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ائل بیلیمی نین سؤزو

درگیمیز  اعتیبارا  ایلدن  بو  کیمی  یازدیغیمیز  سؤزونده  باش  سایی نین  کئچن 
بو  اوالن  الینیزده  حاضیرالیاجاق.  ساییالر  اؤزل  اوزره  دیالکتولوژی  و  فولکلور 
یئرل  ساییدا  بیرینجی  ایکینجی سیدیر.  مجموعه لریمیزین  دیالکتولوژی  سایی 
سؤزلر حاقّیندا عمومی معلومات وئردیکدن سونرا اورمیه و قاراداغین موغدم ائلی 
آذربایجاندان  چالیش میشیق  ساییدا  بو  وئریلمیشدیر.  سؤزلری  یئرل  دیالکتی نین 
درگز،  خوراساندا  قوزئی  جومله دن  او  تورکلرین  یاشایان  یئرلرده  اوزاق  داها 
قشقائی  بؤیوک  یاشایان  اوستاندا  نئچه  جنوبی  بیر  قوچان،  مرکزی خوراساندا  
ائلی نین یئرل سؤزلری، اونون یانی سیرا دا  سونقور )کرمانشاهان(، لئلین )همدان(، 
سؤزلریندن  یئرل  )قزوین(  بوئین زهرا  و  )قزوین(   قاقازان  )مرکزی(،  خونداب 

)حتی بعضا بیر کلمه اولسا بئله( توپالدیغیمیز ماتریالالری سیزه تقدیم ائدک.
آرتیرمالی ییق کی یئرل سؤزلرین اوچونجو جیلدی تبریز دیالکتی و اونون یئرل 

سؤزلوگونه عاییددیر و ایلین ایکینجی یاریسیندا چاپ اوچون حاضیرالناجاق.
ادبیاتی،  آشیق  دئییملر،  اساسیندا  کاتاگوری  موضوعالری  نومره لریمیزین  گلن 
ناغیلالر، قادین فولکلورو، اوشاق فولکولورودور کی بونالرین باش یازارالری 
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علی برازنده، محمد علیپورمقدم، کاظیم عباسی و علیرضا صرافی ، احد فرهمند 
جنابالریدیر. 

بؤلگه فولکلورالرینا گلینجه ده قوم _ ساوه فولکلورو، زنگان فولکلورو، خوي 
فولکولورو، سلماس فولکولور، اورمو فولکولورو   نظرده توتولموشدور بونالرین 
دا باش یازارالري، سیدحیدر بیات و محمد رزاقی، علیرضا ذیحق، دوکتور حسین 

پناهي، دوکتور جمال آیریملو جنابالریدیر.
اگر َدیرلی اوخوجوالردان هر هانسی بیر کاتا گوری یاخود هر هانسی بیر بؤلگه 
فولکلورو حاقدا باش یازار اوالراق چالیشماق ایسته سه لر، یا دا یوخاریدا یازیلمیش 
موضوعالرا عایید آراشدیرما یا  توپالما ایشلری وارسا بیزیمله عالقه قورماالرینی 

ریجا ائدردیک.
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یئرل سؤزلرین یازیلیش بیچیمي

)تعریف، چاتیشمامازلیقالر، داراما، درله مه و یازما بیچیمی(
بیرینجی ائدیت:1389/2/5 

ایکینجی ائدیت: 1389/3/20 
علیرضا صرافی

یئرل سؤزلر هانسي سؤزلردن عیبارتدیر؟

یئرل سؤزلر معین بیر ناحیه ده )بیر کند، بیرطایفا، بعضا ده بیر نئچه شهر و کندلردن 
هله   و  ایشله نن  ساحه سینده  ایش  بیر  معین  دا  یا  منطقه ده(  بیر  بؤیوک  اولوشان 

تورکجه میزین 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 آغزینداتعجب ایفاده سي اوالن ) PE پئ( یا دا)Pİ پي(سؤزو

در گز آغزیندا سؤندورمک آنالمیندا اوالن)ÖÇÜRMAX  اؤچورماق( سؤزو
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 TÖRƏMƏLLİ(  زنجان آغزیندا دوغرو، تؤره سیله، قایداسیله آنالمیندا ایشلنن
تؤره مللي( سؤزو.

قاشقاي آغزیندا هامي معناسیندا اوالن )VARİ واري( سؤزو.
همدان آغزیندا آلت معناسیندا ایشلنن )AST آست( سؤزو.

ثبت  لغتینده  ایضاحلی  آذربایجان  جیلدلیک  دؤرت  بیری  هئچ  بونالرین 
اولمامیشدیر و اونا گؤره ده یئرل سؤزلر سیراسینا داخیل ائدیله بیلر.

معناالریندان  اولموش   ثبت  و  تانیمیش  ده،  سؤزلوکلره کئچسه    -2
باشقا بیر معناسی اولسون.

مثال:
"بْوي  باشقا  معناالریندان  تانینمیش  دیلده  ادبي  تبریزده  سؤزو   "BOYبْوي"
دئمک" ترکیبینده باشقا بیر آنالمدا گلیر. بْوي دئمک یعنی اؤزوندن بؤیوگه 
یاالن  ایله   قصد  گؤسترمک  یوخاري  داها  اولدوغوندان  اؤزونو  دئمک،  زور 
احواالت اویدورماق. مثال: اؤزوندن چوخ بْوي دیییر. یا دا: فیالنکس بْوي دیین 

آدامدي.
تانینمیش  دیلده  ادبي  قاراداغدا  ایسه  سؤزو   "  QULLUQÇU "قوللوقچو 

معناالریندان باشقا بیر ده " ال چیراغي" آنالمیندا ایشله نیلیر.
قئید ائتمک الزیمدیر کی بعضی سؤزلوکلرده ائله جه ده ایضاحلی لغتده بیر پارا  
ده  صفتی  "محلی"  قارشیسیندا  اونالرین  اولموشدور کی  ثبت  ده  سؤزلر  یئرل 
یازیلمیشدیر. یا خود جناب پرویز شاهمرسی نین سؤزلوگونده اوچ یوزدن چوخ 
یئرل سؤز یایغین اولدوغو کند یا شهر آدیال بیرلیکده لغتلر سیراسینا آرتیریلمیشدیر

چاتیشمامازلیقالر:

یئرل سؤزلرین یازییا آلینماسي بیر چوخ واقتالر شخصي سلیقه لره معروض قالیر، 
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بیلیمی" درگیلرینه گلن  یئرل  "ائل  ادبیاتی" و  "ائل دیلی و  شخصا چالیشدیغیم 
سؤزلرین بیر چوخوندا معین آخساقلیقالرین شاهیدی اولموشام. مثال:

آلینیر. دئمک آراشدیرماچی  قئیده  یئرل  کیمی  بیر کلمه،   واقتالر عادی  چوخ 
اولوب،  او سؤزون محلی  و  ائتمه میش  مراجیعت  بیر سؤزلوگه  بو حاقدا رسمی 

اولماماسینی یوخالمامیشدیر.
عرب  حالبوکي  آلیرالر.  قئیده  الیفباسیندا  عرب  آنجاق  سؤزلری  یئرل  بعضیلر  

الیفباسي دیالکتلرین ثبتینده اولدوقجا یتنکسیزدیر. 
التین الیفبادان ایستیفاده ائدنلرین یازیالریندا دا معین سهولر و دقتسیزلیکلر وار: 

مثال:
بعضا سؤزو رسمی لشدیریب یازیرالر. نئجه کی تبریز آغزیندا دئییلن: )جورره ماخ 
cürrəmax ( فعلی نی)جورله مک cürləmək( کیمی قئیده آلیرالر و عموما 

خاص فونملر اوچون اؤزونه مخصوص بیر عالمت و حرف تعریف ائتمیرلر.
یازماقدا  اونو  دا  یاخود  بیلمیر  قئیده آال  معناسینی دوزگون  لغتین  بیر چوخالری 
دا  واختالر  چوخ  ائدیرلر،  قناعت  میثاال  بیر  فقط  اوچون  چکدیگی  چتینلیک 

عکسینه معنا یازیلیرسا دا میثال وئریلمیر.
بعضا ده معین بیر "دئییم" یا "اصطالح"  یئرل  سؤز کیمی قئیده آلینیر.

هاراالردان توپالماق اوالر؟

یئرل سؤزلري هم بیر باشا خالقین دیلدن درله مک هم ده یازیلي متنلردن داراماق 
اوالر:
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شیفاهي قایناقالردان درله مه

گؤرموش  دونیا  یاشلي،  خوصوصا  جماعتین  عادي  جماعت:  عادی   _1
یاخشیسي  یاشاماقدادیر.  سؤزلر  یئرل  چوخ   بیر  دیلده،  دانیشدیغی  شخصلرین 
بودور کي، همیشه الیمیزده بیر قلم و کاغیذ اولسون و ائشیتدیگیمیز کلمه ني قئیده 

آالق.
2- شیفاهي خلق ادبیاتیمیز: آتا سؤزلري، دئییملر، ناغیلالر، بایاتیالر، اوشاق 
سؤزلرین  یئرل   ... و  ادبیاتیمیز  آشیق  آندالر،  آلقیشالر،  قارغیشالر،  فولکلورو، 
داها یوخاری فرکانسال تکرارالندیغی ساحه لردیر. بورادا ) ایستر قایناق کیتابالرا، 

ایسترسه ده قایناق شخصلره ( بوللو  یئرل سؤز الده اولوناجاق.
3- ایش ساحه لری: هر بیر ایش ساحه سینین اؤزونه مخصوص سؤز خزینه سی 
دمیرچي لیک،  قاالیچي لیق،  مالدارلیق،  اکینچي لیک،  اوچون  میثال  وار، 
باغوان لیق،  توخوجولوق،  بؤرکچولوک،  باشماقچي لیق،  سینیقچي لیق، 
اؤزونه  وسیله لرینین  ایش  همی  ساحه لرده  بو   ... و  آوچیلیق  چؤره کچي لیک، 
مخصوص آدالري وار، همی ده بو ساحه لرین اؤزونه مخصوص اصطالحالری و 
فعلری وار. بو ایش صاحیبلري ایله یاخیندان تانیش اولساق، اونالرین دیلیندن بیر 

چوخلو  یئرل سؤز توپالیا بیله جه گیک.
مناسیبتلرینده  بازار  اساسا  سؤزلر  بو  ایشلنن  بول   _ بول  دیالکتینده  تبریز  مثال 

یارانمیشدیر.  
     Sufdəlmax                                                                 سوفده له ماخ

هر گونون ایلک آلیش_ وئریشینده پول آلماق 
Beyləşmax                                                                  بئی لشماخ

و  دانیشما  ایلکین  آراسیندا  ساتیجی  و  آلیجی  قطعیلشدیر نه  کیمی  معامیله نی  بیر 
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ایکی طرف سؤزوندن چیخماسین دییه علی الحساب اوالراق بیر پول وئرمک. 
 Tukan aşmax                                                        توکان  آشماخ
بیریله باش _ باشا قویماق اوچون بیر معین سؤزو تکرارالییب، عصبی لشدیرمک
Nəverim                                                                        نه وئریم

دیرسیز جینس، اوجوزلو ماتاح.
و....

یازیلي قایناقالردان داراما

و  بعضي کیتاب  یازیچیالریمیزین  و  چاغداش شاعیرلر  یازیالر:  1- کیتابالر، 
یازیالری یئرل سؤزلر باخیمیندان اولدوقجا دولغوندور. حتي بعضا بو کیتابالرین 
سونوندا کیچیک بیر سؤزلوک ده ضمیمه اولموشدور. اونالرا نظر سالدیقدا بیر 

چوخ  یئرل سؤزلري سئچیب، لیسته آال بیلریک.
بیلیب،  بعضا  مولیف  سؤزلوکلرده  یازیالن  آذربایجاندا  بیزیم  سؤزلوکلر:   -2
بیلمه یَرک بعضی سؤزلری قئیده آلیرکی او اساسا  یئرل سؤز ساییلیر. بو، خراسان 
تورکلري، قاشقایالر و باشقا آذربایجاندان آرالي دوشن تورکلرین یازدیقالری 
بیر  ده  ایچیندن  بونالرین  قاباریق شکیلده گؤرونمکده دیر.  دا  داها  سؤزلوکلرده 

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

لغتلرده قطعیا اونون  لیسته آلدیغیمیز  ایله  قایناقالردان داراما یولو  ایضاح: یازیلی 
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معلوم  جغرافیاسی  یوخسا  یازمالی ییق،  بیلیب،  دا  اولدوغونو  عایید  یئره  هانسی 
آلینا  حسابا  کیمی  بیر شخص  اولمایان  سیجیللی سی  اصلینده  سؤز،  بیر  اولمایان 
داها  توپالماق  دیلیندن  جماعیتین  باشا  بیر  سؤزلری  یئرل  باخاراق،  بونا  بیلمر. 

