


سای الرین سیّری

علیرضا صرافی 

گیریش 
اوشاقلیق چاغالریندا ائشیتدیگیم بیر ناغیلدان بئله بیر صحنه   یادیمدادیر:

اوغالن  قویار،...  اوستونه  داش  چیخاریب،  اوزوکلرینی  اّول  چیممکدن  "قیز 
پالتارینی  چیخیب،  چیمیب،  قیز  قاچار،  گؤتوروب،  بیرینی  اونالرین  گلیب، 

گئیینمیه باشالرکن، اوزوکلرینی یوخالر:
- بو بونون، بو بونون، هانی بونونکی؟

بیر داها اوزوکلری بارماغیندان چیخاریب، تاخار و یئنه ده بئله سایار:
- بو بونون، بو بونون، هانی بونونکی؟" 

بو   - بونون  "بو  ساداالماقدانسا  عادی  سایالری  اوچون  نه  قیز  بو  گؤره سن 
بونون" ال ساییرمیش؟ 

او زامان ذهنیمده اویانان بو سوآال هله ده قناعت بخش بیر جواب تاپا بیلمه میشم. 
سونراالر داها دا عجاییب سایالرا راستالدیم، ساییالری دوشونونجه  مین بیر 



سوالال قارشی _ قارشییا گلیریک: 
چیخیب  سیرادان  کیملرسه  ساییلدی؟  کیملر  سایدی؟  کیم  اؤنجه  ایلک 

ساییلمادی؟ 
کیملر نه یی، نه قدر سایدیالر؟ 

کیملر سایماغی سایا _ سایا، اؤیرشدی؟ 
سایاق  نه  چوبانین سایاسینی  سایاق ساالمالدی؟  نه  بی لری  سایاچیالر سای 

سؤیله دی؟ 
چوبانالر قویونون سایی نی، اوزانالر هئجانین سایینی نئجه ساخالدی؟ 

دوستاقالر، گونو _ گونه نئجه جاالدی، نئجه ساناردی؟ 
اون اوچ ون نسلیگی، اوچ ون، یئدی نین، دوققوزون، قیرخین قوتلولوغو هارادان 

گلدی؟ 
اوش قایایا)1(، بئش باجیالرا)2(، دوققوز اوغوزا، قیرقیزا)3(کیم آد وئردی؟ 

دوشونونجه  سایالری  اوالر؟  اؤیرنمک  نئجه  سیّرینی  سایالرین  سئحیرلی  بو 
حقیقتًا ده سایسیز-حسابسیز سوالالرا راست گلیریک.

جواب  بعضی سینه  سوآلالرین  رنگارنگ  همین  یازیدا  بو  اوخویاجاغینیز 
سؤز  سایالردان  عجاییب(  ده  )بعضًا  فرقلی  بعضی  آنجاق  بورادا  اوالر،  تاپماق 
گئدیر. دئمک عمومی دیلیمیزده کی سایالردان فرقلی اوالن ساییالر حاقیندا 

دانیشیالجاق.
منه ائله گلیر کی اینسانالر اؤز اجتماعی موقعلرینه گؤره، جینسّیتلرینه گؤره 
و ... نهایت سایماغا احتیاج دویدوقالرینا گؤره سایی حاقینداکی کولتورلرینی 

یوکسلدرلر. 
سایی نین  بیر  بؤیوک  قادینی  ائو  بیر  ساوادسیز  زامانالر  قدیم  اوچون  میثال 
کیشیلرین  پول  زامانالر  او  چکردی،  چتینلیک  دوشونمکده  معناسینی 
کیشیلر  ده  مصرفلرینی  گونلوک  ائوین  حتی  حالالردا  اکثر  اوالرمیش،  الینده 
بازاردان آلیب، ائوه گتیررمیشلر، خانیمالرا خیردا خرجلیکدن باشقا بیر شئی 
چاتمازدی، اونا گؤره ده اونالر آنجاق خیردا پول سایماغی باجاراردیالر. دئمک 
عینی  ایمیش،  ضعیف  کولتورو  سایی  قادینالرین  گؤره  موقعلرینه  اجتماعی 

مسئله صینیفالر و پئشه لر آراسیندا دا وارایمیش.



طبیعی کی تاجیر سایان سایالری چوبان بیلمز، قوشون سرکرده سی ویا خود 
ایالت والیسی تومن و کوروردان دانیشارکن، اونالرین قوللوقچوالری اللی ویا 

یوزدن یوخارینین نه اولدوغونو بیلمزدیلر. 
مختلیف  خالقین  گؤره،  عامیللره  اکونومیک  تاریخی،  اجتماعی،  ده  اوزدن  بو 
 _ فرقلی  ایچینده  قروپالر  اجتماعی  و  صینیفالر  معین  ویاخود  بؤلوملرینده، 

فرقلی سایالرا راست گلمک اولور. 
کیمی  سؤزلر"  "یئرلی  پاراسینی  بیر  سایالرین  اوخویاجاغینیز  آشاغیدا 
قیمتلندیرمک اوالر، بیر پاراسینی دا معین اینانجالر، اویون و خالق تقویمینه 

عایید اولدوغو اوچون فولکلور بؤلومونه حساب ائتمک اوالر. 
مقاله نین سونوندا بونالرین هانسی قروپدان و نه درجه ده یایغین اولدوغونو بیر 

تابلودا سرگیله میشم.
اونودولموش  ده  )خصوصیله  نئچه سینین  بیر  بونالرین  کی  بیلدیرمه لییم 
دئمک  سؤز  بیر  کسین  حاقدا  اولدوقالری  عایید  بؤلومه  هانسی  سایالرین( 
قویوب،  قیراغا  سیرادان  اونالری  دا  باهاناسیال  چتینلیک  بو  آما  چتیندیر. 

سایمایا بیلمزدیم. )4( 
 

)13( On Üç Deyil      )13( اون اوچ دئییل
آتاسی  رحمتلیک  کی  ائشیتدیم  منصوری زاده دن  محرم  دکتر  دوستوم 

باالخان دان بئله اؤیرنمیشدی:
بیزیم کندده سایالری سایاندا اون اوچ یئرینه دئیرلر: اون اوچ دئییل )اون اوش 

دؤیول(. و بئله لیکله اینانارمیشالر کی اون اوچون نسلی یینه توخونمایاجاقالر!
باالخان گیلین کندی، گئرمی نین شمال_شرقینده، کؤیشنی اوتای آذربایجان 

سینیرالرینا سؤیکنن یوخاری مشدلی )مشهدلوی علیا( کندیدیر. 
محرم بی بونو آشاغیداکی میثال ایله داها دا آچیقالدی:

کندینده  مشدلی  یوخاری  بیزیم  اؤلچرلر،  ایله  چاناق  بوغدانی  کندلرده  اکثر 
چوخ واقت اون چاناقدان ایکیسینی ایجاره پایی اوالراق ماشین )کانکا ، بوغدا 
صاحابینا  ماشین  اوچونو  چاناقدان  اییرمی  ده  بعضا  وئررلر،  صاحیبینه  دؤین( 

وئررلر، بوغدا چاناقالرینی ایسه بئله سایارالر:



بیر،....بیر آهلل
ایکی،.....اون ایکی ایمام

اوچ،....اوچ
دؤت،...دؤت

....
اون ایکی،... اون ایکی ایمام

اون اوش دؤیول، ... اون اوش دؤیول
اون دؤت،...اون دؤت

 .....
)5( Bir    Əl     )5( بیر ال

بعضی کندلریمیزده، اون _ اون سایماق عوضینه 
بئش _ بئش سایارالر، میرهدایت حصاری نین

میثال  دئیرلر،  ال  بیر  بئشه  هر  بؤلگه سینده  یکانات  مرندین  گؤره  یازدیغینا   
اوچون: اوتوزا، آلتی ال دئییلر )آذربایجان فولکلورو، ص 250(.

 )250( Beş    Əlli     )250( بئش اللی
یئرینه  اللی  یوز  مثال  سایینجا  پول  دیلیندن  بعضیلرین  کندلرینده  اردبیل 
اوچ اللی دئدیکلرینی ائشیتمیشم!! میرهدایت حصارینین یازدیغینا گؤره ده 
یکاناتدا یوزه ایکی اللی و ایکی یوزه دؤرد اللی دئیرمیشلر)آذربایجان فولکلورو، 
ص 250(، هم ده مثال اوچ اللی دؤرد دئییلدیکده ، یوز اللی دؤرد )154( قصد 

ائدیلیر.

)1200(Oniki Yüz     )1200( اون ایکی یوز
اون ایکی  یئرینه  ایکی یوز  بیریسیندن پول سایینجا مثال مین  قاراداغلی 

یوز و ایکی مین عوضینه ایییرمی یوز دئدییینی ده ائشیتمیشم.
بئله  و  ائشیتمیش  یئرده  بیر  باشقا  الفت ده عینی ساییالری  دوستوم محمد 

ثبت ائدیب منه چاتدیرمیشدی:  
»ایرانال عراق ساواشینین سون چاغالریندا شهرلرین بومباردومان اولدوقالرینا 



گؤره مدرسه لر باغالندی و آتام بیزلرین جانینی قوروسون دئیه امکداشینین 
داغالرینین  بوزقوش  اطرافیندا،  )سرابین  کندینه  آناقیز  اوالن  آنایوردو 
کندده  زامانالر  او  کؤچورتدو.  کنده(  بیر  صفالی  و  گؤزل  یئرلشن  اتگینده 
اینسانالرین اؤزل یاشامالری منده گؤزل دویغوالر  یاشایان محبتلی و صفالی 
دوغوروردو. اورادا منی ماراقالندیران چوخ موضوعالردان بیری ایسه اونالرین 
پول سایما واحیدلرینده یوز تومن واحیدیندن بؤیوک واحیدین ایشلنمه مه سی 

ایدی. اونالر هر نه یی یوز تومن اؤلچوسونده دئییردیلر:
مین تومن یئرینه اون یوز تومن

ایکی مین تومن یئرینه اییرمی یوز تومن
اوچ مین تومن یئرینه اوتوز یوز تومن

و...
مین بئش یوز تومن یئرینه اون بئش یوز تومن

و...
 بیر یوز، بیرده یوزون یاریسی )150(

)150( Bir Yüz, Bir DƏ   Yüzün Yarısı                
اورمیه نین قره لر کندینده سوره باجی آدلی آغ بیرچک، یوزیاشار دیشلرینی 
ایللرینده   1338-1341 تقریبا  اونو  من  یاشاردی.  قاری  بیر  چیخارمیش 

گؤرموشدوم. )5( 
اؤز دئدیگینه گؤره یوز اللی یاشی وار ایدی. اوندان سوروشاندا کی:

- آی سوره باجی سنین نئچه یاشین وار؟ یوز اللی عوضینه جواب وئرردی:
- بیر یوز، بیر ده یوزون یاریسی 

میندن بئش اسگیک )995(
)995( MindƏ n Beş    Əsgik       

بیر چوخ یئرلرده بوتون بیر سایی یا آز قاالن بیر رقمه مثال بئله دئیرلر:
دؤرد یوز دوخسان یئددی )497( عوضینه، بئش یوزدن اوچ اسگیک، 

بئش  میندن  ایسه  قارشیلیغیندا  ین(   _995  ( بئشین  دوخسان  دوققوزیوز 
اسگیک دئیرلر.  



اویونالردا ایشلنن سایالر

طبیل آغاجی)11(، جوت اؤردک)22(، یئککه کیشی )90(
)90( YekkƏ   Kişi ,)22( Cüt ÖrdƏ  k ,)11( TƏbil Ağacı                 

عاییله لرینده  شهرلی  چوخ  بیر  آذربایجانین  اول  بوندان  ایل  اللی-آلتمیش 
آووروپادان گلمیش "داویرنا" آدلی بیر اویون اویناناردی. اویونچوالرین سایی 
بو  من  اوالردی.  جذبه لی  و  شیرین  اوقدر  بیر  اویون  اولسایدی،  چوخ  قدر  نه 
سایالری  بعضی  اویوندا  همین  آنجاق  ایستمیرم،  گئتمک  تفرعاتینا  اویونون 

التین یازیسی اوزوندن فرقلی اوالراق بئله سایاردیالر:
اون بیره )11( ظاهیرا ایکی طبیل آغاجینا بنزدییینه گؤره: طبیل آغاجی،
اییرمی ایکییه )22( ظاهیرا قوشا اؤردگه بنزدییینه گؤره: جوت اؤردک،

هم ده اویوندا ان بؤیوک عدد اوالن دوخسانا )90( یئککه کیشی دئیردیلر.
آرتیرمالییام کی بو اویون گونوموزده تقریبا آرادان گئتمک اوزرینده دیر، اونونال 

برابر همین عجاییب سایالر دا.
 

