
   

  

  

  )ادبیاتی آراشدیرماالریرقود وْ دده ق( 
  کیتابیرکمن صحرا توٚ 

  ابراهیم رفرف
  ۱۳۹۸ -۹ تهران



  

  ، داشسا چایالریاغسا یاغمُور
  رقود ادبیاتی آراشدیرماالریوْ دده ق

  سی مه له نین اینجه صحرا کیتابی رکمنوٚ ت
  ین: ابراهیم رفرف له آراشدیران و اینجه

  ۱۳۹۸-۱۳۹۹تهران 
 
 
 

  

 قُورولوش
  ۳.........................................................................................  لر ده دٚوشونجه باره  تٚورکمن صحرا متنی

  ٣......................................................................................................................................  گیریش
  ٤..............................................................................................................  متنین یازیلیش ا٘وسلوبو

  ٧.........................................................................  متنده راستالشدیغیمیز بعضی بدیعی خصوصیتلر
  ٨.........................................................................................................  لربعضی قراماتیک مالحظه

  ٩..........................................................................................  متنین یازیلیش زامانی و یرئی حاقیندا
  ۱۵  ..........................................................................................نین متنی صحرا کیتابی تٍورکمن

  ۶۱  ................................................  سینده تٚورکمن صحرا متنی چاغداش آذربایجان تٚورکجه
  ۹۰  ........................................................................  متنده گئدن بعضی چتین سٔوزلرین آچیقالماسی

Özət  ...................................................................................................................................  ۱۰۸  
Türkmənsəhra Kitabi Haqqında Düşüncələr  ............................................................  ۱۰۹  

Mətndə Gedən Bəzi Çətin Sözlərin Açıqlaması  ......................................................  ۱۱۸  
Baş Vurulmuş Qaynaqlar  .............................................................................................  ۱۳۵  

 

  

 
Mail: rafrafibrahim@yahoo.com 
Telegram: @rafrafibrahim 



 لر شونجهو٘ ده د صحرا متنی باره رکمنو٘ تـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣ 

  
  لر شونجهده دوٚ  باره  تٚورکمن صحرا متنی

  
  :گیریش

ــ٘ورکمن  -۱۳۹۸ معــاریفچی شخصــیت ولــی جــی ایلــده ت
جــانین طرفینــدن تـاپیلمیش و ادبیــات عاملینــه محمـد خوْ 

ـــــود  ســـــُونوملوش ت٘ورکمن ـــــابی دده قْورق صـــــحرا کیت
آراشدیرماالرینی یئنـی بیـر بْویوتـا یٔونلتـدی. بـُو اثـر دده 

ــه ــه قْورقــود عنعن ــو، حادیث ــانلیق رُوحون لرین  لرینی، قهرم
لرینی  تــاریخی کــؤکلرینی و دده قْورقــودون ادبــی ایفــاده

ک أوزونده یاشاcاقال برابر، جْوغرافیایی مکانالر و دیلچیلی
أوزللیکلری باخیمیندان بیر چْوخ یئنیلیکلری ده اْورتایا قْویdقـدادیر. اثـرین بیـر بٔولومـو 

قُورولوشــوندا » بـْوی«نــی روایـت ائـدن بیــر »سـی یئـددی باشـلی اژدهــانین أولدورومله«
جک أوزللیگه مالیکدیر،  اْولدوغونا گٔوره، باشقا دده قْورقود بْویالری سیراسیندا یرئ آال بیله

نـین أویـودلری و حکمتلـی  نجاق اثرین داها بٔویوک قیسـمی مضـمون باخیمینـدان ددهآ 
لره و شعرسـل  لرینه، بدیعی د٘وشونجه سٔوزلری کیمی سسلنیر و حیات و م٘وباریزه فلسفه

دُویغوالرا حرص ائدیلمیشدیر. اثـر ب٘وتـون تـانینمیش دده قْورقـود ادبیـاتی ایلـه عضـوی 
بـــُو آراشـــدیرمادا ســـٔوزوگئدن  َدیَرلـــره ســـٔویکنیر.وحـــدت تشـــکیل ائـــدیر و اســـالمی 

    مٔووضوعالرین اینجه له مه سی هدف گٔوتوروملوشدور.
  

  زلرؤ آچار س
دده قْورقود، تٚورکمن صحرا کیتابی، آذربایجان تٚورکجه سـی، چاغاتـای تٚورکجه سـی، عـرب 

  دیلی، سس اُویوش,سی، یئددی باشلی اژدها.
  
  

  چکیده:
از سوی شخصیت ادب دوست و از شـیفتگان هـu و  ۱۳۹۸در سال » کتاب ترکمن صحرا«

ادبیات، ولی محمد خوجه، از خطه ترکمن صحرا کشف و به محافـل ادبـی ارائـه گردیـد. 
ایــن اثــر نفــیس کــه بــه گنجینــه ادبیــات آذربایجــانی تعلــق دارد، بُعــد جدیــدی را در 

ل آکادمیـک متعـددی بـه واکـاوی و پژوهش های قورقود شناسی گشوده اسـت و محافـ
تصحیح و نرش آن همت گdشته اند. مz ترکمن صـحرا کـه در راسـتای سـنت ادبـی دده 
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 ٤ 

قورقود و جزئی از تاریخ شکوفنده آن اسـت، روایتـی از روح حdسـی اوغـوزی اسـت و 
ضمن این که آگاهی های ما را در باره زمان و مکان رویدادهای تاریخی ارتقـا می دهـد، 

از » کشـz اژدهـای هفـت رس«ارزش زبان شناختی واالئی نیز می باشد. بـا آن کـه حاوی 
سوی بعضی پژوهندگان به مثابه مضمون اصلی ایـن اثـر ادبـی مطـرح شـده اسـت، امـا 
بخش عمده اثر به سخنان حکمت آمیز و آموزه های فلسفی پیـر خردمنـد، دده قورقـود 

ه بس سنگین تری را داراسـت. در ایـن اختصاص دارد که چنان که نشان خواهیم داد، وزن
تحقیق بررسی این مضامین را هدف داشته ایم و وجه زبان شناختی اثر را وجه عمده آن 
لحاظ �وده ایم، که امید اسـت بـا ایـن کـار گـامی در راسـتای شـناخت بیشـرت ایـن اثـر 

  برداشته باشیم.
  

  کل:ت کلیدی
تٚورکجه سـی، چاغاتـای تٚورکجه سـی، عـرب دده قْورقود، تٚورکمن صحرا کیتابی، آذربایجان 
  دیلی، سس اُویوش,سی، یئددی باشلی اژدها.

  
  سلوبوو٘ متنین یازیلیش ا

یـازیلیش طـرزی  وُ زونه مخصوص یازیلیش طـرزی وار و بـؤ نین ا اسکی متنلرین هر بیری
متنلـری آراشـدیرماق و  وُ غرامیشدیر. بـوُ دییشیملره اعیّن و٘ زامان آخینیندا گلیشمیش و م

خ تانیشـلیق وْ چـ -سلوبو ایلـه آزو٘ نالرین یازی اوْ چون، او٘ مضمونالرینا آیدینلیق گتیرمک ا
ال بیلمیـر و بعضـاً ده وْ �لر cثیـل اوْ تون سسلی فو٘ لدوقجا واجیبدیر. عرب الیفباسیندا بوْ ا

ل آچـا وْ یـوک چاشـقینلیقالرا یـؤ نالر ایسـه بوُ بـ �ی cثیل ائدیر.وْ بیر حرف بیردن آرتیق ف
 وُ زللیکله بئله متنلری عرب الیفباسیندان التین الیفباسینا کؤچوردوگوموز زامان، بـؤ بیلر. ا
دیـر:  رادا ایکی یاناشd طرزی بئلـهوُ لدوغو قناعتینه گلیریک. بوْ نین نه قدر جیّدی ا مسأله

لـرین  د�کـدیر کـی، کلمـه وْ ا وُ چـوروروک. بـؤ حـرف ک بـه لری حرف بیرینجی حالدا کلمه
). ایکینجیسـینه transliterationتـوروق (وُ تاریخی ایمالسینا صـادق قاملـاغی نظـرده ت

تـون و٘ )، و بtranscriptionتورولـور (ؤ و اسـاس گتلّفظـلـرین تـاریخی  گلدیکده، کلمـه
لـدوغونو وْ ا تلّفـظلرین نئجه  نلیکدیر کی، متنین یازیلدیغی چاغدا کلمهؤ نا یوْ جهدیمیز ا

خ کامپیوترلرین یاردیمی ایلـه ده یرئینـه یئتیریلـه وْ چ -کشف ائدک. بیرینجی چالیشd آز
یـان چالیشـd، جیـّدی  یوک اهمیت داشیؤ چون بو٘ بیلر، آنجاق ایکینجی چالیشd، بیزیم ا

  یکنن بیر چالیشdدیر. ؤ دیلچیلیک آراشدیرماالرینا س
چورمکدن عـالوه، هـم ؤ چون، حرفلری نئجه کو٘ چیخارماق ازه و٘ ونو اتلّفظنین اسکی  کلمه

ملالیـدیر. میثـال وْ بیلگیمیـز ا حاقّینـداسـلوبو و٘ یکندیگی ایمـال اؤ ده یازارین و کاتیبین سـ
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لیگه  ندهوٚ صحرا متنینی گ رکمنوٚ ت
ولی محمد گتیرن فضلیتلی شخصیت 

 خوجه

حـرف  بـه نـون حـرفوُ سینی. ب کلمه» دوغمیش«تورک متنده راست گلدیگیمیز ؤ چون گو٘ ا
عین و٘ راسـی دا وار کـی، کاتیـب مـوُ آمـd ب ملالیـدیر.وْ شکلینده ا doğmışسی  چورمهؤ ک

چـون آنجـاق بیـر و٘ ، هـر شـکیلچی اوْ اخ احتیdل کی وْ یکنیرمیش و چؤ سلوبونا سو٘ یازی ا
زله، یـازار ؤ توب. باشقا سـوُ رمو نظرده توْ یازیلیش ف

ــــب  ــــمیش«و کاتی ــــال ا» قالیبلش ــــولونا و٘ ایم ص
میشـدیر.  اساسـدا تنظیملـه وُ اینانیرمیش و یازینی ب

خ احتیdل کی، عرب وْ صولو چو٘ قالیبلشمیش ایمال ا
رتایــا چیخمیشــدیر و وْ نــین تــأثیری آلتینــدا ا دیلــی

قناعتــه گلمیشــلر کــی، هــر  وُ یــازارالر و کــاتیبلر بــ
ملالیـدیر. وْ جه بیر یـازیلیش طـرزی ا رفمین سادهوْ م

لوق عالمتی ایکی بیچیمده (الر، خوْ مثالً ایسمین چ
جه بیر شکلی (مثالً  نالر سادهوْ لدوغو حالدا، اوْ لر) ا

الراق وْ رنک اؤ تورموشلر و اؤ شکلینی) اساس گ» لر«
ــه » داغــالر« ــ» داغلــر«یرئین  وُ یازمیشــالر. د�ــک ب

طرزینــی cثیــل  تلّفــظرم بیــردن آرتیــق وْ واحیــد فــ
ر کـی ال وْ لیکلـه احتـیdل وئرمـک ا ائدیرمیش. بئلـه

