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باياتي فالي

   توپاليان: احدفرهمندي
                   قايناق شخص: حليمههاشمكندي،90ياشلي

ساوادسيز،تبريزدهدوغولموش،
يازيالن يئر:تبريز،تاريخ:1389/2/12

ائشيكده قاراچيالر
اوتوروب فال آچيلالر

دئييرلر يارين گلير
هاني به ياالنچيالر!!

گيريش
تاريخبويونجااينسانالرگلهجكدهنهلراوالجاغينیماراقالنميش،بوماراقالرين
كيميلری ايلگيلنميشلر. قونوالرال كيمی كاهينچيليك فالچيليق، كؤلگهسينده
نهلر ده كيميلری اؤلهجكلرينی، نهواخت كيميلری ائولنهجكلرينی، نهواخت
بعضي آنجاق چئويرميشلر. اوز يولالرا بو اوچون اؤيرنمك ياشاياجاقالرينی
اينسانالرينبيراَيلنجهواَيلنمهمقصدیايلهماراقالنديقالریفالچيليغیگولونج

بيرايشبيليبلر.
فالچيليقچوخاسكيچاغالردانبریاينسانالرينآراسيندايايغينبيرمشغوليتدير.
بو فايداالناراق، اولماقماراغيندان يييهسي بيلگي اينسانالرينگلهجكحاقّيندا
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ايشفرصتداليسيجاگزنلرهبيرقازانجقاپيسيناچئوريليب.فالالريناباخديرانالر،
چوخواختائشيتديكلريندنخوشالنمازوياقارشيسينداكيالريناونونخوشونا
گؤزلمهلره گركسيز ايله سببی وئرمهسی وعدهلر بوش دوشوندويو گلهجگينی
حيرصلی عصيانكارليقال نتيجهسينده رئالالشماماسی بونالرين گيررک،

داورانيشالرگؤستررلر.

فالچيليق،زامانچئورسيندهايكييئرهبؤلونور:

الف. كئچميشی گؤرمك  
ب. گله جگی گؤرمك

فالچيليغين،تخميناً،آشاغيداكینؤوعلری
بير_ بيريندنفرقلنديريلهبيلر:

1.گؤیجيسيملرينينوضعيتينهاساساًفاالباخما
2.كيتابآچماقالفاالباخما

3.گوزگوفالی
4.پوشكآتمااوصولو

5.كفكيروچرچيوهايلهفاالباخما
6.بؤجكلرينحركتلهداورانيشينااساسالناراقفاالباخما

7.توستويهاساسالناراقفاالباخما
8.رقمفالی

9.يوخويوزما
10.قوشالرينحركت،سسوداورانيشينااساسالناراقفاالباخما

11.ايالنالرينحركتوداورانيشينااساسالناراقفاالباخما
12.اْودفالی

13.وحیلهگلهجگیگؤرمك
14.اوزونوبدنينقورولوشناخيشالرينااساسالناراقفاالباخما
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15.الايزلرينهاساساًفاالباخما
16.دملهمهليلرلهفاالباخما

دئمكبونالرهلههاميسیدئييل.

تحتالشعور واريانتدانسا هانسی هر كؤكو متودالرينين باخما فاال چئشيدلي
تحتالشعور واسيطهلرله مختلف يا گؤتورمك، نظارتينی شعور اوزريندن
اوالن آنالشيقلی اوچون شعور عادی سيقنالالرينی سيمبولالرينی، كدالرينی،
كارت كيمسهلري واسيطهسيله، گوزگو بونو بعضيلری چئويرمكدير. فورمايا
آيري  _ آيري دا باشقاالری بير واسيطهسيله، كيتاب چوخالري واسيطهسيله،
اؤز اينسانالر اوالن يييه باجاريغا بو دا اكثرحالالردا يولالرالحياتاكئچيريرلر.
چيخارالرينانامازقيلماق،قارشيالريناقرآنكيتابیقويماق،فاالعربقرافيكاسی
دْون ايالهی قدر بير فندلرله كيمی و... باخماق كيتابالرال يازيلميش ايله
گئيينديريرلر.دوغروسوايسهكيتابالفاالباخانبيرچوخفالچيالرينقارشيالرينا
بيری هئچ دانيشديقالرينين كيتابالردا اوخودوقالری اورادان طالعی و قويوب
آلاله يوخ، عملی شيطان ايشلرينين اؤز اونالرا، بو اوالراق، سادهجه اولمور.

قابيليّتیاولدوغونوباشقاالريناثبوتائتمكاوچونالزيماوالنبيرآلتدير.

جبارمحمدوف»ديپلوماتيكپسيخولوگيا«_ دايازير:
وارليق قوتسال اوالن ائتكيسي گوجلو قاباقچوخ اسالمدان عربستاندا، قديم
اونا طرفيندن هر ياريمآداسینين عربستان واريميش. بوت بير تانينميش كيمی
نذيرلرآخيشيبگلر.اواينسانالرينبيرچوخآرزوسونويئرينهيئتيررميش.آنجاق
زامانسورهسيندهآرادانگئدير.چوخ_ چوخسونراالربوبوتونخيدمتچيلريندن

بيریاونون»معجزهلرينين«سيّریبارهدهآشاغيداكيالریيازير:
»منگؤزوموآچاندانبومعبددهاولموشام،دؤزومسوزلوكله،نهواختسااوستاديم
منه طيلسيملری گيزلی اوخودوغو اوچون سالماق راضی بوتو مقدس كاهين
دهاؤيردهجكگونوگؤزلهييرديم.بوطيلسيملرايسهبيرتكاونامعلومايدی،
بو اوخودوغو سونرا نيازيندان  _ نذير يالواريشالريندان، سايلی اهالینينچوخ
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و گؤندرير اوو اوغورلو اووچوالرا ياغديرير، ياغيش بوت مقدس طيلسيملرله
اّولبو ...نهايت،اوگونگليبچاتدی،اوستاديمكاهيندونيادانكؤچمزدن
منيم ايسه اؤيرنديكدنسونرا سيرلری بو اولدو. راضی دهآچماغا منه سيرلری
اؤزومونبوتهبسلهديگيمايناميئرلی_ ديبلیيوخاچيخدی.بئلهكی،سندئمه
بوتونبومعجزلرينهمينبوتههئچبيرعاييدياتیيوخايميشومسئلهتامامباشقا
بيراواليايلهايلگيلييميش.اوستاديماؤيرتدیكی،بونوناوچونهاوانيننئجه
اوالجاغينی،اوووننهزامانگوراوالجاغينیو...قاباقجادانمرتّبلشديرمكبير
آزچتينايدي،ياغيشينفيالنواختیياغاجاغينیدقيقبيلديكدنسونراجماعتين
اوستاديم يوخ. گلدی واخت نه الزيمدير، يالوارماق بوته قارشيسيندا گؤزو
فايداالنيرميش، داورانيشيندان حيوانالرين جوجولرين، مختليف اوچون بونون
رنگينی قورباغاالرين توپالشماسيندان، پتگينه اؤز گئتمهييب اوزاغا آريالرين
و چيخماسيندان اوزونه سويون زليلرين آلماسيندان، رنگ قارامتيل دييشيب،
قبول نذيرينی گلميشلرين يالواريشا اوندا، يالنيز ياغاجاق، ياغيش تئزليكله ...
ساليرميش. اله سونوجونو ايستهيهجك گؤندرمهسينی ياغيش بوتدن ائديب،
باشقاواختايسهمختليفبهانهلرلهجاوابدانياييناردی.معبددهساخالديقالری
اوچون آختارماق يئم فالالشماسيندان، باليقالرين و قوشالرين دووشانالرين،
اورا_ بوراوورنوخماسيندانبئلهنتيجهچيخاراردیكی،ايقليمعينیبؤلگهنين
واختدا هامان سوستلشديريب، واختدا عينی جانليالرينی بوتون نؤوعلو عينی
باليقالر يا و ككليكلر دووشانالر، بوراداكی اگر دئملی، فالالشديرديغيندان،
فالالشيب،يئمآختاريشيناباشالديسا،مئشهوچايالرداكیبوتوننؤعدووشان،
ككليكوباليقالردايئماوچونوورنوخماغاباشالديغیواختديرويالنيزاوندا
يئتيرمهسينی اوو ياخشی اونالرا بوتدن آليب نذير اووچوالردان دوزولن قاپييا
اوچون گئيديرمك دونو واقعيت مسئلهيه زامان بو ده اؤزو آرزواليارميش.
معناسينیاؤزودهبيلمهديگیبعضیاويدورماسؤزلردهاوخويارميشكی،گويا،
بوداطيلسيمدير.دوغروداندا،بوتهنذيروئريلنگونباشقاگونلرهنيسبتاًقات
گوندن  _ گون اينامی اوالن بوته دا بو اولورموش، راست اوو آرتيق قات  _

آرتيراردی.
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اوستاديميناؤلوموندنسونرامندهبيرمّدتبوجورعالمهليكائتديمواينصافاً
بوتون»قدرتين«دناوالناينامیودئملی،بوراآخيشيبگلننذيرلرينميقدارينی
بيره_ بئشآرتيرابيلديم.آنجاقتئزليكلهايسالمينبويئرلرهآياقآچماسیايله،

منيمبوتومايشسيزقالدیواؤزوموندهبازاريمباغالندی«
بونوكيمسهلرين بيرچوخآدامگلهجكدنخبروئرهجگينیو اينديكیواختدا
فالالريناباخاراقائدهجگينیايدعاائدرکاينسانالریآلداتماقدادير.اينسانالربو
بيلمهلرينهباخماياراقبونالرينضررسيزمشغولاولدوغونو نيّتلريني فالچيالرين
قازانجالر دوشونجهلريندن عاجيز بو اينسانالرين ده كيميلری ائدركن، ايدعا

تاپيرالر.
فالچيالرين، ائدن ايدعا وئرهبيلهجكلرينی خبر كئچميشدن يوخسا گلهجكدن
ايچريسينده امكداشليق جينلرله دئييل. اوالسي بيلمهلری گلهجكدن كئچميشله
اويدورماالر، بو دانيشانالرديالر. ياالن گومانال يالنيز كسلر كيمی بو اوالن
خورافاتابويونايَنكيمسهلردهداهاآرتيقاولور.بوكسلراؤزلرينهفالچیدئينلردن
اؤزلرينجهاؤزل ايلهقورخار،كدرلنر،سئوينر، ائشيتديكلریبوشسؤزلرسببی
يولالرآختارديقالريزامانگولونجبيردورورمادوشرلر.فالچيالرينسؤزلرينه
اويماق،گلهجكلهكئچميشاوچونبيلگيلنمكگوماني،اونالرينگؤسترديگي

يولداآدديمالماقبؤيوکبيرآزغينليقساييالبيلر.
گولوب دئييب گئجهلري اوزون آراسيندا عاييلهلري آذربايجان آشاغيدا
آرخاالناراق ژانرينا باياتی خزينهميزين فلكلور اوچون كئچيرمك خوشلوقال

ايكيتورفالدانسؤزآچاجاغيق.
باشالنيب دورومال بير گؤزل آدالناراق فالي« باياتي باياتي/ »فال  فالالر بو 

قورتولور.