خالالر )1و1(، شیش وبئش )5و6( 
 )6,5( Şiş-o-Beş ,)1,1(Xallar                                        

ایچینده  عاییله لرین  عموما شهرلی  ایراندا  و  تورکیه   آذربایجان،  اویونو  تخته 
چوخ اوینانان اویونالردان بیریدیر، بو اویوندا آتیالن ایکی طاسین )زرین( هر 
طرفینده بیردن آلتی یا قدر خال وار، آتیالن ایکی طاسین خالالرینی ساییب، او 

اساسدا اوینارالر، بعضا بونالری فارسجا سایارالر. مثال : )6 و 4( گلینجه :
شیش است و چاهار، گول است و باهار، 

)6 و 6 ( جوف شیش 
و.....

دوزلیب،  طرفیندن  تاتالر  اؤنجه  ایلک  اویونون  تخته  ده  گؤره  اعتیبارا  بو 



اویناندیغینا، اینانانالر وار.
همین اویوندا هر ایکی طاس )1 و 1( گلینجه بعضا جوف بیر ، بعضا ده خالالر 

ترمینینی ایشلدرلر. 
ماراقلیدیر کی )6 و 5( گلینجه ده ایستر تورکلر، ایستر تاتالر آراسیندا یاری 

تورکجه-یاری فارسجا اوالن شیش و بئش ترمینی ایشلنر.
 

باشقا دیللردن آلینمیش سایالر
)80( HƏştad       )80( هشتاد

آذربایجانین اکثر یئرلرینده "سکسن"sƏysƏn- sƏksƏn یئرینه تات سؤزو 
"هشتاد"ی ایشلدرلر.

نقشینه دن  خانیم  حاج طیبه  رحمتلیک  اوالراق،  استثنا  سؤزونو   sƏksƏn  
اؤیرندیییم بیر آتا سؤزونده ائشیتمیشم. او آتا سؤزو بئله دیر:

سکسن، دوخسان، بیر گون یوخسان! )6( 
سارساق،  آخماق،  دیلینده  خالق  سؤزو،   )sƏy( َسی  کیمی  بیلیندییی 

چوخ دانیشان، دلی آنالمیندادیر 
)باخ: ci cild-2 AzƏrbaycan  dialektoloji lüğ  ti ، حتی اشیق ادبیاتیندا 

دا رقیب و دوشمنی »سی« صیفتیله آدالندیریرالر:
باش آچمادیم سی رقیبین فعلیندن

منه بئله گلیرکی کئچمیشده بو سؤز داها یایغین اولوب و اساسا یامان کیمی 
ایله  تاتالرین دیلینده اوالن سگ  بو کلمه  ایشلنیرمیش. چوخ احتیماال گؤره 
عینیدیر، سگ تاتالردا ایت یا کؤپک معنی سیندا ایشلنیر، اونا گؤره ده سی سن 
دئیینجه مخاطبه سانکی ایتسن آخماقسان، سارساقسان، دلیسن دییه توهین 
اولورموش. اونا گؤره ده خالق sƏysƏn سؤزونون یئرینه هشتادی ایشلتمه یی 

ترجیح ائتمیشلر.

HƏşahƏş )88(       )88( هشاهش
عصیرلر  دئیردی  )رسولی(  نقشینه  خانیم  حاج طیبه  رحمتلیک  آنام  بؤیوک 



بال  بیر  بؤیوک  گلینجه  ایل  سکگیزینجی  کئچر....هشتاد  ایللر  دؤنوب، 
اینانیردی.  اولدوغونا  باللی  ایلین  بو  آدالندیردیغی  هشاهش  او  اوالر!!  نازیل 
آرتیرمالییام کی تاریخلرده یازیلدیغینا گؤره 1288-جی قمری ایلی اصلینده 

ائله بؤیوک بیر قیتلیق اوز وئرمیشدی.

)dƏn 1(  XƏdƏ’n       )خه دعنه )1 دنه
اونون  یئرینه،  دئمک  دنه"  "بیر  بعضا  دانیشیقالردا  جیّدی  غیری  اورمیه ده 
قارشیلیغیندا همین سؤزون آسورجاسی اوالن  خه  دعنه  dƏ’nƏx  سؤزونون 

ایشلندییینی ائشیتمیشم.

   اونودولموش سایالر
آشاغیداکی سایالر اساسا اسکی یازیالردان آلینمیشدیر، حال_حاضیردا اونالر 
هئچ بیر یئرده ایشلنمیر و تمامیله اونودولموشدور، اونالرین بیر زامانالر یئرلی 

سؤز اوالراق ایشلنمه سی حاقدا دا کسین بیر سؤز دئمک چتیندیر.
 

)90( Üç Otuz      )90( اوچ اوتوز
راست  سؤزونه  اوتوز  اوچ  قارشیلیغیندا  ین   _90 داستانالریندا  دده قورقود 

گلیریک، 
گؤروم  "سنی  دئییلنده  نئجه کی  ایشلنیرمیش،  یاشینین ساییندا  اینسان  بو 
یاشاماسی  ایل  دوخسان  آدامین  آلقیشالنان  یاشایاسان"،  ایل  اوتوز  اوچ 

آرزوالنیرمیش.
بیلیندییی کیمی هر اوتوز ایل )یا خود هر اوتوز اوچ ایل( بیر نسیل یا قرینه 
حسابالنارمیش و اوچ اوتوز ایل یاشاماق، اوچ نسیل بویونجا یاشاماق دئمکدیر.

)25( Beş Otuz      )25( بئش اوتوز
کی  نئجه  دئییلمیشدیر.  اوتوز  بئش  بئشه،  ایگیرمی  مثال  تورکجه ده  اسکی 
اورخون  اوزرینده  تاختا  بولونان  مزاریندا  شهزاده نین  بیر  گنج  قزاقستاندا 

حرفلری ایله بئله یازیلمیشدیر:



"خان اویا اوچ اوتوزدا اؤلدو " خانین اوغلو ایگیرمی اوچ )یاشیندا( اؤلدو.
ایکینجی  سایالری  کیمی  ایگیرمییه  اون بیردن  مثال  زامانالردا  اسکی  دئمک 
اوچونجو  کیمینی  اوتوزا  بیردن  اییرمی  و  سیراسیندا  اییرمیلر  بیلیب  اونلوق 
اوتوز  بئش  ده  گؤره  اونا  گتیرردیلر،  و...  سیراسیندا  اوتوزالر  بیلیب  اونلوق 

دئیینجه اوتوزالردان )30-21( بئشینجیسی یاخود 25 قصد ائدیلرمیش. 

)10000( TümƏn      )10000( تومن
وارسا  کلمه  قدر  مینه  چوخ  ان  اوچون  سایالر  کیچیک  عموما  خالقالردا  اکثر 
بیزیم قدیم تورکجه میزده داها بؤیوک سایالر اوچون تومن و یا کورور سؤزلری 
اوردودا  یا خود  بو داها چوخ احصائیه ایشلرینده و  ده ایشلک سؤزلرایمیش. 

یایغین ایمیش.
قوشون  "بو  مثال  ایشلنرمیش،  قارشیلیغیندا   )10000( اون مینین  سؤزو  تومن 
تومن  امیر  وار.  عسکر  اوتوزمین   قوشوندا  دئمک  دئیینجه،  تومندیر"  اوچ 
ایسه، اوردودا اون مین عسگرین باشچیسنا وئریلن آد ایمیش. عینی ترمینلر 

تورکجه دن فارسجایا دا کئچیب، ایشلنرمیش.
تومن سؤزو پول واحیدی اوالراق بوتون ایران خالقالری دیلینده ده ایشلک بیر 

کلمه دیر. )7(

)500000( Kürür     )500000(کورور
 قدیم زامانالر بئش یوزمینین )500000( قارشیلیغیندا کورور سؤزو ایشلنرمیش. 
کئچیب،  فارسجایا  تورکجه دن  دا  سونرا  تورکجه یه،  هیندجه دن  سؤزو  کورور 

ایشلنیرمیش.
قدیم متنلرده مثال یازیالندا کی آذربایجانین اهالیسی بئش کوروردور، دئمک 
روس   _ ایران  گؤره  بیلدیییمیزه  خود  ویا   )2500000( یاریمدیر  ایکی میلیون 
)فرهنگ  وئرمیشدیر  روسیه یه  اوالراق  غرامت  کورور   8 ایران  ساواشالریندا 
معین _ کرور ماده سی(. ایندی میلیون، میلیارد سؤزلری دیلیمیزه کئچینجه 

کورور تمامیله اورتالیقدان محو اولموشدور.



واقتا عایید سایالر

دسته دن ایکی گئدیب )ساعات 8(
DƏstƏdƏn İki Gedib Saat 8                                             

آخشام  صاباح  آلتی دان  ساعات  آخشام  باشالنیشی  گونون  تقویمینده  خالق 
ساعات  آخشام  پنجشنبه  مثال  ده  گؤره  بونا  محض  اوالر،  حساب  قدر  آلتی یا 
آخیر  دئیرلر.  جومه آخشامی  اونا  ائدیب  حساب  جومه  سونرانی  آلتیدان 
ایلین آخیر سه شنبه سی )سالیسی(  بیلدییینیز کیمی  مراسیمی ده  چرشنبه 

آخشام ساعات آلتیدان سونرا باشالر. 
تانیماغا  دقیق  داها  واقتی  گتیریلینجه  ساعات  آوروپادان  دؤنمینده  قاجار 
ایمکان تاپان آذربایجانلیالر، اونون اساس مبدائی اوالن ساعات آلتی نین آدینی 
"دسته" قویموشالر )بلکه ده هر ایکی عقربه  بیر–بیرینین آردینجا دوزولدوگونه 
گؤره(. بو ترمین سون زامانالرا قدر ده آز چوخ دئییلردی. رحمتلیک بؤیوک 

آنام "سیتاره خانیم بادامچی " اساسا واقتی دسته ایله اؤلچردی. 
بو اساسدا ساعات سکگیزه: دسته دن ایکی گئدیب، دئیردی،

یاخود دا ساعات بئشه دئیردی: دسته یه بیر قالیب.

