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ائل بیلیمی نین سؤزو

بعضی  چالیشالجاق  سونرا  بوندان  اوزره  قرارالر  آلدیغی  درنگی نین  بیلیمی  ائل 
اؤزل  بو  وئریلسین،  یایینا  ائدیلیب،  ترتیب  سایالر  اؤزل  حاقّیندا  موضوعالر 

سایالرین بیر نئچه سی بونالردان عیبارتدیر:

دئییملر                                    ) باش یازار : علی برازنده (
قوم _ ساوه فولکلورو          ) باش یازار : سیدحیدربیات (
زنجان فولکلورو                    ) باش یازار :  محمد رزاقی (
ناغیالر                                     ) باش یازار :  کاظم عباسی (
قادین فولکلورو                    ) باش یازار : علیرضاصرافی (

آشیق ادبّیاتی                         ) باش یازار : محمد علیپور مقدم(
اوشاق فولکولورو                 ) باش یازار :  احد فرهمندي (

سلماس فولکولورو                ) باش یازار : دکتر حسین پناهي (
خوي فولکولورو                   ) باش یازار :  علي رضا ذیحق (

اورمو فولکولوری                 )باش یازار: دوکتور جمال آیریملو(
و....
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سؤزلری  یئرل  بؤلگه لرین  مختلیف  ساییدا   3 تقریبا  گلینجه  سؤزلره  یئرل 
علیرضاصرافی نین باش یازارلیغیال ترتیب ائدیلیب، یایینا وئریله جک. 

مئیل   _ ای  یا  تلفن  وارسا   آراشدیرماالرینیز  موضوعالردا  یوخاریداکی  لطفاً 
واسیطه سی ایله  بیزیمله عالقه یاراتمانیزی ریجا ائدردیک.
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یئَرل سؤزلرین توپالنما تاریخچه سیندن

علیرضا صرافي

کئچن  سؤزلوکلره  اولونوب،  قبول  دیلده  استاندارد  و  رسمی  خزینه سینده  سؤز 
ایش  مختلف  و  دیلینده  خالقین  عادی  بوردا   _ اوردا  ده  بیر  باشقا  لغتلردن 
ساحه لرینده محلی سؤز کیمی تانیمالنان بیر چوخ لغت یاشاماقدادیر. بو سؤزلرین 

چوخو هله سؤزلوکلریمیزه کئچمه میشدیر. 
سؤزلوکلر اساسا یازیلي دیلده ایشله نیلن لغتلري احتیوا ائدیر. ادبی دیلیمیزده بعضا 
بیر چوخ آرخائیک و یابانجی )فارس _ عرب( سؤزجوکلرینه راست گلینیر کی 
بوگون حتی فارس و عرب خالقالری دا او سؤزجوکلری ایشلتمزلر. بونونال بئله 
خالقین گونده لیک حیاتیندا ایشلنن مینلرجه لغت هله ده سؤزلوکلریمیزه گیرمگه 
و  سؤنمز  کریمی،  شهریار،  باشالمیش  معجزدن  و  صابیر  دایانمیشالر.  نوبه ده 
باریشمازا کیمی یوزلرجه شاعیر و یازیچی اؤز یازدیغی اثرلرده خالقین دانیشیق 
دیلیندن آلینمیش بیر چوخ سؤزلری ایشلتمیشلر، آما بونالرین ایشلتدیگی او یئرل 
سؤزلر ده عموماَ همان اثرین سونوندا بیر کیچیک ایندکسین ایچینده سیراالناراق 

ایضاح ائدیلیر و هله ده رسمی سؤزلوکلریمیزه آلینمیر. 
دئمک هر بیر دیل اوچون عادی سؤزلوکلردن باشقا بیر " دیالکتولوژی سؤزلوگ" 
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_ ون ده اولماسی چوخ اؤنملیدیر. " دیالکتولوژی سؤزلوک "همین بو بوشلوغو 
داخیل  سؤزلوکلره  رسمی  سؤزلر"ین  "یئرل  پارا  بیر  حالدا  عینی  و  دولدورور 

اولماسی اوچون ده زمین یارادیر.
چوخو  بیر  اونالرین  گله جکده  سونرا  اولدوقدان  نشر  و  ثبت  بوسؤزلریمیز 
شانسیني  آلینما  خیدمتینه  دیلیمیزین  ادبي  طرفیندن  عالیملریمیز  و  ادبیاتچیالر 
دیلچی،  ده  خصوصیله  عالیملرین  چوخ  بیر  اونالر  حالدا  عینی  قازاناجاق، 
آرخائولوژیست، تاریخچي، اتیمولوژیست آراشدیرماچیالرین تحقیقي ایشلرینه 

یاردیمچي اوالجاقدیر.
خالق دیلینده یاشایان سؤزلرین توپالنیب، آراشدیرماسی آذربایجان جمهوریتی 
ایکی  ایندی  باشالمیشدیر.  اورتاالریندا  عصرین  اییرمینجی  تقریباً  تورکیه ده  و 
لغتی  دیالکتولوژی  آذربایجان  ائدن  احتیوا  لغتی  مین  اییرمی  تقریبا  جیلدلیک 

الیمیزده وار. 
درلمه  آغیزالر،  عایید  یؤره لره  فرقلی   _ فرقلی  اونالرجا  ایشلر  بو  ده  تورکیه 
 سؤزلوکلر کیمی ایشیق اوزو گؤرموشدور. سون زامانالردا ایکی یوز مین لغتی 
" تورکیه  بیر مجموعه حاضیرالناراق تورک دیل کورومونون سیته سینده  آشان 

تورکجه سی آغیزالری سؤزلوگو" آدلی بیر الکترونیک سؤزلوک یارانمیشدیر.
http://tdkterim.gov.tr/ttas

بیزه گلدیکده دوولت ایمکانالری اساساً تات دیلی و اونون لهجه لری اوزرینده 
دیلینی  کندینین  تات  بیر  ائولی   25 بعضا  بولونماقدادیر.  چالیشماالردا  پارا  بیر 
آرتیق  میلیوندان   25 موسسه لر  ائدن  صرف  مخاریج  میلیونالرجا  آراشدیرمادا 
وظیفه   بو  بئله لیکله  تمامیله گؤرمزدن کئچیرلر.  تورکلوگونو  ایران  اوالن  نفوسو 
ایله  سرمایه لری  و  ماراقالری  شخصی  آنجاق  ایله  مسئولیتی  و  آغیرلیغی   بوتون 

میدانا گلن کؤنوللو آراشدیرماچیالرین بوینونا دوشور. 
اراضیسینده  ایران  بیری  توپلومالریندان  تورک  بؤیوک  ان  اوزونون  یئر  بوگون 
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یاشاماقدادیر. بعضاً بیر _   بیریندن ایکی مین کیلومتر آرالي دوشن ایران تورکلري 
خراسان _ دان خوزیستان _ ا قدر، آذربایجان _ دان کیرمان _ ا کیمي اوزون 

ایللر بویو اؤز آراالریندا بیر چوخ اصیل تورکجه سؤزلریني، 
) ائله جه ده ایتیب باتمیش آما واقتي ایله او یئرلرده یاشامیش اسکي خالقالرین 

سؤزلریني ( قورویوب، ساخالمیشالر.
توپالییب،  اونالري  میراثینا صاحیب چیخماق،  بؤیوک دونیا  بو  سؤز یوخ کي، 

ترتیب ائدیب، یایماق ان واجیب ایشلردن بیریدیر. 
آپارمیشدیر.  هئیت  جواد  دوکتور  چالیشماالری  ایلکین  حاقّیندا  دیالکتلریمیز 
تورکجه سی،  ابیورد  دیلی،  خلج  تورکجه سی،  خراسان  درگی سینده  وارلیق  او 

سونقور تورکجه سی حاقّیندا آراشدیرماالر آپاریب، مقاله لر یازمیشدیر.
آرا _ سیرا بعضي تدقیقاتچیالر خصوصیله مونوگرافي یازانالر و فولکلورچوالر، 
اونالرین  ائتمیشلر،  داخیل  کیتابالریندا  اؤز  توپالییب،  ده  سؤزلر  یئرلي  پارا  بیر 
ایچینده " میرهدایت حصاري " نین یازدیغي " آذربایجان فولکلورو" آدلي َدیرلي 

کیتابي سجیه وي کاراکتر داشیییر. 
رحمتلیک  ایلدن  جي   _1381 فعالیّت   سیستماتیک  و  جیدی  حاقدا  بو  آنجاق 
چالیشما  بیر  اعتیباراً  ایلدن  همین  باشالندی.  ایله  تشبّوثوم  منیم  و  بهزادبهزادي 
مرکزي یاراندي، بو مرکز هر اوچ آیدان بیر یئرل سؤزلر و شیفاهي ادبیات حاقیندا 
» ائل دیلي و ادبیاتي اوجاغي « آدلي اؤزل بیر مجموعه ني نشر ائتمگه باشالدي. 
بو ایش آز سونرا )1382_ جي یاییندان اعتیباراً ( سایین مصطفي رزاقي و فریدون 
محمدینین سیخ امکداشلیغي ایله4 ایل داها )1386_ جی ایله کیمی( دوام ائتدي. 
قئید ائتمک الزیمدیر کي مجموعه نین 6 نومره سي مستقل کیتاب شکلینده، 17 
 23 جمعي  و  اوالراق  بؤلومو  بیر  مستقل  درگیسي نین  آذري"  ایسه"  نومره سی 
نومره دوام ائتدي. همین مجموعه ده قیرخ نفرین اشتراکي ایله بیر چوخ یئرلردن 

گؤندریلن تخمینا4000 سؤزجوک نشر اولموشدور.
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همین ایشده ایشتیراک ائدن آراشدیرماچیالریمیز بونالردان عیبارت ایدی:
آزاد مهرپور، ابوالفضل ملکي زنجاني ، احمد تکلیفي چاپشلو، اردشیر نصیري، 
بخشعلي  بهزادي،  بهزاد  پایدار،  نعمتي  اسماعیل  »ممدلي«،  محمدثاني  اسماعیل 
جواد  ملک زاده،  جلیل  زارع،  یکاني  پرویز  بخشي،  ثریا  نظمي،  تایماز  مرادي، 
رحیم  مسلمي،  حسین  گونئیلي،  محمدخانی  حسین  کریمي،  جواد  دربندي، 
خوجا،  ساغالم  آذر،  منافي  رضا  کریمي،  رضاعلي  هادي پور،  رحیم  شاوانلي، 
علیرضا  »ائل اوغلو«،  وظیفه  صدیار  صالحپور،  کریمي،  شعبان  بیات،  سیدحیدر 
فریدون  کریمي،  علي  محمدي،  علي  کریمي،  علي  صبوري،  علي  صرافي، 
محمدي، محمدعلي نقابي، محمود سینماز تاپان، مصطفي رزاقي، محمد رزاقي، 
شهبازي،  همت  نعمتي،  وقار  حصاري،  میرهدایت   ، هریس  تقي زاده  مقصود 