رد ؤ لفظی ده بیردن آرتیق طـرزده، ذاتـاً د» میش«
سـینی  کلمه» وغمیشد«طرزده سسلنیرمیش، یعنی

doğmuş شــمگیمیز یــانلیش و٘ بیچیمینــده باشــا د
  ملاز. وْ ا

رک و٘ خمـوش و تـوْ نظریـه ی مو٘کّمـل حاقّینـدا�لرین هارمونیسـی وْ کئچمیشده سسـلی فـ
ماراقلیدیر میشلر.  ده یئرتلی معلومات وئرمه باره وُ زلوکلرینی یازان دیلچیلر بؤ نین س دیلی

ــی -رخــونوْ کــی، ا ــدا صــائیتلرین اینجــه یئن ــالین آنالییشــی اساســیندا  -ســئیی یازیالرن ق
دیـوان نونال بئلـه مـثالً محمـود کاشـغری وُ دیر. ب رو�کدهؤ یوشdسی کسکین شکیلده گوُ ا

 وُ دقیق معلومات وئرمیـر. بـده  یوشdسی بارهوُ سینده سس ا نین مقدمه اثری لغات الرتک
کتـاب اإلدراک للسـان االتـراک، الراق وْ رنـک اؤ نون آردینجا یـازیالن بنـزر اثرلـر (اوُ اثر و ب

محـدود بیلگـی  حاقّینـدانـین قرامـری  رک دیللـریوٚ ) تـحلیة اإلنسان و حلبة اللسان و ...
نحوینـدن   -فنین سس بیلگیسی و رص  بیلگیلر ده گنللیکله عرب دیلی وُ وئریرلر، آنجاق ب

نـین  زاده بـانوْ فسـور بکیـر چوْ ده ایلک دفعه پر  یوشdسی بارهوُ تأثیر آملیشالر. ذاتاً سس ا
  ف ائدیریک. و٘ یه تصاد ) گئنیش بیلگی۱۹۳۰آدلی اثرینده ( رک قرامریو٘ ت
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یکندیگی یـازی قایـداالری دیلـین ؤ ورو یازارالر و کاتیبلرین سؤ دئدیگیمیز کیمی، اسالم د
(مینمـک » آت« دیوانـداالراق وْ رنـک اؤ رولوشونو دقیق cثیـل ائـده بیلمیـر. اوُ نتیک قوْ ف
(آد، » آت«شــکلینده یازیلمیشــدیر، عئــین حالــدا » اَت«چــون ایشــه یارایــان حئیــوان) وٚ ا

نونال بئله دیّقت ائتمک الزیمـدیر وُ شکلینده قئیده آلینمیشدیر. ب» أأت«سی  ایسم) کلمه
شـکلینده تقـدیم ائـدیر: » مـاک«و » مـاق«کیلده، مصدر عالمتینـی ایکـی شـ دیوانکی، 

کتـاب اإلدراک للسـان ) ۶۵۴-۷۴۵ابو حیـان (هیجـری (گئتمک).  برماق(گلمک)،  کل,ک
یازارکن، مصدر عالمتینی ایکـی شـکیلده،  حاقّیندانین قرامری  رک دیلیو٘ اثرینده ت األتراک

 َبرَمـق(گلمـک)،  کلمـکشـکلینده تقـدیم ائـدیر و بئلـه میثـال وئریـر: » مـک«و » مق«
لّیف ایسمین جمع عالمتینـی آنجـاق بیـر شـکیلده، و٘ ). همین م۱۳۷(وارماق) (حیان، ص 

لالر، آتـالر، وْ (قـ قُللَـر، اَطلَـر، َیلقلَـرمیثـالالری وئریـر:  وُ شکلینده تقـدیم ائـدیر و بـ» لر«
 »اسم مفعـول«). ابو حیان هابئله نقلی کئچمیش زامان و ۱۳۲-۱۳۳ایلخیالر) (حیان، ص 

). آیدینـدیر ۱۳۵شکلینده تقدیم ائـدیر (حیـان، ص » مش«عالمتینی آنجاق بیر شکیلده، 
رم وْ یوک فرق وارمیش و یازیلی فـؤ خونوشو آراسیندا بوْ شکیلچیلرین یازیلیشی و ا وُ کی، ب

  ظ طرزینی) cثیل ائدیرمیش. و٘ رد تلفؤ ظ طرزینی (ایکی یا دو٘ بیردن آرتیق تلف
جـه ایمالسـی اساسـیندا قـرار وئرمـک و  ، تاریخی متنلرین سادهلور کیوْ رادان آیدین اوُ ب

رو�ـاق وْ سـهودن ق وُ یوک بیر سـهودیر و بـؤ زه چیخارماق بو٘ رولوشونو اوُ نتیک قوْ دیلین ف
  الزیمدیر.  دیّقتصوصی و٘ یسینه خنچون، دیلین هارمو و٘ ا
 وُ یوشdسـی بـوُ سـی و ا لر اساسیندا سسلشمه عین ضابیطهو٘ رک دیللرینده صائیتلرین مو٘ ت

رک دیللرینـده و یرئلـی و٘ آیـری تـ -یوشـd آیـریوُ ا وُ زللیگـی سـاییلیر. بـؤ دیللرین اساس ا
یوشdسـی وُ سـینده سـس ا رکجـهو٘ دیـر. آذربایجـان ت رو�کدهؤ ده گ لرده فرقلی درجه لهجه

یوشdالر بیرینجی سـیرادا  وُ ا وُ ر ائدیر. بو٘ رک دیللریندن داها فعال شکیلده تظاهو٘ باشقا ت
یکنیر. ؤ داقال�ـا آنالییشـینا سـوْ قالین آنالیشینا، ایکینجی سیرادا ایسه د -صائیتلرین اینجه

ــ ــی ت ــی، رشق ــدیر ک ــده دو٘ ماراقلی ــس وْ رک دیللرین ــادیردیر و س ــکیلچیلر ن ــان ش داقالن
غـرو داهـا دا وْ هـارمونی غربـه د وُ زولـور، آنجـاق بـوْ خ پوْ سببدن داها چ وُ هارمونیسی ب

داق وْ قـالین هارمونیسـیندن عـالوه، د-نکی شـکیلچیلر اینجـهو٘ ر، چـفعالالشیر و گئنیشلنی
  هارمونیسینه ده یاردیم ائدیر.

زونــو محــدود شــکیلده ؤ یوشdســی طبیعــی کــی، اوُ صــحرا متنینــده ده ســس ا رکمنو٘ تــ
ونـو تلّفظنـین تـاریخی  رپـو سـاملاق و کلمـهؤ ه کتلّفظرادا دا ایمالدان وُ سرتیر، آنجاق بؤ گ

یوشdسـی وُ الر کی، متنین کـاتیبی سـس اوْ رادا دا د�ک اوُ احات دئییل. بقدر ر  وْ تاپdق ا
شـونور و٘ خ تانیش دئییل، و باشقا دیللرین تأثیری آلتینـدا بئلـه دوْ وضوعسو ایله ائله چؤ م

تـون متنـده و٘ ملالیـدیر. مـثالً بوْ رمـو اوْ کی، شکیلچیلرین هـر زامـان آنجـاق بیـر یـازیلی ف
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شـکلینده تظـاهر ائـدیر (داغلـر، » لـر«جه بیر شـکلیده،  خلوق عالمتی سادهوْ ایسمین چ
یـی نظـرده  یازدیقـدا نـه» داغلـر«سـن کاتیـب و یـازار  رهؤ دیر کـی، گـ رغو بئلهوْ آتلر). س

نون یاشـادیغی محیطـده، شـاعیرلرین و وْ می؟ ا»داغلر«خسا وْ می، ی»داغالر«تو�وش؟ وُ ت
  ؟ »اغلرد«خسا وْ میش، ی»داغالر«طرزی  تلّفظنین  بیلیم آدامالری

چون آنجاق بیر فورم ایشلنمیشـدیر و٘ دئدیگیمیز کیمی، متنین باشاباشیندا هر شکیلچی ا
» دان«الراق وْ ره َدییشـمیر. مـثال حـال شکیلچیسـی اؤ یوشdسـینا گـوُ و شکیلچیلر سـس ا

). باشقا حـال شـکیلچیلرینده ده داغه وُ داغدن آرخ وُ آرخایشلنیر (» دن«یرئینه هر زامان 
ر ائـدیر و٘ شـکلینده تظـاه» مـاق«ر. مصدر عالمتی هر زامان بیر شـکیلده، روم عئیندیوُ د

دیر (یاغمسه). بـس رشط  (گلdق، اگلنdق). فعلین اینکار عالمتی ده آنجاق بیر شکیلده
رمونـدا چیخـیش ائـدیر. جمـع وْ ف» سـه«رمدا، وْ دا هر زامان آنجاق بیر ف وُ شکیلچیسی؟ ب

یـازی طرزیـدیر، یازیـدا بللـی بیـر  وُ رونـور. آنجـاق بـؤ شکلینده گ» لر«عالمتی هر یرئده 
دیـر کـی،  سی بئله شونجهو٘ مز. گویا کاتیبین د ونه داللت ائلهتلّفظنین  دیر و کلمه ضابیطه

ملالیدیر. کاتیبین و یازارین کسکینلیکله خـربی وار کـی، وْ هر شکیلچی آنجاق بیر ایمالدا ا
اق ایکـی مختلـف ایمـال ایشـلتمکدن لیـدیر، آنجـ سسـلنمه» داغـالر«سـی  کلمه» داغلر«

رنکلـر متنـده گئـدن یـازی ؤ سرتیر. آشـاغیداکی اؤ چکینیر و ایمال بیرلیگی یاراcاغا جهد گ
ظ طرزینــی و٘ الن تلفــوْ توملــوش اوُ طرزینــی و کاتیــب و یــازار طرفینــدن محتمــل نظــرده ت

  ال بیلر:وْ چون یارارلی او٘ سرتمک اؤ گ
  

  . رالماق)وُ (ا اُورملَاق قارا بُولوت اردمیدٚور گٔوگده - 
  (آلتیندا). آلتینده نگو٘ مرد ایگید - 
  لسا).وْ (ا لسهوْ ا لورؤ یاخشی ایگیدلر ا - 
گؤگده بیر  -رسنگ یرئدهَونو گو٘ ( گٔوگده بیر اللّهه گوانگ - گوانٚورسنگ یرئده - 

  ).نگوَ و٘ اللّهه گ
  

  لرخصوصّیتبعضی بدیعی قارشیالشدیغیمیز متنده 
 -لوْ صوصیتینه مالیکدیر. متنین یـازاری نـ�ین ایچینـده بـو٘ خ» سجع«جلو شکیلده و٘ اثر گ

  لردن فایداالنیر: نتیک قرینهوْ لردن و ف ل قافیهوْ ب
  

  سهندرمَ ؤ سه.... داندرمَ  - 
  ه... داالشاندهچالیشاند - 
  سکورSکو٘ قاباق یاریب قان پ - 
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  ...وقینونگ اُوجینده تٚوک تْوزاتسه؛ قیناقینُونگ اُوجینده قان چیالتسهجتُوم - 
  آیت آیت آری قرآن - 
  آغایٛیلّر یٔورٚوسینده بٔوری سینسیر. - 
  .ایگیرمی مین یاغی گلدی دئینده یرئٚومدن ایمر\دٚوم - 
  .ینده یئلتنمدٚومئیئتمیش مین گلدی د - 
  ...اگیلمسه؛ دٚوزجه یرئه یئتیشنده دٚوزملسهتیشنده ئلیم یرئه یگاَ  - 

  
سینده بیر  ملهو٘ ج» ٔورٚوسینده بٔوری سینسیرآغاییٛلّر ی«دیر. مثال  ایچه -بعضاً ایچ» سجعلر«