دوققوزون یاریسی )ساعات 8:30(
       Doqquzun Yarısı )Saat 8:30(
سکگیز  »ساعات  مثال  حیصه لرینده  جنوب  آذربایجانین  یعنی  یئرلرده  بیزیم 
یوخاری تایی  آرازین  خود  یا  حیصه لر  شیمالی  ساعاتا،  دئدیییمیز  یاریم« 
روسجانین  ظاهیرا  بو  دئییلر.  یاریسی  دوققوزون  اساسا  دیالکتلرینده 
دیللرینده  اؤز  عیباره نی  عینی  دا  روسالر  کئچمیشدیر،  دیلیمیزه  ائتگیسیله 
 tuğujınsi باشقوردالردا  ائتگیسینده  روسجانین  کی  ماراقلیدیر  دانیشارالر. 
                     dokuzın ده  تورکمنلری  تورکمنیستان   ،tuğızınşı yartı تاتارالر   ،yartı
روسیه  کی  بو  حال  بؤلورلر.  یارییا  سویه ده  عینی  ساعاتالری  yarıدئیرک 
ائتگیسیندن خاریج اوالن تورکیه لیلر اونا sekiz buçuk، چین اویغورالری دا 
بیزیمکینه هامیدان یاخین اوالن s  kkiz yerim دئیرلر. حتی واقتیله سوئتلر 
مثال  قاالراق  قیراقدا  ائتگیدن  بو  خالقالر  بعضی  یاشایان  ترکیبینده  بیرلییی 
 sƏgiz carım :قیرقیزالرسا ،s  giz jarım :قازاقالر ،sƏkkiz yƏrim :اؤزبکلر

.)1138:Türk Lehceleri Sözlüğü S( دئییرلر





***
بو سایالرا بیر باخیشدا نظر سالیب، اونون هانسی قروپا عایید و نه میقیاسدا 

یایغین اولدوغونو بیلمک اوچون آشاغیداکی تابلویا باخا بیلرسیز. 
اتک یازیالر و ضمیمه لر:

1 - اوش قایا ، اوسکویه یاخود اوسکونون اسگی آدی ایمیش
2- بئش باجیالر: سرعینده بیر ایستی سویون آدی

–ین  »قیرقیز«  گؤره  اؤیرندیگیمه   نطقیدن  حمید  پروفسور  رحمتلیک   -3
»اوچلر«  اوچوز  و  ایکیلر  ایکیز«  نئجه کی  »ایز« جمع عالمتیدیر  سونونداکی 
قیرقیز  دئمک  اولور.  قیرقیز  دا  یاخود  قیرخیز  بو  ده  گلینجه  قیرخا  دئمکدیر 

همان »قیرخالر« دیر.
نئچه  بیر  اوالن  یایغین  بؤلگه لرده  بعضی  گئدیر  ساییالردان  سؤز  مادام   -  4

سایییا دا ایشاره ائتمگی یئرسیز بیلمه دیم. او جومله دن:
 

ییم سکگیز، اوس بئش، قیخ بیر )41، 35، 28(
)41 ,35 ,28( Yim S  kgiz, Os beş, Qix Bir                                   

تبریز دیالکتینده عادی دانیشیقدا اییرمیلر، اوتوزالری و قیرخالری سایینجا 
عینی ایله باشقا یئرلرده ایشلندییی کیمی اییرمی، اوتوز، قیرخ دئییلر، آنجاق 
آرد_آردا و یئیین سایماق الزیم اولونجا بونالر قیسادیالراق آشاغیداکی کیمی 

ساییالر: 
ییم یئددی،  ییرم آلتی،  ییم بئش،  ییم دؤت،  ییرم اوش،  ییرم ایکی،  ییم بیر، 
اوس دؤت،  اوس اوش،  اوس ایکی،  اوس بیر،  اوتوز،  ییم دوققوز،  ییم سکگیز، 
قیخ بیر،  قیخ،  اوس دوققوز،  اوس سکگیز،  اوس یئددی،  اوس آلتی،  اوس بئش، 
قیرخ ایکی، قیرخ اوش، قیخ دؤت، قیخ بئش، قیرخ آلتی، قیخ یئددی، قیخ سکگیز، 

قیخ دوققوز، اللی، ... 

)40 ,20( )İgirmi, Qıtqıh (      )40 ،20( )ایگیرمی، قیت)قیه
اردبیل دیالکتینده اییرمییه اونون داها دا اسکی تلفظو اوالن: ایگیرمی، قیرخا 



ایسه قیت، یا دا قیه دئییلر:
مثال قیرخالری سایینجا بئله سایارالر:

قیه یئددی،  قیرخ آلتی،  قیه بئش،  قیرخ اوش،  قیرخ ایکی،  قیه بیر،  قیت، 
قیه سکگیز )قیت سکگیز(، قیت دوققوز

 
)2( )İkkƏ( İkke      )2( )ایککی ) ایککئ

معموال  گلیرسه  آراسیندا  صائیتین  ایکی  سسلری  ق  و  ک  کی  بیلیرسیز 
یوموشاناراق، »ی« و »غ« ویاخود »خ« کیمی سسلنر، اونو اولدوغو کیمی تلفظ 
ائتمک ایسته یینجه عموما عینی حرفی ایکی دفعه تکرار ائدرلر. نئجه کی مثال 
 s kkiz, doqquz آذربایجاندا  سؤزلرینه   dokuz ، sekiz دئییلن،  ترکیه ده 
باکیدا   nakgiş، yokquş تبریزده  yokuş , nakış سؤزلرینه  دئییلر. هابئله 
ایسه naxış ، yoxuş دئیرلر. همین قایدا اوزوندن ساوه دیالکتینده ده ایکی یه 

ایککی ویاخود ایککئ دئیرلر. 

)75( HƏftado Beş      )75( هفتادو بئش
همدان دیالکتینده مثال یئتمیش بئش عوضینه یاری فارسجا، یاری تورکجه 
کیمی(  79_آ  )71_دن  یئتمیشلرده  بوتون  بو  دئیرلر.  بئش  هفتادو  اوالن 

ایشلنمکده دیر. 
آرتیرمالییام کی همدان دیالکتینده یوزدن یوخاری سایالرین اورتاسیندا o=او 

حرفی سسلنر، مثال یوز بئشه، یوزو بئش yüzo beş دئیرلر. 

دا  یازماغیمی  معلومات  قیسا  بیر  حاقیندا  باجی نین  سوره  گلمیشکن  یئری 
اؤزومه بورج بیلیرم: 

اونون  ایمیش.  قادین  بیر  دیالور   _ دیللی  کدخوداسی  قره لرین  واقتیله  او 
پاپاقالری  اؤز  ایدی، کیشیلرین  وار  بوللو خاطیره لری  و کوردلوکدن  جیلولوق 
ایله مشورتلشدییی کیمی، سوره باجی دا چارقاتینی آچیب، قاباغینا قویوب، 
اونونال صالح مشورت ائدرمیش! بیرینجی صینیفی اورمیه ده اوخورکن او بیزه 
گلیب، بیر نئچه هفته قوناق قالدی، من مشقلریمی یازمایینجا او رحمتلیک منه 



دئیردی: اوغول یاز آرخایین اول. 
دئیردیم آی سوره باجی آخی نه یازیم؟

دئیردی : یاز » اووچو گلدی، مارال قاچ«! 
آلاله اونا غنی_غنی رحمت ائله سین.

 دئمک هامی اؤله جک، ان چوخ سکسن، یاخود دا دوخسان یاشینا چاتسا بئله
تومن  بیر  قیرانا   10000 و  قیران  بیر  1000دینارا  قدر  سونونا  دؤرونون  قاجار     
دییشدیکدن  ریال-ا  واحیدینی  پولونون  ایران  پهلویلر  آنجاق  دئییلمیشدیر، 
سونرا، هر 100 دینار بیر ریال و هر 10 ریال بیر تومن کیمی آدالندیریلدی، آنجاق 
ایران خالقالری هله ده تومن سؤزونو رسمی ریالدان داها دا چوخ ایشلدیرلر 

)فرهنگ معین- تومان ماده سی(.
زامان بویونجا تدریجا ایران پولونون دیرینین

 دوشدویو اوزوندن خالق دیلینده بیر 
تومن 10000 ریال آنالمیندا ایشلنیر. 

قایناق شخصلر:
دکتر محرم منصوری زاده

محمد الفت
رحمتلیک سیتاره خانیم بادامچی

رحمتلیک حاج طیبه خانیم نقشینه
رحمتلیک قره لرلی سوره باجی

قایناق کیتابالر:
دکتر محمد معین- فرهنگ معین _ ماده تومان و کرور

میرهدایت حصاری – آذربایجان فولکلورو _ 
)تهران _ 1379_ انتشارات تابان و نشر شهریور(

)Ankara -1991- Türk Lehceleri Sözlüğü )kültür bakanlığı
   _  1999_  AƏrbaycan dialektoloji lüğƏti (türk dil kurumu

)Ankara



       قوش سؤزو شومئر دیلینده  "  کاش " ) 11 ، س 112(.اورخون آبیده لرینده 
  " ،  جاغاتای لهجه سینده    " " اوچار قوش  " ، آلتای لهجه سینده   "  اوچوک 
اوچکان " ، یاقوت لهجه سینده  "  کؤش " اوچماق معناسیندادیر. بو سؤزدن 
دوزلن  کؤشؤر 1  "  قوش "  دئمکدیر. اؤزبک و اویغور لهجه سینده )  فارسجادان 
آلینان پرنده ایله یاناشی ( کوش سؤزو ایشله نیر. قیرغیز لهجه سینده  قوش 
سؤزو  "  ییرتیجی قوش "  معناسیندا ایشله دیلیر: ایلبسون  "  اوو قوشو " ، 

کاناممی  "  قوش " ، چیمچیق  "  باالجا قوش  " 
ادبی  آذربایجان  شیوه لرینده  بوتون  لهجه سی نین  افشار  سؤزونه  قوش         
دیلینده اولدوغو کیمی قوش فورماسی ایشله دیلیر." قوش" سؤزونه تورکییه 
نوقای  و  قالپاق  قارا  قوش"،  لهجه سینده"  تورکمن  "کوش"،  سینده  تورکجه 
"قوش"  دیلینده  باشقیرد  "خیس"،  دیلینده  خاکاس  کوس"،   " دیللرینده 

فورماالری ایشله دیلیر) 19، س 18( 
باشقا  و  آذربایجان  ایشله نن قوش آدالری  افشار شیوه سینده         آشاغیدا 
ایله وئریلیر؛ عنواندا وئریلن آدالر آذربایجان  اوالن آدالری  تورک دیللرینده 

ادبي دیلینه عاییددیر.
  

        

افشار شیوه سیله باشقا    
تورک لهجه لرینده اوالن 
قوش آدالرینین تطبیقي



  اختصارالر:
آذر         آذربایجان

اف         افشار
آلت         آلتای
تور        تورکیه
قاز         قازاق

قیر         قیرغیز
اؤز         اؤزبک

تار         تاتار
اویغ       اویغور

باش        باشقورد
قاش       قاشقاي
قاق        قاقاووز

  جوجه:  
        اف:  " جوجه آذر:  " جوجه " ، تور:  "  جیوجیو " ، آلت:  "  تاکانین باالسی 
" ، باش:  " پیلیچ " ،  قیر:  "  چؤژؤ " ، قاز :  "  تایکتین باالپانی " ،اؤز:  "  جوجه 

" ، تار:  "  جئبیش " .اویغ:  "  چوژه " 
  

تویوق: 
         اف :  " تاووق "   آذر:  "  تویوق " ، تور:  "  تاووک " ، آلت:  "  تاکاا " ، باش:  
"  تایک " ، قاق:  "  تاوک " ، قیر:  "  تووک " ، قاز:  "  تاییک " ، اؤز:  "  توووک 

" ، تار:  "  تاویک " . اویغ:  " توخو " 
  

خوروز: 
          اف:  "  خوروز " ، آذر:  "  خوروز " ، تور:  "  هوروز " ، آلت:  "  پؤتوک " 
، باش:  "  اتس " ، قاق:  "  خوروز " ، قیر:  "  کوروز " ، قاز:  "  کوراز " ،اؤز:  "  

خوروز " ، تار:  "  اتس " ، اویغ:  "  غوروز "  
  

هیند خوروزو:
           اف:  "  هشترخان " ، آذر:  "  هیند خوروزو " ، تور:  "  کورک " ، آلت:  



"  ارکک ژامان قوش " ، باش:  "  آتا کورکه " ، قیر:  "  ارکک کورپ " ، قاز:  "  
کورکه تاوک " ،اؤز:  "  کورکا خیروز " ، تار:  "  آتا کورکه " ، اویغ:  "  کورکه 

غوراز "  
  

قاز :  
           اف:  "  قاز " ، آذر:  "  قاز " ، تور:  "  کاز " ، آلت:  "  کاس " ، باش:  "  
کاز " ، قاق:  "  کااز " ، قیر:  "  قاز " ، قاز:  "  قاز " ، اؤز:  "  غاز " ، تار:  "  کاز 

" ، اویغ:  "  غاز "  

  
اؤردک:  

            اف:  "  اؤردک " ،آذر:  "  اؤردک " ، تور:  "  اؤردک " ، آلت:  "  اؤرتؤک 
" ، باش:  "  اؤیرک " ، قاق:  "  اؤردئک " ، قیر:  "  اؤردئک " ، قاز:  "  اویرئک " 

،اؤز:  "  یردک " ، تار:  "  اوردک " ، اویغ:  "  اؤدک "  
  

ساری کؤینک:   
"  ساریاسما،  " ، تور:   ساری کؤینک    " " ، آذر:   "  ساریجیق              اف:  
ساریجیق " ، آلت:  "  تورو ساری " ، باش:  "  هاریغوش " ، قاق:  "  ساریق " ، 
قیر:  "  زارقالداک " ، قاز:  "  سارغالداک " ،اؤز:  "  زارغالداک " ،  تار:  "  شولقن 