یوسف آقاقلي زاده.
خراسان  عالوه  آذربایجاندان  مجموعه ده  همین  کي  الزیمدیر  ائتمک  قئید 
تورکلري و اصفهان تورکلرینین دیلي و دیالکتولوژیسي ده داخیل ائدیلمیشدی. 
فریدن دن  و  طرفیندن  پایدار  نعمتي  اسماعیل  جناب  خراساندان  ماتریالالری  بو 

جناب حسین مسلمي توپالمیشالر.
تمامیله  دا  چالیشماالر  َدیرلي  بو  ایله  باغالنیلماسي  نشریه سینین  آذري  تاسفله 

دوردورولدو. 
بو گون تبریزده نشر اوالن الینیزده اوالن " ائل بیلیمي" درگیسي ده آز چوخ همین 
موضوع ایله ماراقالنیر و منه ائله گلیر کی" ائل بیلیمی" بوندان سونرا بو بؤیوک 

وظیفه نی 
داها جیدی اوالراق
 بوینونا آلمالیدیر. 
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یئرل سؤزلرین یازیلیش بیچیمي
)تعریف، چاتیشمامازلیقالر، توپالما، یازیلیش(

علیرضا صرافی

یئرل سؤزلر هانسي سؤزلردن عیبارتدیر؟

و  شهر  نئچه  بیر  ده  بعضاً  طایفا،  بیر  کند،  بیر   ( ناحیه ده  بیر  معین  سؤزلر  یئرل 
کندلردن اولوشان بؤیوک بیر منطقه ده( یا دا معین بیر ایش ساحه سینده ایشله نن 
و هله  تورکجه میزین )آذربایجان تورکجه سي نین( ادبي دیلینه داخیل اولمامیش 

سؤزلردیر. 
الیمیزده اوالن هر بیر لغتی یئرل سؤز اولوب، اولماماسینی بیلمک اوچون بو ایکی 

شرطی یوخالمالی ییق:
1- عمومی سؤزلوکلره کئچمه میش اولسون

مثال:
تبریز آغزیندا  PE پئ یا دا  Pİ پي، تعّجب ایفاده سي اوالراق. 

دره گز آغزیندا   ÖÇÜRMAX اؤچورماخ، سؤندورمک آنالمیندا.
قایداسیله  دوزعمللي،  دوغرو،  تؤره مللي،   TÖRƏMƏLLİ آغزیندا  زنجان 

آنالمیندا.
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قاشقاي آغزیندا  VARİ واري، سؤزو هامي معناسیندا.
همدان آغزیندا AST آست، آلت آنالمیندا. 

ثبت  لغتینده  ایضاحلی  آذربایجان  جیلدلیک  دورت  بیری  هئچ  بونالرین 
اولمامیشدیر. 

2_ سؤزلوکلره کئچسه  ده، تانینان معنادان باشقا  معناالری اولسون
مثال:

بْويBOY" سؤزو تبریزده ادبي دیلده تانینمیش معناالریندان باشقا "بوی دئمک" 
ترکیبینده باشقا بیر آنالمدا گلیر. بوی دئمک یعنی اؤزوندن بؤیوگه زور دئمک،  
اؤزونو اولدوغوندان داها یوخاري گؤسترمک اوچون یاالن احواالت اویدورماق. 

مثال: اؤزوندن چوخ بوي دیییر. یا دا : فیالنکس بوي دیین آدامدي.
تانینمیش  دیلده  ادبي  قاراداغدا  ایسه  "سؤزو   QULLUQÇU "قوللوقچو ویا 

معناالریندان باشقا بیر ده ال چیراغي آنالمیندا ایشله نیلیر.
قئید ائتمک الزیمدیر کی  ایضاحلی لغتده بیر پارا یئرل سؤزلر ده محلی صفتیله 

قئیده آلینمیشالر.  دئمک بو سیرادان اوالن سؤزلر یئرل سؤز ساییلیر. 

چاتیشمامازلیقالر:

یئرل سؤزلرین یازییا آلینماسي بیر چوخ واقتالر شخصي سلیقه لره معروض قالیر، 
شخصاً چالیشدیغیم " ائل دیلی و ادبیاتی" و " ائل بیلیمی" درگیلرینه گلن یئرل 

سؤزلرین بیر چوخوندا معین آخساقلیقالرین شاهیدی اولموشام. مثاًل:
* چوخ واقتالر عادی بیر کلمه،  یئرل سؤزلرین سیراسیندا قئیده آلینیر. دئمک 
او سؤزون  و  ائتمه میش  مراجیعت  بیر سؤزلوگه  بو حاقدا رسمی  آراشدیرماچی 

محلی  اولوب، اولماماسینی یوخالمامیشدیر.
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* بعضیلر یئرل سؤزلری آنجاق عرب الیفباسیندا قئیده آلیرالر. حال بوکي عرب 
الیفباسي دیالکتلرین ثبیتینده اولدوقجا یئتنکسیزدیر. 

التین الیفبادان ایستیفاده ائدنلرین ایشینده ده معین سهولر و دقتسیزلیکلر وار: مثاًل 
بعضاً سؤزو رسمی لشدیریب یازیرالر. مثاَل: 

 CürlƏmƏk یئرینه   CürrƏmaxفعلینی جورره ماخ  دئییلن:  آغزیندا  تبریز 
کیمی قئیده آلیرالر و عموماً خاص فونملر اوچون اؤزونه مخصوص بیر عالمت 

و حرف تعریف ائتمیرلر.
* بیر چوخالری لغتین معناسینی دوزگون قئیده آال بیلمیر یا خود دا اونو یازماقدا 
دا  واختالر  چوخ  ائدیرلر،  قناعت  میثاال  بیر  فقط  اوچون  چکدیگی  چتینلیک 

عکسینه معنا یازیلیرسا دا میثال وئریلمیر...
* بعضاَ ده معین بیر " دئییم " یا " آتا سؤزو " یئرل  سؤزلرین سیراسیندا قئید اولونور 

و.... 

هاراالردان توپالماق اوالر؟

یئرل سؤزلري هم شیفاهي دیلدن هم ده یازیلي متنلردن توپالماق ممکندور:

شیفاهي قایناقالر:

گؤرموش  دونیا  یاشلي،  خوصوصا  جماعتین  عادي  جماعت:  عادی   _1
شخصلرین دانیشدیغی دیلده، بیر چوخ یئرل سؤزلر یاشاماقدادیر.

 یاخشیسي بودور کي، همیشه الیمیزده بیر قلم و کاغیذ اولسون و ائشیتدیگیمیز 
کلمه ني قئیده آالق.
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2_ شیفاهي خلق ادبیاتیمیز: آتاسؤزلري، دئییملر، ناغیل الر، بایاتیالر، اوشاق 
یئرل  چوخ  بیر   ... و  ادبیاتیمیز  آشیق  آندالر،  آلقیشالر،  قارغیشالر،  فولکلورو، 
سؤزلري اؤزونده قورویوب، ساخالمیشدیر. اونالرا مراجعه اولونارسا ) ایستر قایناق 

کیتابالرا، ایسترسه ده قایناق شخصلره( بوللو یئرل سؤزلر الده ائده بیله جه گیک.
3_ ایش ساحه لری: هر بیر ایش ساحه سینین اؤزونه مخصوص سؤز خزینه سی 
سینیقچیالر،  دمیرچیلر،  قاالیچیالر،  مالدارالر،  اکینچیلر،  اوچون  میثال  وار، 
چؤرکچیلر،  باغوانالر،  نجارالر،  توخوجوالر،  بنّاالر،  بؤرکچولر،  باشماقچیالر، 
آوچیالر و ... بونالرین ایش وسیله لرینین اؤزونه مخصوص آدالري وار، هم ده 
ایشله درلر. بو  معین فعالیتلرده اؤزونه مخصوص عیباره لر، اصطالحالر و کلمه لر 
ایش صاحیبلري ایله یاخیندان تانیش اولساق، اونالرین دیلیندن بیر چوخلو یئرل 

سؤز توپالیا بیله جه گیک.
مثال آشاغیداکی سؤزلر اساسا بازار مناسیبتلرینده یارانمیشدیر. 

سوفده له ماخ، هر گونون ایلک آلیش _ وئریشینده پول آلماق 
آراسیندا  ساتیجی  و  آلیجی  لشدیرمه  کیمی  قطعی  معامیله نی  بیر  بئی لشماخ، 
اوالراق  علی الحساب  دییه  ایکی طرف سؤزوندن چیخماسین  و  دانیشما  ایلکین 

بیر پول وئرمک. 
بیر معین سؤزو تکرارالییب،  _ باشا قویماق اوچون  بیریله باش  توکان آشماق، 

عصبی لشدیرمک
و....

یازیلي قایناقالر:

یازیالر: چاغداش شاعیرلر ویازیچیالریمیزین بعضي کیتابالر و  1- کیتابالر، 
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یازیالری یئرلی سؤزلر باخیمیندان چوخ دولغوندور. 
حتي اونالرین بیر پاراسي نین سونوندا 

کیچیک بیر سؤزلوک ده ضمیمه اولموشدور.
 اونالرا نظر سالدیقدا بیر چوخ یئرل سؤزلري سئچیب، 

لیسته آال بیلریک.
2_ سؤزلوکلر: بیزیم آذربایجاندا یازیالن سؤزلوکلرده

 مولیف بعضاً بیلیب، بیلمه یَرک بعضی 
سؤزلری قئیده آلیر کی او اساساً یئرل سؤزساییلیر.

 بو، خراسان تورکلري، قاشقایالر و باشقا آذربایجاندان 
آرالي دوشن تورکلرینیازدیقالری سؤزلوکلرده داها دا
 قاباریق شکیلده گؤرونمکده دیر. بونالرین ایچیندن ده

 بیر چوخ یئرل سؤز سئچیب، لیسته آلماق اوالر.
3_ اینترنت: رسمی چاپ ایشینده چتینلیک چکنلر بیر چوخ یازیالرینی صیرف 
سیته لردن  حصراولونموش  ادبیاتا  و  فولکلور  ائدیرلر.  نشر  واسیطه سیله  اینترنت 
دوشرگه لرینده  اینترنت  باغالنان  آدینا  ائالت  کندلر،  شهرلر،  معین  ده  هم  باشقا 
راستالنماق  لیستینه  سؤزلر  یئرل  سیرا   _ آرا  ده  هم  قایناقالریندا  فولکلور  هم 

مومکوندور. 

