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لتا   :بوكتاب تقديم  اْو

  کؤزۆ یومولغورقاتا ،خلچ ، سولطان خاالما كيجنت مکان ،  رحمت ليك        
  ڭ منه آنگالتدي تا من دق خلچ تیلڭ سؤزلر        تیلی له تيززيلیک ائتدي و 

  قْم/گمگيلي کالالروموز اللریئه ائرتیري        کل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ترکي خلجي متون خواني آسان جدول
  جدول واک نگاري.١

هاي  نشانه
  مثال  هاي  خلجي واکه

  وف التينمعادل حر

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

 äm,ēnä  /ä/ Ä,ä/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 )تراس(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

 yär /j/ Y,y يئر ي/ي /ي /ي
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Azəri türkcəsində: 

B ir gün Süleyman şha qoşunu ilə yoldan keçirdi.  

     Gördü yolun üstündə bir qarışqa durub. 
     Süleyman şah elə bildi ki,qarışqanın ondan bir diləyi var.  
     Şah qarışqadan soruşdu: 
   - A qarışqa, burda niyə durubsan? Olmaya məndən bir  
     diləyin var? 
     Qarışqa dedi: 
   - Dünyaya gəlib-gedən Süleymanları saymaq üçün       
      burada durmuşam. 
Xələc Türkcəsində: 

  B î kün Hz.Süleyman qoşunu la yolda käçär´ätti/ärti 
     kördü yoluή üstü´çä bî qarınça / qamurçaq turmuş. 
     Hz.Süleyman monaġ aŋgnadı ki,qārınçaή unda bî hişäki  
      var. 
     Süleyman Qarınçada soruşdu: 
   - Hā! qarınça, bōd nä turmuşaή? ō´maġa mändä bî hişäkiή /    
     diläk  
     var? 
     Qarınça haydı: 
   - Dünya´qa kälip varan Süleymanları sānamaq´da saru           
     boda turmuşam. 

لویڭ اۆستۆچه  يۆدا كچررتتي،كؤردیليمان قوشونو ال لس  حضرت کۆن ب   
  .ب قارېنچا یا قامورچاق تورموش

  .كي وارنچای اوندا ب هيشهېقار آنگالدې کي، ليمان مناࢥس حضرت 
     روشتو ېنچادا قارليمان سس:   
کیڭ و دیله.كیڭ اۏماغا منده ب هيشه قارېنچا، بد نه تورموشايڭ؟! ها -   

  .واریڭ هیشک
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  :قارېنچا هایدې   
 .سارو  بدا تورموشام داليمانالرې سانماقس  واران - دونياقا كليپ  -   

Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah dedi: 
   - dünyaya neçə süleyman gəlib, gedib? 
     Qarışqa dedi: 

 - sənlə yetmiş süleyman. 
     Süleyman soruşdu: 
   - bunun nə ilə bilirsən? 
     Qarışqa dedi: 
   - ağılla, bacarıqla,qənaətimlə. 
     Süleyman dedi: 
   - ağıllı olduğunu nədən bilim? 
Xələc Türkcəsində: 
     Hz.Süleyman haydı: 
   - dünya´qa näççä Süleyman kälmiş varmış? 
     Qarınça haydı:  
   - sän´dilä yētmiş Süleyman. 
     Hz.Süleyman ḫabar aldı: 
   - munu näbǟr biliyorıή? 
     Qarınça haydı: 
   - āqıl´la, boşarıq´la ,qäna´ǟtimlä. 
    Süleyman haydı:  
   - āqıllıġ olduquyu nērdä bildim? 

