
  



   خلچ تۆرکۆسۆچه ب ماتالآذربايجان و 

 

    تۆلکۆ له حاجې لئیلک
 TÜLKÜ´lä HACILĒYLӒK 

  
    
  حكمت حسين اف:یازقولې   

  
TÜLKÜ və HACILEYLƏK 

 
 

  :گيلي  چئويركهجيخل
    علي اصغر جمراسي

  
2016  

  
   مترجم ندارداین کتاب صرفا جهت آشنایی عالقمندان با زبان خلجی تنظیم شده و هبچ منفعت شخصی براي

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  

  

  

  

  

  



  

  :اۏلتاكتاب تقديم  بو   
    کي هاوول اک و شهيد حاج علي اكبر جمراسي الالما  تاشېصبير      
     ابراهيم   حاج رضا عزيز زادگان و حاج :شهید دوستالرېما یانې      

   ، گماينجيمهلر تا من يجيتاينڭ لركي، اؤز  سردارالرئ جنابان       
  .اققچا قالماࢥوقارال بيز لر کؤندي  وارا موم     

      
  :این کتاب تقدیم به    
  و سنگ صبورم حاج علی اکبر جمراسی و به دو دوست برادر شهیدم          

  حاج رضا عزیز زادگان و حاج شهید            بسیار ارشمندم یعنی سرداران
  مانم آسایش ب  می دادند تا من در خودشان رنجکه ، به  جنابان هیمابرا          

  .شمع سوختند تا ما در جهل و تاریکی نمانیمهمچون               
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ترکي خلجي متون خواني آسان جدول
  جدول واک نگاري.١