نئجه یازماق اوالر؟

یئرل سؤزلرین یازیلیشیندا هر بیر لغتین جغرافیاسي و شیوه سي قئید اولمالي و عیني 
حالدا معناسي وئریلمه لی و بیر جمله ایچینده ده اونا میثال یازمالي ییق.
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آشاغیدا بونالر داها دا آچیقالنمیشدیر. 

1_ جغرافیاسي:
هر بیر یئرل سؤزون هانسي یئرده راییج اولدوغونو قئیده آلمالي ییق. اگر تانیدیغیمیز 
خبریمیز  اولدوغوندان  راییج  سؤزون  یئرل  بو  ده  یئرلرده  آیري  باشقا  منطقه دن 

وارسا او منطقه لرین ده آدیني قئید ائتمک داها دا یاخشي اوالر. مثاَل:
اردبیلدن  سؤز  همین  دئمکدیر،  گونو  پنجشنبه  آخشامي،  جومه  آخشامي  آدینا 
ایشلنمه  سؤزون   ( حاقدا  بو  اگر  ایشلکدیر.  دا  آستارادا  گئرمي،  مئشگین،  باشقا 

شعاعینا گؤره ( بیر معلوماتیمیز وارسا یازساق، داها دا یاخشي اولور.

2_ شیوه سي )لهجه سي(:
ایله  )شیوه سي(  آغیزي  اهالي نین  کي  یئرده  همان  سؤزو  یئرل  بیر  هانسي  هر 
یازمالي ییق و بو ایش دقیق اولسون دئیه اونون التین الیفباسیندان ایستفاده ائتمک 

الزیمدیر.
3_ ایضاحي:

یئرل سؤزون معناسیني ایضاح ائتمه لي ییک، اگر یازدیغیمیز ایضاح، یئترلی دئییلسه 
اوندا ان آزیندان اونون فارسجا معادیلیني و آنالمیني وئرمه لی ییک. 

4_ میثالي:
ان آزي بیر جمله ده یازدیغیمیز یئرل سؤزو ایشلتمک الزیمدیر. هم ده بو جومله 

او یئرین اؤز آغزیله یازیلمالیدیر. اورنگین تبریز شیوه سینده: 
 BUNÇAX

بونچاخ: قباله _ ائممیزین بونچاغي قردشیمین آدینئیدی دونن محضره گئتدوخ 
گئچیتدوخ ایکیمیزین آدینا .
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باشقا مالحظه لر

5_ اصطیالحالر و سؤز بیرلشمه لري ده اوال بیلر کی یئرل سؤزلر سیراسیندا قئیده 
آلینسین. مثاَل: چال _ گئچیت، ترسه مسسپ، وار _ گل ائله ماخ، باشدان سووورما، 

سوچکن کاغاذ، توکان ائله ماخ و..
6_ بیر پارا آیدینالر و متخصصلرین دیلینده گزن بعضا یئني تورکجه سؤزلر یا دا 
تات، عرب، آوروپا منشألي سؤزلر یئرل سؤزلر سیراسینا داخیل ائدیلمه مه لیدیر. 

مثال: اؤزل، گله نک، دوغال، باتي، لودر، یونیت، ایسکنر...



15

یئرل سؤزلرین یازیلیشیندا ایشلنن حرفلر

عرب قرافیکاسیندا اوالن بعضی محدودییتلره باخاراق طبعاً محلی سؤزجوکلر 
نقدر فونونتیک یازیلیرسا و نقدر تلفوظونا یاخین یازیلیرسا دا، اوخونوشدا معین 
ایکیلیکلر اورتایا گله جک، اونا گؤره ده یئرل سؤزلرین دوزگون تلفوظونو ثبت 

ائتمک اوچون اساسا التین آلفابه سی توصیه اولونور.
اینستیتونون  دیلچیلیک  آدینا  نسیمی  آکادمییاسی نین  علملر  آذربایجان 
ایکی جیلدلیک  یایینالدیغی  قورومونون  دیل  تورک  آنکارادا  و  حاضیرالدیغی 
یاییغین اوالن  باشقا دیالکتلریمیزده  "آذربایجان دیالکتولوژی لغتی" 32 حرفدن 
سسلری داها دوزگون تمثیل ائتمک اوچون  4  عالمت داها تعریف اولموشدور. 
بیز ده همین عالمتلری نظرده آالراق بو مجموعه ده آشاغیداکی عالمتلری بعضی 

اؤزل سسلر اوچون تثبیت ائتدیک: 
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آجار ACAR : تزه _ ایشلنمه میش.
آبارا ABARA : بیر بؤیوک 

چایدان باغالر و اکین یئرلري اوچون 
آیریلمیش سو آرخي.

 ƏBƏ _ ƏBƏ ابه _ ابه ننه
NƏNƏ : طیب یاردیمالریندان 

باشي چیخان قادین.
اتنه ƏTƏNƏ : قوشالرین و 

حیوانالرین ات باالسي.
 : UFULDAMAX اوفولداماخ

درد عالمتي اوالراق اینیلده مک.
اوفولتو UFULTU : درد چکن 

شخصین اینیلتي سي.
امچي ƏMÇÎ : بیلیجي شخص _ 

طبیب.
امن کؤمنجي 

ƏMƏNKÖMƏNCÎ : طیبده 
فایدالي اوالن بیر نوع بیتگي.

انکه  ƏNKƏ : چوخ یئکه .
 : ƏVSƏMƏX  اَوسه مخ

توخومالرین, بوغدا و آرپا کیمي 
دنه لرین الک دن کئچیریلمه سي.
اْوزابانا  OZABANA : تزه 

دوغموش قادینالرین یئددیسینده 
و قیرخیندا بیشیریلن بیر نوع 

یئمک.
اوه لیح ƏVƏLİĤ  : سولو 

یئرلرده بیتن تورش دادلي اوالن 
ائنلي یارپاقلي یئمه لي بیر بیتگي .

آلچي  ALÇÎ  : اویون اوچون 
ایستیفاده اولونان قویونون 

آشیق سومویونون دؤرد طرفدن 
بیریسي.

 ƏL  ال چؤرگي
ÇÖRƏGÎ : سوتلو یا یاغلي 

اورمو یئرل سؤزلری

دوکتور جمال آیریملو
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داییره شکلینده بیشیریلمیش 
چؤرک.

ال اوالغي  ƏL ULAĞÎ : ال 
ائوینده ایشلدیلن و قوللوق ائدن 

کیمسه.
ال ائوي   ƏL EVÎ : یاخین _ 

یاشاییش یا ایش محیطي.
بازي  BAZÎ : بوستانالردا 
و حؤکماوارالردا کردیلرین 

آراسیندا فاصیله اوالن آلچاق 
دیوار.

بازیح  BAZİĤ : بیتگیلرین 
ساقه سي.

بره  BƏRƏ : چاي, گؤل و دنیز 
کناریندا اوالن اسکله و آوادانلیق.
بره  موم BƏRƏ MUM : بیر 

نوع صنعت ده ایشلدیلن موم.
بزیر  BƏZİR : بذرک.

بئزاريBEZARÎ  : نوروز 
گونلرینده ائولرده گؤیردیلن بیر 

نوع زینت بیتگیسي .
بؤح  BÖĤ : آشیق اویونوندا 

ایستیفاده اولونان آشیق سومویونون 
دؤرد طرفدن بیریسي.

بیج  BİC : هر نوع بیتگي نین 
و حیوانین اؤزونه بنزه  مه ین 

تؤره مه سي .

 :  PANGUNUTپانگونوت
اینگیلیس دیلیندن دیلیمیزه کئچمیش 

همان BANKNOT سؤزو.
پانگونوتچو

PANGUNUTÇU : اسکناس 
وئریب و قارشیلیغیندا ائولردن کؤهنه 

پالتار و وساییل آالن شخص..
  پئنجر  PENCƏR : تره وز.

پئزه ور PEZƏVƏR : القئید 
آدام. 

پیپیح PİPİĤ  : خوروزون 
چنه سي آلتیندا اوالن ات پارچاسي.

پینتي  PİNTÎ : سلیقه سیز.
پیله ته PİLƏTƏ : آغ نفت ایله 

یانان اوجاق.
پونزا PONZA : بیر لیترین یا بیر 

کیلونون دؤرده بیري.
پوت  PUT : اْون آلتي کیلو.

تون  TÜN : حامامالردا یاناجاق و 
سو قیزدیرما یئري.

تونلوح  TÜNLÜĤ : ازدحاملي.
تولودو  TÜLÜDÜ : مهارتلي و 

باجاریقلي اوغرو.
تونج  TÜNC : فا: چؤدن.

توسگو TÜSGÜ : سیگار یا 
چوبوق.

توالزالماخ  
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TOLAZLAMAX : بیر شئیي 
سورعتله آتماق.

تْوس TOS : اوزو اوسته قویولموش 
کاسا.

تْوسو TOSU  : سو قابي ، پارچ.
تْوخان  TOXAN  : آشیق 

اویونوندا آشیق سومویونون دؤرد 
طرفیندن بیري.

تْوو TOV  : سورعت.
تْوولو  TOVLU  : سورعتله.

تْوواراخ  TOVARAX  : عجله 
ایله _ تله سیک .

تیفَتح  TİFTƏĤ  : پوزغون و 
اخالقسیز آدام.

تنبي TƏNƏBÎ  : ائولرده اوالن 
بؤیوک قوناق اوتاغي.

تنف TƏNƏF  : تقریبا یاریم هکتار 
ساحه.

جوببه   CÜBBƏ : بیر نوع کیشي 
گئییمي .

جیل CIL  : کؤک ، ریشه.
 : CÜVƏLLAHÎ جوولالهي

کلک باز و شارالتان.
جورجه نح CÜRCƏNƏĤ : بیر 

نوع دار گئییم.
 : CƏRCƏNƏĤ جرجه نح

اینسان یا حیوانین قیچالرینین 
نورمال حالتدن چیخماسي.

جنجر CƏNCƏR : بوغدا و 
آرپا خرمنلرینده ایشلنن جهاز.

َجویز CƏVİZ : گیردکان ، 
قْوز.

جوبولالتماخ 
 : CUBULLATMAX

بیریسي نین شخصي اشیاالریني 
گؤزو اؤنونده چالماق.

جولال CULLA : یئرده 
قازیلمیش چوخور.

 CULLAYA جولالیا آتدي
ATDÎ  : بیر نوع اوشاق 

اویونالریندان، بادام اویونو.
جیالخ  CİLAX : ایسالنمیش.