" ، اویغ:  "  سارسوپالن "  

  ساری بولبول: 
             اف:  "  ساری  بولبول / قناری " ، آذر:  "  ساری  بولبول / کاناریا قوشو 
" ، تور: کانارییا " ، آلت:  "  ساری ساندواچ " ، باش:  "  هاری تورغای " ، قیر:  
" کانارئیکا "  قاز:  " کانارئیکا " ، اؤز:  " کانارئیکا " ، تار:  "  کناری " ، اویغ:  " 

کانارئیکا "  
  

کتان قوشو:
             اف:  "  کتان قوشو " ، آذر:  " کتان قوشو " ، تور:  "  کئتئن کوشو " ، 
آلت:  "  اؤنگ کوش " ، تورغایی " ، قاز:  "  شیبشیب " ، قیر:  "  کونوپلیانکا " 



،اؤز:  "  توقچومچوق " 
 

  کرال قوشو:  
             اف:  "  چالی قوشو " ، آذر:  "  کرال قوشو " ، تور:  "  چالی کوشو " ، 
آلت:  "  آل قوشو " ، قاش:  "  کرله تورغای " ، قاق:  "  چالی قوشو " ، قاز:  "  
کورولئک " ، قیر :  "  کورولئک " ،اؤز:  "  چالی قوشو " ،  تار:  "   کورولئک "  

  
ولمیر قوشو:  

              اف:  "  یوالف قوشو " ، آذر:  "  ولمیر قوشو / یوالف قوشو " ، تور:  "  
ساری یئلوئ " ، باش:  "  هولو تیرغایی " ، قاز:  "  ساری تورغای " ، قیر:  "  
ساری آیقیر " ، اؤز :  "  ساری چومچوق " ، تار:  "  ساری چیپچیقی " ، اویغ:  

"  ساری تورغای "   
  

بیلدیرچین:  
               اف:  "  بیلدیرچین " ، آذر:  " بیلدیرچین " ، تور:  "  بئدئنئ " ، آلت:  



"  بؤدنؤ " ، باش:  "  بوزنه " ، قاز:  "  بدنه " ، قیر:  "  بئدئنئ "  ،اؤز:  "  بؤدئنه " 
، تار:  "  بؤدونه " ، اویغ:  "  هیدیرچین "   

 
توتوقوشو: 

                اف:  "  توتی / توتو " ، آذر:  "  توتوقوشو " ، تور:  "  دودو کوشو / 
پاپاغان " ، آلت:  "  پوپوقان " ، باش:  "  توتی غوش " ، قاق:  "  پاپاقال " ، قاز:  
"  توتی " ، قیر:  "  توتی کوش " ،اؤز:  "  توتی " ، تار:  "  توتی قوش " ، اویغ:  

"  توتیقوش / شاتوت "  
  

سیغیرچین: 
               اف:  "  زیغیرچین " ، آذر:  "  سیغیرچین " ، آلت:  "  باارجیق " ، باش:  
"  سییرجیق " ، قاق:  "  کارا کوش " ، قاز:  "  کارا تورغای " ، قیر:  "  جییرچیق 

" ،اؤز:  "  جوغورجوق " ، تار:  "  سیئرجیق " ، اویغ:  "  کاریغوجا " 
  

قار قوشو: 
        اف:  "  قار قوشو " ، آذر:  "  قار قوشو " ، تور:  "  شاکراک کوشو " ، آلت:  
"  کؤکتؤک " ، باش:  "  آکییا " ، قیر:  "  سئنئقیری " ،اؤز:  "  کاراباش " ، تار:  

"  کارابورک " ، اویغ:  "  چومچوک "  
  

بولبول:  
              اف:  "  بولبول " ، آذر:  "  بولبول " ، تور:  "  بولبول / اوو اوو " ، آلت:  
"  توورجوک " ، باش:  "  بیلبیل " ، قاق:  "  بیلبیل " ، قاز:  "  بولبول " ، قیر:  "  

بولبول " ،اؤز:  "  بولبول " ، تار:  "  بیلبیل " ، اویغ:  "  بولبول "  
  

آالجاقاناد:  
               اف:  " یاالنچی بولبول " ، آذر:  "  آالجا قاناد / یاالنچی بولبول " ، تور:  
"  کارا باشلی " ، آلت:  "  جانالباش " ، باش:  "  هاری آالکاج " ، قاز:  "  ساری 
شیمشیق " ، قیر:  "  باشایی جیمجیق " ،اؤز:  "  ساوا " ، تار:  "  ساری جیپجیق 

" ، اویغ:  "  سئریک قوشگاج "  
 



 حاجی لئیلک:   
               اف:  "  حاجی لئیلک " ، آذر:  " حاجی لئیلک / لئیلک " ، تور:  "  لئیلک 
/ حاجی بابا " ، آلت:  "  کارا جیلن " ، باش:  "  کاوزی " ، قاق:  "  لئلئک " ، قاز:  
"  لیلک " ، قیر:  "  ایلئق ایلئک / کارا کاش " ،اؤز:  "  الیلک " ، تار:  "  لکلک 

" ، اویغ:  "  لقلک " 
  

بئرکوت:  
              اف:  "  قارتال " ، آذر:  "  بئرکوت " ، تور:  "  قارتال " ، آلت:  "  مورکوت 
  " دیللرین هامیسی   گلن  اوسته  آدالری  و  قاشقاي   ،  " بؤرکؤت    " باش:    ،  "

بئرکوت "  دئییرلر.  

  سرچه:  
               اف:  " سئرچه " ، آذر:  " سرچه " ، تور:  "  سئرچئ " ، آلت:  "  بوپو 
"  سویک  " ، قاز:   "  ساچاق کوشو  " ، قاق:   تورغای    " " ، باش:   کوشکاش 
تورغای " ، قیر:  "  تارانجی " ،اؤز:  "  چومچوک " ، تار:  "  چیپچیک " ، اویغ:  

"  کوشکاچ "  
  

قوزغون:  
               اف:  "  قوزغون " ، آذر:  "  قوزغون " ، تور:  "  کوزغون " ، آلت:  "  
کوسکون " ، باش:  "  کوزقون " ، قاق:  "  قوزقون " ، قاز:  "  کوزغون " ، قیر:  "  

کوزقون " ،اؤز:  "  کوزغون " ، تار:  "  کوزقون " ، اویغ:  "  کوزغون " 
 

 قارغا:    
              اف:  "  قارقا " ، آذر:  "  قارغا " ، تور:  "  کارگا " ، آلت:  "  کارقا " ، 
باش:  "  کارغا " ، قاق:  "  قارقا " ، قاز:  "  کارغا " ، قیر:  "  کارقا " ،اؤز:  "  کارغا 

" ، تار:  "  کارقا " ، اویغ:  "  کارغو " 

  گؤیرچین:  
              اف:  "  گؤورچین " ، آذر:  "  گؤیرچین " ، تور:  "  گورلو کوشو " ، آلت:  
"  کوولئ " ، باش:  "  کوقرجین " ، قاق:  "  قوورژین " ، قاز:  "  کؤقئرژین " ، قیر:  



"  کؤقوجین " ،اؤز:  "  کاپتار، اؤزبک دیلینده بو سؤز فارسجادان آلینمیشدیر 
" ،     تار:  "  کوقرچین " ، اویغ:  "  کؤقن " 

  قومرو:   
         اف:  "  قومرو " ، آذر:  " قومرو " ، تور:  " کومرو " ، آلت:  "  کوولئجئک 
" ، باش:  "  آالتوبا " ، قاق:  "  مئشقلدیک " ، قاز:  "  اورمان کبتر " ، قیر:  "  
باکتئک " ،اؤز:  "  کومری / موسیجا " ، تار:  "  اورمان کوقرجین " ، اویغ:  "  

کومرو " 

  زاغچا:  
          اف:  "  آال قارغا " ، آذر:  "  زاغچا " ، تور:  "   آالجا کارغا " ، آلت:  "  تاان 
" ، باش:  "  کارا کارغا " ، قاق:  "  آال کارغا " ، قاز:  "  کوزغون کارغا " ، قیر:  
"  کون کارغا " ،اؤز:  "  کوراکارغا " ، تار:  "  کارا کارغا " ، اویغ:  "  کارا کاغا " 

  آغاج دلن:   
          اف:  "  آغاج دلن " ، آذر:  "  آغاج دلن " ، تور:  "  آغاج کاکان " ، آلت:  "  
تومورتاک " ، قاق:  "  آاج کاکان " ، قاز:  "  توکولداک " ، قیر:  "  دونکولداک " 

،اؤز:  "  کیزیلیشتون " ، تار:  "  توکران " ، اویغ:  "  توکولداک " 

  دورنا:     
          اف:  "  دورنا " ، آذر:  "  دورنا " ، تور:  "  تورنا " ، آلت:  "  تورنا " ، باش:  
"  تورنا " ، قاق:  "  تورنا:  "  قاز:  "  تیرنا " ، قیر:  "  تورنا " ، تار:  "  تورنا " ، 

اویغ:  "  تورنا / کاکیرا " 

  چاالغان:  
         اف:  "  چاالغان " ، آذر:  "  چاالغان " ، تور:  "  چایالک " ، آلت:  "  تئیلئقئن 
" ، باش:  "  تؤیلئقن " ، قاز: "  الشین " ، قیر:  "  آیری کویروغ " ،اؤز:  "  کالخات 

" ، تار:  "  تیلقن " ، اویغ:  "  کاریکوش " 

  ککلیک:   



         اف:  "  ککلیک " ، آذر:  "  "  ککلیک " ، تور:  "  "  کئکلیک " ، آلت:  "  
آقونا "  ، باش:  "  آغونا " ، قاق:  "  چیل " ، قاز:  "  کور " ، قیر:  "  چیل " ،اؤز:  

"  کاکلیک " ، تار:  "  کؤرتلئک " ، اویغ:  "  ککلیک " 

  قارانقوش:  
         اف:  "  قارانقوش / قیریالن قیچ " ، آذر:  "  قارانقوش " ، تور:  "  کیریالنکیچ 
" ، آلت:  "  کارالکاش " ، باش:  "  کارلوغاج " ، قاق:  "  کیرالنکاچ " ، قاز:  "  
کارلیغاش " ، قیر :  "  آچا قویروغ " ،اؤز:  "  کالدیرکاچ " ، تار:  "  کارلیکاچ " ، 

اویغ:  "  کالغاج " .  