هاي  نشانه
  مثال  هاي  خلجي واکه

  معادل حروف التين

örnäk IPA latin 
Halaç   

 ālımla,hat /,/a/ɑ/ A,a/Āā  )اسب(،هات)سیب(آلومال ا ، آ

 ، َ  äl,bǟr /æ/ Ӓ,ä/Ǟ,ǟ )رفتار(ر،به)دست(ال ، ه ،عها

 em,ēnä  /e/ E,e/Ē,ē )پایین(ائنه)شلوار(ائم  ئهئ، ،ئ ، ئ ا

  inäk,îdä /i/ İ,i/î,Î )سنجد(اده،)گاو(اينک )کشيده ێا( واي،ي

 bacı,yılan /ɯ/ I,ı  )مار(یېالن،)خواهر (ېباج ې،ې،ېا

 toq,yōq /o/ O,o/Ōō )نیست(یق،)سیر(تق  )کشيدهاو (ۏ ، ، ـاۏ

 söz,tȫrt /ø/,œ/ Ö,ö/Ȫȫ )چهار(،تؤورت)سخن(سؤز  )کشيدهاؤ (،ؤؤ اؤ، ـ

 tuz,pūl /u//ʉ/ U,u/Ūū پۇل)نمک(توز )کشيده اۇ(، وواو، ـ

 kül,tṻn /y/ Ü,ü/Ṻṻ )گور(تۆن)خاکستر(لکۆ )کشيده ۆا(ۆ ، ۆ ـاۆ،

  käldikї /ı/ Ï,ї  ،واردوقئ)آمدنی(کلدیکئ  )قیدی درپایان افعال(ئ

  
  )هاصامت(جدول آواک نگاري.٢

هاي   هاي آواکه نشانه
  مثال  خلجي

  معادل حروف التين

örnäk IPA latin 
Halaç   

 būzuq /b/ B,b )ساز دهنی(بۇزوق ب/ ب / ب /ب

  pūş /p/ P,p  )خس(شۇ پ پ/پ /پ /پ

 tṻk /t/ T,t تۆک ت/ت /ت /ت 

 täräf /t/ T,t طرف ط-/ ط/ ط

  äsär /s/ s  اثر  ث/ث /ث /ث

 can /d͡ʒ/  C,c جان ج/ج /ج/ج

 çān /t͡ʃ/ Ç,ç )خرمنکوب(نچا چ/چ /چ/چ



 hāl /h/ H,h حال ح/ح /ح /ح

 här /h/ H,h  هر  ه/ه/ه/ه

  ḫalq /x/ Ḫ,ḫ خالق خ/خ /خ /خ

 dik /d/ D,d )راست(ديک ـد/ د 

 ram /r/ R,r رام ـر/ر

 jala /ʒ/ J,j ژاله ـژ/ژ

 särin /s/ S,s  )خنک(سرين س/س /س/س

 şaq /ʃ/ Ş,ş )سفت(شاق ش/ش /ش /ش

 sāf /s/ S,s صاف ص/ص /ص /ص

  zavq /z/ Z,z )ذوق(ذاوق ـذ/ذ

 zīq /z/ Z,z )پر(قز ـز/ز

 zāmin /z/ Z,z ضامن ض/ض /ض/ ض

 zülm /z/ Z,z ظلم ـظ/ ظ / ظ

 färik /ɸ/,f F,f  فريک  ف/ف /ف /ف

 bağ,boğa / ɰ /  Ğ,ğ )گاو نر(باغ،بوغا ، غ/غ /غ /غ

 ġīz,qiġ /ʁ/ /G/ Ġ,ġ  )گوسفند فضله(قز،قیقْ    ) میان ق و خصدایی(قْ /ࢥ

 gädä /g/ G,g ده گه گ/گ /گ /گ

 qaş /q/ Q,q )ابرو(قاش ق/ق /ق /ق

 käsik /k/ K,k )لباس(کسيک ك/ك /ك /ک

 lāl/āl /ɭ/ L,l ل،آلال ل/ل /ل /ل

 män /m/ M,n من م/م /م /م

 nänä /n/ N,n  ننه  ،ن/ن /ن /ن

 säniή,kēŋg /ŋ/ yn=ή  )گشاد(،کئنگڭسني )شبه غنه (ڭی

 vaft /v/ V,v  )آهسته(وافت ـو/و

 yer /j/ Y,y يئر ي/ي /ي /ي





 ١

  
Azəri türkcəsində: 
 

B ir gün  Tülkü və Hacıleylək dost olmuşdular. Onlar bir 

yerdə ova Çıxır, bir gəzirdilər. 
  Bir gün tülkü Hacıleyləyə dedi: 
 - Qardaş, axşam bizə qonaq gələrsən.  
   Hacıleylək axşam Tülkünün evinə gəldi.Tülkü bir qazan 
doğa bişirdi. Dovğanı bir sinyə töküb Süfrəyə gətirdi.   
 
Xələc Türkcəsində: 
 

  B î kün Tülkülä Hacılēyläk dost olmuştular.ullar bî yerçä  

âvqa )şikārqa)hünmüşärtilär bilä tolġan´nattılar. Bî kün tülkü 
Hacılēyläk´kä haydı: 
  -  Lala, şam bizkä meyman käliyn. 
     Hacılēyläk şam tülkü häv´iyä käldi. Tülkü bî qazan  
Mustafa bişirdi. Mustafaή  bî tabaqqa/sinikä Töktü surfa´qa 
kältdi. 

  
 يئرچه آوقاب اولالر . اۏلموشتوالرلئيلك دوست حاجې له تۆلکۆ  ب کۆن

كه  لئيلكتۆلکۆ حاجې ب کۆن .الرننارتېالقْلر بیله تهۆنميش ارتي )شیکارقا(
  :ېهايد

  .ڭ الال ، شام بيزكه مئمهان كلي- 
 ې موستافا آش قازانتۆلکۆ ب.  كلديیئه هوتۆلکۆ شام حاجې لئیلک   

  .يد سورفاقا كليتۆكه تؤكتسيني/ قا  تاباقی بموستافا. بيشيردي



 ٢

 
 
Azəri türkcəsində: 
  Onlar  yeməyə başladılar. 
Hacıleylək hər dəfə dimdiyini uzadanda ancaq bircə düyü 
götürə bilirdi. 
  O  beş-altı düyü götürməmişdi ki, Tülkü dovğanı tamam 
yalayıb qurtardı. 
   Hacıleylək acqaldı və öz-özünə dedi:“ Yaxşı, Tülkü, əvəzini 

Çıxaram”. 
Xələc Türkcəsində: 
    Ullar yēmäk´kä boşladılar. Hacılēyläk här däfä dümdükîή 
uzat´duqї bîhaz dügü kötüräbillerti/kötüräbillätti. 
    U hala beş-alta dana dügü kötürmädik´ätti ki, Tülkü bastı 
mustafaή pak yalğamış yēdi tamam şadı. 



 ٣

   Hacılēyläk âç qaldı o çaġ öz-öziyä Haydı: 
   - “därdim cigäriyä Tülkü! ,munıή äväzîή hîyim”. 

