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   سؤز اؤن
سـی   تورك فولکلورونون دوزنلـی شـکیلده درلنمـه    قیالووزبو 

ــادیغی   ــماالرین آپاریلمـ ــی چالیشـ ــه علمـ ــوندا اؤزللیکلـ قونوسـ
قارشــیالماق لریمیــزده دویولماقــدا اوالن عاجــل احتیــاجی  بؤلگــه

االسـف   مـع . حاضرالنمیشـدیر هدفی ایله بیر نئچه گون ایچینـده  
اورتـادا   دییینـدن  گؤرولمـه هلـه ده   ایـش یـر  آذربایجاندا بو تیپ ب

مکـده   ییمیز هر هانسـی بیـر تجربـه گؤرونمـه     جه بیله استفاده ائده
ده و باشقا تـورك   تورکیه قیالووزسیستملی و قاپساملی بیر  .ایدي
 یابـانجیالرین حاضـرالدیقالري  . میشدیر حاضرالنمالرینده ده  اؤلکه
 اشـقا طرفـدن ایسـه   ین بیـزده یاخینـدان تانینماماسـی، ب   لـر  ایش

سـی ده باشـقا    ا تام اوالراق جاواب وئرمهالر احتیاجبونالرین بیزیم 
کی،  دن دوالیی کؤنول ایسترديلر سبببوتون بو . بیر پروبلئمدیر

آنجـاق زامـانین چـوخ    . اولسون قیالووزن بیر داها قاپساملی و دری
  قیسا اولماسی و قونو ایله ایلگیلی علمـی هـئچ بیـر قاینـاغین ال    

) احتیوا ائدن(رن  لري ایچه بهاولماماسی مختلف متد و تجرآلتیندا 
بـو اوزدن تـورك   . دي سینا امکـان وئرمـه  ایش اولماآیرینتیلی بیر 
لنمه دورومونو هر یؤنو  ینی، درلنمه و اینجهلر لیکفولکلورونون اؤزل

، سـاده بیـر قـیالووز    یـوخ  قیالووزایله آچیقالیا بیلن اساسلی بیر 
بیـر آراشـدیرما    ایـش دوالییسی ایلـه بـو   . ریالبیلدياورتایا چیخا

نی قسماً ده اولمـوش   ایللیک بیر تجربه 20، یاخالشیق یوخاورونو 
ــه  ــده(اولســا آختارابیلم ــل ائ ــه منتق ــر چاباســی) بیلم ــش. دی  ای

میش،  اوزمان فولکلورچوالرین پروبلئملري دوشونولمهسیراسیندا، 



٨ 

 

 

ی لمایـان و بـو چالیشـمان   و تجربه تجهیزاتی او  بیلگیاساً اؤزل اس
ي الر احتیـاج نـین   ین بیر گروه گنج آراشدیرماچی آپارمامی ایسته

ــده توتولموشــدور ــور  .گــؤز اؤنون آیریجــا، درلنمــیش اوالن فولکل
، )بنــدي اولونماســی طبقــه(نــین صینیفالندیریلماســی  لــري مــتن

یـن بیـر    اوزمـانلیق ایسـته   -و یایینا حاضرالنماسیسی  آرشیولنمه
مـی   جه تجربه ساده. بوردا اله آلینمامیشدیر –غونا گؤره ایش اولدو
ـل  و حافظه لیکـدن اوزاق اوالن   می قولالناراق حاضرالدیغیم و مکم

یمیـزین ایشـینه یاراماسـی منـی     الر آرخـاداش بو قیالووزون گنج 
  .اوچون اومودالندیراجاقدیر لر ایش جک گله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 

 

 

  
  گیریش

ین لـر  شـخص  گـؤرن ی، بو ایشی مه ایش ده فولکلور درله ساحه
ـت (نک  بعضی اؤزل یئته نـین اولماسـینی    الري حاضـرلیق و ) قابلی

  .دیر گرکدیرمکده
  
  :لر لیکلرینده آرانان اؤزل ییجی 1فولکلور درله ●
ïتییاخشی دانیشما قابلی  
ïتی یوخاري سطحده دانیشیق مدنی  
ï یـا  ینـا او الر داورانـیش ی ایله قایناشما، اونالریـن  خالقبؤلگه

  یی نه بیلمه یئته
ïتئز قرار وئرمک  
ïلیک حرکتلی  
ïنی بیلمک یئرل شیوه  
ïنی تانیماق بؤلگه  
ïلري و موجود آراشدیرماالر قونوسـوندا ممکـن    فولکلور متن

  لره صاحب اولماق  بیلگیاولدوغو قدر ساغالم 
ï ا الر داورانـیش گؤروش و ) ضد(دانیشیق سیراسیندا آیقیري

  گؤسترمک) دؤزوم(مسامحه 
ïگوجلو مشاهده و حافظه  

                                                           
 بیچیمده بیر دوزگون .ائتمک تدوین گتیرمک، آرایا بیر توپالماق، سئچیب: مک درله - 1

سینده درمک کیمی اودا عمومیتله  موغان بؤلگه. سئچیب توپالیان، تدوین ائدن: ییجی درله .توپالماق
  .نیر لري باشقا آالقالردان آییریب توپالماق آنالمیندا ایشله تره
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ï یـه   ي قونوسوندا متواضع اولماق، کیمسهالر احتیاجشخصی
  مک زحمت وئرمه
ïبیلمک ده چالیشا هر نوع شرایط  
ï اولماق) مرتّب(تمیز و باخیملی  
ïدوروما گؤره داورانماق(یه اویماق  اراضی(  

دن اؤنجه بیـر سـیرا    یه گئتمه مه یه فولکلور درله بللی بیر بؤلگه
  :دور بونالر ایکی نوع. الزمدیر آپاریلماسیالرین  لیقحاضر
  
  :الر حاضرلیق آراشدیرما کاراکترلی ●
ïــه ــین   درل ــه شخص ــماالرینا نئچ ــه چالیش ــاغی  م قاتیالج
  جکدیر نه بلیرله
ï آراسیندا ایش بؤلگوسو اوالجاقدیر لر شخصبو  
ï جکدیر لر الده ائدیله  بیلگیبؤلگه ایله ایلگیلی عمومی  
ï و فولکلـور قونوالرینـدا    الر تـانیش ی آراسـیندا  خـالق بؤلگه
  حاقّیندا اؤن آراشدیرما آپاریالجاقدیر لر شخصسی اوالن   بیلگی
ï لـري  نمونـه (ي لـر  اؤرنـک بؤلگه فولکلورونون یایینالنمیش (
  جکدیر نه له اینجه
ïالر یـایین ي ایله ایلگیلی لر تاکتیکمه  ده فولکلور درله ساحه 
  جکدیر نه له لر اینجه و تجربه
ïجکدیر ي تثبیت ائدیلهالر آدامنین کولتور و صنعت  بؤلگه  
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ــک  ● ــرلیقتکنیـ ــوه حاضـ ــینده  الر چرچیـ سـ
  :جکدیر تأمین ائدیله الر آشاغیداکی

ï  ــون ــدن وســیله و اون ــوع ســس ضــبط ادئ ان آزي ایکــی ن
  لوازماتی
ïویدئو کامرا  
ï  ــی ــی دوربینـ ــی عکاسـ ــنال (ان آزي ایکـ ــري پرافشـ بیـ

  )اوالجاقدیر
ïمـداد کاغیـذي،  ) پرونـده (، دوسـیا  قـالین دفترلـر  لـی   خط 

لیـک   ، نوت دفتري، گونـده ، سیلگیخطکش، )دهلر رنگدییشیک (
بؤلگه ) امکان اولدوغوندا(، قالین الفبالی دفتر، گئنل اؤلکه و تقویم
  سی نقشه
ïسفر اوچون الزم اوالن شخصی وسیله و لوازمات  

لـره   کلري عایلها، قوناق گئتدیالر اوشاقآیریجا یئنی دوستالرا، 
ایسـتر  . جکـدیر  لر گؤتورولـه  اوچون هدیه) تقدیم ائتمک(سونماق 

ــر باخیمینــدان چــوخ  وســایل و تجهیــزات، ایسترســه ده هدیــه ل
  .جکدیر آغیرلیق اولماماسینا دقت ائدیله

  
  :نین بیر چوخ اوصولو واردیر مه فولکلور درله ●
ïئـرده  ییجی هـر هانسـی بیـر ی    درله: لر مه شانسا باغلی درله

کـی بـو   (میش اولدوغو متنی یئرینده و یا داها سونرا  تصادفاً دینله
  .ریا آلی یازي )ترجیح وئریلمر
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ï آراشدیرماچی، بللـی بیـر قونـو ایلـه     ) و یا بیردن چوخ(بیر
  .ده درلر لري دار بیر بؤلگه ایلگیلی اوالن متن

ï آراشدیرماچی، بللـی بیـر قونـو ایلـه     ) و یا بیردن چوخ(بیر
ده و یـا اؤلکـه چاپینـدا     لري گئنیش بیر بؤلگـه  اوالن متن ایلگیلی
  .درلر
ï نـین   آراشدیرماچی، بللی بیـر بؤلگـه  ) و یا بیردن چوخ(بیر

کی اصیل فولکلـور  ( اوصولو ایله بوتونلوکله درلر 1فولکلورونو داراما
  .)سی بو شکیلده اولور مه درله

ـ  چالیشماسـی   مـه  داراما شکلینده آپاریالجاق بیر درلـه  ین ان ن
سـایی،  دامـین  آ. دیرالزمـ طرفیندن آپاریلماسی   آزي ایکی کیشی

نین گئنیشلییی، فولکلور پتانسیلی، چالیشما اورتامی، مـادي   بؤلگه
ه گـؤره آراشـدیرمانی آپارتـدیران مرکـز     لـر  شرطو باشقا  الر مکانا

تـوپالم  (نـین   لـري  ییجـی  فولکلـور درلـه   .تعیین ائدیلیرطرفیندن 
یه گلدیکدن سونرا بیـر آرادا   ساحه، )ورسا اولسونالري نه اول سایی

. اولمـا احتمـالی آزدیـر   ) مفیـد (نین وئریملی  چالیشماالري) باهم(
 اورتام، دوالشیم، یئمک و یاتماق یئـري تاپمـاق  ) شلوغ(قاالبالیق 

آیریجا زامانـدان  . جکدیر یه له لییی انگل وئریملی لر لیککیمی چتین
ف ائتمـک، دییشـیک     ـ  تاکتیــکتصـرّ ک و الزم مــبیل اجـرا ائـده   رل

دن  دن و یـا بؤلگـه   لري بیر کیشـی  گلدییینده عینی و یا بنزر متن
بیلمک امکانی باخیمیندان دا قاالبـالیق بیـر    یه بیر نئچه دؤنه درله

یوکسـک  (نـین   بیر کیشی. له چالیشیلماسی دوغرو گؤرونمز هیئت
                                                           

 یارارالناراق دنلر یؤنتم مختلف اوچون کنترل ائتمک تاپماق، نی کیمسه و یا شئی بیر - 1
  بیچیمده آراماق سیخ بیر یئري بیر
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ــقاالر پرافشــنال ــرجیح   ) دان باش ــی دا ت ــینا چالیشماس ــک باش ت
نین بیـر   ایکی کیشیدان مقبول اوالنی 1 هر آچی. دیر مکده دیلمهائ

لـري   بـونالرین اؤز آراالرینـدا آنالشـا بیلمـه    . دیر آرادا چالیشماسی
ــاخین آنجــاق دییشــیک   ، دا اوزمانالشــمیش اولمــاالريالر آالنی

  .دیرلر لیکلردن اولماالري آرانان اؤزل فرقلی بؤلگه
دا بللـی آدابـی   ) نـین  یشمهنین، یئت گلمه(یه اوالشیمین  ساحه
ــت چکیجــی(لــی  یــه گیــریش طنطنــه بؤلگــه. واردیــر ) چــوخ دقّ

ــوروماولمایاجــاق، منفــی  ــهالر ی دان الر اواليجــک  ا ســبب اوالبیل
ي و لـر  نک گلهنین گئنل دورومو،  قاچینیالجاق، یول بویونجا بؤلگه

ــکاؤزل ــر لی ــی ل ــه ایلگیل ــؤزلم ي ایل ــاق،  2گ ــر آپاریالج ــیل   بیلگ
  .راجاقدیتوپالن

 ایچمــه-یئرلشــمک و یئییــبیــه اوالشــدیقدان ســونرا  ســاحه
اقامـت یئـري اوالراق   . جکـدیر  ي دوروما گؤره حـل ائدیلـه  لر ایش

، )هتـل، مسـافرخانه کیمـی   (ممکن اولدوغو قدر طرفسیز بیر یئر 
للنمـیش  دن آپاریالن آراشدیرما سونوجوندا ب اؤنجه(کندلرده ایسه 

م ایچینده سایغین یئـري اوالن  لی و توپلوترجیحاً اورتا حال) اوالن
ایلـک بیـر   . جکـدیر  و ممکن اولدوغو قدر تانیش بیر عایله سئچیله

، 4سـی  یـاپی  3کندین گئنـل . نئچه گون اؤن آراشدیرما آپاریالجاق

                                                           
  زاویه - 1
 دئنئی، بیلگی، گرکلی لی ایلگی قونوسویال اؤنجه دان باشالما یازماغا اثري یازي و یا بیر - 2

  ایشی یاپما آراشدیرما و مه له اینجه
  عمومی - 3
  .، معماري، تیکیلیش فورموساختار، قورولوش: یاپی - 4
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لرینـی بـیلن    لـري و فولکلـور مـتن   1نـک  فولکلور پتانسـیلی، گلـه  
هر کندده قونشـو کنـدلرین گئنـل     .جکدیر تثبیت ائدیله لر شخص
  .توپالناجاقدیر  بیلگیلري قونوسوندا  مو و فولکلور بیلیجیدورو

  
   مه چالیشماالري ایله ایلگیلی قونوالر درله ●
ïبـاهم (نین بیر آرادا  ییجی مه سیراسیندا هر ایکی درله درله (

سی سس ضبط ائتمـه، عکاسـی و ویـدئو     بیري. دیر اولماسی شرط
غراشـارکن او  لـه او لر ایـش  چکیمی، آنالدیجی ایله مالقات کیمـی 

ــازي  ســی عینــی متنــی ال بیــري ــه ی ــوت   ایل ــا ن ــا آالجــاق و ی ی
  .جکدیر گؤتوره

 ï سـیخ  -آنالتیم سیراسیندا آنالدیجی شخصین سؤزو سـیخ
جـک، چـوخ سـورو سـورولمایاجاق، دانیشـما طـرزي،        یه کسیلمه

