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مینئیدیم آتین آغینی

آشاغیدا اوخویاجاغینیز بو ماهنینی بؤیوک قارداشیم مهندس محمود صرافی 
تخمینا 60 ایل بوندان اؤنجه آتامین عمه سی لطیفه خانیمدان اؤیرنمیش و 

اونو عینا اسکی  ملودیسی ایله بیزه اوخوموشدور.
بیلیندییی کیمی تهران شهری قاجارالر طرفیندن پایتخت اولدوقدان اعتیبارا 
بیر چوخ آذربایجانلی عاییله لر تهرانا کؤچموشلر. بو ماهنی ایسه او زامانالردا 
سئوگیلی سینی تهراندا ایتیرن،  یار اوزونه حسرت قاالن بیر عاشیقین دیلیندن 

سؤیله نمیش و واقتیله آذربایجاندا دیللر ازبری اولموشدور.
ماهنی نین سؤزلری تبریز شیوه سینده دیر.

قاجار دؤروندن بیرماهنی
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 -  1270 )تخمینا  ایللرینده  سون  دؤنمی نین  قاجار  خانیم،   لطیفه  ایضاح: 
دؤرونده(  )رضاخان  یاشالریندا  اورتا  و  اولموش  آنادان  تبریزده  ایللرده(  اینجی  
بیزیم  یاشامیش دیر.  اورادا  قدر  سونونا  عؤمرونون  کؤچرک  اورمیه یه  تبریزدن 
یاشاماقدادیر.   ده  هله  سؤزلری  و  خاطیره لری  چوخ  بیر  رحمتلی یین  او  ده  عائیله 
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 اویون الر... )1(
      احد فرهمندي

گیریش:

اویون، اوشاق اوچون نفس آلماق کیمي الزیم دیر. بیرینجي صینیفه گئد نه 
بیر  اویون  اوچون  اوشاق  اْویناماق دیر.  ایلنجه سي  و  دوموک  اونون  قدر 
نؤوع چالیشماق دیر. اوشاغین راحات اویناماسي اوچون الزیمي شراییطي 
تکلیکده  اوشاق  گؤَرودیر.  دانیلماز  بوینوندا  آناالرین  آتا_  یاراتماق 
چالیشماغي،  اولور،  تانیش  ایله   دونیا  چئوره سینده کي  زامان  اوینادیغي 
تهلوکه لردن قاچینماغي، یاردیمالشماغي، قوروپ شکلینده اوینادیغي زامان 
قانونالري  ایجتیماعي  ایله  باشقاالرینین حاقّینا حؤرمت گؤسترمه یي  ایسه 

گؤزله مه یي اؤیر نیر.



 اوشاغین یاشاییشیندا آتا_ آنانین رولو:

اوشاق الر اویون اوینارکن اونالری گیزلیجه
 ایزلمک هر بیر آتا_  آنایا بؤیوک ذؤوق وئریرلر 

گؤرونور، باالجانیز، ائوده کی اشیاالری 
توپالییب اؤزونه ائو تیکیر، بعضا ده اؤزونه 

سنگر دوزلدیب، اویونجاق سیالحین دا
 الینه آلیب، اوزاقالرا باخاراق، کیمسه یه

 آتش آچیر. بو صحنه لر آتا_  آنایا
 عادی اوشاق اویونونون تاثیرینی باغیشالییر. حالبوکی باالجا قهرمان اؤز 
عالمینده، دوشمنی  ایله اوز به   اوز دایانیب، وطنینی قورویان بیر قهرمان دیر... 
. بس قیزالر؟ قیزالر دا هره سی اؤزونه بیر ائو قوروب، بیر _  بیرینه قوناق 
ائله ییر کی،  ائله قوللوق  اونالرا  ائله عزیزله ییر،  گئدیر، اؤز گلینجیکلرینی 

سانکی دوغروسو آنادیرالر.
رولو  سئودیکلری  گؤروب  حیاتدا  گئرچک  اوینارکن،  اویون  اوشاق الر 
آنا  آتا_   یانی  یامسیالییرالر.  بؤیوکلریني  دا  واخت  چوخ  اویناییرالر. 
اویونالري  اوینادیقالری  ائله جه  دا  اونالر  داورانیرالرسا،  نئجه  اونالرال 
اونا  دانالییر،  گلینجی یینی  اؤز  قیزجیغاز  باالجا  جانالندیریرالر. گؤرونور، 
آجیقالنیر، حتّی دؤیور ده. گاهدان دا باالجا اوغالن اؤزونو دوغرو کیشی 
کیمی گؤستررک، میدادیني آتاسی نین سیقارئتی توتدوغو کیمی توتور. بونو 
گؤرن آتا_  آنا ایسه اوشاغین اویونون آراسینا گیریب، اونو سیقارئت چکن 
اوبرازی یاراتدیغی اوچون دانالییر. اوستوندن هئچ بیر ساعات کئچمه میش 
آتا سیقارئتی یاندیریب داماغینا باسیر. هر شئیه ماراق گؤسترن اوشاق ایسه 

بو صحنه نی گؤرجک اؤز _ اؤزونه حاقلی اوالراق دوشونور: » بس آتام 



چکیر؟  نییه  اؤزو  شئیدیسه  پیس  شئیدی،  پیس  سیقارئت  کی،  دئییردی 
کیچیک  بو  بوراخیالن  بئله لیکله   » وئرمیر؟  ایجازه  نییه  منه  یاخشیدیرسا 

سهولر گله جکده اوشاغین تربیه سینه چوخ جیددی تاثیر گؤستریر.
اوشاق تربیه سي بیر صنعت اثرینه بنزه ییر. نئجه کي، رّسام بیر تابلو یارادیر، 
آتا_  اوز  دا  اوشاق  بیر  هر  چیخاریر،  اورتایا  یازیب  یازي  بیر  یازیچي 
اثره  بیر  آدلي  اینسان  تاپان  کیملیک  فورماالشیب  ایله  تربیه سي  آناسي نین 
چئوریلیر. بو باخیمدان، آتا_ آنانین اوزرینه دوشن، حّساسلیق، سوروملوق 
طلب ائدن بیر ایش دیر. آتا_ آنا بو چتین، شرفلي، مسئولیتلي ایش له اؤزلرین 
چاتدیردیقدا  باشا  بویا_  اوشاق  بهره لي  بارلي  سونوجدا،  وظیفه لندیریب، 

داها فرحله نیب غورورالنیرالر.
کیمي  اولدوغو  یولالریني  یاشام  باباالرینین،  آتا_  اولو  باالالریمیزا  گول 
بیلملي ییک.  قیمتیني  فولکلورون  دیرلي  قازاندیردیقالري  بیزلره  اؤیردیب، 
وارلیقالرین قوروماق، گئنیشلندیرمک یولالریني اؤیرتمک اوچون اونالري 
گلن  غربدن  داها  ائده  بیلسک،  بئله  گتیرملي ییک،  مئیدانا  آددیم   _ آددیم 
سیغمایان  اخالقینا  تورک  دوشوب،  تاثیرینه  مدنیّتي نین  ساکسون   _ آنقلو 

بایاغي حیات یولالرینا بویون ایمه یه جکلر. 

اوشاقالردا یارادیجیلیق حیّسي:  

شئي دیر.  اوشاق الر  بیر  ایسته دیکلري  چوخ  ان  اوشاقالرین  یارادیجیلیق، 
یارادیجیلیغي نه قدر کیچیک یاشالریندان باشالساالر، ایرلیده کي یاشالریندا 
بو ایستعدادالریندان چالیشقانلیقال ایستیفاده ائدرک اؤز ایشلرینده داها چوخ 
نائلیتلره چاتارالر.  آراشدیرماالردان آیدینالشیر، آشاغیداکي داورانیشالرین 

چوخ اولماسي یارادیجیلیغین گوجلو اولدوغونون گؤستریجیسي دیر:  



» چوخ سوال وئرمک«،  »قارشیالشدیغي چتینلیکلره چوخلو حل یولو 
سئومک«،  »اؤیرنمه یي  ائتمک«،  تاپینتي الر  ماراقلي  »یئني،  تاپماق«، 
»اؤزونه گوونمک«، »آراشدیرما«، »چتینلیکلره قارشی دیرنیب، دایانماق«، 

»ریسکه گئتمه یي سئومک«،.
آذربایجان فلکلوریک اوشاق اویونالرینا 

دریندن باخساق بوتون بو حالالري
 اوشاقالردا یاراتماغي، اونالرین ایچریسینده 

گؤره بیلریک. اویونالردان باشقا اوشاق
 فلکلوروموزون نؤوعلرینده. 