ب  دوقئ اوزاتدۆمدۆکڭ ه ع لئيلك هر دفحاجې. الربشالدېاولالر يئمك كه 
  .يللتتيب/لرتي بيلکؤتۆره  هاز دۆگۆ

 ڭ موستافاتۆلکۆ باستېكي،  ارتي ديكمهکؤتۆر  دۆگۆآلتا دانا  ‒بئش حاال او 
  .ېشادمېش یئدي تمام  يالغاکپا

   : یئه هایدې اؤز- اوزࢥچا  اوې لئيلک آچ قالدحاجې
  .»ڭ هیمعوضیڭ ، مون!تۆلکۆدرديم جيگرييه « 

 

 
 
 



 ٤

 Azəri türkcəsində: 
   Hacıleylək acından səhərədək yata bilmədi. 
   Bu əhvalatın üstündən bir nəçə gün keçdi.Bir gün Hacıleylək 
sülü Aş bişirib Tülkünü qonaq çağırdı. 
   Hacıleylək aşı bir bardağa töküb süfrəyə qoydu. 
   Tülkü ancaq bardağın ağzına bulaşmış düyüləri yeyə bildi. 
 
Xələc Türkcəsində: 
   Hacılēyläk  âçında sēbiġä/tēzdakata yatı-bilmädi. 
bu väziή üstünde bî näççä kün käşti. Bî kün Hacılēyläk süt âşı 
bişirmiş Tülkîή  mēymançuluqqa qîġirdi. 
   Hacılēyläk âşı bî tuŋgula´qa tökmüş surfaqa qodu.  
   Tülkü  fäqät tuŋgula âġz´ıya yapuşmuş dügülari, yēyi-bildi. 

  .دي بيلمهتېيا,كه تا تئزده/ه تاق سئبيآچېندالئيلك حاجې     
 ېآشسۆت  لئيلك جئن حاب کۆ. تيچ كکۆننچچه اۆستۆنده ب  ڭبو وضع
  .قغيرديمئهمانچولوق قا دي تۆلکڭ بيشير

  . سورفاقا قودويش تونگوالقا تؤكمې بلئيلك آشحاجې 
  . يئيي بيلديۆگۆلري دياپوشموش یئه ز فقط تونگوال آغتۆلکۆ

  



 ٥

 
Azəri türkcəsində: 
   Hacıleylək isə uzun dimdiyini bardağın içinə salıb aşın 
hamısını yedi. 
   Tülkü acıqlanıb evinə qayıtdı.Yolda öz-özünə dedi: 
   “ Hacıleyləkdən mənə dost olmaz. Mən gərək onu yeyəm”. 
   Günlər ötüb keçirdi. Tülkü bir bəhanə axtarırdı ki, Hacıleyi 
Tutub yesin.  
    Bir səhər tezdən Tülkü Hacıleyləyin yanına gəlib dedi: 
  - Qardaş, ürəyim yaman darıxır, dur gedək, göy çəməndə bir 
az gəzək. 
 
Xələc Türkcəsində: 
    Amma Hacılēyläk uzaq dümdükîή tuŋgula içiyä soḫmuş âşı 
pak yēdi. 
    Tülkü haçumış/zäriqmiş häv´iyä holundu.yolça öz-öziyä 
haydı:      
  “Hacılēyläkdä mänä räfiq hünmez. Män käräk unu yēpigäm”. 
    Künlär kälip kaçär`ärti/ätti. Tülkü bî mahana hağreyrärti ki, 
Hacılēyläki  yēpigä. 
    Bî kün tēzdä Tülkü Hacılēyläk yan´ıya käldi haydi: 
-  Lala, yüräkim bätar siqiliyor, türkä varaq,kökçimänçä bî 
haz tolġanıparaq. 

  .یئه سخموش آشې پاک یئديتونگوال ايچدۆمدۆکڭ  لئيلك اوزاق جېآمما حا
  :ېهايدیئه  اؤز- اؤزیلچا. یئه هلوندوزهريقميش هو(چېمېش  هاتۆلکۆ

  .» اونو يئپيگمکمن كره. هۆنمزده منه رفيق  لئيلكېحاج « -
 لئيلكي ې كي،حاجارتي ماهانا هاغرئر تۆلکۆ ب. )کچراتتي(ارتي كچر يب كلکۆنلر
  :ېهايد. كلديیئه  لئيلك يانې حاجۆلکۆ تئزده ،تب کۆن. گهيئپي

   نې القْت هاز ب چيمن چه ک واراق،كؤ تۆرکه  ،يور بتر سيقيليیۆرکیم  الال، -
  .پاراق



 ٦

 
Azəri türkcəsində: 
  Hacıleylək razı oldu.Onlar gedib bir çəmənə çatdılar. 
  Tülkü dedi: 
 -Nə gözəl çəməndir! Gel burda bir az uzanaq. 