گوونجلی مئتود ساییلماقدادیر.

نئجه یازماق اوالر؟

معناسي  تلفظو،  دوزگون  و  جغرافیاسي  لغتین  بیر  هر  یازیلیشیندا  سؤزلرین  یئرل 
میثال  اونا  ده  ایچینده  جمله  بیر  آزیندان  ان  اولسا  مومکون  اگر  وئریلمه لیدیر، 

یازمالی ییق.
آشاغیدا بونالر داها دا آچیقالنمیشدیر. 

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

وارسا او منطقه لرین ده آدیني یازماق داها دا یاخشي اوالر. مثال:
آدینا آخشامي جومه آخشامی یا دا پنجشنبه گونو دئمکدیر، و اوال بیلر کی همین 
کلمه نی بیز اردبیل شهریندن درله میش اوالق آنجاق الیمیزده اوالن بیلگیلره گؤره 
بو کلمه نئچه باشقا بؤلگه ده ده دئییلمکده دیر. اونون اوچون بیلدیگیمیز قدری بو 
شهرلرین هامیسی نین آدی یازیلمالیدیر، بو اساسدا همین کلمه آشاغیداکی کیمی 

یازیلمالیدیر. 
adına axşamı                                                     آدینا آخشامي

)اردبیل، آستارا، مئشگین، گئرمی، موغان( جومه آخشامي، پنجشنبه گونو }آدینا 
آخشامیندا مچیده گئده جییم{
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2- شیوه سي )لهجه سي(:
هر هانسي بیر  یئرل سؤزو همان یئرده کي اهالي نین آغیزي )شیوه سي( ایله دئییلیر 
ائله جه ده یازمالییق و بو ایش دقیق اولسون دئیه التین الیفباسیندان ایستفاده ائتمک 

الزیمدیر.
3- ایضاحي:

یئرل سؤزون معناسیني ایضاح ائتمه لي ییک، اگر یازدیغیمیز ایضاح یئترلی دئییلسه 
اوندا ان آزیندان اونون فارسجا معادیلییني و آنالمیني وئرمه میز یارارلی اوالر.

4- میثالي:
قئید  ایشلتمک الزیمدیر.  ایچینده یئرل سؤزو  بیر جمله  اگر مومکونسه ان آزي 

ائتمک الزیمدیر کی بو جومله اؤزو ده او یئرین اؤز آغزیله یازیلمالیدیر.
اورنگین:

 BUNÇAX                                                                         بونچاخ
گئتدوخ  دونن محضره  آدینئیدی  قردشیمین  بونچاغي  ائممیزین   { قباله  )تبریز( 

گئچیتدوخ ایکیمیزن آدینا{.

باشقا مالحظه لر

5- یئرل"سؤز بیرلشمه لري" ده  یئرل سؤزلر ایله بیرلیکده یوخاریداکي قایداالر 
اساسیندا قئیده آلینا بیلر. مثال: 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...
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قشقایی یئرل سؤزلریندن

توپالییب، قایناقالشدیران: اسداله مردانی رحیمی
داراییب، دوزنله ین: علیرضا صرافی

نوت: اوخویاجاغینیز بو یئرل سؤزلر، اوستاد اسداله مردانی رحیمی نین َدیرلی 
اثری اوالن " قشقائی سؤزلوگو" کیتابیندان دارانمیشدیر، عینی حالدا بو سؤزلره 
اویغون میثالالرین چوخونو دا همین اوستادین یازدیغی " قشقائی آتاسؤزلری" 

کیتابیندان آلینمیشدیر.
نهایت ترتیب ائدیلن بو کیچیک سؤزلوک، اسداله مردانی نین نظر دقتینه 

یئتیریلرک، تاییدی آلینمیشدیر.
                                                                             علیرضا صرافی

آدیني  بیرینین  آپارماق،  1_آد 
یامانلیغال چکمک

2_ اؤده مک
AĞIKƏSƏN            آغي کسن

پادزهر،  فا.  ائدن  اثرسیز  زهري 
واکسن

            ACAR                                آجار
اوتاریلمامیش  اوتالق،  قورونموش 

اوتالق
     ACIQSANMAQ

آجلیق حیس ائتمک
ADARMAQ               آدارماق

آجیقسانماق
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ALASİVAN             آالسیوان
بؤیوک چادیر، قصر

ALIQ                                 آلیق
آشفته  فا.  اضطرابلي  توتغونلوق، 

}اورگیم آلیقدا{
ALINMAQ                 آلینماق

}قیچیندان  دوشمک  ایشدن 
آلینمیش{

ALMAQ                         آلماق
دایانماق }آلمیش ائله بورا گئدمیر{
AMADAHI         آماداهي

چوخ یاخشي، بول_ بول }اما داهي 
گزدیگ آ{

ANAHALI            آناحالي
خانیمالرین قایدالیق حالي

ARANÇILIQ     آرانچیلیق
آراچیلیق

ARD                              آرد
آردیني  آدي  }دئـ.  دالي  آرخا، 

ییرتماق{
آررانچیلیق

   ARRANÇILIQ 
آس.   { میانجیگري  فا.  آراچیلیق 

داعوادا آررانچیلیق ائدنینگ، گؤزو 
چیخر{

ARRI                                     آرري
اوزونو  }دئـ.  پتک  تمیز،  آري، 

آرري سویونان یوماق{
 ATDI آتدي قاچدي  

 -QAÇDI
اوشاق اویونالریندان

ATLAMAC                آتالنماج
یئري،  آتالماق  آرخي  چایي، 
اورتاسیندا  چایین  اوچون  آتالماق 

قویوالن داش عر. معبر
ATLANCAQ             آتالنجاق

ATLAMAC :باخ
ASANAK                    آساناک

بایاتي }دئـ. آساناک دئمک{
AŞXAR                           آشخار

 { آشقال  زیبیل،  قاالن  آشدان 
آلیج  آشخاري  آیي نینگ  آس. 

آغاجیندادیر{
AYAYDIN                 آیایدین

مهتابي  شب  فا.  گئجه  ایشیقلي  آي 
گون  بئش  اون  آیین  آس.   {
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آیایدیندي، اون بئش گونو آیقره{
AYQƏRƏ                       آیقره

 { گئجه  قارانلیق  چیخمایان  آي 
آیایدینی  بیر  آیقره نین  هر  آس. 

واري{
AZADLIQ            آزادلیق

آز  آس.   { ساغالملیق  سالمت، 
زادلیق، آزادلیقدیر{

AZAD                          آزاد
بوتون، ساغالم، سالیم } آس. آزاد 

یئره یاماق وورمازالر{
BAB                              باب

آس.   { اوالن  باب  یاراشیقلي، 
یامانلیغا  گونو  بولماسا،  بابیني  بابلي 

گئچر{
 BAFA                             بافا
خوشه  فا.  باشاغي  بوغدا  باشاق، 
}دئـ. بافاسي اوستونه داش قویماق{
BAXIBAN              باخیبان

گؤره }بو اونا باخیبان یاخچیدیر{
BAYĞI                       بایغي

بایغیدیر،  حریصلر  }شعـ.  بایقوش 
گئدر  اوچوب،  بایغي  خرابه/  دونیا 

ویرانه قاالر{
BELƏ                                   بئله

بیله، اؤز فا. خود، خویشتن } آس. 
بیري ایچي )اوچون( یان کي بئلنگ 

ایچي ایسیده )تب ائلییه({
BƏLGƏ                        بلگه

فا.  ورق،  عر.  پارچا  تیکه،  صفحه، 
برگ } بیر بلگه چؤرک وئر{

BIRR OLMAQ   بیر اولماق
}بیّر  زدن  زل  فا.  برتمک  گؤزونو 

اولموش گؤزوم ایچینه{
بیلیک_ بیلیک  ائتمک

BİLİK-BİLİK ET MƏK 
زدن  سو  سو  فا.  سایریشماق 
_ بیلیک  )اوزاقدان(  }آرالیدان 

بیلیک ائدیر{
BİRQULAQ            بیرقوالق

}بیر  بویونجا  قوالق  بیر  آز،  بیر 
قوالق چؤرک وئر{

 BİTİRMƏK          بیتیرمک
ائتمک }سیز  ائتمک، تصور  فرض 

بو ایشي خوبا بیتیرینگ{
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BİZLİK                   بیزلیک
بیز قابي، ایینه قابي

BOĞANAQ           بوغاناق
تکین  }بوغاناق  گردباد  فا.  قاسیرغا 
بویاندان ووردو او یاندان چیخدي{
BOŊ                           بونگ
آس.   { سسي  بانالماق  خوروزون 
بوینونو  تویوغون  وئرن  بونگ 

وورارالر{
BULLANMAQ   بولالنماق

اوجالماق، ائینه مک فا. رشد کردن، 
کي  ندیر  او  }شعـ.  آمدن  باال 
کي  ندیر  او  سالالنار/  یئره  گؤیدن 
یئردن گؤیه بولالنار؟....او یاغیشدیر 
گؤیدن یئره سالالنار/ گؤي امیکدیر 

یئردن گؤیه بولالنار.{
 BULMAQ                بولماق
بول  یئرینگي  اؤز  آس.   { تاپماق 
اوتور!   )دور(  تور  دئمیه لر  اوتور، 
آدامي  پول  بوالر،  پولو  آدام  آس. 

بولماز{
BULUNTU             بولونتو

هر یئره گئدن، هر کیمسه نین ائوینده 

}شعـ.  آدام  اصالتسیز  آدام،  اوالن 
گول اودور کي بویو اوال نه رنگي/ 
رنگي/  نه  اوال  نامي  اودورکي  قیز 
قشنگي/  بولونتو  هر  آالنگ  اولماز 
گفتگویي  و  بحث  بوردا  عاریف 

وار.{
BURMA                     بورما

دا  خورمادان  }دئـ.  باشاغي  بوغدا 
اولماق، بورمادان دا{

BURQALMAQ   بورقالماق
قالماق،  بورولو  کسیلمک،  سویو 
النسل  مقطوع  عر.  کسیلمک  نسلي 
شدن } آس. سوي، سویا چکمه سه 

سوي بور قاالر{
BUVA                            بوا

بووا  اولمایان،  بووا  بابا } آس.  آتا، 
قدریني بیلمز{

BÜKÜM                   بوکوم
باغلي }بیر بوکوم چؤرک{

CAHAL                   جاهال
جاهالینگ  آس.   { جاوان  گنج، 

یوخسولونا دلي دئیرلر{
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CEYLAQ                جئیالق
زالینگ  چاه  }شعـ.  قله  عر.  ذیروه 
جئیالغیندا/  یاغار  قار  بویناغیندا/ 
یار  شیرین  قاالم/  قوناق  گئجه  بیر 

اوتاغیندا{
CƏRLƏŞMƏK     جرلشمک

اؤزگه  قارغا  ایکي  }دئـ.  ساواشماق 
کشکي )قورودو( اوسته جرلشیر{

CIQ                               جیق
جیق  }گؤي  کامیل  صاف،   -1

آیازدیر{
2- چوخلوق و یئتگینلیگي گؤسترن 

اَک.
3- قارین _ باغیرساق، ایچ آالت فا. 