»تاپماجا، یاهالتماجا، ناغیل ، ...«الردا اوشاقالرا
 فایدالي اوالن تفّکور دوغوران: »سوال وئرمه، 

اؤیرنمه یي سئومه، آراشدیرما ، ...« یولالرین
 بوللوجا تاپماق اوالر.

اوشاقالرین ذاتي اؤزللیکلري:

زامانی نین  اویون  ده  هم  اؤیر نیر،  هم  زامان  اوینادیقالری  اوشا ق الر 
چئوره لرینده  اوشاقالرین  آلیرالر.  ذؤوق  بیر  بؤیوک  دقیقه سیندن  هر 
کئچیرتدیکلریني اؤیرنمک اوچون بؤیوک ماراقال ایستکلری اولور. آنجاق 
بؤیوکلرین بو ماراق، ایسته یه یالنیش موناسیبتلری، اوشاقالرین بو ماراغینی 
آزالدیر " درسینی بیتیردیکدن سونرا اوینایا بیلرسن" شکلینده اوالن ایفاده لر، 
دوشونمه یه  اولدوغونو  ضید  بیرینه    _ بیر  درسین  ایله  اویون  اوشاقالرا 
اساس وئریر. اوشاق الر ایسه اویونو چوخ سئودیکلری اوچون درسه، مکتبه 

قارشی هوسلری آزالیر.



نئجه دیرسه،  دؤنملرده  اوینادیغي  اویون  اوشاق  گؤره،  فیکرینه  عالیملرین 
دویغو،  اوشاغین  ایچینده  اویونون  اوالجاق.  شکیلده  عیني  ده  بؤیوینده 
آرزیالري اورتایا چیخیر. اوینایان اوشاقالرا دیّقتله باخاق؛ اؤزلري اوچون 
سئچدیکلري رولدا نه قدر رئال اولدوقالرینا دیّقتله فیکیر وئر ک. اوشاغین 
بو  بؤیوک لر  جانلي دیر.  اولدوقدا  اساسلي  دویغوالري  ایچینده کي  اویون 
ایچینده  اویون  بئله لیکله،  اولمامالي دیرالر.  اعتیناسیز  قارشي  دویغوالرا 
داورانیشالري  اخالقال  شخصي  ایجتیماعي،  اؤزللیکلري،  ذاتي  اوشاغین 
قالیبا گیریر، گله جه یي آیدینالشمیش اولور.  اوشاغي اویونوندا  بیر  آیدین 

سربست بوراخاراق، فایدالي اویونالرال دوموکلندیرمه لي ییک!

اسکي، یئني اویونجاق الر:

 اؤزموزدن سوروشمالي ییق بوگون آلدیغیمیز اویونجاق الر اوشاغین ذهنیني 
نه قدر گوجلندیریر! اویونجاق الر اوشاغي هانسي فایدالي ایشلری گؤرمه یه 
حاضیرالدیر.  آلماغا  بوینونا  ایشلري  ایجتیماعي  هانسي  ماراقالندیریر، 
باشقا  اؤلدورمکدن  اویونجاقالرین پول خرجله مکله واخت  یئني  چوخلو 
بیر خئییري یوخدور. مثال، کؤرپه میزه اؤزو گئدن ماشین، قاطار آلدیغیمیزدا، 
اوشاغیمیزین ایشي تکجه اونالري سئیر ائتمک اولور. او، نه فیکریني ایشه 
اوشاق  اؤیر نر.  اسکي  شئي  بیر  یارایاجاق  ایشینه  گله جکده  ده  نه  سالیر، 
اویونالرین بیر _  بیر خاطیرالدیقجا بو گونکو اویونجاقالرال توتوشدوراندا 
اویونالریمزال  فولکلور  اوشاقالریمیزي  واریریق.  فرقینه  بوللو  اونالرین 
نئجه  اونالرال  اوشاغین  آلدیقدا  اویونجاق الر  یئني  یاناشي  ائتمکله  تانیش 
قاتار  گمي،  ماشین،  ائو،  مثال،  قاچیرمامالي ییق.  نظریمیزدن  اویناماغیني 

دوزلتمک اوچون خصوصي ماتریالالردان عیبارت اویونجاق الر، درزي 



شکلینده  قوروپ  آلت لر،  اولونان  ایستیفاده  اوچون  اکمک  آغاج  آلتلري، 
اوینانیالن اویونجاق الر، ... اوشاغین ذهني اینکیشافیني گوجلندیریر. 

سئیرائدیجي  تاماشاچي،  یالنیز  اویونجاقالرا  اوشاق  اویونالریمیزدا  اسکي 
ائدیجي  کشف  سالیب  ایشه  فیکرین  اولدوقدا  ایچینده  اویونون  دئییل، 
آچیق  دئیه  قالسین  اوزاقدا  خسته لیکلردن  اوشاقالریمیزي  بوگون  اولور. 
قاتماق  باشین  اویونجاقالرال  بوللو  قیراقدا ساخالییب  ایله تورپاقدان  فضا 
اویونجاق  اؤزونه  اؤزو،  تورپاقدان  اوشاقالرین  کئچمیشده  ایسته ییریک، 

دوزلتمه لري اونالر اوچون نه قدر فایدالي اولوردو. 
ائتدییی کیمی  اینکیشافی هر ساحیه موداخیله  معاصیر دونیانین، تکنیکین 
آکتیو  اوشاقالرین  بئله لیکله  قالمیر.  گیرمه میش  دا  اویونالرینا  اوشاقالرین 
هر  ائدیر.  عوض  اویونالری  کامپیوتر  اویونالری،  اوینادیقالری  شکیلده 
بیلگی سایار  دییشدیرن  بوتوولشدیریب  کیفیّتله  آرتیق  بیرینی   _ بیر  گون 
حیاتا  رئال  افکتلری،  گؤزل  اؤزلرینین  اویون الر  بو  یارادیلیر.  اویونالری 
بو  چکیر،  دیّقتینی  اوشاغین  میلیونالرال  کی  دونیادا  ایله  تصویرلري  بنزر 
اویونالری اویناماق اوچون بعضی اوشاق الر ائولرینده واختالرینین بؤیوک 
ایسه  بعضیلری  حالدا،  کئچیردییی  قارشیسیندا  کامپیوتر  حیصه سینی  بیر 
آلماق  »یئمه لي«  اونالرا  گئدرک،  کافي نتلره  اولمادان  خبری  بؤیوکلرینین 
اویون  ساعاتالرال  قویوب،  کافي نتلرده  بو  پولالریني  وئریلمیش  اوچون 
اویناییرالر. ایلکین گؤرونوشدن بو دوروم اوشاق الر اوچون نه قدر خوشا 

گلیملی اولسا دا بیر او قدر، زیان ووروجودور.

نییه گؤره زیاندیر؟  

فیکرینی  بوتون  باخاراق،  اکرانا  ساده جه  قارشیسیندا  کامپیوتر  ساعاتالرال 
اویونا یؤنلدن اوشاقالردا جیّدی روحي _ رواني پوزونتوالر عمله گلیر. 



حرکتسیز  بئله  دؤنمده  بیر  اولدوقالری  انرژیلی  حرکتلی،  ان  اوشاقالرین 
قالماالری، انرژیلرینی بوشالتماماالری، چئوره لریندکیلره قارشی داها سرت، 
سویوق موناسیبتلی اولماالرینا گتیریب چیخاریر. خصوصیله ده قورخولو، 
جنایت دولو صحنه لری اوالن اویون الر، اوشاقالرین دوشونجه طرزینه تاثیر 
ائدیر. بئله لیکله اوشاق الر گئرچک حیاتدا ووروب _ داغیتماغی، کیمیسه 

اؤلدورمه یی عادی حال کیمی قبول ائتمگه باشالییرالر.
ائتگیلري،  اویونالرین  بیلگي سایار  گتیریلن  تحفه  اوشاقالریمیزا  گون  بو 
یئرلشدیریر.  زورال  حیّسیني  قیصاص  دوشمنچیلیک،  قلبلرینه  کؤرپه 