  قو:     
         اف:  "  قو " ، آذر:  " قو " ، تور:  "  کوغو " ، آلت:  "  کوو " ، باش:  "  
آککوش " ، قاز:   " آککو " ، قیر:  "  کوو " ،اؤز:  "  اوککوش " ، تار:  "  آککوش 

" ، اویغ:  "  آککوش " 

  قارا باغیر:   
         اف:  " باغری قارا " ، آذر:  "  قاراباغیر " ، تور:  "  چیل " ، آلت:  "  سیمجا " 
، باش:  "  سئل " ، قاق:  "  چیل " ، قاز:  " شیل " ،اؤز:  "  چیل " ، تار:  "  بوژیر 

" ، اویغ:  "  چیل " 

  بایقوش:  
         اف: بیقوش " ، آذر:  "  بایقوش " ، تور:  "  بایکوش " ، آلت:  "  مئجیرتکه 
" ، باش:  "  کوکومایکا " ، قاز:  "  ژاپاالک " ، قیر:  "  ژاپاالک " ،اؤز:  "  بویکوش 

" ، تار:  "  یابالک " ، اویغ:  "  بایکوش " 

  قیرقاوول:  
         اف:  " قارقاوول " ، آذر:  "  قیرقاوول " ، تور:  "  سولون " ، آلت:  "  فازان 
" ، باش:  "  کیرقاییل " ، قاق:  "  فازان  " ، قاز:  " کیرغاییل " ، قیر:  "  کیرکوول 

" ،اؤز:  "  کیرقاوول " ، تار:  "  کیرکاویل " ، اویغ:  "  کیرکاوول " 



  قاغایی:   
         اف:  "  قاغایی " ، آذر:  "  قاغایی " ، تور:  "  مارتی " ، آلت:  "  چایکا " ، 
باش:  "  آکسارالک " ، قاز:  "  شاغاال " ، قیر:  "  آک چارداک " ،اؤز:  "  بالیقچی 

" ، تار:  "  آکچارالک " ، اویغ:  "  بئلیکچی"  

  قیرغی:   
         اف:  "  قیرقی " ، آذر:  "  قیرغی " ، تور:  "  کیرکی " ، آلت:  "  کارچاقا " 
، باش:  "  کارسیغا " ، قاق:  "  آالژا کوش " ، قاز:  "  کارژیغا " ، قیر:  "  کارچیقا 

" ،اؤز:  "  کیرغی " ، تار:  "  کارچیقا " ، اویغ:  "  کورغون / باز " 

  هوپ هوپ:  
           اف:  "  هود هود / بوببو / هوپ هوپ " ، آذر:  "  شاناپاپاک، هوپ هوپ 
/ هود هود " ، تور:  "  چاووش کوشو " ، باش:  "  هئدهئت " ، قاز:  "  اودود " ، 
قیر:  "  اوپوپ ساسیک اوپوپ " ،اؤز:  "  پوپیشاک " ، تار:  "  هؤدهؤد " ، اویغ:  

"  هؤپپوپ " 

  ساغساغان:   
            اف:  " قجله " ، آذر:  "  ساغساغان / قجله " ، تور:  "  ساکساغان " ، آلتا:  
"  سانیجکان " ، باش:  "  هایچکان " ، قاق:  "  ساکساان " ، قاز:  "  ساوساکان 
" ، قیر:  "  زاقیزاقان " ،اؤز:  "  زاغیزاغان " ، تار:  "  سائساکان " ، اویغ:  "  

سئغیزاخان " 

  یاپاالق:   
           اف:  "  یاپاالق " ، آذر:  "  یاپاالق " ، تور:  "  روحو کوشو " ، آلت:  "  اوکو 
" ، باش:  "  یاباالق " ، قاز:  "  اوکی " ، قیر:  "  اوکو " ،اؤز:  "  اوککی " ، تار: 

بایقیش " ، اویغ:  "  اوکئ " 

  دان قوشو:   
            اف :  "  دان قوشو " ، آذر:  "  دان قوشو " ، تور:  "  فیرتینا کوشو / دئنیز 



خیاودان آتا-بابا 
سؤزلري و دئییملر

مقصود اثنی عشری خیاوي

ایت موتالدان ال چکیب، موتال ایتدن یوخ 	•
احسان وئرمه وئرسون  بئله وئر دویونجان 	•

ائششگیم اؤلمه یونجا بیتینجن 	•
ال مرد اوالر، گؤز نامرد 	•

اون دفعه اؤلچ، بیر دفعه بیچ 	•
آغیر اوتی، باتمان گل 	•

ائششگی مین آتا چاتینجا 	•
ائششک ائششگین کورگین بوش )بورج( قاشیماز 	•

آراز آخیردی، گؤزوم باخیردی 	•
آراز گؤر نه گونه قالیبسان قدمعلی قودوغوینان گئچیر 	•

اؤزووه ایینه، اؤزگییه چوالدوز 	•
آت تؤله میخین چیخارتسا بیرین یئره ویرسا، دؤردون اؤزونه ویرار 	•

اصیل ایت یییه سینه هورمز 	•
ائرکج اْولوب قاباخدا گئتمه 	•

آت باالسی دالدا ائششه ح باالسی قاباغدا 	•
ایالنا اؤز باالسي قنیم اوالر 	•
ات آلمامیش کوفته ایستر 	•

ائل گوجو، سئل گوجو  	•
	ایت چؤنَبلمه یینجه هوره بیلمز  	•

آغاجی اؤز ایچیندن قورد ییَیر 	•
ارشینه باخ بئزینی آل، ننه سینه باخ قیزینی آل 	•



اوغری ایت اؤزون بللندیرر 	•
اوستی اؤرتولی بازار دوستلوغی پوزار 	•

اؤکوزون یئکه سی پَیه ده دی 	•
آغریماز باشیووا دوز باغالما 	•
ایالنی یئیوب، اژدها اولوب 	•

آجی باغیرساق کیمی اوزانیر 	•
آغالمیانا ممه یوخ،  ایسته میینه پَپه یوخ 	•

الدن قاالن اللی ایل قاالر  	•
ایشله مه سون  دیشله مزسن 	•

اووچي یانیندا گؤز قیپپاغ اولماز 	•
ائله بیل فیل بورنوننان دوشوب 	•

اربابین مالی گئدر موزدورون جان ی چیخار 	•
اربابین الي یاراالنسا کاسیب اونی باغالماغا اوستون جیرار 	•

ایالن هر یئره ده اَیری گئتسه اؤز یوواسینا دوز گئد ر 	•
بَي وئرن آتین دیشینه باخمازالر 	•

باغا قینیندان چیخدی قینین بَینمه دی 	•
بودا باشین باشالرا قوشوب 	•

بویونکی سئرچه دوننکی سئرچیه سؤز اؤرگه دیر 	•
بئش بارماخ بیر اولماز 	•

بیر تیکه نی بیلمیین مین تیکه نی بیلمز 	•
بو خمیر هله چوخ سو آپارار 	•

بیرَدلی بیر قویویا داش آتدی مین عاغیللی اونی چیخاردا بیلمه دی 	•
بااللی قارقا بال یئمز 	•

بو گؤزون او گؤزه ایشیغی دوشمز 	•
بو گونون ایشین صاباحا قویما 	•

بي زاده بَینمز، گدازاده بَینیر 	•
بئش قیرانلیق ائششگین ایکی قیرانلیق قودوغو اوالر 	•

بوستانا گیرن پورسوخ َگر ک یاوانی قبول ائلییه 	•
بیر َدلی اؤز ایشینده مین عاغیللی جان بیلر 	•

بیری اؤلمه سه بیری دیریلَمز 	•
قوتاردی  اریک  باغدان  واریدی،  سالم علیک  واریدی  اریک  باغدا  	•

سالم علیک قوتاردی



باشیوا کول اله سن اوجا یئردن اله 	•
بو الین سسین او ال ائشیتمز 	•

	ال، اله کؤمک ائلر 	•
بیر گولونن باهار اولماز 	•

بئله یومورتامادی فاالنیدا ایشدی 	•
باشیمی یاریب انگیمه قورقا تؤکمه 	•
بؤرک دئییلم باشدان باشا قویوالم 	•

پئندیری دری ساخالر، آروادی اری ساخالر 	•
پیشیگین آغزی اته چاتماز دییر نه مینداردی 	•

پیس قونشودان قاچ قورتار 	•
پاالزا بورون ائلیَنن سورون 	•

پو... ییین ایتین قاشیغی ترکینده اوالر 	•
پولون واردی گیریش، پولون یوخدی سوروش 	•

پیچاق دسته سین کسمز 	•
پیشیگی دووارا قیسنارسان قاییدار اؤزووی دیَدر 	•

پاخیل آرتماز 	•
تاریندان دؤندون کیروندن نیه ؟ 	•

تویوغ اؤلسه بیر چنگه توحدی، دوه اؤلسه بیر آغیر یوحدی 	•
تاری کیشي نین آغاجینین سسي اولماز 	•

تک الدن سس چیخماز 	•
تاری منی دیندن ایماندان ائله سین، آراننان یایالغدان ائلمه سین 	•

توال ایتدن ده مینداردی 	•
تویوخ یومورتاسینا گؤره قاققیلدار 	•

تولکییه دئدیلر شاهیدین کیمدی دئدی: قویروغوم 	•
توبه توخلوقدان اولسا هر زاد یوخلوقوندان اوالر 	•

تولکی تولکییه بویورور تولکو ده قویروغونا 	•
تاری منم یاغمارام 	•

تورپاغین اوزي سویوغ اوالر 	•
تورپاغ گوژلو اوالر 	•

توالکی یوواسینا گیره بیلَمز، گؤ... سوپورگه باغالر 	•
توخون آژدان خبري یوخدور 	•

تاوا دلیح تاس دلیح سنه ده بي سوغات اوسته لیح 	•



چوخ بیلن قوش دیمدیگیندن تلییه ایلیشر 	•
چیراخ اوز دیبینه ایشیق سالماز 	•

چؤرگي وئر چورح چییه، بیرین ده آرتیق وئر 	•
چاققال، ساری ایتین داییسی دی 	•

چؤرح کسنی  قیلیش کسمز 	•
جوالدان قاشدیم قویویا دوشدوم 	•

چوخ گزن چوخ بیلر 	•
چؤرگی آت دریایه بالیق دا بیلمه سه خالیق بیلر  	•

کوراوغلی  دئسینلر  کی  چیخارتدی  گؤزون  دده سینین  آدام  چوخ  	•
دئدیلر کور کیشینین اوغلی

چؤلمح فیررانار یئرین تاپار 	•
چاخ _ چاخ باشین تووالر دییرمان بیلدیگین ائلر 	•

چاققال وار باش کسیر، قوردون آدی بدنامدی 	•
چاغریالن یئره ارینمه، چاغریلمایان یئرده گؤرونمه  	•

چوخ بیلیرسن، آز دانیش 	•
چوخدان وریانی سویا وئریب 	•

جوجه ننه سیننن سوت گؤرمه ییب 	•
جوجه نی پاییزدا سایالالر 	•

حالوا دئمگ ینن اولماز، گرک یاغ شکر اوال 	•
حالوا _ حالوا دئمگ ینن آغیز شیرین اولماز 	•

حسن ده قلیان چکن، حسین ده قلیان چکن، 	•
 تنبکینی بوال )بول( گؤروب هامیسی قلیان چکن
حوققانین دلیگیننن دوه کروان نان گئچر 	•

حاق آلمالی دیر وئرمه لی َدییل 	•
حالینا خویونا دوشوب 	•

خشیل آشی کیمی آشما 	•
خانیم قیز خاالسینا،  قوچ ایگید دایي سینا   	•

خوروز کیمی واخسیز باننیسان 	•
خراب اولماسا، آباد اولماز 	•

خوروز اولمایینجا سحر آچیلماز؟ 	•



تبریز اینانجالریندان 
اؤرنکلر

توپالیانالر: منیژه شیران، فاطمه 
شیران )تبریز، 1388 یاز(

اؤلونون اّول حالواسینی یئین آدام اؤلونو یوخودا گؤرر.  o
اؤلونون گولونو )قبیرستانلیغا آپاران گولو( ائوه آپارماق پیس اوالر.  o

ائوی ایکی نفر بیرلیکده سوپورسه لر او ائوده آدام اؤلر.  o
آغاج آلتیندا یاتماق پیس اوالر، چونکو اونالرا جینلر توخونار.  o

اوزه رلیک سالسان باش آغریسی دوزلر.  o
ایله  جورابی  پاک  دایی سینین  دایانماسا  سویو  بورنونون  اوشاغین   o

سیلسن کسیلر.
اوشاغین گؤبه یینی هارا آتسان اورا چوخ گئدر.  o

آیاغین آلتی قاشینسا یول دوشوب، سفره گئده جک.  o
ایکی باشماق تایی بیر _ بیرینین قاباغیندا اوز _ اوزه دوشسه آیری   o

آدام باشماق یییه سیندن غئیبت قیریر )ائلیر(.
ائوین  دئیه  باسماسین  چیلله  گلینلرینی  تازا  اؤلنده  آدام  بیرائوده   o

زیبیلینی سوپوروب دالیسیجا )ائشیگه( آتارالر.
پیچاغی الدن اله وئرمزلر، پیس اوالر؛ اّول یئره قویوب سونرا او بیری   o

اله آالرالر.
آدام  آیری  دالیسیجا  اؤلونون  آسقیرسا،  بیری  )یاسدا(  تعزیه ده   o

گئتمه سین )اؤلمه سین( دئیه، بئلیندن وورارالر.
قاب _ قاشیق سینمایان ائوده شئیطان یووا باغالر.  o



قایچینین آغزی آچیق اوالراق یئرده اولسا سنه گؤره غئیبت آغزی   o
آچیقدی )سندن غئیبت قیریرالر(.