بيرينجی باياتي فالي: 

فرقلي باخيميندان مضمون بيريندن  _ بير اوزرينده كاغاذ بير اولوركي: بئله
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اوالراقدؤردبوجاقليجيزگيياداييرهشكيللرينايچيندهباياتيالريازيلير.نيّت
كاغاذين يازيالن باياتي بارماغيني گؤستريش يوماراق گؤزلريني كيمسه ائدن
باياتينين هانسي بارماغي يئردهساخاليير. ايستهين اورگي اوستوندهگزديريب
اوجادان باياتي فال او حسابالنير. فالي اونون باياتي هامان دايانيرسا اوستونده
اوخونور،نيّتائدنايسهاؤزاورگيندهتوتدوغونوهمينباياتيدااوالنپيامدان
آلير.فالينياخشييوخساپيسگلمگينينيّتائدنكيمسهيالنيراؤزودوشونور.
كاغاذين اؤنجه دئيه، اوزولمهسين قاتيالنالر توتماغا فال بئله آرتيرمالييام
آرتيق ياشاييشالرينا گلهجك ائدنلري نيّت چاليشارالر؛ يازانالر باياتي اوزرينه
باياتيالردان تؤرهدن شنليك سيغالالييب، اوركلري اوچون، اومودالنديرماق
فايداالنسينالر.دئمكباياتيالربيرصفحهدننئچهصفحهيهقدريازيالبيلير.فال

باياتيالرداناورنك:

درويشم كشكولوم وار
هر باغدا بئش گولوم وار

چاغيررام يا ايالهي!
سن آچان موشكولوم وار.

 
داغالر دومان آرزيالر
چايالر چمن آرزيالر

منيم ده سينيق كؤنلوم 
سني يامان آرزيالر.

 

ايكينجي باياتي فالي:

بوللو آراسيندا قْوشوالنالرين فاال بو وار. شنليك هيجانال آرتيق داها فالدا بو
_ شيريناونودولمازلحظهلر ايلنجهياراديليبشيرين صميمتلهگولوشدولو
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ذهنلرهيئرلشديريلر.
باياتيفاليبئلهتوتولوركي:نئچهنفريادداشينداياخشيباياتيالرتوپاليانكيمسهلر
سئچيلير. باش بؤيوک يا مالال ايسه نفر بير ائديب شيركت كيمي اصليعضو
مالالالينهبيرتسبيحآليبداناالرينينبيربؤلومونآييريباليندهساخاليير.دؤوره
اوتورانالرينبيريندنايستهييرنيّتائلهسين،نيّتائديلندنسونرامالالنينبويوروغو
ايلهباياتيبيلنلرسيراايلهباياتيالرينيناولمصراعيناوخوماغاباشالييرالر.مثال
ايلكنفردئيير:»عزيزينمگولاللر«،ايكينجينفردئيير:»آغالرامآغالركيمي«
تسبيح مالال اوخودوقدا مصراعين ايلك باياتيسينين سؤيلهديگي نفر هر و...
اوچون اووجونداگيزلتديگي داناالريني تسبيح مالال بيرينيچيخير. داناالرينين
واختيني يئتيشهجك هاچان داناسينين سون تسبيحين باشقاالري ائدنله نيّت
بيلميرلر.باياتيسؤيلهمكسيراايلهداوامائديرهاميهيجانالمالالنين»وئرباشا«
سؤيلهين باياتي  مالال يئتيشديكده داناسي سون تسبيحين گؤزلهييرلر. سؤزون
نيّتائدنكيمسهاؤزنيّت باياتيكاميلسؤيلنديكده كيمسهيه»وئرباشا«دئيير.
ائتديگيآرزو_ آمالينيننتيجهلنمهسيناوباياتيدااوالنپيامدانآلير.گاهدان
باياتيسؤيلهينلرخاصبيرباجاريقالباياتينينسؤزلرينيَدييشيبشنليكيايماق

اوچونساتيريكدئييمليبيرسؤزلرلهباياتينيتاماماليارالر.
اؤرنكاوچون:

عزيزيم ناتارازي
بوداشدي بو  تارازي

كيشي نين ائوين ييخار
آروادين ناتارازي

  
عزيزيم يوز ده وار

اللي ده وار، يوزده وار
اؤپمه لي توپوق گؤردوم
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توپورمه لي اوز ده وار.
 

دريادا چوخ باليق وار
روزي وئرن خاليق وار

جوانالر ائولنمه يير
دئييرلر باهاليق وار.

نيّت نفر ايكينجي سونرا دئييلندن باياتي چيخان اوغرونا ائدنين نيّت ايلك
فال ايله سؤزو »باشال« ائتديگي خيطاب دئينه باياتي ايلك مالالنين ائديب،
اوالنالرا  مجليسينده بوتون ائتمك نيّت كيمي اجبار گاهدان باشالنير. توتماق
باشالنيبسوناچاتماسيساعاتالرسورور.دئمك فالي باياتي اولونور. تكليف
بومجليسلردهچايايچمكدنباشقادادلي_ دادليشبچرزلردهيئييلير.اؤرنك
اوچون:بادام،قوزايچی،قوروتوت،يئميش،اييده،قوروانجير،ميالخ،آسما
آلما،آسماهئيوا،آسماآرموت،قاباقتوخومو،قارپيزوقاوين)قووون(توخومو.
اريك قاويرقا)قووورقا(، قوروسو، آلچا اريكچردگی، توخومو. گونهباخان

قاخی،پيشميشپاخال...
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باياتيالر )1(
پرويز يكاني زارع

سيندهچاپ نشريه اورين"   " اوالن نشر خويدا اول بوندان ايل نئچه  مقاله بو
اولموشدور.باياتيالرحاقّيندانيسبتاًجامعبيرمقالهاودوغوناگؤرهاونونبيرداها

يايينالييباوخوجواليميزاچاتديرماسينیفايدالیگؤردوک.
قيدائتمكالزيمديركیمقالهدهمختصرقيسالتماالرآپاريلميشدير.

)ائلبيليمیرئداكسياهئيتی(

باياتيميز باشالنير
عشق اور كده داشالنير
قوالق وئرين آ دوسالر
ائـل نغمه سي باشالنير

باياتي،آغيزادبياتيميزينچوخياييلميشليريكژانرالريندانبيريوچوخدرين
ليريك و ييغجام قيسا، ائدن ايفاده فيكيرلر اخالقي فلسفي، اجتماعي معنالي،

پارچاالريدير.باياتيياراتماقسادهنظرهگليرسهده،اصليندهچوخچتيندير.
نييهكي،گرکدؤردجهميصراعدااودابديعيوتأثيرليشكيلدهتامامالنميشبير

دوشونجهاؤزعكسينيتاپميشاولسون.
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باياتيانآرتيقحيّسله،هيجانالاينسانالرينايچريايضطيرابالريايلهعالقهدار
سؤيلهنيلير.ديّقتيئتيرين:

دريا اولالم، بوالننام
سوجاق اولالم  سوالننام
ساغ گؤزوم سنه قوربان
سول گؤزومله دوالننام

دوغورداندا،بيزبوكيچيكشعيرپارچاسيندا،عؤمور،سعادت،وارليقوحياتيني
دؤيونتولريني اورگينين گئنيشلي دنيز آنانين بير ائدن فدا يولوندا ائوالدينين
ديّقت دا واريانتالرينا توپالنان آغيزدان باياتينين هامان ياخود دينلهييريك.

بويورون:

سحرين يئلي اسـدي
سويوغو مني كسدي

ساغ گؤزوم دوستا قوربان
سول گؤزوم منه بسدي

يا
عزيزيم،كيمي گؤزلــر؟

تار چــاالن سيمي گؤزلر
ساغ گؤزوم سنه قوربان

سول گؤزوم كيمي گؤزلر

آذربايـجان وار. يئري گئنيش ادبياتيندا آغيز كيمي آتاسؤزلري باياتيالرين،
باياتيالر اوالن بيري ژانرالريندان ياييلميش چوخ ادبياتينين خـالـق شيفـاهي
ياشاميشدير. بويو عصيرلر _كئچه كئچه آغيزا  _ نسيله،آغيزدان  _ نسليدن
اونودوروق. اولدوغوموزو ثروت معنوي بير نئجهحدودسوز اؤزوموزده بعضاً،
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حيس نفسي آراشديريجي ده يئنه الكين تاالنيب، تاالنان يانيب، يانديريالن
وار. و... يازماالريميز ال باياتيميز، مينلرله چارپمايان گؤزونه صّراف ائتمهين،
فولكلور حسابسيز  _ سايسيز ده يئنه سيلينرک يادداشالردان اونودوالراق،
نمونهلريميزاؤزآراشديريجيوتدقيقاتجيوتوپالييجيسينيگؤزلهيه_گؤزلهيه
قالماقدادير.بئلهبيرايشلرديركي،وارليغيميزينوطالعيميزينصاباحيبوايشلرين
نهواخت،هانسيسويّهدهگؤرولمهسيندنآسيليدير،ويالنيزبوايشلرينرئالليغا
چئوريلمهسيكيمليگيميزي،هانسيكؤكلراوستهجوجرديگيميزيآچيقاليابيلر.
شكيلده تام سجيهلي، ليريك پوئزيياسينين خالق شيفاهي باياتيالر،آذربايجان
ماراقلي بيريدير. نمونهلريندن ياييلميش گئنيش و ثابتلشميش فورماالشيب
يئرآچميشو اؤزونه دا ادبياتيندا يازيلي باياتيآذربايجان بوگون بودوركي،

چاغداششاعيرلريميزاؤزياراديجيليقالرينداباياتيداندايارارالنيرالر.
پوئمادا بير بيرينده باياتيالرينهر بؤيوکوتؤكنمزخزينهدير. بير باياتيالريميز

اولدوغوقدر،فيكيروحيسلرايفادهائديلميشدير.
باياتيالراساساعتباريايلهمؤلّيفسيزدير.ائلهبوناگؤرهباياتيالربيرنفرييوخ،
بلكهبوتونخاليقيميزيايفادهائدير.الكينمؤلّيفيبللياوالنباياتيالرداواروبو

باخيمدان"ساريآشيق"ينياراديجيليغيخصوصيلهسجيّهويدير.
بو وار. باياتيالر سؤيلهديگی دا آشيقالريميزين آيری عالوه آشيقدان ساری
آشيقالر،اؤزلرينيتانيتديرماقاوچون،باياتيالريني"منآشيق"،"عزيزيم" و...
سؤزلريايلهباشاليارميشالر.باياتيالريبوفورمالعالمتلرينهگؤرهآشاغيداكي

شكيلدهقروپالشديرماقاوالر:
"عزيزيم" موراجيعتيايلهباشالنانباياتي:

عزيزيم، قاندي،اؤلـدو
اودالرا ياندي، اؤلدو
آغاج اييلدي سيندي
ايگيد اوتاندي اؤلدو!
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"منعاشيق"،"عاشيقم"،"منعاشيقم" موراجيعت
وتقديماتالريايلهباشالنانباياتيالراعنايتبويورون.