ائـدیلن   و اونوتـدوغو ظـنّ  ) ، تلفـظ طـرزي  سس تونـو (دیکسییونو 
جکدیر  یه جک و الشدیریلمه یه ئدیلمهالرال ایلگیلی اخطار ا خصوص

  )دیرجک یه ید ائدیلمهنقت(
ïآیـري  ) او آن اوردا اولمایـان (نین حضـوروندا   بیر آنالدیجی

تنقیـد و یـا چـوخ اؤوگـو     قـودو،  -الر قونوسـوندا دئـدي   آنالدیجی
  .جکدیر اولونماماسینا دقّت گؤستریله) تعریف(

ïجـــک،  ایلـــه تشـــویق ائدیلـــه  آنالدیجـــی هـــر وســـیله
ــدیقالريآ ــندییی  نالتـ ــین اؤنمسـ ــی(نـ ــم اولماسـ حـــس ) مهـ
  .جکدیر ائتدیریله 

                                                           
  سنّت - 1
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ïین یایینالنمیش اولماسی، داها اؤنجه باشـقا   آنالدیالن متن
 1یامـاالق -سـی و یـا آنالتیمـین یـاریم     دان درلنمـه  بیر آنالدیجـی 

جکدیر؛ آنالدیـالن هـر شـئی بیـر      یه اولماسی، دورومو دییشدیرمه
یا آلینماسی  دیر و گرکن طرزده یازي آراشدیرماچی اوچون اؤنملی

  .الزمدیر
  
ــه ● ــنامه(کونی ــه): شناس ــماالري  درل ــه چالیش م

بیـر کونیـه   لرلـه ایلگیلـی    نن ملزمه سیراسیندا درله
لـر یئـر    بیلگـی بورادا آشـاغیداکی  . جکدیر نه دوزنله

  :آلجاقدیر
ï   ،رسمی اوست اداري بیریمی؛ استان، شهرسـتان، دهسـتان

  )جکدیر الماالر وارسا اونالر دا قید ائدیلهغیر رسمی تانیم(کند 
ï يالر آتساعتاریخ، آنالتیمین باشالنقیج و بیتیش (زامان(  
ïآدي، آتا آدي، منسـوب   آدي، سوي: نین کیملییی آنالدیجی

  .اولدوغو عایله، تیره، بوي، یاشی، ساوادي و ایشی
ïآنالدیالن متنی نه زامان، هاردا و کیمدن اؤیرنمیشدیر؟  
ïمی دئییل می؟ 2 الپرافشن  
ï کیم اولموشدور؟ اوستاديپرافشنال ایسه  
  

                                                           
  .دیرلر کیمی ایشله» یایالق-یاریم«بو سؤزو مغانین زینگیر کندینده . قصورلو، اکسیک - 1
  .کار بیر ایشی قازانج الده ائتمک اوچون گؤرن کیمسه، پئشه - 2
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ــی پرافشــنال آنالدیجــی   الر حاقّینــدا اؤزل دوســیاالر   اؤنمل
بـو دوسـیاالرا     بیلگـی آچیالجـاق و ایلگیلـی هـر تـور     ) لر پرونده(

  .قویوالجاقدیر
لـر، سـوروالجاق    چالیشما اورتامی، اویغوالناجاق اوالن تکنیـک 

نـین   لـري  جک اوالن فولکلور متن نه ، درلهلر شرطو باشقا سوروالر 
ــنس ــیه    ج ــال اوالراق دییش ــؤره دوغ ــه گ ــه و تورون ــدیر ین . جک

ده بـونالري قیسـا بیـر شـکیلده آچیقالماغـا      لر بؤلومکی  ده ري ایله
  .چالیشاجاغام
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  سوروالر و قونوالر

  
9  
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  خالق ادبیاتی
قاپســاملی و وئریملــی بیــر خــالق ادبیــاتی، فولکلــورون داهــا 

و جـدي   لـر  اؤرنـک بو آالندا اؤنملـی  . دیر نن قیسمی شکیلده درله
مکلـه برابـر، هـر ملّتـین      دییشـمه  الر قورالگئنل . لر واردیر تجربه
باشلی -ي، ملّی فولکلورو اولوشدوران متن تورلري و بللیلر نک گله

ــ مــتن ت لرلــه ایلگیلــی اوالراق سورولماســی گــرکن ســوروالر، دقّ
  .دیر الر فرقلی سی گرکن خصوص ائدیلمه
  

  الر داستان
 .یا آلیناجاقـدیر  دان یازيالر عاشیقده  گئنل الر داستان

ــور  ــب   بیلگــیآنجــاق، فولکل ســی اوالن هــر کســه داســتان بیلی
ــر و مــتن پارچــاالري  دییــی ســوروالجاق، بیلیــنن مــتن  بیلمــه ل
ــه ــه درل ــک،  ن ــوت ج ــی ن ــال ایلگیل ــه  دوروم ــاق، کونی  الر آلیناج
  .جکدیر دوزنلنه

عاشـیق  (مـه چالیشماسـی    دان داستان درلهالر عاشیق
ي لـر  لیـک نین اؤزل مه چالیشماالري لیک باشقا درله ینه یؤنه صنعت
  )ده آنالدیالجاقدیر ري ایله

جـه   عاشیغین تـام اوالراق بیلـدییی، قسـماً بیلـدییی و سـاده     
ی، اؤنملـی بیلـدیی  . جـک  تثبیت ائدیلـه  الر داستانآدینی بیلدییی 
و یـا داهـا اوسـتالیقال آنالدابیلـدییینی سـاندیغی       چوخ سئودییی
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 آنالتماغـا حاضـر اولـدوغو   . جـک  دیلـه آیریجا تثبیت ائ الر داستان
عاشـیق و  (تثبیت ائدیلدیکدن سونرا، هر ایکی طـرفین   الر داستان
آنالشماسی دوغرولتوسوندا بیر و یا بیردن آرتیـق  ) لرین ییجی درله

ــدیر رك سی داســتان ســئچیله ــه آنالدیالجاق ــو آرادا، . راســی ایل ب
داستانین ان آزیندان بیر، بعضاً ایسه بیرنئچه گـون آنالدیلماسـی   

  .دیر گرکدییی دقّته آلینمالی
گئنـل و   سیراال ایلگیلی بیر الر داستانهر عاشیق و آنالتدیغی 

جـا تثبیـت ائتمـک     الر اولدوغوندان بـونالري آیـري   اؤزل خصوص
    دیر گرکمکده

  

شیق و اونون داسـتان آنالییشـی ایلـه    عا  9
  :ایلگیلی قونوالر

ï»ییر؟ یی دئمک ایسته تعریفی ایله نه» داستان  
ï آدي یئرینه آیري بیـر  » داستان« الر عاشیقاؤزو و یا باشقا
  .)کیمی. ناغیل، حیکایه وس( دیر می؟ ایشله) اصطالح(تئریم 
ïگئنــل (یــن یئــري الر داســتانینــدا 1عاشــیغین رئپئرتــووار

  .)لر  لگیبی
ïبیلدییی داستان آدالري.  
ïدن اؤیرنمیشدیر؟لر کیم ي کیمدن و یاالر داستان  
ï ي تام اوالراق بیلیر؟الر داستانهانسی  

                                                           
  .تجربه. الر پارچا میش اولدوغوحاضرال نین صنعتچی و یا نین سی مجموعه موزیک بیر - 1
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ï ي قسماً بیلیر؟الر داستانهانسی  
ï جه آدینی بیلیر؟ ین سادهالر داستانهانسی  
ï دن اونوتموشدور؟ ي و نهالر داستانهانسی  
ïي آنالتماغی سئور؟الر داستانده هانسی  گئنل  
ï سـیخ  -لر طرفیندن داها سیخ ییجی دینله الر داستانهانسی
  دیر؟ نیلمکده ایسته
ïنین بیر آدابی اولدوغونو قبول ائـدیر مـی؟    داستان آنالتیمی

ائدیرســـه بـــونالري آچیقالیـــابیلر مـــی؟ ائتمیرســـه ســـببینی 
  آچیقالیابیلر می؟

ïر، نئجه بیتر؟داستان آنالتیمی نئجه باشالر، نئجه داوام ائد  
ïآرادا یئمک، چاي و یا آیري ایچگی سونولور مو؟  
ï گـؤره  ) ینهلر شرطاورتام (داستان آنالتیمی فصله و مجلسه

  دییشیر می؟
ïدا داستان آنالتمیشدیر و هانسـی الر اورتام ان چوخ هانسی 
  ییر؟ آنالتماق ایستهدا الر اورتام
ïلر  ن بیر شئیو یا آیري تورد 1داستان آنالدارکن آرادا فیکرا

  آنالدیر می؟
ï اوستادي کیم اولموشدور؟) ده و گئنل(داستان قونوسوندا  
ï ــی ــوندا هانسـ ــتان قونوسـ ــیقداسـ ــاریلی الر عاشـ ي باشـ

  دیر؟ گؤرمکده

                                                           
  .حیکایه گولدوروجو لی، نکته اوالن، آنالتیمی )مفید، حکمتلی(اؤزلو  و قیسا - 1
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ïده آنالداجاغی داستانی نئجه تعیـین   هر هانسی بیر مجلس
  ائدیر؟
ïائـدر  لـر   داستان آنالدارکن دوروما گؤره قیسالتما و یا عالوه

  می؟
یـن آنالتمـاق   الر عاشـیق مه سیراسیندا،  ده فولکلور درله ساحه

بـونالر  . جکـدیر  نـه  درلـه هر تورلو داستان متنی دیکلـري   ایسته
 .ي اوالبیلـر الر واریانـت لـرین یئنـی    لر و یا بیلینن مـتن  یئنی متن

حتّی بوتونلوکله تانینان بیر واریانت اولسا داخی آنالتیم طـرزي و  
سـی   سـیندان درلنمـه   سـی آچـی   رنیلمـه ین اؤیلـر  لیـک یئرل اؤزل
دن تانینـان و بیـر نـوع     بـونالرین دیشـیندا، اسـکی   . دیر گرکمکده

ــان   ــیک اوالراق تانیمالن ــتانکالس ــوروالر   الر داس ــوندا س قونوس
 .آلیناجاقدیریا  ده یازيلر  سوروالجاق، بو متن

 باشــلی-بللــی گــرکن توپالنماســی  بیلگــی حاقّینــدا
 :الر داستان
-طـاهر ، اسـماعیل  شـاه  ،قریـب  عاشیق، کرم-لیاص، اوغلو کور
 کئچل( دي سئی، پري-آلیخان، عابباس توفارقانلی، قوربانی ،زهره
، انـدام  گـول  -محمد، افروز دل مسیم ،)دي سئی یتیم یا و دي سئی
 مهـري -شـهري  ،جاهـانگیر ، ماحمود یارالی، دماحمو قول، نووروز
 شـاهزاده ، شـاهزاده  سـام  ،شـاه  سـلیم ، شـاه  موغوم ،تدس-صیاد

، قاسم شاهزاده ،شاه ابراهیم، شاه لطیف، قنبر-آرزو، امراه ،ابیلفض
، باتتـال  سید، زلیخا-یوسف، مجنون-لیلی، شاهماران ،الملک سیف

 ،جهـان -عبـداهللا ، زرنیگـار -واله ،)پریزاد-نجف(نجف، قاراجااوغالن
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، نبـی  قاچـاق ، گـؤزل  آدي ،آلیخـان  کورداوغلـو ، کورداوغلو جاللی
 .قاراملک

ده تانینـان و بیلیـنن اونلـو تـاریخی      ، بؤلگـه باشـقا  نداالربون(
ال ایلگیلـی هـر تورلـو    الر عاشـیق ي، الر قهرمـان لـر، خـالق    شخص

  )جکدیر نه لر ده درله داستان و باشقا متن
دن ده گؤروندویو کیمـی، تانینـان تـورك     داکی لیسته یوخاري

  .بیر نئچه مجموعه اولوشدورماقدادیر يالر داستان
 )کوراوغلو کیمی(ي الر داستانقهرمانلیق  کالسیک. 1
عاشـیق قریـب،   (ي الر داسـتان ) يالر عاشیقحاق (عاشیق . 2

 )کیمی. کرم ایله اصلی وس
زلیخـا  -مجنـون، یوسـف  -لیلـی ( الر داسـتان کتاب کؤکنلی . 3
 )کیمی
 الر داسـتان لـه ایلگیلـی قهرمـانلیق مـوتیفلی      یاخین تاریخ. 4

 .)قاچاق نبی، قاچاق کرم وس(
سـی ایلـه    ین درلنمه دان اؤنملی اوالن بیر متن لمی آچیهم ع

الري آچیقالماق، هـم ده   سی گرکن خصوص لمهیایلگیلی دقّت ائد
یـه   لرینی گؤسترمک اوچون آشاغیدا هـر کومـه   قونوالرین آنا خط

ــک  ــه و یــا گئنــل(عایــد بیــرر اؤرن داســتان . وئریلمیشــدیر) مــه ل
یـک آرتیـق آیرینتیلـی    ل سی قونوسوندا ایندي نین درلنمه لري متن
  .یم سونمایا احتیاج اولمادیغی گؤروشونده  بیلگی
  
  يالر داستانقهرمانلیق .1
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  کوراوغلو داستانی   9
ïدیر؟ ده نئچه دنه کوراوغلو قولو بیلینمک  
ï دابی وار می؟آکوراوغلو داستانینی آنالتمانین بللی بیر  
ïي کوراوغلو کیمدیر، نئجه اورتایا چیخمیشدیر، گئرچک آد

  دیر؟ نه
ïکوراوغلونون باباسی کیمدیر؟  
ïهاردا یاشامیشدیر؟  
ïده کوراوغلو ایله ایلگیلی یئرلر وار می؟ بؤلگه  
ïکوراوغلو ایله ایلگیلی ساز هاواالري  
ïاوغلـو،   دلی حسن، دمیرچـی (لري  کوراوغلونون تانینان دلی

  بونالرین کوراوغلو ایله تانیشماالري.) ائیواز وس
ïيلر لیکاؤزللرین اؤنملی  دلی  
ïالر اواليلرله ایلگیلی  دلی  
ï يالر خانیمکوراوغلونون  
ïدیـر؟ اولمـامیش    کوراوغلونون ائوالدي اولموش مو، آدي نه