دل و روده }دئـ. جیققي چیخدي{
CIQYER                  جیق یئر

محکم و دوز یئر
Cİ                                   جي

کوتان، گاوایین فا. گاوآهن } آس. 
اؤکوز گئدمه ینده، جییني گؤتور{

CÖNƏ                         جؤنه
اونون  }دئـ.  اینک  ائرکک  جوان 

دؤنه سي بیزیم جؤنه میزي گؤتوروب، 
قاچیب{

ÇALMAQ                چالماق
آیین  یا  )گونون  دوغماق   -1
دوغماسي( فا. طلوع کردن }دئـ. آي 

چاالر، عالم گؤرر{
سیني  }بئله  وورماق  نظر  بد   -2

چالدیالر{
ÇEYNİM                    چئینیم

}ایکي  قدر  چئینه یه جگي  نفرین  بیر 
چئینیم  بیر  وئر،  ساققیز  چئینیم 

یئمه لي{
 ÇƏLƏRMƏK         چلرمک

برتمک
چلر _ چلر باخماق

ÇƏLƏR_ÇƏLƏR
BAXMAQ
زل- فا.  باخماق  هوروت  هوروت_ 
زل نگاه کردن } آس. قورباغا اؤزو 
گؤزونو  قورولالر،  )اوچون(  ایچي 

منیم ایچي )اوچون( چلردر{
ÇIMIRALI          چیمیرالي 

زده  باال  آستین  فا.  چیرماالنمیش 
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چایدان  چیمیرالیدیر  }پاچانگ 
گئچمیشنگ؟{

ÇİLƏ                              چیله
وخاشاک  خس  فا.  چؤپ   _ چؤر 
توت  یاتار  )اودون(  کوندا  آس.   {
کول  یانار  چیله  اوالر،  )توستو( 

اوالر{
ÇİYAN                       چییان
قیرخ آیاق فا. هزارپا }دئـ. ال آیاغینا 

ایالن چییان تؤکمک{
Çİ                                   چي

خام  دوزسوز،  یاتمایان،  اورگه 
}اورگیمه چي گلیر{

ÇÖGÜR                    چؤگور
ساز، آشیق سازي

ÇÖPƏGÜLƏN   چؤپه گولن
نیش  فا. هرزه خند،  گوله ین، سیرتیق 

باز
ÇÜRRƏMƏK    چورره مک
کردن  ادرار  فا.  ایشه مک، 
کفرمه مک  چورره مگي  }دئـ. 

)کفلنمه مک({

DALAŞMAQ       داالشماق
دیدیشیب، ساواشماق، بیر _ بیریني 
سابا  داالشار،  بوگون  داالماق }دئـ. 

باریشار{
DAN                             دان

آما  داندیر  }بیر  دانه  عدد،  فا.  دنه 
داني دا داندیر{

DARĞA                      دارغا
 { آپاران  سوروسونو  دوه  سروان، 
هارا  یي  دوه  کي  بیلیر  دارغا  آس. 

یاتیردا{
DAZ                              داز

اوت_ علفسیز یئر، صاف و داشسیز 
الیم  یئره،  آز  آغالییردیم  }دئـ.  یئر 

َدیدي داز یئره{
DƏNGƏCƏK     دنگه جک

آس.   { غافیل  خبرسیز،  گیج، 
گئریدین گلن دنگه جک اولور{

DƏVİRMƏK       دویرمک
چئویرمک

DINQ                          دینق
یئر  اوجا  دیک،  فرح،  شادلیق،   -1
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فیالنکس  }دئـ.  شنگول  شاداب،  فا. 
یوخاري  )اؤزون  اوستونده  دینق 

بیلیب، سئوینیر({
2- توفنگ چاشنیسي

DİNGƏ                       دینگه
گون  }دینگه  صاف  کامیل،  بوتون، 
ائتمیش )گؤي اوزو کامیل صافدیر، 

بولوتسوزدور({
DİŞ                                دیش

یوخو، اویغو فا. خواب، رویا } آس. 
)آروادین  اوالر  چپ  دیشي  ضئیفه 

یوخوسو ترس اوالر({
DODURĞA           دودورغا

دودورغا  آس.   { اصیل  بد  بدذات، 
آت ایه سیني )ییه سیني( تپیکلر.{

DOLDAN                دولدان
من  }دئـ.  یئر  تؤکولن  سو  دییرمانا 
خبرینگ  سن  گلیرم،  دولداندان 

وئریرنگ؟{
DONAQ                     دوناق

گئییم }شعـ. دونون گؤي، دوناغینگ 
گؤي/ کیمي گؤردونگ مندن یئي{

DÖNƏ                          دؤنه
اونون  }دئـ.  اینک  دیشي  جوان 
دؤنه سي بیزیم جؤنه میزي گؤتوروب، 

قاچیب{
DÖŞLƏMƏK       دؤشله مک

ایته له مک،  آلیب،  قاباغینا  سینه سیني 
حریفه غلبه چالماق، قاباغا سالماق

DÖYƏGƏN           دؤیه گن
هونگ، هوک دسته فا. دسته هاون

DURAĞAN           دوراغان
دوراغان  ائدن } آس.  قیام  زیرنگ، 
یوخودان  )تئز  دورار  تئز  اوغول 

دورار({
EPƏLƏK                    ائپه لک

دایانمایان،  قارشي  یئله  یئلپنک،   -1
یونگول شئي فا. خس و خاشاک } 

آس. یئل اسمه سه ائپه لک اویناماز{
2- اسیم، خفیف یئل فا. نسیم

ERĞİN                       ائرغین
و  وسیع  دشت  فا.  چؤلگه  بؤیوک 

گسترده }بیر ائرغین یئردي{
ائیالق آلماق

 EYLAQ ALMAQ               
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قاالسي  یئرده  بیر  ساکینلشمک، 
آلماز،  ائیالق  گلن  آس.   { اولماق 

گئدن گئري گلمز{
ƏKKA                           اککا

آتا، بابا
ƏMLƏMƏK           امله مک

ائتمک،  درمان  داوا_  توختاتماق، 
کردن،  معالجه  فا.  قویماق  ملهم 
کئچل  اگر  }دئـ.  کردن  پانسمان 

امله یندیر، اؤز باشیني امله سین{
ƏMZİK                     امزیک

سود امر }دئـ. امزیک اوغالق تکین 
هر امجه گه بیر موک وورور{

ƏM                                    ام
دوا،  فا.  پانسمان  درمان،  داوا،  ملهم، 
پانسمان } آس. کئچل دارمان بیلسه 

ایدي اؤز باشیني ام ائدردي{
ƏNİKLƏMƏK     انیکله مک

پئس  ایت  آس.   { باالالماسي  ایتین 
اوالندا قاش باشینا قورد انیکلر{

ƏNİK                           انیک
توال

ƏNŞİRİQ                انشیریق
شرق، گون دوغان

ƏYLƏG                       اَیلگ
}بیر  قرار  آرام،  فا.  دورما  دایانما، 

یئرده اَیلگ آلمیر{
اَیلگ  آلماق

ƏYLƏG ALMAQ                 
دینج دورماق فا. آرام گرفتن }ایلگ 

آل گؤروم نه ایش گؤرورم{
فاطما خانیم

 FATMA XANIM                
سوسري، پیسپیسال فا. سوسک

GECƏLƏYİN    گئجه له یین
گئجه واقتي، سحره یاخین

GƏL                                گل
دسته، آالي، قروپ فا. گروه } آس. 

گل قورد شیکال )شیکار( ائدمز{
GƏP                                 گپ

یئري  آغاج  آس.   { صحبت  سؤز، 
خوب  یئري  گپ  اوالر،  خوب 

اولماز{
GƏRİNMƏK          گرینمک

گرینیر  اوتا  آس.   { چکمک  بوي 
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)اؤزونو اودا ساري یاخینالشدیریر({
GƏYİŞMƏK          گییشمک

مشورت لشمک
GİCIMƏK            گیجیمک

کئفلنمک،  اولماق،  تحریک 
گیجلمک فا. تحریک شدن، مست 
شدن، گیج شدن } آس. بیر آجییاندا 

اؤزونگو گؤزله، بیر گیجیینده{
GÖRÇƏK           گؤرچک

ایله  گؤز  گرچک،  دوغرو، 
گؤروله جک

GUT                            قوت
دیریل  اؤلمه  یئمک،  آز  روزي، 
یئمک } آس. آتي قره نینگ، قوتو 

قره دیر{
HARAY                    هاراي

بیرینین دؤره سینده کي یاردیمچي، 
گلن  هارایینا  وئرن،  سس  سسینه 
کوراوغلونون  آس.   { کیمسه 

هارایالري{
HƏGƏR                          هگر

مینمک  ائششگه  قاتیر،  آت،  یهر، 

}دئـ.  وسیله  قویوالن  بئلینه  اوچون 
آت آلدیم هگر یوخو، هگر آلدیم 
آتي یوخو،  آس. آت اؤلنده هگري 

قاالر، آدام اؤلنده آدي{
HƏLƏZ                          هلز
هله }دئـ. دئدیلر هارالیانگ؟ دئدي 

هلز ائولنمه میشم{
HƏNƏK                    هنک

شوخلوق فا. شوخ طبعي، بذله گوئي 
ایدمیش  ائششگیم  مینم  آس.   {
هنگینگ  سنینگ  )ایتیب(، 

توتموش{
HƏRƏSƏT             هرست

هرستده  سئرم  }دئـ.  گون  نحس 
گئدنگ{

HƏYƏ                           هیه
هه، بلي

HİTİLLİ                 هیتیللي
عیني یله، میثلي }هیتیللي اؤزودور{
HOLQUM              هولقوم

قاییتماسي  دالي  نفسین  بوغونتو، 
}بئله سینه هولقوم گلیر{
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HOV                             هوو
اونا  ایکي هوو  بو سؤزو  دفعه }من 

دئمیشم{
HÜNÜ                        هونو

}شعـ.  پشه  فا.  میغمیغا  قاناد،  آغجا 
هارا  ایریجه،  بورنو  هونوجه،  هونو 

گئدیرنگ بو یاري گئجه؟{
هوشوک_ پوشوک

      HÜŞÜK-PÜŞÜK 
هئچ، پوچ }شعـ. بو دونیا هوشوک_ 
پوشوکدور، دونیا قورواللي بو داش 

بورا دوشوبدور{
XEŞ                            خئش

}ق  خیش  فا.  اکین  آلتي،  شوخوم 
تولسون،  اوغلونگ  گئتمز  ایشه 

خئشه گئتمز اؤکوزونگ{
XƏRRƏSU            خرره سو

قارا سو، لیللي سو، بوالنیق سو }دئـ. 
خرره سودان بالیق توتماق{

XULLAS               خولالس
عئیني ایله }خولالس اؤزودور{

ایلغین آغاجي
İLĞINAĞACI                

فا. درخت گز } آس.  نوعو  آغاج 
ایلغین آغاجي نینگ اولماز ثمري{

İPAR                            ایپار
ایي، خاصیت، عطیر }ایس_  ایپار 

یوخو{
İRAQ                         ایراق

اوزاق } آس. ائل آتان داش ایراق 
گئدر{

İRANMAQ           ایرانماق
خوردن،  تکان  فا.  ییرغاالنماق 
حرکت کردن } آس. تاال )بوداق( 

ایرانیر، ابله اینانیر{
İRÇİ                         ایرچي

خواننده
İRLƏMƏK            ایرله مک

ماهني اوخوماق، شعر اوخوماق
İR                                    ایر

ماهني، شعر
İSİTMƏK              ایسیتمک
قیزدیرمالي اولماق فا. تب کردن } 
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یان  )اوچون(  ایچي  آدام  بیر  آس. 
کي سنینگ ایچي ایسیده{

İS                                  ایس
ایي، قوخو } آس. قویون قوزوسونو 

ایسیندن تانییار{
İŞARAN                  ایشاران

فا.  یاغیش  گورشاد  ایشیلتیلي، 
و  نوراني  و  روشن  دور  از  آنچه 
ایشاران  آس.   { شود  دیده  شفاف 
میرریشن  قورخ،  یاغیشدان  گلن 
)ادبسیزجه گولوب( گلن قوناقدان{
İŞARTMAQ       ایشارتماق

پاریلداتماق، نور ساچماق
KAKA                         کاکا

و  صمیمیت  آتایا  و  قارداش  قاغا، 
احتیرام اوزوندن دئییلن سؤز

KEYVANI             کئیواني
آشینگ  آمادا  کدبانو}دئـ. 
گئدمیش  اره  کئیوانیسي دیر، 