گؤره سن بو اوشاق الر بؤیوینده او حیّسدن آزاد اوال بیله جکلرمي؟
کئچمیشده اوشاغین ذهنیني ایشه سالماسي اوچون اونو سربست بوراخیب 
اوشاغا  یاراندیقدا  احتیاج  ائدیب،  کنترل  اویونو  یولالرال  دوالیي  آنجاق 
یاردیم ائدیلیب، چاتیشمامازلیقالري آرادان قالدیراردیالر. آنجاق بو گون 
آلینان یئني  اویونجاقالردا هانسي سا ایشله مزلیک آرایا گلنده اونو دوزلتمه یي 
باجارمیریقسا یئني سیني آلماغا تله سیریک! دئمک اویونجاغین خارابلیغین 
حل  چتینلیکلري  وئرمیریک.  اجازه  اؤزونه  اوشاغین  قالدیرماسینا  آرادان 
ائتمک اوچون اؤزوموز آرایا گیریریک. بئله اولدوقدا، اوشاغین اؤز اوینام 
حیّسیني گوجلندیرمیریکسه اونون، دوشونجه ایله باجاریغیني دیرچلمه یه 

ده قویموروق.  
باجي  آناسیني،   _ آتا  ایشلرده  چوخلو  ائتدییي  اولوب  تقلیدچي  اوشاق 
_   قارداشالریني یامسیالییر. اسکي اویونالریمیزي اوشاقالریمیزا اؤیرتمک 
اوچون اونالرال بیرگه قاریشیب اوینامالي، او اویونالري بیر _  بیر باالالریمیزا 
اولدوقالرین  ندن  اویونجاقالرین  سونرا  بیتدیکدن   اویون  اؤیرتمه لي ییک، 

)اؤزلوکلرینده َدیرسیز آنجاق اویون اوچون گرکلي اولدوقالرین( اونالر 



آیاق  _  داش،  بئش  اوچون:  اورنک  خاطیرالمالي ییق،  داها  بیر  اوچون 
جیزق، چیلینگ آغاج، جوالیا سالدي، لوپوك قاچ، گول_ گول، قوندوم 
اویونو،  آشیق  اویونو،  دویمه  گیزلتدي،  داراق  دوز،  اوچ  کؤچدوم،   _
پولسوز  کي  آنالیاجاق  دوشونوب  اوشاق  بئله لیکله   ،...  ، جوت  تکمه 
خرجسیز بیر اویونجاقالرال نه قدر لّذت وئریجي اویون الر اویناییب، داها 
یئني اویونجاقالر ینا تاي؛ آیریب خصوصي یئرلره قویمادان، اویونچاقالري 

اوچون، باشقا اوشاقالرا فخر ساتمایاجاق.

اویون نؤوعلري: 

اوشاق ایلک اؤنجه تکلیکده اویناییر. بو دؤورده اونون ذهنین گوجلندیرن 
 اویونجاقالرال باشین قاتمالي ییق. داها سونرا اوشاق »قوروپ اویونالري« _نا 
یؤنلمه یه باشالییر. اوشاغي بوللو فلکلوریک اویونالرا تشویق ائتمه لي ییک. 
گونو  چالیشماسي  ایجتیماعي  اوشاغین  واسیطه سیله  اویونالري  قوروپ 
اویونالري؛  قوروپ  فایدالي  اونا  دؤنمده  بو  اوالجاق.  آرتمیش  گوندن   _
ال_ وئرمه،  قوردا  مني  آنا  آرادان خیر،  »آرادا ووردو،  اوچون:  اؤرنک 

قاییش  شکر_پنیر،  شاه_وزیر،  گیزلن_قاچ،  دسته،  پیل  دویمه جله،  اله 
گؤتوردو،...« اؤیرتمک اوالر. 

اوزاق گؤرن آتا _ آناالر اوشاغین اویناماق نؤوعلریني ائله خاطیرالمالیدیر 
کي، اوشاق بؤیودوکجه اؤزو اویونالري کنارالشدیراراق فایدالي، ایجتیماعي 
، جیّدي ایشلرله مشغول اولماغا هوسلي اولسون، مسئولیّت سیز، تنبل بیر 
غالیب  تنبل لي یینه  ایله  اویون  اوشاق  ده  بئله لیکله  شخصه چئوریلمه سین. 
یییه لنمه سي  دویماسینا  غورور  گؤستریب،  هونریني  اویونالردا  گلیب، 

آیدینالشار.



باغ معروفدا داوا_ درمان الر
)خلق طبابتی(

رحیم قابل نژاد

روماتیسم درمانی:
قره چؤر ک )قارا کونجود(  اوتونو هو نگیده دؤیوب، ساري یاغ، یا دا زنجفیل 
له قاریشدیریب،  هم یئییب، هم ده سانجي اوالن یئره یاخارالر، سونرا یون 

پالتار گئییب دابباغالنمیش درینین اوستونده اوتورارالر.
 بال دا چوخ فایدالي دیر. 

ایسهال درمانی:
ائله سه اونا اوه لیک توخومونون،  قیزل گولون کؤتویونون  اوشاق ایسهال 

دمله مه سینی ایچیردرلر.
یومورتانین ساریسین پیشیریب،  نانه )نعناع( قاتیب  یئدیردرلر. 

کته یله  قاتیق )یوغورد(  دا یئدیردرلر.



اؤسگورمه درمانی:
اؤسگورمه یه  یارپیز، امن کومنجي دمله ییب، ایچرلر. سینه یه فایداسي وار.

خوروزك درماني:
چیي لپه ني چئینرلر. سو کوپونون یئره سیزان سویوندان دوزلمیش پالچیغی 

اوشاغین امزییینه سورترلر. حولقوما ائشیک طرفدن نفت سورترلر. 

سینان سومویون درمانی:
قیچ سینیغینا یومورتا ساریسین کیریش له قاتیب سینیغین اوستونه  قول _ 

دؤشرلر. چاتالیانا آغ ساققیز ساالرالر.

قان تضییقی نین )فیشار(درمانی:
 قان تضییقی چوخ اولسا یوغورت یئدیردرلر.  

آز اولسا شیرین یئمک لر، اؤزل لیکله ده قره خورما یئدیردرلر.

واسواسي لیغین  درماني: 
سیدیک  باشینا  یویوناندا  حامامدا  کی  بئله  میندارالرالر،  اوالنی  واسواسی 
واسواسی  تؤحدوم"،  سودوک  باشیوا  دئیرلر"  تؤکوب،   )سودوک( 

چیمچه شیب، درمان اوالر.

اوممانین درمانی:
 یئمکدن اومان آدامین قونشوسو خوش اییلي یئمک پیشیرر، گیزلیجه اومان 



آدامین کوریینه ووروب  دیسگیندیرر. سونرا یئمه یی وئرر یئسین بئله لیکله 
اومان آدام  درمان اوالر.

قولونج اوالن اوشاغین درمانی:
 قولونج اوالن اوشاغین کوره یین اووارالر. ساغ الي له، سول آیاغین دالیدان 
  _ بیر  دالیدان  آیاغین  ساغ  الي له  سول  سونرا  یاخینالدارالر،  بیرینه   _ بیر 

بیریه یاخینالدارالر.
اوشاغي آیاغي نین اوستوندن چیرتارالر، اوشاغي چیرتماسان دئیرلر: باجاال 

اولوبدي.

قندی ) دیابتی( اوالنا فایدالی یئمک لر:
تره سي،  داغ   ،) ایسپران  شاه   ( شاهسترن  کیبریتي،  تره، چوبان  شاه  قنده؛ 

کرفس، یونجاآراغي، شنبلله آراغي، دوه قارني یال گوه نین فایداسی وار.

اوریه فایدالی یئمک لر: 
هئیوا یارپاغي، چاغیر  )چاییر( اوتونون کؤکو  قلبه فایدالي دیر.

اوشاق سالماغا) سقط جنین( فایدالی یئمک لر:
کرفس، سوغان قابیغي، انجیر یارپاغي فایدالی دیر.

ذاتورییه نین )ذات الریه، حصبه(درمانی:
ذاتورییه اوالنین کوره ییندن قان آالرالر ) حجمت ائدرلر( 



حجمتی اوت الر قایناغي )باهارین ایلک آیالریندا( ائیلرلر. 