من عاشيق، گونه قالدي
ائل گئتدي، بينه قالدي
كرمين گؤروش چـاغي
آخيرت گونه قالـدي.

  
عاشيــقم، شـــاه آدادا
يار گئـــدير شاه آدا دا
نه گؤروم يامــان اوزون
نه گئديم شـــاها دادا

  
من عـــاشيقم، يـاد الي
يا ديوانه، يـــا دلــي

قبريم اود توتوب يــانار
سنه َديســه ياد الي.

اولماالرينا هيجالی 7 ده ميصراعی هر و ميصراعالی دؤرد عموماً باياتيالرين
باخماياراقاونونبيرنئچهباشقانوعوداواردير،اوجوملهدنبيرينجيميصراسی
عيراق قوزئی نوعو باياتی بو باياتيالر اوالن عيبارت هيجادان دؤرد آنجاق

توركلریآراسينداخويراتآدیايلهچوخيايغيندير.

بويان داغالر
ياتيبسان، اويان داغالر
بويان حسرت ايچينده

نئجه دير اويان، داغالر؟!



گلمك راست دا باياتيالرا ميصراعلی آلتی بعضا خويراتالريندا كركوک
ممكندور:

قاشالريــن قـاراسينـا
خط چكيـب آراسينــا
لــبللرين ملهـم ائيلـه
سورت باغريم ياراسينا
بيلمم نه عالج ائديـم

آيـريليـق چـاراسينــا
  

ايرليسورولورو باياتينينايكيواريانتيداسؤيلهنيلمهفيكري بير البتهبورادا
داهادا فيكري، يئرلشن باياتيدا ميصراالر اولونموش عالوه گليركي، نظره بئله

قوّوتلنديرير.

مؤلّيفلرينه باياتي كيمي  " عزيزي  " ،" آشيق  " باياتيالردا توپالنان آغيزدان
توپالديغيميز اساسيندا يازماالر ال الكين گليريك. راست صورتده چوخلوجا
"شـريف"، "حسـرتي"، "قـوربـان"، ياناشي بونالرال ايسه اؤرنكلرينده باياتي
و زياد"   " ، تنها"   "، "ضابيط"  نبي"،  " "علي"، احمد"،  " "عبدولال"، "ذليلي،

بوكيميباشقامؤلّيفلرهدهتوشگليريك:

باغريم باشي آغ يارا
تيف اولـوبن آغ يارا
محشريدير قوربانين

يـار قاالنــدا آغ يـارا
  

زيادام باشـدان يـارا
آرتيبدير باشدان يارا
مني حسرت ياراتدي

يـارادان باشــدان يـارا
  

14
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سئير ائتديـك سايـرئجانـي
بييـــاني، سايـــرئيجانـــي
شريف پئشگش گؤندردي

جـانـانـا ســـاري جـانــي
  

"ذليل"ي يارا قاندير
تيف باغريم ياراقاندير
آتما غمزه ن خدنگين
دَ يمه سين،يارا قاندير

  
"آشيـق نبـي"دي آدي

قدم منـي نه بودادي
آد منيم، يار اؤزگه نين
نئيلـرم نابــود آدي

  
قارشيدا ساري گؤردوم

ترالني، سـاري گـؤردوم
ضابيط، يارين مئيل ائلـر
رقيبـه سـاري گـؤردوم

  
تنهايـي اؤزگـه شـانـا

زولف اوزدو اؤزگه شانا
لـبلرين زنبوري يـم
گئتمرم اؤزگه شـانـا

  
ايكي ميصراالري اّولينجي ايكي واقعده دئييلميشدير. طرزينده رباعي باياتيالر
ميصرانين دؤردونجو زامان چوخ اوالراق مقّديمهسي ميصراالرين سونونجو
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باياتينين ميصراالر آخيرينجي ايكي و گلير اوچون سالماق نظمه قافيهسيني
مقصدينيآچيقاليير.

باياتيالردا،1ـ2ـ4-جوميصراعالرعينیقافيهلي،3_ جوميصراعايسهسربستدير.
بو واردير.خوصوصيله، جيناسالري و قافيه رديف، اؤزلرينهخاص باياتيالرين
كيچيكژانرداخالقيناوستاليقالجيناسالردانفايداالنماسيدوغروكياينساني

چاشقينديرير.اؤرنك:
عزيـزينــم سـاليـانــا

دارا زولفون، سال يانــا
نئجه سن بير آه چكيم

كور قورويـا، سال يانــا
  

دؤردونجو فعلي، "سالماق"  ايكينجينده آدي، يئر ـ ساليان ميصراعدا بيرينجي
ميصراداايسه"سال"،قاييقويئلكنمعناسينداايشلهديلميشدير.

ياخود:
عزيزيـم ســودا يانــدي
سئل گلدي، سو داياندي
عشق اودونـا سو تؤكـدوم
آليشـدي سـو دا يانــدي.

ياخود

زولفون سودا مار كيمي
اوينار سودا مار كيمي
سيزيلداتدين عاشيقي
ياغا سو دامار كــيمي.

ياخود
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بو باغالر، خارا باغــالر
دوشمنين خارا باغالر

اوستومده يار آغالسين
ياد آغالر، خاراب آغالر

ياخود
عاشيقم،كيم صــاداغا؟

كيم قوربان،كيم صاداغا؟
من مجنون واريثييم

قويمارام كيــمسه داغا.
  

بير بئله باياتيالرينمعيّنميصراعالرينداپوزولموشكيميلرگؤزهديير. بيرسيرا
اويغون يا و صائيت معيّن ائديليب ديقت حتّي دوزلير. زاماني تلّفوظ باياتيالر
صاميتآرتيرماقالبوپوزغونلوقآرادانقالديريلير.آشاغيداگلناؤرنكلرديقت

يئتيرمهليدير:

مـن عاشيــق )+ ام( دالــدادي
خال)ـ  ين()+الرين آي( دالدادي

ـ  ين()+ الرين آي(دالدادي جامال)
ـ  گؤرمه يه( حسرت اولدوم جامال)ـ  ين()+ ا()

منـــي گــؤردو، دالـــــدادي

ياخود:

قارشي)+  ميز( دا او دييار
مـن دويـمازام،او دويـار
گل مؤوجودون يولوندا
پــروانه تـك اودي يـار

ياخود:
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)+  من( عاشقيم، ند ن داد
مورغ آغزينـدا نـد ن داد

شوتور اؤز بارين چكـر
زنگين ائيلــر نـد ن داد؟

ده سؤزلره گؤرونن معناسيز ياخود اولمايان، بللي بيزه بعضي باياتيالردا
اولمايان معلوم بيزه هلهليك معناسي يا و پوزولموش بونالر، راستالشيريق.
سؤزلردهاوالبيلر.احمدجواديناليازماسيندابئلهسؤزلر،يئرآدالريوايفاده
فورماالريچوخدور:اؤرنكاوالراقآشاغيداگلنايكيباياتيياديّقتبويورون.

قاتئق قيراغ توخـماجـار
يئل اسيب، بورجون آچار

دوست بوخويلو قاليبدير
گتيــر اونـا بيـر آچـار

  
سـامـاواري دولـدومـو؟
چاينيكده چاي اولدومو؟
سيـزدن سـوآل آليــرام
بيـزه ايـذين اولـدومـو؟

  
راست دا واريانتالرينا باشقا باياتيالرين مشهور معلوم، يازماالريندا ال گاهدان
گليريك.گاهدانايسهتكميصراالرباشقاشكيلدهاولوركي،پوزولدوغوّظن

ائديلير.الكيناولسونكيبودابيرباشقاواريانتدير.اؤرنك:

عاشيــق،ترسـي نـه يـه
تر دامــار، تر سينه يــه

خسته نين گؤزو دوشموش
يئتيشميش تر سينه يـه
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باياتيالرين اؤز لليكلري:

باياتيالرداهمقديمليكهمدهيئنيليكوار،وبونالرآلتينكيميهردؤورهده
چيشيدليَدييشيليكلرتاپساالرداقيزيلليقايتيرمير.

كيمي فورما دا گاهدان ژانر، گاهدان باياتيني شوناسليغي، ادبيات آذربايجان
حيّسي  _ فلسفي و زنگينليگينه استتيك  _ بديعي باياتي بيزجه ائديرلر. قبول

درينليگينهگؤرهژانرديروبيرسيرافورماالروشكيللرهماليكدير.
باياتينيناساسيمضمونوايدئياسيايسهآخيرميصراعداوئريلير.اؤرنك:

قيزيل گول اولمايايدي
ساراليب سـولمايايـدي
بير آيريليق، بيـر اؤلـوم
هئچ بيري اولمايايـدي

بئيتلر ايكي بو بئيتلردير.فقط ايكي اوالن باياتيالر،ظاهيرجهچئشيدليوزنلرده
ايچريسيندهانيايغين،انبشري،انطبيعيدويغوالرواينسانيقايغيالراماليكدير.
چوخلوجاياشاييشجيهازويار_ ياراغيندان،اؤيوشموشوييرتيجيحئيوانالر،
بيتگيلر،اكينهجكلر،غالتوبدنعوضولريندنبحثائديلنهابئلهمؤجودالرو
ادبيات شيفاهي آذربايجان اولونان ساحهلرينهحصر مادي ياشامين و وارليقالر
اثرلرونمونهلرينترسينهاوالراق،باياتيالراساسدااينسانينايچريوقئيرمادي

حاجتلريوبشريهيجانيوميليتچيمسئلهلردنسؤزآچير.
عمومي اولوسالرين شرق ياخين ديل بو ديليدير. قارداشليق ديـلي باياتيالرين

ديليدير.

باياتيالرين محتواسی: 

باياتيالرچوخدرينمعنالي،فلسفي،ايجتماعي،فيكيرلرايفادهائدن،قيسا،ييغجام،
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ليريكپارچاالردير.باياتيالرانچؤخدرينحيسله،هيجانال،اينسانالرينايچري
ايضطرابالريايلهعالقهداريارانير.