Xələc Türkcəsində: 
  Hacılēyläk razı oldu. ullar vardılar bî çimänkä ērdilär. 
  Tülkü haydı: 
  Näbǟr qäşäŋg çimän´är! yēkä bo´da bî hazhivrildäk  
/uzanıparaq.     

  .لر چيمن كه ائرديبالر ېاولالر وارد. ې اۏلدو لئيلك راضحاجې
  :تۆلکۆ هایدې  

  .اوزانوپاراقهیوریلدک  هاز بدا ب يئكه  !رأر قشنگ چيمن نبه -
  

  

Azəri türkcəsində: 
  Hacıleylək ilə Tülkü göy 
çəməndə uzandılar. 
 Tülkü özünü yalandan 
yuxuluğa vurdu. 
  Xələc Türkcəsində: 
 Hacılēyläk lä Tülkü 
kök çimänçä uzandılar. 
 Tülkü özîyn yupaġda 
ū´qa vurdu. 

 چه كؤك چيمنتۆلکۆ لئيلك له ېحاج
  .الراوزاندې

  .قا ووردو:ا اودقْ يوپاڭ اؤزتۆلکۆ



 ٧

 

Azəri türkcəsində: 
   O istəyirdi ki, Hacıleylək 
yuxuya gedən Kimi 
boğazından tutub boğsun. 
Xələc Türkcəsində: 
  U hişērätti ki, Hacılēyläk 
ū´duduqї boğzunda tutmuş 
boğu´qa. 

 لئيلك  ېتتي كي، حاجااو هيشئر 
غزوندا توتموش ب دودوقئ :او

 .بوغوقا

Azəri türkcəsində: 
 
   Hacıleylək təzəcə yuxuya getmişdi. 
   Tülkü birdən boğazından yapışdı. 
   Hacıleylək oyanıb soruşdu: 
 - Bacı, nə eləyirsən?  
   Tülkü dedi: 
  - Yuxuda səni gördüm, ona görə səni qucaqlamaq istədim. 
Xələc Türkcəsində: 
 
    Hacılēyläk tazda ū´su yētmişti/yētmişärti.  
    Tülkü bîde boğzunda yapuştı. 
    Hacılēyläk ū´danmış soruştu: 
  - Bacı nǟsä ētorıή/ nä onaġı şayoruή ? 
    Tülkü haydı: 
  -Tişimçä (ū´sumça) säni kördüm ,unda saru  säni qollaclamaq 
hişädim. 



 ٨

  .یئتميش ارتي/لئيلك تازدا اوسو يئتميشتيحاجې   
  .ېياپوشتبغزوندا  بيده تۆلکۆ   
  :ش سوروشتوېدانم:لئيلك اوحاجې  

  ؟یڭشايورنه اۏناغې /یڭ نسه ائتورېباج -
  :ې هايدتۆلکۆ

سني قولالجالماق هيشه  م ،اوندا ساروۆ سني كؤرد)اوسومچا(تيشيمچه  -
  . ديم

 
 

 



 ٩

Azəri türkcəsində: 
    Hacıleylək onun hiləsini başa düşüb dedi: 
  - Bacıcan, daha yatmıram, gəl mənim belimə min, havaya 
qalxaq, bir az uçaq, sonra gəlib arxayın yatarıq. 
    Tülkü Hacıleyləyin belinə mindi .Hacıleylək havaya qalxdı. 
     Xeyli uçandan sonra soruşdu: 

Bacıcan, yer necə görünür? 
Tülkü dedi: 

  -  Xırman kimi.  
 
Xələc Türkcəsində: 
    Hacılēyläk tülkiή hoqqasında boş hîmiş haydı: 
  - Bacıcan taqı yatmaqum kälmor, yēkä hünäk menim belimä,   
kökgä qalqdaq/qavzandaq, bî haz uçdaq,o çaġlan kälimiz 
dalbadal yatamız .    
    Tülkü Hacılēyläkiή beliyä hündü. Hacılēyläk uçtu kökgä  
    (Pervaz şadı). mavlaq uçtuqda sörä ḫabar aldı: 
  -  Bacıcan, yer näbǟr körsäniyor? 
     Tülkü haydı: 
  -  ḫarman vâra. 