  : حضرت سلیمان هايدې   
  دونياقا نچچه سليمان كلميش وارمېش؟  -   
  :ایدېقارېنچا ه   
  . سنديله يئتميش سليمان-  
  :حضرت سليمان خابارآلدې  
  ر بيلي يورويڭ؟ مونو نبه-   
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  : قارېنچا هايدې   
  .ال ، بشاروق ال، قناعت له)عقل(عاقېل -  
  : حضرت سلیمان هايدې  
  لوࢥ اۏلدوقویو  نئرده  بيلديم؟عاقېل -  

Azəri türkcəsində: 
     Qarışqa dedi: 
   - Başımın yekəliyindən. 
     Süleyman şah soruşdu: 
   - Bacarıqlı olduğunu nədən bilim? 
     Qarışqa dedi: 
   - əl-ayağımın çevikliyindən. 
     Süleyman şah soruşdu: 
   - Qənaetliyini nədən bilim? 
     Qarışqa dedi: 
   - Belimin nazikliyindən. 
Xələc Türkcəsində: 
    Qarınça haydı: 
   - boşumıή büdiklikindä/yēkälikindä. 
     Hz.Süleyman ḫabar aldı:  
   - boşarıqluġ olduquyu nērdä bildim? 
     Qarınça haydı: 
   - äl- hadaqımıή  firzlikindä. 
     Hz.Süleyman ḫabar aldı: 
   - qäna´ǟtlikîyi näbǟr bildim? 
     Qarınça haydı:  
   - bēlimiή nazukluqunda. 

  : قارېنچا هایدې  
   )يئكه ليكينده(بيديك ليكيندهبشومیڭ  -   
  :حضرت سلیمان خابارآلدې   
  لوࢥ  اۏلدوقويو نئرده  بيلديم؟بشاروق -   
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  : قارېنچا هايدې    
  . هاداقومیڭ  فيرزليكينده -ال -   

  : حضرت سلیمان خابار آلدې    
  ر  بيلديم؟قناعت ليكڭی  نبه -   
  :قارېنچا هايدې   
  . بئليميڭ  نازوک لوقوندا-   

Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah dedi: 
   - Sən nece qənaet eləyə bilərsən? 
     Qarışqa dedi: 
   - Mən bir buğda ilə yeddi il dolana bilərəm. 
     Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, sənin bu sözlərini sınayacağam. 
     dediklərin doğru çıxdı, nə istəsən sənə verəcəyəm, yalan  
     çıxdı, səni öldürəcəyəm. 
     Qarışqa dedi: 
   - Mənim sözlərim doğrudur. Sınaya bilarsan. 
Xələc Türkcəsində: 
   Hz.Süleyman haydı: 
   -  Sän näbǟr/näcür qäna´ǟt ētä biliή? 
   Qarınça haydı: 
   -  män bî buğda la yēti yil tolġanı bilim. 
   Süleyman haydı:  
   - Qarınça,säniή bu sözläriήyi/sözläriyi sınaştursam käräk.  
      ägär haydıqlarıή hidik/toğu oluġa , härnä hişēgäyn sänä  
      vērim, āmma yupaġ oluġa , säni hölärim. 
   Qarınça haydı: 
   - mänim sözlärim hidik´är. imtahan ētäbiliή. 

  :  حضرت سلیمان هايدې 
  ر قناعت ائته بيليڭ؟ سن نبه-  
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  :  قارېنچا جاواب وئردي 
انې بيليم-    ْ   . من ب بوغدا ال يئتي ييل تولق

  : سلیمان هايدې    
 الريڭ هيديكک،اگر هايدېقرڭ سيناشتورسام كرهقارېنچا،سنيڭ بو سؤزل -   
ا، هرنه هيشئگه / ا سني  هؤلهتوغرو اۏلوقْ   .ريميڭ سنه وئريم، آمما يوپاࢥ اۏلوقْ

