./ 

"Arkadaşlığı kötü olan çabuk ayrılır, eşyası kötü 

olan da çabuk bozulur." 

91 

92 

93 

94 

95 

1966, § 346 "caaT .ı:ı;aiittaap" 
harf " ... , köye (veya yurda/çadıra) giren de çanak I piyale kenanru 
ısırır" 

krş. Taube § 176: Erterygi guduruktan bögurygu ökpe; Türkçe "Yarınh 
kazdan, bugünkü tavuk yeğdir", veya "Bugünkü yumurta yarınki 

tavuktan iyidir." 
"Denizde o kadar çok balık var ki, bir değeri yok, ücretsiz." 
Gagaaoglu § 272: Haayınga çederde ıt sugju; Taube § 407: Hiiyu;ga 
ce 'dgende inek sugju. 
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TuvA_ı_s7; TuvA_n_3oo XepTeK96-6nne TIYBe TeBe 3Bec, il KeMHHr-ne TIYBe 

MeH 3Bec. 

/Hertek-bile çüve teve eves, kemnig-le çüve men 

eves./ 

"Hörgücü olan her şey deve değildir, her suçlu da 
ben değilim. "97 

TuvA_I_88; TuvA_II_322 8.ı:ı;yp33H -rıacca-.ı:ı;aa, // Xenyıı -rıacrrac. 

/Ödüreen çassa-daa, hölün çaspas./ 

"Ördeği kaçırsa da, gölünü şaşırmaz. "98 

TuvA_I_89; TuvA_II_398 YHHytı; -rıapaTu'.bI xeKTe, il Yttyıııryı:ı; -rıapaTu'.bI 

-rıe-rıeKTe. 

/ÜnnülJ çarajı hekte, ünüştü1J çarajı çeçekte./ 

"Sesin güzelliği guguk kuşllllda, bitkinin güzelliği 
çiçekte." 

TuvA_I_90; TuvA_II_53 AnT enyp - 6arnaa)l(bı apTap, // A.ı:ı;a enyp - orny 

apTap.
99 

96 

77 

98 

99 

100 

IA 't ölür - baglaajı artar, ada ölür - oglu artar./ 
"At ölür sikkesi kalır, baba ölür oğlu kalır."100 

1966, § 300 xepmeuı; sözlüklerde xepmeK değil xepmeuı yer alır. Ancak 
Aygulya Çuldurn-ool'a göre Tuvacada hem hertek hem de herteş vardır, 
eş anlamlı sözcüklerdir, sözlük de bir de hertegey vardır. 
Yaklaşık olarak krş. "Her gördüğün sakallı deden değildir." 
Bu, "ne kadar hata yapsa da, daha fazlasını yapmaz, her şeyin sınırı 
vardır" anlamındadır. 

1966, § 53 A,ı:ı;a erryp - orrry apTap, anT erryp - 6arrraa)Kbı aprap; krş. 
Gagaaoglu § 1 O ve 11; Taube § 7: adazı ölse de oglu galır / a 'dı ölse de 
ezeri galır "Baba ölse de oğlu kalır, atı ölse de eyeri kalır." (Taube 
2009: 161) 
Krş. Türkçe, "At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır" ve "At ölür 
eyeri kalır, insan ölür eseri kalır"; ayrıca krş. DLT yab;uk oglı yokadur, 
er}.gü atı kalır ''insanoğlu ölür, iyi adı kalır" (Birtek § 16); er}.gü er 
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TuvA_I_9ı; TuvA_II_54 He Kep633HIIH KhI3hI Keep, il A.ı:ı;a Kep633HHH orny 

Keep. 

!İye körbeenin kızı köör, ada körbeenin oglu köör./ 

"Annenin görmediğini kızı görür, babanın 

görmediğini oğlu görür." 

TuvA_I_92; TuvA_II_55 Eyypa Kbiphıhıp, il Eo.ı:ı;araıı e3ep. 

/Buura kırıır, bodagan özer./ 
"Buğra yaşlanır, boduk büyür." 

TuvA_I_93; TuvA_II_? KH)l(H e3ep, llKn.ı:ı;nc nıellnyp.ıoı 

IK ·jji özer, kidis şöylür./ 
"İnsan büyür, keçe uzar." 