بـايـاتيالريـنينساييچوخونوعلريچئشيدلياولدوغوحالدا،اؤنمليحيّصهسي
وطن نجابت، ايگيدليك، ايسه قيسمي بير ائدير، تصوير عشقي و سئوگي
سؤز مضمونالردان كيمي بو و آليشماسي آييد حئيوانالرا اينسانين سئورليك،

آچير.
باياتيالرداخالقحياتينينبوتونساحهلري،مباريزهسي،وطنوائلسئوگيسي،
باخيشالریعموميلشميششكيلده فلسفي نيفرتی، ايستكلريدوشمنه و آرزو
اليالالر، اوخشاماالر، آغيالر، توپالنان آلتيندا آدي باياتي اولونورسا، عكس
هوالوارالر،ساياچيسؤزلريوبيرپاراماهنيالرداداخالقحياتينينبيرساحهسي

تصويرائديلير.
باياتيالراساساًليريكشعيرلرديروهاميسيموسيقيايلهعالقهداردير.باياتيالردا
عشق، صاف عالمي، داخيلي زنگين كيفيتلري، معنوي و گؤزل اينسانالرين
و رئال چوخ دويغوالری محبت و عشق اولونور. ترنّم صداقتي و وفا محبت،
شيرينشكيلدهتبليغائديلير،اينسانيياشاماغا،سئومگه،مباريزهيهروحالنديرير.
و گؤزل حيّسلر دونيوي سئوگي، آزاد ليريكا، ساغالم و اثرلردهكيصاف بو

بديعيبيرشكيلدهوصنعتكارليقالشيرينبيرديللهايفادهائديلير.
اؤرنك:

داغ بـاشيـنـدا قـوزو وار
آهــو كيمـي گـؤزو وار

بير قلب بير قلبي توتسا
كيميـن اونا سـؤزو وار؟ 

آردیوار
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افشار يئمك لري

 آدالريالحاضيرالمايولالري

توپاليان: سيامك حسينعلي زاده )ارگين(

1(  چؤركلر: 

الواش ) تندير الواشی(:تنديردهياپيالنآغونازيكچؤرک.
ساج الواشی:ساجاوستوندهبيشيريلننازيكچؤرک.
كند چؤريی:اونوناباشقابيرماّدهقاتيلمايانچؤرک.
آرپا چؤريی:آرپااونوندانحاضيرالنانچؤرک.

سوتلو چؤرک:خميريندهسويئرينهسودايشلهديلنچؤرک.
جويزله و شكر سود، ايسه طرفی بيری او اُون، طرفی بير فتير:  اوزلو  ايكی 

)قوز=گيردكان(قاتيشيقاوالناون.
ياغلی فتير:اوزرينهياغالقاريشيقيومورتاوزنجفيلسورتولنفتير.

سنگك: تئزهضماوالناوچبوجاقلیچؤرک.
بيشيريلن خميرله قالين كؤكه( شيوهسينده، تبريز و ديليميزده )ادبی كوكا:

چؤرک.توركييهتوركجهسينده»پيده«.
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ايچلی كوكا:ايچريسينهجويز،زجفيلويومورتاساريسيعالوهائديلنكؤكه.
هؤروكلو كوكا:خميرينكنارالريناساچهؤرويوشكلیوئريلنكؤكه.

شوربالی كوكا:خميريناوستونهاتقييمهسی)دوغرانميشات=چرخكرده
اَت(ودوغراقلیسوغانآرتيريليببيشيريلير.

كوماچ)كؤمچ(:قوناقليقالراوچونشيرينخميردنياپيالنكؤكه.
يول كؤكه سی:الايچیبؤيوكلويوندهبيشيريلنكؤكه.

اوروجلوق كوكاسی:خميریياغ،يومورتاوشكرلهيوغرولوباوروجلوق
آيیاوچونبيشيريلنكؤكه.

سؤز .)بو كؤكه شيرين و پوک حاضيرالنان اوچون قوناقليقالر گوللوجه:
فارسجاياگئچميشوكولوچهتللفظاولونور.(

كوت: تنديرينقيراغيندانقوپوبكؤزاوستونهدوشنقابارميشخمير.

 2( ايچگيلرين آدالری: 
  

طبيعیايچكيلر،دملهَمهليلر1،شربتلر:

الف( ايچگيلر:
ائيران )آيران(:قاتيقوسوايلهالدهائديلير.

دْووغا:كرهسیآليناندانسونرانئهرهدهقاالنتورشاديلميشسود.
دارچين چايی:دارچينیقايناديبايچرلر.

گيلنار چايی: يئتيشميشگيلهناری)آليبالی(دملرلر.
اوتونو ككليك قورودولموش دريليب داغدان دمله مه سی: اوتو  ككليك 

دملهييبايچرلر،بودملهمهليلریدرماناوچونايشلهديرلر.
يارپيز: نانهعايلهسيندناوالنبيتكي.ككليكاوتوكيمیتوركهچاره.
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گؤو زبان )ديلغير اوتو(: عصبلریراحاتالماقاوچوندملهننتوركهچاره.
توكلوجه:حاميلهقادينالرينسودونوآرتيرار.

هيوا يارپاغي: تؤشنمهگي)خفهنهيي=تنگنفسي(درمانائدر.
مكه توكو:بؤيركدهاوالنداشالرياريدر.

مامير:نفسبوروسونوآچار.
قيزيل گول:بدنينعموميگوجونوآرتيرار.

زيبيل اوتو: بدنيگوجلنديرير،قانيدورولدار.

ب(   شربتلر: 
دوزلدرلر. شربت قايناديب تؤكوب ايچينه سويون بيرليكده شكرله مئيوهلری
شربتی، )هايوا( هئيوا ، شربتی آلما نئچهسی: بير مئيوهلرين دوزلديلن شربت
اوشقونشربتی،ليمو)لئمون(شربتی،گولشربتی،گيلهنارشربتی،پورتاغال

شربتی،شوورنشربتیوس.

ت(آراقالر: 
بويمادرنآراغی)عرقبومادران(،بؤيوتگنآراغی،شوووت)شويود(آراغی،
نانهآراغی،شوورنآراغی،كرويزآراغی،ككليكاوتوآراغی،چاخيرتيكان
آراغي،گئشنيشآراغی،ترهتيزهآراغي،گونآراغي،مرزهآراغي،بيدميشك

آراغيوس.

 3(  آشالر: 
قوروت آشی:ايستیسوداقورودالریازيبآيرانحاليناگتيرديكدنسونرا

حاضيرالنميشآشاقاتيلير.
قاتيب قاتيغی آشا اوالن حاضير آشی(: يوغورت )تبريزده: آشی قاتيق 

قاريشديريرالر.
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يارما آشی: يارماسیچوخاوالنآش.
هشترخان آشی) هيندتويوغو(:هيندتويوغوسويوندانبيرتورآش.

اريشته آشی:نازيك_ نازيككسيليبقورودولموشخميرپارچاالریاوالن
اريشتهيئنيبيتكيلرلهبرابرسوياتؤكوببيشيررلر.

گزنه آشی:گزنهبيرتورتوركهچارهوآشبيتكيسی.
بامادور آشی يا خود باديمجان آشی:معمولیسويئرينهبامادورونسويونو

عالوهائديرلر.
دووقا آشی:بيرتورآيرانآشی.

داش كلم آشی:داشكلمیناريندوغراييبباشقاگؤيرتیلرلهسوياتؤكوب
بيشيررلر،اكثراًبوآشیسويوقَدينخستهاوچونبيشيررلر.

خينگی آشی:تويوغونسويوناهويچ،جعفریواوغولموشخميرتؤكوب
بيشيريلير.

خسته آشی ) مريض آشی(:خستهلراوچونحاضيرالنانآجیآش.
تندير آشی:نوخودواتقييمهسیايلهتنديردهحاضيرالنانبيتكیسيزآش.

تورشولو آش:ايچريسينهتورشآلچاويازوغالتؤكولنتورشآش.
آجی آش:بيبروياايستياوتايلهقاريشيقلیآش.
بيبر آشی:بامادوروبيبرلهقاريشيقلیبيرتورآش.

بوآشا ائديلير، اوغولموشخميرعالوه زامان بيشديگي اوماج آشی:آشين
اوماجآشيدئيرلر.

آليبالی آشی:ايچريسينهآليبالیتؤكولنآش.
آلی بوخارا آشی:ايچريسينهقوزازمهسيوياباداميندؤيولموشوتؤكولن

آش.
قورا آشی:بيتكيلرلهبيرگهسوياتؤكولنقوراوياآشينبيشديگيزامانسويو
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قاتيشديريالنقورا.
هوررا:سوايلهاوناياغودارچينعالوهائديليروآستا_آستااوستونهقاينارسو

عالوهائديلير.
اييده هورراسی:بوغدااونونونيئرينه،ايدهاونوايلهحاضيرالنانآشاهوررا

آشیدئيرلر.
ايله اوتو گوالغا گؤيرن بْول بْول_  داغالريندا قاال سايين آشی: گوالغا 

حاضيرالنانبيرتورآش.
آرتيريالن ميقدارداشويود بول ايچريسينه ) شويود آشی(: شوووت آشی 

آش.
حاضيرالنان يارپيزدان اوچون شخصلر آالن)اوشودن( سويوق آشی: يارپيز 

آش.
خالقا و بيشيريليب عاشوراگونوچوخ مناصيبتلردهخصوصيله احسان آشی:
بو دئيرلر. دا احسانی حسين امام يا و آشی حسين امام آشا بو آش. پايالنان
اولونانملزوماتتوركيهعلويلرينينآراسيندا ايستيفاده آشينحاضيرالنماسيندا

»عاشورا«آشينامعروفاوالنآشاچوخبنزرليگیواردير.
سوت آشی:سوتودويوايلهحاضيرالنانآش.

4( كوكولر:
   

يئركؤكو كوكوسو:يئركؤكو،يومورتاساريسیوياغالحاضيرالنير.
لوبييا كوكوسو:لوبييا،يومورتاوياغالحاضيرالنانكوكو.

خيتاب:چورهيينايچريسينهكيريش)داغاوتو(،اتوس.قويوببيشيررلر.
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ات كوكوسو:اتقييمهسی)چرخكردهسي(،اون،يومورتا،دوز،ايستياوتال
حاضيرالنانكوكو.

قويوالن جعفری و سوغان قييمهسی، ات ايچريسينه يئرآلما كوكو: ايچلی 
كوكو.

باليق كوكوسو:قييمهلنميشباليقاتی،ايستياوتويومورتاايلهعملهگلير.
ائديلرک عالوه زعفران و قاتيق يومورتا، اون، بئينينه دانا كوكوسو: بئيين 

حاضيرالنير.
و يئركؤكو يئرآلما، اون، يومورتا، ، اتی تويوق كوكوسو: تاووق)تويوق( 

جعفری)مايدانوز(ايلهحاضيرالنانكوكو.
كدو ائديب عالوه يومورتا دوز، سوغان، قاباغا، بْورانی(: كوكوسو)  كدو 

كوكوسوحاضيرالنير.
آرتيالراق بامادور و ات سوغانا قيزارديلميش دوغرانيب كوكوسو: سوغان 

سوغانكوكوسودوزلير.

5( بْورانيالر: 
  

ايسپناخ)ايسپاناح(بورانيسی:بيشميشايسپناح،قوزتيكهسیويومورتاايلهعمله
گلير.

موهاجير بورانيسی:ياشيللوبييا،بامادور،سوغانويئرآلماايلهحاضيرالنير.
بامادورال و قييمهسی)چرخكرده( ات لوبييا، دوغرانميش بورانيسی: لوبويا 

حاضيرالنير.
بامادورال و لوبييا آال دوغراييب كروسی بورانيسی: ويز)كرفس(  كَرَ

قاتيشتيريببوبورانينيحاضيراليارالر.
كنگر بورانيسی:دوغرانميشكنگر،سوغان،ساريمساقوقاتيقايلهحاضيرالنير.
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قارا باديمجان بورانيسی:قاراباديمجانوقيزارميشسوغانالالدهائديلير.
گؤبلك بورانيسی:گؤبلك،اتقييمهسي،ادوييهويومورتاايلهحاضيرالنير.