گئجه تیکان گلین اوالر )چیخماز(.  o
ناماز قیالندا چادیرانی ترسه سینه اؤرتسک مکه یه گئده ریک.  o

نور دوشن ائوه آینا سالسان آدام اؤلر.  o
یاتاندا باش اوستونه قارا پالتار قویوب یاتمازالر، قارا باسار.  o

یاغیش یاغاندا الیمیزی آچیب گؤیه ساری توتساق یاغیش چوخاالر،   o
آمما الیمیزی آشاغی ساری توتساق یاغیش کسر.

یاخچی  آپار  دیشیمی  قارقا   " دئیرلر  آتیب  داما  اونو  دوشنده  دیش   o
دیش گتی".

سیخار  اوشاغی  اولسا  اوزون  )ساچی(  باشی  اوشاغینین  اوغالن   o
)داریخدیرار(.

ایله  گلن  اولسان  اوستونده  قبیر  اوالندا(  )تحویل  باشالناندا  ایل  تازا   o
چاتماسان.



ایسپیران کندینده 
اونودولموش دبلردن

توپالیان: زینب مددي نگارستان 
قایناق شخص: زیور فرشی )50 
یاشیندا، ساوادسیز(
دْوغوم یئري: تبریز، ایسپیران 
کندی ) سفیدان جدید (
قئیده آلینما یئری و زامانی: 
تبریز، 1388/2/30 

توي  اونودولموش  کندینده   ایسپیران  اوالن   یاخینلیغیندا  تبریز  	 	•
قاباغا  بوندان  ایل  اوتوز  دئمک  کندده  بو  بزه  مکدیر.   گلیني  بیري  دبلریندن 
موشاتاالر   بو  اوالرمیش.  موشاتا  نئچه   بیر  بزه رمیشلر:    بئله  گلیني  کیمي 
تئل  دؤرد  ساچیندان  قیزین  اؤنجه  گئدیب،  ائولرینه  گلینین  اوالن   تویو 
کسیب  بئش _ آلتي سانتیم بویوندا قاتالرمیشالر. سونرا اونو قیزین آلینینین 
اورتاسیندان) تئللریین چیخان یئریندن( قاشالرینین اورتاسینا قدر اوسدن  
اوندان سونرا یاپیشدیریالن توکلرین  آشاغي سیریشله یاپیشدیرارمیشالر.  
بیر ده قیزین قاشالرینین اوستونه ) قاشالرال تئللرین آراسي ( رنگلي پولک 
بیر  توزو  بو  کي  اوالرمیش  توزالري  قیرمیزي  بیر  سونرا  اوندان  دوزرمیشلر. 
قیزارسین.  کي  سورترمیشلر  یاناقالرینا  قیزین  قاریشدیریب،  سودا  آز 
اوستونه  قوالقالرینین  آییریب،  نئچه سینی  تئللریندن  گلینین  اوندان سونرا 
ساالرمیشالر. سوندا گلینه قیرمیزي پالتار گئییندیرب تویا حاضیرالرمیشالر.

ایسپیران کندینین داغالریندا بیر جور تیکان  وار کي  توپا_ توپا بیتر   	•
تیکانین هر  بویاردیالر. سونرا  رنگه  بیر  بیرینی  توپالییب،  هر  اونالري  قدیم 



تئلینه بیر رنگلي پارچا باغالردیالر. اوندان سونرا داغدان آغ تورپاق گتیریب، 
اوستووانه یه  تیکانالري  بزه کلي  او  دوزه لدیب  اوستووانه  بیر  تورپاقدان  آغ  او 
تاخیب اونا دا رنگلي پارچا باغالرمیشالر. بونو  گول یئرینه حنا گئجه سي  بَي 

دوراندا  بي ین ساغ دیش، سول دوشونا  وئررمیشلر کي اللرینده توتسونالر.



زنگانین حاققا قْوووشان 
آشیقالری

محمد رزاقی

زنگان  کیتابینین  موحیطلری«  آشیق  تورکلری  ایران  قافقاسیالی»  علی   
بؤلومونده حاققا قوووشان 39 ائل آشیغینین آدینی چکیر . ایلقار ایمام وئردی 
ایسه» آذربایجان و ایران آشیق صنعتینین قارشیلیقلی عالقه لری« کیتابیندا 
بونالرا  آرشیویمیزدن  بیزیم  دا  آدینی  آشیغین   15 یئتیریر.  69-آ  بو سایینی 

اتک اوالراق آرتیراندا ایندییه کیمین بو آشیقالرین ساییسی 84 نفره چاتیر.
باخدیقدا  اؤنجه  ساحه دیر.  بیر  سیغمایان  عاغیال  گرچکدن  ادبیاتی  آشیق 
ایکی سؤزجویون آنجاق ایچینه دالدیقدان سونرا اونون نه اولدوغونو اینسان 
دویا بیلیر. سون ایللرده آشیق ادبیاتی ایله ایلگیلی اولوسالر آراسی شؤلنلر، 
بو  ده  بیچیمی  آشیق  زنگان  گؤرولدو.  ایشلر  باشقا  و  سمپوزیومالر  بیلیم سل 
بو  یاشاماقدادیر.  کیمی  ایندییه  کئچمیشدن  اوالراق  بوداغي  بیر  ساحه نین 
اینسانالر  چاتدیران  گونه  بو  یاشادیب  صنعتینی  آشیق  زنگاندا  یالنیز  مقالده 

سؤز قونوسو اوالجاقالر.
اؤلکه میزده  ایلده  2004 جو  )A  تورکیه لی دوچنت دوکتور علی قافقاسیالی 
آدلی  موحیطلری«  آشیق  تورکلری  »ایران  اوزه رینه  آراشدیرماالر  آپاران 
قوووشان  حاققا  زنگانین  کیتابدا  بو  یاییمالدی.  ارزرومدا  دا   2006 کیتابینی  

آشیقالرینین آدالری بئله دیر:
1- آشیق عزیزاهلل ) اؤلوم 1924( 

2- آشیق نجف علی ) 1914_1844( 
3- آشیق حاجی علی خوررمدره لی ) 1944_1884(



4- آشیق موراد ) 1944_1864( 
5- آشیق آلاله مدد )1944_1869(

6- آشیق قوربان زییابادی  ) 1954_1854( 
7- آشیق علی اکبری ) اؤلوم 1954( 

8- آشیق نووروز )1964_1874( 
9- آشیق لطفعلی افشار ) 1969_1869(

10- آشیق ریکاب اکبری ) 1969_1869( 
11- آشیق قوالم حسینی دئشده غی ) 1974_1894( 

12- آشیق ایبراهیم شاهسئون ) 1974_1884( 
13- آشیق فرج ) 1974_1874( 

14- آشیق سولطانعلی ) اؤلوم 1974( 
15- آشیق سولطان علی میروئردی ) اؤلوم 1977( 

16- آشیق ایمامعلی هئیدجی ) 1979_ 1909( 
17- آشیق مئهرعلی واالییشی) 1979_1889( 

18- آشیق قئیبعلی زنگانی ) 1979_1909( 
19- آشیق ملیک ) 1979_1899( 

20- آشیق احمد آغا ) اؤلوم 1982( 
21- آشیق صیدقعلی گارگارلولو) 1984_1904( 

22- آشیق علی ) 1984_1869(
23- آشیق طییب) 1989_1884(

24- آشیق فتح اهلل رضایی ) 1989_1909(
25- آشیق سهراب ) 1994_1909(

26- آشیق صفر خالخالی) 1994_1914( 
27- آشیق قدرت جارچیلی) 1994_ 1819( 

28- آشیق شمسعلی ) 1899-1994( 
29- آشیق رسول نوروزی ) اؤلوم 1997(
30- آشیق عباد زاوالی ) 1997_1917( 

31- آشیق علیرضا داوودی ) اؤلوم 1998( 
32- آشیق یوسوف گول محمدی ) 1999_1919( 
33- آشیق قوالمریضا داوودی ) 1999_1879( 



34- آشیق آلماس مورشیدی) 1999_1934(
35- آشیق شیعه علی مقّدم) 1900-2000( 

36- آشیق میرزه علی دئشده غی ) 1936-2001( 
37- آشیق میرزه علی ) اؤلوم 2001( 

38- آشیق بؤیوک آغا ) اؤلوم 2002( 
39- آشیق جیهانگیر )1914-2004(

آپاردیغی  ایلده  جی   2006 وئردی  ایمام  اوغلو  جمیل  ایلقار  آذربایجانلی    B(
و  آذربایجان  ایلده"  2008-جی  آراشدیرماالری  ایلگیلی  ایله  صنعتی  آشیق 
بو  گؤردو.  اوزو  گون  کیتابی  عالقه لری"  قارشیلیقلی  آشیق صنعتی نین  ایران 

کیتابدا دا زنگانین حاققا قووشان آشیقالرینین آدی بئله یازیلمیشدیر:

39- 1- آشیق ایبراهیم رحیمی
قامت  اله)  شمس  آشیق   -2  -40

عسگری نین آتاسی(
)قامتین  کشاورز  فالح  آشیق   -3  -41

ایلک اوستاسی(
42- 4- آشیق بختیار )قامتین ایکینجی 

اوستاسی(
43- 5- آشیق قوالمعلی جلیلی

44- 6- آشیق بؤیوک آغا جعفری
45- 7- آشیق بشیر قاراخانلی 

46- 8- آشیق کرم سلطانی
47- 9- آشیق عوض حیدری

48- 10- آشیق فیاض مهاجری
49- 11- آشیق قریب رحیمی 

حوججت[   [ اؤججت  آشیق   -12  -50
قولوزاده خالیسی

عسگری  زؤهراب  آشیق   -13  -51
)آشیق موسلومون آتاسی(



52- 14- آشیق قامت افشار
53- 15- آشیق زین الدین بایات
54- 16- آشیق ایسکندر بیانلو

55- 17- آشیق عبداله سیف اللهی
56- 18- آشیق ایشمت احمدی

57- 19- آشیق هاشیم انگوروانلی
58- 20- آشیق رسول ایسمخانی

59- 21- آشیق باباخان رحیمی
60- 22- آشیق قدرت رحیمی

61- 23- آشیق مدد
62- 24- آشیق مقصود

63- 25- آشیق نعمت کاهابلی
64- 26- آشیق علی جارچیلی

65- 27- آشیق پنجعلی ایمامی
66- 28- آشیق رسول لگاهلی

67- 29- آشیق زولفعلی
68- 30- آشیق قدیم

69- 31- آشیق سبزعلی )2(
قونوالردا  ایلگیلی  آشیقالرال  چالیشدیغیم  ایل  نئچه  باشقا  بونالردان     C(

تانیدیغیم آشیقالرین آدینی بو سیرایا آرتیرمالي یام:
70- 32- 1-  بویونلو آشیق هاشیم

71- 33- 2-  آشیق مهرعلی واالییش
 72- 34- 3-  آشیق داددی )دوشمن کندی، ساز باغالیان(

73- 35- 4-  آشیق حسین )زینی نین آتاسی(
74- 36- 5-  آشیق قامت خوشگرلی )عزتین اوستاسی(

75- 37- 6-  آشیق ایماملی موکاییل
76- 38- 7-  آشیق فوقانعلی )ایبی نین آتاسی(

77- 39- 8-  آشیق همدولاله )زؤهرابین اوستاسی(
78- 40- 9-  آشیق عزت اهلل عزیزی
79- 41- 10-  آشیق ایبراهیم مرادی



80- 42- 11-  آشیق قارلیقلی ایبراهیم نصیری
81- 43- 12-  آشیق حیشمت قیبله بوالقلی

82- 44- 13-  آشیق مظاهیر
83- 45- 14-  آشیق علی حسن بایات، آغ بوالقلی ) اؤلوم: 2005(

84- 46- 15-  آشیق دره لیک

سونوج:
چاتدی.  نفره   84 ساییسی  آشیقالرینین  قوووشان  حاققا  زنگانین  یازیدا  بو 
آنجاق بو، زنگان آشیق بیچیمینین هامیسی دئییل. اؤرنک: وئییستان کندی 
ساییلیر.  بیری  اوجاقالریندان  آشیقالرینین  خررمدره  گؤره  ائشیتدیییمیزه 
بونالر  وار.  یئرلر  تانیمادیغیمیز  و  چایی  زنگان  گرمو،  پوشلو،  قارا  تاریم، 
ایلگیلی  ایله  ادبیاتی  آشیق  زنگانین  یول  بیرینجی  آرتماقدادیر.  گله  گون 
بیلگیلری پروفئسور محرم قاسیملی » اوزان و آشیق صنعتی« آدلی کیتابیندا 
یازیلیب،  دا  یاشامالری  یاناشی  آدالریال  آشیقالرین  بو  یاییمالمیشدیر. 