 CİM  جیم جیالخ
CİLAX : تماماَ ایسالنمیش.
چیم ÇİM  : گؤیردیلمیش 

آرپا, بوغدا و باشقا دنلر.
چرز   ÇƏRƏZ : اوزومدن 

شیره چکمک جهازي.
چرچي ÇƏRÇÎ :  کندلرده 

دوالشیب شهر ماتاحالریني 
وئریب کند محصولالریندان 

آالن آل  _ وئرچي.
چلیح  ÇƏLİĤ   : عصا ، ال 
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آغاجي.
 ÇİLİĤ  چیلیح بارماخ

BARMAX  : بئش بارماغین ان 
کیچیگي.

  ÇİLTİĤ  چیلتیح چالماخ
ÇALMAX : شادلیق عالمتي 

اوالراق بارماقالري شاققیلداتماق.
چؤلمح   ÇÖLMƏĤ : خور ک 

بیشیرمک اوچون ساخسي قاب .
 ÇÖLMƏĤ چؤلمح چارتالدان

ÇARTLADAN : بیر نؤع بیتگي.
چیرتدان ÇIRTDAN : کیچیک 

جثه لي اینسان
چؤمچه ÇÖMÇƏ : تاختا قاشیق.

چؤم  ÇÖM : تورپاقدا سیخ حالتده 
بیتمیش گؤورنتیلر.

 : ÇÖMBƏLMƏX  چؤمبلمخ
موقّتي اوالراق یئره اوتورماق.

 : ÇÖMBƏLƏĤ   چؤمبلح
زمینگیر اولموش شخص .

چوروتمه  ÇÜRÜTMƏ  : بیر 
نؤع یئمک .

چْونا  ÇONA : گؤزل و گؤرکملي 
اوغالن اوشاغي.

چْوخا  ÇOXA  : کیشیلر اوچون 

اُوزون لیباس.
 QƏRƏ قره چوخا

ÇUXA : هر بیر شخصین 
تّوهم اوالراق گؤزونه گؤرسنن 

همزادي.
چینقي ÇINQÎ  : اود _ 

آالودان داشالنان قْور .
جیلیز  CİLİZ : آریق و 

اوزوق آدام.
جام CAM  : شوشه ، کاسا.

 : CAMAKƏ  جاماکه
عکس قابي.

 : CAZLAMAX  جازالماخ
چالماق ، اوغورالماق.

 : CƏVCİĤ َجوجیح
آغیزین ایکي بوجاغي.

جوللوت CÜLLÜT : بیر 
نوع نازیک و اوزون بوغازلي 

قوش.
جمیح CEMİĤ : بیرگه 
دوغولموش جوت اینسان ،
 CEMİĤ جمیح تایي

TAYÎ : ائکیز تایي.
جیک CİĤ : آشیق اویونوندا 
آشیق سومویونون دؤرد طرفدن 

بیري..
جوجو CÜCÜ : بیت بیره.

 CİN جین َدییشییي

 : ÇIRTDANQUŞ چیرتدانقوش
.طیبده ایشله نن بیر نوع بیتگي )فا: 

کاسني.(
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DƏYİŞİYÎ  : غیر نورمال و 
عئیبه جر دوغولموش اوشاق.

 : CİN TORU جین تْورو
ائولرین دیوارالریندا و بوجاقالریندا 

تور باغالمیش هیس.
 CİN جین بوغاناغي

BOĞANAĞÎ : بورولغان ، فا: 
گردباد.

جالمان CALMAN : یاللي.
 : HƏLLƏNMƏX حللنمخ

اؤزونو الدن قویاراق ناز و غمزه 
ائتمک.

خامود XAMUD : آتین 
یهر آالتي, فایتون و کالیسکانین 
صندلي, رکابي و ایچ قیسمتلري..
 :  XAMUDÇU خامودچو
خامود ایشي ایله پئشه کار اوالن 

کیمسه.
خیروم XIROM  : باشماقچیلیق 

ایشینه یارایان دري یا گؤن .
خیردا XIRDA : اینسان الینین و 

آیاقي نین خیردا سوموکلري.
 : XIT XITA خیت خیتا

بوغازدان آغ جیگرلره گئدن هاوا 
بْوروسو.

خیتیل XITIL : پاخیل.
خیرداچي XIRDAÇÎ : تؤر 

_ تؤکونتو و خیردا شئي لري آلیب 

ساتان شخص، خیرداواتچي.
خنازیر XƏNAZİR : بیر نوع 

بوغاز خسته لیگي.
 XAFA _ خافا _ خافدان

XAFDAN : بیردن بیره ، دفعتاً.
خشیل XƏŞİL : دوشاب 

و چؤرکدن یا بوغدا اونوندان 
بیشیریلمیش یئمک.

خودیح XUDİĤ : کدر ، 
غم .

داز DAZ : توکسوز باش.
دازقئت DAZQET : کئچل 

آدام.
دازاالخ DAZALAX : بیر 

نوع قوش .
دیاز DƏYAZ : سویون درین 

اولمایان یئري ، اینسانین قیسسا 
فیکرلي سي.

دانقا DANQA : گْوبوت و 
سرت آدام .

دامداش DAM DAŞ : بینا 
،تیکینتي ، آوادانلیق.

 : DAMARZIX دامارزیخ
توخوملوق.

دمیروو DƏMİROV : بیر 
نوع دري خسته لیگي.
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درزي DƏRZÎ : خیاط.
دللح DƏLLƏĤ : باش 

قیرخان ، حامامالردا جان 
سورتن.

 : DƏLİSOV دلي سْوو
سرت آدام.

 DƏVƏ دوه تیکاني
TİKANÎ : بیر نوع تیکان ، 

طیب ده استفاده اولونار.
 DƏVƏ دوه داباني

DABANÎ : بیر نوع وحشي 
پئنجر.

 : DİZMARÎ دیزماري
اوزوم نوعو.

دولبند DÜLBƏND  : تزه 
دوغولموش کؤرپه اوشاغین 

گؤبگینه باغالنان شئي.
دوزمه DÜZMƏ : شاهمات 
اویونون ساده فورمو, باشقا آدي 

قورت قویوندور .
دورمح DÜRMƏĤ : بلله.
دْوشاب DOŞAB : اوزوم 

شیره سي صافالشیب پیشیریلندن 
سونرا اوالر دوشاب.

دولچا DOLÇA : سطیل ، 
سو قابي.

دؤل DÖL : سْوي ، نژاد ، نسیل.
دیشالن DİŞLAN : اهلي 

اولمامیش پیشیک.
دیرم DİRƏM : بیر کیلونون 

یاریسي.
دیشلمه DİŞLƏMƏ : شیرین 

چاي.
دئشیمخ DEŞİMƏX : درمک 

،گول و بیتگي لري درمک .
دنگیلي DƏNGİLÎ : متزلزل آدام 

.
 :  REZİN DAŞÎ رئزین داشي

بیر هاچا و بیر قدر رئزین تسمه دن 
قایریلمیش اوخ.

زیرین ZİRİN : ائنسیز آخار سو.
زیرنیح ZIRNIX : معدندن 

چیخان پارتالییجي ماده .
زاغ ZAĞ : فیلیز سویو.

 : ZAĞLAMAX زاغالماخ
پاریلداتماق.

زققه ZƏQQƏ : آشیق سومویو.
زیمبو ZIMBO : بؤیوک 

هئیکللي.
َزوزح ZƏVZƏĤ : یونگول 

تخته سیز آدام .
ژولیک JULİK : چوخ بدجنس و 

شارالتان آدام .
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سو قوشو SU QUŞU : سودان 
قالخان بیر نوع ایري آغجا قانات.

سومون SOMUN : بربري 
چؤرک.

سلت SƏLƏT : ایري گؤزلو 
مفتولدان توخونموش الک.

سلم SƏLƏM : تاخیلي زمیده 
بیچیلمه دن اول آل _ وئر ائتمک.
سلمچي SƏLƏMÇÎ : سلم 

آالن شخص.
سرینج SƏRNİC : تقریبا دؤرد 

لیتر مایع توتان قاب.
ساوسار SAVSAR : بیر نوع 

گؤزل توکلو چؤل حیواني)فا: سمور 
،سنجاب.(

 SANCI سانجي گولو
GÜLÜ : طیب ده ایشلنن بیر نوع 

گول.
سیمینج SİMİNC : چوخ جاني 

برک، سیرتیخ.
سورتوح SÜRTÜĤ : حیاسیز.

 : SÜLƏNMƏX سولنمخ
طاماحکارجاسینا اونون بونون 

آرخاسینجا گئتمک.
سولَح SÜLƏĤ : سوله نن 

کیمسه.
سیسقا SISQA : چوخ آریق و 

جانسیز.
سیمسار SİMSAR : کؤهنه ائو 

وسائطي آلوئر ائدن.
 : SINQIN سینقین

سرمایه سیني باتیرمیش شخص.
سئسي SESÎ : آغاج کسمک 

اوچون بؤیوک بوخجو.
سولوح SÜLÜĤ : زلي.

سولو SÜLÜ : توخونما ایشینده 
ایشله نن آغاجدان یونولموش میل .

شانا ŞANA : اکینچي لیکده 
اوت _ علف باغالماالریني یئر به 

یئر ائتمکده ایشله نن وسیله.
شانادئي ŞANADEY : بعضي 
ایللیک ائل شادلیقالري مثال اوزوم 

بایرامي و....
سالالخالماخ 

ŞALLAXLAMAX : اوزوم 
مؤوونون قول _ بوداخ آتماسي.

شیر ŞİR : بویاق.
 : ŞİRLƏMƏX شیرله مخ

بویاق وورماق ، یالتاقلیق ائتمک.
شیرمایي ŞİRMAYÎ : آغ 

بالیق.
 ŞINTIR شینتیرقه ییش

QƏYİŞ : سیریمسمک و جاني 
برک.

شینتیر ŞINTIR : اتین دامارلي 
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یئري.
شیریلداماخ 

ŞIRILDAMAX : بیریسینه 
حیرصله نیب اونا یوگورمک.
فایتون FAYTUN : بیر 

آتلي  یا ایکي آتلي دوروشگه.
 FORS فورس ایفاده

İFADƏ : تکبّرلو فیگور 
توتماق.

 : FURQUN فورقون
کالیسکا.

 : FİROVUN فیروون
چوخ مغرور.

 : FİLTOPU فیل توپو
تنیس توپو.

فیلیح FİLİĤ : بوروندان 
آخان سو. 

فیندیلین قوش 
FİNDİLİNQUŞ : اداباز _ 

فاسونچو.
فاال FALA : کؤک باسیدیرما 
واقتي تویوغون آلتینا قویولموش 

یومورتا.
فنار FƏNAR : فانوس.
 FİLİT فیلیت وئرمخ

VERMƏX : قیزیشدیریب 
تحریک ائتمک .