  :قارېنچا هايدې    
  .امتحان ائته بيليڭ. ار  منيم سؤزلريم هيديك-  

Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah qarışqanı götürdü, şəhərə gəldilər.  
     Süleyman şah qarışqanı bir şüşənin içinə qoydurdu, 
     yanına da bir buğda saldırdı. 
     Şüşanin ağzını bərk-bərk müşəmmələtdi, sonra göydən   
     asdırdı. Nağıllarda vaxt tez gəlir. 
     Süleyman şahın başı kefə qarışdı, günlər gəlib keçdi. 
     Birdən şah yadına saldı ki, qarışqanı şüşəyə saldığı vaxtdan    
     yeddi il keçib. 
     Adamlarına dedi: 
   - Qarışqanı buraya gətirin. 
Xələc Türkcəsində: 
     Hz.Süleyman dästuru´la qarınçaή kötürdü, şährkä käldilär.  
     Süleyman qarınçaή bî şüşäyn içiyä qoturdu,yanıya däq/   
     bî buġda hattırdı. Şüşäή ağzıή bäm bärk muşammal´attı,  
     o çaġlan kökdä  hastırdı. Matallarça vaḫt tēz kälir käçär. 
     Hz.Süleymanıή boşu qarışdı/şuluqlandı , künlär kälip käçdi  
     bîdä u Häzrätiή yad´ıya tüşdü ki, qarınçaή şüşä´kä hatdıqı   
     vaḫt´da yēti yil käçmiş´är. 
     färmān vērdi: 
  - Qarınçaή bō´raq hitikäyn. 

  . حضرت سلیمان دستورو ال قارېنچای كؤتۆرمۆش، شهركه كلتديلر-
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 یڭ ايچیئه قوتوردو، اونیڭ يانئه دق ب بوغدا سلیمان قارېنچای ب شۆشه  
الن سقف ده برک موشامماالتتې اۏ چاࢥیڭ آغزڭ بمهشۆش. هاتتوردو
  .ماتالالرچا واخت تئز كلير کچر.  سالالتتې

لر كليپ كچدي ،بيده او ،کۆن)شولوقالندې(حضرت سلیمانیڭ بشو قاروشتو
دا يئتي ييل كه هاتدېقې واخت حضرتيڭ يادیئه  تۆشتۆ كي، قارېنچای شۆشه

  .اركچميش
  :فرمان وئردي

      .يڭچای براق هيتيكه قارېن - 
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Azəri türkcəsində: 
     Qarışqanı şahın hüzuruna gətirdilər. 
     Süleyman şah şüşənin ağzını açdı. Gördü qarışqa o gördüyü   
     kimidi,sağ-salamatdı. Buğdanın da Hələ üçdə biri durur.  
     Süleyman şah ondan soruşdu: 
   - A qarışqa, bu buğdanın üçdəbirini niya yeməyibsən? 
     Qarışqa dedi: 
   - Süleyman şah bir əhlikef adamdı. Qorxdum ki, yeddi ildən 
     sonra da yadına düşməyəm, acından öləm. 
     Ona göra də buğdanın üçdə-birini saxladım. 
Xələc Türkcəsində: 
     Qarınçaή Hz.Süleyman huzurıya kälitdilär. 
     Hz.Süleyman şüşäή āğzıή haçdı. kördü qarınça u kördüki    
     vārā ,sapba sağ´ar. buğday daq hala üçdä bîsi turuyor.  
     Hz.Süleyman Qamurçaq´da soraġ adlı:  
    - Ha qarınça , bu buğday üç dä bîsiή näy yēmädikäyn? 
     Qarınça haydı: 
   - Süleyman bî ähli kef ādam´ar, qorqdum ki, yēti yildä sörä  
     däq yadıya tüşmägäm, āçında hölüpägäm.   
     unda saru män däq buöday üçdä-bîsiή saqladum. 

  .لرقارېنچای حضرت سلیمان حضوریئه كلتدي  
 او كؤر دۆکي وارا، كؤردۆ قارېنچا.ېیڭ آغرڭ هاچدحضرت سلیمان شۆشه

  .ده  ب رصدي تورويوربوغدای داق حاال  اۆچ .آرساپا ساغ
  : سلیمان قارېنچادا سراࢥ آلدې  حضرت 

  يڭ؟ديكهها قارېنچا، بو بوغدای  اۆچ ده بسڭ  نه يئمه -  
  :قارېنچا هايدې  
   سؤره دق يادیئه  دهسلیمان ب اهل كئف آدام آر، قرقدوم كي، يئتي ييل - 