قورونمالیدیر. 

قایناقالر:
1( قافقاسیالی، علی)2006(، ایران تورکلری آشیق موحیطلری، ارزروم.

آشیق  ایران  و  آذربایجان   ،)2008( ایلقار  اوغلو  جمیل  وئردی،  ایمام   )2
صنعتی نین قارشیلیقلی عالقه لری، باکی، ی 251/252 

3( اؤزل آرشیویمیز



تبریزده بي تعریفلري  )1(

مغنی)خواننده( تعریفلري 
محمد علیپور مقدم

هر  آذربایجانیمیزین  گئجه سي دیر.  حنا  بیري  بؤلوملریندن  تویالریمیزین  
دبلرینه  بؤلگه نین  گئجه لري،  حنا  وار.  اؤزللیکلري  گؤره  اؤزونه  بؤلگه سي نین 
دایاناراق توتولور . حنا گئجه سي، آشیقال یا دا اورکسترله ) سازاندا دا دئیرلر ( 
توتوالر. تبریز شهري اؤز یئرلي لریندن باشقا  آذربایجانین بوتون بؤلگه لرینین 
گؤرونتوسودور. باشقا شهرلردن، کندلردن، ائللردن تبریزه کؤچنلر اؤز دبلرینی 
ده اؤزلریله گتیریبلر. بو گون تبریز تویالریندا بؤلگه لرین اؤزللیکلري قاالراق 
تویون بیر پارا دبلري تبریزده بیر _ بیرینه تایدیر . حنا گئجه سي نین سونوندا 
توتوالن بي تعریفي آشیق یا اورکستر طرفیندن بیر چئشیتده اولور، آشیقالر 
یا مغنني لر )خواننده لر( قوشدوقالري سؤزلري بوتون تویالردا اوخویورالر.  بو 
قوشماالر دا اوال بیلسینکي هیجا آز _ چوغلوغو یا قافیه ضعیفلي یي اولسون. 
بونالر بیین فامئللرینین آدینا في البداهه قوشولدوقالرینا گؤره بو ضعفلري وار 

. مغنني طرفیندن اوخونان بي تعریفلرینین بیر بؤلومو بئله دیر:

من گلنده داغدا گؤردوم جئیراني
اؤزوم اْولوم آال گؤزون قورباني

خوش گلیب لر قوناخالرین تامامي
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون



ایله شدیغیز یئریز باغچا_ باراولسون
چپیک چالین گول اللریز وار اولسون
تامام سوبایالرا توي قیسمت  اولسون

***                       
قیزیل گول قونچه سي، نرگیز بوتاسي

دیمه سین بو بَیه دشمن خطاسي
بیزه انعام وئرسین بیین آتاسي

گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون
بي آتاسي گؤروم گؤیلون شاد اولسون

بي آناسي انعام وئرسین وار اولسون
***                    

حیطه دوزموشم یونما داشالري 
طالحدن چکیلیب بیین قاشالري 

انعامي گؤندرسین بي قارداشالري 
انعامي گؤندرسین بي یولداشالري

گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون
قارداشالري انعام وئرسین وار اولسون

یولداشالري انعام وئرسین ساغ اولسون
***                       

حاجا گئدر حاجیالرین حاجي سي
هئچ اولماسین شیرین دیلین آجي سي

انعامي گؤندرسین بیین باجي سي
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون

بي باجي سي گؤروم بختور اولسون
بي آناسي انعام وئردي ساغ اولسون

***                       
حیطه اهمیشم بوغدا زمیسي 

گؤروم قرق اولماسین بیین گمیسي
بیزه انعام وئرسین بیین عمیسي

بیزه انعام وئرسین بي زن عمیسي
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون

بي عمیسي انعام وئرسین وار اولسون 



زن عمیسي انعام وئرسین ساغ اولسون
***                     

 یولداشالري لطف ائله ییب انعامي
گتیرمیشم تازه بیه سالمي

خوش گلیب لر قوناخالرین تامامي
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون

ساغدیش انعام وئرسین سولدوش وار اولسون
سولدوش انعام وئرسین ساغدیش وار اولسون

 ***                        
درین _ درین دریاالردادورموشام 

باهالیخدي سارالمیشام،سولموشام
آ ساغدیشدان اؤزوم انعام آلمیشام

هم سولدوشدان اؤزوم انعام آلمیشام
ساغدیش انعام وئرسین سولدوش وار اولسون

سولدوش انعام وئرسین داماد ساغ اولسون
***                      

گؤیده بیر اولدوز وار آدي طالیبدي
ایشیغیني بو مجلیسه سالیبدي 

هامي انعام وئریب ساغدیش قالیبدي 
هامي انعام وئریب سولدوش قالیبدي 

گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون
ساغدیش انعام وئردي گؤیلو شاد اولسون 
سولدوش انعام وئردي گؤیلو شاد اولسون

 ***                       
شانه اولالم سالالنارام تئلیندن

هم اؤپرم دوداغیندان دیلیندن 
انعام آلالم آغا قئیین الیندن 

گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون
آغا قئیین گول اللرین وار اولسون

 ****                    
باهار اوالر بولبول قونار چمنه



من عاشیق اولموشام لعلي یمنه
شاه داماد انعام وئره جاخ منه

گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون
شاه داماد انعام وئرسین وار اولسون

***                     
 ناهارا یئمیشم من بورانیسي

ییینمه دیم قالدي اونون یاري سي
بیزه انعام وئردي بیین دایي سي

بیزه انعام وئرسین بي زن دایي سي
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون

انعام وئریب گؤروم گؤیلو شاد اولسون
توي بیي نین گؤروم گؤیلو شاد اولسون

 ***                     
دریا قیراغیندا سالدیردیم حامام

اوخودوم قورآني ائیله دیم تامام
گؤروم آي بَي تویون مبارک اولسون

بئله مجلیس بئله دووران وار اولسون
چپیک چالین گول اللریز وار اولسون
تامام سوبایالرا توي قیسمت اولسون

 ***                    
دریا قیراغیندا سالدیردیم گومبز

اوخودوم قورآني دئدیلر بیلمز
دامادا کمک اولسون گؤزه گؤرونمز

بئله مجلیس بئله دووران وار اولسون
چپیک چالین گول اللریز وار اولسون
تامام سوبایالرا توي قیسمت اولسون

 ***                   
یاواش _ یاواش اورکس ائدیر حرکت 

وئره نه، وئرمه ینه مین برکت
 بئله مجلیس بئله دووران وار اولسون
چپیک چالین گول اللریز وار اولسون
تامام سوبایالرا توي قیسمت اولسون



مئشه بیي نین بالتاسي

توپالیان: احد فرهمندي
قایناق شخص: سکینه غالم 
شاه، 80 یاشیندا، ساوادسیز

قئیده آلینما یئری و زامانی: 
تبریز، سئیداوا کندي، 88/2/11 

گونلرین بیر گونونده مئشه بیي، مئشه ده بیر آغاجین اوستونه چیخار کي 
سووا  قورتولوب  الیندن  بالتا  قووزییاندا  الین  کسسین.  بوداخالرین  اونون 
آلالهي  قیشقیرا   _ قیشقیرا  توتوب  گؤیه  اوزون  اولوب  ناراحات  دوشر. 
سسلي ییب دییر: آي آلاله به نییه اوتورموسان؟ گؤرموسن بدبخت اولدوم. 
گؤي طرفیننن سس گلر: اي بنده نه یوودي )نه ییندی( بئله قیشقیریب مني 

چاغیریسان؟ 
مئشه بیي دییر: آي آلاله! نییه بئکار اوتوموسان؟ به بیلمیسن منیم بالتام 

اولماسا آجیمنان اؤللم؟ تئز اول منه کؤمک ائله.
آلالهین امرینه سودان بیر قیزیل بالتا چیخار. سس گلر: دئ گؤروم بالتون 

)بالتان( بودي؟  
کیشي جواب وئرر: یا ربیم! او، منیم بالتام َدیي. 

بنده م  سوروشار:  سس  چیخار.  ائشییه  بالتا  گوموش  بیر  سودان  سورا 
ایتیردییون )ایتیردیگین( بالتا بودي؟ 

کیشي جواب وئر ر: جانیم سنه قوربان اولسون، بودا َدیي. 
بالتاسي سودان چیخار.  اؤز  امرینه مئشه بیي نین  بو سفر بؤیوک آلالهین 



سس دییر: آ کیشي! بالتون )بالتان( بودي؟ کیشي سئوینجک دییر: هن ساغ 
اول، ایندي تاپدین با!

مئشه بیي نین دوزلویو آلالهین خوشونا گلر. بالتاالرین اوچون ده اونا وئرر. 
آلالهین  آروادینا  گئد ر.  ائوینه  سئوینجک  ایشیننن  بو  آلالهین  کیشي 
دا  آروادین  سخاوتي  آلالهین  دانیشار.  آچیخلیغیننان  ال  کیشي لي ییننن، 

خوشونا گلر، سئویندییینن آغالر.
نئچه گون سورا، مئشه بیي نین آروادي ناخوشالر. کیشي اونو گؤتور ر داوا 
اوسته  چایین  آخان  مئشه ده  گتیرسین.  شهره  اؤتور  ائله مکدن  درمان   _
زوو  ر  آیاغي  آروادین  گئچنده  اوردان  سالمیشدیالر،  کؤرپو  بیر  آغاجدان 

دوشر سووا. مئشه بیي گینه  ده چیغیرار، آلالهي سسلر. 
گؤیدن سس گلر: گینه نه یوودي بئله قیشقیریسان؟ 

نه  باشیما  به؛ من  آروادیم سووا دوشدو؟  آلاله گؤرموسن  دییر: آي  کیشي 
داش سالیم؟ نییه منه کومک ائله میسن؟

آلالهین امرینه سودان آي پارچاسیننان گؤز ل بیر خانیم چیخار. سس گلر: 
دي گؤروم سنین آروادین بودي؟ 

کیشینین گؤزلري ایشیقالنار، آغزي سوالنار، دیلي توتار توتماز دییر: هن؛ 
ساغ اول، بتر کیشي سن. منیم آروادیم بودي. 

گؤیدن سس گلر: آخماخ کیشي نییه یاالن دانیشیسان، آخي سنین آروادین 
بو جوریدي؟! 

گوناهیمي  بو  منیم  ربیم  یا  دییر:  آلالها  یالوارا   _ یالوارا  اوتانار،  بیي  مئشه 
باغیشال. آمما اجازه وئرسن دییه رم نییه دوز دانیشمادیم. اگر من دئسه یدیم 
بو گؤز ل آرواد منیم َدیي، بیر آز اونان چیرکینین چیخارداجاغیدین. گینه 
دوزون  سنه  اوندا  گؤرسه ده جه یدین  آروادیمي  اؤز  َدیي،  دا  او  دئسه یدیم 
دئسه یدیم. گینه منن خوشون گلیب آروادالرین اوچون  ده منه وئره جه یدین. 

آخي من بدبخت بو اوچ آروادي نئجه بیر یئرده ساخلییاردیم.
اونا  جاوانالدیب  آروادین  اؤز  کیشي نین  گلیب  خوشو  آلالهین  دفه  ده  بو 
وئر ر. کیشي  ده آلالهینا شوکر ائلر. سیز ده آلالهیزا شوکر ائلي یین، خوش 

یاشي یین.



خان ننه مین سینه دفتریندن ...