نئجه حجمت ساالرالر؟
تئز   یاندیریب  پارچا  بیر  اوستونه  چیرتیب،  کوره یین  آدامین  اولگوجله 
اوستونه بانکا )کوپه( ساالرالر بانکانین ایچینده کی یانان پارچا سؤندوکده، 

بانکا اتی سوروب. بئله لیکله چیرتیلمیش یئرلردن قان چیخار. 
ائدرلر.  یوخاری  یاشدان  بئش  اون  حجمتی  کی  بیلدیرمه لی یم  دا  بونو 

اوشاقالرا حجمت سالمازالر.حجمت اولمایان آداما بوتون دئیرلر.
باغ معروفدا آدلیم حجمت ساالنالر  سکینه خاتون بیر ده  طوطوبَییم )هم 

مامایدیالر هم ده حجمت ائیلردیلر(



دونوز )دونقوز( عاییله سینه 
عایید آدالر

روایت ائدن: اکبر تقي لو
یئر: زنگانین حاصار کندي
سیراالیان: سید حیدر بیات

پوتا ) Pota (: توال، دونقوز باالسي، دیغا
دوووز)Dovuz(: دونوز،)خوک(

قابانچا) Qabança( : بیر ایللیکدن یوخاري ائرکک دونوز 
قابان)Qaban(: کامیل ائرکک دونوز

تک قابان ) Tək Qaban( : دونوزالرین باشقانی، لیدري
مگرچین ) Məgərçin(: آناج دونوز، آنا دونوز

گالgal( 1 (: دونوز سوروسو. 

1-" گال " سؤزجویو حکیم تیلیم خانین دا شعرلرینده بو آنالما یاخین آنالمدا گلیب دیر: 
تولکولر گال ائیله ییب.



تیکان تپه دن نازالماالر

توپالیان: محمد رضوانی
قایناق شخص: گؤهر اسماعیلی _ 68 
یاشیندا. ساوادسیز
یازیا آلینان یئر: تیکان تپه شهری
یازیا آلینان چاغ: یای _ 1388  

قیزیم _ قیزیم حریری قیزیم
شاه عابباسین گلینی قیزیم 

شاه عابباس دا ایستمه سه
داییسی نین گلینی قیزیم.

ها قاش گله آی ها قاش گله
تاپشیرمیشام آغاش گله
خان داییسی اوتاخ ساال
عمی سی ده قوناخ گله.

آی قیزالر قاچین، ها گلدیم
قاپینی آچین ها گلدیم 

یورغان_دوشک، گول یاسدیخ
آراسین آچین ها گلدیم.



اسب در زبان ترکی )2( 

پرویز زارع شاهمرسی
Shahmarasi@yahoo.com

یئدکچی.)Yedəkçi(. آخیرچی )Axırçı(. )در زبان  جلودار اسب: 
فارسی به صورت »آخرچی« به همین معنا رواج دارد(.

جلوی اسب انداختن و دواندن:آت دؤشونه قاتماق:
.)At döşünə qatmaq( 
.)Oçar(.چدار اسب: اْوچار

.)Qara qoç(.چراگاه گلة اسب: قاراقْوچ
 .)Axtalamaq( آختاالماق  اسب:  زین  روی  بر  کشیدن  چرم 
و  »آهیختن«  »آختن«،  به صورت  بودور.  دا  آنالمی  بیر  )آختاالماغین 

»یاختن« به معنای برکشیدن وارد زبان فارسی شده است(. 
.)Axta(.چرمی  که بر روی زین اسب می کشند: آختا



.)Sağrı( چرمی  که از پوست دمگاه و کفل اسب می سازند: ساغری
.)Qaltaq(.چوب زین اسب: قالتاق

.)Ban( چوبی که اسب یا گاو و ارابه را به آن می بندند: بان
.)Soruq( چوبی که بچه ها بر آن به تقلید اسب سوار شوند: سْوروق

.)Culey(.چول اسب: جولئی
چاپاراق   .)Dördəmə( دؤردمه .)Dördəm( دؤردم   : نعل  چهار 

)Çaparaq(.( یورتما دؤردمه ده دن یاواش اوالر(
.)Ilqar(.چهارنعل تاختن اسب بی سوار: ایلقار

.)Çapdırmaq(چهارنعل تازاندن اسب: چاپدیرماق
حلقه ای که به هنگام نعل زدن اسب، به دهان و پاهای اسب می زنند: 

.)Lavaş(.الوشا
کوبی:  نعل  هنگام  به  اسب  پاهای  و  دهان  بر  زدن  طناب  از  حلقه 

.)Lavşalamaq(.الوشاالماق
.)Kotalçı(.خادم اسب: کْوتالچی

خاموتالماق. اسب:  به  بستن  درشگه  و  ارابه  به  گذاشتن  خاموت 
.)Xamutlamaq(

.)Fınxırtı(.خّرة اسب: فینخیرتی
.)Sinmək( خم شدن و چسبیدن از زین اسب: سینمک

.)At boğazı(.خوراک اسب: آت بْوغازی
داغ یا مهری که بر ران اسب می زدند و اسبان خاصه را داغ می کردند: 

.)Tamğa( تامغا



جله. کنند:  درست  اسب(  )دم  مو  از  پرندگان  شکار  برای  دامی که 
.)Cələ(

.)Cambaz(.داّلل اسب : جامباز
.)At quyruğu( .آت قویروغو :)دم اسب)گیا

دم اسب را به نشانة عزاداری برای صاحب آن بریدن: آت قویروغونو 
.)At quyruğunu kəsmək( .کسمک

.)Çılday(.دملی که بر بدن اسب به وجود می آید: چیلدای
.)Qoşaşmaq(.دو اسب تاختن: قْوشاشماق

.)Qoşaşdırmaq( دو اسب را تازاندن: قْوشاشدیرماق
دواسبه: قْوشا آتلی)Qoşa atlı( )درشکه(.

.)Qoşlamaq( دو اسبه شدن و اسب به یدک همراه گرفتن: قْوشالماق
.)Suluq( سولوق .)Gəm(.گم .)Qantarqa(.دهنة اسب: قانتارقا

.)Qoşa ayaq(.راه رفتن اسب به صورت چهارنعل: قْوشا آیاق
 .)Qara eşgin(راه رفتن معمولی اسب: قارا ائشگین

.)At oluğa(.ردپای اسب: آت اولوغا
.)Qatma( رشته و طنابی که از موی دم و یال اسب و استر بافند: قاتما

.)Çər(.رماتیسم اسب: چر
.)Ilxıçı(.رمه دار اسبها : ایلخیچی

.)Tozi( رنگ مخصوص اسب سرخ مایل به تیرگی: تْوزی
.)Toqum(رو انداز زین اسب: تْوقوم

.)Boy çulu( رو انداز مخصوص اسب در هنگام جنگ: بْوی چولو



روز اسبها: آتالر گونو.)Atlar günü( )سه شنبه. در لهجة بلغاری 
مرسوم است(.

 .)Şaha qalxmaq(.قالخماق شاها  اسب:  شدن  بلند  پا  دو  روی 
 .)Qatqımaq(قاتقیماق .)Salqaşmaq(سالقاشماق

.)İrişmə(.ایرشمه .)İriştə(.ریسمان افسار اسب: ایریشته
 .)Diyin(.ریسمانی که به گردن اسب بندند: دییین

.)Bağa( زخم پای اسب: باغا
زخمی  که از سایش زین در پشت اسب به وجود می آید: یهر وورما.

.)Yəhər vurma(
زخمی که بر اسب پیدا می شود. به رنگ سفید و موجب ریزش موی 
.)Təti(او می شود. در نتیجة تماس با فضلة کبوتر پدید می آید : تتی

آزار می دهد:  پیدا می شود و حیوان را  پا و زبان اسب  زخمی که در 
.)Dabaq(.داباق

 Qara(دابان قارا  آید:  پدید  اسب  نعل  بدون  پای  در  که  زخمی 
 .)daban



.)At tonu( آت تْونو .)Toyaq(.زره اسب: تْویاق
.)Tizgin(.زمام و عنان اسب: تیزگین

.)Qasuq( زیرانداز یا رواندازی که از پوست اسب سازند: قاسوق
.)Orunduq( .زین پوش اسب: اوروندوق

.)Aşırma(.زین و برگ اسب: آشیرما 
سال اسب : یونت ایل.)Yunt il(. آت ایلی. 

.)Çüznə(.سربند اسب :چوزنه
.)At təsi(.سرگین اسب: آت تسی

.)Qaşqa( سالح آهنی که در روز جنگ بر پیشانی اسب بندند: قاشقا
.)Toyaq(.سم اسب: تْویاق

.)əl darağı(.ُسم دست اسب: ال داراغی
.)Atqarmaq(.سوارکردن بر اسب: آتقارماق

آتالنماق   .)At minmək(.مینمک آت  براسب:  شدن  سوار 
.)Atlanmaq(

.)Bağcıq( سوراخی که میل اّرابة اسب از آن می گذرد: باغجیق
 .)Alam çalam(آالم چاالم .)Apar topar( سه اسبه: آپار تْوپار

شاه بلوط اسبی: )گیاه( آت کاستاناسی.)At kastanası( )شاه بلوط 
صحرایی. شاه بلوط هندی. شاه بلوط بری. گستنه هندی(. علمی آدی 

)Aesculus hippocastanum( :بودور
شالقی که با آن اسب را زنند : قْونود.)Qonud(. )گویش خوی(.