TuvA_I_94; TuvA_II_64 Illar nıaa-6ııne ryp6ac, 11 1IaBbIMaK Kery-6nne 

Typ6ac. 

/Şag şaa-bile turbas, çavıldak kögü-bile turbas. / 
"Zaman aynı yerde dwmaz, susam da her zaman 
yeşil kalmaz. ,,ıoı 

TuvA_I_95; TuvA_II_249 CeTKHJI)J;HH; 6n-rıe3H xepeK, 11 3pTeMHIIH; ynyy 
xepeK_ıoJ 

/SetkildilJ biçezi herek, ertemnilJ uluu herek./ 

"Düşüncenin küçüğü gerek, bilimin büyüğü 

gerek." 

TuvA_I_96; TuvA_II_ı68 3pr33 eepettnpını.ı:ı;ett, il Eepr33 eepett. 

101 

102 

103 

sü!JÜki erir, atı kalır "İyi insanın kemikleri erir (toprak olur), ama adı 
kalır (iyi şöhreti yok olmaz)" (Birtek § 49). 
Gagaaoglu § 168: Kiji özer, kinçi üstüür; Taube § 211: Giji özer, gidis 
şöylür. 

çavıldak "susam, cehennem zambağı, süsen", krş. Hauenschild § 610, s. 
93. 
Kimi yönlerdenkrş. § 75 ve 102. 
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/Ergee öörenirinden, bergee öören. / 

"Kolaylığa alışmanın yerine, zorluğa alış."104 

TuvA_I_97; TuvA_II_313 Acrrac .ı:ı;n3e xası: Kepyıı, il An.ı:ı;aBac .ı:ı;n3e, aiITuıphırr 
-rıop. 

/Aspas dize haya körün, aldavas dize, aytırıp çor./ 

"Kaybolmamak istiyorsan arkana bakarak git, 

yanlış yapmak istemiyorsan sora sora git. "105 

TuvA_I_98; TuvA_II_301 ):{ar Kep6elltt 3)J;33H; a3bIHMa, // Cyr Kep6elltt 

n.ı:ı;nnı:ı; Y:JKYJI6a. 

/Dag körbeyn edeeJJ azınma, sug körbeyn idiilJ 

ujulba./ 

"Dağı görmeden eteğini toplama, suyu görmeden 

ayakkabını çıkarma. "106 

TuvA_I_99; TuvA_II_247 Eo.ı:ı;yı:ı;tty 6or.ı:ı;ara 60.ı:ı;aBa, // 3)1G:lfJ;HH 3HHKKe 

60.ı:ı;aBa. 

/BoduJJnU bogdaga bodava, ejiJJni enikke bodava./ 

"Kendini aziz sanma, arkadaşını köpek yavrusu 

sanma."107 

TuvA_ı_ıoo; TuvA_II_Z20 Eep33 xoll Ka,ı::ı;apTIIa, // IIecKe OT 3)J;eKTeBe. ıos 

104 

105 

106 

107 

108 

Bir ölçüde krş. Türkçe "Geç olsun da güç olmasın". 
Kişinin kendine aşın güveninin eleştirildiği bu söz için krş. Türkçe: 
"Dereyi görmeden paçalan sıvama."; krş. yazımızın giriş kısmı: DLT 
suw körmeginçe etük tartma (Birtek § 11 l); Özbekçe su görmegünce 
itek çiçme (çizme); Kumukça Edil görmey, etik çeçmes "İdil/Volga 
görülmeden çizme çıkarılmaz". 
harf. "Kendini Buddha I Tann sanına, arkadaşım da köpek yavrusu 
sanına." 

1966, § 220 KoKaitra xofi Ka,ı:ı;apma, Xorrwa cec .ı:ı;ı,nı;HaTrra "Kurda 
koyun güttünne, dedikoducuya söz dinletme/anlatma (dedikoducuyla 
sohbet etme, ona dedikodu yapmasına fırsat verecek şeyler anlatma)." 



TUVA ATASÖZLERİNDEN SEÇMELER 115 

!Böree hay kadartpa, pöske ot edekteve. / 
"Kurda koyun güttürrne, beze de ateş doldur

,,ıo9 ma. 