  .گمگم،آچېندا هؤلۆپهتۆشمه   
  .ده بشڭ ساقالدوم اوندا سارو من دق بوغدای اۆچ 
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Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, bu sözün doğru çıxdı. 
     indi bacarığını sınayacağam. Bir xırman taxılı na vaxta   
     yuvana daşıya bilərsən? 
     Qarışqa dedi: 
   - Mənə toxunan olmasa bir günə. 
     Süleyman şah qarışqanı bir xırman taxılın üstünə buraxdı,  
     əmr verdi ki, ona toxunan olmasın. Qarışqa taxılı yuvasına   
     daşımağa baş-ladı. O gün keçdi. Sabah Süleyman şah gəldi,    
     gördü bir dənə də taxıl qalmayıb.  
Xələc Türkcəsində: 
     Hz.Süleyman haydı:  
    - Qarınça bu söziή hidik hündü, tēmi boşarıqıήyı/ boşarıqıyı   
      sınaştırsam käräk. bî ḫarman  zorotu näççä vaḫt´ça luvaya  
      yēti biliή sän? 

  Qarınça cavab vērdi: 
  - mänä toqunqulu olmaġa bî künçä . 

     Hz.Süleyman qarınçaή bî ḫarman zorot üstüniyä sürmüş,     
     färman vērdi ki, una toqunqulu o´mata/olmata. Qarınça    
     zorotu luvasıya yētmäkä boşladı.  
     u kün käçdi, sabay/sēbi Hz.Süleyman käldi, kördü bî dana   
    daq zorot qalmadıq.    

  :حضرت سليمان هايدې -  
  .وقڭې سېناشتورسام  قارېنچا بو سؤزیڭ  هيديك هۆندۆ،تئمي بشار

  چا لۇوایڭا يئتي بيلين سن؟ هایې کؤم ب خارمان زوروتو نچچه واخت
  : قارېنچا جواب وئردي

ا ب كۆن -     .چهمنه تقونقولو  اۏلماقْ
حضرت سلیمان قارېنچای ب خارمان زوروت اۆستیئه  سۆرمۆش، فرمان  

  .وئردي كي،اونا تقونقولو اۏماتا
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) سئبي(سابای . اؤ كۆن كچدي. كه بشالدېقارېنچا زوروتو لوواسیئه يئتمه
  .حضرت سلیمان كلدي،كؤردۆ ب دانا داق زوروت قالمادوق

Azəri türkcəsində: 
    Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, bu sözün də doğru çıxdı.indi sənin ağlını    
     sınayacağam. 
    get, hazırlaş, sabah qoşunumla sənə qonaq gələcəyəm. 
     Qarışqa yuvasına getdi. Qarışqaların hamısını çağırdı.  
     Süleyman  şah üçün hər nə lazım idi, hazır elədilər.  
     Sabah açılan kimi Süleyman şah atını minib qarışqaya    
     qonaq gəldi.  
     Qarışqa Süleyman şahı qarşıladı.  
     Şah atdan düşdü. Qarışqa yoldaşına dedi: 
   - Atları tövlələrə çəkin. 
Xələc Türkcəsində: 
    Süleymān haydı:  
   - Qarınça, bu söziή däq hidik oldu,tēmi säniή āqlıήyı(äqliyi)   
     sınaştırsam käräk. 
    yova, hazırlanup, sēbi qoşunum´la sänä mehman kälgilikäm. 
     Qarınça luvasıya vardı. Qarınçalarıή varısıή qîqirdi.        
     Hz.Süleymanda saru här nä lazım artı, hazırladılar.  
     Tēzdäläyin Hz.Süleyman hatıή hündü qarınça´qa mēhman 
     käldi.  
     Qarınça Hz.Süleymanı qanşarladı. Şah hatda ēyndi.  

  :سليمان هايدي
ي عقلي/قارېنچا، بو سؤزیڭ دق هيديك اۏلدو، تئمي سنيڭ عاقلڭی - 

   .کسېناشتورسام كره
  .كمگيلييوا،حاضېرالنوپ،سئبي قوشونوم ال ، سنه مئهمان كل  
  . قارېنچاالریڭ  وارې سڭ  ققیردي. قارېنچا لوواسیئه واردې 