روسـینده... ؤ ی«قافیـه تشـکیل ائـدیرلر، باشـقا طرفـدن ایسـه » روؤ بـ«و » روؤ یـ«طرفدن 
زاتســه؛ توْ وقینونــگ اُوجینــده تــوٚک جتُوم. «ســی یــارادیر ترکیبــی ســس قرینــه» سینســیر

ســی  وع قافیــه یــا ســس قرینــهؤ چ نــو٘ میثالینــدا، ا» قیناقینُونــگ اُوجینــده قــان چیالتســه
  ».  قیناق... قان«و » زاتسهوْ ک ت٘و ت«، »جیندهوُ مجوقینونگ اوُ ت«روروک: ؤ گ
  

  لر بعضی قراماتیک مالحظه
نـین بیـر  زللیکلـریؤ زل کاراکرته مالیکدیر. دیلچیلیـک اؤ خ اوْ دیلچیلیک باخیمیندان چاثر 

سرتیر، ؤ رتاقلیق گوْ و ایله اسلوبو٘ نین ادبی ا رقود کیتابیوْ یلو دده قوْ ن ایکی بوْ سی ا حیصه
نالردان بیــری و بلکــه ان وُ زونــه مخصوصــدور. بــؤ زللیکلــر ده اثــرین اؤ آنجــاق بعضــی ا

مله و٘ حتشم جؤ نالرین یاردیمی ایله یارانان موْ سی و ا فعلی صیفتلرین ایشلنمه�لیسی، ؤ ا
زه چیخارماقـدا و٘ رولوشـونو و مضـمونونو اوُ زگـون قو٘ لـرین د ملـهو٘ ج وُ رولوشالریدیر. بـوُ ق

  چون: و٘ . میثال ارو�اق الزیمدیروْ نالردان قوْ یارانا بیلر کی، ابعضی سهولر 
  

دگٚوملیــدٚور قاپقــارا اَوَرن قُورســاقینه آغــُو دامرســه، دگیرمــی  بــُورنی دس - آغــزی - 
  دینجیخُورمی؟

  
    ملالیدیر:وْ زومو آشاغیداکی کیمی اوْ زگون یو٘ نین د ملهو٘ ایلک باخیشدا نظره گلیر کی، ج

  
ــزی -  ــُورنی دس - آغ ــدٚور ب ــی دگٚوملی ــه،  ؟دگیرم ــُو دامرس ــاقینه آغ ــارا اَوَرن قُورس قاپق

  دینجیخُورمی؟
  

ــ ــd ب ــ وُ آم ــهزوم وْ ی ــقینلیق نتیج ــر چاش ــاق بی ــدیر و آنج ــه یانلیش ــی ا cامیل الراق وْ س
 وُ زوندن ایرَلـی گلمیشـدیر. بـؤ سـ» رو٘ ملیدو٘ دگ«چاشقینلیق  وُ لوخا بیلر. بوْ میزه ی شونجهو٘ د
زو ؤ سـ» رو٘ ملیـدو٘ دگ«مله و٘ سینی داشیمیر. ج نی بیرتمک وظیفه ملهو٘ زو جؤ س» رو٘ ملیدو٘ دگ«
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بـُورنی  - آغـزی(«ایلـه قارشیالشـاریق  ج٘وملـهالن بیـر وْ بهم او٘ بتداسـی مـو٘ ایله بیرتسـه، م
رنی؟). وُ بـ -بهمـدیر. کیمـین آغـزیو٘ بتداسی مو٘ م نین سی ج٘ومله» ؟دگیرمی دگٚوملیدٚور دس

ملـه چاغـداش و٘ فعلـی صـیفتدیر. ج» رو٘ ملیـدو٘ دگ«ره بئله بیر قناعته گلیریک کی، ؤ نا گوُ ب
  لیدیر: لدوغوندا بئله سسلنمهوْ مه او٘ دیله ترج

  قاپقارا اَوَرن قُورساقینه آغُو دامرسه، دینجیخُورمی؟الن وْ ادگیرمی  بُورنی دس - آغزی - 
  

  لر ایشلنمیشدیر: نا بنزر نئچه ایفادهوُ ب دهونلومؤ عئین بمتنین 
الن وْ (هـر قانـادی بیـر آرشـین ا ...هر قاناتی بیر ار آرشُون دگٚوملیـدور شـاهی شـنقار - 

  نقار...)وُ شاهی ش
(آلتمیش آرشین آل قایادا یرئ یرئلنن آال  آلتمیش آرشُون آل قیاده یرئ یرئلنٚور آال قاپالن - 

  قاپالن)
 آقشام دfیٚوبنی دٚونـده یـْورتر بُوسـودکی گزنـده قـایٛیش دیلّـی قـُورد انیگـی - آیدٛین - 

  رتان)...وْ نده یو٘ (د
  ج ایلدیریم)...وُ (یئددیلردن آیریلمیش ا لردن آیریلُوبدور اُوج ایٛلدیریم یئددی -
  لر). یوالن دبیلقهوْ باشا ق -(آلین باشه گٔوتورنده تاولغالر - آلین - 

  
 وُ ســی وار (آتریبوتیــو عالقــه) و مــz بــ میثــالالردا صــیفت و موصــوف عالقــه وُ تــون بــو٘ ب

 وُ ییـر. بـ کسـک َدیَـر داشـی٘و باخیمدان (فعلی صیفتلرین فعال ایشتیراکی باخیمینـدان) ی
  رنگه فیکیر وئریریک:ؤ طرزده cثیل ائدن بیر نئچه عالوه اصوصیتی قاباریق و٘ خ

یـانی قـارلی، الـوان اْوتلـی، گـٔوگ سـنبلّی گـٔوزل  جـاالن)وُ (ا یرئدن گٔوگه اُوجالوبـدور - 
  ...داغلر

  ین). کنمه٘و (ت یاغی تٚوکنمدی بایبُورد ائلی - بالی - 
  یایاق گلن...).(آتلی گئدیب  آتلی گئتدی، یایاق گلدی محبُوبی چْوق شیراز شهری - 
  ...سکسن اْوقلر رونن)ؤ الن، ساییراراق گوْ (ساییران، ساییرماقدا اساداق آرا سایرنده  - 
  ...بدْو آتلر (ساخالنیالن، ساخالدیغین) آرپا وئروب ساخلینده - 

  
  حاّقیندامتنین یازیلیش زامانی و یرئی 

ســینه عاییــددیر و دیلچیلیــک  ســیز کــی، آذربایجــان شــیوه بههو٘ صــحرا متنــی شــ رکمنو٘ تــ
بعضی دیلچیلیـک متنده  وُ یکنیر. بؤ سلوبونا سو٘ سی ا رکجهو٘ باخیمیندان ایران آذربایجان ت

جـی  -۱۵مـz مسأله لرینی گـؤزدن کئچیردیگیمیـز زامـان بئلـه بیـر فیکیـر یـارانیر کـی، 
جی عرصین باشالنغیجالریندا هرات ادبی مٚوحیطینـده  -۱۶عرصین سْونالریندا یاخُود دا 

نین  بـُو دیلچیلیـک مسـأله لری .یازییـا آلینمیشـدیرجلو تأثیری آلتیندا و٘ نون گوْ د دا اوُ یاخ
  بعضیسینه بُورادا نظر سالیریق.
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 نـین آدی نـین ا لطفی هرویموالنایلک اْوالراق کاتیب طرفیندن بٔویوک چاغاتای شاعیری 
فعلـی » سـیٛزغیرماق«یـاخُود دا » سـیٛزدیرماق«چکیلمه سی دیّقتی جلـب ائـدیر. کاتیـب 

 حاقّینـدا(فیلیزلری اریدیب، سٚوزمک، دُورولتdق و اْونالردان مختلـف آلتلـر دٚوزلتمـک) 
  دانیشارکن، شاعیر لطفی دن بُو بئیتی نقل ائدیر:

  
  ی،وفادا لطفینی تاپدی فراق دینار 

  نیجه که سٛیزغوروب آلتُون دیک امتحان قیلدی.
  

ــارانیر کــی، گٔوره ســن کاتیــب هــرات ادبــی مٚوحیطینــده  بــُورادان ایلکــین بیــر حــیس ی
یئتیشــمیش، شــاعیر لطفــی نین و علیشــیر نــوایی نین و هــرات ادبــی مٚوحیطینــده اْوالن 
شاعیرلرین اثرلری نین یازیلیشی ایلـه اُوغراشـمیش تـٚورک دیللـی بیـر شـخص دئییلمـی؟ 

ی تٚورکجه سـینده و فارســجا شــعرلری ایلــه ) چاغاتــا۱۳۶۶-۱۴۶۵لطفـی هــروی (مــیالدی 
تانینمیش شٔوهرتلی عیرفان شـاعیری ایـدی و علیشـیر نـوایی اْونـدان تـأثیرلر آملیشـدی. 

اساساً، کاتیبی چاغاتـای تٚورکجه سـی و فـارس دیلـی متنینه الیمیزده اْوالن تٚورکمن صحرا 
هارتینـه مالیـک اْوالن بیـر یازمـا م ایله اُوغراشان، هم ده شعر باجاریغی اْوالن و گٔوزل ال

ادبی شخصیت کیمی گٔورمک چتین دئییل. آیدیندیر کی، کاتیب تٚورک دیللیـدیر، آنجـاق 
آذربایجانلی دئییل و ذاتاً آذربایجان تٚورکجه سینده اْوالن بـُو اثـری یازییـا آلـدیغی زامـان 

یری آلتینـدا بعضی چتینلیکلره ده اُوغرامیشدیر و بعضی کلمـه لری أوز آنـا دیلـی نین تـأث
یانلیش یاخُود دا َدییشیک ایمال ایله یازمیشدیر. ماراقلی بُوراسیدیر کی، کاتیبین سهولری 
بیزه یْول گٔوسرتنلیک ائدیر و بعضی اینجه لیکلره آیـدینلیق گتیرمکـده یـاردیمچی اْولـور. 

ب دٚوشو�ک اْولور کی، بُو سهولرین چْوخـو چاغاتـای تٚورکجه سـی ایلـه باغلیـدیر و کاتیـ
  نٚوسخه نی یازارکن ذاتاً  چاغاتای تٚورکجه سی نین تأثیری آلتیندادیر. میثالالرا فیکیر وئرک:

  
  »: دین«لفظی نین یرئینه » دان« -

ایسمین چیخیشلیق حالیندا ایشلنن بُو شکیلچی آذربایجان کالسیک ادبیاتینـدا گنللیکلـه 
ـــادیر حـــالالردا ») دن» («دان« ـــده دیر. ن ـــدن ده ایســـتیفاده » دیـــن«بیچیمین بیچیمین

قــارلُوق تٚورکجه ســی نین تــأثیری اْوملالیــدیر  -اْوملوشــدور کــی، اْو دا چاغاتــای و قیپچــاق
بیـر چـْوخ متنـده کشـوری).  آنجـاق  -جهان گٔوکچکلرینده یْوخ، اْونون یاریدین اعالسی(



 لر شونجهو٘ ده د صحرا متنی باره رکمنو٘ تـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١١ 

خ أوزبـک تٚورکجه سـینده چـوْ  -ایشلنمیشـدیر کـی، چاغاتـای» دیـن«یرئینه » دان«یرئده 
  یایغیندیر. بعضی أورنکلر:

  
دن، هلـه گـنج  (قـاریالری قابارمـادان: قـْولالری بٔویومـه قارٛیلری قابارمدین - 

  ایکن)...
  (آندان أوته واراندا)...اندین أوته وارنده  - 
  (یئتیشمه دن)...یٛیل باشینه یئتیشمدین  - 
  (یئتیشمه دن)...بئش یاشینه یئتیشمدین  - 

  
  شکیلچیسی: » سا« -
بعضـی یرئلرینـده باشـقا متنـین ُو شکیلچی رشط شکیلچیسی کیمی ایشلندیگی حالـدا، ب

  معنا، یعنی اجبار، آرزُو، ایستک و بُو کیمی آنالییشالری ایفاده ائدیر:
ــْول نعمــت اْول قلعــه ــاری  نٚونــگ اٚوســتینه وارن ایگیــد ... ب لی قــادر ت

غوزونـگ سی؛ سکسن مین ایچ اْوغوزونگ، تْوقسن مـین داش اوْ  کٔولگه
  .  اْولسهپادشاهی بایندر پادشاه کیمی دٔولتلی 

  (باییندیر پادشاه کیمی دٔوولتلی اْوالر، اْوملالیدیر). 
  