ش تۆلکیڭ هققاسېندا لئيلك حاجې       :ېش هايدهميبْو
 قالقداق منيم بئليمه ،كؤكگههۆنکه ر، يئكه  ياتماقوم كلمې جان تاقېباج -

  .ېمېزل ياتكليميز دالبادااۏ چاࢥالن  هاز اوچداق، بقاوزانداق،  /
 گه پرواز شاديکكؤ جې لئیلک اوچتو حا. یئه هۆندۆ  بئلڭ لئيلكيې حاج تۆلکۆ   

  :ې سؤره خابار آلد داماوالق اوچتوق
  يور؟نير كؤرسه جان، يئر نبهجېبا -

  .خارمان وارا: ې هايد  تۆلکۆ



 ١٠

  
Azəri türkcəsində: 
    Bir az da qalxdıqdan sonra Hacıleylək soruşdu: 
 -  Bacı, indi necə görünür? 
    Tülkü dedi: 
 -  İndi heç görünmür. 

Hacıleylək dedi: 
 -  Bacı, daha qanatlarım ağrıyır, düş bir az dincəlim . 

Tülkü yalvarıb dedi: 
  - Ay qardaş, mən nə təhər düşüm, hara düşüm? 

Amanın günüdür, məni aşağı endir. 
Xələc Türkcəsində: 
    Bî haz daq qavzanmada söre Hacılēyläk soruştu: 
  - Bacı, tēmi näbǟr körsäniyor? 

Tülkü haydı: 
  - Tēmi äs/heç körsänmor. 

Hacılēyläk haydı: 
  - Bacı, taqı qänatlärim hağrîyor, tüşäkä bî haz tincäldim . 

Tülkü yalvar yaqar ētmiş haydı: 
  -  äy lala, män näbǟr tüşäkälim, nēräq tüşäkälim? 
    aman´ar halum vuruştu ,pîs künüm´är, mäni ēnä ēndäri. 



 ١١

   خابار آلدېلئيلك حاجې  هاز داق قاوزانمادا سؤره ب:  
  ر كؤرسه ني يور؟تئمي نبهجې با -

  .رهئچ كؤرسنم/تئمي اس:تۆلکۆ هایدې 
  تۆشکه ب هازيور،ێ قنتلريم هاغرباجې ، تاقې :ېلئيلك هايدحاجې 
 .لديمتينجه

تۆشکه ليم، نئرق تۆشکهر اي الال،من نبه:ېيالوار ياقار ائتميش هايدتۆلکۆ 
  .مني ائنه ائندريحالوم ووروشتو پس گۆنۆم أر، ؟ آمان آر،لیم

 



 ١٢

Azəri türkcəsində: 
    Hacıleylək dedi: 
  - Qanadlarım ağrıyır, düşməsən, seni özüm yerə ataram. 
    Tülkü çox yalvarıb-yaxardı, gözlərinin yaşını tökdü, amma 
    Hacıleyləyin ürəyi yumşalmadı. 
  - Sən dostluqda vəfasız çıxdın, cəzandır, çək, deyib, Tülkünü 

 yerə tulladı. 
Xələc Türkcəsində: 
    Hacılēyläk haydı: 
  - Pärlärim/qänätlärim hâğrîyor, tüşmägäyn, seni özüm yerkä 
    yükam. 
    Tülkü ḫeyli yalvar yaqar ētti, közläri yaşıή töktü,amma 
   Hacılēyläkiή heç yüreki käilmäi. 
- özü´lä haydı:sän dostluqıήça bîvafa /vafasuz oldıή, tēmi 
cäzayı çäki! 
  o çaġlan Tülkîή yerkä yüktü. 

  :ې لئيلك هايدحاجې
  . يئركه یۆکم  سني اؤزۆم،یڭ اگر تۆشمکهر، يێقنتلريم هاغر/ريمپرل

  ڭ لئيلكيېآمما حاج ،ۆ تؤكتڭ خئيلي يالوار ياقار ائتتي، كؤزلري ياش تۆلکۆ 
  .ديكسليمهکي هئچ یۆره

 ې، تئمي جزاياۏلدیڭ وافاسوز / وافابچا یڭسن دوستلوق:اؤزۆله هایدې -
  !.چكي

  .تۆیۆکيئركه الن تۆلکڭ اۏ چاࢥ
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