  دیر؟ ایسه، سببی نه
ï يالر آتو یا (کوراوغلونون آتی(  
ïکوراوغلونون قیلینجی  
ïکوراوغلونون مسکنی  
ï و یا غیب اولوشو(کوراوغلونون اؤلومو(  
ïلر ون سفر ائتدییی اؤلکهکوراوغلون  
ï يالر ساواشکوراوغلونون دئولرله  
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ïکوراوغلونون حضرت علی ایله قارشیالشماسی  
ï ایچینده شعر پارچـاالري اولمایـان  (کوراوغلو ایله ایلگیلی (

  الر اینانجروایت و 
ïین کوراوغلو شعرلري وار می؟ سی بیلینمه حیکایه  
ïدا اوســتادنامه  کوراوغلــو داســتانی آنالدیالرکــن باشــالنغیج
  نیر می؟ سؤیله
یـا آلینـارکن، هـر     یـازي  الر داستانکوراوغلو داستانی و باشقا (

شعر پارچاسینی هانسی هاوا ایله اوخودوغو عاشیقدان سوروالجاق 
  )و یازیالجاقدیر

  
  يالر داستان) يالر عاشیقحاقّ (عشق .2
  

  :گئنل چرچیوه  9
ïه دنه اوسـتادنامه  دیر و داستانا باشالرکن نئچ اوستادنامه نه
  نیر؟ سؤیله
ïه دئییلیر؟لر کیم حاقّ عاشیغی  
ï دیر؟ بوتا نه(عاشیغین بوتا آنالییشی(  
ïکیمدیر؟» پیر«وئریر؟  لر کیم بوتانی  
ïسـی،   نـین عایلـه   بوتا وئـریلن کیشـی  (ه وئریلیر؟ لر کیم بوتا

  )یاشی و ایشی
ï ی هاراالردا جریان ائدیر؟اوالیبوتا وئرمه  
ïیلیر؟بوتا نئجه وئر  
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ï  ولن رو گـؤ  الر حـال  نـین کئچیردییـی   بوتا وئـریلن کیشـی
  تداوي
ïدیر؟ نه) »توي توتما«(قاپما  دوواق  

ي دیشینا چیخان لر لیکنین بیلینن گئنل اؤزل بو داستان تیپی
  بیلگیدا  رك، عاشیقدان بو خصوص بیر تثبیت ائدیله-بیر الر دوروم

  .آلیناجاقدیر
  

  کرم ایله اصلی   9
ïتملّی، دینی (ي لر لیکنین کیم یکرم و اصلي و لـر  منسوبی
  )يلر مملکت
ï ی وار می، یوخ مو، وار ایسـه  اوالی» بوتا«(عاشیق اولماالري

  )دي؟ دن سونرادان یاردیم ائتمه کیم وئردي و نه
ïلري گزیر؟ نین آرخاسینجا هانسی شهر و اؤلکه کرم اصلی  
ïکؤینَگی کیم تیکدي؟) لی طلسم(یه سئحرلی  اصلی  
ïنئجه اؤلور؟(ین اؤلومو  رمک(  
ï ،نئجه اؤلور؟اصلی اؤلور مو  
ïدییی و یا اؤلوب ده دیریلـدییی بیـر واریانـت     ین اؤلمه کرم

  بیلینیر می؟
  
  الر داستانکتاب کؤکنلی .3

اسکی ادبـی   الر داستانین اورتاق گؤروشونه گؤره بو الر اوزمان
دا خـالق  آراسـین  الر عاشـیق له بـاغلی اولـوب، سـونرادان    لر نک گله
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بو قونو ایله ایلگیلـی اوالراق؛ سـؤز   . داستانی حالینا گتیریلمیشدیر
نین قایناغی، آنالدیلما آغیرلیغی، عاشیغین بو متنـی  قونوسو داستا

ــدوغو وس    ــرنمیش اول ــدن اؤی ــاردا و کیم ــوروالر  . ه ــی س کیم
  .سوروالجاقدیر

  
  الر داستانیاخین تاریخله ایلگیلی .4

ـی    لـر فولکلـورون اولوشـو    بو متن م و یاشـاما مکـانیزمینی، ملّ
ـی  الر یـوروم آلـدیغی شـکیل و   ینده 1تاریخین خالق بیلینج ي، ملّ

ـی آرزو و    کولتور و تاریخ ایلیشکی ي دوغـرو  الر احتیـاج لرینـی، ملّ
سیندان، عینی زاماندا یاخین تاریخ ایچینـده خـالقی    آنالماق آچی

ان ي اؤیرنمـک باخیمیینـد  لـر  کیشـی و  اواليمیش اوالن  هل ائتکی
قاچاق نبی، ستّارخان، قاچاق کرم ایلـه  . بؤیوك اؤنم داشیماقدادیر

ا الر داسـتان بـو  . دیـر  يلـر  اؤرنـک لر بو تورون اؤنملی  ایلگیلی متن
ــه لیــک ســاحه چالیشــماالري آپــاریالرکن ســوروالجاق اوالن  یؤن

تـاریخی آخیشـینی   » گئرچـک «ین الر اواليسوروالر کسینلیکله 
یـی   نـه  و داستان گله الق کولتورو، ختثبیت ائتمک هدفی ایله یوخ

چون کـی،   .لري ایله ایلگیلی اوالجاقدیر شکیل 2ایچینده یاپیالنما
ــی    ــو و ملّ ــب، خــالق کولتورون ــاریخی آراشــدیرما اولمایی آمــاج ت

کولتـورل  -نـین ایشـیغیندا اتنـو    رك، بـو ملزمـه   نـه  فولکلورو اؤیره
  .اقدیرو سیستمینی آنالم) قورولوشونو(یین یاپیسینی  نه گله

  
                                                           

  .سینی تانیما قابلیتی شعور، انسانین اؤزونو و چئوره - 1
  . اولوشما، تشکیل تاپما - 2
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  قاچاق نبی   9
ïسی، مملکتی، ایشی آدي، عایله( ؟قاچاق نبی کیمدیر(  
ïایلک دوشمنلري کیمدیر؟(نین سببی  قاچاق اولماسی(  
ïت گؤسترمیشدیر؟قاچاق اوالراق هاراالردا فعالی  
ïائتمیشدیر؟ 1لرله مجادله کیم  
ïاولموشدور؟ لر کیم الري یاردیمچی  
ïتوتوقالنمیش می؟  
ïــی اؤزل ــکاؤنمل ــر لی ــاعی   (ي ل ــوي و اجتم ــی، معن فیزیک
  )الردان آچی
ïهاردا و نئجه اؤلدورولموشدور؟  

ــتان ــی الر داس ــیقال ایلگیل ــی (ا الر عاش ــقا آنالتیج ) الرا و باش
یا آنالتیم باشالمادان ) قونوالرینا گؤره(سوروالجاق اوالن سوروالر 

دا الر دورومبعضـی  . اؤنجه یـا دا بیتدیکـدن سـونرا سـوروالجاقدیر    
دان قایناقالنان  کیمی آنالدیجی. مک، ایچمک، دینجلمک وسیئ(

ــو بیــر چــوخ ســوروالرین  آنالتیمــا آرا وئریلــه) داالر دوروم بیلــر؛ ب
دیــر و قاچیریلماماســی  ان اویغــون فرصــتسورولماســی اوچــون 

لـه اولورسـا    آنالتیم سیراسیندا هرهانسـی سـبب  . گرکیـر 
اق اولسون عاشیغین سؤزونو کسمک، اوندان سورو سـورم 

ــه ــی نتیج ــینلیکله منف ــت  کس ــدیر و دقّ ــر دوغوراجاق ل
بو قورال بوتون باشقا فولکلور . دیر سی چوخ اؤنملی ائدیلمه

                                                           
 زورلو نگئد اوچون ائتدیرمک قبول ایستکلرینی بیربیرلرینه آراسیندا، طرف ایکی - 1

  .ساواش چالیشما،
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آیریجـا   .دیـر  سی قونوسوندا دا کئچرلی نین درلنمه لري متن
لـه عاشـیغی داواملـی تقـدیر     لر حرکـت آنالتیم سیراسیندا سؤز و 

ـت بیلـدیرمک، تشـوی     ق ائتمـک و  ائتمک، هر وسیله ایلـه ممنونی
  .وئرمک گرکدییی ده اونودولمامالیدیر) روحیه(مورال 
  

  الر ناغیل

لیکلــه اســکی   گئنــل) لــر مثــل( الر ناغیــل9 
ماً ده ائالت ایچینده یی اوالن شهرلرده و قس نه لیک گله شیک یئرله

) لـرده  نـین ضـعیف اولـدوغو بؤلگـه     یـی  نـه  داسـتان گلـه   \عاشیق(
ی و آنالتــیم محتواســ 1تورلقونــوالري، سوســیوکول. یاشـاماقدادیر 

مـه سیراسـیندا    درلـه  ناغیل. طرزي ده بونا باغلی اوالراق دییشیر
ـت   -الرین پرافشنال اولـوب  آنالدیجی ه آلیناجـاق و   اولماماسـی دقّ
آنجـاق یئنـه ده هـر آنالدیـالن     . جـک  ترجیح ائدیلـه  الر پرافشنال

آدي آلتینـدا چـوخ   » ناغیـل «چون کی، بعضـاً  . یازیالجاقدیر
ــر  ریکلــی مــتن و تــاریخی ایچــه لــی میتولوژیــکاؤنم ل

ــر گئنــل آیریجــا بیلیــنن مــتن. آنالدیلماقــدادیر ده غیــر علمــی  ل
یـانلیش درلنمـیش و یـایینالنمیش اولـدوغونا     -، یـاالن مئتودالرال

ي یاخشـی  لـر  لیـک نـین بیـر چـوخ اؤزل    الري گؤره تـورك ناغیـل  
نـین   متنـی  لر بول مقداردا ناغیـل  مه ساغالم درله. دیر مکده بیلینمه

                                                           
 کولتورو اوالن اونا مخصوص و گروهو بیر توپلومسال و یا توپلومو بیر عینی آندا - 1

  .ایلگیلندیرن
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لییـی اورتـادان    جـک بـو اکسـیک    سینه امکان وئره تثبیت ائدیلمه
  .جکدیر قالدیرابیله
ده ناغیل درلرکن سوروالر فرقلی اولماقال برابـر داسـتان    ساحه

  .دیر کئچرلی الر قورالسینده قولالنیالن گئنل اصول و  مه درله
  

  باشقا تورلر

خیـر  (لطیفه، آتاالر سؤزو، تاپماجا، آلقـیش   9
کیمی فولکلور تورلري هـر  ال، آغی  ، قارغیش، بایاتی، الي)دعا

الردان  آغـی (بو تورلرین . بیلر نه دن درله یئرده، هر زامان و هر کس
آنجاق بللـی بیـر تـورو داهـا     . الري اولماز پرافشنال اجراچی) باشقا

 لـر  کیشـی ده بعضـی   مثالً، بللی بیر محـیط . لر واردیر یاخشی بیلن
. لــري ایســه آتاســؤزو، بایــاتی وس فــه، بعضــیبــول مقــداردا لطی

بـونالر تـرجیح   . دیرلـر  سـئچیلمکده لري ایله باشـقاالریندان   بیلمه
ووروالجاق، بؤلگه خالقی ایله ممکـن   ائدیلمکله برابر، هر کسه باش

لـر   اولدوغو قدر یاخین دیالوق قوروالجاق، چون کی، بو تـور مـتن  
  .ردیلی دیالوق اورتامیندا خاطرالنیر و ایشله

  

اوشاق فولکلورونا عایـد ائـدیلن   عینی دوروم   9
و بعضی آیري تـورلر اوچـون    لر 1مه ، تاپماجاالر، تکرلهالر اویون

                                                           
  گیریش سؤزلري لی قافیه اوالن باشیندا لرین مثل چوخونلوقال، - 1
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ــی ــر ده کئچرل ــورو مــتن. دی لرینــی توپلومــون هــر  اوشــاق فولکل
لـر   بو قونودا هر کـس بیـر شـئی   . دور مک ممکن کسیمیندن درله

بـونالرین  . یـن اؤزودور الر اوشـاق اصیل قاینـاق  بیلر، آنجاق 
ال الر اوشــاقوهونــدان اوالن رســی اوچــون معــین یــاش گ درلنمـه 

مـه   ینا قاتیلمـاق، تاپماجـا، تکرلـه   الر اویونیاخین دیالوق قورماق، 
مـک و   لرینـی ایسـته   رك اونالردان قارشیلیق وئرمه یه سؤیله .وس

  .جکدیر اویغوالماق گرَکه لر تاکتیکباشقا 
  

خـالق  ي و الر مـاهنی خالق شـعري، خـالق    9
ی بیلگیلدا  لردن  و بو خصوص چی محلی صنعتلري  تئاتري متن

آیریجـا بـو سـونونجوالرا اؤنـم     . جـک  نـه  دن درلـه لـر  کیشیباشقا 
گـؤره،   پرافشنال اولمادیقالریناچون کی، بونالر . جکدیر وئریله

لر داهـا بکـر و آز    چوخ زامان دوزنسیز ده اولسا آنالتدیقالري متن
  .لردیر بیلینن متن

  

یا آلینمـاقال   هر کسیمدن یازي لر افسانه و روایت 9
نـین تـاریخ و کولتورونـه ایلگـی دویـانالرا       الرا و بؤلگه برابر یاشلی

ــت  . ســوروالجاقدیر ــوندا دقّ ــونونجوالر قونوس ــو س ــی  ب ل
صـاحبی    بیلگـی بـونالر بللـی بیـر    . جکدیر داورانیلماسی گرَکه
ـی (اولماالریندان دوالیی  دویغوالرینـا   چیلیـگ  و چوخونلوقال محلّ
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لـري اؤز   لی افسانه و روایـت  گیبؤلگه ایله ایل) قاپیلماالري اوزوندن
بیلـدیکلري شـکیلده   » دوغـرو «ي یؤنونده یورومالیاراق لر گؤروش

ــدرلر  ــرجیح ائ ــاغی ت ــتن. آنالتم ــره  م ــزك«ل ــر ب ــو . وورارالر» ل ب
لري امکـان اولـدوغو قـدر باشـقا قاینـاق       نن متن دن درلهلر شخص
بیـر  لري درلرکن  بو تیپ متن. اقدا فایدا واردیردن سورملر شخص

چون کـی، بـو   . دیر نین باهم اولماسی اؤنملی نئچه آنالدیجی
ــده   ــی تصــحیح ائ ــدا بیربیرلرین ــدا اؤز آراالرین ــاً (رك  دوروم بعض

) ماتریـال (آنالدار و بول مقـداردا ملزمـه   ) تیشاراق و یاریشاراقردا
  .توپالنماسینا امکان ساغالرالر