TuvA_I_ıoı; TuvA_II_ 48 ApttbIH; 60.ı:ı;aBa, il A.ı:ı;hıı:ı; 60.ı:ı;a. 
!Arnıry bodovo, odıry bodo./ 

"Yüzünü düşünme, adınılonllll.lllu düşün." 

TuvA_I_ı02; TuvA_II_3 CerJI33p cecryı:ı; -rınre3H xepeK, 11 lfunp 3hTIIIH; 

-rıarJihihI xepeK_ııo 

/Sögleer söstü1J çigezi herek, çiir e 'ttil} çaglıı he

rek./ 

"Söylenen sözün doğrusu, yenecek etin yağlısı 

makbuldür." 

TuvA_I_ı03; TuvA_II_ 
llIIIBerellını nıoo.ı:ı;aiinaBa. 

/Şivegeyni şoodaylava/ 

"Çuvaldızı çuvala koyma." 

TuvA_I_ı04; TuvA_II_95 Liapa)l(bıttra nıall xallhıtt.ı:ı;hıp6ac, 11 ı:ıa)l(bıttra anT 

epTeBec. 

109 

110 

111 

/Çarajınga şay hayındırbas, çajınga a 't örteves. / 

"Güzelliğiyle çay kaynatmaz, saçına at bağla-
,,ııı 

maz. 

Türkçe "Kurda kum emanet edilmez." ile karşılaştırabiliriz. Harf 
"Kurda koyun güttünne, beze ateş etekleme (etekte ateş taşıma)". 
1966, § 3 EH)KeKTrıı-ı; 1III.ı:ı;rIH xepeK, il CecTyıı; 1IIITe3H xepeK. /Bijekti1J 
çidii herek, söstü1J çigezi herek! "Bıçağın keskini, sözün doğrusu 
makbuldür." Ayrıca krş. Taube § 359: Sögler sösge şını herek/ bagliir 
bagga do1JU herek. 
Bir kızın güzelliği ve liZllll saçlı olması çok önemli değil, önemli olan 
ahlakı, terbiyesi, becerisidir: "Güzelliğin çay demlemeye I kaynatmaya 
faydası yoktur, tıpkı saç ile atı bağlamak için urgan örülemeyeceği gibi, 
saçlann urgan yapmaya yetmeyeceği gibi. 
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TuvA_I_105; TuvA_II_ K33pr33pre Ke3eM-rıe 6on6ac. 

/Keergeerge kezemçe bolbas/ 
"Acıyınca ceza olmaz." 

TuvA_I_106; TuvA_II_ Ap3bIJiaFJ;hI apra-6nne ry.ı:ı;ap. 

/ArzılaJJı arga-bile tudar./ 
"Arslan hile ile tutulur."112 

TuvA_I_107; TuvA_II_ ):{anili cyyttra, // ):{aM.rı;hı .ı:ı;y3a. 

/Dalay suunga, damdı duza/ 
"Denizin suywıa damlanın faydası var."113 

TuvA_I_lOO; TuvA_II_ 424 Mypttytt XbIHaap, // Coott HCT33p. 

IA1urnun hınaar, soon isteer. / 
"Önce var yokla, sonra izle." 

TuvA_I_109; TuvA_II_2 Ynerep cecTe ttyryn-rıoK, // Yep cyr.ı:ı;a 6aJTuıK -rıoK. 

/Üleger söste nügül çok, üyer sugda balık çok./ 

"Atasözlerinde yanlış/yalan yok, sel suywıda balık 

olmaz."114 

112 

113 

114 

Bu sözün ilk satırı DLT' deki iilın arslan tutar - küçün oyuk tutmas 
"Hile ile arslan yakalanabilir; ama zorla (yani güç kullanarak) bostan 
korkuluğu tutulamaz." 
Krş. Türkçe "Damlaya damlaya göl olur". 
Giriş bölümünde yer verdiğimiz şu atasözleri ile karşılaştırınız: kurng 
tagda kaplan bolmaz / kudug suvında balık bolmaz ile koça tagında 
kaplan yok / kudug suvında balık yok. Bir yargı ifade eden bu sözü, 
yargı bildirmesi açısından Sengel Tuvalannın dura cokda güş cok / dus 
cokda amdan cok ''isteksiz olan güçsüz, tuzsuz olan da tatsızdır" sözü 
ile karşılaştrtabiliriz (Taube, s. 175, § 129). 
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Dizin* art- artmak, kalmak, geride kal-
a't at 19, 34, 61, 81, 90, 104 mak90 
aarı- hastalamnak 65 
aarıg hastalık 1 O 
aarıg kij i hasta 79 
aas 38 
ada baba 90 
adıırgak kibirli, böbürlenen, 