قیزینگ سووجوسو{
KƏRƏZ                        کرز

کؤپگي  آس.   { واقتیندا  ایکن، 

انیک کرز قوالغیني کسه سینگ{
کیلکله مک

KİLƏKLƏMƏK               
بیر یئمگي یئمک اوچون، چؤرگي 

قاشیق کیمي توتماق
KİLƏK                      کیلک

فا. چیگیل  بیر شئي،  بنزر هر  قاشیغا 
} آس. گلین گلر قدمي ینن، چوبان 

گلر کلکگي ینن{
KOLA                          کوال

حرامزادا، کؤله فا. حرامزاده، برده
KOLUQ                  کولوق

}بیر  پالتار  گئییلن  اوستوندن  چییین 
پارا کؤهنه کولوق گئیمیش{

KOL                            کول
کورک، چیین، قول

کوو _ کووگئتمک
KOV-KOV GETMƏK 

اَییله_ اَییله گئتمک فا. دولال_دوال 
راه رفتن } آس. دوه یه مینمگینگ 

کوو_ کوو گئدمک یوخودور{
KOZAR                    کوزار

دؤیوله سي  کیمی  آرپا  بوغدا 
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گؤت  آس.   { غالت،  غله لرعر. 
ایستر کوزار دؤیه، اونو دا بیر گؤزل 

دئیه{
KÖNSÜK             کؤنسوک

توستو، هیس فا. دود، دوده آتش
KÖNSÜMƏK    کؤنسومک

یئمگین توستو ایي توتماسي }دویو 
کؤنسوموش{

KÜÇÜK                 کوچوک
آما  اول  ایت  آس.   { کیچیک 

ائوینگ کوچوک اوشاغي اولما{
KÜFÜR                    کوفور

یامان _یوغوز فا. فحش و ناسزا }او 
چوخ کوفور وئریر )دئییر({

QABIRĞALI       قابیرغالي
جنین }دئـ. اینقار )ائله بیل( قابیرغالي 

قارنیندا )دییه سن حامیله دیر({
QABLANMAQ  قابالنماق 

باشالماق  ایشه  بیر  قورشانماق، 
}قابالتمیش گئدیر داغا{

QABLI                       قابلي
)سوفره(  }سورفا  قابالنمیش  دولو، 

قابلي چؤرکدیر{
QAY                             قاي

قایغي، غم ایسته مک فا. مرغوا }دئـ. 
اینقار )سانکي( قاي وورور سانکي 

درد و غم طلب ائدیر{
QAZMAQ              قازماق 

1- چیخارماق فا. کندن، در آوردن 
گئدیر.  بازارا  تولکو  آس.   { لباس 

نئده کي ؟ قویروغونو قازاالر{
 { کندن  جا  از  فا.  قوپارماق   -2
قازار،  باش  کي  وار  تولکو  آس. 

قوردونگ آدي بدنامدیر{
QAZMA                     قازما

مئخه  قازما  }دئـ.  تیشه  فا.  چکیش 
توش گلدي{

QƏRƏBÖRK     قره بؤرک
هیندیل، قره میخ فا. تمشک

QƏRƏ MEHRƏ  قره مئهره
قره کیشمیش } آس. آغ ائیراني ایته 

تؤکرلر، قره مئهره یي جیبه{
QƏRƏ YAŞIL     قره یاشیل

توخ یاشیل رنگ



25

QIL ÇALMAQ قیل چالماق
آز قالماق }قیل چالدي دوشه{

قیممیالتماق
QIMMILATMAQ 

تا  ایالنینگ  آس.   { ترپتمک 
قویروغونو  آیاقالماسانگ،  باشیني 

قیممیالتماز{
QIT                              قیت

اوتو،  کهلیگ  }هؤولوله،  یبوست 
)هؤولوله،  قیتي  قازار  پیتي،  قیز 
و  قایدالیغیني  قیز  اوتو،  کهلیگ 

یبوستي آرادان قالدیرار({
قیزیل _ قیزیل ائتمک

QIZIL-QIZIL ETMƏK   
برتمک فا. چشم غرنبه کردن }دئـ. 
توووق دوغار اؤزو ایچي )اوچون(، 
گؤزونو قیزیل _قیزیل ائدر خوروز 

ایچي )اوچون({
QİYƏN                        قیین

سخاوتلي
QİYMƏZ                   قییمز

قیتمیر، خسیس

QOL                             قول
اللي  )تقریبا  بویو  قول  بیر  آرشین، 

سانتیمتر( }بئش قول قالي{
QOZ                               قوز

مغرور، ارکؤیون } آس. آدامینگ 
قوزو یاز اوتوندان بي نصیب اوالر{
QUDURĞAN    قودورغان
جسور، شجاعتلي فا. شجاع } آس. 

قورداوغلو قودورغان اولور{
قوالقالماک

  QULAQLAMAK 

چالماق،  ظفر  گلمک،  اوستون 
توتماق  قوالغیندان  یاخاالییب، 
دادن،  گوشمالي  شدن،  چیره  فا. 
)سانکي(  }اینقار  کردن  دستگیر 

شئر قوالقالمیش{
QULAQ                      قوالق

تیکه  بؤیوکلوکده  قوالق  بیر  تیکه، 
قوالق  بیر  }منه  کوچک  تکه  فا. 

چؤرک وئر{
QULA                             قوال

قوالي  }سحره  قاباغیندا  ال  یاخین، 
ائودن چیخدي{
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QULA                           قوال
قوالي، ساده فا. آسان }بو سؤز دیله 

قوال گلیر{
QUMRAL              قومرال

رنگي  قهوه  آچیق  رنگي،  قومرو 
گئچي  قومرال،  قویون  آس.   {

یانگال{
قومورولماق

QUMURULMAQ               
قومالشماق، داش قوما چنوریلمک، 
 { آوار شدن  فا.  ییخیلماسي  بینانین 
آس. داغ قومورولماسا دره دولماز{
LABI                            البي

داغا گئدمیشنگ؟-  بلي }سن هئچ 
هیه البي؟{

الماگلمک
LAMAGƏLMƏK               
دیشي ایتین جوتلشمگه حاضیرالنماسي
LAM                               الم

ایت  دیشي  ایسته ین،  جوتلشمک 
}ایت المدادیر{

LAYLAMAQ         الیالماق

الیالمیش،  آتي  }دئـ.  ایتیرمک 
جولونه گوونیر{

LƏT                                 لت
زیان  آسیب،  لطمه،  فا.  زیانلي 

}دونن لت کؤتک یئمیشدي{
LİNC                            لینج

آبکي،  فا.  ازگین  یومشاق،  سولو، 
رقیق، } آس. گولمه گولونج اوالنا، 

دویوسو لینج اوالنا{
LOH                               لوح

چوخ}اونونگ لوح پول واري{
MAKIAĞ               ماکي آغ

خوش صحبت، اوغورلو
MAKIQƏRƏ        ماکي قره

آغزي گؤیچک، بد یومن فا. شوم، 
بدیمن

MAK                           ماک
داماق فا. کام، سق دهان

MARRA                     ماررا
کجاوه، قوزوالري داشیماق اوچون 
ائششگین اوستونه قویوالن کجاوه یه 
مارراسینا  ال  }دئـ.  وسیله  بنزر 

قویماق{
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MAŞ                            ماش
اکینه جکدن اله گلن ثروت }مال و 

ماش نه وارینگ؟{
MEHRƏ                     مئهره

کیشمیش
MƏMƏRLİK         ممرلیک

ساده  وروش  راه  فا.  ساده لیک، 
ایشي  بو  ممرلیگي نن  بو  }یاشار 

گؤره بیلمز{
MƏNŞİRİQ            منشیریق

غرب، گون باتان
MƏRMƏLİK         مرملیک

یانانگ  آلیشانگ،  }دئـ.  کرتنکله 
مرملیک، ائله بیلدیم ایالنانگ{

MONQULU           مونقولو
مونقول کیمي، مونقولالرین گؤزونه 
}گؤزلري  گؤز  کیچیک  ین  بنزه 

مونقولو اولموش{
NAQULA                  ناقوال

ناقال  فا.  اولمایان  ساده  باز،  کلک 
}بیر ناقوال آدامدیر{

NAMAHMUD    ناماحمود
کي  }گئد  اولمایان  خوش  سونو 

ناماحمود قاالنگ{
NAMAĞIL              ناماغیل

نامعقول  فا.  باتماز  عاغال  یانلیش، 
}ناماغیل ائدمیش )غلط ائله ییب({

NƏSNƏ                        نسنه
بسته دیر/  بویو  بیرینینگ  }شعـ.  شئي 
بیر  گلن  دسته دیر/  تئلي  بیرینینگ 
موووللو،  آمان  نسنه دیر/  عجب 

موووللو{
OĞUL                       اوغول

اوغالن
OXURMAQ        اوخورماق

هورمک } آس. ایت اوخورار، دوه 
گئدر{

ORBALIQ             اوربالیق
پرسم  آرد  فا.  اون  دارتیلمیش  ایري 
باشیندا  اوربالیق،  یوخ  ائوینده  }دئـ. 

وار آغالیق{
اووجاالماق

OVCALAMAQ                
اووجا آلیب، ازیشدیریب، قیرماق

OVLADMAQ      اووالدماق
تربیه ائتمک }اووالدار اؤزگه اوغلو 
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قیزیم  قویموش  آدیني  اوچون 
»ماذون«{

OVSI                         اووسي
شنه، سامان سوورماق اوچون وسیله 
اسیر،  یئل  یاندان  }هر  چنگک  فا. 

اووسي سیني آتیر{
OVUN                         اوون

دئدیم  دفعه(  )یوز  اوون  }اوز  دفعه 
بو ایشي گؤرمه{

ÖLMƏZYER          اؤلمزیئر
وئرمه ین  اؤلوم  َدیینجه  ضربه  بدنین 

یئري
ÖRTMƏ                    اؤرتمه

نوک  فا.  اوجو  قویروغون  قویونون 
دمبه گوسفند

PAZAN                         پازان
آنام گئچي  ارکک کئچي } آس. 
قیرخ  اولدوم  بوگون  پازان،  بابام 

گون اوزان{
PƏXŞƏ                         پخشه

مگس،  فا.  آري  میغمیغا،  میلچک، 
دئدیلر  پخشه یه  کور  }دئـ.  پشه 
هونوگاندا  دئدي  هاردا؟  ائوینگ 

آباده و سمیرم  )هونوگان هنوجان 
آراسیندا بیر کنددیر{

PÖHL                          پؤهل
پؤهلدن  ائششگي  }دئـ.  کؤرپو 

گئچمک{
  TALA                                تاال
تاال  }بیر  تارمو  فا.  دنه  1-تئل، 

توکونو دونیایا وئرمم{
بوغدا  بوداق،  دال،   -3
تارالسي فا. شاخه }شعـ. تاال ایرانیر 

)ترپنیر(، ابله اینانیر{
TAPPI                          تاپپي

تندیره  چؤرک،  قالین  نوع  بیر 
وئردیگي  دئیه سس  تاپ  یاپیالندا 
قویموشالر }  اونا  بو آدي  اوچون 
بیش  تاپپیا  فقط  آدام  چوبان  آس. 