.)Gələn uca(.صاحب اسب بزرگ : گلن اوجا
.)At birkiyi(.صدای اسب : آت بیرکییی



.)Ayğırda olmaq( طالب جفتگیری بودن اسب : آیغیردا اْولماق
زمین  به  همزمان  را  پا  یک  و  دست  یک  که  اسب  رفتن  راه  طرز 

.)Yort(.می گذارد: یْورت
طنابی که هنگام چراندن به پای اسب می بندند که دورتر نرود: هؤروک.

.)Hörük(
.)Aran(.طویلة اسب:  آران

قازاالق. می شود:  کشیده  اسب  یک  با  که  فنردار  دوچرخة  عرابة 
.)Qazalaq(

.)Tərlik(عرق گیر اسب: ترلیک
.)Qarpızlıq(.عضلة باالی دست اسب: قارپیزلیق

.)Köçük( کؤچوک .)Sağrı(.فاصله از دم تا مقعد اسب: ساغری
 At(.فرش نقش دار که بر روی اسبهای سواری می اندازند: آت چولو

.)çulu
می بندند:  آنجا  به  را  بیخوو  حلقة  که  اسب  سم  باالی  فرورفتگی 

.)Bıxovluq(.بیخْوولوق
می کنند  وارد  او  دماغ  بر  اسب  تیمار  هنگام  به  که  کوچکی  فشار 

.)Burundu( .بوروندو:
.)Yundaq(.فضوالت اسب: یونداق

 .)Cövzə( قسمت آهنی افسار که در دهان اسب قرار می گیرد " جؤوزه
.)Gəm( گم .)Dəhnə(.دهنه

قسمت بین دو شانه اسب و خراش
 و زخم که زین به وجود می آورد: 



.)Yağır(.یاغیر
قسمت بین مچ و سم اسب:

.)Bağancaq(.باغانجاق 
قسمت جلو زین اسب که از چوب، شاخ

.)Qaş( یا فلز سازند: قاش 
.)Bağalıq(.قسمت رویة سم اسب: باغالیق

.)Quş( قسمت زیر دم اسب را که دقیقًا چسبیده به بدن باشد: قوش
 .)Düz qantarqa(.قسمت فلزی سربند اسب در اّرابه : دوز قانتارقا
قسمت نرم که در یوغ کار می گذارند تا از زخمی شدن گردن اسب 

.)Yastıq(.جلوگیری نماید: یاستیق
.)Bağancaq(قسمتی از پای اسب که به زمین نمی خورد: باغانجاق
:آلینسالیق. می افتد  حیوان  پیشانی  بر  که  اسب  سربند  از  قسمتی 

.)Alınsalıq(
قطعات شیشه ای که برای زینت اسبان و استران به کار رود: بونچاق.

.)Bunçaq(
.)Yalama( قطعه نمکی که برای لیسیدن جلوی اسب می گذارند: یاالما



بر گردن اسب درشگه و گاری می گذارند: خاموت. قالدة نرمی  که 
.)Xamut(

.)Boğuncaq(قلم زیرین دست و پای اسب: بْوغونجاق
.)Tük(.کاکل اسب: توک

.)Bırışqa(.کالسکة اسبی دو یا چهار چرخه: بیریشقا
 .)At qına(آت قینا .)Dayça(دایچا .))Kürük.کّره اسب: کوروک

.)Gürə(کّره اسب از یک تا سه سال: گوره
.)Qulun(.کّره اسب تا 6 ماهگی: قولون
.)Donan(.کّره اسب چهار ساله : دْونان

.)Qulan( قوالن .)Daylaq(.کّره اسب دو ساله: دایالق
.)Yapaq(.کّره اسب شیرخوار : یاپاق

.)Ürkə(.کّره اسب مادة دو ساله: اورکه
.)Day(.کّره اسب نر باالی دو سال : دای
.)Qulunca(.کّره اسب نوزاد : قولونجا

.)Dayça(.کّره اسب یکساله : دایچا
.)Kürükləmək(.کّره زاییدن اسب: کوروکله مک

.)At yıxan(.کسی که اسب او را انداخته باشد: آت ییخان
دایزنگی  است:  شده  سوار  گردن  بر  زنگی  با  اسبی  که  کسی 

.)Dayzəngi(
کسی که به کارهای مربوط به اسب مانند نعلبندی یا درآوردن غدة 
داخل بینی می پردازد : بایتال )Baytal(. باهتال )Bahtal(. )گویش 



خوی(.
کسی که در ابتدای سفر، از برابر اسب مسافر آمده به طرفی دیگر رود: 

.)Qurumsaq(.قورومساق
.)Sağrı(.کفل اسب: ساغری

.)Gəbrə( کیسه اي از موي بز که در تیمار اسب به کار مي رود: گبره
 At(آراباسی آت   .)At daşqası(داشقاسی آت  اسبی:  گاری 

.)arabası
.)Ilxı(.گلة اسب: ایلخی

.)Çultar(.گلیم انداخته شده به پشت اسب: چولتار
.)Almalıq(.گودی باالی چشم اسب: آلمالیق

.)Arpalıq( گودی موجود در دندانهای آسیای اسب:  آرپالیق
.)At yoha(.لبهای اسب: آت یْوها

جبیلکا.  .)Cilov(جیلْوو  .)Dəhnə( دهنه.   .)Licim(لیجیم لجام: 
)Cəbilka( )واژة قدیمی و متروک(. 

 .)Maydan(مایدان .)Madyan( مادیان .)Baytal(ماده اسب: بایتال
اؤکجه لنمک  دیگر:  اسب  پاشنة  از  اسب  پای  شدن  مجروح 

.)Ökcələnmək(
مچ پای اسب: باغاناق.)Bağanaq(. باغالیق )Bağalıq(. باغانجاق.

.)Bağancaq(
.)Bağancaq(محل پابند زدن به پای اسب: باغانجاق

.)Təsnəmək(.مدفوع کردن اسب: تسنه مک



.)El başı(.مربی اسب: ائل باشی
.)Qovuşmaq(.مسابقه اسب دوانی دادن: قْوووشماق

.)Basat(.مغلوب کننده یا رام کنندة اسب: باسات
 .)Qoşum(.ملزومات اسب: قْوشوم

 Ilan( منگوله ای بزک شده که از گردن اسب می آویزند: ایالن باشی
.)başı

.)Aras(.موی اسب: آراس
.)Birçək(.موی پیشانی اسب: بیرچک

آخیرچی   .)Atşı(.آتشی  .)At baxar(.باخار آت  اسب:  مهتر 
 .)Seyiz( سئییز .)Kotalçı(.کْوتالچی .)Axırçı(

.)Şiş(.میخهای کوچک نعل اسب: شیش
.)Cıdır düzü(میدان اسبدوانی: جیدیر دوزو

 .)Qayar(قایار .)Qayan(نعل اسب: قایان
)Q a y a r ç ı ( چی ر یا قا ، )Q a y a n ç ı ( نچی یا قا : سب ا نعلبند 

.)Taxavçı(تاخاوچی
 .)Qayanlamaq(قایانالماق .)Nallamaq( نعل زدن بر اسب: نالالماق

 .)Taxalamaq(تاخاالماق
.)Alıq(.نمدی که بر پشت اسب می اندازند: آلیق

.)Qonqa(واگن اسبی: قْونقا
.)Gəmircək( ورمی  که در بینی اسب پدید می آید: گمیرجک

.)At oynatmaq( .هنرنمایی بر اسب: آت اْویناتماق



.)Yelgə(یئلگه .)Yalıq(.یال اسب: یالیق
.)Yalıqlanmaq(.یالدار شدن اسب: یالیقالنماق

یورتمه: یْورتما.)Yortma( )چهارگامه. نوعی حرکت اسب تندتر از 
قدم و آهسته تر از چهارنعل(.

یْورتماق.   .)Ilğarlamaq(.ایلغارالماق اسب:  رفتن  یورتمه 
.)Yortmaq(

یورغه: یْورغا.)Yorğa( )طرز راه رفتن اسب که تند حرکت کند و 
سوار را تکان ندهد(.