  بُو طرز، د�ک اْوالر کی، چاغاتای تٚورکجه سینده چْوخ یایغیندیر: 
  باغینی ریاض خرم ایتسام، شهرینی سواد اعظم ایتسم.

علیشـیر  -باغینی یاشیل جنت ائدرم، شهرینی عظمتلی بیـر شـهر ائـدرم(
  نوایی). 

  
  

  باشقا بیر میثال:
  مُونداق کیشی کیراک بخلدین معرا بْولسا. 

  علیشیر نوایی). -(بئله بیر کیشی قیتمیرلیقدان اُوزاق اْوملالیدیر
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  کلمه سی: » واری« -
بیگلـر، بیگلـرین هامیسـی گئتسـه یدی) کیمـی (بٚوتـون » واری بیگلر وارسیدی...«متنده 

. واری، بـاری، بارچـالده ایشلکدیر: یایفاده وار. بُو کلمه چاغاتای تٚورکجه سینده نئچه شک
  میثال اْوالراق: 

  نواالر نواسازی اْول.  باری بی
  علیشیر نوایی، محبوب القلوب). -اْودور رانوُ آرخاسیندا د(ب٘وتون یازیقالرین 

  
رونسه ؤ ایفاده طرزی بیزه بیر قدر غیر عادی گ وُ ب ارلوٚکٚونگا، یئگلوٚکٚونگا تحسین قازان! -

رمـک ؤ گنـین یاشـادیغی ادبـی محیطـده  لرین ایزینی علیشـیر نـوایی نا بنزر ایفادهوْ ده، ا
  :چتین دئییل

 شوملاوْ ملا؛ بخشایش تیالسانگ، اؤزلوکونکا هم قوْ غه همدم ب آسایش تیالسانگ، عاt اهلی 
  (علیشیر نوایی: محبوب القلوب).

  رچمکوٚ س -
نـه ؤ د -نـهؤ نـین اثرلرینـده د فعـل علیشـیر نـوایی وُ روشمک معناسینی ایفاده ائدن بوٚ س
روشـکنلیک) وٚ (س» رچهوٚ سـ«یازیالردا  وُ لیک ب ستهوٚ رتایا چیخیر. اوْ شکلینده ا» رچمکوٚ س«

لـری ایلـه ده  شـخص) کلمـهروشـکن وٚ روشکن آیـاق، سوٚ روشکن یرئ، سوٚ (س» رچکوٚ س«و 
  ).۳۵۳، ص رینتالوْ رک اوٚ دیکسیونر تقارشیالشیریق. (پاوه دو کورتای، 

  
  شاهی شنقار -
آدی ایلـه » الچین«ش آدی آذربایجاندا وُ ق وُ سیندن قایناقالنان ب کلمه» نخوروْ ش«غولجا وْ م

ائـدیر، آنجـاق الراق تظـاهر وْ ا» نقوروُ سـ«خوندا دا وْ نین چ رک دیللریوٚ و تتانینdقدادیر 
و » نقاروُ س«شکلینده، و نادیر حالالردا » نقاروُ ش«نین اثرلرینده نئچه یرئده  علیشیر نوایی

شـکلینده » نقاروُ شـ«زلوگونده ؤ سنو وْ ارونور و پاوه دو کورتای دا ؤ شکلینده گ» نقوروُ س«
  الراق:وْ میثال اقئید ائتمیشدیر. 

دیـن تـاج ای,سـدور، شـکر قیـل  ماغهوُ نقاردیک باشینگدا زردوزلوق توُ اگر ش
  ررکا محتاج ای,سدور.ؤ زونگ یاروق دنیانی گؤ کی، گ

  
    :حاقّینداکلمه سی » قایتابان« -

معناسـیندا » َدوه«معلومـات وئرمگـی الزیـم گـٔوروب و اْونـو  حاقّینـداکاتیب بـُو کلمـه 
ــدیر ( ــینهآچیقالمیش ــرت معناس ــدٚور، ش ــانلیش اْوالراق َدوه دیمک ــه نی ی ــب بُو کلم ). کاتی
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رست،  -قـایبُو کلمه ذاتاً ایکی حیصه دن اْولوشموشدور:  شکلینده یازمیشدیر.» قایباتان«
ــاره» قایتابــان«. کــاتیبین ، آیــاقدابــان -تابــانمــٔوحکم و  ده  ا٘وزرینــده دُورماســی و اْو ب

نــون یاشــادیغی ادبــی کلمه ســی اوْ » قایتابــان«معلومــات وئرمگــی اْونــو گٔوســرتیر کــی، 
ایمـیش و بـُو مٔووضـوع حاقّینـدا محیطده آنالشیلdز بیر کلمه ایمیش. حقیقتـاً ده بئلـه  

) چاغاتـای ۱۸۲۱-۱۸۸۹ث٘وبوتوموز وار. فرانسالی رشق شـٚوناس پـاِوه دو کورتـای ( تارلیوُ ت
بـابُور تٚورکجه سی نین بٔویوک cثیلچیلری اْوالن علیشیر نوایی، ابـو الغـازی بهـادر خـان و 

لیک گئنـیش و َدیَرلـی بیـر سـٔوزلوک  صـحیفه ۶۰۰شاهین اثرلرینی آراشدیراراق، تخمیناً  
)Dictionaire Turk Oriental حاضیرالمیشدیر کـی، تـٚورک دیلـی نین آراشدیرماسـیندا (

ــُو اثــرده  ــر اثــر ســاییلdقدادیر. ب ــاخُود دا » قایتابــان«چــْوخ َدیَرلــی و واز کئچیلمــز بی ی
بیر گیریش یْوخدور و بُورادان نتیجـه چیخارمـاق اْوالر کـی،  حاقّیندامه سی کل» قایباتان«
کلمه سی هرات ادبی محیطینده یاد و آنالشیلdز بیـر کلمـه ایمـیش، چـ٘ونکی » قایتابان«

میش و بئلـه بیـر  لـه پاوه دو کورتای ا٘وچ بٔویوک چاغاتای ادبی شخصیتین اثرلرینـی اینجه
اق آذربایجاندا بئله دئییلدی، زیرا بُو کلمـه اْون ایکـی بْویلـو یه راستالمامیشدیر. آنج کلمه

معناسـینی » َدوه س٘وروسـو«یـاخُود دا » َدوه«دده قْورقوددا نئچه دفعه اْورتایا چیخیـر و 
  ایفاده ائدیر: 

  ...  قایتاباندان قیزیل َدوه وئرگیل بُو اْوغالنا
  (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج). قایتاباندان قیزیل َدوه گئدرسه، منیم گئدر

  
  ایندیکی زامان و گئنیش زامان -

لیک و ا٘وسـلوب گـٔوزللیگی یاراcـاق ا٘وچـون بیـر چـْوخ یـرئده فعلـین  متنده ادبی اینجـه
  ییر. بعضی میثالالرا فیکیر وئرک: بیرینی ایزله -ایندیکی زمانی ایله گئنیش زامان بیر

   اگلنٚور، دُومان چٔوکر.قازاقُوجلر سگیردٚورسه؛ میدانینده تْوز 
 آغایٛیلَر َملَشٚورسه، كٔونگل ایمرر، دٔولٚون تٔوکر، كٔورپه قُوزی یتٚورور، كامل ائیلر.

 .دُوروشمیشجه یاد یاغینی دارُور، گلٚور اْورتالُوقده ائلچی دٚوزر
  .نٚونگ اٚوستینه بارس قْونر، قیناقینُونگ اُوجینده قان چیالدُور گٔوگ تپه

  
بُو ادبی ا٘وسلوب چاغاتای دیلینـده، هـرات ادبـی م٘وحیطینـده چـْوخ یـایغین نظره گلن، 

  ایمیش و بُونو علیشیر نوایی متنیندن چیخاریلمیش بیر میثالال آنالcاق اْوالر:
غـه رونـق و بهـا ادب  و موّدت (یئـرت)،زیب و پیرایه ادبدین ییتـار غه  محّبت 

و  (وئـر٘ور)یکا جـال بیـر٘ور و تواضـع دوسـتلیغ گ٘وزگوسـ (گئدر)ترکیدین کیتار 
  (یئتیر٘ور).ایکی جانیبدین یاروغلوغ یئتک٘ورور 
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الراق دا، کـاتیبین وْ بـوت اوٚ لـدوغونا باشـقا بیـر ثوْ حیطینده یازیلمیش اوٚ اثرین چاغاتای م
الن ایضـاحی وْ سـینده ا رکجـهوٚ سی حاقّیندا وئردیگی، cامیلـه چاغاتـای ت کلمه» چdقوُ ا«

  آلیریق:دیّقت  مرکزینه 
لـٚور، نیتـه گدٚور و هواده اُوچمق معناسینه داخی  : بهشت معناسینهاُوچماق

اْوقالریـدین  كیم بُو بیتیده ایهام اسلُوبی ایلـه هـر ایكیسـی واقـع اْوملیشـدر:
ٔور كیم پـر گدیك اْولدُوم جانغه اْول كوی آرزو، اُوچ,ق ایستارمین ولی  قُوش

  یشدٚور.fدو بالیم بُودور. معشوق كویینی بهشت 
  

زامان مختلـف  -لرینه زامان نین آذربایجان ادبی شیوه سی رکجهوٚ چاغاتای تکی،  وُ نتیجه ب
یازیـداکی ماتریـالی آراشـدیرماقال بئلـه  وُ دیر، آنجاق ب لرده تأثیری عادی بیر مسأله درجه

ــه گلمــک ا ــر قناعت ــوْ بی ــور کــی، ت ــابی رکمنوٚ ل ــی ا صــحرا کیت ــین ادب ــای وٚ ن ســلوبو چاغات
لـور وْ یـه وارمـاق ا نتیجه وُ لیک ب ستهوٚ تأثیرلنمیشدیر. اجلو طرزده و٘ گسیندن داها  رکجهوٚ ت

یومـوش و فعالیـت ؤ ذاتـاً چاغاتـای ادبـی محیطینـده ب لسا دا،وْ اکی، کاتیب آذربایجانلی 
  کسکدیر.ٚو لدوغو احتیdلی یوْ سرتمیشدیر و هرات ادبی محیطینه باغلی اؤ گ