قازما QAZMA : کولونگ .
قازاالخ QAZALAX : بیر نوع 

قوش.
قاالي QALAY : قلع.

 QALAYLAMAX قاالیالماخ
: میس قابالرا قاالیدان اوز وئرمک.
قاالیچي QALAYÇÎ : قاالي 

ووران صنعتکار.
قیرنا QIRNA : بوجاق ، گوشه.

قینتیخ QINTIX : نبش.
قیرموم QIRQUM : یاپیشقان 

ماده .
قیروو QIROV : قاردان یا 

توستودن نازیک بیر الي _ قار 
دنه لري کیمي گلن هاوانین رطوبتي.

قامچي QAMÇÎ : شالالق.
قیله QƏYLƏ : پاییز فصلینده 

حاضیرالنیب قیشا ساخالنیالن داوار 
اتینین قوورماسي.

قلمه QƏLƏMƏ : بیر نوع اوجا 
آغاج. تبریز آغاجي.

قجیر QƏCİR : شیکار قوشو.
قجله QƏCƏLƏ : بیر نوع قوش.

قزاییل QƏZAYIL : بیر نوع 
قوش.

قزیل QƏZİL : کئچي توکوندن 
توخونموش کندیر.
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قابلي QABLÎ : یارمادان 
حاضیرالنمیش پیلوو.

 QURQUŞUM قورقوشوم
: قورشون.

 : QUŞBAŞÎ قوش باشي
ایري دنه لي قار.

قلمقاش QƏLƏMQAŞ : بیر 
نوع گول.

قوزو قوالغي 
QUZUQULAĞÎ : بیر نوع 

داغ پئنجري .
 QUŞ قوش اوزومو

ÜZÜMÜ : مئیوه لري اوزومه 
بنز ر تورش دادلي دوالشیق 

بیتگیدیر.
 :  QINDIRĞA قیندیرغا

تندیرده و اوجاق دا آلیشیق اوچون 
ایستیفاده اولونان بیر نوع تیکان .

قناره QƏNARƏ : قویون _ 
قوزونو ذبح ائدندن سونرا قناره دن 

آسیب دریسیني سویارالر.
قیتمیر QITMIR : خسیس.

قیرنیس QIRNIS : خسیس _ 
کینیس.

قرنیز QƏRNİZ : سیمان یا 
داشدان ایشلنمیش دیوارین باش 

هئره سي.

کْوم KOM : کؤشن ده قویون 
قوزو اوچون تیکیلمیش دام .

کْوما KOMA : چوخ فقیرانه 
ائو.

کلمبور KƏLƏMBUR : بیر 
نوع آغاج )فا: سپیدار(.

کلمه کئشیر 
KƏLMƏKEŞİR : بیر نوع 

چؤل پئنجري.
کئشیر KEŞİR : یئر کؤکو _ 

هویج.
 : KALAKEY کاالکئي

یونولمامیش آدام.
کالیش KALIŞ : سوغانین 

گؤورمیشي.
 : KALANTÎ کاالنتي

پوالددان قاییریلمیش بیر نوع ایتي 
پیچاق.

َکَهح KƏHƏĤ : سیاتیک 
عصبي.

 : KİNZİRİĤ کینزیریح
اتین یانیغي.

کینزیریحلي 
KİNZİRİĤLÎ : کیفیر و 

پینتي آدام .
کْوخا KOXA : کؤک و چاغ 

آدام.
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کْوببا KOBBA : قاپاز.
کوت KÜT : تندیرین دیبینه 

دوشموش یانیق چؤرک.
کیریش KİRİŞ : شیره لي 

اوالن بیر نوع داغ پئنجري.
کاوار KAVAR : تره.

کپري KƏPƏRÎ : بیر نوع 
آغ, عطیرلي و دادلي اوالن 

یومشاق آلما.
کبر KƏBƏR : داغ قارپیزي.

 GƏLİN گلین بارماغي
BARMAĞÎ : بیر نوع اوزوم.

 : GƏNDƏLƏ گندله
ساریمساق قوخوسو وئرن بیر نوع 

داغ پئنجري.
 : GƏNDOV گندْوو

فاضالب ، بیر یئره ییغیشان 
کیرلي و چیرکلي سو.

 : GÖZLƏMƏ گؤزلمه
قاتیق, یومورتا, یاغ و سوغاندان 

بیشیریلمیش یئمک آدي دیر .
لیم LİM : لجن.

لوم LUM : برک یئرلري 
سیندیریب سؤکمک اوچون 

دمیر آلت.
لولفر LÜLFƏR : نیلوفر 

گولو.
لکته LƏKƏTƏ : اخالقسیز قادین.

 : LƏMYESİR لم یئسیر
سرگردان .

 LƏLİĤ للیح: للیح گئتمخ
GETMƏX : چوخ آرزو و 

اشتیاقال بیر شئیي ایسته مک.
میلواري MİLVARÎ : مروارید.

میالخ MİLAX : آسما اوزوم.
میزي MIZÎ : فیتنه کار آمما 

ظاهرده صاف گؤرسننن کیمسه.
 MIZILDAMAX میزیلداماخ

: زومزومه ائتمک.
 MIT میت وورماخ

VURMAX : ایکي مخالیف 
جینسلي اینسانین بیر _ بیریله گیزلین 

دانیشماسي.
میرتدانماخ 

MIRTDANMAX : گیلئیلي 
حالدا دانیشماق.

موشگار MÜŞGAR : یاس 
مجلیسلرینده آغي دئین آدام.

 MIRNOVA میرنْووا گلمخ
GƏLMƏX : ائرکک و دیشي 
پیشیکلرین شالو حالتینه گلمه سي.
موشلوح MÜŞLÜĤ : ایچي 
اویولموش آغاجدان قاییریلمیش 
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بیر باشینا سیگار تاخیب او بیري 
باشیندان توستونو سومورارالر..

مله مز MƏLƏMƏZ : یاراماز.
مندي MƏNDÎ : کؤکلو اوالن 

بیر نوع داغ پئنجري.
صطیب ده ایشله نن بیر نوع موم.

 : MÜZVƏRƏ موزوره
دمله مه لي تله _ توخوم و درمان 

بیتگي لري.
 : MÜCÜRÜ موجورو

کیچیک صاندیق.
نئهره NEHRƏ : تاختادان 

قایریلمیش آیران چالخاماقا الزیم 
اوالن بوشقا.

نازیح NAZİĤ : بیر نوع یاغلي 
چؤرک.

 : NAZBANAZ نازباناز
چیچک آدي دیر.

وئل VEL : سئفیل.
 : VELLƏNMƏX وئللنمخ

سرگردان دوالنماق.
 VƏR َور قویماخ

QOYMAX : بوستان یئمیشلري 
اوزرینده چالیشما.

وئدیره VEDİRƏ : سو سطیلي.
وز VƏZ : غودده.

َولده VƏLƏDƏ : بدجینس و 
خبیث آدام.

وزنقه VƏZƏNQƏ : بیر نوع 
توتک.

وْول VOL : استراحت گونو.
هاالي HALAY : اوشاقالرین 

جمعي اویونالریندا بیرینجي 
باشالماق اوچون سئچگي.

هارینالماخ 
 : HARINLAMAX

قودورماق.
 : HƏNDƏVƏR َهنده ور

دؤوره _ اطراف.
هدیح HƏDİĤ : پیشیریلمیش 

بوغدا.
 HƏLVƏ هلوه هدیان

HƏDYAN : هاداران ـ پاداران 
سؤز ـ هذیان.

هه ویل HƏVİL : تله سیک.
یازي YAZÎ : چؤل _ کؤشن.

یاباني YABANÎ : وحشي.
یئلین YELİN : حئیوانالرین 

قارین باغیرساغي.
یاپینجي YAPINCÎ : اوست 

گئییم.
یاپاالخ YAPALAX : یاستي 

_ صاف و ائنلي.
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موغدمده ایشله نن یئرل سؤزلر )1(

محمد علیپور مقدم

گیریش:

علیلو(  )حاج  حاج آللي  بیریسي  ائللردن  بزه ین  گوشه سین  هر  آذربایجانیمیزین 
ائلیمیزین  اؤزل لیکله  تاریخیمیزده  چاغداش  آدینا  ائلي نین  حاج آللي  ائلیدیر. 
قورخماز دؤیوشچوسو " امیر ارشد"له کورد ایسماعیل آغا سیمیتقو ساواشالریندا 
دؤنه _ دؤنه توش گلیریک. امیر ارشد اؤزو بو ائلدن اْولموش اونون آتلیالرینین 
آتلیالري  ائلین  بو  ائتمیشدیر.  تشکیل  ایگیدلري  حاج آللي  بؤلومون  اؤنملي 
واقتیله تورپاغیمیزي ایسماعیل سیمیتقو یوروشلریندن قْورویوب، شهید اولوبالر. 
حاج آللي ائلي)دوققوز بْویالر( قاراداغ ائالتالرینین 9 طایفاسي نین بیرلشمه سیندن 
قورولوب دئمک؛ مُوَغدم، قاراخانلي، پیرآللي، یاغ بستیلي، گنجه لي، چاخیرلي، 

زئیني بیلي، اؤزبک)اؤزبَي موغدم(، کنگرلي. 
َدییشیلمیش  سونوجوندا  سیاستي  آسیمیالسیون  چیرکین  رژیمي نین  پهلوي 
مقّدم  یازیالردا  سؤزو  مُوَغدم  دؤنمده  بو  سؤزودو.  مُوَغدم  ده  بیري  آدالردان 

سؤزونه َدییشیلب؛ آما هله ده آغیزالردا مُوغدم سؤزو دئییلمکده دیر.
موغ   ( اینجه لمه سي دیر  سؤزونون   ))MUĞ ATAM مُوغ آتام  سؤزو  موَغدم 
تاریخچي سي  تورک  بؤیوک   .) چئوریلیب  ت←د  ا،   ← آدام←آ  موغ   ← آتام 
آپارینجا  آد  طایفاالردان  بؤیوک  اوالن  توپراقالریندا  آذربایجان  سومئر  فاروق 
موغدم طایفاسي نین دا آدینی چکمیشدیر. موغدم طایفاسینا گؤره یاشار کاالفات 
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صفوي  بونالر  بْویالرینداندیرالر.  تورکمن  قویونلو  آق  موغدملر  یازیر."  بئله 
آذربایجان  موغدم  احمدخان  آلمیشالر.  یئر  ده  تشکیلینده  دؤولتي نین  تورک 
ایختیالف  آراسیندا  اوشاقالري  سونرا  اؤلوموندن  اونون  یاپمیشدیر.  بَیلربَیي 
فتحعلي  قاجار تورک شاهي  یؤنتیمي دؤنمینده  تورکلرینین  قاجار  چیخمیشدیر. 
خوراسان  ائوي   5000 تورکمنلریندن  موغدم  میرزا  عابباس  ولیعهدي  شاهین 
کؤچلري  تورکمنلرینین  موغدم  توتموشدور.  تابع  ایسکان  مجبوري  بؤلگه سینه 
توتوالن  تابع  ایسکانا  زورونلو  اوز رینه  اؤلومو  قارداشالرینین  بؤیوک  اثناسیندا 
موغدم تورکمنلریندن 2000 عایله اپر زیاباد بؤلگه سینده قالمیش 3000 عایله ایسه 
خوراسانا گئدیب تکرار ماراغایا دؤنموشلر"  ایندیسه موغدملر؛ قاراباغ، قاراداغ 
آدي  چوخو  موغدملرین  یاشاماقدادیرالر.  دا  ماراغا  تبریز،  موغان،  ارزروم،   ،
گئدن یئرلرده یاشاییب او یئرلرین ساکینلریله قایناییب قاریشیبالر. آشاغیدا سؤزو 
گئدن موغدم لر قاراداغین ائالت طایفاالریندان اوالن موغدملردیرلر. ایندیسه بو 

موغدملرین سایي 2000 عایله اوالراق تخمین ائتمک اوالر.