.)Yorğalatmaq(.یورغه بردن: یْورغاالتماق
.)Yorğalamaq(.یورغه رفتن: یْورغاالماق



چؤچه نین ناغیلي

ائشیدیب یازان: علیرضا ذیحق
 خوي روایتي _  58/11/21
روایت ائدن: رحمتلیک آنام علویه خانیم

عابباسین  شاه  بیرینده  گونلرین  ایدي.  یوخ  بیرگون  وارایدي،  بیرگون 
دؤرونده، بیر قري نن قوجا یاشیردیالر. َقري َسَحري کیشي سینه چؤچه)1( 
قاشدي.  گؤتورلندي  کولبه سیندن  تندیرین  پیشینجه  چؤچه  کي  یاپیردي 
َقرینین بیر الي اْولدي بیر اَته یي. او قاشدي چؤچه قاشدي اونا چاتانمادي. 

چؤچه ني بیر قورد گؤروب آغزي سوالندي. ایسته دي یییه چؤچه دئدي:
_  تََلسمه قوي بیر سؤز دئییم سورا. 

قورد دئدي: تئز اول یوباتما! چؤچه دئدي: 

من یاغلي چؤچه ا یمیشم
بیر تندیرده پیشرمیشم

کولبه سي ننن قاچارمیشام
نئچه قاپي آچارمیشام.



_ سن بَیه کیمسن مني یییه سن؟
قاالجاق  ده  یئسه  گؤردو  قاچیب  دادي  آغزینین  سؤزلردن  بو  قوردون   
سالالنا_ ده  چؤچه  گئشدي.  واز  یئمکدن  چؤچه ني  دیبینده.  دیشي نین 
سالالنا یوال دوشوب گئتدي. چاتدي بیر ایالنا. ایالن گؤردو بوگون ده آلاله 
روزوسونی یئتیریبدي سؤیوندي. چؤچه ني توتوب ایسته دي یییه،  چؤچه 

دئدي : 
_ بیر َدیقه اَل ساخال سنه سؤزوم وار. سورا دئدي:

من یاغلي چؤچه ایمیشم
بیر تندیرده پیشرمیشم

کولبه سي ننن قاچارمیشام
نئچه قاپي آچارمیشام

قورد قوووب قاچارمیشام.

_ سن بَیَه کیمسن مني یییه سن ؟
یاخچیدي.  یئمه سه  اونی  ایي گلیر،  قان  بونون سؤزلریننن  ایالن گؤردی   
گؤردي  تولکو  تولکویه.  بیر  یئتیشدي  گئتدي.  دوشدب  یوال  گینه  چؤچه 

گئشمه لي تیکه َدیي. ایسته دي اوني یییه، چؤچه دئدي: 

من یاغلي چؤچه ایمیشم
بیر تندیرده پیشرمیشم

کولبه سي ننن قاچارمیشام
نئچه قاپي آچارمیشام



قورد قوووب قاچارمیشام
ایالن گؤروب جوشارمیشام

_ سن بَیه کیم سن مني یییه سن ؟
قورتارا،  اؤزونو  ایستیر  گلمه یینن  قورخو   _ قره  چؤچه  گؤردي   تولکو 

دئدي:
اوتی  َگل  یاخینا  باالدي،   _ َدد)درد(  ده   اؤزو  قوجالیق  قوجالمیشام،   _  
دیلیمین اوجوندا گؤروم نه دئییَسن. قوالخالریم بو گون لر یاخچي ائشیتمیر 
دیلیني  تولکی  چیخینجا   اوجونا  دیلي نین  تولکونون  آلالنیب  ده  چؤچه 

آغزینا چکیب، لَّذت ینن  اوني چئینییب اوتدی.

چؤچه، )کوکه(: بیر نؤوع چؤرک. خوی دیالکتینده چؤچه، تبریزده ایسه کوکه دئییلر



خییوودان آتا _ بابا 
سؤزلری ، دئییم لري

مقصود اثنی عشری خیاوی

قازان دئدی: دیبیم قیزیلدی، چؤمچه دئدی: گزیب چیخمیشام.  	•
قومار ناشی ال سئور.  	•

قبریستانا گئدن اؤلی قاییتماز. 	•
قاپی جؤنگه سیندن اؤکوز اولماز.  	•

قیسمتدن آرتیق یئمه ی اولماز. 	•
قوردون گؤزی گؤرمه سه ده اییه گلر. 	•

قیمتده باها، چکیده یونگول.  	•
قیلیش  اؤز قینین کسمز. 	•

قویونی قوردا تاپیشیرمازالر. 	•
قورد قارانلیق سئور. 	•

قورد گئچي نین نه یین یییوب. 	•
فله یین بئش گئچي سی وار هردم بیرینین قاپیسیندادی. 	•

علی بؤرکون ولی باشینا قویوب، ولی بؤرکون علی باشینا. 	•
قویون اولمایان یئرده گئچی عبدوالکریمدی. 	•



قیزیل اییه سیندن قیمت گؤتورر. 	•
قارین قارداشدان ایره لیدی.  	•

قونشیا اومود اوالن شامسیز قاالر. 	•
قارلی قیش بارلی اوالر.  	•

قیشدا بوستان اکن چوخ اوالر. 	•
عصا گؤزلدی موسا الینده.  	•

قیزیم سنه دیییرم گلینیم سن ائشیت.  	•
قازان قازانا دئیور اوزون قارادو. 	•

کؤهنه دن تازا اولماز. 	•
گئتدی ساققال گتیره  بوغو دا اوسته قویدی گلدی. 	•

گؤرسنن کنده بلدچی الزیم دییر. 	•
کور آتالناندا اؤز ائلین چاپار. 	•

کاسیبی َدوَه اوسته بوَوه ویرار.  	•
گئچي نین بوینوزی جیجیشنده چوبانین َدینَیینه سورتر. 	•

کیشی ائوین فحله سیدی، آرواد ائوین بنّاسیدی. 	•



کؤنول، اومان یئردن کوسر. 	•
گؤی آغالمایینجا یئر گولمز. 	•

کاددانی گؤر، کندی چاپ. 	•
کئچل چارا ائله سه اؤز باشینا ائلر. 	•

گؤزی آیاغي نین آلتین گؤرمور. 	•
گؤی کیمی گورولدادی آمما یاغمادی. 	•

گؤزدن توک قاپیر. 	•
ننه گزن آغاجی باال بوداغ _ بوداغ گزر.  	•

نانَجیبه سالم وئر سوووش. 	•
ناققا دریادا اوالر. 	•

یاز گونون یاغیشی ار_ آروادین ساواشی. 	•
یازین یاخجي سی قیشدان معلوم اوالر. 	•

یوره ح آت قمچی ایسته مز. 	•
یامانلیق هر کیشي نین ایشیدی یاخچیلیق نر کیشي نین.  	•

یئر آلتیندان یاسا گئدنلردندی. 	•
یوز یول اؤلچ، بیر دفعه بیچ!  	•

واخسیز بانییان ُخوروزون باشین کسللر. 	•
یاد اوغلونا بئل باغالما. 	•

گؤیدن یئره یاغار،  یئردن گؤیه یاغماز. 	•
یئمیرم دییننن یوخ  یییه نمیرم دییننن قورخ. 	•

هر اوخویان مالالنصردین اولماز. 	•



هر قوزودان قوچ اولماز. 	•
هر کیم ائششح اولسا بیز اونا پاالنیق. 	•
همدان اوزاقدیسا کردیسی یوخوندو. 	•

هر یورددان یورد، هر گؤزلدن یار اولماز. 	•
هله بو خمیر چوخ سو آپارار. 	•

هایینان گلن هوینان گئدر. 	•
هر شئیین تازاسی دوستون کهنه سی. 	•

هئچ کس اوز آیرانینا توش دئمز. 	•
هر گئجه نین گوندوزی وار هر سحرین آخشامی وار. 	•

یئل گتیرنی سئل آپارار. 	•
یاس دا اولسا تویوغون یاسیدی، توي دا اولسا تویوغون یاسیدی. 	•

یامان گونون عؤمری آز اوالر.   	•
یئتیمه گل _ گل دیین چوخ اوالر،  چؤرک وئرن آز اوالر. 	•

یاتما تولکی دالداسیندا قوی یئسین آسالن سنی. 	•
ییخیلماق عیبیدی دورماماق اوندان آرتیق. 	•

یاش دا قورونون اودونا یانار. 	•
یاغی یاغ اوستوندن تؤکور یارمانی یاوان قویور. 	•

یئر آغیر اوالندا اؤکوز اؤکوزدن گؤرر. 	•
یومورتادان یون قیرخیر. 	•
یان منه کول اولوم سنه. 	•