دئمیش، گئچییه قوش )قاچ({
TIŞQINMAQ        تیشقینماق

عطشي سؤنمک
TIŞQ                            تیشق

}تیشیغیم  عطش  سوسوزلوق،، 
سینمیر )عطشیم سؤنمور({
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TÜT                             توت
توت  یانماسا،  اود  آس.   { توستو 

چیخماز{
TÜT                             توت

گؤرمه دیم  اوتونگو  }دئـ.  توستو 
ائله  کور  گؤزومو  توتونگ  آما 

دي{
TÜŞ                             توش

}دئـ.  واقعیت  واختي،  اویاقلیق 
)یوخودور(  دیشدیر  بیلمیرم  هئچ 

یا توش؟{
SAÇBAĞI             ساچ باغي

ساچ بزگي
ساالماتالشماق

 SALAMATLAŞMAQ      
احوالین  کئفین  بیرنین  بیر_ 
گؤرنده  یاري  }یار  آلماق  خبر 

ساالماتالشماز ایمیش؟{
ساناغاوئرمک

SANAĞAVERMƏK           
سایسیني  وئرمک،  لیست 

چیخارماق

SANAQ                     ساناق
آمار توتماق

SARAYIL               ساراییل
}شعـ.  )دورنا؟(  آدي،  قوش  بیر 
باغا/  بو  گیردي  گردنیم  ساراییل 
یاغا/ نور  گوله  عیصمتیندن  اونون 
دیرناغا/ تؤکوب  تئللرین  داراییب 

گالییر  هشترخاندان  ائدیب،  هاوا 
)گلیر({

SAVCILIQ          ساوجیلیق
}دئـ.  خواستگاري  فا.  ائلچیلیک 
اره  کئیوانیسي دیر،  آشینگ  آمادا 

گئدمیش قیزینگ سووجوسو{
سکگیزله مه

     SƏKGİZLƏMƏ                
سکگیز ایپدن هؤرولموش کندیر

SƏLPƏQ                     سلپق
ایگیدین  آس.   { ریاسیز  ساده، 

سلپغینه دلي دئیرلر{
SƏLMƏ                         سلمه

نامطبوع،  بوي  فا.  ایي  ساسیق   -1
ایس  سلمه   _ سلمه  }دئـ.  تعفن 

)ایي( وئرمک{
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2- بیر نوع یئمه لي بیتگي آدي
SƏVSƏK                 َسوَسک 

هذیان دئین آدام }فیالنکس چوخ 
َسوَسک آدامدیر{

SƏVSƏMƏK    َسوَسه مک 
هذیان دئمک فا. هذیان گفتن

سیل وورماق
SIL VURMAQ                  

}اورا  توپاالنماق  وئرمک،  پؤهره 
سیل  میلچک(  )کور  پخشه  کور 

وورموش{
سیمسار ائدمک

SİMSAR  EDMƏK             
بیر  }شعـ.  میخالماق  سیمله ییب، 
اَیریدیر/سیمه  ازلیندن  کي  آغاج 
دوز  ائدنگ  سیمسار  چکنگ، 

اولماز{
SİMSAR                   سیمسار

دوالنمیش  سیم  ساریلمیش،  سیمله 
نسنه فا. سیم پیچ
سینگه یاغماق

SİŊƏYAĞMAQ               
تورپاغا سینه  _ سینه یاغماق

SİŊİRLİ               سینگیرلي
یاواش و سینه  _ سینه فا. با مالیمت، 
به آرامي }یاغیش سینگیرلي یاغیر{
SİTİRİK                 سیتیریک

سیتیریگي  }اونون  قاباق  قاش 
قاریشدي{

SOĞULMAQ       سوغولماق
سویا  ارییب  آریقالشماق،   -1

گیرمک
 { تؤکمک  یاشي  گؤز  مجازا   -2
سوغول،  گؤزلریم  سوغول  آس. 

اؤزگه دوغان اولماز اوغول{
SOYBUR                 سویبور 

سویو بورولموش، سویو کسیک فا. 
مقطوع النسل

SOYĞA                       سویغا
سویدان قاالن ، میراث

سوي سورمک
SOYSÜRMƏK                   

سوي بیلیمي فا. نسب شناسي
SOYYER                 سوي یئر

}سوي  یئر  حاصیللي  یئر،  اصیل 
یئرینگ سوغاني اولماق{
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SÖYLƏNMƏK    سؤیلنمک
نسبیني چاتدیرماق، منسوب اولماق 
کشکوللو  }او  شدن  منسوب  فا. 
سؤیله نیر )او اؤزونو کشکوللو ائلینه 

باغالییر({
SUDUM                   سودوم

ناراحتي  فا.  سیخینتیسي  اورک 
قلبی}اورگیم سودوم ائتمیش{

SUFALMAQ        سوفالماق
اسگیلشمک،  اؤلوشگه مک، 
قالمیش  }سامان  ساخسیالشماق، 

سوفالمیش{
SUL                             سول

ائتیشمیر  }سولوم  گومان  بیلگي، 
)بیلگیم ، گومانیم چاتمیر({

SÜPÜRÜNTÜ   سوپورونتو
سوپورولموش آشقال فا. خاکروبه

SÜRMƏK              سورمک
1- رشد ائتمک، بیتمک فا. روییدن 

}جوجه قانات سورموش{
به  کردن،  ایجاد  فا.  یاراتماق   -2
ات  یاراسي  آس.   { آمدن  وجود 

سورموش{
ŞAN                               شان

یاتدیم  }شعـ.  رحم  عر.  قارني  آنا 
جانا  آیلیقدا  شانینا/دؤرد  آتامینگ 

گلدیم{
ŞAPIŞ                        شاپیش

یئره  شاپیش  آغ  }تا.  سسي  شاپ 
یاپیش )آچماسي توپورجک({

ŞAT                               شات
)دوز(  }راّس  اوز  به  اوز  قارشي، 

آلینگ )آلینین( شاتیندادیر{
ŞİŞMƏK                    شیشمک

سؤز  )آرقو  ترپنمه مک  یئریندن 
یئره  بیر  شیش  }گل  تمرگیدن  )فا. 

اوتور{
ŞUXAR                      شوخار

قورخولو  و  گیزلین  گلن  گئجه 
پیرخ  شوخارا  }دئـ.  شبح  سسلر، 

آتماق{
UÇMAQ                  اوچماق
بال   _ بال  }دئـ.  تیتره مک  اسمک، 

اوچماق )بولوم  _ بولوم اسیر({
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UMMA                         اومما
}بو  نسنه  گلن  آردینجا  اوشاقلیق، 

آممادا بیر اومما دا وار{
UN                                  اون

سبب، ندن عر. دلیل، علت
URĞ                              اورغ

سوئي  به  فا.  یوگورمک  طرفه  بیر 
حمله نمودن }اورغ ائتدي اوستومه{
ÜCƏŞMƏK            اوجشمک

شدن  بلند  فا.  )سس(  اوجالماق   -1
صدا }سسلري اوجشمیش{

4- ایلیشمک فا. گیرکردن دو رشته 
بیرینه   _ بیر  نوکوو  }ایپلرین  نخ 

اوجشمیش{
ÜDÜRÜK             اودوروک

یوگوروک، یئیین فا. تند و شتابان } 
آس. اؤلوم آتي اودوروک گئدر{

اوندن گلمک
ÜNDƏNGƏLMƏK              

گلمک  سیندن  عؤهده  باجارماق، 
فا. توانائي داشتن، از عهده برآمدن 

}هرنه اونومدن گلیردي گؤردوم{

VACİBƏTİ              واجیبتي
کامیل }اونو واجیبتي تانیرام{

VARALIQ                      وارا
}فیالنکسینگ  سرمایه  فا.  مایا  وار، 
سو  وارایي  دئـ.  باتمیش،  وارالیغي 

ائدمک{
وایاسي چیخماق

VAYASIÇIXMAQ               
آرزیسینا یئتیشمک }دئـ. یئتیمینگ 

تا وایاسي چیخا، جاني چیخاسي{
YALAQ                         یاالق

جوال  قازیالن  اوچون  یئمگي  ایتین 
قازام،  یاالق  }گئتدیم  گودال  فا. 
چاعاب  اوشاقالري  کاکام  علي 

ووردو{
YAŊAL                      یانگال

یانیق و توخ قهوه رنگي
YAYIQ                          یاییق

یاییق  }دئـ.  مشک  فا.  داغارجیق 
تکین یاییلماق{

YAYILMAQ               یاییلماق
چالخاالماق فا. تکان دادن مشک
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YAZI                              یازي
ایچیم  دئـ.   -1{ چؤل  ائشیک، 
اؤزگه یي،  یازیم  یاندیریر،  اؤزومو 
اولماز،  باققالسیز  بازار  آس.    -2
یازي چاققالسیز، 3-  آس. قورخما 
آلنینگا  قورخ  ایالنیندان،  یازي 

یازیالندان{
YOVUTMAQ         یووتماق

قویماق،  یووق  وئرمک،  ایجازه 
نزدیک  اجازه  فا.  یاخینالشدیرماق 
دادن،  دخول  اجازه  دادن،  شدن 
راه دادن } آس. عربي آت اؤزونه 

قمچي )شیلالق( یووتماز{
YUHA                           یوها

}دئـ.  یوغ  فا.  بویوندوروق  یوغ، 
بوین یوهایا وئرمه مک{

زاغ _ زاغ اوچماق
ZAĞ-ZAĞ UÇMAQ         

تیتره مک، زاغ _ زاغ اسمک
ZANNAQ                    زانناق

باشیندان  زانناق  }دئـ.  جان  روح، 
بدنیندن  )روحو  اوچماق 

آییریلماق({
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قوچان یئرل سؤزلریندن

قایناق شخص: مهندس داوود فخرآبادی
توپالییب، دوزنله ین: علیرضا صرافی

باتیسیندادیر.  قوزئی  شهرینین  مشهد  خوراساندا  رضوی  شهری  قوچان  نوت: 
و  تورک  ترکیبی  ائتنیک  اهالی نین  یاشایان  کندلرینده  اطراف  و  قوچان شهری 
قیرمانج کوردلریندن عیبارتدیر. قوچان شهرینده ایسه بو ایکی ائتنوسدان  عالوه 

تاتالر دا یاشاماقدادیر.
و  تورکمن  تورکجه سی  خوراسان  گؤره  آراشدیرماالرینا  دورفرین  پروفسور 
تورکجه سی  راغما خوراسان  بونا  آلیر.  یئر  آراسیندا  تورکجه سی نین  آذربایجان 
باخیمیندان  لغت  ده  ایسترسه  گرامر،  ایستر  ده  تورکجه لریله  اؤزبک  و  اویغور 
خوراسان  بعضی  بورادا  اوالراق،  شاهیدی  بونون  چوخدور.  اورتاقلیقالری 

سؤزجوکلرینی باشقا چاغداش تورک لهجه لری ایله مقاییسه ائتمیشم. 
شیوه لری  سالماس   و  ممقان  آذربایجانین  شیوه سینده   قوچان  کی  بیلدیرمه لییم 
تلفظ  و...کیمی  آلیتدی  گئدیتدی،   سؤزلری  و...  آلیبدی  گئدیبدی،  کیمی 
اولونماقدادیر. بیر پارا یئرل سؤزلر ده وار کی بعضی آذربایجان بؤلگه لرینده ده 

ایشلنمکده دیر، مثال چاغا سؤزو آستارادا دا اوشاق معناسیندا ایشلنیر.  
آشاغیدا قوچانین فخرآباد کندیندن بیر نئچه یئرل سؤز وئریلمیشدیر.
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AĞUŞQƏ                 آغوشقه
پنجره، آچیشقا )بو کلمه آذربایجاندا 
عینی  کیمی  آچیشقا  آتیشقا،  دا 

آنالمدا ایشلنمکده دیر(.
ARMAN                     آرمان

عینی  ده  )اؤزبکلرده  دیلک  آرزو، 
آنالمدا ایشلنمکده دیر(.