övüngen 38 
ajıg acı 39 
ak ak, beyaz 75 
ak- akmak 18 
aksı -7 *agız+ı 
al- almak 
alda- yanılmak, aldanınak 97 
anıdan tad (tat 1), lezzet 72 ( < 

Mo.) 
ançıg sıkıcı, itici 39 
agna- avlamak, ava gitmek 71 

(krş. Mo. w;) 
ara ara 18, 22, 52, 54 
arga hile 106 
argan mal zayıf hayvan, ank hay-

van 79 
arıg orman 82 
arın yüz, çehre, surat 21, 1O1 
arnın -7 arın+ı+n 

Bazı Tuvaca sözcükler, özellikle so
nu -k veya -g ile bitenler bir ek al
dıklarında gövdeleri değişmekte, 
neredeyse tanınmaz hale gelmek
tedir. Böylesi durumlarda sözcüğün 
ekli, çekimli hali de dizine alınmış, 
daha sonra yalın şekline gönderil
miştir: karaa -7 karak+ı; kijee -7 
kiji+ge. Burada ayrıntısına giril
meyen köken açıklamaları için Öl
mez 2007 ile Khabtagaeva 2009'a 
bakınız. Mo.: Klasik Moğolca; ET: 
Eski Türkçe; Tuv.: Tuvaca. 

artık fazla, çok 8, 16 
arzılag arslan 106 ( < Mo. < ET) 
as- kaybolmak, yohınu kaybetmek 

97 
askımçı ürkek 38 
aşc aşmak, geçmek 59 
at ad, isim 21, 101 
at- atmak, (ok) atmak, silahla ateş 

etmek 71 
ayhr- sormak 97 
azaga cin, Sibirya mitolojisine ait 

bir cin 69 (krş. Ölmez 2007) 
azın- asmak, bağlamak, toplamak 

98 
bag bağ, kuşak 76 
bagay kötü 86 (krş. Mo. magui) 
baglaaş sikke 90 
bajı -7 baş 
bajım -7 baş+(ı)m 
bak kötü 25, 60 (krş. Mo. magu) 
hakta- (birisini) kötülemek, yer-

mek 59 (krş. Mo.) 
balık balık 84, 109 
bas- basmak, kaplamak 75 
baş baş 22, 40, 44, 45, 49, 60, 80 
başta- y6netmek, yönlendirmek 63 
baştan -7 *başta-gan 
baştay baştan, ilk, birinci 24 
bat- batmak 32 
bay zengin 7, 8 
baybag geveze, boş konuşan 38 
bayı- zengin olmak, zenginleşmek 

11 
bediinden -7 hedik 
hedik yüksek 26 
berge zor 96 
bergee -7 berge+ge 
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beti evvel, önce 53 
bıjıg sağlam 76 
bıjıgla- sözünü tartmak (asıl an

lamı "güçlenmek, güçlü ol
mak") 52 

bızaa buzağı 85 
biçe küçük 42, 95 
bijek bıçak 41 
bildin- bilmek, tanımak, anlamak 

46 
bile ile, beraber, +(y)lA 55, 65 
boda- düşünmek; sanmak 99, 101 

(krş. Mo. bodu- ~ bodo-) 
bodagan botluk, deve yavrusu 92 
hodan- düşünmek 53 
bodugnu -7 bot+(u)ry+rnJ 
bogda aziz; Buddlıa 99 ( < Mo.) 
bol- olmak 1 O, 22, 105 
boostaa boğaz 59 
borzuk porsuk 46 
bot kendi, kendisi 45 46, 66, 74, 

99 
bögüngü bugüükü 83 
börü kurt 100 
bulut bulut 12 
burgan Buddha, Tamı 12, 69 (krş. 