یای گونونون یاخانتیسی، قیش گونونون یاواننیغی. 	•



نه نه وار یوردی یوخدی. 	•
نقدی قویوب نیسیه دالیجان گئتمه. 	•

نرگیز بیلدی، تربیز بیلدی. 	•
لپه نی دئمه دویونی دئ! دوننی دئمه بویونی دئ! 	•

نیّت هارا، منزل اورا. 	•
میمون بوغوالندا باالسین آالر آیاغي نین آلتینا. 	•
من دئییرم خدیمم1  ، دئییر نئچه اوغلون وار. 	•

میوه نین یاخجي سین مئشه ده چاققال ییَر 	•
مال بیر یئره گئدر، ایمان مین یئره. 	•

من دئدیم بیر آغیز آغال، دئمه دیم داي اوزیوی شولی کیت ائله. 	•
میریغا دئدیلر چیراغی پوله. 	•

ماما ایکی اولسا اوشاغ ترسه گلر. 	•
مچیدین قاپیسی آچیغ، اؤلی ایتین حایاسینا نه گلدی. 	•

مثلده معرفت اولماز. 	•
میس _ میس دئیینجه بیر یول دئنه مصطفی. 	•

محبّتدن مرض حاصیل اوالر. 	•
من آقا، سن آقا اینحلری کیم ساغا. 	•

1-خدیم: اخته،کیشی لییی اولمایان



کوراوغلونون ایستانبول 
سفری )نیگارخانیم(

یازان : آشیق گونش علی رمضانی
 یئر : قوم شهری

غنیمینه قیلیچ چاال،
اؤلکه سینه تاالن ساال،

دوشمنلر اوسته باش آال،
اؤزو تک گئده، تک گئده.

                
نیگارین شیرین دیللری،
باغریما سانجوب میللری،
اوزاق _ اوزاق منزیللری،
اؤزو تک گئده، تک گئده.

             
دوال پوالد یاراغینا،

دوشه ایگید سوراغینا،
یوز تولکونون قاباغینا،

اؤزو تک گئده، تک گئده.
             

"کوراوغلو"یام ائتمم حاشا،
قیر آت دوشلتمه یه پاشا،
دوشمان الر ایله ساواشا،

اؤزو تک گئده، تک گئده.

کوراوغلو دلیلرینه دیل جاوابی دئدی: 
 _ گرک تک بو سفره گئدم سیز قالین چنلی بئلی دوشمانالردان قورویون!

  قیلیش، قالخان، عمود، نیزه، گؤتوروب یاراغالندی. سازی سالیب چیینینه 
قیرآتی یهرلییب، دلیلرله ساالماتالشدی، ایلدیریم کیمی 



گؤزدن ایراقالشدی، اوز دؤندردی ایستانبول تورپاغینا. گونه بیر منزیل
دییرمانا،  بیر کؤهنه  یئتیشدی  دا  ایستانبول  ها گل آخشام چاغالری   گل 

گلدی قاپییا سسلندی:
_ آی دییرمانچی قارداش یولچویام گئجه نی منی قوناق ایله!

دییرمانچی دئدی: 
_ گؤزلریم اوسته قوناخسان، خوش گلیبسن.

گئچدی  باغالدی.  ده  تؤوله  گتیریب  آتی  قیر  دوشوب  آتدان  کوراوغلو 
چؤرک  آروادی  دییرمانچی نین  اوتورودو.  یاندا  بیر  ائوینه،  دییرمانچی نین 
گتیردی یئییب، ایچندن، سورا باشالدیالر صؤحبت ائتمه یه. قوجا دییرمانچی 

دئدی: _ اوغلوم هاردان گلیب، هارا گئدیرن؟آدین ندی؟
 کوراوغلو قوجا دییرمانچی نین جاوابین بیله دئدی:

قوجا بابا من دوالنیم باشیوا،
چنلی بئلدن بو دیارا گلمیشم.

عثمان گؤزلی نین دوشدوم عشقینه،
بیر قیز سوراغینا بورا گلمیشم.

                                       
قیر آتی من اوزاخ یولالردا یوردوم،
دوشمان قارشیسیندا مردانا دوردوم،

آدیم "رؤوشن" منیم چنلی بئل یوردوم،
الچین اووالغینا بورا گلمیشم.

                                       



        هر گون اوالر "کوراوغلو"نون غوغاسی،
    دوشر پاشاالرنان جنگ و داعواسی،
    ایستانبول شهرینده خوتکار باالسی،

نیگار فراغینا بورا گلمیشم.

سؤزونن ده دئدی:
_ گلمیشم نیگارخانیمی آپارام، نه ایش گؤروم؟ اونو هاردا گؤره بیللم؟

قوجا دئدی:
_ آی اؤغول سن بیر تک آدام عثمانلی قؤشونو ایچیندن نیگار آپارا بیلمزسن!

کوراوغلو دئدی:
_ سن نیگاری منه گؤستر آپارماغی ینان ایشین اولماسین.
دییرمانچی نین آروادی کوراوغلودان خوشو گلیب دئدی:

کؤهنه  بو  بیلسه  خوتکار  بیل  آمما  گؤستررم  سنه  نیگاری  من  اوغول   _
جوما  صاباح  بیلمیرم.  گئچه  سندن  نیله ییم  ییخار،  باشیمیزا  دا  دییرمانی 
گونودو نیگارخانیم قیرخ اینجه بئل قیزینان گله جک گول باغچاسینا گزمه یه 

باشارا بیلرسن گئد اوردا نیگاری گؤر، آپارا بیلسن آپار!
کوراوغلو گئجه نی دییرمانچی نین ائوینده یاتیب صاباح تئزدن قالخیب قیر 
آتی یهرله ییب میندی. گلدی گول باغچانین قاپیسیندا بیر باغبانا توش اولدو 

دئدی: باغبان باشی گول باغچاسی بورادی؟
باغبانین خؤشو  جاواندی  بیر  یاساقلی  یاراقلی  بویلو  اوجا  گؤردو  باغبان 

گلدی دئدی:
 _ سؤیله گؤروم گول باغچاسینی نئیلیرسن؟ کیمسن؟ 
    کوراوغلو دئدی: من گلمیشم نیگار خانیمی گؤرم.



         باغبان دئدی:
_ اؤغول سن دوز گلمیسن من ده نیگارخانیمین باغبانییام

 ایندی بورایا گزمه یه گله جک.
کوراوغلو دئدی:

_ اوالر من بیر یاندا گیزلنم نیگارخانیم گلنده گؤرم؟
 باغبان دئدی: خوتکار بیلسه سنی باغا یول وئرمیشم منی دارا چکر آمما 
سندن خوشوم گلدی ایسته میرم بوش قاییداسان. آتی بیر یاندا باغال، گیر 

باغا بیر کس گؤرمه سین، ایندی نیگار گلر.
بیرده  باغا گیریب گیزلندی  یاندا باغالدی،  بیر  کوراوغلو دوشدو قیر آتی 
وئریب  زینت  اؤزونه  گئیینیب  قیرمیزی  یاشیل،  آل_  نیگارخانیم  گؤردو 

باشیندا قیرخ اینجه بئل قیز گلدی باغا.
ساتاشدی  گؤزلری  نیگارخانیم  وئردی  ساالم  قانشارا  گلدی  کوراوغلو 
کوراوغلونو گؤردو. ساالمینی آلمادی، کوراوغلو سازی چیینیندن ائندیریب 

آلدی سینه سی اوسته بئله دئدی:
ساالم وئردیم، ساالم آلماز،
گؤروم کسسین ساالم سنی!
آخچاسیز، پولسوز آشیغام،
پولوم یوخدور آالم سنی!

                                         
خزینم یوخ آغزین آچام!
دؤولتیم یؤخ تؤکم،ساچام!
چارا یؤخوم آالم قاچام!
چنلی بئله ساالم سنی.



                                        
      گوللو باغالردا گزرسن،
    جاوانالر باغرین ازرسن،
   یوخ کی کاغاذا بنزرسن،

یازا بیلمز قلم سنی!
                                        

هانسی داغالرین قاریسان،
تازا باغچاالر باریسان،

"نیگار"! "کوراوغلو" یاریسان،
بیلیر کولّو عالم سنی.