AROQ                         آروق
آرخ }بو آروقدا سو با )وار( 

{Bu aruqda su ba
ASMAN                     آسمان

اؤزبکلر،  سؤزو  )آسمان  گؤي 
قازاقالر  اویغورالر،  تورکمنلر، 
عینی  دا  فارسالردا  و  قیرقیزالر  و 

آنالمدا ایشلنمکده دیر(.
AST                              آست

اؤزبکلر،  سؤزو  )آست  آلت 
قازاقالر  اویغورالر،  تورکمنلر، 
آنالمدا  عینی  دا  قیرقیزالردا  و 
تاتارالردا  و  باشقور  ایشلنمکده دیر، 

عموما AS دئییلیر(.
BƏBO                              ببو

آتا، بابا 

BƏXŞİ                         بخشي
آشیق 

BƏRQ                             برق
سو قویوسو }قئیتدی برقین ایستونه

}.Geyitdi bƏrqin istunƏ
BOĞOLMAQ        بوغولماق

آلمه لر  }بو  قیژقیرماق  اییلنماق، 
بوغولئتدی

}.Bu almƏlƏr boğoletdi
BÖHÖ                             بؤهؤ

بؤیوک 
BUEY                             بوئي

آتا، بابا 
BULMAQ                   بولماق

قوتارماق 
}بو سوت بولوتدی{

}.bu süt bulutdi{
ÇAĞA                           چاغا
بعضی  و  )تورکمنلرده  اوشاق 
عینی  ده  بؤلگه لرینده  آذربایجان 

سؤزجوک ایشلنمکده دیر(.
ÇİVİN                        چیوین

میلچک }بو چیویني اؤلدؤدوم{
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}.Bu çivini öldördom{
)چیوین اویغورالردا دا عینی آنالمدا 
 ،çibin آذربایجاندا  ایشلنمکده دیر، 
قازاقالردا   ،sibin باشقوردالردا 
 çimin ایسه  قیرقیزالردا   ،şibin,

کیمی دئییلیر(.
ÇOĞOK                    چوغوک

سئرچه }بئش دنه چوغوک درختین 
)آغاجین( اوستونده.

 beş dƏnƏ çoğuk dƏrƏxtin
 }.istundƏ

تورکلری  باشقا خوراسان  )سئرچه یه 
چومچوک،  اؤزبکلر  ده  ائله جه 

تاتارالر ایسه چیپچیک دئیرلر(.
ÇOPOT                     چوپوت

اوشاق اسگي سي 
ÇÖRƏY                     چوره ي

چؤرک 
DƏNCƏ                       دنجه
آرپه،  مئزده  قله   }بیزین  مرجومک 

بوغداي و دنجه ائکرن )اکررلر(.
 Bizin qƏlƏmezdƏ arpƏ

{boğday o dƏncƏ ekƏrƏn

DİFAL                          دیفال
دووار 

DOLAN                       دوالن
بولود }هوا دوالندو

}.HƏva dolando
DÖŞMAQ                 دؤشماق

دلمک }سیچان او دیفالو )دیواري( 
دؤشؤتدو )دلیبدي( 

}.Siçan o difalo döşötdo
 deşmek آذربایجان و تورکمنلرده(
 teşmok ایسه  اؤزبکلرده  اوالراق، 

کیمی ایشلنمکده دیر(.
DÖŞÜK                  دؤشوک

دلیک 
 TÖŞÜK اویغورالردا  کلمه  )بو 
آنالمدا  عینی  کیمی  تؤشوک 

ایشلنمکده دیر(.
DÖYRE                        دؤیره

بوشقاب
}بو دؤیره ني کیته )گؤتور(
}.Bu döyrƏne kitƏ. 

DUAR                           دوار
قویون 
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ELTE                            ائلتئ
قایین خاتیني 

EŞİK                          ائشیک
اؤزبکلر،  سؤزونو  )ائشیک  قاپي 
اویغورالر، تاتارالر دا عینی آنالمدا 

ایشلدرلر(.
ETMAQ                       ائتماق

آپارماق 
}مونو ائت!{
}Mono et

خوراسان  سؤزجوک  )بو 
شیوه لرینده  باشقا  تورکجه سی نین 
کیمی  ارتماق  دا  یا  التماق 
 ،iltü تاتارالردا  ایشلنمکده دیر 
کیمی   iltiv ایسه  باشقوردالردا 

ایشلنمکده دیر(.
ƏCƏ                              اجه

آجي 
ƏKO                              اکو

بؤیوک قارداش 
ƏYƏM                           اََیم

آدام 
GENG                       گئنگ

گئن 
GÖG                          گؤگ

ماوي 
GÖLƏ                           گئله

بیزوو 
GÖNS                       گونس

کؤکس، بوغاز
}گئنسیم آغریده.

}.Gensim ağride
HÖL                            هؤل

شئه  یاش،    HÖL:هؤل شئه  یاش، 
)هؤل سؤزو اؤزبکلر و اویغورالردا 
ایشلنمکده دیر.  آنالمدا  عینی  دا 

تورکمنلرده ایسه "اؤل" دییلیر(.
XATON                    خاتون

خانیم 
)خانیما اؤزبکلر و تاتارالر دا خاتین 

دئیرلر(.
XİZLƏMAQ         خیزله ماق

آتیلماق
}کؤپری نین ایستوننن خیزله!

 ! Köprinin istunnƏn xizlƏ
XORAZ                      خوراز
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خوروز 
İRİŞ                              ایریش

قاب قاشیق
}بو ایرشلري یودوم. 

}.Bu irişlƏre yudum
)بو کلمه باشقا خوراسان لهجه لرینده 
اؤزبک  و  اویغور  ائله جه ده 
قازاقالردا   ،idiş ایدیش  لهجه لرینده 
iydiş کیمی  ایسه  قیرقیزالردا   idiş

دئییلیر(.
İSLAQ                         ایسالق

گؤل، 
کندیمیزده(  )بیزیم  قله میزده  }بیزین 
باردو  ایسالق  )بؤیوک(  بیر دنه کاتا 

) واردي(
 Bizin qƏlƏmizdƏ bir dƏnƏ

kata islaq bardo
KATA                               کاتا

بؤیوک 
)بو سؤز اؤزبکلرده ده katta اوالراق 

عینی آنالمدا ایشلنمکده دیر(.

KATANƏNEY         کاتا ننئي
بؤیوک ننه 

KATƏBƏBO              کاته بَبو
بؤیوک بابا 

KİÇƏ                             کیچه
کیچیک 

کیچی،  تورکمنلرده  سؤزجوک  )بو 
عینی  اوالراق  کیشی  قازاقالردا 

آنالمدا ایشلنمکده دیر(
KİTƏRMAQ         کیترماق

گتیرمک
}او کیتابو کیته بیره !

}O kitabo kitƏ birƏ
KÖPRİ                        کؤپري

کؤرپي
}کؤپری نین ایستوننن خیزله 

 !Köprinin istunnƏn xizlƏ
KÖŞ                              کؤش

آیاق قابي
}ایغین بئزین کؤشوموزه سالمه!

 ƏyƏğin bezin köşümizƏ
}salmƏ

KÖTƏL                       کؤتل
تپه

}من گییه من کؤتلین ایستونه 
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 MƏn giyƏmƏn kötƏlin
}istunƏ

KÜLTƏ                          کولته
بؤرک

}باشیمده کولته قویدو. 
قارانقولوق

QARANQOLOQ                 
قارانلیق 

اورمیه  آذربایجانین  سؤزجوک  )بو 
 qaranquluq شیوه سینده 
تورکجه سینده  اویغور  ده  ائله جه 
کیمی   karanquluq

ایشلنمکده دیر(.
QELEFT                    قئلئفت

قابالما 
QƏLƏ                               قله

کند }گه من )گئدیرم( قله یه
}.QƏmƏn qƏliyƏ

QƏRĞƏ                       قرغه
قارغا.

QOYYUQ                 قوییوق
غلیظ قاتی 

اویغورالر  و   kuyuk اؤزبکلر  )بونا 

ایسه koyuk دئیرلر(
QOY                              قوي

قویون 
QUMAR                      قومار

قونداق
}بو چاغانو قومار ائت !

} ! Bu çağano qomar et
QUŞ                              قوش

آلیجي قوش 
LƏTƏ                                لته

اسگي, کوهنه پارچا.
MEXT                         مئخت

میخ 
NON                               نون

هر نوع یئمک، چؤرک
}نون نمه پیشیرسسن؟  

}?non  nƏmƏ pişiressƏn
چؤرک  ده  اؤزبکلرده  سؤزو  )نون 
آنالمیندا ایشنمکده دیر، اویغورالر و 

قازاقالر و فارسالر اونا نان دئییرلر(.
PƏLƏŞ                          پلش

پینتي، شلخته 
RƏFİQ                           رفیق
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یولداش، دوست 
ŞƏXƏ                           شخه

بوداق 
ŞU                                    شو

بو ایله او آراسیندا بیر یئره ایشاره
}شونو دیمن )دئییرم(.

}.Şuni dimƏn
اویغورالر  سؤزجوگونو  )شو 
تورکیه  ده  ائله جه  تورکمنلر  و 
آنالمدا  عینی  ده  تورکلری 

ایشله درلر(.
تاشدورماق

TAŞDORMAQ                   
یاندیرماق 

TƏPEŞ                       تپئش
تپبک 

TOQ                             توق
تویوق 

)تویوغا قیرقیزالر دا توق دئیرلر(.
 



خونداب، بوئین ، قاقازان، لئلین، سونقور
یئرل سؤزلریندن

علیرضا صرافی

سؤزلر  یئرل  پارا  بیر  بؤلگه سیندن  تورک  بئش  اوزاق  آذربایجاندان  آشاغیدا 
وئریله جک. بونالرین ایکیسی )خونداب و قاقازان یئرل سؤزلری( بیر باشا قایناق 
شخصلردن درلنمیش، بوئین زهرایا عایید یئرل سؤزلری ایسه  " ائل دیلی و ادبیاتی" 
درگی سینین بیرینجی نومره سیندن آلینمیش، لئلین و سونقور یئرل سؤزلری ایسه 

فولکلوریک متنلردن دارنمیشدیر. 

1- خونداب یئرل سؤزلریندن

یئرلشن  باتیسیندا  گونئی  شهرینین  اراک  اوستان دا  مرکزی  خونداب  ایضاح: 
شهرجیکدیر. بو شهرین اهالیسی ائله جه ده اطراف کندلری تماما تورک دیللیدیر. 
سؤزلریندن  یئرل  نئچه  بیر  کندینین  رازگردان  یاخینلیغیندا  خوندابین  آشاغیدا 

اؤرنکلر وئریلیر:

41



42

قایناق شخص: رحمن رازگردانی

ANA                                آنا 
والدینین آناسي /فا.  مادربزرگ.

BABA                               بابا
والدینین آتاسي.فا. پدر بزرگ.

DƏDƏ                            دده
آتا /فا. پدر.

DUBBANUCA    دوببانوجا
فا.  آیاق قابي  دیک دابان  اوجادابان، 

کفش پاشنه بلند.
KƏLƏŞTAYİ              کلشتایي

آیاق قابي.فا. کفش.
KƏTÇƏMA                 کتچما

کرتنکله.فا.  بؤیوک  نووع  بیر 
سوسمار.

KİZİLMAX               کیزیلماخ
آجیشماق.

KÜZƏL                      کوزل
کولش.فا. کاه.

LUVA                              لووا
یووا فا. النه.

MƏRMƏLIK            مرمه  لیک
کرتنکله  فا. مارمولک.

NƏNƏ                             ننه
آنا.فا. مادر.

TÜTÜN                      توتون
توستو فا. دود.

XƏRRƏ                        خّره
بوالنیق  فا. گل آلود.

یئرل  زهرا  بوئین   -1
سؤزلریندن

قزوین  زهرا  بوئین  ایضاح: 
دوغوسوندا  گونئی  شهرینین 
مرکزیدیر.  ماحالی نین  افشاریه 
سؤزجوکلری،  آشاغیداکی 
)گونئیلی(  محمدخانی  حسین 
1381_جی  و  توپالمیش  جنابالری 
ادبیاتی درگیسنین  ائل دیلی و  ایلده 

بیرنیجی نومره سینده نشر ائتمیشدیر.
AĞI                                آغي 

ساییره ني  و  قویون  آجي،  نوع  بیر 
زهرلندیریب اؤلدورن بیتگي. 

AZMAN                      آزمان



دؤرد یاشلي ائرکک قویون. 
BAZLAMAC         بازالماج

نوع  بیر  بیشیریلن  اوستونده  ساج 
قالین چؤرک. 

BƏLGƏ                           بلگه
ساواشدا قوال چولغانان شال. 

BƏLİK                         بلیک
بویو قیسا لوعابلي کوزه. 

CƏNCƏL                  جنجل
دؤیمک  خرمن  جارجار، 

وسیله سي. 
COM                           جوم

باخ سونه. 
ÇƏMÇƏN                  چمچن

دومان. 
دهدله مک

          DƏHƏDLƏMƏK                
ساییره نین  و  دنیز  اولچمک، چاي 

درین لیگیني اولچمک. 
ƏRCİN                      ارجین

بیر نوع آغاج. 
ƏRVANA                  اروانا

یاشلي دیشي  یئددي  آلتي  آروانا، 

دوه. 
GÖZƏ                        گؤزه

چمن لیک ده چیخان بوالق. 
KEYVƏNİ               کئیوني

کدبانو. 
KÜVƏR                        کوو ر

یا  دیشي  یاشلي  ایکي  چپیش، 
ائرکک کئچي. 