  . الرحضرت سليمان دا سارو هرنه الزيمارتې حاضېرالدې
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  .تئزدلي حضرت سلیمان هاتڭ هۆندۆ قارېنچا قا مئهمان كلدي( الينتئزده
  .دا  ائنديشاه هات. ې قانشارالدېقارېنچا حضرت سلیمان 
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Azəri türkcəsində: 
     Qarışqalar atları tövlələrə çəkdilər.  
     Bu qarışqa özü də Süleyman şahla qoşununu evə apardı.    
     Qonaqlar xalı üstünda oturdular. 
     Qarışqa dedi: 
   - Xörək gətirin. 
     Qarışqalar gümüş, qızıl sinilərdə buğlana-buğlana yağlı   
     plov gətirib qonaqların qabaqlarına qoydular.   
     Qonaqlar ləzzətli aşdan yeyib doydular. 
     Xələc Türkcəsində: 
     Qarınçalar hatları tävlälär´kä sürdülär. 
      Bu qarınça daq özü  Hz.Süleymanla  qoşunîή hävkä yētti.   
     mēhmanlar qalı üstüçä yordular. 
     Qarınça haydı: 
     - yēgülük/ġaza hitigäή. 
      Qarınçalar gümüş, qizil sinilärçä pärtam ētätir yağlıġ palav   
     kälitmiş mēhmanlarıή öngläriyä tüzdülär. 
     Mēhmanlar mäzäliġ aşda yēmiş todular/toq odular. 

  . لركه سۆردۆلرقارېنچاالر هاتالرې توله  
  . بو قارېنچا داق اؤزۆ حضرت سلیمان ال قوشونڭ  هوكه يئتدي

  .مئهمانالر قالې اۆستۆچه يوردوالر
  : قارېنچا هايدې

  .يڭهيتيكه) غذا(يئگۆلۆک -  
لر  و کلتديتير ياغلوࢥ پاللرچه پرتام ائتهقارېنچاالر گۆمۆش و قيزيل سيني 

  .لریئه تۆزدۆلرمئهمانالريڭ اؤنگ
  ).تق اولدوالر(مئهمانالر مزه ليقْ آشدا يئميش تدوالر

Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, yaxşı qonaqlıq verdin.Səndən razı oldum. 
    Dur bir sənin cahi-cəlalına tamaşa eləyək. 
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     Qarışqa dedi: 
   - Onda sən ixtiyar üzüyünü mənəver.Burdan qayıdanacan   
     məndə qalsın. Bura mənim mülkümdü. Sənin burda hökm    
     eləməyə ixtiyarın yoxdu. 
     Süleyman şah dedi: 
   - Verərəm, bu şərtlə ki, gərək itirməyəsən. Burdan çıxanda   
     yenə Özümə qaytarasan. 
     Qarışqa dedi: 
   - Ver, qorxma, mən əmanət saxlamaqda qoçağam. 
Xələc Türkcəsində: 
    Hz.Süleyman haydı: 

- Qarınça , havul bizkä qulluq ētdiή,sändä razı oldum. 
    Türkä bî säniή cahi-cälalıήyı tamaşa ētdäk. 
     Qarınça haydı: 
    - u vaḫt sän iḫtiyar yüzlükîήi mänä vär. borda holunġurqata  
      mändiçä qalta, bō´ra mänim mulkum´ār.  
     säniή boda hökm ētmä iḫtiyarıή yoq´ār. 
     Hz.Süleyman haydı: 
   - vērim, bu şärt´lä ki, käräk yitirmägäή.bō´rda hündükї händä    
      özümä holîgäή. 
   Qarınça haydı: 
   - vär, qorqma, män amanät saqlamaq´ça qoççaqqam. 

  :حضرت سلیمان هايدې  
  . قارېنچا، هاوول بيزکه قوللوق ائتدیڭ، سنده راضې اۏلدوم-  
  .  تۆرکه ب سنيڭ جاه و جاللڭ  تاماشا ائتدک  
  :قارېنچا هايدې  
. قالتا    ردا هولونغورقاتا منديچه ب. او واخت سن اختيار یۆزلۆکڭ منه ور -  

  .آرسنيڭ بدا حكم ائتمه اختيارېڭ يق. آربرا منيم مولكوم
  : حضرت سليمان هايدې  

  بردا هۆندۆکئ  هنده اؤزۆمه . يڭگهک ييتيرمهوئريم بو شرط له كي،كره -
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  .یڭ هل گه    
  : قارېنچا هايدې