نیگارخانیم بو سؤزلری ائشیدیب قهقه چکیب گولدو دئدی:
_ سن بیر آشیق. من بیر خوتکار قیزی، سنین نه وارین منی آالسان؟ بابام 

قوشونو گلسه  سن نه ائیلرسن؟ کوراوغلو دئدی:

قیرآتا چکمیشم بیر جوت اوزنگی،
اوجا داغ باشیندا توتارام جنگی،
قیرارام عثمانلی، هندی، فرنگی،

ایستامبولدا قیلینج چالالم اینشاآلاله.
                                        

قیر آتیمی بسله میشم قهرینده،
گؤزل گؤرممیشم یارین تهرینده،
جوما گونو ایستانبولون شهرینده،

  خوتکاری تختیندن سالالم اینشاآلاله.



1-دوو

                                        
قاریشما سن "کوراوغلو" نون ایشینه!
داو1  گللم دوشمانین اللی بئشینه،
صاباح باخ سن قوشونالرین لشینه،
"نیگار"ین صاحابی اولالم اینشاآلاله.

پولسیز سن  مالسیز،  اؤلومه وئرمه،توتاق من  اؤزووی  نیگار خانیم دئدی: 
ایله گلدیم. بابام منی سنه وئرمز! وئرسه ده منی هارا آپارا بیلرسن؟ 

نیگارین جاوابیندا دئدی:

آال گؤزلی "نیگار" سنی،
من، چنلی بئله آپاررام.
چکرم قیر آت ترکینه،
دؤنرم یئله، آپاررام.

                                      
ماییالم من گؤز و قاشا،
اوغرایارام من ساواشا،
سنی، من آالرام باشا،
توتارام دیله، آپاررام.

                                       
تولک ترالن قورخماز ساردان،

گؤیول آیریلماز نیگاردان،
سنی زور ایله خوتکاردان،

آالرام بئیله، آپاررام.



                            سایمارام خوتکاری، خانی،
   قوشونا وئرمم آمانی،
مئیدان ایچینده آل قانی،
دؤندررم سئله، آپاررام.

                                       
"کوراوغلو" گلدی داماغا،
ضربه دؤزمز سولطان آغا،
قیر آتی چاپدیررام داغا،
چارداخلی ائله آپاررام.

نیگارخانیم دئدی:
_ چوخ یئکه _ یئکه دانیشیرسان. منی چنلی بئله نئجه آپارارسان؟

کوراوغلو دئدی:
_ سنی میندیررم قیرآتین ترکینه آپاررام 

دئدی : سنین قیرآتین نئجه آت دیر؟
کوراوغلو دئدی: قوالق وئر دئییم گؤرگونن نئجه دیر. آلدی سازی الینه بیله 

دئدی:
اوجا داغ باشیندا یئل کیمی اسر،
بو گونومده منه اورک، قیر آتیم.
بیر آیلیق منزیلی بیر گونده کسر،
کؤهلن بسله میشم گرک، قیر آتیم.

                                        
  یولالرین توزونو گؤیه قالدیرار،
موخنّث اوستونو بیردن آلدیرار،



مئیدانین ایچینده دوشمان سالدیرار،
اوالر ییه سینه دیرک، قیر آتیم.

                                       
"قوچ کوراوغلو" قونار اولسا یهره،

یاغی دوشمانالری ساالر قهره،
آخوروندا آرپا قویماز سحره،

دارا دوشسم منه کؤمک، قیر آتیم.

نیگار دئدی:
_ سن کی بئله تعریفله دین گرحدی قیر آتی من گؤروم؟

کوراوغلو دئدی: گئد ک باخ ! من دئین اولمادی منه غضبلن.
نیگارخانیم قیرخ اینجه بئل قیز ایله باغدان چیخیب گلدی قیرآتین یانینا بو 
زامان کوراوغلو سیچراییب قیرآتین بئلینه آلیجی قوش کیمی نیگارخانیمی 
آلدی ترکینه. دوشدو یوال، قیرخ اینجه بئل قیزالر نیگارین قاچیریلماسین 
خوتکارا خبر وئردیلر، خوتکار حؤکم ائله دی، قوشون آتالندی کوراوغلونون 
دالیجا. کوراوغلو آراالنمیشدی دؤنوب، باخدی گؤردی عثمانلی قوشونو 

ال به الدی یئتیشسین، قیرآتین باشین گئری دؤندریب دئدی:
بوجور نیگاری آپارسام دییللر قاچیردیب گرک جنگ ائله ییم!

نیگاردئدی: 
_ ایندی کی آپاریرسان گئت! آتامین قوشونو چوخدور سن بیر تک آدام 

اونالرینان باشارانمازسان.
کوراوغلو دئدی:

_ گرک ساواشیب، قوشون قیرام، قان تؤکم، پاشاالر اؤلدورم،



             سنی آپارام.
قیلینجی چکیب  میسری  ترکینده  نیگارخانیم  دئییب  بونو  کوراوغلو       
ووروب،  سولدان  ساواشماغا.  باشالدی  قوشونا  ووروب  اؤزونو  قایتدی 
ساغدان چیخدی. بوردا باشی غوغادا خبر وئرک دلیلردن! کوراوغلو گئدندن 
باشسیز  توتار  اله دوشر دوشمانالر  گئدر  گئتدی  دئدیلر: تک  دلیلر  سورا 
قاالریخ، دورون گئدک دالیجا! نئچه سی قالیب چنلی بئلده قاالنی آتالندیالر 
کی  یئرده  هامان  یئتیشدیلر  دوشدولر. گل هاگل  یوال  دالیجا  کوراوغلونون 
کوراوغلو ساواشیردی. دوشمان الر کوراوغلونو آلمیشدیالر اورتالیغا دلیلر 
دلیلری  دوشمان الر  قوشونا  ووردوالر  اؤزلرین  چکدیلر  نعره  یئتیشیب 
گؤز  کوراوغلو  داغیلدیالر.  باشیندان  کوراوغلو  قورخوب  گؤرجه یین 
اؤز  اوریی آچیلدی.  دلیلری گؤروب  یئرده  ائله ین  داوا  قیزغین  گزدیردی 

_ اؤزونه دئدی:
_گؤرسن آلاله یوخو گؤرورم

 بیر زامان اؤزونه گلیب گؤردو دلیلر دؤره سینده دیلر نیگارخانیم دا آغالییر. 
دئدی: 

آغالما تئللی نیگاریم،
گلدی دلیلریم، گلدی.

خوتکار قیزی نازلی یازیم،
گلدی دلیلریم، گلدی.

                                      
قوربانام مردین آدینا،

     دوستونو ساالر یادینا،
  بوگون بیر ار ایمدادینا،
گلدی دلیلریم، گلدی.



                                       
دوشمانا قیلینج چکمه یه،
باشالری بیچیب تؤکمه یه،
پاشاالر قددی بوکمه یه،
گلدی دلیلریم، گلدی.

                                        
ایگیدین کسمز غؤغاسی،

همشه اوالر داواسی
"کوراوغلو" نون قوچ آرخاسی،

گلدی دلیلریم ،گلدی.
نعره سیندن  کوراوغلونون  چکدی  نعره  بیر  قورتاریب  سؤزونو  کوراوغلو 
دا  قاالن  قیردیالر  قوشوندان  یاندان  بیر  کیم  هر  قیزیشیب  دا  داها  دلیلر 

قاچیب آرادان چیخدی.
داغالری،  چنلی بئله  دوالندیردی  اوز  ترکینده  نیگارخانیم  کوراوغلو 
یاماجالری آشیب یئتیشدیلر چنلی بئله. نیگارخانیم گؤردی بیر اوجا داغین 
بئل  چنلی  کوراوغلودان  خبرآلدی  یئردیر  بیر  چیچکلی  گوللی،  باشیندا 

بورادیر؟
گؤرک کوراوغلو نیگارخانیم جاوابیندا نه دئییر:



چیسگینلی داغالرین باشی،
"نیگار"! چنلی بئل بودور، بو!

ایگیدلر آچار ساواشی،
"نیگار"! چنلی بئل بودور، بو!

                                           
      چکیب پاشاالر سویدوغوم،
   قافیله سین بوش قویدوغوم،
خوتکارالر گؤزو اویدوغوم،
"نیگار"! چنلی بئل بودور، بو!

                                       
خوتکارالر باتا بیلمه ین،
جومردلر توتا بیلمه ین،
کؤشکونه باتا بیلمه ین،

"نیگار"! چنلی بئل بودور، بو!
                                        

اوجاالردان اوجا داغی،
هرگیز گله بیلمز یاغی،

"کوراوغلو" نون تک اووالغی،
"نیگار"! چنلی بئل بودور، بو!

دؤوران  بئلده  چنلی  بیرگه  دلیلرله  ائوله نیب  نیگارخانیم  کوراوغلوینان 
سوردولر. 