Ölmez 2007) 
but ayak 40, 49 
buura buğra, devenin erkeği 92 
bürü yaprak 39 
büt- bitmek, tamam olmak 30 
çaa yeni, taze 20 
çaaskaan yalnız, tek 52 
çaaşkın yağmur 4 
çag yağ 83 
çaglıg yağlı 31, 102 
çaglıı -7 çaglıg+ı 
çalgaa tembellik 42, 43, 44 
çaggı yanh 70 
çaggıs yalnız, tek, tek bir 3, 21 

çaraa tükürük, salya 6 
çaraş güzel; güzellik 89, 104 
çarıl- yanlrnak, çatlamak, bölün-

mek, ikiye ayrılmak 86 
çarlııçal -7 çarl-ııçal 86 
ças- yazmak; çizmek 53, 81, 88 
çajınga -7 çaş+ı+n+ga 
çaş saç 104 
çaşpaa yalaka, yağcı 43 
çaştançı kıvılcım 4 
çavaa tay 11 
çavıldak susam 94 
çay- sallamak 58 
çazıy aç, açgözlü, hırslı; obur, do

yumsuz 44 
çeçek çiçek 89 
çedir- yol açmak, ulaştırmak, ve-

sile olmak 42 
çer yer, bölge, menzil 2, 34, 59, 71 
çıdın yatacak yer, yatak 29 
çıldaa -7 çıldak+ı 
çıldak sebep, bahane, gerekçe 43 
çılga- yalamak 6 
çırgal mutlulük, huzur 29 
çırık ağız kenan, kıyı 
çi-yemek 31, 59, 102 
çidig keskin 27 
çige doğru, hakikat 102 (Ölmez 

2007) 
çok değil, yok; + slz 3, 50, 68, 72, 

80, 84, 109 
çon halk 1 ( < Çince) 
çookyakın 

çoon geniş 1 
çor +DUr (çor-ur ')'ürümek, git-

mek") 13 
çor- gitmek, yürümek 97 
çorjag tembel; yavaş 34 
çoru- yüıürnek, gitmek 77 
çorukhuy, davranış, karakter 51 
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çovat- yormak 40, 66 
çudu -7 çul 
çugaa konuşma 32 
çula rneşale, ışık 69 
çuluk özsu, usare; çuluk çok usa-

resiz, kuru 50 
çut 1 kıtlık 1 O 
çut il düzensiz, pasaklı 36 
çügürük luzlı 27 
çüreenden -7 çürek+i+n+den 
çörek yürek, kalp 24 
çüsyüz"lOO" 13 
çüve şey, nesne, ne 87 
daa da/de, dalıi 22, 69 
daarta yarın 83 
dag dağ 14, 22, 26, 75, 98 
dalaş- acele etmek 67 
dalay deniz 84, 107 
damdı damla 107 
daggırak yemin 27 ( < Mo.) 
daggırakhg yeminli, yemin etmiş 

kişi 24 
dargan usta, demirci ustası 33 ( < 

Mo.) 
dayan- dayanmak, destek almak 

73 
de- dernek, söylemek 44 
deere daha iyi, yeğ, makbul 37, 83 
deeş diye, deyip, diyerek58 
deeşc birleşmek, dokumnak 22 
deggibi 75 
degi iyi, makbul 31 
demdee -7 demdek+i 
demdek işaret, sembol ( < Mo. 

temdeg ''işaret, belgi; sembol; 
damga" Lessing 798b)l1 

dıtjı keskin duyuşlu, iyi duyan 61 
dıın- kesmek, geçmek (delmek) 41 
dıl dil 49, 55 
dıt karaçam ağacı, ağaç 55 

dize için, diyorsa 97 
dog düğüm, sıkı düğüm, (kör

düğüm gibi) sağlam düğüm 76 
doggurak katlamalı bıçak, sustalı I 

çakı benzeri keskin bıçak 27 (< 
Mo.) 