جيير بورانيسی:دوغرانميشجيير،سوغانوبامادورايلهحاضيرالنير.
داش كلم بورانيسی:داشكلم،بامادور،لپه،سوغانوقييمهايلهحاضيرالنير.
قوروتلو باديمجان بورانيسی:قاراباديمجانبورانيسيديركیقوروتعالوه

ائديلير.
يئتيمچه ) بير تور بورانی(:بامادور،يئرآلما،سوغانوساريمساقالحاضيرالنير.

كدو بورانيسی:همانقاباقبورانيسيدير.


6( دْولماالر:  
 

مرزه و شووود قييمه، دويو، لپه، يارپاغينا )اوزوم( مؤو دولماسی: ياپراق 
قوياراقدوالييبياغالسوقاريشيغینينايچريسينهقويوببيشيررلر.

لپهو قييمه، اْويوب يئركؤكو دولماسی:بؤيوکيئركؤكولرينينايچريسينی
دويوآرتيريببيشيررلر.

لپهودويو قييمه، اْويوب ايچريسينی بامادورن يئتيشميش بامادور دولماسی: 
عالوهائديبحاضيرالرالر.

سوغان قييمه، جعفری، ايچريسينه چؤريینين الواش دولماسی: قوروت 
قويوببيشيريليرويئمكزامانیاوزرينهقوروتتؤكولور.

قارنی ياريق:بامادوردولماسيدير.
خيتاب)دولماسی(:خميرايچريسينهجعفری،شووودوقييمهقويوببيشيريلير.
بلله: رولت،دورمك.قييمه)اتچرخكردهسي(،سوغان،يومورتاوجعفريدن

دوزلير.
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يئرآلما دولماسی:يئرآلما،قييمه،لپهوجعفریايلهحاضيرالنير.
بيبر دولماسی:بيبرينايچريسينهقييمه،سوغانودويوعالوهائديليروبيشيريلير.

7( پيالوالر)پيلووالر(:
 

قويوب تويوق ايچينه سونرا دملهييب دويونو پيلووو؛ ادوييهلی ادويه پيالو:
اوستونهمخصوصپيلووادويياتیسپرلر.

اريشته پيالو:اريشتهپيلووو؛دويونونسويوقاينايانزاماناريشتهنیآرتيريبدم
آالندانسونراات،خورماوقيزارميشسوغانعالوهائديلر.

خورما پيالوی:خورماپيلووو؛دويودملهنديگیزامانبيرقاتدويوبيرقات
خورما،اتودارچينعالوهائديلير.

يئركؤكو پيالوی: يئركؤكوپيلووو؛بوپيلووااتويئركؤكوعالوهائديلير.
يارما پيالو:يارماپيلووو؛يارمايالدويوبيرگهدملهنير.

ات ايله لوبييا دوغرانميش سونرا دملهييب پيلووو پيلووو؛ لوبييا پيالو: لوبييا 
قييمهسیوقيزارميشسوغانیعالوهائدرلر.

ات و قئيسی ايچينه بوشالديب قارنينی تويوغون پيلووو؛ تويوق پيالو: تاووق 
دولدوروبدويونوناوزرينهقويارالر.

ككليك پيالوی: ككليكپيلووو؛ككليكاتیايلهحاضيرالنير.
قاز پيالوی: قازپيلووو؛قازواوردکاتیايلهحاضيرالنير.

هشترخان پيالوو:هيندتويوغوپيلووو؛هيندتويوغوايلهحاضيرالنير.
كته:ياواندويودور؛سويونوَدييشمهدندملهنر.

قابلی: دويوايلهيارمانیبيرگهدملهييبيئييلنزاماناوزرينهاتوقيزارديلميش
سوغانتؤكرلر.

تاوا كته سی:بؤيوکتاواالردادملهديلنپيلوو.
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پخله پيالو:پخلهپيلوو؛پاخال،اتوشويودعالوهائديلنپيلوو.
قوزو پيالو:قوزوپيلووو.حاضيرالنماسينداقوزواتيندناستفادهاولونانپيلوو.
ايستانبول پيالوی:ايستانبولپيلووو؛دويوايلهبيرگهيئرآلما،يارما،بامادورو

سوغاندانفايداالنانپيلوو.


8( شيرنيلر،مورابباالر:   

ايچلی قايقاناق:يومورتا،اون،قند،زنجفيل،بادام،دارچينوقْوزالحاضيرالنير.
باسليق:پكمز)دوشاب(،وبادامايچیايلهحاضيرالنير.

بادام شيرنيسی:ياغ،باداموقندلهحاضيرالنير.
باقالوا:قند،بادامايچی،هئل،خورماشيرهسیوپوستهايلهدوزلير.

بال تره يی:بيرتورحالوا.ياغ،اونوبالايلهپيشيريلير.
 تره ک)تره ح(:اون،قندوعطرياتايلهدوزلير.

خورما تره يی:ياغ،اون،زنجفيلوقوزايچیايلهحاضيرالنير.
دارچين تره يی:اون،قند،قوزايچیودارچينايلهحاضيرالنير.

دادلی:يئرآلما،يومورتا،قنداونو)َخكه(،ياغوقوزايچیايلهحاضيرالنير.
دووو اونو تره يی:دويواونو،ياغوقنداونوايلهحاضيرالنير.

عمله دوشابال و ياغ اون، قيزارميش حالواسی(. پكمز ( حالواسی: دوشاب 
گلير.

ديبله:يومورتا،ياغ،قاتيق،پوستهوقنداونوايلهحاضيرالنير.
سوجوق:آغدوشاب،قنداونو،ياغوقوزايچیايلهحاضيرالنير.

قايقاناق:يومورتا،ياغ،دوغرانميشپوسته،قنداونووزعفرانالپيشيريلير.
يئر كؤكو حالواسی: يئركؤكو،قند،دوغرانميشپوستهايلهحاضيرالنير.

قْوز حالواسی:قْوزازمهسی،هئلوقندلهآراياگلير.
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لبلبی:چوغوندوراقنداونووياشكرقاتيباوجاقاوستهپيشيررلر.


مورابباالر: 
قاينايينجا سو قويولور. اوزرينه اود آرتيريليب سويا شكر مورابباسی: آلچا 
آريديلميشآلچاالريايچريسينهعالوهائديباوندقيقهحدودونداوامقايناياندان
گتيرهجگيميز آدالريني آشاغيدا اولور. حاضير يه يئمه و گؤتورولور سونرا
حاضيرالنير. شكيلده ائتدييميز قيد اوسته يوخاري  _ آشاغي مورابباالردا
انجير مورابباسی.  اوزوم مورابباسی. اريك مورابباسی. آلما مورابباسی. آلی
مورابباسی.باداممورابباسی.پوستهمورابباسی.پورتاقالقابيغیمورابباسی.خييار
مورابباسی. قاراتوت مورابباسی. قاباق)كدو( مورابباسی. زيريشك مورابباسی.
قارپيزمورابباسی.گولمورابباسی.قوزمورابباسی.گيلهنار)آليبالی(مورابباسی.

يئركؤكومورابباسی.هايوا)هئيوا(مورابباسیوس.


9( تورشوالر: 
 

باديمجانتورشوسو.پانجار)سبزيجات(تورشوسو.سوغانتورشوسو.ساريمساق
تورشوسو.قاوونتورشوسو)قووونتورشوسو(.شانیتورشوسو.مئيوهتورشوسو.
تورشوسو لبلبی تورشوسو. كرويز)كروس(  تورشوسو. لوبيا تورشوسو. قورا
)چوغوندورتورشوسو.(.خييارتورشوسو.قاتيشيقتورشو.كلمتورشوسو.قاوون

تورشوسو،كالباديمجانتورشوسووس.

 10( َچرزلر)تنقالتالر(:  
باداموقوزايچی،قوروتوت،يئميش،لبلبی)قوورولموشنوخود(،نوخوداونو،
نوغول، نابات، انجير، قورو ايده، قاخی(، اريك پيشيريلن ياغدا ( قئيسی آلی،
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ايلهحاضيرالنير(، قند و ايچی قوز ترحالوا) قوروخورما،حالواالر؛ آغشكر،
پئشمانيه)پشمك(،سوجوق،باسليق،ميالخالروقووورقاالر.اؤرنكاوالراق:

ميالخالر:)آسمامئيوهلرپاييزدادريلندنسونراائولرينتاوانيندانآسيليروقيش
اوزوم، آسما دئيرلر(. ميالخ سونرا قوروياندان مئيوهلر آسما بو يئييلير. زامانی

آسماآلما،آسماهايوا،آسماآرموت.
قووورقاالر و باشقا چرزلر:قاباقتوخومو،قارپيزوقاوين)قووون(توخومو.
بوغدا = قاويرقا)قووورقا قوروسو، آلچا چرديی، اريك توخومو. گونهباخان
چدنه)چتنه(، گيلهنار، دوزلو )قوووتو(، قاووتو آرپا و نوخود قووورقاسي(،

پيشميشپاخال،اريكقاخی.
توركييه افشارالرينينيئمكلرينينآدالریداآذربايجانافشارالرينينيئمك
بير آدالرينين خورک گتيرديگيميز يوخاريدا وار. بنزرليكلری چوخ آدالرينا
چوخوايلهمشترکاولساالرداآشاغيداتوركييهافشارالريناخاصاوالنبيرنئچه

باشقاخوركلرينآدالرينینمونهاوچونقئيدائديريك.
ايله نانه و ياغ ساريمساق، دؤيولموش يومورتا، يارما، خيتاب؛ تور بير دوغقا:

حاضيرالنير.
دقيقه 15 تؤكولور بولغور ايچينه سويون قاينايان شورباسی: بولغور  سودلو 

قايناياندانسونرابيرآزسودايلهياغعالوهائديلير.
قاتيشيق شوربا:نوخود،ياشيلمرجيمك،قورولوبييا،ياغ،رب)تومات(،نانه،

سوغان،يِئرآلماوبولغورالحاضيرالنير.
اريشته شورباسی:اون،ياغ،روب)تومات(ويومورتاايلهحاضيرالنير.

ايله نانه ساريمساق، قاتيق(، قاتيق)سوزمه يارما، ياغ، شورباسی: تارهانا 
حاضيرالنير.

تيرشيق:كافيرپانجاری)پازی=بيرتورترهوز(،اون،ياغ،يارما،سوزمهقاتيق
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ونانهايلهحاضيرالنير.
مرجيمكلی افشار پيلووو:بولغور،ياشيلمرجيمك،كرهياغیايلهحاضيرالنير.
كاباب دويو، ياغی. كره ساريمساق، سوغان، دولماسی: چيچه يی  كاباب 

چيچهيی،بولغورورب)تومات(ايلهحاضيرالنير.
سوغان، )مايدونوز(، جعفری بولغور، اون، يئرآلما، قييمه، كوفته: ايچلی 

تومات،قارابيبروياغايلهحاضيرالنير.
سيخما كوفته:يئرآلما،تومات،بولغور،سوغان،ياغوجعفریايلهحاضيرالنير.
هئللوک ) گيلديز(:مرجيمككوفتهسي؛لوبيا،نوخود،مرجيمك،بولغور،

اون،سوغان،ساريمساق،نانه،بيبروياغايلهحاضيرالنير.
كئمبه:اون،ياغ،مايا،كرهياغی،سولوقاتيقويومورتاايلهحاضيرالنانبيرجور

يئمك.
بازالما:اون،كرهياغی،تَروزلرلهحاضيرالنير.