  

سـی، خــالق کولتورونــون   درلنمــه یــنالر اینـانج  9
ــوژي لنمــه اینجــه ــورك میتول ــین اؤیرَنیلمــه ســی ســی و ت ســی  ن

ایلـه    دن و هر وسیله هرکس. دندیرلر ایش لیکلی باخیمیندان اؤنجه
لیـک یاشـام    درلنمکله برابر، داها چوخ مشاهده یولو ایله و گونـده 

باخسـانا  «دورارکن  -کیمسه دوروب. جکدیر ایچینده تثبیت ائدیله
ائویمین گیریش قاپیسنا آت نـالی وورموشـام، چـون کـی پـیس      

. دئمـز » سینه انگل اولور سینه و یا نظر دیمه ین ائوه گیرمهالر روح
ائـوه گلـرکن قاپیـداکی آت نـالینی     . بو بیـر مشـاهده قونوسـودور   

دن اوردا دوردوغونـو   نـه ) اویغون بیر زاماندا(گؤرمک و داها سونرا 
ده بیـر مشـاهده و دوغـرو سـوروالر      ري سویه یلها. سورماق گرَکیر

. دیـر  تضـمینی قابلیتی بو قونودا باشاریلی اولمانین تک   سورابیلمه
نـین   لـري  نین شخصاً مشاهده ائتدییی و یا بیري ییجی درله



٣٢ 

 

 

بـو  . دنی سـورولمالیدیر  جه نه ین سادهالر اینانجآنالتدیغی 
، »ریلیـک گئ«لوغـو،  »دوغـرو «و یا » یانلیش«ین الر اینانج

اولماســی » ســی لــرین قــالینتی اســکی«و یــا » خرافــه«
قونوسوندا گؤروش بیلـدیرمک،  » ضرري«و یا » فایداسی«

ــته ــینلیکله    اوس ــک کس ــماالرا گیرم ــک ده دارتیش لی
  .دیرالر داورانیشقاچینیلماسی گرَکن 

  
  موسیقی

  

  يالر ماهنیسی و خالق  خالق موسیقی  9
ï تـورو؛ موسـیقی    ده بیلـنن  نـین بؤلگـه   سـی  خالق موسـیقی
سـی، ایلگیلـی دئیـیم،     سـی، اسـتفاده   لري، بونالرین دوزلتمـه  آلت

  .الر اینانجروایت و 
ï و اوخومـا اورتـامی،   الر اوخویاني، بونالري الر ماهنیخالق 

لره باخیشی؛ ایلگیلی دئییم، اینانج و  چی و مغنّی خالقین موسیقی
  .لر باشقا متن
ïیـه مخصـوص   سـی، رقـص تـورلري، بؤلگـه     یرقص موسیق 

نانما اورتامی، اویناماغـا  لر، اوی رقص) وي اوالن اوچون سجیهبؤلگه (
  .لر الرا باخیش؛ ایلگیلی اینانج، دئییم و باشقا متن و اوینایان
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  عاشیق صنعتی
 1تورك خالق کولتورونـون اؤنملـی عنصـرو و اوداق    الر، قعاشی

 ده خـالق  نـین، هـم گئنـل    هم خـالق ادبیـاتی   .دیر سی نقطه) زوم(
 2ینـده بیـر سـنتز    شـیق صـنعت  کولتورونون بوتون عنصـرالري عا 

بو کولتور آالنـی   اولمایاندا بنزري الر خالقو باشقا اولوشدورموش 
لـري، سیسـتمی،    عاشیق صـنعتی اؤز کـؤکن   .اورتایا چیخمیشدیر

لري باخیمیندان چوخ آراشـدیریلمیش اولسـا دا،   3یاپیسی و ایشَلو
ــاق   ــی اوف ــر ایک ــ-بی ــی  4کتفَ ــو دیش ــئچقون ــدن   ندا ه ــر یؤن بی

ــون بیرچــوخ . آچیقالنمــامیش، آنالدیلمامیشــدیر ــر ســبببون ي ل
ــه    ــبب درل ــلیجا س ــاق باش ــر، آنج ــیندا اوالن   واردی ــه آشاماس م

آیـري آچیقالمـا    -نالري آیـري بورادا بـو . دیر الرال ایلگیلی یانلیش
سی  مه سیراسیندا دقّت ائدیلمه سی و درله بیلینمه. یوخدور امکان

ال ایلگیلـی اوالن قونـوالردان   الر داستان(الر  خصوصگرَکن اؤنملی 
  .یا آلینمیشدیر آشاغی) باشقا
  

عاشیغین اؤزل و صـنعتچی کیملییـی ایلـه      9
  ایلگیلی قونوالر

                                                           
  الرین توپالندیغی یئر بیر ایشیق و یا ایستی قایناغیندان یاییالن ایشین - 1
  شیم، وحدت هبیرل - 2
  کارکرد - 3
  .اؤنمسیز، کیچیک، چوخ گرکلی اولمایان - 4
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ïري و یـا گلمـه ایسـه آتـا      کؤچه(سی، مملکتی  آدي، سالله
  ،)یوردو
ï امکـان  (کیمـدیر، هارالیـدیر؟   ) و یا اوسـتادالري (اوستادي

  ).سی توتوالجاقدیر و اوستادالرین شجرهاولدوغو قدر ب
ï     لنمـیش و نئچـه    نئچـه یاشـیندا ایکـن عاشـیقلیقال ایلگـی

  اولموشدور؟) شاگرد(یاشیندا چیراق 
ïمیشـدیر؟ اؤزل بیـر سـبب وار     اشیق اولماق ایسـته عدن  نه

  می؟
ï  یاشـامیش مـی؟    اواليیوخودا وئرگی آلما و یا بنزري بیـر

  دیر؟ رمکدهبونا اینانیر می؟ نئجه دیرلندی
ïنئچه ایل شاگردلیک ائتمیشدیر؟  
ïنئجه حاضرالنمیشدیر؟  
ïایلک دفعه نه زامان و کیمینله مجلسه چیخمیشدیر؟  
ï   ــان و نئچــه یاشــیندا عاشــیقلیغا ــه زام مســتقل اوالراق ن

  باشالمیشدیر؟
ï ال یولداشلیق ائتمیشدیر؟الر عاشیقهانسی  
ïنئچه هاوا بیلیر؟  
ïنئچه داستان بیلیر؟  
ïو هاواالر؟ الر عاشیقی سئودیی  
ïیینـی   جه کی دورومونو و گله نین گونوموزده عاشیق صنعتی

  نئجه گؤرور؟
ïهـر زامـان   ) »مجلـس آدابینـی  «(ینـی  الر قوراللیق  عاشیق

  اویغوالیا بیلیر می؟



٣٥ 

 

 

  

  عاشیق صنعتی ایله ایلگیلی گئنل قونوالر  9
ïلیق آدابی عاشیق  
ïنئچه یاشـیندا   چیراق(لري  ایلیشکی )شاگرد(چیراق -اوستا

سی گرَکیـر، نئجـه بیـر ائیتـیم      مه آلینیر، نئچه ایل چیراقلیق ائله
لـر؛   وئریلیر؟ چیـراقلیغین بیتیشـی ایلـه ایلگیلـی قـورال و تـؤرن      

  )لر نئجه آپاریلیر؟ چیراقلیق دؤنمی بیتدیکدن سونرا ایلیشکی
ïمجلس آدابی  
ïکئجیم-گئییم(قوشام -گئییم(  
ïل داورانیش طرزيین چالیشما و سوسیاالر عاشیق  
ïعاشیقلیق دیشیندا بیر ایش گؤرورلر می؟  
ïدیر؟ نین مادي گلیري نه شکیلده عاشیق صنعتی  
ïي حاقّینـدا  الر عاشـیق لیغین گئنل تاریخی و بؤلگه  عاشیق
  لري  بیلگی
ïائکیـپ حالینـدا مـی چالیشـیرالر؟     یـالنیز مـی،    الر عاشیق
اولـور  .) چـی وس  دفمثالً، زورناچی، (ده عاشیق اولمایانالر  ائکیپ

  مو؟
ï ــر ــی«اؤزل بی ــو(» عاشــیق دیل ــی؟ ) پرافشــنال آرق وار م

  )یازیالجاق لر اؤرنک(
ïی وار می؟اوالیدان متن اؤیرنمه الر کتاب  
ïی وار می؟اوالییا آلما  لري اونوتماماق اوچون یازي متن  
  



٣٦ 

 

 

  عاشیق قارشیالشماالري  9
ïعاشیق قارشیالشماالري نئجه اولور؟  
ïهانسی آشاماالري وار؟  
ïتیلیر؟ نئجه یؤنه  
ïیئنمه و یئنیلمه دورومونون تانیمالنماسی  
ïَدیر؟ ین ایتیردییی نه نیئنن طرف نه قازانیر؟ یئنیل  
ï ي وار؟لر اؤرنکهانسی اؤنملی  
ïگونوموزده بو تور یاریشماالر گئدیر می؟  
ï ال یاریشما آپارمیش می؟الر عاشیقاؤزو باشقا  
  

  ساز  9
ïه زامان، نئجه و کیم طرفیندن ایجاد ائدیلمیشدیر؟ساز ن  
ï   ساز چئشیدلري؟ یایغین اوالن و ان چوخ اسـتفاده اولونـان
  لري نه ایشه یارار؟ دیر؟ او بیري هانسی
ïو یا ساز  لر قولالنیر می؟ سازدان سونرا باشقا آلت الر عاشیق

  لر قولالنیر می؟ ایله بیر آرادا آیري آلت
ïملزمه، چاناق، قول، بوغاز، (قورولوشو  سی و سازین دوزلتمه

 لـر  دئیـیم ، الر اینـانج ، الر قـورال ؛ ایلگیلی .)پرده، آشیق، سیم وس
  .وس
ïسی و تصنیفی چیخاریالن سسه گؤره سازالرین سئچیلمه  
ïبیلیر؟ له سیندن دوزه ساز هانسی آغاج ملزمه  
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ïپرده)تئل(، تازانه، سیم )قیلیفی(یی  ساز کؤینه ،  
ïيلر نک گلهو باخیم  الر اینانجی سازال ایلگیل  
  

  ساز هاواالري  9
ï عاشیغین بیلدییی بوتون هـاواالر ضـبط   (نئچه هاوا واردیر؟

ــی   ــیغین وئردیی ــیاولوناجــاق، آدالري یازیالجــاق، عاش ــر   بیلگ ل
  ؛)جکدیر روپالشدیریالجاق و تصنیف ائدیلهقدوغرولتوسوندا 

ïده مشهور اوالن هاواالر؛ بؤلگه  
ïه ایلگیلی هاواالر؛کوراوغلو ایل  
ïکرم ایله ایلگیلی هاواالر؛  
ï    ایلـه  . نـک وس  باشقا اونلو کیشی، یئـر، بـوي، سـوي، گلـه

  .ایلگیلی هاواالر
نــین و  نــین، عاشــیق محیطــی بــونالرین دیشــیندا هــر بؤلگــه

الریـن تثبیـت    عاشیغین دورومونا گؤره بیرچـوخ آیـري خصـوص   
ممکـن اولـدوغو قـدر    بیر عاشیغین یانینـدا  . بیلر سی گرَکه ائدیلمه

یا آلمـاق   چوخ اولماق، بوتون بیلدیکلرینی سیستملی اوالراق یازي
  .دیر اؤنملی
  

  خالق دیلی
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  خالق دانیشما دیلی  9
ïده یــازي  ي، بؤلگــهلــر لیــکنــین یئــرل اؤزل دانیشــما دیلــی
  ي؛لر لیک فرقلی 1نین قولالنیمی؛ بؤلگه ایچینده شیوه دیلی
ï ي، لـر  نـک  گلـه ي؛ آد وئرمـه  لـر  دیل )شغل(  پئشهآرقو و یا

لـرین  2نین و میمیـک  يلر حرکتقول -لري، ال ساالمالشما شکیل
  الري؛ لري و آنالم یایغینلیق درجه

ï؛لر و عباره لر دئییملر،  الر، کیفیرلر، حقارت یالواریش  
ï و » دیل داورانیشـی «( الر قورالدیل و دانیشما ایله ایلگیلی

  .الر اینانجو  لر دئییم، ایلگیلی )دانیشما آدابی
  

  میتولوژي
ده  ینـدا و هـر بیـر مـتن    الر آالننکسـل کولتـورون بوتـون     گله

. میتولـوژي ایلـه ایلگیلـی ملزمـه واردیـر      )آنالمدا 3سئمیولوژیک(
چـون کـی،   . باشقا تورلـو ده اولماسـینا امکـان یوخـدور     هاصلیند

ــوژي ــف: میتول ــتمی   ) ال ــعورون سیس ــی ش ــدلی (ملّ ــا م ؛ )دنی

                                                           
 اولوب آیریلمیش اؤزوندن دؤنمده ین بیر بیلینمه ایچریسینده تاریخ دیلین بیر :لهجه - 1
  .یاقوتجا چوواشجا، :مثالً. دئییلیر قولالرینا گؤسترن بؤیوك فرقلیلیکلر

 بعضی اولوب آیریلمیش اؤزوندن ایچینده سئیري تاریخی بیلینن دیلین بیر :شیوه
  .…سی آذربایجان تورکجه قیرقیزجا، قازاقجا،: مثالً. دئییلیر قولالرینا فرقلیلیکلر گؤستَرن

 گؤره لره یؤره. دئییلیر دانیشما شکیللرینه فرقلی دیلین عینی ایچینده اؤلکه بیر :آغیز
  .…آغزي ائگه آغزي، ارادنیزق :مثالً. دیر عینی یازیلیش آما واردیر ییش فرقلیلیکلري سؤیله

  
  .صنعتی آنالتما نی دوشونجه حرکتلري ایله قول ال، اوز، - 2
  گؤسترگه بیلیمی، رمزشناسی - 3



٣٩ 

 

 

سببی و اونو تنظیم ائـدن   1تورون واراولوشونکسل ملّی کول گله)ب
نـین پروقرامـی و    يلـر  بیچـیم داورانـیش  ) ائتنیک(ملّی ) یاپی؛ ج

نین هر آالنینـدا   دیلی اولدوغونا گؤره، ایلگیلی ملزمه خالق حیاتی
دن،  نین جزئیاتینا گیرمـه  بورادا مسأله. دیر بول مقداردا گؤرونمکده

اؤنملـی قونـوالري و بعضـی    سـینده   چرچیوه الر آنالییشباشلیجا 
ــت ائدیلمــه ــر لیــکســی گــرَکن اؤزل دقّ ــی ل ي خاطیرالمــاق یئترل