dovuk diz kapağı 7 5 
dumçuk burun 85 
durt boy, uzunluk 57 
dus hız 72 
duza fayda, yarar 107; duza çok 

faydası 50 
düşe düşmek 67 
e't et 20, 31, 41, 102 
edeeg -7 edek+i1J ? 
edek etek, elbisenin ucu, elbisenin 

paçası, elbisenin eteği 49, 98 
edekte- etekle taşımak, "etekle

mek" 100 
ederiş- dostluk kurmak, arkadaş 

olmak 15, 25 
ederjir -7 ederiş
ederjirinig -7 ederiş
ee salup 19 
ejin -7 eş+i+n 
ejigni -7 eş+(i)fj+ni 
ejişkiler arkadaşlar, dostlar14 
eki iyi 19, 20, 25, 33 
ekiri- iyileşmek, daha iyi hale 

gelmek 65 
enik köpek yavrusu, enik 99 
ep dostluk, arkadaşlık, uyum 15, 

86 
er kişi, insan 2 
erge kolay 96 
ergee ~ erge+ge 
ergeen -7 ergek+i+n 
ergek parmak 33 
ergi eski, kadim 20 
ert- geçmek 78 
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ertem bilim 95 (< Mo. <ET) 
ertine mücevher; hazine (Mo. 

erdeni, Hal. erdene < Uyg. 
erdini << Skr. ratna) 14, 15 

eş arkadaş, dost; eş, hanım 17, 19, 
20,24,34,45,99 

eştig arkadaşlı, dostu olan 13 
et eşya 86 
eves değil 69, 87 
evi -7 ep (ep+i) 
haak söğüt çubuğü, çubuk 63 
halda- dokumuak, saldırmak, bela 

olmak 60 ( < Mo.) 
hahşkı[lar] (büyuk ve küçuk) kar

deşler (- alışkı[lar}, - akılış

kı[lar}, - akışkı[lar}) 16 
haram cimri 34, 35, 36 ( < Mo.) 
hat rüzgar 80 
hatçd rüzgarlı 
hay- dıkkat etmek, göz kulak 

olmak 97 
haya kaya 63 
haya-daş kaya ve taş, kaya, taş 16 
hayın- kaynaruak 30 
bayındır- kaynatmak 104 
hekguguk kuşu 89 
herek gerek, lazım, -rnAll 15, 17, 

31,68,95, 102 
herek lazım, gerekli 
hertek, ~ herteş hörgüç 87 
hına- kontrol etmek, yoklamak 

108 
hırın karın 3 2 
hol el 32 
hoozun boş, gereksiz 32, 50 ( < 

Mo.) 
hop dedıkodu, iftira, nifak 54, 47 
horalıgzehirli 47 (krş. horan) 
horan zehir 47 ( < Mo.) 
boy koyun 100 

hoyugan korkak, ürkek 61 
höl göl 88 
höörem övüngen, övünen, geveze 

51 
höreende -7 hörek+i+n+de 
börek göğüs, gönül 56 
höy çok 19, 43, 52 
huurak lama olacak öğrenciler ( < 

Mo. < ET kuvrag "(Budist) ce
maat") 11 

hillbüs karaca 71 
hüngün32 
hün gün, lıürmüry her gün 71 
ıgla- ağlaruak 62, 74 
ınaa -7 ınak+ ı 

ınak sevgi, sevme, hoşlanma; 

tutkun, bağlı 16, 23, 26 
ıra- uzaklaşmak 24 
ırak uzak, ırak 22, 34 
ışkaş gibi, benzer 51 
ıtköpek, it 6, 10, 54 
ıyajı -7 ıyaş+ı 
ıyaş ağaç 2, 28, 50 
ızır- ısırmak 48 
idüg -7 idik+ il)? 

idik ayakkabı 37, 98 
ildeg belli, açık, aşikar 2 
iste- izlemek, takip etmek 108 
iş iş 31 
iye ana, anne 23, 91 
iyi iki 22, 54 
kaaş- ayrılmak 24 
kadart- güttürmek, baktırmak 100 
kaday hanım, eş, kadın 36 
kadıg sert, katı 9 
kag- sokmak, atmak, fırlatmak 54 
kagjır -7 kaaş-
kak- vurmak 33 
kalbakgeniş 36 (< Mo.) 
kalçan kel 46 (< Mo.) 
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kara kötü, kötülük, karanlık (me-
cazen: kötülük) 75 

karaa -7 karak+ ı 
karakgöz 2, 35, 61 
kat çi- sakız çiğnemek 82 
kattır- gülmek, katılmak 24, 62 
kayaa-daa her yer, neresi olsa, her 

yerde 77 
kayga- şaşmak, şaşırmak 63 
kaygal uyanık, gözü açık 2 ( < 

Mo.) 
keerge- acımak, şefkat göstermek, 

bağışlamak 7, 105 
kemnig suçlu, kötü 87 
kert- kertmek, kertik açmak 28 
kezek parça 36 
kezemçe ceza (Tuv. kes- fiili ve 