LÖK                             لوک
ائرکک  یئددي دن کئچمیش  یاشي 

دوه. 
MƏCİ                           مجي

دیشي  گنج  دوغموش  قارین  بیر 
دوه. 

MƏRFƏŞ                   مرفش
دوشک  یورغان  آراسینا  مفرش، 

ییغیالن توخونما شئي. 
MIRIXMAQ       میریخماق

]پیشیک  تیکمک.  گؤز  اوتوروب 
اته میریخیب[.

QANDIRMAQ   قاندیرماق
دویونجا ایچدیرمک. 

QANMAQ                  قانماق
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ایچیب دویماق. 
     XƏRƏSU                  خره سو

بوالنـیق سو. 
ÖRÜŞ                        اوروش

هوروش، اوتالق، حئیوان اوتالماغا 
اویغون و یاخین یئر. 

SACAQ                      ساجاق
اوستونه  اوجاق  آیاغي،  ساج 
چایدان،  اوستونه  قویوالن، 
مثلّث  قویوالن  ساییره  و  چولمک 

شکلینده دمیر وسیله.
SAV                                  ساو

ایتیلتمک وسیله سي. 
SAVLAMAQ           ساوالماق

ایتیلتمک. 
SÜNƏ                             سونه

قورود ازمک اوچون قاب، دیبک. 
TAT                                 تات

مالدارلیق  اولمایان،  کؤچري 
ائتمه ین؛ اوتوراق. 

TEŞİ                              تئشي
بیر نوع ایپ اییرن وسیله. 

VƏRƏK                       ورک

بیر نوع تیکانلي و ساري گول. 
YAVIMAQ                یاویماق

عادت ائتمک، اونس تاپماق. 
 

یئرل  قاقازان   -2
سؤزلریندن

شهرینین  قزوین  قاقازان،  ایضاح: 
قوزئیینده یئرلشمیشدیر.

قایناق شخص: محراب بابائی

AYNA                             آینا
رسوم  و  رسم  قایدا،  عنعنه،  عادت، 
}بو گونکی جاوانالر اؤز آیناالریننان 

چیخیپالر{.
 Bugünki cavanlar öz

.aynalarinnan çixiplar

3- لئلین یئرل سؤزلریندن:

شهرینین  همدان  "لئلین"  ایضاح: 
یاخینلیغیندا  بیر شهرجیگیدیر، رسمی 
الله جین"   " آدی  اونون  کیتابالردا 



اهالی  آنجاق  کئچمیشدیر،  دییه 
لئلین  زامان  هر  شهرلرینه  اؤز 
دئمیشلر. آشاغیدا لئلینه عایید  اوچ 

یئرل سؤز وئریلمیشدیر:
خانیم  پروانه  سؤزجوکلر  بو 
توپالییب  وصال  شوقیان 
درگیسینین  فرهنگ"  "نجوای 
یایینالدیغی  نومره سینده  7_جی 

قوشماجاالردان دارانمیشدیر. 

ADAQ                         آداق
مراسیم  بیر  اولونان  ایجرا  تویدا 
)عموما قیز ائوینده برپا اولونان بیر 
نوقول توکئک  توي رسمي( }ما. 
تبقه، قادئي آلوم / اوغالن قیزلرئ 
دئیئک آداقه، قادئي آلوم اوغالن{
BELELƏMAX      بئلئله ماق

بئلئله دئ  قیز  }قو.  باشالماق 
اوشماقه / قوش بئئلله دئ یئرماقه{
NİÇE                            نیچئ

نچون، نه اوچون }قو. نیچئ، نیچئ 
/ بیجه اوووج آرپیجه{

 

یئرل  سونقور   -4
سؤزلریندن

کرمانشاهان  شهری  سونقور 
هئیت  جواد  دکتر  اوستانیندادیر، 
نومره سینده   1  -88 وارلیغین  
بو  گؤره  تورکلرینه  سونقور 

معلوماتی وئرمیشدیر: 
حدودونا  غربی  ایرانین  سونقور 
شهرینین  کرمانشاه  اوالن  یاخین 
قوزئی  کیلومترلیگي   83
شهردیر.  بیر  کیچیک  دوغوسوندا 
فرهاد  قلعه  اطرافینداکی  آیریجا 
سونقور  ده  کندلرینده  قروه  و 

تورکجه سینده دانیشیرالر.
عیراق   _ ایران  شهرینه  سونقور 
گلیب،  کورد  مینلرله  ساواشیندا 
بوگون  کی  ائله  یئرلشمیش،  
کورد  چوخ  تورکدن  شهرده 
واردیر.  فارس  دا  سایي دا  آز  و 
حؤکومت  چوخونو  فارسالرین 

مامورالری تشکیل ائدیر.
ویا  ایکی  هر  اهالیسی  شهرین 
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تورک  باشقا  و  بیلیر  دیلی  اوچ 
چوخ  داها  شهرلریمیزدن  دیللی 
معروض  جریانینا  فارسالشما 

قالمیشالر.
دفعه  ایلک  لهجه سینی  سونقور 
اوندان  و  ویندفور  پروفسور 
)آلمان  دؤرفر  پروفسور  سونرا 
ائتمیشدیر.  تدقیق  تورکولوغو( 
مینه  اللی  ایله  لهجه  بو  بوگون 

یاخین آدام دانیشیر....
سؤزجوکلر،  آشاغیداکی 
یایینالنان  سیته سینده  "سؤزوموز" 
آتا  تورکجه  آغزیندا  "سونقور 
دئییملر  سؤزجوکلر،   سؤزلری،  
همین  آلینمیشدیر.  مقاله سیندن   "
مولیفی   قایناغی نین  آنا  مقاله نین 
و  اولوب  ابراهیمی  مجتبی  ایسه  
اوالن  چاپ  ایلده  جی   _1355

تاکماجه لر کیتابیدیر. 

ABU                                آبو 
ره  دیلي  آبو  اگر  }آس.  بو 
)وارین  اولمیدي  وارو  )ده( 

گویزو  )قارغا(  قرقه  اولمایایدي(، 
)گؤزونو( چخارردي{.

ARAŞMAĞ           آراشماغ
آختاریب، سوروشماق، ایذین آلماق 
)وئرنده(  ورنه  نه  بیره  آلاله  }آس. 

ننه سنه )ننه سیندن( آراشمز{.
آردي سارو چیوري

ARDİ SARİ ÇİVRİ            
)عئیني(  اینه  }دئـ.  چؤرگي  ساج 
آردي  نه  چیوري،  سارو  آردي 

)دالیسي( وار، نه ایوزي )اوزو({.
ARƏM                          آرم
آدام }آس. آج آرم، داش ده ییر{.

AZALƏ                         آزاله
آزاله،  ننه  آزاله،  دادا  }دئـ.  پئهین 

آرسنه چخمي گل آالله{.
OG                               اوگ

اؤن، قاباق }دئـ. اوگده باجی، آرده 
)دالیدا( قیچي{.

İŞİRMAĞ                ایشیرماغ
سیوزلري  ایشرمه لو  ائشیتمک  }دئـ. 
سؤزلري  )ائشیتمه لي  ایشردوغ 

ائشیتدیک({.



BOĞON                   بوغون
یئدي  بوغاز  }آس.  بند   _ باغ 

بوغني وار{.
PİS                                پیس

ایت  دریا  }آس.  نجیس  کثیف، 
آغزینه پیس اولمز{.

TOPUZ                        توپوز
}آس. توپوق اوزن آَرمو )آدامین( 

عقلي، توپوزنه ري )دیر({.
TİVTƏN                      تیوتن

)قیزمادیم(  قزمرم  توستو  }دئـ. 
اولم  کور  )اودونا(  اوتونه، 

تیوتنونه{.
     ÇAT                             چات
سورت  وارو،  یاغ  }دئـ.  چاتالق 
وارین،  )یاغ  قچووه  چات  اوز 

سورت اؤز چاتالق قیچینا({.
XODA                          خودا
وردي  }آس.خدا  آلاله  تانري، 

عینیه، دیشي یوخدي چینییه{.
DADA                               دادا
گلي  نه  سنه  دادا  }دئـ.  دده  آتا، 

گالوي  نمه  نه  اوشاق  که  دردم، 
توتم{.

ĞAZMAĞ                  غازماغ
چیخارماق(  )پالتاري  چیخارماق 
غازمي  تومان  چاتمه مي،  }دئـ.سووه 

)سووا چاتمامیش تومان قازمیش({.
ĞƏMPMAĞ               غپماغ

گیوزني  }دئـ.  قاپاماق  باغالماق، 
)گؤزون  آچماغ  آغازیني  غپدیو، 

باغالدیب، آغزیني آچماق({.
QARNİ DOLİ   قارنی دولو

اروار  دولو  قارني  }آس.  حامیله 
دوغماغي  گؤرنه  یاغ  )آرواد(، 

گه لي{.
QOŞNİ                       قوشني

قونشو، همسایا }آس.قوشني چناغي 
گرم  محبتي  ایله مز،  توخ  قارن 

ایه لییر{.
LƏGƏLƏMAĞ          لقه له ماغ

ایسین  فیل  }آس.  تپیکله مک 
)ایسته ین(، هیندوستان یولیني لقه لر{.
NUMURTƏ               نومورته

)دان(  نومورته ره  }دئـ.باشي  یومورتا 
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چخمه مي )چیخمامیش({.
YAZI                              یازي

چؤل، ائشیک }آس. ایالن شیرین 
دیلنه چخر یازییه{.

   YİĞLƏMAĞ              یغله ماغ
گیلن  ایوزه  قوناغ  آغالماق}آس. 
ایو  اولسا(،  گولن  )اوزه  اوسي 

ایه سي )ییه سي( قان یغلییر{.
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ACCE                        آججه
اَیران  قارینه آججه  آجي }دئـ. آج 

}.Ac qarinƏ accƏ Əyran
AĞRIQ                    آغریق

گئتسین،  آغریغی  }دئـ.  آغري 
 Ağriqi getsin چیشی گئتمه سین

}çişşi getmƏsin
AĞSEYƏN             آخسئین

}آس.  آخسایان  تْوپال،  چْوالق، 
اولمس  تکه  اوغالق  آغسه ین 

درگز یئرل سؤزلریندن
داراییب، دوزنله ین: علیرضا صرافی

خدری "  عرب  محمد   " جناب  سؤزلرینی،  یئرل  درگز  اوخویاجاغینیز  آشاغیدا 
آتاالرسؤزو  درگز  یایینالدیغی  وبالگیندا  عنوانلی  "بهاریه"  و  دوزنله دیگی  نین 

مجموعه سی نین " آ " حرفیندن دارانمیشدیر. 