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥ 

  نین متنی صحرا کیتابی رکمنتوٚ 

▒ ۱  ▒  
                                                                                                                                                                   . نچوٚ یماققوُ اوْ  محّمده دینلی آری ردیاندوٚ  قرآن ندگٔو گ عالیت حق

 معراجه نگمینسوٚ  براقی لاوْ  لناوْ  مستوُ دوْ  محبیبوٚ  ،١براقی ردیتوٚ گ ،لدیگ جربئیل
  .نلdقیچوٚ گ

 آخر، چدیگ -لدیگ نقدرتالوُ اوْ  کلمه مین بیر قسنتوْ  ،تیشدییئ ستهدوْ  ستدوْ  نچوٚ 
                                                                                                                                                                  . نچوٚ تیشفق ایله رحمت زینسؤ  امت محمد ستدوْ  لوٚ دین آری دانیشدی نصوْ 

 نگچdقوُ اوُ  رلوٚ گ محمد ستدوْ  دینلی آری ،بزندی ریلریحوُ  ،زندیدوٚ  ٢چdقلریاوُ 
                                                                                                                                                        .          نآچdقیچوٚ  نییسقاپوُ 

  .نچوٚ یدین هم یچالد قلیج کفاره، ذوالفقاری رشاندیقوُ ، ٣دلدلی میندی علی
 یدتئا نامر ف یشوُ ق راچوُ ا ندنیزوٚ ا گٔو گ ،یدیا قوْ چ مه یس رتبهم، ایدی نبی سلیdن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                        نوٚ چینابیاس هنdیلس یلاعت قح
 ندنیتر دق یلاعت قح ٤،٥یدر یدز یس دال وْ پ ندشاد ،یدر وٚ ر وٚ تی  زره، جباداریدی نبی داود

 ممنوٚ  ،لهاا یا :سیلن خواجه هللا  خلیل ابراهیم یلشدیسؤ  مناجاتده                                       .نوٚ چینامر ف هدو اد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .نقربانیچوٚ  دهنگلوُ یوْ  کسیم میغلوُ اوْ  زاؤ  ،انگب یلگر وئ غالناوْ  سن، رخدوُ یوْ  مغلوُ اوْ 
 ،چکدی پیچاق اسمعیله، داغینه عرفات آپاردی، ردیئو  ندهاوْ  ابراهیمه اسمعیلی هللا

 اسمعیله قدرتیندن تعالی حق ردیاندوٚ  چقوْ  رمهبوُ زیینوُ بوُ ، دیایتم کار انگاوْ  پیچاق
  .نچوٚ یقربان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .نچوٚ یرماقؤ گ جوا�ردلری ٦نگقیالیوُ  دعا آلپلر     ،تیحصن رئو  هدر گاش خر یق ،دوُ قر وْ ق مد ده
                                                           

بُراق: پیغمربین معراجا گئدنده میندیگی آت. تاریخی قایناقالردا پیغمربین معراجا گئتدیگی زامان ایکی آتیندان آد  -١
  ُبراق، َرفَرف.چکیلیر: 

دٚور و هواده اُوچمق معناسینه داخی گلٚور، نیته كیم بُو بیتیده ایهام اسلُوبی ایله هر  : بهشت معناسینهاُوچ:ق -٢ 
دیك اْولدُوم جانغه اْول كوی آرزو، اُوچ,ق ایستارمین ولی گٔور كیم پر و  اْوقالریدین قُوشیشدر: ایكیسی واقع اْومل

  ک)  -( .معشوق كویینی بهشت د�یشدٚوربالیم بُودور. 
  ُدلُدل: علی علیه السالمین آتی -٣
  سیٛزدیرماق: اریتمک و دُورولتdق -٤
وفادا لطفینی صیزدُوردی د�كدٚور، یعنی ترشح و نشت ائتدٚوردی، بئله كیم لطفی اشعارینده گلور:  سیزدیردی: -٥

  ک)  -( دیك امتحان قیلدی. تاپدی فراق دیناری، نئجه كه، سیزدُوروب آلتون
  قیٛالیُونک: قیٛالق، قیٛاللیم -٦



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٦ 

▒  ۲  ▒  
 ،منمؤ  ایچینده لینگکؤ  اَرَنلر ٢غیدادوُ آ  ؟دامزآ  کیم آدینی نگاللّهوُ  بیر ،بآچوُ  آغیز١

   .رکگ متقی
 ،عا± دنیاده بوُ  هستغری دوُ دوْ  خودوغیناوْ  ؟خومزاوْ  کیم بنیآچوُ  قرآن آری ،علمی هللا

   .کر گ ٣ذکی
 ،نبیتوٚ  صدقی ؛رماسهوُ آزد ؛آزماسه ؛کلسه ؛وارسه ؟وارمز کیملر عبیهک ٤نگئگ  یو اَ  هللا

   .رکگ حاجی لیندهیوْ  دین زدوٚ  نیّتی
 کیمی الخلیل  ابراهیم نگِقی ینهگاکم ؟رمزئو  کیملر لیندهیوْ  حق ٥خوانی لبوْ  یاکمگ آق

   .رکگ سخی
   .رکگ داخی اَر جوا�رد کیمی علی مردان شاه

 نگمحّمدوٚ  زلییوٚ  صفا ،رسوری دین ،دینلی آری ،کچکٔو گ آدی ،غالنلریاوْ  نگعلینوٚ  لاوْ 
 امام غازیلر نلاوْ  شهید عشقینده دین ،٦ولریگو سَ  نگآنانوُ  فاطمه                 نلیا هجیدخ ،یر ل نواده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .رکگ یغاز  شهید کیمی حسین امام ،حسن

 ٧سالدی کلبتین دیشینه ایکی توزاوْ  زاؤ  ،بشیدوٚ ئا شهید یدیشین بیر نگپیغمربوٚ 
 .کر گ شیور د یمیک نر قلا سیو ناطلس یس رسمایه نگساربانلروٚ  ،ونیگز دوٚ  نگدرویشلروٚ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 قلیج ؟چاملز کیملر کافرلره دینلی ترسا ندهیلیوْ  دین ؟آملز کیملر قیلجی ٨ساو الدپوْ  قارا

 ؛نلاوْ  سلطان مرصده تخِت  نآلتوُ  ؛نآل شامی ؛نآل حلبی ؛نکس باشلر ؛نآچ لریرئ  ؛چالن
 قارا چال ؛ملیچالوُ  یرسهگ چاپه ؛خلیاوْ  ١٠نگخد ،یایلی ٩گای ،لیبدوْ  شام ،آتلی شام

                                                           

دُور، اهل  أوز حّدینده و ک,لینده اْولسه، یخشیکه، هر کیم بلکه هر نسنه  نٚونک مدعاسی بُودُور بُو سْویده دده -١
  ک) -( استعدادی ک,ل تحصیلنه ترغیب ائدٚوب، مٔوعظه ائلر.

  آدادُوغی: آدایان -٢
  ک)  - (لُو و شعُورلو  : فهمذكی -٣
  گئنگ: گنئ -٤
   آق اکمگی بْول خوان: آغ اکمگی بْول اْوالن س٘وفره -٥
  َسوگو (سئوگی): ایستکلی -٦
  ساالنسالدی:  -٧
  ساو: کسکین، ایتی، گٚوونلی -٨
  ایگ آغاجیندان د٘وزلدیلمیش یای - ایگ یایایگ: ایگ آغاجی.  -٩

نین قابیغی یایالرین استحصالیندا ایشه یارار، ش٘ویلری ایسه اْوخالرین  خدنگ: (فارسجا) تُوز  آغاجی. تُوز آغاجی -١٠
  قازا�یشدیر، آنجاق اصلینده بیر نٔووع آغاج آدیدیر. معناسینی» اْوخ«سٔوزو » خدنگ«حاضیرال�اسیندا. گئتدیکجه 



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٧ 

 ؛یاماجی نگرسحدلروٚ  دولتلی ٣یمزاوُ  -یاcز ؛صفاتلی ٢وتگر بوٚ  قارا ؛١قیناقلی شقوُ 
 ٤گنوُ ر لجانال ای ؛یغوُ لجر خ گنوٚ ر ل رجلیبوْ          ؛یسو قر وْ ق گنوٚ ر ل نمشد ؛یدیلک گنوٚ ر ل قلعه

 رئی نهیبتنید ندهی یَ یرئ  باسه آدا ؛آرخاسی نگغریبلروٚ      ؛یغار چ گنوٚ ر لد جسم ؛٥یس هگیئگ
 مانتوُ  قوزدوْ  باسنده ویهنگز اوٚ  ایاغین ؛نیار  رکیوٚ  باخنده ایلن هیبت نهیغنیم ؛٦نمرولاوْ 
 ؛نلاوْ  امید هی نهوٚ گقارا آتاسی ،ازانق سیعموُ  ٩اللدوغچهاوُ  ؛نصال ٨رکواوٚ  ٧رجستانهگ

 قالین ؛نسدور قوُ  قان غنیمه غجهقاریدوُ                ؛١١نیار  نیداؤ  نگشمنو دوٚ  ١٠غجهیولدوُ بؤ 
 یمیک قادوُ بار اق یشاب یساقآ  ١٣کیشئا ١٢ملق کی  ایچینده غوزاوْ  ؛یگرو گیٚو  نگغوزو اوْ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .رکگ ١٤غازی بهادر                 هنیس هر فس ؛ناو لهپ هنیجیلق
 ،یدر وٚ تی یوْ س ،یدلیوْ ب یوْ ب ،زو پوْ ق یدلاچ ؟زم یلهسؤ  کیم ١٦وصفینی نگغوزو اوْ  ١٥سای              

١٧یلشینیغاس بوُ خ ،یل نموٚ ی ریخ ،یر اَ  تایب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .رکگ ١٨یگبیل             یمیک مد هد  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .گنوٚ سر یو یگلیب نلیتلو د یلاعت قح ،رئد مد ده
                                                            

                                                           

  قیٛناق: قیٛیناق، جایناق -١
  بٚورگوت: قارتال -٢
  ک)  -: بُو مقامده خواب ائیلمز معناسینه دٚور. (اُویمز -٣
  یاالناج: چیلپاق -٤
  گئیگه: گئییم. بُورادا: گئییم وئرن، گئییندیرن -٥
 -گٔورورسنمی، آی اْوغول نه لر اْولدو؟ سارپ قایاالر اْوینا\ادی، یرئ اْوبریلدیاْوغوملاق، تْوز اْوملاق. اْومرُوملاق:  -٦

  اْوغولدو. (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج)
دوققوز تٚومن گٚورجوستانینگ گ٘ورجوستانین اسکی آدی.  - دْوققوز ت٘ومن گ٘ورجوستاندْوقُوز تُومان گرجستان:  -٧

  . (بکیل اْوغلو امران بْویو)آت، بیر قیلیج، بیر چْوماق گتیردیلر خراجی گلدی. بیر
  اٚورکو: قْورخو -٨
  اُوالملاق: بٔویومک، مشهور اْوملاق -٩

  بٔویوملک: بٔویومک، یاشا دْوملاق -١٠
  أودین یارن: أودونو یاران -١١
  یک قلم: تک باشینا اْوالراق، تام صالحیتلی -١٢
سینی داشییان  مک وظیفه سارای ایشلرینی د٘وزنله -ائشیک آقاسیائشیک: سارای، قات، تاالر، قاپی (پاوه).  -١٣

  دٔوولت مسئولو.
نك بیر مبارك دیشی ساواشده كفار داشی رضبیله شهید  و القرن ائشیتدی رسول هللا مشهوردُور كی، ویس -١٤