توتماج:اون،مرجيمك،ساريمساق،بيبر،رئيحانولوموتوزوايلهحاضيرالنير.
ايله )دوشاب( پكمز و دوز قند، اون، بوالمباج(. )پوشوروک، قويماق:

حاضيرالنير.
سوغاناق بؤيره يی:سوغان،ياغواونايلهحاضيرالنير.

***
ائديلرميش. الده بيتكيلردن درمانالر سنتي زامانالر قديم بيلديگيميزكيمي -1
اوالندرمنسؤزودور. منشاييدهدرمككؤكوندن اصليندهدرمانسؤزونون
بوسؤزفارسديلينهكئچيبودرمانشكلينيآلميشدير.تورکطايفاالريبو
دريليبدملهننبيتكيلرهزامان_ زامانتوقاق،اوتا،توركهچارهوتوركهدرمان

دئميشلر.
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صبير داشي

   يازييا آالن:عليرضاذيحق
دانيشان:رحمتليكآنام" علويهخانيم"

دانيشيق چاغي:53/9/28
)ناغيل،خْويوندانيشيقبيچيميندهيازيلميشدير(

بيرگونوارايديبيرگونيوخايدي،آلالهدانسئوايهئشكيميوخايدي.
گئدنده،  مكتبه چيخيب ائودن هرگون قيز بو واريدي. قيز بير آديندا فاطما
قيسمتسن اؤلويه  فاطما فاطما، فاطما، آي  " كي:  گلردي بيرسس قوالغينا
فاطما!" هايانادادؤنوبباخيرديهئشكيميگؤرموردي.آخيردابيرگون
جاناگليبهرزاديدده،ننهسينهآشديدئدي.ننه،ددهسييدهتئزال_ آياغ
ائليييبواريوخالرينیساتيبآيریشهرهگئتمهيهيوالدوشدولر.آزگئتديلر
هريان  گؤردولر آزديالر. يولي آمما گئتديلر. يول عالَمه بير گئتديلر چوخ
چؤلديبَحدهبيريئلاسير.تْوز،دومانايچيندهآزقاالايتيرديلركيگؤزلريني
قاپيسينيدؤيدوكي باغين تئزگئتدي فاطما باغگؤردولر. بير يوموبآچانا،
بلكهبيرآزدينجهلهلر.باغينقاپيسيآچيلديفاطماگيرديايچري.ننهددهسي
دهاونونداليجاايچريگيرنده،گؤردولرنهباغوارنهبوستان.چؤلونايچيدي.
گؤزايشلييينجهقورولوخدي.فاطمادانداخبريوخدي.نهقَدردهآغليييب
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سيزالديالرفايداسياولمادي.گؤردولرآزقاليرقاشقرهله،تئزاوردانچيخيب
گئتمهسهلرقوردقوشونيئمياوالجاخالريوالدوشوباوردانگئتديلر.

سوسوز آژ، اولمادي. خبر ده ددهسيننن ننه گؤروب تَح باغدا اؤزونو فاطما
بوالخ  بير ياخينليغيندا بيردنگؤردو، يييهكي تاپيپ بيرشئي بلكه دوالنيردي
وار،بوالغينيانينداداقيزيلبيرتاسكيايچيدولوميوهايدي.يئييبايچيب
تَزهدينجهلميشديكياونويوخوآپاردي.صبحچاغيدورديگؤردوباغين
ديبيندهبيرعيمارتوارگلگؤرهسن.گيرديسارايا.دوالنيبگَزندهاوتاقالر
گؤردوآينابند،كيهراوتاقيئددياوتاغاآچيلير،هرياندولويدينازنعمتينن.
اوتاقالرينبيرينينقاپيسينآچانداگؤرديخزنهليبيرحامامكيايسسيسويو
دومدوروچاغليردي.تئزسويونوبدوشديخزنييه.چيميبچيخاننانسورا،
هاسسلهدياوناسسوئرناولمادي.اوتاخدانچيخيدي.گؤرديقيخپيللهلي
بيريئروارپيللهلريچيخيبگئتدياوسته.گؤردوگينهايچايچهبيراوتاخوار.
كيمي، آچان اؤرتويو ياخينالشيب قويولموشدي. تخت بير ديبينده اوتاغين
باشي اينهينن. دولودي بَدني اوغالنين ياتيب. اوغالن بير اوسته تخت گؤردو
اوستوندهدهبيركاغاذدايازيبالر:" هركسقيخگئجه_ گونوزبوشاهزادهنين
بَدنيننن ايينهاونون بير باشياوستهاوالهرگوندهبودوعانياوخوياننانسورا
چيخارداقيرخيمينجيگونبوجوانينطيليسميسينيبآسقيريبآييالجاخ.بو

مّدتدهدهيئييبايشديييگوندهبيرَدنهبادامبيراوسكيسواوالجاخ." 
فاطمااوتوزبئشگونبوچتينلييهدؤزوموشدويكيگؤرورقَرهچيلرينسسي
گؤتوروب قيزيل اووش بير گولمهدهديلر. دئييب چاليب باالبان زيرنا گلير،

گئتديدوردودووارينداليندا،سسلهندي:
_ آيآغاالرخانيمالربيراووشقيزيلآليبقيزالريزدانبيرينمنهكنيزوئرين

كيتَحليحدنالپبيخميشام،ايستيرممنهقوالخيولداشياوال.
كنديرينباشينابيردويونچهدولويوبباغيندوواريننانتولالديائشييه.قَرهچيلر
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زور دا فاطما يوخاري". "َچح دئديلر فاطمايا باغليييب كنديره قيزي بير ده
ائنديردیيئره.دئمهقرهچيقيزي بيلالهينانكنديريچكيبقيزيدوواردان
اوننانسؤزچكير.آممافاطماهر بيژلردنيميشفاطمانيديلهتوتوبهئي او دا
زاديدئسهدهاوغالننانهئشسؤزآشمير.تاكيقيزاونوگودوبگؤروركي
بير باغلييير. قاپيني  دا چيخاندا اوسته گئچير. اوسده واخدي چوخ فاطمانين
گونگؤز_ گؤزائلييب،فاطمادانتئزگيريراوتاغا،بيربوجاخداگيزلنير.سورا
بويالنيب اوخويور. بيردوعا اوجادان باشينا تختين فاطمانيگؤروركيگئدير
باخانداگؤروركيتخدهآيكيميبيراوغالنوار،فاطمادوعانياوخويوب
قورتوالننانسورااونونبَدنينننبيرايينهچكيرائشييه.قيرخيمجيگونايديكي
قرهچيقيزگينهايچريتَپيليبفاطمايئتيرمهميشاودوعانياوخويوبايينهني
اوغالنينبدنينننچيخاردير.فاطمانينخبرياولوبايچريگيرندهگؤرودوكي

اوغالنآسقيردي،باشينيقوغزويوبقرهچينيگؤروبدئدي:
_  سنكيمسننچيسنبوردانئينيسن؟

قرهچياؤزونوفاطمانينيئرينهقويوبباشالديفاطمانيناحواالتينياؤزَعَوضينه
اونادئميه.سورااوغالنفاطمانيگؤروبسورشديكيبسبوكيمديكي

قرهچيقيزدئدي:
_ اودامنيمَكنيزيمدي.

اوزونو  دانيشماز دينمز دا فاطما  ائلچيدوردو. قرهچييه بولمهدن دا  اوغالن
توتدوآلالهيندرگاهينادئدي:

بولن سن گينه بولورسن، ياخچي زادي هر اؤزون ائله سن آلالهيم آي  _
ياخچيدي.بواوغالنمنيمقيسمتيمايديكياينديايشبئلهاولديسناؤزون

بيرچارهائله.
قرهچيقيزياولدوخانيم،فاطماداكيفلت.طيليسمينسينديغيناگؤرهدهاوچؤل
بيرقصركيصغيردنكبيره _ الوان باغداآل اولدو. بيرشهر _  بييابانگؤزل
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هامياوغالنينايطاعتيندهاولوباونيشاهزادهسسلييرديلر.
گونلرينبيريندهشاهزادهايستهديسفرهچيخسينخانيمينادئدي:

_  گؤيلوننهايستيردئآليم.
اودادئدي:

_ بيراوسكودهيئرلشنايپكبيردوننوق.
سورادافاطماياباخيبدئدي:

_ سندهنهسوقتايستيرسندئگينه.
فاطمادئدي:

_  هئشزادسيزينساغليغيزائلهمنهبسدي.
اوغالنالَچحمدي.قيزآخيردادئدي:

_ منهدهبيرصبيرداشيگتي.
شاهزادهگئديب،گلينجهقرهچيقيزياونونباشينامينجورهاويونگتيردي
كيبلكهقاچاغينيساال،آممافاطماگينهدؤزدو.اوغالنسفردنقئييديبقصره
ياخينالشانداآياغیَديديبيرداشا،بيردنيادينادوشدوكيصبيرداشيآلميييب.
قيليغعوضليييبچيخديبازاراهريئريالحولحلهديصبيرداشيتاپانمادي.

آخيردابيرنفردئديكي:
_ مندهوارآممابيرشرطيوار،اودابوكيدئيهسنكيمهآليسان.

شاهزادهدئدي:
_  ائوينكيفلتينه.
توكانچيدئدي:

اونا بونو  آمما آپار، بونو اينانماسان اوالنماز. كيفلت هئشواخ ايستيين بوني  _
وئرهنننسورابيرديقهدهاونوگؤزدنقويما.گؤرهاراگئدير،نئينير.هازامان
داشادئسهياسنچاتدايامن،تئزياپيشبئلينننكييوخساچينيبيرگلينكيمي

اوغولوبيئرهتؤكولهَجح.
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شاهزادهكيشيكيميقولوئردياوننانآيريلدي.شاهزادهنيدهفيكيرگؤتوردو
قيزكيفلتاوالنماز.سارايا بير اوكمالداآنناخدا بيرسيّروار ايشده بو بيلدي
گليب،فاطمانينسوقتينيوئرننسوراگيزلينجهاونوبوسديكيگؤرسوننئينير.
فاطماداشيآالندانسوراميطباغاگئتديصبيرداشينيالهآليببوتونباشيننان

گليبگئچنيتعريفلهدي:
_ صبيرداشيصبيرداشي،سنصبيرليسنيامن؟اينديياسنچاتدايامن!
بونوديينكيمياوغالنقاباغاگئچيبالآتديفاطمانينبئلينهاوجاداندئدي:

_ سنچاتداصبيرداشي!داغدااولسايديبوعذابادؤزمزدي.
قان دامجي  _ دامجي اوننان  يئره. تؤكولدي اولوب پول  _ پول داشي صبير
آتداندي.فاطماداهوشدانگئديبسريلدييئره.اوغالنفاطمانينال_ اوزوننن
اؤپوپآپارديسالديتخته.فاطماهوشاگلنده،اولوبگئچنلرياوناآنناتدي.
سورادادستوروئرديقرهچيقيزينيدليبيرقاطيراباغليييباؤلونجهيئرده
سوروتدتدي.فاطمايناناوغالنداتويائليييبشادليقسسيهرياناياييلدي.