موغدمین یاشام بیچیمي ایکي بؤلومه بؤلونور:

سایاق  _ باباالري  آتا  قدیم  )ائالتالر(  موغدملر  موغدملر: کؤچري  1. کؤچري 
یاشام  بونالرین  ساخالییبالر.  یاشامالرین  کؤچري  ائدیب،  قیشالق   _ یایالق 
قاراچاي،  ورکئش، چاالیورد،  گنز نه،  بوالق،  آغ  آلتي آیي  ایلک  ایلین  یئرلري 
سبزیعلي،  حاج ایسمیعلي یوردو،  گئي تپه سي،  قارریجا،  قاییرچیمني،  قاتارقایا، 
قوشابوالق، یایالقالریندا، قشیدا ایسه موغانین آسالندوز یاخینلیغیندا اوالن شابنده 

)شاه بنده(، داغلي، سولوقیشالق، َایري بوجاق، قیشالقالریندا، یاشاییرالر.
2.کندلرده یاشایان موغدملر: بیر پارا کندلرده او جومله دن؛گومانا، سوجا)شوجاع(، 

موجومبار،. کیمي کندلرده یاشاماقدادیرالر.
تبریزین  دا  پاراسي  بیر  تبریز،  ایندیسه عموما  بو موغدم  لر  یاشایانالر:  شهرده 

یاخین شهرلرینده یاشاماقدادیرالر.
آرتیق بیلگي آلماق اوچون بو قایناقالرا دا باخا بیلرسینیز: 

1- ائل بیلمي نین 5 اینجي سایي ص 25
2- تورک خالق اینانجیالري یاشار کاالفات جیلید 4_ 5. ص2
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موغدملرین یئرل 
سؤزلریندن اؤرنکلر:

 

 ACI  آجي باغارساخ
BAĞARSAX: فا:روده 

بزرگ. ]آجی باغیرساغی یئمزلر، 
اوندان بخییه ساپي دوزه لر[.

آغیل  AĞIL: تؤوله.
آغوز  AĞUZ: کاالک، 

حئیوان دوغاندان سونرا دؤشونده 
کي اوالن ایلک سود. ]آغوز، 
سوددن غلیظ اوالر گرک تزه 

دوغولموش حئیوان اوندان امه[.
آخیر AXIR: حئیوانالرین 

)قویون ، گئچي، .( یئم یئدیگي 
یئر. ]آخیرین ائني تقریباً 30 

سانتیمتر درینلیگي 25 سانتیمتر، 
بویو دا تؤوله نین بویونجا اوالر 

حئیوان باشین اورا سالیب یئمین 
یئیر[.

آال ALA: ایکي رنگ )فا: ابلق(.
آالچیخ ALAÇIX: یایالقدا 

ائالت عایله   لرینین ائوي، 
]آالچیق دایره شکیلینده 24 _ 

28 _ 32 چیبیغي اوالر چیبیخالر 
چوخالدیقجا دایره نین قطرو 

بؤیویر[.

آالشا ALAŞA: پیس آدام، ایکي 
اوزلو آدام ، سؤزو دوز اولمایان آدام.

آران ARAN: ایستي یئر.
آرخ ARX: کیچیک سو یولو. 
آرخاش ARXAŞ: سورونون 

یاتاغ یئري.
آرالیخARALIX:حئیوانین 

باغارساغي یاپیشان پي.
آرخود ARXUD: آیران 

چالخانان تولوخ، ]آرخوت قارا یا 
آیري رنگ اولمالیدیر. آغ یا دا آغ 

لکه سي اولمامالیدیر[.
آوریخ AVRIX: ائالت ائوینین 

آرتیق وساییلي، ]ائل موغانا کؤچنده 
آوریغی آپاریب شهرده یا کند ده بیر 

ائوه قویارالر[.
آرخالیخ ARXALIX: بیر نوع 

گئییم ، فا: کت.
بالدیرغانBALDIRĞAN: بیر 

نوع بیتگي ، ]بالدیرغان چاي قیراغیندا، 
داغ یئرینده بیتر آدام بویدا اوزانار[.

بلله BƏLLƏ: بلله چپیش؛ 
قوالخالري حدّدن آرتیق کیچیک 

اوالن چپیشه دئییلر. ]بلله چپیش 
قوالخالرینین اوجو ایچري قاتالنار 

پسته آغزي کیمي آچیالر[، ]بلله 
چپیش داشدان اوشدی میندار اولدی[.

بیجه BİCƏ: چوخ کیچیک 
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یاشیندا دوغان چیشین باالسي.
بیرماخ BIRMAX: بورماق؛ اهلی 

حئیوانین نسلینی کسمک. فا: اخته 
کردن ]ائرکک حئیوانین خایاالرین 
بورارالر، بئله لیکله حئیوانین جینسي 

عالقه سي اولماز، دیشي حئیواني 
سورمز )باخ سورمح(، بوروالن 

ائرکک یاخشي کؤکه لر[.
بیزو  BIZO: اینک باالسي آلتي 

آیلیغینا کیمي. 

 BIRMAŞ بیرماش قوچ
QOÇ: بیرمانج قوچ ؛ بوروالن 

قوچ، ]بیرماش قوچی چوخ واخالر 
قوربانلیق ائدرلر.[.

بیشقي BIŞQI: بوخجو، فا: اره. 
بوببو BUBBU: بیر نوع قوش. فا: ، 

هدهد، شانه بسر.
بوزلوم BÜZLÜM: مالین 

مؤچویو.
جاجیخ CACIX: بیر نوع بیتگي. 

]جاجیخ یازدا چیخار تر واختي 
زوغون سویوب یئیرلر[.

جاهاز CAHAZ: دوه نین بئلینه 
قویارال تا اوتورسونالر یا دا اوستونه 

وساییل چاتسینالر.
 :CARCƏHMƏH جارچحمح

اوجا سسله بیر سؤزو هایالماق.

جارراندیرماخ 
 :CARRANDIRMAX

گیزلي سؤزو هامییا بیلیندیرمک.
 :CAYMAX جایماخ

چاشماخ، فیکري قاتیشماق، 
فیکري آیري یئره گئتمک.

جه جهي CƏHCƏHİ: قوش 
آدي. 

 :CƏMMIXI جم میخي
آالچیق قورماقدا ایشلنن بیر وسیله. 
]آالچیغین چیبقالرین اؤرکن ایله 
بیر _  بیرینه باغالیارالر اونالرین 

دا اوجون جم میخینا باغالییب 
یئره چاالرالر[.

جیغیر CIĞIR: آیاق ایزلریله 
سالینان یول.

جیغیرا CIĞIRA: باخ جیغیر.
جیالو CİLAV: یوین. فا: دهنه، 

افسار اسب.
جیرگ CİRG: ووجودا 
فایدالی اوالن قیدا ماده لری، 
ویتامین ]یئ جانیوا جیرگي 

چیخسین[.
 :CIRTDAN جیرتدان

بْویدان کیچیک قیز. 
جؤنگه CÖNGƏ: بوروالن 

دانا.
 :CUANƏZƏN جوانَزن
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بْوي بوخونلو اردملي قیز _ گلین.
جولالن CÜLLAN: شئیطان 

قیز، شولوغ قیز.
  جوللوحCÜLLÜĤ: باخ 

جولوح.
جولوح CÜLÜĤ: اوغرو.

چاخیر ÇAXIR: آراق.
 :ÇAPACAX چاپاجاخ
اتی شاققاالییب، سوموکلرین 

سیندیرماق اوچون وسیله، .
چاست ÇAST: توش. 

 ÇASTA چاستا چیخماخ
ÇIXMAX: توش گلمک.

چئشني ÇEŞNİ: فرش یا َورنی 
نقشه سی فا: طرح، نقشه.

چللح ÇƏLLƏĤ: تنیکه دن 
قاییریلمیش، سو ویا سولو ماّده لری 
ساخالییب، داشیماق اوچون قاب؛ 

فا: حلبي.
چپر ÇƏPƏR: حاصار.

چپره ÇƏPƏRƏ: قابیرغایا 
یاپیشان بوش ات.

چپیش ÇƏPİŞ: گئچي 
باالسي.

چرکه ÇƏRƏKƏ: ایري دنه 
تسبئح.

چتن ÇƏTƏN: نازیک 

قمیشلردن دوزلینن نسنه ]بئله کي 
قامیشالري بیر _ بیرینین یانینا دوزرلر 

اوچ یئردن یعنی؛ اوست، آشاغي 
و اورتاسیندان ایپیلن بیر _ بیرینه 

توخویارالر اوالر چتن. چتندن چپر 
چکمکده ایستفاده ائلرلر[.

چین ÇİN: اْوت دوغرایان وسیله.
 ÇOBAN چوبان یاستیغي

YASTIĞI: بیر نوع بیتگي. ]چوبان 
یاستیغی  گولونون اورتاسي ساري 

قیراخالري آغ اوالر[.
چوست ÇUST: باشماق.

داخما DAXMA: کؤهنه 
کیچیک دام.

داالخ DALAX: فا: طحال.
دام DAM: اوتاق.

 :DAMAZLIX دامازلیخ
دوغماق اوچون )تؤره مگه( 
ساخالنیالن قویون، گئچي.

دانا DANA: مالین ائرکک 
باالسي)گنج چاغالریندا(.

 :DANBALAN دانباالن
حیوانین خایاسي )فا: بیضه حئیوان(.

دارانا DARANA: لوتو خرجي.
داراني DARANI: باخ: دارانا.