  .اوالجاقدیر
  

  زامان
  

  الر تانیمزامانال ایلگیلی گئنل آنالییش و   9
ï هـووور،  \ایل، فصل، آي، گون، ساعات، دقیقه، ثانیه، هویـور
لري؛ بوگون، دونـن، سـیراغاگون،    دسته؛ ایل، آي و گون . آن وس
  بورگــون، او گــون، کــئچن\ســحر، بیریســی گــون\صــاباح\یــارین
کن، گـئج، بیـر قـدر، اینـدي،      ائرتئی\بیلدیر، گلن ایل، ائرکن\ایل

  بایاغی؛ \سونرا، بایاق
ï؛ الر تانیمانال ایلگیلی باشقا زام  
ïفرقلی بیر شـکیلده تـانیمالنیر مـی؟     يلر کسیمی زامان بلل

ــثالً، ( ــک ســاغیمی«م ــه اؤنجــه»این ــا  ، اؤیل ــر ســو «ســی و ی بی
  ؛ )»بیر گؤز قیرپیمی«زامان، » ایچیملیک

                                                           
  موجودیت، وار اولما - 1
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ï ي ایلــه الر آنالیــیشي مکــان الر آنالیــیشزامــانال ایگیلــی
سـی   کسین ایکی کلمـه  فیالن«؟ مثًال؛ ي وار میلر اؤرنکتانیمالما 
  .کیمی» کیلومتره وار 5آراسیندا 

  
  باشالنقیج زامان ·
  

  ایل   9
ïلرین بللی  می، ایل لرین اؤزل آدالري وار ایل آنالییشی، ایل

حیـوانلی   12مـثالً،  (روپالندیرما شکلی وار می قبیر تصنیفی و یا 
، وار ایسـه نـه زامـان و نئجـه میـدانا گلمیشـدیر؛       )تقویم کیمـی 

لـر،   ، اوغورلو و اوغورسـوز ایـل  الر1لرله ایلگیلی اینانج و ساپتاما ایل
  .الر اینانجایلین باشالنقیج و سونو ایله ایلگیلی 

  

  فصل  9
ï       مؤوسوم و یـا فصـل آنالییشـی وار مـی، فصـل و مؤوسـوم
لـرین آدالري،   ي آراسیندا فـرق وار مـی، بـو مؤوسـوم    الر آنالییش
قـیش  \لـري، یـاز   بیري ایله ایلیشـکی -ي، بیرلر لیکلري، اؤزل سوره

لـري،   لرله ایلگیلـی فولکلـور مـتن    ؛ مؤوسوم)ضدیتی(قارشیتلیغی 
  .الر اینانجلر و  نکسل فعالیت گله

                                                           
  .ائتمک تثبیت قیلماق، )آچیق، بارز، صریح(بلیرگین  شئیی بیر - 1
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  آي  9
ï ،سی، گـون   گون سایی -ین اوزونلوغوالر آينئچه آي واردیر
یـن خـالق   الر آيلیک وار ایسه بونـون سـببی،    الریندا فرقلی سایی

ال ایلگیلـی فولکلـور   الر آيي؛ لـر  لیـک آراسیندا مشـهور اوالن اؤزل 
  .الر اینانجلري و  متن

  

  يلر گوننین  هفته و هفته   9
ïین آدالري، لـر  گـون گونـو،   نین ایلک هفته آنالییشی؛ هفته

، بللـی  الر اینـانج  له ایلگیلیلر گونرسمی و غیر رسمی آدالر؛ بللی 
بیلـر، نـه ایـش گـؤرولمز، اوغورلـو و       گؤرولـه  لـر  ایش ده نهلر گون

  .وس لر دئییم، الر اینانجله ایلگیلی لر گون، لر گوناوغورسوز 
  

  )وقت(ي الر آتساعگون و گونون    9
ï ي؛ گونـون باشـالنقیجی و   الر آنالییشگون، گئجه، گوندوز

 لـر  ایـش  ایلگیلی گؤرولن ایله  سونو؛ گونون باشالنقیجی و بیتیشی
آخشـام، گئجـه،   : يالر آتسـاع ؛ گونون بللـی  )سل بیر ائیلَم تؤرن(

 ،1سـحر، قوشـلوق  \اوزو، گون دوغوشـو، صـاباح   دان\یئري دان\دان
یـق، قـارانلیق،   ؛ تورانلالر آتسـاع اورتا، ایکینتی و باشـقا   گون\اؤیله

                                                           
  )اهاريبیچینچی ن: بیزده(ال اؤیله آراسینداکی وقتی،  گونون صاباح - 1
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؛ الر آنالیـیش کیمـی  . گون باتیشـی وس \، غروبآیدینلیق، ایشیق
  .الر اینانجلر و  بونالرال ایلگیلی متن

  

  لر گون) اؤنملی(اؤزل    9
ïباشـقاالریندان بـو و یـا    (نـین اؤنملـی    ین و هفته ایلین، آي

هفتـه   \ي؛ مـثالً، بـازار گونـو   لـر  گون) آیري شکیلده آییرد ائدیلن
  .کیمی. گونو، سوت گونو وس 1شورهآبازاري، 

  

  يالر بایرام) فصل(مؤوسوم    9
ï ،؛ نـوروز،   و آخیـر چرشـنبه  » لر چرشنبه«چیله، خیدیر نبی
؛ بونالرال ایلگیلی مراسم، اینانج و باشـقا  . جان بایرامی وس مئهري
  .لر متن

  
   مکان

  

  الر قاوراممکانال ایلگیلی گئنل    9
ïی، یوخاري، آلچـاق، یوکسـک،   ري، گئري، آشاغ ایله\لی ایره

درین، دایـاز، گئنـیش، دار، اَیـري، دوز، چوخـور، دیـک، یاسـتی،       
                                                           

 بیر یاپیالن قایناداراق شکرله )تنقالتی(یئمیشلري  قورو لري، دنه کیمی نوخود بوغدا، -  1
  .آشوره گونو؛ آشوره بیشیریلن گون .دادلی تور
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وش، اؤن، آرخا، بوشـلوق، دولـو، یئرآلتـی، یئراوسـتو     ققائنیش، یو
  .وس

  

  کوسمولوژي \کاینات   9
ï ه (دن  کیم، نئجه و نهکایناتین یارادیلیشی؛دن هانسی مـاد( 

بونـونال  دیر،  قدر  و؛ یاشی نهسی اولموش م یاراتمیشدیر، یاردیمچی
یئـرین  سی، یئر، گؤي،  ؛ کایناتین یاپیلر دئییمایلگیلی آنالییش و 

یئـرین و  .) شـکیللی وس  وي، کـوره  یاسـتی، دوز، دایـره  (بیچیمی 
ي؛ دونیا نه اؤزینده دورماقدادیر، بو نظام لر یؤنلري و  گؤیون طبقه

( ینـاتین سـونو   الـري، ک  ي و نتیجهلر سبببیلر می، بونون  دییشه 
ي الر آنالیـیش وار می؛ کاینات و دونیا ) زمان و مکان باخیمیندان

نالر عینـی آنالمـدا مـی اسـتفاده     دیر می و یـا بـو   هر زامان فرقلی
  .اولونور وس
ïالر؛  یولـو و بـورج   گونش، آي، سامان، اولدوزالر، 1کوسموس

 لـري؛ بـونالرال   بیرلـري ایلـه ایلیشـکی   -بونالرین یارادیلیشی و بیر
  .لر و باشقا متن الر اینانجایلگیلی 

  

                                                           
  نین بوتونو يالر وارلیقگؤي  - 1
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  هکؤلا   9
ïق لخـا ) اگر وار ایسـه (نین رسمی آدي، جغرافی آدي  اؤلکه

ــري  ــونالردان هانســی بی ــا ســیخ   آراســینداکی آدي؛ ب ســی داه
قولالنیلماقدادیر؛ هر زامان عینی آنالمـدا مـی قـولالنیلیرالر، غیـر     
ــه   ــببی نئجـ ــا سـ ــا چیخمـ ــأیی و اورتایـ ــن منشـ ــمی آدیـ رسـ

  .یقالنماقدادیرآچ
  

  بؤلگه   9
ïنکسـل آدي، جغرافـی آدي و تـانیمی؛     نین یئرل گلـه  بؤلگه
ـی تـاریخی آد  (دربند : اؤرنک ، قـوزئی دوغـو آذربایجـان    )یئرل ملّ
ـی تـاریخی آد   (؛ همـدان  )جغرافی تـانیمی (سی  بؤلگه ، )یئـرل ملّ

؛ بؤلگـه ایلـه   )جغرافـی تـانیمی  (سی  گونئی باتی آذربایجان بؤلگه
وتون یئرل، رسمی و غیر رسمی آدالر، بـونالرین یارانمـا   ایلگیلی ب
، بونالرین )لر تعریف(گولر وي، ایلگیلی دئییم، ساتاشما و اؤلر سبب
  .لر ي؛ بؤلگه آدي ایله ایلگیلی افسانه، روایت و باشقا متنلر سبب
  

  بؤلگه یئر آدالري   9
ïرسـمی، غیـر رسـمی،    ( لر توپونیمکی بوتون  بؤلگه ایچینده
؛ بـونالرین منشـأیی ایلـه ایلگیلـی اینـانج، افسـانه،       )یئنیاسکی، 

  .لر دئییمروایت و 
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  )الر اصطالح( لر تئریمجغرافی    9
ïصـحرا  2داغ، دره، یوققوش، ائنـیش، اووالیـق  (1یئر یوزئیی ،
ر، دولـو، توفـان و باشـقا طبیعـت     الر یاغیشلر،  ؛ اقلیم، یئل)کیمی
ر، تورپـاق تـورلري   ؛ سـوال . لیک، سـویوق وس  ي، ایستیالر اوالي

، بـونالرال  الر آنالییشباشقا .) ساري تورپاق، قارا تورپاق، گیل وس(
  .الر اینانجایلگیلی 

  

  الر مکاناؤزل    9
ïمزارلیق، پیر، اوجاق، باشقا زیـارت  )زیارتگاه(مسجد، توربه ،

لر، اویـون و ایلنجـه یئرلـري،     یئرلري، باشقا زیارت یئرلري، خرابه
باشـی، سـووآت    بـوالق \ییرمـان، حمـام، بـوالق   ائو، یول، میدان، د

  .گزینتی یئرلري\دینجلمه\3فییه ساي، )ا سو وئریلن یئرالر حیوان(
  

                                                           
  سطح: یوزئی - 1
 ال)فتآبر(آلوویون چوخونلوکال قالمیش، چوخوردا گؤره لرینه جلگه، دشت، چئوره: اووا -  2

  .یازي دوزلوك، دار گئنیش و یا لیکله گئنل اولدوغو، میش گؤمولمه درینه آخارسوالرین آز، اَییمی اؤرتولو،
  ائو یازلیق یازلیق، - 3
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  یول   9
ï  ــو؛ جیغیــر آنالییشــی؛ ــل یول یــول و یــول چئشــیدلري، ائ
ایلگیلـی  ین قورولوشو، دینجلمه یئرلري، یول و یولچولوقال الر یول
  .الر اینانج
  

  )سینیر(باغ، باغچا، تارال، مرز    9
ï ؛ لـر  نک گلهباغ چئشیدلري، باغ سالماق و باغ پوزماق کیمی

ــاغ و باغچــا  ــیشب ــاغالر آنالی ــارالالر و باشــقا  ي، ب  الر مکــانالر، ت
  .الر اینانجلري، بونالرال ایلگیلی  آراسیندا قویوالن مرز اشاره

  

  سوالر   9
ïسـی؛   کانال؛ بونالرین یارادیلیشی، دوزلتمه\چاي، گؤل، آرخ
الر، سو  اوالراق سو و اؤزل اوالراق دا چاي، دنیز، گؤل و آرخگئنل 
ایلـه ایلگیلـی افسـانه، روایـت و     . ي، یاغیش سـویو وس الر قایناق
  .الر اینانج
  

  )کوچه(، سوخاق)خیابان(محلّه، جاده   9
ï الر اصطالحبونالرین قورولوشو، ایلگیلی اینانج و.  
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  ائو   9
ïـت،   آرخـا باغچـا، هـه   ائـوین سـمتی، اؤن و   لري؛  ائو تیپ ی

، حمـام، توالـت،   )سـامانلیق (آخیر): مشتمالت(الر  یاردیمچی یاپی
اؤزل  -دروازه؛ ائوین ایچ دوزنـی \یت قاپیسی هه\، آالقاپی.انبار وس

یـن  الر قونـاق نـین و   لري، عایله فردلـري  مه ؛ ائو و اوتاق بزهلر بؤلوم
ــی؛   ــا دوزن ــه باشــچیاوجاغــا گــؤره اوتورم ــین، آ ســی عایل ــا و ن ن

سـی ایلـه    ائـو دوزلتمـه  . ین یئرلري، اوتورما دوزنـی وس الر اوشاق
ي؛ لـر  نـک  گلـه جی و باشقا یاردیمالشما  ایلگیلی چالیشماالر، ایمه

  .1لر دئییمو  الر اینانج، الر اصطالحایلگیلی 
  

   انسان
  

  انسانین یارادیلیشی   9
ïدن، کــیم طرفینــدن و نــه زامــان  ایلــک انســان نئجــه، نــه
ــون  یارادیلم ــو و بونــ ــون اوزونلوغــ ــان عمرونــ ــدیر؛ انســ یشــ
آلین یازیسی؛  \طالع \قسمت \؛ قدر)سی تعیین ائتمه(سی مه بلیرله

؛ انسـان بـدنی، اعضـاالر،    .، نفـس، وس 2انسان روحو، جـان، قـوت  
  .لر دئییمبونالرین آدالري، ایلگیلی اینانج و 

                                                           
 یان داشی آنالم بیر چکیجی ایلگی آیري، چوخ آز آنالمیندان گئرچک لیکله گئنل - 1

  .تعبیر لشمیش آنالتیم، قالب
  ، خوشبختلیکاوغور، بخت، طالع: قوت - 2
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ــین وس تایفــانین، قبیلــه(خــالقین    9 .) ن
  سی 1ییشی و سجیه تؤره
ï الریـن، قبیلـه و    ، بـوي نـین  ین، بؤلگه خـالقی الر خالقبللی

؛ الر اینـانج تایفاالرین اورتایا چیخماسـی ایلـه ایلگیلـی گـؤروش و     
و اورتایـا چیخمـا    لـر  گـؤروش لـري ایلـه ایلگیلـی     بونالرین سجیه