كدٚوردی، ینه بلكه حرضتٚون بُو دیشی دگٚول دئیٚوب، بیر أوزگه اْولنمشدُور. یكرنكلُوق یْولیندن أوز بیر دیشینگ چ
  ک) -دیشین داخی، تا هامُو دیشلرین چكدٚوردی. (

  سانلی -سای: آدلی -١٥
  ک) -ظاهراً ساییلَن و حسابلی اْوغُوز مقصود اْوله. (سای اْوغُوزونك وصفینی:  -١٦
  ساغینیشلی: سایغیلی، شٔوهرتلی، حٔورمتلی -١٧
  بیلگینبیلگی:  -١٨



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٨ 

▒  ۳  ▒  
  .ییالقی لئا داغالر قارا یاتان قارشی١

  .یگیچیا لئا ،داماری رئی لرسوُ  نداشقوُ  ٢یآییندُور 
  .٣چیکاَر  دین قرآن آری آیت - آیت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .یو ئا نمؤ م ٥قdچوُ ا زیگس ٤یل آیدین
   .اَری غیب ٦درویشلر نلیدوْ  قارا
   .رسوری دین مّحمد زلییوٚ  صفا
   .جیوٚ گ اخآر  لدوغیاوْ  آراده بیر  ٧قرداش آلتی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .یتلو د هبوْ ا ،یغوُ ر اشاب لئا هجوْ ق یل سقال آق
   .برکتی وئا ،زیدوُ  نگآشوُ  لرکدبانوُ  رچکلیبوٚ  آق

   .ینج ٚووَ گ اَو ،١٠رکیؤ گ نگاَوو٘  یدگای غالناوْ  ٨،٩تمیشئیالنگیَ 
 لبئ ،آیدینی زؤ گ ،١١رناجیاوْ  ردیوُ    ؛لسهاوْ  غلیاوْ  یاشار آلتی نداییسوْ  نگکیشینوٚ  بیر
   .یاغی رکیوٚ  ،تیقوّ 
   .لِینیگ یاد ،زقونیپوْ  وئا ،نیچاپقوُ  وئا ،برت یاغیدن ؛لسهاوْ  قیزی یاشار ّدیئی

   .انی لگیبیل ،آدم یا ،رایشدوٚ  ١٢یاوز زلوقیالقوُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .یز گنوُ ناج گنوُ سال خاس هللا رداق ،رئد م هد د ،زلوقدهیالقوُ 

   

                                                           

انسان که اکمل ممکناتدُور          سپ .هدنیتاذ زؤ ا روُ دجاتحم نکمم ره ،هک رو دوُ ب یبلطم هدیوْ س وُ ب کنوٚ ن دده -١
دن ایالری محتاج  دُور. پس هر کیم دنیا و آخرت رفاهیچون هر نیه محتاجدُورور، حکمت بالغه محتاج محتاجراق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ک)-(الیهی خلق ائدٚوبدٚور 
  آیینِدُوِری: آیدین، دُورو -٢
  دین دایاغی -دین ارکجیاساس، cل، دایانج.  -ارکارکج: کؤک اْوالراق  -٣
  آیدینلی: ایشیقلی -٤
  ک) -سّكیز بهشت د�كدٚور. ( سكّیز اُوچ:ق: -٥
دٚورلر و خلقٚونك  لردن غایب اْوله كه، نظرالغیب  : غیب آری یا غایب آری دئدُوغدن مراد رجالقارا دْونلی درویشلر -٦

  ک) -ایشی اْونكالرُونگ دعا و استمداد همتیله بحر و برده صورت و فیصل تاپا. (
 آلتی قرداش: آلتی قارداشین -٧
  ینگله مک: یئنی یئتمه یاشینا چاcاق -٨
  ک) -یئنگی د�كدٚور، تازه و نو معناسنه و كاف عجمی دٚور. ( ینكَال و ینكَالب: -٩

  گٔوزللیک، یاراشیق -گٔورکاَو٘ونگ گٔورکی: ائوین گٔوزللیگی، یاراشیغی.  -١٠
  یرئینده برکیتمک (پاوه). -اْورناSاقیرئ آملاق، یرئلشمک.  - اْورناماقجک.  اْورناج: دایاق، سؤیکنه -١١
  یاوُوز: یاوا، چتین، رست، آجی، یامان -١٢



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٩ 

▒  ۴  ▒  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .رل شعله جهان ،غرسهدوْ  نوٚ گ ١بیاالبیوٚ 
   .٤،٥بالغیر ٣نیندوٚ  آی بدرلی غندوْ  ٢یاخینیب
   .نرقوْ  ٧غندوْ  ٦برجینه نگآقاجوُ  یاش قییاپراقجوُ 

   .قالخر ندیرئ  داغلر قارا چورماوُ  َرسپ برکجه یانی
 نگنوٚ  شهئم ١٢روٚ گ - ١٠،١١نگسازوُ  ٩آران ،سیچرر قاپالن ٨یالچینینده نگقیانوُ  آل
   .١٤،١٥رروُ نگا آصالن ١٣هلریندکوْ 

  .٢٠،٢١سینسیر ١٨،١٩ریبؤ  ١٧سیندهروٚ ؤ ی ١٦لّریٛ آغای
   .کرچٔو  ماندوُ  ،رلنوٚ گا زتوْ  میدانینده ؛٢٣رسهیردوٚ گس ٢٢جلرقازاقوُ 

   .٢٦،١کربٚو  لّریوْ  ،یرسهگ لهیوْ  ،چکیلسه ٢٤،٢٥لرقایتابان
                                                           

  ک) -یعنی پاریلدیٚوب. ( یاالبیٚوب: -١
  ک) -یعنی یانُوب. ( یاخینیب: -٢
  سینی دٚونین: گئجه -٣
  بالقdق: پارالماق، ایشیقال�اق، (بُورادا) ایشیقالcاق -٤
  ک)  -یعنی ایشقلدور. ( بالغیر: -٥
  آغاجین باشینا.  -اُوجینه آقاجُونگآقاجُونک برجینه: یازیلیش سهوی اْوملالی، احتیdالً:  -٦
  ک)  -دور. ( اٚوتلكی قُوش دْوغن: -٧
  پارالق. -یالچینکؤکونه اساسالناراق » یال«یالچین: دیک و چیلپاق قایا، سال قایا. عین حالدا  -٨
  ک)  -قیٛشالق (آران:  -٩

  ساز: مئشه (حیان) -١٠
  ک) -جكَن ( ساز: -١١
  ک) -دٚور. ( اماله ایله قالین معناسینه گٚور: -١٢
  کْوللرینده: کْولالریندا  -١٣
  بٔورولدر، باغیرار.انگرُور:  -١٤
  ک) -یعنی گٚومٚورلر. ( انگرر: -١٥
  ک) -قْویین یُوِریسی یعنی َچوِریسی ( آغاییٛل: -١٦
  یٔوری (یٔورو): یٔوره، چئوره -١٧
  بٔوری: (بٔورو) قُورد -١٨
  ک) -قُورد معناسینه ( بٔوری: -١٩
  گٔورومله یه جک وضعیتنده بیر یرئده دایا�اق - سینمکسینسیمک: گیزلنمک، پُوسdق. کؤک اْوالراق  -٢٠
  ک) -یعنی سسن ائیلر ( سینسیر: -٢١
  : چاپاغان آتقازاقُوج -٢٢
  سگیرcک: چاپdق، یٚورومک، دیک یرئیمک -٢٣
  َدوه، َدوه سٚوروسو. -قایتابانآیاق، دابان.  -تابانقاتی، مٔوحکم، رست،  -قایقایتابان: کؤک ترکیبی اْوالراق  -٢٤
  ک) -دوه د�كدٚور، شرت معناسینه. ( قایباتان: -٢٥
  گئتمک - یْول بوٚکمک: یْولالری طی ائتمک، أوcک، کئچیب -٢٦



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٢٠ 

  .لریئا كامل ،رورتوٚ ی یز قوُ  رپهكؤ  ،٤رکتٔو  نلوٚ دؤ  ،٢،٣مرریا لنگكؤ  ،رسهَملَشوٚ  رلَ یٛ یآغا
   .رتئیک ورو گٚو ی دشمنه ،لسناوْ  چاپار ٥،٦سارا رابوُ 

   .كرس الدپوْ  یدشمن ،رسهتوٚ ئی آت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .رتر اد کلیبر ل یای قاتی رولندهبوُ  ینوزیلنبوُ 
   .آتر بارماق ٧نینیتكوٚ اؤ  قاوْ  چیقن غریدوْ  بروملیوٚ بوُ 

   .یازر داراغ الشمیشینیدوْ  نگساچوُ  قارا
   .آچر چاقیر ،یلرسؤ  شرسخوْ  زلریسؤ  رسی ٨یکبوسود 

   .٩،١٠رایرغانوُ  دهگٔو گ ،رسهآچیلوُ  علملر آل
   .قالخر لنگكؤ  ،پرکؤ  رکیوٚ  ولندهگدؤ  لر نقاره
   .بارس ١١دولت روشندهدوُ  یاغی ایکی

  .١٣زردوٚ  لچیئا قدهرتالوُ اوْ  رلوٚ گ ،١٢رداروُ  یاغینی یاد روشمیشجهدوُ 
   .١٦،١٧رنگئی ١٥اصل ایچینده لّریا آغیر ،١٤رولورسهسوٚ  نآرخاد آلتی
   .١٩ردالبوُ  الچین مروقندهیوُ  نگغلینوُ اوْ  گبی ١٨سلجیک اصل

   .جارلر جارچی سیندهاردوُ  خانلر لواوُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .١رپوق ناز وْ ا ،رئد م هد د ند یمیدق ،٢٠هدنیرظن رل پادشاه

                                                                                                                                              

  ک) -یعنی یْولی طی ائلر. ( بوٚكر: -١
  ایمره مک: دُویغوال�اق، حیسیات کئچیرمک، هوسه گلمک -٢
  ک) -بیر حالت كه كونگلده رقّت یْولیندن حاصل اْولُور. ( ایمرر: -٣
  دٔولٚون تؤکر: دٔولٚونو تؤکر، نسلینی تٔورَدر، چْوخاالر -٤
  رک چاپdق.  آردیجیل طرزده ساغا و سْوال یٔونله -بُورا/سارا چاپ,قسارا: بُوراراق و ساراراق (ش).  -بُورا -٥
  ک) -در. ( ساغه صْوله دیمك معناسینه بُورا سارا: -٦
  یه دْوغرو گئدن  أوتکون: ایرَلیده گئدن، ایرَلی -٧
 نین معناسی آیدین دئییل. کلمه بوسودکی: -٨
  ایٛرغا�اق: دالغاال�اق -٩

  ک) -یعنی متحرك اْولُور و یایخانُور. ( ایٛرغانُور: -١٠
  دٔوولت، سعادت، عاغیلدولت:  -١١
اْونون اْوردوسونو داغیتدی  -آنینگ س٘وسین تارادیداغیتdق، یئنمک.  -تاراماقداراماق: یئنمک. اسکی ت٘ورکجه  -١٢

  (دیوان).
  ائلچی دٚوزر: اْوخ یاغدیرار. -١٣
  گئتسه و عٔومور سٚورسه. -اْونون آلتی نسلی دٚونیایا گلیب -آلتی آرخادنک سٚورولورسهعٔومور سٚورمک.  س٘وروملک: -١٤
  اصل: اصیل، سْویلو، دٚوزگون -١٥
  یئنمک : غلبه چاملاق -١٦
  ک) -یعنی غالب گلٚور. ( یئنگر: -١٧
  ایگیدسلجیک :  -١٨
  دالبdق: قاناد چاملاق، چیرپینdق (دیوان) -١٩
  نظرینده: درگاهیندا، أونونده -٢٠