داوار DAVAR: قویون، گئچي.
داي DAY: بیر ایللیک ائرکک 

دایچا.
دایچا DAYÇA: آتین باالسي.
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دایالخ DAYLAX: دوه باالسي.
 :DAZI YARIX دازي یاریخ

قویروغو ائشیک طرفه چئوریلیب 
آستاري گؤرونن قویون.

دمشح DƏMŞƏĤ: آغیلسیزجا 
چوخ دانیشان آدام. 

دونباالن DONBALAN: بیر 
نوع بیتگي. ]یئرآلمایا اوخشایان دادلي 

بیر یئمیش، دونباالن، گؤبلک تکین 
اوردا _ بورادا یئرده بیتر[.

دؤل DÖL: سْوی. فا: نژاد.
دؤمه لنمح 

DÖMƏLƏNMƏĤ: باش 
قاتماق.

دؤشلوح DÖŞLÜĤ: آتي 
یهرلینده، دوه ني جاهازالیاندا 

سینه سیندن کئچن گؤن قاییش. )فا: 
سینه بند حئیوان( .

دوبارا DUBARA: بیر یازدا بیر 
ده پاییزدا دوغان قویون باالسي.

دوواخ DUVAX: تور اوز بند.
]گلینین اوزونه قیرمیزي توردان 

دوواخ ویرالالر[.
دوبور DÜBÜR: ائرکک 

گئچي)تکه لیکدن سونرا(.
دویه DÜYƏ: دوغمامیش)جینسي 

عالقه سي اولمامیش( دیشي دانا. 
ائکیز EKİZ: ایکي دنه. 

ائکیزتایي EKİZTAYI: فا. 
دوقلو.

 :EŞQİRƏĤ ائشقیرح
ایشقیراق. فا: سکسکه.

عئیبه جر EYBƏCƏR: اَجاز ، 
فورمدا اولمایان.

ائیگاهانلیخ 
 :EYGAHANLIX

آرامیش لیک، باشین خلوت 
واختي.

اَجاز ƏCAZ: شکلي دوز 
اولمایان، عئیبه جر.

َا:رري ƏRRİ: عئیبه جر: )فا: ده 
فرمه(.

املیح ƏMLİĤ: سوت امر 
قوزو.

 :ƏNGİLLƏMƏ انگیل لمه
تلیسه، موتاال یا آیري بیر شئیه 
وسایلي باسیب یوموروغونان 

اوستدن گوج وئرمه.
اسگیح ƏSGİĤ: مجازاً َدیر 

باخیمیندان آلچاق آدام، )فا: کم(.
اتح ƏTƏĤ: دامن، باخ ایتمح.
اتحلي ƏTƏĤLİ: ایرتمگي 

اوزون اوالن.
گم GƏM: داغین هاچا یئري.
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 :GƏMİTCƏĤ گمیتجح
گمیرتجح، فا: غضرف.

َگر GƏR: اؤزون توتان آدام، 
ایفاده لي.

گز GƏZ: باخ: گم.
گه زه ح GƏZƏĤ: معده نین 

باشي ]گه زه ییم آزیب[.
 :GƏZYAZMA گزیازما

ایکي ایللک شیشک،] دؤرد 
دیشي اوالر[.

گیرلنمح 
GİRƏLƏNMƏĤ: بیر هدف 
اوچون فورصت دالیسیجا اولماق، 
)فا: مترصد فرصت مناسب بودن(.

گیر وه GİRƏVƏ: یول _ 
یؤندم.)فا: راه و روش(.

گؤدن GÖDƏN: حیوانین 
مقعدي.

 GÖDƏN گؤدن باغارساغ
BAĞARSAĞ: باغارساغین 

مقعده یاپیشان یئري.
گوداز GÜDAZ: بیرینین 

آیاغي نین آلتین بوشالتماق، بیرینین 
آرخاسیندان چکیلمک. ]حسیني 

گودازا وئردي[.
 :GÜRGAVAZ گورگاواز

اصول اوزونده گؤرونمه ین 

ایش، دانیشیق. فا: غیر عادي. ]حسن 
گورگاواز ایش گؤرر[.

هاچا HAÇA: ایکي باشلي.
 :HAÇAKÜƏN هاچاکوَ ن

ایکي کوَ ن )باخ: کَون(.
 :HERRƏNMƏĤ هئررنمح

بیر_ بیرین دالسیجا بیر شئیین اوستونه 
جومماق.

حئیوان HEYVAN: قویون، 
قوزو، گئچي، چپیشه بیر یئرده ایشلر.

حئیوان HEYVAN: مجازاً 
مظلوم آدام. 

هورابا HORABA: ایشي هویدو 
_ هویدویا گؤتوروب َدیردن سالماق.

 HOYDU_HOYDUY
GÖTÜRMƏĤهْویدو_

هْویدویا گؤتورمح: ایشده های _ 
کوی سالیب، َدیردن سالماق.

XARAL خارال: بؤیوک تلیس.
XAY خاي: گیج، خاخول.

XƏMƏĤ خمح: بیر نوع گئییم، 
فا: بولوز.

َختب XƏTƏB: دوه  جاهازینین 
هاچا شکلینده اوالن آلت بؤلومو. 

هاچا دوه نین بئلینه قویوالر.
خیددح XİDDƏĤ: بوغازین 

دیک یئري، حئیوانالردا کسیلن یئر. 
خیناوا XINAVA: ایشي 
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حدّدیندن آرتیق اوزالددان آدام، ایشه 
پولچوک بند ائلین آدام، )فا: درد_ 

بال(.
خیرخیرا XIRXIRA: خیددک.

خْودح XODƏĤ: چوبانین 
الچیسي، کؤمکچي سي.

ایمجي İMƏCİ: کؤمک.
ایسینمح İSİNMƏĤ: اود 

قیراغیندا قیزیشماق.
ایتمح İTMƏĤ: ایرتمک، 

قویونون قیروغونون آراسیندا اوالن 
مؤچوک. 

ایتمحلي İTMƏĤLİ: مؤچویو 
اوزون اوالن قویون )اتحلي(.

 :İTPISIRSYI ایت پیسیراغي
بیر نوع بیتگي. ]ایت پیسراغی 

زهرلیدی؛ گؤبلگه اوخشار آنجاق 
اوندان بؤیوک اوالر[. 

کاالوا KALAVA:  حاصارا 
سالینمیش خارابالیق یئر.

کارري KARRİ: گوجلو، )فا: 
تنومند(.

کئي KEY: حیّسي اولمایان.
کلین KƏLİN: بوینوزلو قویون ، 

گئچي.
کره KƏRƏ: قوالغي چوخ 
کیچیک اوالن قویون، گئچي.

کرمه KƏRMƏ: حئیوان پْوخونون 

تاپداالنمیشي، )کرمه نین قوروسونو 
اوجاقدا یاندیرارالر(. 

کْوال KOLA: بوینوزسوز 
گئچي.

کورامالKORAMAL : بیر 
نوع ایالن.

کؤهول KÖHÜL: داغ 
ایچینده قازیالن تؤوله.

کؤندلن KÖNDƏLƏN: فا: 
سرراست.

کؤندم KÖNDƏM: گیَروه ، .
کؤنز KÖNƏZ: فا: یک دنده.

کؤت KÖT: توش، اله گلن )فا: 
دست راست(.

کوره KÜRƏ: قوالغي معمول 
حدّدیندن کیچیک اوالر قویون، 
گئچي.] تقریباً معمولي قوالغین 

یاریسیجا اوالر[.
قاخیش QAXIŞ: قاخینج، باشا 

چالماق.
قالالش QALLAŞ: گؤزو توخ 

آدام، الي آچیق آدام.
 :QARA PAÇA قارا پاچا

بیر نوع بیتگي. ]قارا پاچا تیکانلي 
اوالر، چوخراق یاندیرارالر[. .

 QARA قارایونجا
YONCA: طبیعي بیتن یونجا. 

قاراما QARAMA: قارالمیش 
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قوم ]قَناوین تکینه یاتان قاراما 
چوخ پیس قوخویار[.

قارااوش QARAUŞ: قارا 
قوش؛ اووچو قوشو.

 :QARPINMAX قارپینماخ
ال آتیب بدني قاشیماق.

 :QARTIMAX قارتیماخ
بیر شئیین برکیمه سي، یاشی 

چوخاالراق قوجالماق، ]فیالنکس 
ده یامان قارتییب؛ داها سینّي 

کئچیب ائولنمک واختي چوخ 
کئچیب[.

قاشاخ QAŞAX:تور یا چتندن 
حاصارالنمیش قوزوالرین موقتاً 
ساخالنیلدیغی اوستو آچیق یئر. 

قاشغا QAŞĞA: ایکي 
گؤزونون آراسي آغ اوالن حئیوان 

)فا: پیشاني سفید(.
 :QAT–QAT قات_ قات

حئیوانین  قورساغي  اوستونه 
یاپیشار. ]تقریباً بیضي شکلینده  
اوالر،  ایچي الي _ الي اوالر 
آراالرینا قارین پوخو ییغیشار. 

تمیزله ییب قارین قورساقال  یئیرلر[
قااورما QAURMA: قاویرما، 

اتي بیر آز پیشیریب ساخالماق.
قااورمالیخ 

QAURMALIX: قاویرماق 
اوچون ساخالنیالن قویون.

قاییم QAYIM: برک.
قجله QƏCƏLƏ: قار، شپه 

ساخالیان یئر.
قچه QƏÇƏ: جامیش باالسي نین 

بیر یاشینداسي.
َقلین QƏLİN: ساج اوسته پیشن 

کوکه.
قپ QƏP: فا: تقلبي. 

َقزیل QƏZİL: گئچي توکو.
قیغ QIĞ: حئیوانین پوخو، ]قویون، 

گئچي نین قیغی خیردا مازی کیمي 
گیرده _ گیرده اوالر[، ]قوشماجا: 

میمونون باالالری منی گؤردی 
آغالدی، تومانینا قیغالدی[.

قیخلیخ QIXLIX: قیرخلیق؛ 
قویونو قیرخان قایچي ]قیرخلیخ ائو 

قایچیسندان اوزون اوالر[.
قیلپ QILP: قولپ، دسته، 

]فینجانین قیلپی سینیپ[.
قیسیخ QISIX: بیر _ بیرینه 

گیرمک، کیچیک، )فا: فشرده( 
]عابّاسین بْوینو قیسیخدي[.

قیسیر QISIR: دوغمایان. 
قییناخ QIYNAX: فا: پنجه.