گؤيدندهاوچآلمادوشدو؛بيريمنيم،بيريسنين،بيريدهناغيلدييهنين.
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خوراسان توركلرينده 
آتا _  بابا سوزلري، دئييملری



                         توپاليان:اسالممصطفوي


دئمهليمكيآشاغيداَگلَنآتا_  باباسؤزلرينيشابورشهرينين7تورکكنديندن
)نيشابوروندوغوسونون15كيلومترليگيندهيئرلشنخور،بوژانواردوغوش،
بشرآبادكندلریوقوزيدوغوسونون8كيلومترليگيندهيئرلشنسوماورشيدآباد
باغشنَگچ اوالن كيلومترليگينده 10 قوزئيينين نيشابورون ده ائلهجه كندلری
خصوصيتلری لهجهسينين خوراسان چاليشيليب يازيدا توپالنيب. كنديندن(
آذربايجان سؤزجوكلرين مخصوص خوراسانا بعضی يازيدا قورونسون.

توركجهسیديرناقآراسينداوئريليب.

•  كوردييولوئرمهاََوه،وقتييولوئرهياََوهچارغ،پِتَوسينه)پاتاواسين(گلييه.
•  بيالرغي)نابلد(گلَميَهقاليا)كنده-قااليا(.

•  آتكيميدي)كيميندي(؟_ مينَنين،دونكيميدي؟_ گيَنين.
•  پيشييهُدنبَهيِتيشميهدييرتَلخدي.

•  قوشهرنمنهچاغاْوليه)اولماق(گؤتيدارراغ)دار(اْولَيه.
•  تاعقيلليفيكرائدسينَدليسووَدنَگچيپدي.
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•  بيزيماََشگيميزكيچيكليكدنُدمبو)قويروقي(
يوخدو.

•  سيچيپپوخونييئي.
•  قورَدندانيشمَهقوردَگليَه.

•  راستَگپي)دانيشيغی(چاغاَدن)اوشاخدان(ائشيد.
•  َدوَوكيشور)دوز(ايستهسينبوينونياَيَري.

•  آشدانقالَنقوشونسوتوتَر)اوقوشباالسيكيغذا
يئيهبيلمسهَگرکسوايچه.نعمتينقدرينيگرکبيلمك(.

•  بهارَدنتابستانَنخوشاْولَر،زيميستانكيَگلَر
آداملريجينسيكماْولَر.

•  ييكي)ايكي(داشينآراسينَنييمشاخيون)اون،چورکاوني(ايستر.
•  اَگرَسنكْوَرن)كورسان(منبينايَم.

•   منَسنَننيئچهكؤينَكچوخراغايرتميَشم)ييرميشام(.
•  بوساقَليكيمندگيرمانَده)دييرماندا(آغارتَمميَشم.

•  چاخ)قويو(كسكينپارتمه)قازما(اّولاؤزينبعدرفيقين.
•  كؤينَه)كهنه(چوَرکچاشت)ناهار(اْولَمز،كؤينَهدوشمندوستاْولَمز.

14كيلومتردوغوسيندا(گئديَرن نيشابورون بيرتورکكندي •  بوژانه)بوژان
چوَرکكؤتَهي)گؤتور(ياجانيننگئچ.

•  كْور_ كْورهدييرعصامگؤتيوه.
•  ايالنپينَهَدن)يارپيزدان(يامانيگليرآغولون)يواسينين(دامينانگوَورير.

•  تازمانيكيواريديكبيركسبيلمهديبيزكيَمك،نيچينبيرَديَك،
اْوليديبيزاْولَميَكبعدآنسيلربيزكيميديكونهائتديك.
•  اَوَدهيوغومديسوَغن)سوغان(ايدعامچينارسينديرير.

•  َهنيز)هله(ايَشهمهميَشيگئجهاوزاقدي.
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•  هئچواقتيئركيبلنداولَسن)اوجايئر(سوايچميه.
•  بيراَلَسسييوخدو.

•  درهگزَدنقويونآلدومباالماؤزومچوناْويونآلدوم.
•  گئتديمصاباب)ثواب(ائديمكاباباْولديم.

•  خداآننَديكياََشگه)اِشَشگه(شاخبئرمدي)وئرمهدی(اگربئَرردي،ويَرردي
سيغيرينقارنينيايرتردي.

•  هرَكسينايچ)اوچ(َدنهقويونليقي)آريخ(بار)وار(ايدعايخدايليقائدير.
•  كاتاليق)بؤيوكلوک(عقلهدينهياشه.

•  ديوارسيچانيبار،سيچاندهقيالقيبار)قوالغیوار(.
•  اينَحدندْوغآَدماْول.

َكته ايستَر كيشي قوجا( )قاري، قَرره دؤكسون خرمن باشارمي هركس   •
)بؤيوک(اؤكوز.

بيروسيله، يوغونالميشآغاج(چمبر)گيرده ائلهميشآغاج، •  پَرَوري)رشد
ترآغاجداندوزلينيركياوناناوتيغاالر(اْولَمز.

•  بيربئعقلآدمداشيآتيرچاههييز)يوز(عاقيلليباشارميللراونيچيخارده.
•   دوار)داوار،قويون_ قوزي(بدعلفپيشانَن

)بوالغيناّولينَن(سوايَچر.
•  قيچييي)قيچنی(َكفشييه)آياققابينا(گئرهاُوزاد.

•  نَنهمَعمهمهچينديي،َعمهمَخلَمچينديي.
)ننهمعمهمهدئييرعمهمخاالمادئيير(
•  بيرعؤمورزينداندهاْول،بيرلحضه

آَدِمبئعقيلاْولمه.
•  قازانقازانهديَهياوزونقارادي.
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باغ وزيركندينده

 بْويلو خانيم ال اوشاق حاّقيندا اينانجالر)1(

  قايناق شخصلر:نازنينسلمانپور73ياشيندا_ ساوادسيز.
نرگسخدابخش38ياشيندا_ نهضتدهاوخوموش.

       توپاليان:مريمخدابخش

اوشاغين جينسّيتي

نازنين كندين واردی، اينانجيالر بعضی گؤره جينسيّتينه اوشاغين كندده، بو
سلمانپورآدليماماسيدئيير:

قشنگ صيفتدن آنا اگر  اولسا، طرفده ساغ اوشاق زامان چئويرن اوشاغی  _
سول  اوشاق اگر اوالر. اوغالن اوشاغي يئريكلهسه يئمهلييه بير تورش اولسا،
يئمكلره شيرين كيفرلشسه، يوغونالشيب دوداقالری آناسینين اولسا، طرفده
يئريكلرسهاوشاغيقيزاوالر.دونياياگلناوشاغيندابانيندانايكنجیاوشاغين
اوغالن اوشاق ايكنجی اولسا، داليليق دابانی اوشاغين اگر اوالر، بللی جينسيّتی

اوالر.
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ماما اوشاغين چئويرمك حاّقيندا دئيير:

_ اوزامانالركیاوشاقالرائودهدونياياگلردیبوگونكودوكتورالريوخويدو،
اوزو آناچوخ بْويلو اگر آرتيريركی او بيرچئويرردی، آيدان ايكی اوشاغی
قويلواَييليب،ياداآغيرايشگؤرسهمثاًلخميرياپسا،اوشاقترسهدؤنوبآنانی
اينجيدر،اوندااوشاغيچئوريباؤزحالينادؤندررلر.ايندیدهاگربئلنچیبير

ناراحاتليغيبْويلوخانيمالرگلرلراونونيانينا،اودااوشاغينيچئويرر.


بويلو قادينالرا گؤره ايناجالر:

مامادئيير:
_  بْويلوآناقبيراوستهگئتمهييب،اؤلويهباخماماليدی.اؤلونويويانزاماناونون
باشیاوستهاولماماليدی.قبراوستهگئديب،اولويهباخانآنانيناوشاغيبدنظر

اوالر.
تيكهنيندهاوشاقالرداتاثيریواردی،بومعنايهكیاوشاقصيفتدن،اخالقدان
اوزونه ترپشنزامانكيمين اوشاق اوناچكر.همده اوخشاييب تيكهصاحيبينه
ترپشسهاونااوخشار.اگربيربْويلوآناقاراجييريئييبالينیداليسيناچكسه،بوينون
باخسا، آيا اّولينده آيين اگر ده هم دوشر. خالی جيير يانينا اوشاغين اوالن دا

اوشاغيناوزونهآیخالیدوشر1.

تزه دونيايا گلن اوشاقالرال  زاهی خانيمالرا گؤره اينانجيالر:

زامان گلن دونيايا اوشاق گلير، دونيايا ائوده اوشاقالر كندده دئديگينه مامانين
كسر2، قويوب بارماق ايكی گؤبگين اوشاقالرين ده اؤزو توتوب، اونالری
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بوجاغينا )تؤوله( پَيه كی دا يا خرپوشته زامانالر قديم گؤبگی كسديگی
اونالرين يئتيشديكلرينه، حئيوانا مال زامان، بؤيوين اوشاقالری قويارديالركی
هر گؤبگين اوشاغين كی بودور اينانجيالری اينانارديالر. اولماقالرينا مالدار
يئرهآتساالراوشاقاوايشينداليسيجاناوالر،ايندیدهآتا_آناالراوشاقالری
درسيولونداياداآلالهيولونداچاليشسينالردئيهاوشاغينگؤبگينمدرسهيه
يامسجيدهآتيرالر،اوشاغينگؤبگينكسندنسونرااونوبَلهييبيئرينهساالرالر.
اوشاغينبورنوپرهلی3اولماماقاوچون،اوشاغينبورنونوسيخارالر.اگراوشاغين
آلنيديكاولسااوندابيراليناوشاغينآلنينا،بيراليندهباشینينداليسيناقويوب،
بيرمختصرايچرييهساریفيشاروئريب،اونونآلنينباغالييب،سونرادااوشاغين
قوالقالریتَلبه4اولماماقاوچونقيرخگونچپی)يايليق(باغالييبباشیاوسته
بيرگون طرفه، ساغ بيرگون دا سونرا گوندن قيرخ ياتيردارالر، ساليب يئرينه
بركييينجه سوموگو باشینين اوشاغين ايشی بو ياتيرديب ساری طرفه سول ده

گؤررلر.
بئلهليكلهاوشاقدونياياگلندنسونرامامااوچگوندالبادالگئديباوشاغاباش
چكر،اوچگوندنسونرادابيرگوندنبيرگئديبزاهييا،اوشاغاباشچكيب،
اونالرينموشكوللرينهيئتيشر.مامادئييركیاگرقيرخلیاوشاقچوخچيغيرسا
گرک قاالر، آج امنمهييب راحت سوتون آناسینين دوشوب ديلچگی اونون
دستهسينه قاشيغين اوچون گؤتورمك ديلچك گؤتورسون، ديلچگين اونون
بيرآزدوزتؤكرسونراديلچگیباسيباوستهقاوزاييبيئرينهقايتارار.سونرا