  .يلر سبب
  

  لر ائتنونیم   9
ïده بیلینن بوتـون ائتنیـک آدالر، بـونالرین آنالمـی و      بؤلگه
و باشـقا   لر دئییم، الر اینانجي ایله ایلگیلی لر سببیا چیخیش اورتا
  .لر متن

  

  ائتنیک سیستم   9
ï   ،سوي، بوي، تیره، اوروق، اویماق، عشیره، جماعـت، سـالله

، یـن آنالمـی و بـونالرین آدالري   الر تانیمکیمی . محله، عایله وس
  .الر اینانجو  لر دئییمبونالرال ایلگیلی ، )لر لقب(آیاماالر 

  

                                                           
  یارادیلیش، خوي، کاراکتئر - 1
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  انسان عمرو   9
ïیـی؛ سـنّت، اوخـوال     نه ، دوغوم گونو گلهدوغوش، اوشاقلیق

لـره   لیـق، ارگنلیـک، مجلـس    قـانلی  دلـی  \لیک یئتمه گئتمه، یئنی
ال و الر آرخـاداش گئدیش، عسگرلیک حیاتی، (قاتیلما، عسگرلیک 
  .، ائولنمه، اختیارلیق، اؤلوم)لر، دؤنوش عایله ایله ایلیشکی

  

  )لر لقب(آیاماالر  شخص آدالري و   9
ïنـه تـور آدالر و هانسـی    (ي لر نک گلها آد سئچمه الر اوشاق

ین لـر  لیـک  ، یئنـی )دیر لره گؤره وئریلمکده )اصل، قاعده(پرینسیپ
لیـق   کاراکتئري و توپلوم ایچینـه یئرلشـمه شـکلی؛ ایکـی آدلـی     

یـی،   نـه  ؛ قوشـا آد وئرمـه گلـه   )رسـمی و غیـر رسـمی آد   (ی اوالی
لـر و بـونالرین اورتایـا چیخـیش      لقـب  \آیامـاالر اوخشاما آدالري، 

  .الر اینانجي؛ آدالرال ایلگیلی لر سبب
  

  توپلوم دوزنی   9
ïالر،  وارلــی \لــر زنگــین لــر، )دســته، طبقــه(زمــره اجتمــاعی

ـت : يلر بیچیم؛ اجتماعی داورانیش الر یوخسول لـر،   اجتماعی فعالی
تـیم   ؤنـه ي ایلـه رسـمی ی  لـر  نـک  گلـه تـیم   توپلومون اؤزونو یؤنـه 

ــتن  آراســینداکی ایلیشــکی ــانج و م ــی این ــونال ایلگیل ــر، بون ــر؛  ل ل
دا اجتمـاعی داورانـیش   الر دوروم) آشـیري، مفـرط  (دیشـی  اوالغان
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ـی،    اخـتالف  \اجتماعی قارغاشـاالر ي، لر نک گله الر و بـونالرین حلّ
ي؛ قونشـولوق،  لر نک گلهلري و  آیاقالنما شکیل \اجتماعی اعتراض

) سـی  قیزالرین آرخاداشلیق ائتمه(، باجیلیق دوستلوق، قارداشلیق
  .الر انسان؛ توپلوم دیشی لر بیچیمکیمی اجتماعی ایلیشکی . وس

  

بؤلگــه توپلومونــو (توپلــوم قورولوشــو    9
  ):اولوشدوران عنصرالر

ï   ،کندلی، شهرلی، اوشاق، گنج، اختیار، قادین، قیـز، اوغـالن
لـر،   صـنعتچی  الري، گـروه ) پئشـه ( پئشه، )یئتیشمه(کیشی، گلمه

لـر،   فراريلر،  ، دلی)دوعا یازانالر، سئحیربازالر(لر، بویوچولر روحانی
لـر، سـوچلوالر،    ، جـانی )لـر  نـاقص (الر لر و سـاقاط  خسته الر، ققاچا

ــدور الر، قالر، قورخــا داواچــی)غوغــاچی(گزارشــگرلر،  بوینــو  \قول
لـر   لـر، درویـش   الر، اوغروالر و اوغرولوق، مفسدلر، دیلنچـی  یوغون
؛ اگر یوخسا قارشـیلیغیندا  ؛ آغالیق سیستمی وار می یوخ مو. وس
پوشـا   \قـاراچی  \نـه  یه چینگه دیر؛ بؤلگه بیر شئی وار می، نه اباشق

  .گلیر می، گلیرسه نه ایش گؤرور
  

  و کولتور حیاتی) آموزش(ائیتیم    9
ïاوخـور یـازار  (نین گئنـل ائیتـیم دورومـو؛ سـاوادلی      بؤلگه (

عایلـه   -اؤیـرتمن  -ا بـاخیش؛ اوخـول  الر انسـان اولماغا و ساوادلی 
نـین   ین ائیتیم آنالییشی؛ اوخـول ائیتیمـی  الر انسانلري؛  ایلیشکی
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لري؛ اوخوال قارشی بیر سـویوقلوق وار مـی،    اورتاالما و اؤزل سوره
دیـر   ائیتیم هانسی دیلده وئریلمکده: ي؛ ائیتیم دیلیلر سببوارسا 

دیـر؛ اوخـول    مکده نئجه ائتکیلهسینی  و بو ائیتیم و بو ائیتیم سویه
وار مـی،   )ی، دینـی، گئنـل  مسـلک (دیشیندا بیر ائیتیم سیستمی 

دیرلـر؛ ائیتـیم،    هانسی ائیتیم شکلینی تـرجیح ائتمکـده   الر انسان
اوخول، اؤیرتمن و اؤیرنجی قونوالري ایله ایلگیلی اینانج، دئیـیم و  

ــتن ــر؛ بؤلگــه باشــقا م ــورل  ل ــو، کولت ــور دوروم ــل کولت ــین گئن  ن
ـت  الر یـول ) رفعی(ین قارشیالنما الر احتیاج لـر و   ي، ایلگیلـی فعالی

  .ینا باخیشیالر آدامخالقین کولتور 
  

  عایله   9
ïیاشـادیغی  (نین اولوشماسی، اجتماعی یاشـام دوزنـی    عایله
لـر، اوشـاق تربیتـی     ، عایله رئیسی، عایلـه ایچـی ایلیشـکی   )اورتام

تقسـیم  (داغیلیمـی  ، ایـش  )ین سوسیالالشدیریلماسـی الر اوشاق(
ــار ــه مراســم و اَیلنجــه )ک ــري؛ بوشــانما، تکــرار ائولنمــه،   ؛ عایل ل
ئتـیم، آنـالیق، آتـالیق،    ؛ دول، یلییی لیق، فامیل ائولی آروادلی نئچه

  .مه وس بسله \ائوالدلیق، سیغینتی
  
  بسلنمه ·
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  :عایله ایچینده   9
ïلـري؛ یئمـک حاضـرالما طـرزي و      و یئمک ملزمه لر یئمک

، لـر  یئمـک لـن   لر، سـورکلی دوزه  جک ، ایچهلر یئمکؤزل ازامانی، 
ي، یئمـک  لـر  یئمـک ، بایرام )لر یئمکفصلی (ي لر یئمکمؤوسوم 
؛ یاش گروهونا گـؤره  )لیک، مؤوسوملوك، بایراملیق گونده(تدارکی 
ــک ــر یئم ــاقل ــک  ، آی ــتو یئم ــل   \اوس ــه و فامی آتیشــدیرما، عایل
لـر،   ر، گـنج ال یسـفره آدابـی و سـفره دوزنـی، یاشـل     لـري؛   مجلس
یه کـیم باشـالر، نئجـه سـوردورولر، باشـالنقیج و       ؛ یئمهالر اوشاق

نیـر مـی؛ ایلگیلـی اینـانج،      سؤیله. سوندا اؤزل بیر دئییم، دعا وس
  .لر دئییم، دعا و باشقا متن

  

  عایله دیشیندا   9
ï   ؛ قـادین، اوشـاق و ائرکـک یئمـک     لـر  یئمـک توپلـو حالـدا

یئمــک ) بـاهم (بیـر آرادا   ینلـر  ائرکـک ال الر قـادین لـري؛   مجلـس 
لري نه زامان  لري وار می و نئجه اولور، توپلو یئمک مجلس مجلس

  .و هاردا قورولور
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ي لـر  تئریملري و  فامیلچیلیک ایلیشکی   9
  )يالر اصطالح(

ï لـر   لر، فامیـل  ي، یاخین و اوزاق فامیللر تئریمفامیلچیلیک
یک، آیري سایقی، سئوگی، دوشمنل: لري آراسیندا ایلیشکی شکیل
لیک، آخرت قارداشلیغی،  ي؛ کیروهلر لیکسئچکیلیک، فامیل ائولی

، قـان باغینـدان دوغمایـان باشـقا     )رخاداشـلیق آیاخین (یارانلیق 
  .لر دئییمو  الر اینانج الر، قیاخینلی

  

  مسافر \قوناق   9
ï  ــدیر ــاق کیم ــیم(قون ــی   ک ــر و هانس ــاق الر دورومل دا قون

ي و توپلـو و فـردي   لـر  نـک  گلـه ا ؛ قونـاق آغیرالمـ  )ساییلماقدادیر
، لـر  یئمـک (ي لـر  نـک  گلـه قوناقلیق؛ قوناق قارشیالما، و یوالسالما 

، ایلگیلــی )ســی ســی، هدیــه وئریلمــه قوناغــا یــاردیم گؤســتریلمه
  .لر دئییمو  الر اینانج الر، ق، ایلگیلی یاسالر تئریم
  

  يلر نک گلهیاس    9
ï   ســونراکی  و یــا داهــا(اؤلـوم آنینــدان ایــل دؤنومونــه قـدر
  .الر قوراللر و اویوالن  ، آیینلر مراسمقوروالن ) دهلر دؤنم
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  يلر نک گلهتوي  \دویون   9
ï یندا قیـز ایلـه اوغـالن آراسـینداکی     الر چاغایلک گنجلیک
: يلـر  نـک  گلـه لردن دویونه قدر کئچیلن سورج؛ دویـون   ایلیشکی

، ائلچیلیـک، بلگـه، نشـان، دویـون،     »آرواد آراسی« \گؤروجولوك
ــک اوشــاق وس  ــم، ایل ــون سونراســی دؤن ــی . دوی ــونالرال ایلگیل ب

  .لر دئییم، الر اینانج الر، قیاسا
  

  یولچولوق \سیاحت   9
ïالري، جســل و توپلــو ســیاحت، ســیاحت آمــا بیرئــی \تــک 

ي، ســـیاح دونـــانیمی الر قـــورالســـیاحت  الري، جســـیاحت آرا
؛ . ، دینجلمه یئرلري و طرزي، مسافر اولما اصـولو وس )تجهیزاتی(

ــوي ســیاحت \گئرچــک ــوق؛ حســرت و  \فیزیکــی و معن یولچول
  .لر لیک؛ بونالرال ایلگیلی متن غریب
  

  دین   9
ï لــر، مراســم و  لــر، دینــی عبــادت ، مــذهبالر اینــانجدینــی
لـر و   ؛ مقدس گئجه. ؛ قوربان، رمضان، محرّم، عاشورا وسالر بایرام
ی یئـري و  کـ  نـین توپلـوم ایچینـده    يالر آدامدین ، مولود ؛ لر گون

ي، الر آالنباشقا اوغراش ) وار ایسه(ائتکیسی، باشلیجا گؤرولري و 
دوقتـور، اؤیـرتمن، بویوچـو، فـالچی،     (لرینـه   صـاحب   آیري پئشه
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ي ایلـه  الر آدامباخیشالري؛ دیـن  .) عاشیق وس -يالر آدامصنعت 
  .لر دئییمایلگیلی اینانج و 

  

  يالر اینانجخالق    9
ï یئنـی «نکسـل و   الن بوتون گلـه راسیندا یایغین اوآخالق« 
یئرلـر،   )اوالن» دوشـمزي -دوشـر «(اوغورلو و اوغورسوز : الر اینانج
؛ تـانري آدي و اینـانجی،   )لـر  عمـل ( لـر  ایش ،لر شخص، الر آتساع

لـر،   آل آناسـی؛ جـن   \هـال  \\آل قاریسی \هوماي، اوماي آنا، هال
، هـر  )»بابـاالر « ،»لـر  نینه«لر،  اییه و یا ییه(لر  لر، ائیئ کلر، ملَ پري

 ،)لیـک  بیر تـور خسـته  ( خورتالق، چور \خورتدانتورلو روح، اؤلو، 
ـرَت  شـیطان،  )»دون دییشـدیرنلر « \شـکیل (، دؤنرگـه  1آندیر، م ،
دئولر، ، الر روح) خیر و شر(، یاخشی و یامان )عزرائیل(اؤلوم ملکی 

؛ اؤلمک و دیریلمک، یئرآلتـی دونیـا   الر حیوانسو و گؤي منشألی 
ــین ســاکنو اور ــري، گــؤي ســاکن ان ــت  ل ــري؛ طبیع ي الر اواليل

ایلـه  .) یاغیش، قار، ایلدیریم، گؤي گورولتوسو، سئل، توفـان وس (
، لـر  گئیـیم الر،  لـر، سـالح   ؛ آغـاج، داش، بیتکـی  لر گؤروشایلگیلی 

  .الر قاوراملر و باشقا سویوت  یوخو، یوخو گؤرمه، رقم
  

                                                           
 اوالراق سؤزو سؤیوش اوچون لر کیمسه و یا لر شئی خوشالنیلمایان سیخینتی وئرن، - 1

  .اوغورسوز .قولالنیلیر
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  طلسم و فال \بویو   9
ïیاخشـیلیق، پیسـلیک   (؛ گئنـل بویـولر   بویو و فالین آماجی

ــولر )کیمــی. ائتمــه وس ــالن(، اؤزل بوی کســه ایشــده باشــاري  ف
یـاغیش  (، دوغا ایله ایلگیلی بویـولر  )کیمی. ساغالماق اوچون وس

بیر تـک شـخص ایلـه    (؛ فردي .)کولک دعاسی وس \دعاسی، یئل
ایلـه  . عینی زاماندا بیر نئچه شخص، عایلـه وس (و توپلو ) ایلگیلی

  حاضــرلیق، پئشـه  لـر  کیشـی بویـولر؛ بویـو ائـدن    ) گیلـی اوالن ایل
ــه ــک گل ــر ن ــدیلر؛  ل ــه زامــان ائ ــو نئجــه، کــیم اوچــون و ن ي؛ بوی