حضرت يۆزلۆکڭ بارماقېندا . وچچاقامچا قور، قرقما،من امانت ساقالماق - 
 .هدي قارېنچاقا وئردي
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Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah üzüyünü qarışqaya verdi.  
     Qarışqa üzüyü alıb getdi,yenə tez geri qayıdıb dedi: 
   - indi dur gedək, mənim cahicəlalımı  gör. Süleyman şah   
     durub qarışqa ilə getdi,gördü burda buğda bir yanda  
     tağlanıb, arpa bir yanda, darı bir yanda, düyü bir yanda. 
     Hər yana baxırsan anbar-anbar taxıldı. 
     Atların qabağında arpa dağ kimi qalanıb. 
     Qarışqalar yerə tökülən taxılı dənə-dənə götürüb anbarlara 
     tökürlər. 
     Süleyman şah qarışqa ilə birlikdə başqa bir dama girdi.  
Xələc Türkcəsində: 
     Hz.Süleyman yüzlükîή barmaqında hîdi qarınçaqa vērdi.  
     Qarınça yüzlükü aldı vardı, händä tēz hağa holunmuş käldi  
     haydı: 
  - tēmi türkä varaq, mänim cahı-cälalımı körü. 
     Hz.Süleyman turdu qarınça la vardı,kördü boda, buğda bî    
     yança tayalanmış, arpa bî yança, qarqan bî yança,dügü bî  
     yança.Här yanqa vaqorıή anbar-anbar zorot´ār.Hatlarıή  
     öngüçä ārpa tağ vāra qalanmış´ar.Qarınçalar yērkä    
     tökülgülü  
     danı dana-dana hālımış anbarlarqa tökäyorlar/tökäyollar. 
     Hz.Süleyman qarınça la hadru/ēyzä bî payaqa  kîirdi. 

  :قارېنچا يۆزلۆکۆ آلدې،واردې هنده تئز هاغا هولوندو كلدي هايدې   
  . ومو كؤرۆ  تئمي تۆركه واراق، منيم جاه وجالل-  

- كؤردۆ بدا؛ بوغدا ب يانچا قالالق.حضرت سلیمان توردو قارېنچاال واردې

هر يانقا واقوریڭ . يانچا، دۆگۆ ب يانچاآرپا ب يانچا، قارقان ب  النمېش،
قارېنچاالر .آرهاتالریڭ اؤنگۆچه آرپا تاغ وارا قالالنمېش. آنبار زوروت آر-آنبار

  .يورالر دانا  هالېمېش آنبارالرقا  تؤكه-ايئركه تؤكۆل گۆلۆ دانې، دان
  .يب پاياقا كيرد) ايزه(حضرت سلیمان قارېنچاال هادرې  
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Azəri türkcəsində: 
     Gördü bu dam da ağzına kimi yaraqla doludu.  
     Hər yandan nizə, ox asılıb.Qılınclar baş-başa çatılıb.  
     Qalxanlar üst-üsta, qalaq-qalaq yığılıb. 
     Süleyman şah burdan da keçib bir dama girdi. Gördü bu   
     dam ləlcavahiratla doludu. Oradan da kəçib axırıncı dama   
     girdi. Gördü bu dam da üzüklə doludu. 
     Süleyman şah baxıb-baxıb dedi: 
   - Qarışqa, sənə Süleyman ixtiyarı,dövlət nə lazım,özün elə  
     bir Süleymansan.Ver mənim ixtiyar üzüyümü gedim. 
Xələc Türkcəsində: 
    kördü bu paya daq ağzıya ta äslihä lä tolmuş´ar.  
    här yanqa nēyzä, hoq hasılmış. qiliçlär baş-başqa çatılmış´ar  
    qalqanlar üst-üstkä, qallaq-qallaq koma olmuş. 
    Hz.Süleyman borda daq käçdi bî payaqa kîrdi kördü bu dam   
    läl-cavahiratla tola´rı. orada daq käçti āḫrını payaqa kîrdi.   
    kördü bu dam daq tola yüzlük´är. 
    Hz.Süleyman vaqa-vaqa haydı:  
   - Qarınça, sänä Süleyman         
    iḫtiyarı, dövlät nä lazım,özüyn āna bî Süleymanaή.vär  
    mänim iḫtiyar yüzlükümü yovardum.   

