
HAYVANLAR HAKKINDA   / HAYVANLAR ALEMl HAKKINDA 
Suvdey çapadi, 
Menzilge yetedi. 

/ A t /  Su gibi coşar   
Menzile yeter.  

Tört ayaqli, 
Temirtuyaqli. 

/ A t /  Dört ayakl ı  
Demir toynaklı. 

Suvge tüşse minte, 
Suvdan çıqsa bitte. 

/Atın kuyruğu / Suya düşer bin tane  
Sudan ç ıksa bir tane. 

Qulağı uzun, 
Dümi kelte, 
Daim üstide 
Yurer helte. 

/Eşek/ Kulağı uzun  
Kuyru ğu kısa  
Daima üstünde  
Yürür kese. 

Küçi helal, 
Özi haram. 

/ Eşek / Gücü helâl  
Kendi haram. 

Ayağı papik, 
Ağzı köpik. 

1 Deve / Ayağı süslü  
Ağ z ı köpüklü  

Baradi, baradi;              
Böyredey yerni alıp yatadi. 

/Sığır/ Varır varı r                         
Hasır kadar yeri alıp yatar 

Ikki tartar, 
Bir yırtar. 

/ Öküz, kara saban / İki tartar  
Bir yırtar 

Eğri talga qar yağmas. / Koç boynuzu / Eğri dala kar yağmaz.  

Tört qazıq, 
Hemmege azıq. 

/ İneğin memeleri / Dört kaz ık  
Herkese azık 

Kişi korse kişnemes, 
Yerden çöp tişlemes. 

1 Koyun / Kişi görse kişnemez  
Yerden çöp di şlemez  

(At) 

(At) 

(Atın kuyruğ u) 

(Eşek) 

(Eşek) 

(Deve) 

(Sığır) 

(Öküz, saban) 

(Malın boynuzu)  

(Sığır memesi) 

(Koyun)  



   

Büyük tağnfi basıda 
Bükri qoçqar oynaydi. 

/ Alkar / Büyük da ğın başında 
Eğri koç oynar.  

(Yabani koyun)

Tuğılgendeyaq saqali bilen tuğıladi. /Keçi/ Doğduğunda sakalı iki doğar.       (Keçi)

Yerde yüredi, 
Âsmanni körmeydi. 

/ Domuz / Yerde yürür 
Gö ğü görmez. 

         (Domuz)

Sayede yatar, 
Min qoy baqar. 

/ Köpek / Gölgede yatar              
Bin koyuna bakar. 

 

M o y l a v i b a r ,                                            
Saqali yok. 

/ Kedi / Bıyığı var                 
Sakalı yok. 

 
(Kedi)

Üydey caynı alar, 
Sıçqandan qorqar. 

/Fil/ Ev kadar yer tutar 
Sıçandan korkar.  

(Fil)

Yol-yol toni bar,                          
Adam qorqar türki bar. 

/ Kaplan / Yol yol donu var                
Adam korkar sureti var. 

(Kaplan)

Kelgende tört ayaq, 
Ketgende ikki ayaq. 

/Ayı /  Gelirken dört ayak 
Giderken iki ayak. 

(Ayı)

Göng tepede ot yanar. / Kurt / Issız tepede ateş yanar. (Kurt)

Qaşqır mingen, 
Eşek öngergen, 
Eçki haydegen, 
Tüye yeteklegen. 

/ Tilki / Kurt binmiş               
Eşek attırmış          
Keçi sürmüş          
Deve yedeklemi ş. 

    (Tilki)

Mesele, mesele meniki, 
Barmaqlari on ikki,           
Heli kelse köresiz.          
Küle-küle ölesiz. 

/ Maymun / Mesele, mesele benimki 
Parmakları on iki            
Şimdi gelse görürsünüz 
Güle güle ölürsünüz. 

(Maymun)

Şahleri bar koçkardek, 
Boyi misli derehtdek. 

/ Kiyik / Boynuzlar ı var koç gibi 
Boyu sanki ağaç gibi.  

(Geyik)

Uzun qulaq, 
Kelte düm. 

/ Tavşan / Uzun kulak 
Kısa kuyruk. 

(Kuyan)

Cer boyıda cer qıliç. /Kirpi/ Çukur boyunda çukur k ılıç.  (Sıçan)

Yer tegide igneçi ata. / Kirpi / Yer altında iğneci baba. (Kirpi)

Yerden çıqadi qazıq, 
İsi cüde sassıq. 

/ Köstebek / Yerden ç ıkar kaz ık 
Tadı çok sası. 

(Köstebek)

Qayda ganak biledi, 
Serekleydi, komedi. 

/ Fare / Çekirdek nerde bilir 
Ayırır, gömer.  

(Keme)

Özi sayaq, 
Dümi tayaq. 

/ Fare / Kendi serseri 
Kuyru ğu değnek. 

(Sıçan)



 
 

Bir kül reng buzağım bar, 
Üydegiler undan bezar, 
Bazarge ahb barsam, 
Tapılmaydi harıdar. 

1 Fare / Kül rengi bir buza ğım var 
Evdekiler ondan ş ikâyetçi 
Pazara al ıp gitsem 
Bulunmaz al ıcı 

(Sıçan)

Suvda tuğdi, 
Yerde öldi. 

/ Balık / Suda doğar 
Yerde ölür.  

(Balık)

Qanatı bar uçmaydı, 
Quruqlikde yürmeydi. 

/ Balık / Kanadı var uçmaz 
Kuru yerde yürümez.  

(Balık)

Sassıq qolda it hürer. / Kurbağa / Sası gölde it ürür. (Kurbağa)

Asti taş, üsti taş, Tört ayaqli, bir baş.  Kaplumbağa / Altı taş, üstü taş 
Dört ayakl ı, bir baş. 

(Tosbağa)

Yer tegide hol gevran.  

Ayağı yoq, közi yoq, yüredi. 

/ Yılan / / 

Solucan /

Yer altında ıslak kayış.             

Ayağı yok, gözü yok, yürür.  

(Yılan) 

(Solucan)

 