توپالیان : سمایه جوانشیر      
سؤیله ین : گول قاییت جوانشیر، 
آتاسینین آدی حسینقولو، 
آناسینین آدی طوطو )قوجا بیلی 
طایفاسیندان( 
   دوغوم یئری : موغانین خوروزلو 
ماحالینین لیملی کندی               
    دوغوم تاریخی :  1308 

بو  احمدیمیش.  آدی  واریمیش  اوغالن  بیر  یوخوموش،  بیری  واریمیش  بیری 
یوخووو   " کی  دئمیشیمیش  اوستادی  احمدین  واریمیش  یاشی   14 اوغالنین 
اونا دئ!، یوخ اگر  ائله سین  آلاله خئیر  هئچ کیمه دئمه هر کس سنه دئدی" 

دئم سه یوخونو اونا دئمه!" . 
احمد یاتدی، یوخو گؤردو. آناسینا دئدی:

_  یوخو گؤرموشم.
 آناسی دا دئدی:

_  منه ناغیل ائله!
 اوغالن ناغیل ائله مه دي، آناسی احمدی دؤیدو احمد گئتدی. هاماردا یاتدی. 

آتاسی گلدی دئدی:
 اوغلوم احمد هاردادی؟ 

دئدی:
_ احمد یوخو گؤرموشدو، منه دئمهدی دؤیدوم، گئتدی هاماردا یاتدی. احمدین 

آتاسی گئتدی دئدی:
_ یوخووو منه ناغیل ائله. ائله مه دی.  آتاسی دا احمدی دؤیدو، احمد ائولریندن 



چیخدی گئتدی. گئتدی بیر حاجینین ائوینده قالدی احمد او ائوده چایچیلیق 
ائله دی. دای درس اوخومادی. بیر گون حاجینین آروادی دئدی: 

_ گل سنین پولونو وئریم، آتاوا، آناوا یولال.
 احمد دئدی: 

_ آتام تاجیردی، آنام توّجار. اوالرا پول الزیم َدییل. 
حاجینین آروادی دئدی:

_  بس بوردا نییه ایشلیرسن ؟!
احمد دئدی: 

_ یوخو گؤرموشدوم آنام دئدی: گرهک یوخووو منه دییه سن، من ده یوخومو 
دئمه دیم منی دؤیدولر من ده ائودن قاشدیم.

حاجینین آروادی دئدی: یوخووو دئ!
 احمد یوخوسون دئمه دی حاجینین آروادی دئدی:

_  اوندا منیم ائویمده قالما. 
احمد اوردا دا قالمادی. احمد گئتدی بیر وزیرین ائوینده قالدی. اوردا دا وزیرین 
آتین سوواریردی. وزیر بیر گون دئدی:  آل بو پولو سنین اولسون. احمد قبول 

ائله مه دی. دئدی: 
آنام  گؤرموشدوم  یوخو  توّجار.  آنام  تاجیردی،  آتام  َدییل،  الزیم  پول  منه   _
دئدی: گرهک یوخووو دییه سن، من ده یوخومو دئمه دیم منی دؤیدولر من 

ده ائودن قاشدیم.  
وزیر دئدی: یوخووو منه دئ! آما احمد دئمه دی. وزیر اونو آپاردی سالدی زیندانا. 
بو زیندان بیر باغین ایچینده ایدي. بو باغ دا شاهین قیزینین باغیایدي. نوکرلر 
شامالرین ییینده، شاهین قیزینین دا شامین زیندانین پنجره سینه قویاردیالر. 
بیر گون احمد، شاهین قیزینین شامین اوردان گؤتوروب یئدي. شاهین قیزی 

قابي بوش گؤرنده  کنیزلره سسلندي: 
_ بس منیم شامیم هانی؟ 

کنیزلرین بیری شاهین قیزینا دئدي:
_  هر نه اولسا پیشیک یا اینسان یا هر نه اولور، اولسون من اونو توتارام.

بیر گون کنیز گودوب _ گودوب، احمد الین اوزادیب شامی گؤتورنده کنیز اونو 
توتوب، قیشقیرا _ قیشقیرا دئدي:

_ خانیم گل توتدوم!



 شاهین قیزی احمدی گؤرن کیمی احمده عاشیق اولدو. شاهین قیزی قصره 
گئدنده گؤردو آتاسی ناراحات اوتوروب. قیز دئدي:

_ آتا نه اولوب؟
آتاسی دئدي: باشقا اؤلکه دن بیر کاغاذ گلیب کی "سیز گره ک اوچ گونه کیمي 
بو سوالین جاوابین بیزه گؤندره سیز، یوخسا سیزینن ساواشاجاییخ". شاهین 

قیزی دئدي:
- آی آتا  زیندانین ایچینده بیر جاوان اوغالن وار بلکه او بو سوالین جاوابین 

بیلدی.
شاه  گئشدي.  یی  اوره  کیمی  گؤرن  احمدی  قیز  گتیردیلر.  احمدی  گئتدیلر   

دئدي:
_  بیزه ایکی آت یولالییبالر گره ک دییک بوالرین هانسی یاخجیدی. احمد 
دئدي " ایشیز یوخدو من بیلیرم". بو آتالرین بیرین احمد، بیرین ده وزیرین 
اوغلو مینیب. سونرا خندق قازدیالر. خندقین ایچینه سو دولدوردوالر. آتالری 
او  اوزویونو  ده شاهین  احمد  َدیدي.  آیاغی سویا  آتین  مینن  احمد  آتالدیالر. 
بیري آتین آرخاسینا نیشان ووروب آتی قایتاردي. اما بو دؤنه  شاه ایکی جوت 
یاخشیدی؟".  هانسی  قیلیشالرین  بو  کی"  یازدي  ده  گئنه  گؤندریب  قیلیش 
احمد تئشتی سوینان دولدوروب قیلیشالرین ایکیسین ده سویا آتدي، سویون 
اوستونده قاالن قیلینجا نیشان ووردوالرکي  بو قیلیش یاخشی دی سونرا  شاها 
گؤندردیلر. شاه گؤردوکو بو اوغالن چوخ بیلن اوغالندی قیزینی احمده وئردی. 
. گونلرین بیري، آت، قیلیش یولالیان  ائله دیلر  قیرخ گون، قیرخ گئجه توی 
اونو  تاپیب  جاواب  سوالالریما  منیم  کی  آدام  او  کی"  گؤندردي  کاغاذ   شاه، 
منیم یانیما گتیرین" احمد گلدی بیر دوه ،  بیر قوجا کیشی بیر ده بیر کئچی 

گؤتوروب،  شاهین باغینا گئتدي .
کئچی اورداکی آغاجالرین هامیسینین یارپاخالرین یئییردی آما دوه دوروب 

باخیردی.
شاه گلدی گؤردو اورادا بیر جاوان اوغالن ، بیر قوجا، بیر دوه بیر ده کئچی وار. 

دئدی:
_او سؤزلرکی دئمیشدیم  بو قوجا بیلیب یا سن؟ 

احمد دئدی: 
_ من بیلدیم.



شاه گؤردو کئچی آغاجالرین یارپاغین یئدی قوتاردی، دئدی:
_ بس بوالر ندی؟ 

احمد دئدی: 
اما کئچینی  بیلیر.  بیلمیش  اؤزون ده چوخ  او دوه نی گؤرورسن، یئکه دي   _
بیلمک  بیلمیشم،  بیلمیییب من  قوجا  یئدی.  قالمادی  یارپاخ  باغدا  گؤرورسن 

قوجالیقدا َدییل.
شاه دئدی:

_ اوندا من قیزیمی سنه وئریرم. 
 احمد دئدی: منیم آروادیم  وار.

 شاه دئدی:
_  نه اولسون من قیزیمی سنه وئریرم . قیرخ گون قیرخ گئجه توی ائله دیلر. 
گلدی.  یانینا  آروادینین  قاباخکی  گؤتوروب  دا  آروادین  اورداکي  احمد  سونرا 
احمد گلدی گؤردو آروادینین بیر اوغلو اولوب. احمدین آروادالرینین  بیری بیر 
طرفده، بیری ده احمدین او بیري  طرفینده اوتوردوالر. احمد گولدو آروادالري 

دئدیلر " احمد نیه گولدون؟"
ایکیسی ده  قیزالری  یوخو گؤرموشدوم. شاه  بیر  اوشاخلیغیمدا  احمد دئدی: 

دئدیلر: آلاله خئیر ائله سین.
احمد دئدی: 

_ یوخومدا گؤردوم آی بیر طرفیمده گون بیر طرفیمده چیخیب. دان اولدوزو 
اوره ییمین باشیندا.  قیزالرین بیری دئدی:

_ آی بیریمیزیک، گون ده بیریمیز، دان اولدوزو دا اوغلوندو.



تبریز ناغیلالریندان
دؤولتدي له کاسیب باجیالر

توپالیان: پینار شاکر
قایناق: زري کهنه چي اقدم 

بیر کاسیب باجي نین اوشاغي چؤرکدن اؤتور آغالدي، دئدي:
_ دو گئداخ خاال گیله کوماش پیشیریپ وئرسین یییاخ. 

گئتدیلر خاال گیله. خاال  گؤردو باجي اوشاخالرینان گلیب. کوماشالري ییغدي 
اوتوردو اوستونده. اوشاخالر چؤرکدن اؤتور آغالدیالر. ننه سي دئدي: دورون 

گئداخ باال. دؤلتلی باجي دئدي: اوتور باجي.
باجي اوتورمادي، دوروب گئدنده دئدي:

آچار بو گوللر باجي
اوخور بولبوللر باجي
کوماش گؤ... یاندیرار
کئچر بو گون لر باجي.



ساتیجی سوزلری 

علی برازنده    

بازار و پئشه لر خالقین آیریلماز اوالن کؤلتور وارلیقالریندان بیری دیر. دئمک 
اوالر بازارالر و ساتیش یئرلری بیرتوپلومون آیری _ آیری دوشونجه یه صاحیب 
آللی-  یئرلردیر.  گؤسترن  وارلیقالرینی  اوالن  ایچه   _ ایچ  آدامالرینین  اوالن 
الوانی توکانالردان توتوب، داشقا اوستونده و حتی یئره بیر نئچه پارچا آیین _ 
اویون دؤشویوب ساتان کیشیلر هر بیری اؤزلویونده ماطاحین ساتماق اوچون 
دیل  بیر  اوچون  ساتماق  مالینی  و  ائدیب  رئکالم  دئسک  ایله  دیلی  بوگونکو 

یاراتمیشالر.
 

ساتیجی دئییملری 
بیر پارا سؤزلر مالین  اوجوز و یاخشی اولماغینی یئتیرمک اوچون دئیلیر:

اؤلدو باهالیق سئون  	•
سویا توکدوم مالیمی 	•

هر ائوه الزیمدی 	•
باغ صاحیبی ائوین آباد 	•

اود ووردوم مالیما 	•



یئمکلر و مئیوه لر
هولو، بازارین گولو )هولو( 	•

بؤلمه هولو، گؤرنه هولو)هولو( 	•
گل گیلن بئله ماال، ییخیلما، شار _ شاققاال )اریک( 	•

گولو باشیندا گولبه سر)خیار( 	•
گوی دو جواندی گولبه سر، گولو باشندا اسر )خیار( 	•

تبرزه  دیر الچه لر)الچه( 	•
	کسیرم ساتیرام )قارپیز( 	•

کس آپار )قارپیز( 	•
اریح دی،  قئیساوالیخ دی )اریک( 	•

شور مکه سور اولدو، یاندی کولو سوولدو )مکه( 	•
حاجی قوجا فندی شور مکه، دوواردان ائندی شور مکه )مکه( 	•

آی مکه، همی سوتلو همی یئکه )مکه( 	•
گیله نار، سودا بوالنار )گیله نار( 	•

یاغلی کاهی، بیری اون شاهی )کاهی( 	•
کاهی نه دی، باها نه دی )کاهی( 	•
سینه  درمانی لب لبی )لبو، بینه( 	•

سینه یه ملهم دیر لبو  )لبو، بینه( 	•
بالدی شکردی طالبی )طالبی( 	•

مشهد قوهونو )قوهون( 	•
قوهون دئییل نوغولدو )قوهون( 	•

کبابی دی یئرآلما )پیشمیش یئرآلما( 	•
بو ایسدینین دواسی دیر اَلی باال )اَلو( 	•

قلمی کدو )کدو( 	•
کبابی توت )توت( 	•

ایچمه لیلر
سرین سالمت شووه رن )شووه رن( 	•

آی جییری یانان، آی جییری یانان )شووه رن( 	•
سرین آیران، بوزلو آیران )آیران( 	•

ائیران بودو، یاریسی سودو، ایچسن ده بودو، ایچمه سن ده )آیران( 	•
آیران بوزلو _ بوزلو )آیران(  	•