 QIZIL قیزیل باغارساغ
BAĞARSAĞ: بوغازی 

معده یه وصل ائدن باغیرساق، 
قیرمیزي اولدوغونا قیزیل باغیرساق 
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آدالنمیشدیر )فا: مري(.
قیزیل قویون

 QIZIL QOYUN: مور رنگ 
ایله قهوه اي آراسیندا رنگی اوالن 

قویون. 
قلبیر QƏLBİR: گؤزلري ایري 

الک.
قوچ QOÇ: اوچ یاشیندا ائرکک 

شیشک. 
 :QOXUMAX قوخوماخ

ایله نمک.
قْومبارا QOMBARA: کؤهولون 

ایشیقلیغي.
 :QONDARMA قوندارما

یاالن، ساختا. فا: مصنوعی. 
QOTUR  قْوتور:  بیر نوع 

نوخوشلوق. ]بدنین قوتور توتان یئري 
قابیخ قویوب قاشینار[، ]قوتور توکلو 
یئره دوشسه توکو تؤکر[.]دئییم: سن 

گئت اؤز قوتورونی قاشی[.
قوي QOY: عر: غلیظ.

قوالن QULAN: بیر ایللک دیشي 
دایچا.

قونجوخ QUNCUX: بیر 
دؤرد گوشه شئیین اوجو ]بالینجین 

قونجوخالریندان توت[.
قوراخ QURAX: سوسوز یئر.

 :QURAXLIX قوراخلیخ
یاغیشین یاغماماغي. فا: خشکسالي.

  :QUTYEMƏZ قورت یئمز
قورد یئمز؛ بوینون باشا یاپیشان 

سومویو، )قویون باشینی کسنده 
قورت یئمزدن آییرارالر(.

قورساغ QURSAĞ: حئیوانین 
معده سي.

قورود QURUD: کره سی 
آلیندیقدان سونرا قورودولوب، 

سویو چکیشن آیران. فا: کشک.
 :QURUD ƏLİ قورودالي

قورودو ازن وسیله،]جینسي 
تاخدادان اوالن اوستونده دسته سي 

آلتي نین شکلي ده یومورتانین 
شانه سي کیمن دیک_ دیک 

اوالر[. 
 QURUD قورودازن

ƏZƏN: گچ قابي شکلینده 
ساخسیدان اوالن قاب. ]قورودی 

قورود ازنده ازرلر[.
قوشغون QUŞĞUN: آتي 

یهرلینده قویروغونون آلینا کئچن 
قاییش . 

قوشغون QUŞĞUN: اومبانین 
اوست حیّصه سي.

قویروغ آستاري 
 :QUYRUĞ ASTARI
قویونون قویروغونون ایچري 

طرفي، )قویروغ آستارینین 
اوستونده توکو اولماز(.
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قوزو QUZU: 3 _ 5 آیلیق 
قویون باالسي.

قوزولوخ QUZULUX: قوزو 
ساخالنیالن یئر.

لئح LEH: پالچیخلي سو.
 :LEHLAYI لئحالیي

دایاقسیز. وسایلین دارماداغین یئره 
سپیلمه سي. 

لَور LƏVƏR: قارني حدّدن 
آرتیق یئکه قوزو.

لََوره LƏVƏRƏ: جامیشین 
دوغمامیش دیشي باالسي.

لومه LÜMƏ: قیسسا.
مانقور MANQUR: بیر نوع 

حئیوان نوعو، ]قوالخالري حدّدن 
آرتیق بؤیوک اوالر[.

مایدان MAYDAN: بیر 
ایللیگي سووالن دیشي آت، 

بویوموش آت.
َمزر MƏZƏR: سود سوزگجي.

 :MİSDIRIX میسدیریخ
قاش قاباق. 

میسدیریخ سالالماخ 
 MISDIRIX

SALLAMAX: قاش قاباق 
سالالماق.

مْوتال MOTAL: پنیر 
ساخالیان دري. 

مؤچوح MÖÇÜĤ: گئچي نین 
قویروغو.]اورتاسي سوموک اوستو 

اتلي اوالر، بند بند اوالر[.
ناخیش NAXIŞ: نقشه، فا: رسم، 

طرح.
 :NAKÖNDƏLƏN ناکؤندلن

چتین، فا:غیرسرراست.
ناققال NAQQAL: دئییب گولن 
آدام، اونا بونا بند اولوب گولن آدام.
نئهره NEHRƏ: آیران چالخانان 

تولوخ. 
نمد NƏMƏD: کئچه] قویون 

یونوندان اوالر[.
نْور NOR: پنیر سویوندان اله گلن 

یئیه جک. ]پنیري چاالندان سونرا 
اوستونه آغیر شئي قویارالر، سویون 

وئرر سویون ییغیب قاینادارالر نْور اله 
گلر. نوری یاغا قاتیب یا دا تئیخاسین 

یئیرلر [.
اؤچشمح ÖCƏŞMƏĤ: بیرینه 

دوالشماق، شوخلوق ائله مک.
اؤد ÖD: فا: کیسه صفرا.

اؤرکن ÖRKƏN: توخونموش 
ائنني ایپ.)5 _ 6 سانتیمتر ائنی اوالر 
اوستونده گؤزل ناخیشالر توخونار(. 

اؤروش ÖRÜŞ: اوتالق یئري.
پینتي PİNTİ: سلیقه سیز، تؤر _ 

تؤکونتو آدام. 
پیسیخ PISIX: شیشیک.
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پیتیراخ PITIRAX: ائششک 
قانقالي نین توخومو، ] پیتیراخ تیکانلي 

اوالر قویون _ قوزونون یونونا ایلیشر[. 
قانقال QANQAL: بیر نوع 

بیتگی. یایالق یئرلرینده بیتن تیکانلي 
اْوت، ]قانقالین مئیوه سینه  ده توپپوز 

دئییریک[. 
َسوَسح SƏVSƏH: عر: سفیه، 

احمق.
سیجیم SİCİM: گئچي قزیلیندن 

توخونان ایپ.
سیرم SİRƏM: سیرا، فا: ردیف.

سولوخ SULUX: بیر نوع 
یئیه جک. )تزه دوغموش حئیوانین 

سودوندن سولوخ دوزه لر( .
سومسوح SÜMSÜĤ: ایتیلب _ 

دورتولن آدام، هدفسیز چوخ دوالنان 
آدام. 

 :SÜMSÜNMƏĤ سومسونمح
هدفسیز دوالنماق.

سورمح SÜRMƏH: ائرکک 
حیوانین دیشي حئیوانا جینسي عالقه 

اوچون آتیلماغي .
سوتول SÜTÜL: سودلي، مجازاً 

توکسوز گنج. 
شاخناما ŞAXNAMA: الغ 

ائله مه، مسخره ائله مه.
شئشاو ŞEŞAV: اؤزون توتوب 

دیک یئریین آدام.

شئشل لنمح 
ŞEŞƏLLƏNMƏĤ: ایفاده لي 

یئریمک.
شنه ŞƏNƏ: اوتو داغیدیب 
یا ییغماق اوچون ایشلنن وسیله 

]شنه نین آغاجدان دسته سي، 
دمیردن ده دؤرد اوجو اوالر[، ]آی 

اوغالن شنه نی گتی بو اوتداری 
ییغاخ بیر یئره[.

شیرتیخŞIRTIX: چیرکلي _ 
شیرلي سو.

شیشک ŞİŞƏK: بیر ایللیک 
توغلو.

شور ŞOR: آیراندان اله گلن 
یئیه جک ]آیراني چالخاالیاندان 

سونرا سویون قاینادارالر شور 
اوالر، شور پنیر کیمي اوالر 

یئیرلر[.
شْوربا ŞORBA: بیر نوع غذا ، 

فا: آبگوشت.
تئیخا TEYXA: فا: خالص.

تکه TƏKƏ: بیر یاشین 
سورموش ائرکک گئچي.

تمه سیح TƏMƏSİĤ: بیر 
شئیدن داد آلماق ، بهره لنمک.

تنبي TƏNƏBİ: قوناق 
اوتاغی، بؤیوک اوتاق )فا: اتاق 

پذیرایي(.
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تنگ TƏNG: آتي یهرلینده 
قارنین آلتیندان کئچن قاییش.

تپر TƏPƏR: انرژي، گوج.
َتَوَوَرح TƏVƏRƏĤ: گیرده، 

یاستي شئي.
تَزح TƏZƏĤ: مال _ داوارین 

پوخو.
تیفتیح TİFTİH: گئچي نین 

یوموشاق قزیلي، ]تیفتیحدن 
بؤرک توخویارالر آدي دا اوالر 

تیفتیح بؤرک[.
تیخماخ TIXMAX: چوخ 
یئمک، خیددگه کیمی یئمک. .

تیماو TIMAV: سویوق َدیمه، 
فا: زکام.

توغلو TOĞLU: 6 _ 8 آیلیق 
قویون.

 :TORAXAY توراخاي
سئرچه یئکلیکده بیر قوش.

توسي TOSI: شیشمان، بویدان 
کیچیک ائنني آدام.

تولو TULU: فا:حقه باز.
 :TÜFƏTÜF توفه توف

بورانلي کولکلي هاوا.
تول TÜL: تور.

یال YAL: آتین بْویون توکو.
یال YAL: داغین دیک یئري.

یال YAL: ایتین خوره یي.
 :YARRIĞAN یارریغان

داغدان آخان قار سویونون یئري.
یاشماخ YAŞMAX: قادینالر 
اوزلرینی اؤرتمک اوچون استفاده 

ائتدیکلری بورونه جک ]ائالت 
قادینالري یاشاماغیني اوزلرینه 

چکرلر، قادینالر یاشماخ ووراندا 
اوزده تکجه گؤزلری گؤرونر[.

یئلین YELİN: دیشي حئیوانین 
مه مه سي.

 :YELİNNƏMƏĤ یئلیننمح
دوغولوش زاماني ]حیوانین دوغان 

زاماني یئتیشدیکده یئلینینه آغوز گلر 
اوندا دئییلر یئلیننه ییب، یاني دوغما 

واختي یئتیشیب[.
یئلیننیح YELİNNİĤ: قوزونون 

اممه گي نین قاباغین آلماق اوچون 
سودلو قویونون یئلینینه سالینان 

کیجچیک توربا. 
یوخا YUXA: ساج اوسته پیشن 

نازیک چؤرک.
یوخولوخ YUXULUX: بیر 

نوع یئیه جک ]یوخولوخ باغارساغین 
اوستونده اوالر یوموشاق یئملي اوالر[.
یوحYÜH: یوک؛ عایله نین یورغان 

دؤشه گي. 
زینقیرو ZINQIRO: حیوانالرین 

بوینونا سالینان زنگ. فا: زنگوله.
زیرپي ZIRPİ: یئکه آدام.

زوغ ZUĞ: بیتگیلرین ساقه سي 