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١ 

▒  ۵  ▒  

 تیشندهیئ داشه ٣سایخان الدپوْ  قارا ،ندگٔو گ هسنئا  ٢ایلدیریم جاوُ  – لوتبوُ  قارا
  .قیوْ  لنdقگا ؟٤رمیلنوٚ گا

 سه،ر دام آغوُ  رساقینهقوُ  ٧،٨اَوَرن قاپقارا ٦رملیدوٚ وٚ گد  ٥یرمیگد  دس رنیبوُ  - آغزی
   .قیوْ  ١٠دینجیخdق ؟٩میر وُ دینجیخ

 زینیاؤ  لاوْ  ١٦نره باقوُ  ١٥نگوُ قایتابان ١٣،١٤قاقانی فیل ١٢یاتر ١١سوببوُ     ین شهئم قارا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .قیوْ  ١٨بادادماق ؟١٧رمیبادادوُ 

 هگلکؤ  زینهیوٚ  رئی نزیندیوٚ  گٔو گ ٢٠شنقار ١٩شاهی ملیدوروٚ دگ نآرشوُ  ار بیر قاناتی هر 
 ،آلسه خونوبتوْ  ١اصلینی شقوُ  نچاوُ  بقالخوُ  ،رسهزدوٚ گ زؤ گ زینهیوٚ  جهان آری ،سالسه

                                                                                                                                              

هاردا بیر  -نه یرئده گٔوزل قْوپدیسا چکٚوب آلدیچیخار، یئتیرش، عرصه یه گلر، اْوالر، مٔووجود اْوالر.  -قْوپارقْوپر:  -١
  زْورال آلدی. (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج)گٔوزل واردی، 

آدینی داشی یان قارا بُولود. اُوجالری ایٛلدیریم کیمی گٔورونن بیر قارا بُولود. » اُوج ایٛلدیریم«اُوج ایٛلدیریم:  -٢
ی اُولدوز تْوپلوسوندان آیریلمیش، اُوجالری حاال اُولدوزالرین پاریلتیسین» یئددی قارداش«میتْولوژی باخیمیندان 

  cثیل ائدن بُولود. 
  گٔوزل -سایخانسایخان: چتین آنالشیالن بیر کلمه، آنجاق مْوغولجا  -٣
  اگلنمک: چؤکمک -٤
  دگیرمی): cامیله َدییرمی دست دگیرمی (دس -٥
  دگٚوملیدٚور (دئییلمیدیر): اْوالن -٦
  اَوَرن: اژدها -٧
  ک) -یعنی اژدها. ( اَوَرن: -٨
  چتین نفس آملاق، نفسی داریخdق. -تٛینجیخ,قدینجیخdق: چاغداش  -٩

  ک) -بیر ات كه فاسد اْوملیش اْوله، دئرلر دینجیخُوبدُور. ( دینجیخ:ق: -١٠
  بوسوب: پُوسوب  -١١
  یاتر (یاتار): یاتان -١٢
  سس/ک٘ویولو قُوش (پاوه). -قاقاالغانین و غضبلی.  قاقان: سس ساالن، کو٘کره -١٣
  ک) - ظاهراً قاآن و خاقان د�كدور، پادشاه معناسینه. ( قاقان: -١٤
  ک) -دٚور. ( دوه معناسینه قایباتان: -١٥
  قُوبا نر: اتلی/جانلی، کؤک ارکک َدوه. -١٦
أوزونو مغلوبیته  -باداSاقیئنمک، غلبه چاملاق. فعلین اجبار نٔووعو اْوالراق  -باSاقبادادماق: مصدر اْوالراق  -١٧

  یئنیلمک.اُوغراcاق، 
  ک) -مغلوب اْوملاق و باسینdق معناسینه. ( بادادماق: -١٨
  شیغایان -شاهینشاهی: شیغی یان، شیغایان. عئین کؤکدن فارسجا  -١٩
شاهین، دْوغان، قیزیل قُوش، الچین (پاوه)، نئجه کی مْوغولجا  -شُونقارشنقار: سُونقور، بیر نٔووع آلیجی قُوش.  -٢٠

  الچین. - شْونخور



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٢٢ 

 نشددؤ  ،٣زوتسهتوْ  کتٚو  جیندهاوُ  ٢گوننیمچوقتوُ  ،چیلتسه قان جیندهاوُ  نگقیناقینوُ 
 ؟٤رمیوُ شاقید زینیاؤ  لاوْ  ساقساقانه آال قاناتی ،ملنسهئی مئی یگر یوٚ  متوٚ  ،کسهسٔو 

   .قیوْ  ٥شاقیدماق
 کیییگئ زیلیٛ ق ایلن تکه ٧ریٛ ق دهیرئ  جهاوُ  قاپالن آال ٦رلنوٚ رئ ی رئی قیاده آل نآرشوُ  آلتمیش

 ات آراسینه نگسینوٚ  پنچه گٔو گ ،رسهسیندوُ  توبنیدوُ  نلدئب اینجه ،آلسه ٨،٩دهماریخ
 رندهؤ گ   ینیقو ر یوُ ق ،هسنل حمله سیچرماقه لندهگ یآ  بدرلی آال ١٠هنگستیاوٚ  ،لدورسهدوْ 

 چیاوْ  یایلی ساری آال هنگستیاوٚ  ،موردنسهوٚ گ موروٚ گ -موروٚ گ قیاده آل ،١١نسهماولجوُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .قیوْ  قایدماق ؟١٢قایدورمی نچیداوْ  لاوْ  ستهاوٚ  آوی ،لسهگ
 تیشندهئی ایلخیلره آصالن آجیقلی رلنوٚ رئ ی رئی لّریندهکوْ  شهئم روٚ گ ١٤،١٥نگسازینوُ  ١٣آران 

 ،١٧بمیوٚ ئی اَت ؛سالسه ١٦آرشی نتوروبؤ گ نستینداوٚ  باشی -آلین ؛آلسه آیقیر ؛آییرسه آت
 اصالن آجیقلی ؛مورسهسوٚ  قان هینرئی سوُ  کوبنیسٔو  ندیبیند یال ،بسیندیرمیوُ  ینگمو سوٚ 
  .قیوْ  ١٩لودماقصوْ ؟ ١٨میدور لو صوْ 

 یگیان ردقوُ  دیلّی شیٛ قای زندهگ ٤سودکیبوُ  ٣رتریوْ  ٢ندهدوٚ  ١بنییوٚ �د آقشام -٢٠نآیدیٛ 
 ٦ینیٛ ق ٥نگآغیلوُ  داش برکجه یانی جهگئ یاری ،رتسهیوْ  ندهدوٚ  لّرییوْ  آقاج آلتمیش

                                                                                                                                              

  اصیل، سْویلو، دٚوزگون اصل: -١
  تُومجوق: دیمدیک -٢
  تْوز گٔویه قالخدی (دیوان).  -تْوز تْوزاردیگٔویه سْووورماق.  -تْوزاSاقتْوزوcاق: هابئله  -٣
  شاقیdق: شیغیdق -٤
  ک) - دن باش یئdق و مغلوب اْوملاق معناسینه اْوله. ( بیركیمسه شاقیت:ق: -٥
  یرئلنٚور: یرئلنن -٦
  بْوزقیٛر:  -٧
  ماریٛق: پُوسقو، پُوسو یرئی -٨
  ک) -بُوسو و كمین معناسینه اْوله. ( ماریخ: -٩

  اٚوستینهاٚوستینگه:  -١٠
سسی » ماو«ماویلجینdق: (غضبینی بیلدیرمک ا٘وچون) میریلدا�اق، (تهلوٚکه حیسی کئچیره رک پیشیک کیمی)  -١١

  چیخارماق.
  سارسیلdققاییتdق: قایغیال�اق، قْورخdق،  -١٢
  ک) -قیٛشالق و گرمسیر ( اران: -١٣
  آراندا یرئلشن بٔویوک مئشه، اْورمان -آران سازیساز: مئشه.  -١٤
  ک) -جكن پیزر معناسینه مشهوردور. ( ساز: -١٥
  آرشی ساملاق: آشیرماق -١٦
  دن میش، یئمه یئمیٚوب: یئمه -١٧
  یْوروالرمی، ال چکرمی، نفسدن دٚورشمی؟ -صْولودورمیسْولوcاق: (چتین) نفس آملاق. بُورادا  -١٨
  ک) -یْوروملاق معناسینه اْوله. ( صْولودماق:  -١٩
  گ٘وندوز، گ٘ونون ایشیق زامانی، صاباح چاغیآیدین: (اسم)  -٢٠



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٣ 

 ،چکسه روبسوٚ  جیلنوٚ گ ینیبوْ  قابا ،تسهدوُ  - قاپسه ٨سمیزینی کجاؤ  ٧قارتال ،کسهسٔو 
 قارا ،هایخیرتسه ندوٚ  غلینیاوْ  رکوٚ ت قونیوْ  ینیبوْ  ،رسهباتوُ  ندیرئ  رددؤ  ١٠لرینآزوُ  ٩ساو
 - خرپ یروققوُ  یاغلی ،شسهئد پکهاؤ  ،چکسه ١٣رینگسی ،سهالندروُ دوْ  ١١،١٢یتوسینهقوُ  دره

   .قیوْ  داالدماق ؟١٤رمیداالدوُ  زینیاؤ  یگنیا رتقوُ  غلینهاوْ  ایت پکؤ ک قارا ،دسهاوُ  خرپ
 دولت لواوُ  لدوغجهاوْ  ساق ،نظر قیلسه ،١٥دولت رسهئو  یدهگای بیر تعالی حق ناّولیند

   .قیوْ  اکسیلdق ؟رمیاکسیلوٚ  ندباشین نگیدوٚ گای لاوْ 
 مرد لندهگ نبوٚ تَِپین ،١٦چینپای لسهاوْ  ،الدپوْ  یسهگئ دابانینه نسیند تپه تیسیکؤ  مخنّث بیر
   .قیوْ  قاتال�اق ؟رمیقاتالنوُ  رضبینه نگیدوٚ گای

 ملاینجهاوْ  یروقبوُ  انگا نستّاریند آیبدرلی  ١٧،١٨دْوغار -ربالغوُ  لندهاوْ  جهگئ قارا
   .قیوْ  دیلdقک ؟١٩رمیدیلوٚ ک

 ؟دورمی رهاوٚ  اوالدینی نگدشمنینوٚ  قاری ،شسهدوٚ  فرصت غلینهاوْ  گبی سلجیک اصلی
   .قیوْ  ٢٠رcاقاوٚ 

                                                                                                                                              

  دن، دواملی اْوالراق آخشام بیلمه -آیدین آقشام د�یوبنی: سحر -١
  ک) -دٚور. ( گئجه معناسینه دٚون: -٢
  یْورتر: یْورتان -٣
  نین معناسی آیدین دئییل. بوسودکی: کلمه -٤
  ک) -لر آنده سالُوب ساخالرلر. ( قْویین ائوی كی، گئجه آغیل: -٥
  قیٛیی: کنار، قیراق -٦
  قارتال: یاشال�یش، ا٘وچ یاشینی أوcوش داوار -٧
  سمیز: کؤک، اتلی -٨
  ساو: ایتی -٩