 AğseyƏn oğlaq tƏkƏ
}olmƏs

AL                                    آل
آلین، آلن }آس. آلده یازیالن پوزولمز 

}AldƏ yazilƏn puzelmƏz
   ANGLƏMAQ        آنگلئماق
آنالماق }آس. آنگله ین بیر دفه گولر، 
 AngleyƏnدفه ایککی  آنگله مه ین 
 bir dƏfƏ gülƏr anglƏmeyƏn

}ikk idƏfƏ
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ASMAN                     آسمان
گؤي }دئـ. آسمانده 

آخترردیم، یئرده تاپدیم                   
       AsmandƏ axtƏrƏrdim

}yerdƏ tapdim
 AST                               آست
اوستئیی  و  آست  }دئـ.  آلت 
 Ast o üsteyi گؤروپبن 

} göripbƏn
باباخرمان

BABAXƏRMAN                
قوزئي خوراساندا قوون نوعو 

BARƏ                               باره
یاز اکینیندن عمله گلن بوغدا 

BOYNİÇ                   بوینیچ
بئشیک 

BOYNİÇİPİ         بوینیچ ایپي
بئشیگین باغي 

BOY                                بوي
کوف 

BÖHÜY                   بؤهوي
بؤیوک }1- آس. آدم کیچئیلیقدن 
AdƏm kiçeyl بؤهوی اوله دی

                     iqdƏn

böhüy olƏdi
بؤهویدی  اؤزن نن  آدی  دئـ.   -2

}Adi özennƏn böhüydi
BUTQƏ                         بوتقه

بوتکا 
ÇAĞA                              چاغا

نفسی  ننه یئی  آته  }آس.  اوشاق 
 AtƏ بلنددی  نفسینه  چاغانئی 
 nƏnƏney nƏfƏsi çaqaney

}.nƏfƏsinƏ bƏnddi
ÇAXMƏQ              چاخمق

آدمئ  دیشله مک }آس.  چالماق، 
اوستئنده  دؤوه  توتنده  نیکبت 
 AdƏme nikbƏt چاخر  ایالن 
 tutƏndƏ dövƏ üstendƏ

}ilan çaxer
ÇAQ                               چاق
چاق  قوالقدان  آدم  }آس.  اتلي 
 AdƏm یئماقدان  حئیوان  اولر، 
 qolaqdƏn çaq olƏr

}.heyvan yemaqdƏn
ÇAY                              چاي

قویو }دئـ. آیریسینئی ایپئی نن چایه 
 Ayrisiney ipeynƏn دوشمه 
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}çayƏ düşmƏ

چئمچه گلین
ÇEMÇƏGƏLİN                 

چؤمچه گلین 
ÇİŞ                               چیش

گئتسین،  آغریغی  }دئـ.  شیش 
 Ağriqi گئتمه سین  چیشی 

}getsin çişi getmƏsin
ÇÖRNƏY                  چورنَي

لوله، }دئـ. آفتافانئی چؤرنه 
          Aftafaney  یئن نن گلن  تکین 
                 çörnƏ yennƏn

}gƏlƏn tƏkin
ÇUXƏ                           چوخه

1- بیر نوع گورش آدي 
2- چوخه آدلي گورشده گئییلن 

پالتار 
DAĞİ                            داغي

داها } آند اولسون مکه یه / داغی 
 And تکه یه  )گلمم؟(  گلم 
 olsun mƏkƏyƏ daği

}gƏlem tƏkƏyƏ
DEZAQ                       دئزاق

تله، دوزاق 
DOLAQ                     دوالق

پاتاوا 
DURAQ                    دوراق

بیر نوع برک قاتیق 
DÜŞÜY                  دوشوي

دئشیک، دلیک }آس. آدم گَری 
سالمه سین  دوشویه  هر  بیرماغینی 
 AdƏm gƏrƏy birmağini

}.hƏr düşiyƏ salmƏsin
ELEYİNƏ                    ائلیینه

اؤنونه، قاباغینا }دئـ. آدم گؤزونئی 
دییلدی  چیخارتمه لی  ائلئیینه 
 AdƏm göziney eleyinƏ

}çixartmƏli dƏyildi
ƏLDƏFİ                      الدفي

قاوال 
فرق  وئرماق

FƏRQ VERMAQ                
}دئـ.  ائتمک  آییرد  سئچمک، 
 Aği وئره دی  فرق  قره دن  آغی 

}.qƏrƏdƏn fƏrq verƏdi
گلین  یولي

GƏLİN YOLİ                    
نوع  بیر  چالینان  آپاراندا  گلین 

موسیقي هاواسي 
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GƏNDƏ                       گنده
یامان، پیس }1- آس. آدم نن بیر 

یاخچیلیق قاله دی، بیر گنده لیق
 AdƏmnƏn bir yaxçiliq

qalƏdi bir gƏndƏliq
سؤزنن  گنده  آغزینی  دئـ.   -2
 Ağzini gƏndƏ یوغورتدیلر 

}söznƏn yuğurtdilƏr
HAYER                           هایئر

هارا  }دئـ. آغ قویون، 
قره قویون، آللیمی هایئرده 

 Ağqoyunقویوم؟
 qƏrƏqoyun allimi

}hayerdƏ qoyum
HAYERDƏ              هایئرده

هایئرده  آتیمی  }دئـ.-  هاردا 
اوستیده  باغلئیم؟ -گتیر دیلیمئی 
 Atimi hayerdƏ باغله 
 bağleyƏm? gƏtir dilime

}yüstindƏ bağlƏ
HAY                              هاي
بیلمئیدی های  هانسي }دئـ. آدم 
 AdƏm اویناسین  سازئی نن 
 bilmeydi hay sazeynƏn

}oynƏsin
XAQANİ                    خاقاني

نوعونون  قوون  خوراساندا  قوزئي 
آدی.

XATEN                     خاتئن
خانیم }دئـ. آجسن آجی یئ، 

درمانده کی تاجی یئ! قره 
پیشینئی اتینی یئ، قرری خاتینئی 

 AcsƏn aci ye!گؤتونی یئ
 dermandƏki taci ye

 qƏrƏpişiyey Ətini ye
}!qƏrri xateney götini ye

   XEYLƏK                    خئیلیک
گئییم،  بیر  مخصوص  چوبانالرا 

کپنک 
XUDAY                     خوداي

ننه  آته  آس.   -1{ آلاله  تانري، 
 AtƏ nƏnƏخودایدیلر کیچئی 
 -2  .kiçey xudaydilƏr
چکه دی،  یئر  آغیرلیغینی  آس. 
وئره دی  خودای  روزیسینی 
 Ağirliqini yer çƏkƏdi

}rozisini xuday verƏdi
İSLƏTMAQ            ایسلتماق
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}دئـ.  قوخوالماق  اییله مک، 
 Ağzimi ایسلتدیلر  آغزیمی 

}islƏtdilƏr
İSSETMAQ            ایسسئتماق

آیریسینئی  }دئـ.  قیزدیرماق 
ایسسئتماق  گؤتینی  اوجاغینده 
 Ayrisiney ocaqindƏ

}götini issetmaq
    İS                                ایس
آدم نن  آدملیق  دئـ.  قوخو  ایي، 
گولدن  قئرمئزی  ایس  خوش 
 AdƏmliq adƏmnƏn xoş

}.is qermezi güldƏn
İSS                                  ایسس

سوتئی  آغزی  }دئـ.  ایس  باخ: 
 Ağzi suteyوئره دی ایسسینی 

}issini verƏd
KİÇİY                      کیچئي

آدم  }آس.  کیچیک 
اوله دی  بؤهوی  کیچئیلیقدن 
 AdƏm kiçeyliqdƏn

}böhüyolƏdi
KÜFLƏMAQ       کوفله ماق

پیله مک 

KÜKƏ                        کوکه
بیر نوع شیرني 

KÜLENC                   کولئنج
کوت 

کورشه گیردي
KÜRŞƏGİRDİ                     

اوشاق اویونو آدي 
QABAL                          قابال

قاوال }آس. آنگلئینه بیر 
کلمه سازدی، آنگلئمینه زورنا 

 AngleyƏnƏ قابال آزدی
 bir kƏlƏmƏ sazdi

 anglƏmeyƏnƏ zurnƏ
}qabal azdi

QESQƏ                       قئسقه
قیسا، گوده }آس. آرزومیز اوزون، 
 Arezumiz قیسقه  عومریمیز 

}uzun omrimiz qesqƏ
َقئیم ائتماق

QEYMETMAQ                 
آغاران  }آس.  گیزلتماق 
ائده  قئیم  گؤزی  ییغلیین  باشی، 
 AğarƏn başi بیلمئیسن 
 ,yiğleyƏn gözi qƏym edƏ
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}bilmeysƏn
قندکوکه   

QƏNDKÜKƏ                 
بیر نوع شیرني 

قرنقولوق
QƏRƏNQULUQ               

اون بئشی  آیئی  }آس.  قارانلیق 
اون بئشی  اولسه،  قرنقولوق 
 Ayey onbeşi آیدینلیقدی 
 qƏrƏnquluq olsƏ

}onbeşi aydinliqdi
قئزلرگولي 

QIZLƏRGÜLİ                
الله گولو، شقایق 

مئیئم چیرپئ
  MEYİMÇIRPI               
اله  هرسیندن  آغاجالرینین  مو 

گلن چؤر _ چؤب 
MƏKƏM                      مکم

آررئق  }آس.  مؤحکم  برک، 
 Arrex ائششیئی مکم تپیشی وار
 eşşƏyiy mƏkƏm tƏpişi

}.vardi
MİNG                          مینگ

سورفه نئی  آچیلمئین  }آس.  مین 
بیر عیبی واردی، آچیلن سورفه نئی 

مینگ عیبی.  
 AçilmeyƏn surfƏney
 bir eybi vardi, açilƏn

}.surfƏney ming eybi
MOZALAX               موزاالق

مازاالق 
NİKBƏT                      نیکبت

نیکبت  آدمئ  }آس.  بدبختلیک 
توتنده دؤوه اوستئنده ایالن چاخر 
 AdƏme nikbƏt tutƏndƏ
 dövƏ üstendƏ ilan

}çaxƏr
OTUZPUL              اوتوزپول

بیرقیران یاریم 
PƏTAVA                     پئتاوا

پاتاوا 
SELAVA                   سئل آوا

چایالق یئري 
SİBİL                          سیبیل

بیغ }دئـ. آششاقایه توفلئیم سققلدی 
 AşşaqayƏ سیبیلدی  یوخارییه 
 tüfleyƏm sƏqqƏldi
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}yuxariyƏ sibildi
SİX _ SİX             سیخ _  سیخ

بیز _ بیز }دئـ. آدمئی توکی سیخ_ 
 AdƏmey tüki اوله دی   سیخ 

} six_ six olƏdi
SUSEQ                         سوسئق
گؤرنده  آت  }دئـ.  سوسوز 
سوسئق  گؤرنده  سو  آخسئیدی، 
 At görƏndƏ axseydi اوله دی

}su görƏndƏ suseq olƏdi
ŞU                                        شو
دئـ. آش شودی، کاسه شو  بو }1- 

}Aş şodi kasƏ şo
TƏPİŞ                           تپیش

تپئشینه  آتئی  آس.   -1{ تپیک 
 Atey tƏpeşinƏ at دوزر  آت 

 dözƏr
واردی تپیشی  یامان  آتئئی  آرام   -2
 Aram atey yaman tƏpişi

}vardi
TƏRNƏ                              ترنه

خیرچا، کاالک
TUTMAQ                      توتمق

نیکبت  آدمئ  }آس.  قاپماق 

ایت  اوستئنده  دؤوه  توتنده 
 AdƏme nikbƏt توتر 
 tutƏndƏ dövƏ üstendƏ

}.it tutƏr
TÜFLƏMAQ     توفله ماق

آششاقایه  }دئـ.  توپورمک 
یوخارییه  سققلدی،  توفلئیم 
 AşşaqayƏ سیبیلدی 
 tüfleyƏm sƏqqƏldi,

}.yuxariyƏ sibildi
تکه یه گلمک

TƏKƏYƏGƏLMƏK      
فصلي.  گلن  ائرکگه   گئچي نین 
مکه یه/داغی  اولسون  آند  }دئـ. 
 And تکه یه  )گلمم؟(  گلم 
 olsun mƏkƏyƏ daği

}gƏlem tƏkƏyƏ
YAĞAC                       یاقاچ

شوو، نازیک آغاج 
YALLƏNMAQ    یاللنماق

آلر  آلن  }آس.  آللدانماق 
 AlƏnیاللنر ساتر  ساتن  وارلنر، 
 alƏr varlƏnƏr satƏn

}satƏr yallƏnƏr
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YARTMAQ               یارتماق
بسله مک 

یئل لنجک
YELLƏNCƏK                

کوف 
YİĞLƏMAQ            ییغله ماق
آغاران  }آس.  آغالماق 
ائده  قئیم  گؤزی  ییغلیین  باشی، 
 AğarƏn başi بیلمئیسن 
 yiğleyƏn gözi qƏym

}edƏ bilmeysƏn
یول _ یوالق

YOL _ YOLAQ              
دب، عنعنه 

YO                                        یو
بیر  گونی  آلتی  }آس.  یوخ 
قیین  ایککی  دروازادان کئچللر، 
 Alti güni bir یو.  خاتینی 
 dƏrvazƏdƏn keçƏllƏr

}ikki qƏyenxatini yo
YUTMAQ                 یوتماق

سووینی  آغزینئی  }دئـ.  اوتماق 
 Ağziney بیلمئیدی  یوته 

}suvini yutƏ bilmeydi
ZİNƏ                               زینه

اوالن  حاصیل  اکینیندن  پاییز 
بوغدا 

 