Mo. -mçe, krş. Khabtagaeva s. 
149) 105 

kı~ yapmak, etmek 31 
kılık öfke, hiddet 66 
kırgan yaşlı 81 
kırı- yaşlamnak 92 
kırla- kıyıdan I kenardan yürümek 

63 
kıs hz 33, 91 
kıska hsa 57 
kıskaş maşa, tutacak 69 
kidis keçe 59, 93 
kijee -7 kiji+ge 
kiji kişi, insan 5, 9, 17, 19, 21 22, 

34, 35, 37, 43, 44, 48, 54, 59, 
61,82,93 

kiji tölü insan yavrusu, ınsan 

evladı 77 
kinçi zincir 5 ( < Mo.) 
kir- girmek 59, 82 
kodançı ıt bekçi köpeği, sürü 

köpeğı, çoban köpeği 64 (Mo. 
ve Tuv. +çı?) 

korgar -7 kort-ar 
kort- korkmak 12, 64 
korluk korkak 61 
kök yeşil 94 
köör -7 kör-ür 
kör- bakmak, görmek 45, 91, 97, 

98 
körbeenin -7 kör-be-gen+i+n 
körjür -7 körüş-ür 
körüş- görüşmek, buluşmak, kar-

şılaşmak 22 
köskü gözü keskin 61 
kÖŞ'- göçmek, göç etmek 68 
kövüde- artmak, çoğalmak 1 1 
kövük köpük 51 
kudu aşağı, aşağısı, alt 35 
kuduruk kuyruk 9 
kuduruu -7 kuduruk+u 
kulaa -7 kulak+ ı 61 
kulakkülak 61, 78 
kulun tay, külun (Mo. dagaga(n) 

Lessing 216 a) 11, 23 
kur gag kunı, kimunuş 50 
kuş kuş 23 
kuş oglu kuş yavrusu 77 
küske fare 67 
küşgüç 72 
küştüg güçlü 58 
lama lama, lama Budist din adamı 

10 (< Mo. <Tibetçe) 
lag "akçe", eski bir para birimi 

(lal} eski bir para birimi, Çince 
'® liang, Mo. lang 37.3 gram
lık Çin ağırlık birimi; bir ons
lük gümüş, Lessing 515b) 13 

mal hayvarı, hayvan sümsü (- Mo. 
mal Lessing 523 b <<Ar. miil) 
17 

nıanag çoban (harf gözetmen, ko
ruyucu, bekçi) 17 
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men ben 58; +(y)Um 87 

nııyıs boynuz 78 
mug bin 13 
muggara- üzülmek, üzgün olmak 

62 (< Mo. «ET) 

murnay ilk, baştan, önce, evvel 78 
murun önce, evvel 108 
nayıral dostluk (Mo. nayiral L 

560 a) 14 
noyan bey, efendi, derebeyi; yük

sek rütbeli memur 6 
nügül yanlış, hata, yalan ( < Mo. 

nigül L 582 b) 109 
ogul oğul, evlat 90, 91 
olça kar, kazanç 29 ( < Mo.) 
olur- oturmak 30, 52 
olut oturacak yer, oturma 29 
oorju hırsız 64 
oraaşc dolaşmak, dolanmak 33, 49 
orgaş -7 olur-gaş 52 
orluuçal -7 orul-uuçal 
ornunga -7 ornn+u+n+ga 
oruk yol 1, 81 
orul- bozulmak, eskimek 86 
orun yer, mevki 13, 21 
oruu -7 oruk+u 
ot ateş 36, 100 
ottu!- ısıtmak, yakmak 30 
ödüreen -7 ödürek+i+n 
ödürek ördek 88 
ög ev (-yurt, keçe çadır) 36 
ökpe ciğer 83 
öl- ölmek 90 
öödele- düzelmek, (daha) iyi ol-

mak 5 
öör- sevimnek 62 
öören- alışmak 96 
öörenirindin -7 öören-ir+i+n 

+den 
öörüşkü sevinç 56 

ört ateş; yangın 4 
örte- bağlamak 104 
örtek değer, paha, fiyat, hymet 84 
ös- büyümek, yetişmek 92 
öşkü keçi 63 
öştüg kinlenen, kinli; (mecazen) 