هر يانقا نئيزه، هق  .آركؤردۆ بو پايا داق آغزیئه تا سالح دا تولموش
الر اۆست اۆست که  قالقان.آرلر باش باشقا چاتېلميشقيليچ هاسېلمېش،

  . قالالق كوماالنمېش-قالالق
حضرت سلیمان بردا داق كچدي ب پاياقا كيردي،كؤردۆ بو دام داق تال 

اوردا داق كچتي آخېرونجو پاياقا كيردي ، كؤردۆ بو دام .لعل و جواهرات آر
  .داق تال يۆزلۆک ار

  :حضرت سلیمان واقا واقا هايدې
  . ڭقارېنچا سنه سلیمان اختيارې، دولتي نه الزوم، اؤزیڭ آنا ب سلیمانای -
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  .ور منيم اختيار يۆزلۆکۆم  یواروم    
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Azəri türkcəsində: 
    Qarışqa dedi: 
    - Hara gedirsən? ahdina vəfa Elə. Bir üzük nədi ki,onu dilə    
     gətirirsən. 
     Axtar bu üzüklərin içindən öz üzüyünü tap götür. 
     Süleyman şah əyildi ki,üzüyünü tapsın götürsün, baxdı ki,    
     bütün Üzüklərin qaşında Süleyman yazılıb, hamısı da bir-    
     birinə oxşayır. 
     Dedi: 
    - Qarışqa, bu üzüklərin hamısı Süleyman adınadı.  
     Bunları hararlan yığıbsan? 
Xələc Türkcəsində: 
    Qarınça haydı: 
    - nēräq varıyoruή ? ǟhdiήyä vafa ēti. bî yüzlük näsǟr ki,unu  
     tilkä kälîyoruή/kälîyoyn. hāğrēy bu yüzlükläriή  
    içindä öz yüzlükîή bulu kötüräl.  
    Hz.Süleyman äyildi ki, yüzlüküή bulup kötürägä, vaqtı  
    kördü, bitäv/bitin/tamam yüzlükläriή qaşıça Süleyman  
     yazılmış, koması daq bî-bîrkä bänzor/ āmanor. 
    Hz.Süleymān Haydı:  
   - Qarınça, bu yüzlükläriή kullusu Süleyman ātıya´ri. bulları    
      nērälärdä yiğmişäή?     

  .ق وارې يوریڭ؟ عهديه وافا ائتينئره:  قارېنچا هايدې-
،هاغرئي بو يۆزلۆکلریڭ )يويڭكل(یؤریڭر كي،اونو تيلكه کلس ب يۆزلۆک نه

  .ايچينده اؤز یۆزلۆکڭ بولو كؤتۆرال
حضرت سلیمان ايلدي كي، یۆزلۆکڭ بولوپ کؤتۆرالگه کؤردۆ کي، تامام -

  ). آمانر(يۆزلۆکلریڭ قاشېچا سلیمان يازيلموش،واروسو داق ب بركه  بنزۏر
  : هايدېسلیمانحضرت 

 نئره لرده ېنچا، بو یۆزلۆکلریڭ هاموسو  سلیمان آتې رې  بولالرې قار - 
  يڭ؟ييغميشه
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Azəri türkcəsində: 
     Qarışqa dedi: 
   - A Süleyman şah, sən bircə özünü görürsən.  
     Mən bunları Süleymanların yer-yurdundan yığmışam. 
     Süleyman şah qarışqaya dedi: 
   - Görünür, yaşın çoxdu? 
     Qarışqa dedi: 
   - Dünyaya göra hələ cavanam. 
     Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, sənin dostun kim, düşmənin kirndi? 
Xələc Türkcəsində: 
     Qarınça haydı: 
    - ha Süleyman, sän fäqät özüyü köroruή .  
      män bulları Süleymanlarıή yēr-yurtunda yiğiştirmişäm. 
    Hz.Süleyman qarınçaqa haydı: 
  - monaġ bällî´ri ki säniή yaşın ḫeyli´ri? 
     Qarınça haydı: 
  - dunyaqa körä hala cavanam. 
    Hz.Süleyman haydı: 
  - Qarınça, säniή dostıή kim vä düşmäniή kim´är? 