سـو و یـا باشـقا    ) »اوخونمـوش «(قارشیلیغیندا نه آلینـار؛ بویولـو   
لر و یا اشیاءالر؛ قورشون تؤکمه، کتاب تؤکمه،  جک ، یئیهلر ایچگی

اء قولالناراق ائدیلن بویولر؛ بؤلگه لی و اشی تاس قورما؛ سؤزله، یازي
دعا گزدیرمه ) پالتاردا و یا بویوندا، قولدا(خالقی آراسیندا اوزرینده 

 \بـاخیجی  \ی وار می؛ فالچیاوالیی وار می؛ دعا یازیب ساتما اوالی
اوفوروکچو؛ بونالرین رسـمی و غیـر رسـمی     \موسقاچی \گؤروجو

 الري، جلـري، آرا  لباخما شـکی ) دوزاق(فاقي، لر لیکاجتماعی کیم
  .لر الري؛ ایلگیلی متن یاردیمچی

  
   اقتصاد \اکونومی
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  سی نین گئنل اکونومیک سجیه بؤلگه   9
ï  ـت الري،  لـر، چالیشـما آلیشـقانلیق    باشلیجا اقتصـادي فعالی
ــیم و تجــارت  اوره ــهت ــک گل ــر ن ــازارالر،  ي؛ تجــاري اورونل ــر، ب ل

  .يلر گونیئرلري و الر، بازار 3فوآرالر، 2الر، پاناییر1یارمارکا
ï دارلیـق   بؤیوك و کیچیک تورپاق صاحبلییی؛ آغالیق، یـاري

  .لیک چالیشما ، کیره)مه بیر تورپاغی اورتاق ایشله(
ïلـري، کنـد ایلـه شـهر آراسـیندا       لر، مؤوسوم کـؤچ  ایچ کؤچ
  .لر لر؛ یابانجی و گلمه ایشچی گلیش و هر تورلو ایلیشکی-گئدیش

  
   اکین \تاریم

  

  لر دنلی بیتکی \بوباتح \تاخیل   9
ïلیغـین   تیلن تاخیل تورلري، تاخیلچی ده تانینان و اوره بؤلگه

: يلـر  نـک  گلـه بؤلگه اکونومی و کولتورونده یئـري؛ تـاخیلچیلیق   
، یئتیشــدیرمه، اورون توپالمــا و )خــوم ســپمهوت(اکــین، ســپین 

  .لر ، باشقا متنالر اینانج، لر مراسم، لر نک گلهقولالنیمال ایلگیلی 
  

                                                           
  .آشیري دوزلدیلن بازار الریندا و معین یئرلرده واخت ایلین معین واخت - 1
 لییینی نیته سرگی قوروالن، بیریملرینده مهیئرلش کیچیک لیکله گئنل و الردا زامان بللی - 2

  .بازار بؤیوك یان داشی ده
  .سرگی بؤیوك آچیالن آماجی ایله مک سرگیله مال تجاري یرلرده بللی الردا، زامان بللی - 3
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  باغچاچیلیق \باغچیلیق   9
ïنکسل و یئنی بیتگـی   باغچیلیق کولتورو، یئتیشدیریلن گله

نئچـه بیتگـی   ي و قورولوشو؛ الر آالنشیم  تورلري، باغالرین یئرله
دیوار و یا گوزتچی وار  \یئتیشدیریلیر، حصار) باهم(تورو بیر آرادا 

رال ي، بـونال لر لیک باغچا خسته \می، ضررلی حشرات و تانینان باغ
؛ بـاغ  الر اینـانج مجادله اصولالري؛ ایلک اورون و بونـونال ایلگیلـی   

لیـق آالنینـدا بیـر     ي؛ بـاغچی لـر  نـک  گلـه ) اورون توپالما(پوزومو 
لر نئجه و نئچه شخص طرفیندن  اوزمانالشما وار می، هانس اورون

یئتیشدیریلیر و توپالنیر، اوروندن پاي وئریلیر می، نئجـه و هـاردا   
  .لر دئییمونالرال ایلگیلی مراسم، اینانج و ساخالنیر، ب

  

  بوستانچیلیق   9
ïــر کــیم ي ایلــهلــر ایــش بوســتان اوغراشــیر، اوزمانالشــما  ل

هانسـی  عبـارتی تـانینیر مـی،     »بوسـتانچی داد «گرکدیریر مـی؛  
ده آنیلمـیش باشـقا   لـر  بؤلـوم کـی   و اؤنجه(لر یئتیشدیریلیر  بیتکی
  ).قونوالر
  

  توتون   9
ïزامانـدان بـري تاتنینماقـدادیر، خـالق بـو       توتونچولوك نه

کارلی و یاخشی بیر ایش مـی سـاییلیر، بـو    دیر می،  ایشدن راضی
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ده آنیلمـیش  لـر  بؤلـوم کـی   و اؤنجه(چالیشماقدادیر؛  لر کیم آنالندا
  ).اوالن باشقا قونوالر

  

  لیک ایپکچی   9
ïــوردو بســله ــک ق ــه ایپ ــه مــه گل ــري   ن ــدان ب ــه زامان ــی ن ی

نهــایی (نــیش یــایلمیش مــی، ســون محصــول تانینماقــدادیر، گئ
اپـک  (دیر؛ بؤلگه خالقی بارامادان  اوالراق نه الده ائدیلمکده) اورون

دیر مـی؛ بـو    ه هر هانسی بیر شئی اورهي ایلالر مکانااؤز ) قوزاسی
ي و آراجالري حاقّیندا هر تورلـو  لر نک گلهمه  ایشین تاریخی، بسله

  .لر باشقا متنایلگیلی اینانج، دئییم و لر؛   بیلگی
  

ت   9 لري باشقا اکین فعالی  
ïتی حاقّینـدا  بؤلگهدا  یوخـاري  ده یورودولن باشقا اکین فعالی

ي تثبیـت  لـر  لیکدایر اؤزللري و هر قونویا   بیلگیآنالدیالنالرا بنزر 
  .دیر ائتمک گرکمکده

  
  لیق حیوانچی
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ــوانچی   9 ــه   حیـ ــورو و بؤلگـ ــق کولتـ لیـ
  وشونین گئنل قورول حیوانچیلیغی

ïده یالنیز تؤوله: الري مه آلیشقانلیق لري، بسله حیوان جنس\ 
  .آخیردا، یالنیز دیشاریدا، یایالق و قیشالقدا

  

  الر حیوانباش  کیچیک   9
ïلـر  تئـریم لري، قویونچولوقال ایلگیلی  قویون وکئچی جنس ،

یاش و جنسیت تصنیفی، بـو تصـنیفه گـؤره وئـریلن آدالر، اؤزل     
؛ اوتالق یئرلري، اوتارما طرزي، سـووارما و  )مو؟ وار می یوخ(آدالر 

مـه یئرلـري، سـورو     لـه  دوز وئرمه دوزنی، یئرلري و شکلی، گئجـه 
 \سی، قوزوالما ین اورتاالما ساییالر حیوانکی  دوزنی و بیر سوروده

ي، قویـون و قـوزو چوبـانلیغی،    لـر  نـک  گلـه دؤل زامانی، چوبانلیق 
و باشقا اورونلـر؛ بـونالرین    ريل قویونچولوقدان ساغالنان قیدا ماده

سـی؛ قویونچولـوقال ایلگیلـی     یاپیمی، ساخالنما طرزي و اسـتفاده 
  .لر ، سایاچی سؤزلري، باشقا متنالر اینانج
  

  الر حیوانباش  بؤیوك   9
ïاوتارمـا   \مه لري؛ بسله ماندا جنس \سیغیر و جامیش \اینک
یلن ي، یاش و جنسیت تصنیفی، بـو تصـنیفه گـؤره وئـر    لر نک گله

 \آدالر، اؤزل آدالر، اوتالق یئرلري؛ سـووارما و دوز وئرمـه رژیمـی   
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لـري،   و تـداوي  لر لیک مه یئرلري، خسته له یئرلري و شکلی، گئجه
یـن اورتاالمـا   الر حیـوان کـی   ناخیر دوزنـی و بیـر سـوروده    \سورو
ي، لـر  نـک  گلهسیغیرچیلیق  \سی؛ دؤل زامانی، ناخیرچیلیق سایی

ــیغیرچی ــاخیرچی \س ــو و ب ن ــانی (وزووچ ــوزوو چوب ــک و )ب ؛ این
یوغورت، پئندیر، لور، شور، (لري  جامیشالردان ساغالنان قیدا ماده

ــاع، قایمــاق، قیمیــز وس  ــران، ی ــونالرین .) آی ــر، ب و باشــقا اورونل
سـی، سـیغیرچیلیقال    سـی، سـاخالنما طـرزي و اسـتفاده     دوزلتمه
  .لر شقا متني و باالر ماهنیساغین  \لر ، ائیدیرمهالر اینانجایلگیلی 

  

  آتچیلیق   9
ïهانسـی   الر آتده آتچیلیغین اقتصادي اؤنمی وار می،  بؤلگه

لري، آت آدالري، یاش، رنگ  الرال قولالنیلماقدادیر؛ آت جنس آماج
یـن صینیفالندیریلماسـی؛ گـؤرولن    الر آتو یئریش طرزینه گؤره 

ي؛ جوتلشـمه و  لـر  نـک  گلـه لري، بایتـارلیق   و تداوي لر لیک خسته
الري،  ؛ آت یـاریش لـر  نـک  گلـه وم، بـونالرال ایلگیلـی تئـریم و    دوغ

لیـک   ي، مینیجـی لـر  نـک  گلـه مه  جیریت اویونو، آت بسله \جیدیر
لـري و   لیـق اورون  ، آتچـی وسایل و لوازماتیي، آتچیلیق لر نک گله

سـی، آت و   آراباسـی تـورلري و دوزلتمـه     بونالرین قولالنیمی؛ آت
  .لر و باشقا متن الر اینانجآتچیلیقال ایلگیلی 
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  چیلیک دوه   9
ï چیلیـک قونوسـوندا    ؛ تاریخ، خالقین دوه و دوه بیلگیگئنل
ــري، دوه ســی؛ دوه جــنس  بیلگــی ــاش، جــنس و باشــقا  ل ــرین ی ل

ــر لیــکاؤزل ــري؛ دوه ه گــؤره صــینیفالندیریلما شــکیلل چیلیــک  ل
وسـایل و  چیلیـک   دوهلـري،   لري و قـولالنیمی؛ دوه گـورش   اورون

  .لر و باشقا متن الر اینانجچیلیکله ایلگیلی  هلوازماتی، دو
  

  يالر حیوان) لؤل(کومس  \قوشچولوق   9
ïو  الر اینـانج ، لر تئریم، )اؤزل آد وار می؟(لري، آدالري  جنس

  .لر باشقا متن
  

  چیلیک مئشه و مئشه   9
ïلر، مئشـه آدالري، بیتکـی اؤرتوسـو، بیتکـی آدالري؛      مئشه
ـري اوالن آغـاج جـنس   لر، یئرل و گئنل اقتصـ  میوه لـري،   ادي دی

لر؛ مئشـه ایلـه ایلگیلـی     مئشه ایله ایلگیلی باشقا اقتصادي فعالیت
  .لر و باشقا متن الر اینانج
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  اووچولوق   9
ïالر، سـالح : لـري  ي؛ اووچـو ملزمـه  الر حیـوان اوو  نـین  بؤلگه  
الري،   حاضـرلیق ، اوو لـر  گئییم \لر تله تورلري، اؤزل قیافت \دوزاق
ي؛ اووچولـوقال ایلگیلـی اینـانج،    لـر  نـک  گلـه ما آلیشقانلیق و اوالن

  .لر ، افسانه و باشقا متنلطیفه
  

ــاالت     9 ــقا اعم ــنایع و باش ــداش ص چاغ
ت لري فعالی  
ïده لـر  دؤنمیه یئنی چاغدا یئرلشمیش اوالن و یا سون  بؤلگه

لـر،   و آتیله 1کیچیک چاپلی اعماالتگلیشدیریلن صنایع دالالري؛ 
  .لر تصادي اؤنمی، چالیشما دوزنی، ایلگیلی پئشهبونالرین اق

  

  الر معاشلی چالیشان   9
ïکیمـی پئشـه   . چی، دین آدامی وس دوقتور، اؤیرتمن، اداره
لري؛ بونالر خالقین اؤز ایچیندن می چیخمیشـالر یوخسـا    صاحب

دا وار  کناردان می گلمیشلر؛ بؤلگه خالقی ایچینده یئترلـی سـایی  
دیر؛ بونالرین اجتماعی دورومـو، خـالقین    می، اگر یوخسا سبب نه
  .لري بونالرا باخیش و ایلیشکی

                                                           
  .لن هر نوع مال رك دوزه نه خام ماده ایشله - 1
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  لر لر و گؤزل صنعت پئشه سل نک گله  9
 \خـراط *، )یهـر و آت وسـایلی دوزلـدن   (ساراج * ،دمیرچی*
، )آغاج ایشی ایله مشغول اوالن کیمسـه (دولگر *، مارانقوز \دولگر

دیـوار  *، یداشـچ *، بویـاچی *، باغبـان *، )درزي، خیاط(ترزي *
ــن*، )دیــوارالري ســیوایان(چی قســیوا*، اوستاســی کــرپیج کس ،

ــالیقچی*، چــی خــالی*، چــی کئچــه*توخوجــو، * ، اووچــو*، ب
، جرچـی *، آشـچی  \آشـپز *، )سی آیاققابی تعمیرچی(چی  پینه*
ــاجر*، باققــال \دوکــانچی* ــان*، جوتچــو*، ت ، گــؤزتچی*، چوب
، یـپ جانبـازي  ا \کندیرباز*، شاتیر*، لیک ایشچی کیره \موزدور*
، ن اوینـادان ایال*، پهلوان*، )گؤز باغلیجی، شعبده باز(حوققاباز *
، رقـص *، تئاتر*، عاشیق*، سی سس صنعتچی \مغنّی \خواننده*
  ...، بزك صنعتی*، رسم*

دا گؤسـتریلن قونـوالرا    لرله ایلگیلـی آشـاغی   بو پئشه
  :جکدیر اؤزللیکله دقّت ائدیله

ïصـنعتکارالر کیمـدیر،    \لـر  کیشینین گئنل آدابی؛ بو  پئشه
لـري   نئجه سـئچیلیر، نئجـه یئتیشـدیریلیر؛ قولالنـدیقالري آلـت     

