
 Fatima DEVRİŞEVA

AHISKA’DAN KIRK ATASÖZÜ

Atasözleri, atalarımızın hayat tecrübelerinden süzülmüş, özlü ve derin anlamlı sözlerdir.

Yaptığımız araştırma ve incelemelerde, Ahıska Türkleri arasında sıklıkla kullanılan atasözlerinin, Anadolu’da 
da ya aynı şekilde yahut da az farklılıklarla kullanıldığını tespit ettik. Günlük hayatta insanlara hayat dersi veren 
bu sözlerden bir demet sunuyoruz. Tabii ki bunları derlediğimiz şahısların ağız özellikleriyle aynen veriyoruz.

1. Ac it furun yıxar.
2. Alan vurdi, satan yanğıldi (alan kazandı, satan ya-

nıldı).
3. Amanata xıyanat olmaz.
4. Ara sözi ev yıxar.
5. Axılli düşüneçen deli köprüyi geçmiş.
6. Baba olmamiş baba qadrini bilmezmiş.
7. Baxmaynan ögrenmax olsa, it de qasap olurdi. 
8. Bali parmaği uzun olan degül, nesibli olan yiyer.
9. Bir bişi qırx kişi.
10. Biz geldux gelin görmeye; gelin getdi tezek yığmaya.
11. Comart comart derler, maldan ederler; yigit yigit 

derler candan ederler.
12. Çağrılan yere erinme, çağrılmiyen yerde görünme.
13. Çamura taş atma, yüzen siçrar.
14. Davetsiz geden, mindersiz qalur.
15. Egilmaxdan qırılmax eydür.
16. Faqırın düşküni, bayaz geyer qış güni; zenginin 

azğuni, kürk geyinür yaz güni.
17. Haxlan geçen başan geçer.
18. İki gövül bir olsa samannux da saray olur.
19. Kel derman bulsa başına sürer.

20. Mal adama hem dostdur hem düşmen.
21. Namusi altuna degişmezler.
22. Oğul babasına göre sufra açar.
23. Ölümi görecaxsın ki bayılmaya razi olasın.
24. Qaribe bir selam, bin altuna deger.
25. Qazan qarasi geder, yüz qarasi getmez.
26. Qırxa tayanan qırx bire de tayanur. 
27. Sabır eden her şeye ulaşur.
28. Su geder qum qalur.
29. Şeytanın dostluği, darağacına qaderdür.
30. Tanrı nişan vurduği quldan qorxmax gerek.
31. Tallada izi olmiyanın sufrada yüzi olmaz.
32. Uzun yaşın axıri gene ölümdür.
33. Üşümiş yilani qoynan koyma, isinanda seni sancar.
34. Vaxdıni yitüren, bexdini yitürür.
35. Xançar yarasi eyi olur, dil yarasi ey olmaz.
36. Xocanın deduğuni yap, yapduğuni yapma. 
37. Yağ taşanda, kepçenin bahası olmaz.
38. Yuxliyan yilanın quyruğuna basma.
39. Yüzger esmese çöp oynamaz.
40. Zahmetinen yeyilen aci soğan, minnetinen yeyilen 

baldan eydür. 
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