  :ېنچا هايدېقار  
  -الریڭ يئرمن بلالرې سلیمان.،سن فقط اؤزۆیۆ کؤرۆریڭ ا سلیمانه - 

  .يورتوندا ييغيشتير ميشم   
  : حضرت سلیمان قارېنچاقا هايدې  
  .كي، ياشيڭ  خئيلي ريبلل ري موناࢥ  -  
  .دونياقا كؤره حاال جاوانام:  قارېنچا هايدې-
  :حضرت سلیمان هايدې  
   و دوشمنيڭ كيم ار؟ قارېنچا، سنيڭ دوستیڭ كيم-  
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Azəri türkcəsində: 
     Qarışqa dedi: 
   - Mənim dostum torpaq, düşmənim sözündə doğru   
     olmayanlardı. 
     Süleyman şah dedi: 
   - Qarışqa, mən sözümdə doğruyam. 
     De görüm, sözlərinin doğruluğuna görə məndən nə   
     istəyirsən? 
    Qarışqa dedi: 
   - Səndən heç nə istəmirəm, bircə bizim nəsildən xarac alma. 
 Xələc Türkcəsində: 
    Qarınça haydı: 
    - mänim dostum torpaq vä düşmänim sözläri hidik  
    olmaqulular´ār. 
    Hz.Süleyman haydı:  
   - Qarınça, män sözümçä toğrursam./ mänim sözüm  
     hidik´är. hayı kördüm, sözlärimiή hidikliki körä mändä  
     näsä hişēyorıή? 
    Qarınça haydı: 
   - sändä hēşnä hisämorum, fäqät bizim näsildä ḫarac alma. 
 

  : قارېنچا هايدې  
   ࢥیوپا.(و الر آرمنيم دوستوم تۇرپاق و دوشمنيم سؤزلري هيديك اۏلماقول -  

  )دانېشقولوالر    
  :حضرت سلیمان هايدې  
  ).تورقورورسام(قارېنچا،من سؤزۆمچه تورقولوسسام  -  

ليكی كؤره سؤزلر يميڭ  هيديك) کؤم(هايې کؤردۆم .ارمنيم سؤزۆم هيديك    
  منده نسه هيشئ يورويڭ؟

  :قارېنچا هايدې   
       .سيل ده خراج آلمامروم، فقط بيزيم  ن سنده هئشنه هيشه-  
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Azəri türkcəsində: 
     Süleyman şah dedi: 
   - Bundan sonra sizin nəsildən Xərac yoxdu. Mənim ixtiyar  
     üzüyümü tap, ver gedim. 
     Qarışqa Süleyman şahın ixtiyar üzüyünü tapdı, özünə verdi.  
     Süleyman Şah atlandı, qarışqa ilə xudahafizləşib, qoşunu  
     ilə varıb getdi. 
    Nağıl qurtardı. Siz sağ, mən də salamat. 
Xələc Türkcəsində: 
    Hz.Süleyman haydı: 
   - munda sörä siziή näsilçä ḫarac yoq´ār.mänim iḫtiyar  
    yüzlükümü bulu,värä yovarum. 
     Qarınça Hz.Süleymanıή iḫtiyar yüzlüküή buldu, öziyä  
     vērdi. Süleyman hatlandı, qarınça la Ḫudahafizşadı ,  
     qoşunu la hündü vardı. 
     Matal tamam oldu . siz sağ, mändäq salamat. 

  :حضرت سلیمان هايدې  
ۆمۆ   بولو  منيم اختيار يۆزلۆک. چه خراج يق آر موندا سؤره  سيزيڭ نسل-  

  .وره من يواروم
سليمان هاتالندې .قارېنچا، حضرت سليمانيڭ اختيار  یۆزلۆکڭ بولدو، وئردي  

  .قارېنچاال خداحافظ شادې، قوشونو ال هلوندو  واردې
  .سيز ساغ من دق سالمت.    ماتال تامام اۏلدو
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