tutkulu, hoşlanan 48 
ötküt keskin 70 
öttünçee -7 öttünçek+i 
öttünçek taklit eden, taklitçi, öy-

künen, mukallit 70 
özer -7 ös-er 
pök- doymak, kanmak 6 
pös kumaş, bez 100 
sagış fihr, düşünce 52, 60 
segi- iyileşmek 79 
semiri- semirmek, yağlanmak, şiş-

manlamak 1 O, 79 
setkil düşünce 95 ( < Mo.) 
sezik sezgi, sezme; evham 65 
sigen ot 80 
sog sonra 108 
sognay sonradan, somaki 78 
soon -7 so1J+? 
sögle- konuşmak, söylemek, de-

mek 28, 48, 54, 1O1 
söglet- söyletmek 56 
sögnet- 56 
söök kemik 54 
sös söz 28, 43, 52, 76, 102 
suunga -7 sug+u+n+ga 
sug su 18, 107 
sugju yüzücü, sucu 85 
soksa- susamak 44 
süt süt 67 
süzük umut, inanç 65 
şaa -7 şag+ı 
şag 1 zaman, devir, vakit 3, 94 
şag il kuvvet, güç 94 
şaptı kör bıçak, kesmez bıçak 41 
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şay çay 104 
şıgaa- hedeflemek, nişan almak 53 
şıgja- saklamak, korumak 15 
şın gerçek, hakikat 48, 76 ( « 

Çince) 
şıvık sopa, çubuk 48 
şimçe- hareket etmek, sallanmak, 

kınuldamak, oynamak, çalış

mak 32, 80 
şinçile- araştırmak, incelemek 52 
şivegey çuvaldız 103 ( < Mo.) 
şoodayla- çuvala koymak 103 
ş(iyül- uzamak, sünmek, çekilmek 

93 
şugum çizgi, hat 53 (< Mo.) 
şuuga- gürültü yapmak, bağırıp 

çağırmak 53 
taalay dedıkodu 27 
tanı- bilmek, tanımak 
tay- kaymak, kayıp düşmek 73 
tenek yaramaz, haylaz, şırnank, 

akılsız 39, 40, 48 
terek kavak ağacı 39 
teve deve 45, 68, 87 
tevene çuvaldız 70 ( < Mo.) 
teyle- dua etmek 12 
togdu toklu, 1 yaşındaki koyıın 9 
toolay tavşan 27 (< Mo.) 
toolçu destancı, destan anlatıcısı 

64 
tot- doymak 
tot- doymak 6, 32 
totkan doymuş, tok 9 
tul- dayanmak, gelmek, sonuna I 

uclllla gelmek 85 
tuman duman, sis 24 
tur- kalkinak; durmak, kalmak 73, 

94 

tura hırs, azim 57 (< Mo.) 
turguz- kıınrıak, yapmak, kurdur

mak 14 
tut- tütrnak 48, 106 
udazın ip; kablo ( < Mo. Khab

tagaeva s. 58, 118) 33 
ugaan akil, zeka, anlayış 8 ( < Mo. 

<ET uk-) 
ugulza çok desensiz, işlemesiz 37 
ujul- çıkarmak 98 
ulug büyuk, yüce 42, 57, 95 
uluu -7 ulug+u 
uluurgak kibirli 37 
uran usta, mahir 33 
urug çocuk 7 4 
uş- uçmak 24, 73, 74, 77 
uya yuva 23 
uyguj u uykucu 64 
uzun uzun 4 9 
üleger sös atasözü ( < Mo. üliger L 

1005 b) 109 
ün ses 89 
ün- çıkmak 78 
ün- çıkmak, meydana gelmek; 

yetişmek 4 
ünüş bitki 89 
üstür -7 üzül-ür 5 
üyer sel ( < Mo. üyer < ET ügüz,) 4 
üyer sug sel suyu 109 
üzül- kırılmak, bozulmak, kopa

rılmak 5 
yadara- yoksullaşmak, yoksul ol

mak!! (<Mo) 
yadıı yoksul, fakir ( < Mo. yadagu 

"fakir, yoksul" L 422 b) 7, 8 

yala al- rüşvet almak 6 (< Mo.) 