لـري نئجـه    اؤزلري می دوزلدرلر، هاردان تـأمین ائـدرلر، بـو آلـت    
وار مــی؛  الر اینــانجمحافظــه ائــدرلر و بــونالرال ایلگیلــی یاســاق و 

ــیش   صــنعتچی ــرین اجتمــاعی مــوقعیتی، داوران ــر بیچــیمل ي و ل
وارسا تشکیالتالنما بیچیمی، آراالرینداکی دایانیشـما و   لري؛ ائتکی

و یاردیمالشـما،   لـر  لر آراسـیندا ایلیشـکی   لري؛ پئشه رقابت شکیل
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لرله ایلگیلی بوتون  لري؛ بو صنعت چیراق ایلیشکی \شاگرد-اوستاد
ــریم ــر تئ ــما   ل ــاالر، چالیش ــانو آچیقالم ــانالر مک الري؛  ي و زام
، افسـانه، روایـت و   الر اینانج الر، قیاسا ،الر قوراللرله ایلگیلی  پئشه

  .لر باشقا متن
  

تورکـه   \تورکه چاره \خالق طبابتی  9
  داوا

سل  نک گله(داواچی  ، تورکهلر شخصخالق طبی ایله اوغراشان 
 \بـاخیجی  \، بویوچـو، فـالچی  ) لرلـه تـداوي ائـدن شـخص     یؤنتم

م؛ طلسـ  \چی، سینیقچی، چؤپچو، تدائی آماجلی بویو گؤروجو، ابه
لــر، خــالق  ده هــر کســین بیلــدییی و اویغــوالدیغی تــداوي گئنــل
ده یـایغین اوالن   لـري، بؤلگـه   نین شفالی بیتکـی  لري، بؤلگه طبیب
، بللـی  )خالق اراسـینداکی آدالري و علمـی آدالري  ( لر لیک خسته
لـر؛ داواالر،   جـک  و ایچـه  لـر  یئمـک زامـانی یئیـیلن    لر لیک خسته
ــر وس  نســخه ــر لیــک خســته) ر، همــه گیــرواگیــ(؛ ســالغین  .ل ، ل

، اوشـاق،  لر لیک ، روحی خستهلر لیک بوالشیجی خسته \یولوخوجو
سـی   لـري؛ تـداوي   ي و بونالرین تداوي یـؤنتم لر لیک قادین خسته

؛ خلـق  لـر  لیـک  چتین اوالن و یا هئچ اولمادیغینا اینانیالن خسـته 
لري و باشقا  لري، ایش آلت نین اجتماعی دورومو، اجرت لري طبیب
لـر؛ گئنـل    لر؛ بونالرال ایلگیلی اینانج، دئییم و باشقا متن گرچ-آراج

 لــر، لــري، شــفالی بیتکــی ، تــداوي شــکیللــر لیــک اوالراق خســته
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ایلـه  . لیـک سونراسـی دؤنـم وس    لیکـدن قورونمـا، خسـته    خسته
  .لر و باشقا متن لر دئییم، الر اینانجایلگیلی 

  

  الري تورك بوي  9
ــ . 1 ــورك ب ــده ت ــل  الري وياؤلکــه گئنلین ــین آدالري و گئن ن

  .)الري ي و ساییالر آالنشیم  یئرله(داغیلیمی 
  .يلر لیکالرین لهجه و کولتور اؤزل بوي. 2
ســل  نــک الر آراســینداکی جغرافــی یــاخینلیق و گلــه بــوي. 3

الر آراسیندا  ، بوي)سی یاخینلیق درجه(لري  فامیلچیلیک ایلیشکی
  .لري یلیک ایلیشک سل دوستلوق و دوشمن نک گله

حاضردا یاشاماقدا اولدوقالري بؤلگـه و داهـا    الرین حال بوي. 4
کی یوردالرینی نه زامـان و نییـه تـرك     کی یوردالري؛ اؤنجه اؤنجه

نین ملکیتـی   ائتمیشلر، بونا عاید بلگه وار می، اوتوردوقالري بؤلگه
  .کیمه عایددیر

کـؤچري دوزنـی    \اوتـوراق و ائـالت   \الرین یئرلشـیک  بوي. 5
الر ائالت حیـاتینی   دیر، هانسی ده یئرلشیک الر گئنل نسی بويها(

دیر، بیر قیسمی اوتوراق، بیر قیسمی ده ائـالت اوالن   سوردورمکده
الرین حیاتیندا گـؤرولن   اوتوراق دوزنه کئچن بويالر وار می؛  بوي

ــیک ــر لیکدییش ــل   ل ــایان فامی ــاتی یاش ــالت حی ــه   و ائ ــري ایل ل
  .)لري ایلیشکی
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ــوي. 6 ــن  ب ــیالری ــی  : یاپیس ــوي هانس ــر ب ــومبی ــر بؤل دن ل
ــوي، تایفــا، قبیلــه، ســالله، عایلــه وس اولوشــماقدادیر؛ کیمــی . ب

  .لر تئریمیله ایلگیلی لر بؤلوم، بو لر بؤلوم
لیک، دوسـتلوق، دوشـمنلیک،    فامیل: الرین ایچ دوزنی بوي. 7

ــی، اداره سیســتمی، بــوي آنالشــمازلیق  قبیلــه \تایفــا \الریــن حلّ
  .الر، بونالرین اؤنمی لري، آغساققال تیجی نهلري و یؤ بؤیوك
خلـج،  (لـرده اوتـوران ان آزینـدان اوچ بویـون      فرفلی بؤلگه. 8

تاریخی، یاپیسـی، اقتصـادي   ) قاشقاي، شاهسئون، قاراپاپاق کیمی
  .نین تحلیلی و کولتورل حیاتی ایله ایلگیلی ملزمه

  
  کند و اوبا ائولري

  

  :کند ائولري  9
ــل قور. 1 ــدلرین گئن ــدا  کن ــی حاقّین ولوشــو و معمــاري دوزن
  .لر، قبرستانلیق وس لر، محلّه ، کوچهالر یولکند میدانی، : لر  بیلگی
خانـا،   اداره بناسی، کلینیک، خسـته : اجتماعی قورولوشوالر. 2

الریـن گئنـل    ؛ یـاپی )خانـا  چاي(خانه   اوخول، مسجد، حمام، قهوه
سـی،   مـه  هلـري، ایـچ مکـان دوزنلـ     ، تیکینتـی ملزمـه  يلر لیکاوزل
  .لر، باخیم، کیم طرفیندن و نه زامان دوزلمیشدیر مه بزه

، )بـاربر (خانـا، سـلمانی    دوکـان، یئمـک  : رل ستجاري تأسی. 3
الریــن گئنــل  یــاپی. درزي، تعمیرخانــاالر، دمیرچــی، دولگــر وس
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سـی،   مـه  لـري، ایـچ مکـان دوزنلـه     ي، تیکینتـی ملزمـه  لر لیکاؤزل
، کـیم طرفینـدن و نـه زامـان     )مرتـب : بـاخیملی (لر، باخیم  مه بزه

  .دوزلمیشدیر
 \کومـا ساراي، ائولر؛ ائو تورلري، زنگین و یوخسول ائولري، . 4

ــه، دام وس ــاپی. کوم ــل اؤزل  ی ــن گئن ــکالری ــر لی ــی ل ي، تیکینت
 نئچه اوتـاق وار، (سی، اوتاق دوزنی  مه لري، ایچ مکان دوزنله ملزمه
پنجره، باجـا  ، قاپی، .)اوچون آیریلمیشدیر، گئنیشلیک وس لر کیم

، )صـرف اوالن امـک  (لري، باخیم ؛ بزكالر اینانجیاپیسی و ایلگیلی 
کیم طرفیندن و نه زامان دورلمیشـدیر؛ ائـوین ایچینـده حیـوان     

اوچـون اوالن بؤلومـه عایـد     الر حیـوان دیر،  نیر می، سببی نه بسله
  .لر  بیلگی
ــاپی. 5 ــولرین و اجتمــاعی ی ــو  ائ ــی یؤن ــن جغراف ــوین (الری ائ
  ؛)دیر؟ دیر، سببی نه لیک هانسی سمته یؤنه سی جبهه
لـري   اجتماعی بناالري، تجاري تأسیس(ي لر ایش تیکینتی. 6

یاردیم ائـدر، نـه کیمـی بیـر سـوره ایچینـده        لر کیم کیم دوزلدر،
  ؛)تامامالنار

یئـر سـئچیلرکن،   (سی ایلـه ایلگیلـی اینانیشـالر     ائو تیکمه. 7
یکینتــی سیراســیندا، بونــؤوره آتــیالرکن، تیکینتــی باشــالرکن، ت

تیکینتی قوتاردیقدان سونرا و ائوه داشینما سیراسیندا اویولماسـی  
دیر، ایلگیلـی   ین آنالمی نهالر قورالگرَکن بللی قورولالر وارمی، بو 

  ؛)لري افسانه، روایت، ماهنی، آتاسؤزو و باشقا فولکلور متن
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 \تـی، دروازه  ائـوین هیـه  ): مشـتمالت (الر  یاردیمچی یـاپی . 8
تؤوله، لؤل، تندیر، حمام، لر؛   بیلگیآالقاپی حاقّیندا  \یت قاپیسیه

  .انبار وس
ایلـه ایلگیلـی اوالن   ائـوین گئنـل یاپیسـی    : ائو اشـیاءالري . 9

  .جمک، دوالب، ماسا، تخت، کورسو، سوبا وس \اشیاءالردان یاتاق
  

  اوبا ائولري  9
: يائالتین کنـد دیشـیندا یاشـامایدا اولـدوغو یـورد یئرلـر      . 1

، قیشـالق و بـونالرین کنـده    )پـاییزلیق (یازلیق، یایالق، گوزدوك 
ــدر بیــر ســوره اوچــون    ــه ق اورتاالمــا اوزاقلیغــی؛ هــر بیرینــده ن

) ائـو تورونـدن  (لري  یاشاماقدادیرالر؛ بوراالردا دائمی یاشاما مسکن
وارمی؛ اؤلـولر هـارا و    )کیمی .تؤوله، بره وس(اوچون قاپالی یئرلر 
هاردا  الر حیوان(ي الر آالنیون یئرلري، چالیشما نئجه گؤمولور؛ او

. نر، حیوان کسـیمی هـاردا اوالر، نئهـره هـاردا قـوروالر وس      بسله
  ؛)لر  بیلگیکیمی 
ــاالري. 2 ــالت اوب ــین گئنــل یاپیســی ائ یئرلشــمه نظــامی، : ن

آراسینداکی مسـافه؛  ) نین و یا باشقا مسکن تورلري(الرین  آالچیق
ــق  ــاداکی آالچی ــیرا اوب ــر    الر س ــقا بی ــا باش ــدامی، یوخس حالین

نیر؛ تک سیرامی یوخسـا بیـر نئچـه سـیرامی      می دوزنله بیچیمده
مـه   ین باسقینینا قارشی بیر دوزنلـه الر حیواناولوشدورور؛ وحشی 

قویون، قوزو، اینک، بـوزوو، جـامیش، ایـت،    (ین الر حیوانوارمی، 
یئـري هـاردادیر، تنـدیر یئـري هـاردادیر؛       .)پیشیک، تویوق وس
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نـین اوبـا دوزنینـه     لري لیک ایلیشکی کی قونشولوق و فامیل ددهکن
  ائتگیسی وارمی؟

) مسـکن، اقامتگـاه  (ائالت یوردالرینـدا قـولالنیالن قونـوت    . 3
بـونالرین گئنیشـلییی،   ؛ . ، چـادیر وس )؟(آالچیـق، دیـه  تورلري، 

مه، یئر، چـاتی و   لر، دؤشه یوکسکلییی، یاپیمیندا قولالنیالن ملزمه
قادین، ائرکـک،  ؛ ایچ نظامی، لر تئریموسو، باجا، ایلگیلی چاتی اؤرت

چـادیر   \دیـه  \ي وار می و یئري هـارادیر، آالچیـق  لر بؤلوماوشاق 
الرین اولماسی یاساقدیر،  ایچینده هانسی اشیاءالر اوالبیلر، هانسی

  دیر؛ سببی نه
ـت مـی،       : یورد یئري. 4 بـو یئرلـر کیمـه عایـددیر، اؤزل ملکی

دن لـر  لیـک قبیلـه کیمـی بیر   \تایفـا  \می، بويسی  دؤولت اراضی
ــل   ــدیر؛ گئن ــینا باغلی ــري   هانس ــی و آی ــورد یئرین ــري -ده ی آی

 الرین یئرینی کیم تثبیت ائـدیر؛ آالچیغـی کـیم قـورار و     آالچیق
  یاردیم ائدر؛ لر کیم

، باشـقا فولکلـور   الر اینـانج لـه ایلگیلـی    یورد یئري و مسکن. 5
  .لري متن

ــین  ولالنیالن مســکن تــورلريکنــدده و یــورد یئرلرینــده قــ ن
سی، گئنل اوالراق  نین چکیلمه لري شکیل ریدن و دیشاریدان ایچه
سی، هر آیرینتی  نین چیزیلمه لري الرین رسم الرین و آیرینتی یاپی

ــه  ــی گئنــیش سوروشــدورما آپاریلماســی، یئرل ــه ایلگیل شــیم  ایل
ـت ائدیلمـه     لري بؤلگه ی سـ  نین گئنل یاپیسـینا و پالنالماسـینا دقّ

ــم داشــیماقدادیر ــکســه ایلگیلــی  ممکــن. بؤیــوك اؤن ــر اؤرن ین ل
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لـردن   مختلـف بؤلگـه  ) مک اوچـون  ده بیر یئرده سرگیله جک گله(
  .ده ده دوشونمک الزمدیر توپالنماسی باره

  
  
  
  
  
  
  
 

 ***سون *** 
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  نن من عاشوغ کئشدي من
  نن اوخ دیدي کئشدي من

  دومـــدره کؤرپی اولـتمر
  نن شدي منــر کئدـتنامر

***  
  اوین داغالر غمن عاشو
  ئره قوین داغالرـباش ی

  مات خانادوـین ظلــبی
  الرـدو اوین داغ جهــنئ

***  
  من عاشوغ مزه قاننو

  و مزه قاننوـمئی قانن
  یم قریب اؤلمـقورخی
  زه قاننوــدا گ یوردوم

***  
  ه گللمــغانا بینــمی
  ه گللمــرم گئن هگئد

  شسؤنبیده اَلیمه دو
  ه گللمــانا دینــایم

  
  ».زنگیر کندي آغزي -شخصین دئدیییی آغیزال یازیلمیشدیرقایناق «

 