اوشاغيآناسيناوئررسوتوئرسين،بئلهليكلهاوشاقراحتسوتامر.
مامادئيير:

بارماغينان بوغازين گلسه، بوغازی اونون ووروب سويوق اوشاغي بير اگر  _
اوالر، سانجيسي اورگينهسوتدوشسه اوشاغين اگر ائدر، راحت اونو باسيب



44

اْوووب، اوشاغينكورگين اوچون، ايش بو ائلهسين، قورساق يئل اونوگرک
اوزوقويلوديزیاوستوندهساخالييباوشاغينكورگيناوووبدالطرفدن
اوووب كورگين اونون ترسينه يئتيشديرر. قولونا سول قيچين، ساغ اوشاغين
اونون دؤندريب اوشاغی دا سونرا يئتيرر. قولونا ساغ قيچين سول اوشاغين
قولالرينچارپازحالتيندهايكیدؤنهحركتوئريباوشاغيقولونجائدر،اوندان
ياواش اوستونده باشی اوندنسونرا يانيناگتيريب، قولالريندوزحالتده سونرا

فيرالنديريب،اوزوقويلوتوتوب،آياغالريندانايكی
دؤنهياواشضربهووروبسونرادوزتوتوبآناسی

نينقوجاغيناوئرر.
مامانيندئديگينهگؤره:ساعاتاوستوندنكئچن5

اوشاغينباشینيناوستونهساعاتسوموگوقويارالر.
اگربيراوشاقداچوخچيغيرسا،چوخآغالسااوندا

اوشاغیايستیچؤرکآراسيندانكئچيريب
اوچورگيدهبيرهفتهقاپیباشيندانآسالييب،سونرا

وئررلربيرايتيئير.بيردهبيرباشیبوتونخانيم6
اوشاغیياخاسيندانكئچيرديب،اوشاغينآناسيپولوئريب)يومائيلر(،اوشاغی
آالرتااوشاغابيرزاداولماسين.اگربيراوشاقتزهدونياياگلنزامانراحات

ائشيگهگئدهبيلمهسهاونابيرآزقويروقياداشوورنايچيردرلر.
اوشاقاوالندااّولاوچگونآنانينكاالسيناوشاغاوئرمزلر.اوكاالنیساغيب
كاالسی سوتونون آنا چون قاييتماسين، سوتو آنانين تا تؤكرلر يئره پاک بير

اوشاغينقارين،باغيرساغينيبركيديب،اوشاقساريليقتوتار.
بواوزدن ميردارآدام7گئتمز. توتاناوشاغينگؤروشونه ياچيچك قيزيلجا
اوشاقياخشیاْولمايينجااونوائشيگهچيخارتماييبهئچكسیدهائوهقويمازالر.
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قيزيلجاتوتاناوشاقاوچگونتبائلهييب،
اوچگوندهسپيب،اوچگوندنسونرااوشاغين

بدنينهحنا)خينا(قويوبيويوندورارالر.
بئلهدئييرلركيحنابدنينيئلينچيخارديبقويماز
َسپبه)سپمه،ابه،ابير(بدندهقالسين،قيزيلجاتوتان

اوشاغابؤيوتگنآراغیوئررلر.
تزهزاهييابيرپياالساریياغيابالينشيرهسينييادابيريومورتاايليغينی9سو
كيمیايچيرديباوناقويماقيئديردرلر،اونالرقويماغیساریياغينانپيشيريب،
ياآغير اْوتوآرتيرارالر.تزهزاهيياات بالقاتيبككليك يا نوبات يئرينه شكر

يئمكوئرمزلر.اگراوشاقاوغالناولسازاهييابالياشيرهقيسمتیوئرمزلر.
بيچاق باشینيناوستونهكؤمور، بوكنديدهتزهدونياياگلناوشاقالزاهینين
ياقئيچييادااْوراغ،قرآن،چورکلهسوايچيندهاوچيومورتا،قويارالر.قيرخ
گوناونالریتكقويمازالردئييللركیاگراونالریتكقْويساالراونالراظفر
توخونار)ضرريئتيريلر(اگرزاهیائشيگهگئتمكايستهسهبيرنفراونالگئديب،
اونوتكقويماز.تكائشيگهچيخانزاهيگرکاؤزويلهبيربيجاقياآيريبير

كسيجيآپارسين.
قيخلي)قيرخلي(اوشاغياگرتكقويساالر،اونوشئشهقوشی)ياراسا،خفاش(
وورار.اگربوقوشزاهینيناوستونهدهچيخساياحالآروادينينظفری)آل
آروادينينضرری(اوناتوخونسازاهینوخوشاولوب،زاهیزحمتی10گتيرر.

اذانوئريلنزاماناوشاغييئريندنگؤتوروب،قوجاقالريناآالرالر.
اونالرين زاهی گئتسه، گؤروشونه اوشاغين قيرخلی زاهینين، تزه بيريسي،
سونرا گيرندن ائوه اونالر ائشيگهچيخيب زاهی معناياكی بو اوستونهچيخار،
زاهیيئرينهگلر،اوشاغيداقاپیباشينداتوتوبساخالرالرتاقوناخالرزاهیيال،
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يانيندا بيرينين وار ايمكانی كی بودور اينانجيالری گلسينلر، يئره اوالن اوشاق
اوستونه، اونالرين دئييرلر، ده هم سالسين، اثر آناسينا اوشاغينان، اولسون دوعا
ات،تويوق،چوخپيل)پول(،اسلحه،قيزيل،يومورتاگتيرمزلر.اگربونالرين
اوالر، نوخوش دوشوب چيغيرتييا اوشاق گتيرسهلر، اوستونه اونالرين بيرينی،
ايش بو  بوينوآخار، اوشاغين اتگتيرسهلر، اوستونه اوشاغين اگر آرتيريالر
اولدوغوزامانگرکاوشاغينآناسينابيرداوار)قويون_ قوزو(بوينوپيشيريب،

يئديردهلر،دئمهلیبوبْويونوآنااؤزیتكيئييبقورتاماليدی.


زاهی نين اْونونجو گونونه عاييد گلنكلر:

 اونونجوگونماماگئديب،اوشاغينانزاهينی
يويوندوروب،آنايالكؤرپهغسلالرينيتؤكرلر.زاهييا

چيیيومورتانيشيرهايلهبيرليكدهايچيرديب
سونرادازاهینينالينهبيرسوپورگهوئريب،ائوي

سوپورتدوررلر.بوايشباعيثاوالر،شيرهاونونباشينا
چيخيب،اوالجاقباشآغريالرنينقاباغينيآلسين.

بوكنددهتزهدونياياگلناوشاق،اگرايلكاوشاقاولسا
چاغيرارالر ناهارا قونشوالری قوهوم، وئريب، قوناقليق توتوب، قويما آد اونا
بير به بير قوناقالر گؤررلر( دا آشيق عاييلهلر اوالن ياخشي دورومالري )مالي

اوشاغیالدنالهآليب،دئيرلر:
_ "آلبئچهنی)اوشاغی(وئربئچهنی،تاریساخالسين،بوبئچهنی".

سونرادااوشاغیماماياوئريب،مامااوشاغينقوالغينااذاندئييب،اّولآدیسسلر
)اگراوشاقاوغالناولسااونوعلیوقيزاولسادااونوفاطيمهسسلهييب(،سونرا
دااوشاغينآتاآناسيدئينآدیسسلهييب،اوشاغیآناسینينقوجاغيناوئرر.
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بوكنددهاوشاقالرينآدالریآلاله،ايمامآدالرينداناوالراونالرايستمزلركی
معصومه زينب، زهرا، قيزالرينآدی  اولسون اوشاقالرينينآدیچؤلآدی12
اينانجيالریبو و… اوغالنالرينداآدالری،حسن،حسين،كريمو… اولور.
دوركیاگراوشاغينآدیچؤلآدیاولسا،اودونياداآدالریسسلهينزامان

اوشاقآواراقاالر.
زاهی لوبيا، گؤز قارا  دا خوروشتو دويو، ناهارالری اونالرين گون اونونجو 

قئيقناغی،قويماقاوالر.
اونونجوگوندهمامايازحمتيانااوچون،قند،فاب)خاب،تايد(،جاناماز،دونلوق

ياداچاديراليقوئررلر.
آردیوار

قيرخينجي گونه عاييد گلنكلر:
قيرخيالرين اونالر يويوندوروب  آناسيني اوشاقال گئديب ماما گون قيرينجی
اؤرتوک بير باشينا اونالرين آالر، قوجاغينا اوشاغی آناسی، اوشاغين تؤكرلر،
آتيببيرنْوودانآلتيندا،قيبلهيهساریاوتورودوب،ماماداقيرخداناآرپا،قيرخ
دانابوغدا،قيرخداناباالجاداشياقومیقيرخقاشيقسوياتؤكوب،داماچيخار

دامدادئير:
_ اينسين،جينسين،بنیآدمين،قيرخينتؤكورم.مامااليندهدوزتديگيننْووداندان
اونالريناوستونهتؤكريادابيرداراغالينهآليباونالریآنايالاوشاغيناوستونه

چيلر.بئلهليكلهاونالرينقيرخالرينتؤكرلر.


آرتيرماالر:
1.آیخالی:اوزونبيرطرفيندهقيرميزيياداقارابؤيوکخال.

2.گؤبگينسالالناندامارينیايكيبارماق)تقريبا3ًسانتيمتر(قويوب،قاالنينی
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كسرلر،گوبگينقاالنحيصهسیسونراالراؤزوچورويوبدوشر.
3.پرلهلیبورون:باجاالرييئكهبورنون.

4.تلبه:قوالقالرينحّددنآرتيقبؤيوکاولماسي.)بعضیبؤلگهلردهپَلهقوالق
دئيرلر(

5.ساعاتاوستوندنكئچناوشاق:خاصبيرساعاتداچوخچيغيراناوشاق.
6.ساعاتسوموگو:ايتقوساندانسونراايتينبوغازيندانيئرهدوشنسوموک.
كئچن اوستوندن ساعات ساخالرالر، تميزلهييب گؤتوروب سوموگو بو

اوشاقالرينباشیاوستونهقويارالر.
7.اوشاغیاْولمايانخانيم.

8.ميردارآدام:اوزريندهغسلاوالنآدام.
مرغ تخم )فا: يومورتا بركيمهميش يومورتا پيشميش ياري يومورتا: ايليق  .9

عسلي(.
10.زاهیزحمتی:بيرنوعزاهينوخوشلوغو)فا:افسردگيبعداززايمان(.

مولود  اوچون اوشاق غسلی، نيفاس اوچون زاهي كؤرپهغسلالری: آنا  .11
غسلی.

12.عربجهآدالريندانآيريياگلنكسلآدالردانباشقااوبيریآدالراچؤل
ياائشيكآدیدئييرلر.