  آزُو: آزی دیشی -١٠
  قُویتو: سیغیناجاق یرئ -١١
  ک) -پناه و دالده ( قُویتو: -١٢

  سینگیر: سینیر، عصب، (آنالم گئنیشله مه سی ایله) دامار -١٣ 
  داالماق: دیشله مک، قاپdق -١٤
  عاغیل و بیلگی - ۳سعادت  - ۲ثروت  -۱دولت:  -١٥
  زیرئه (دٔورفر) - أوپچینایپچین: مْوغولجا  -١٦
  دْوغان -دْوغار: پارالییب -بالغُور -١٧
  ک) -یعنی ایشیلدُوب دْوغر. ( بالغُور دْوغر: -١٨
بدرلی آی سّتاریندن انگا بُویروق اْوملاینجه یارماق (ایضاحلی لغت).  -کرSکچاتالق (پاوه).  -کدیک کدیلمک: -١٩

 -چالیشاندا قارا پْوالد اُوز قیلیجین کدمله سیندیر).  پارچاالنارمی؟ (مz: آیین پارچاال�اغینا ایشاره -کدیلٚورمی؟
  (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج).چاتالماسین 

  اٚورcَک : چْوخالتdق، تٔورcک -٢٠



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٢٤ 

 سوُ  نگغو بالوُ  شاقاوُ  آال ساری -یزینگد محیط ١یمونجیسیقوُ  نگیزلروٚ نگد رسپ هامی
 ؟رمیاکسیلوٚ  ناند ٥نوبت ٤غجهیایخاندوُ  یناقیاوْ  سوُ  - ٣میلرگ َرسپ آقاج صندل ،٢ینگوٚ د

   .قیوْ  اکسیلdق
 ،لسهاوْ  رئد وصفینی نگغوزو اوْ    نیلاق دوُ قر وْ ق م هد د ٦یلشدیسؤ  بنیچکوٚ  یسوْ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .قیوْ  کنdقتٚو  ؟کنورمیتٚو 

  

▒  ۶  ▒  

 لاوْ  ؛رمسهیاغدوُ  ،یاغمسه ٧روبتوٚ ئی هرئ ی لوتبوُ  لکنئی لندهگ ،رندهتوٚ گ نبچکوٚ  لئی      
   ؟یارار نیه -یارار نیه غیلدوُ گ اسیبنی بشاقیلدیوُ  -برولدیوُ وُ گ نگلوتو بوُ 
 ،مسه ایشله آلتینه رئی نگقدوٚ یئددی  بنیوٚ گد  ١٠لدیریمیٛ ا جاوُ  ٩بدورآیریلوُ  ٨نلرد دیئدی

 آغزینه نگقلیجوُ  الدپوْ  قارا ،لمسهیٛ تاپ زیندهیوٚ  نگوٚ رئ ی قارا رهنگصوْ  نلدیٛ ییئددی 
   ؟یارار نیه -یارار نیه لدیریمیٛ ا جاوُ  قیآیریلدوُ  نلردئددیی ،یوملسهقوْ 
 - بچیقوُ  ،داغلر زلؤ گ سنبلّی گٔو گ ،تلیاوْ  الوان ،قارلی یانی ١١جالوبدوراوُ  هگٔو گ ندیرئ 

 ١٤روکاوُ  آتلر ١٣بدوْ  سیندهسکوُ  ؛١٢هسیایلم داغلری لاوْ  لراردوُ  آل ،لّریا آغیر بچیقوُ 

                                                           

  تؤکولن یرئی -قُویمونجو: سُوالرین آخیب -١
  سوُالرین ایچینده یاشادیغی یرئ. - سُو دٔونگیدٔونک، دٚونک : یُووا.  -٢
  گمیلرین -٣
  یایخا�اق: دالغاال�اق -٤
  نوبت: وظیفه، ایش نٔووبه سی، فٚورصت (معجم) -٥
 سٔویلشدی: سٔویلشن -٦
  یئتیرمک: یئتیشمک، چاcاق -٧
  آدلی اُولدوز تْوپلوسو» یئددی قارداش«یئددیلر:  -٨
  آیریلیبدُور: آیریلمیش -٩

آدلی اُولدوز تْوپلوسوندان آیریلمیش، اُوجالریندا ایلدیریم پاریلدایان بُولود. » یئددی قارداشالر«اُوج ایلدیریم:  -١٠
 وی گٔوروشه گٔوره، اُوج ایلدیریم یرئه چاتدیقدا یرئی دلیر و اْونون یئددی قاتیندان کئچیر. بُورادا آچیقالنان افسانه

ایللربْویو یرئین آلتینداکی داشالرین جانینا ایشله ییر و ایللر أوتدوکدن سْونرا داشالرین و قایاالرین رُوحو اْوالراق 
د قیلیجالر حاضیرالنیر و بُو قیلیجالرین آغزی اُوج ایلدیریم یئنیدن یرئ اٚوزونده گٔورونور. بُو داشالردان قارا پْوال 

  بُولودون یئددی قارداش اُولدوزالریندان گتیردیگی، ایتیلیگه و کسکینلیگه صاحیب اْولور.
  اُوجالوبدور: اُوجاالن -١١
  یایالق قُورماق، یایالق کئچیرمک  -یایالماقیایلمسه: مصدر اْوالراق:  -١٢
چٔولده  -َبدوچٔول، صحرا.  - بادیةچاپاغان آت (سنگالخ). عربجه  -بیداوقایناقالردا هابئله  بدْو، بدٔوو: باشقا -١٣

  یاشایان.
  اُوروک: اْوردونون دینجلیک سٚورجی (دیوان) -١٤



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٥ 

 نگسینوٚ  چشمه ؛سیچرشمسه تکه ریٛ ق ،یکگئی زیلیٛ ق ١رتلَریندهسیٛ  ؛تلمسهاوْ  ستهاوٚ 
 ٢یلنگیا ؛لمسهیسپگٚوللر  زیلیٛ ق ؛چاپیلمسه ضلرحوْ  چار ؛چاتیلمسه سایبان آال ستیندهاوٚ 

 ؛٣ملسهوٚ ر َچو  لریزقوُ  رپهكؤ  ؛زوملسهسوٚ  چاقیر لعلی ؛زوملسهدوٚ  رصاحیلر       ؛هسملو کٔو ت رل آمله
 ؛٤رمسهتوٚ ئی بایچوٚ  -بایچوٚ  لر زادهگبی نچاقیٛرد اوْ  ؛روملسهیبوُ  كبابلر دادلوُ  ندنیات آو
 نیه -یارار نیه داغلر زلؤ گ سنبلّی گٔو گ ،تلیاوْ  الوان ،قارلی یانی جالدوقیاوُ  هگٔو گ ندرئ ی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ؟یارار
 هیرئ  زجهدوٚ  ؛یلمسهگا تیشندهئی هیرئ  لیمگاَ  چایلر نداشقوُ  ٥آخار بکرتوٚ  آرخاسن یرئ

 آرخاسین یرئ ؛هسماکیل ٦کلیدی غدادینبوُ  قیزیل ،آرپا آغین ایاغینده ؛زملسهدوٚ  تیشندهئی
   ؟یارار هین -یارار هین چایلر نداشقوُ  آخار بکرتوٚ 
 پرلی آلتی ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،ركیؤ گ نگاَروٚ  -٨تاولغالر ٧تورندهؤ گ باشه -آلین

 ؟یارار هین -یارار نیه تاولغالر تورندهؤ گ باشه -آلین ؛٩هرمسییخدوُ  آلتینده نگششپروٚ  روٚ گ
 - ندهچالیش ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،ینگیکؤ  اَر -نلردوْ  ردموٚ  ١٠قیسقه ینگئی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ؟رار ای هین - رار ای هین رلنوْ د روٚ مد هقسیق یگنئی ؛هسمر و دکٔو س ند یخه ١١نگئی  داالشنده
 ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،جیوٚ گ بیلک ،قّوتی اَر - یایلر ساری رولندهبوُ  ١٢ینوزیلنبوُ 
 نیه -یارار نیه یایلر ساری تورندهؤ گ آرا ١٥قربان ؛١٤مشا�سهیوُ  ١٣دالینده نگگئ ،بیلکده آق

   ؟یارار

                                                           

  سیٛرتلرینده: سیٛرتالریندا -١
  .قیزارمیش، آالیانیقیانگیل: آال،  -٢
  َچورٚوملک: چئوریلمک  -٣
  شعر سٔویله مک. -سْوی یئتیرمکیئتٚورمسه: (سْوی) یئتیرمه سه. مصدر ترکیبی اْوالراق  -٤
  آخار: آخان -٥
  قیزیل بوغدادین کلیدی: عیبارتین معناسی آیدین دئییل. ٦ -
  گٔوتوروملوشگٔوتورنده:  -٧
  سینده: تْولقا، چاغاتایجا: تاوُولقا. ت٘ورکجهسینده: دبیلقه، ت٘ورکیه  تاولغا: باشلیق، حربی باشلیق. آذربایجان ت٘ورکجه -٨
  فایدا وئرمک، ایشه یاراماق (دیوان). - ییغدٚورمکییٛخدورماق: اصلینده  -٩

  قیسقه: قیسا -١٠
  یئنگ: گئییمین قْوال یاخین بٔولومو (دیوان) -١١
اْول کافرٚونگ ساری اْوغوزالردا حیوانالرین بُوینوزوندان دٚوزملیش یایالرا اشاره دیر، فیکیر وئرین متنده هابئله:  -١٢

  یایی اْون آلتی تکه بُوینُوریندن قُورُوملیشیدی.
  دالُو: (مْوغولجا) چیگین -١٣
  یُومشا�اق: اَییلمک، یُوموملاق -١٤
کامان قابی (رسگئی استاروستین:  -کُورمانکامان،  -کُورکامان قابی. اسکی تٚورکجه ده  -قُوربانقربان: اصلینده  -١٥

  تٚورک دیللری نین اتیمولوژیسی)



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٢٦ 

 مرد بیر ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،٣لچیسیائ یاغی - قلراوْ  سکسن ٢سایرنده آرا ١ساداق
 ساداق ؛داغیتمسه نیندنگاؤ  زؤ گ لوکبؤ  -لوکبؤ  شمنینیدوٚ  ؛ندرمسهؤ گ قهلچیلوُ ئا یدگای
   ؟یارار نیه -یارار هین قالراوْ  سکسن ٤سایرینده اآر 

 باشلری میکلیجهگ ،شسهدوٚ  دمی - لسهگ نیوٚ گ ،٦سیآزوُ  اَر -قلیجلر ٥ساو الدپوْ  قارا
 الدپوْ  قارا قیردوٚ زدوٚ گ نبباغلیوٚ  یانینه لصوْ  ؛ندرمسهدؤ  قانلر آلجه ٧بلچاقینده ؛اَنَدرمسه

   ؟یارار نیه - یارار هین قلیجلر ساو
 - بایلوٚ  میغنی ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،ینوزیبوُ  اَر -٩جیدالر ٨رسوٚ  لوُ یداقب آال
 کندوغیسٔو  کیمی ١٠نگَسوَ  انیندهی وئا ؛شورمسهدوٚ  زینهیوٚ  رئی نلیندئب آت ،کوببٚو 
   ؟یارار نیه -یارار نیه جیدالر رسوٚ  لویداقبآال 

 قان ،بیاروُ  ١١قاباق ،شسهدوٚ  دمی - لسهگ نیوٚ گ ،مروقییوُ  اَر -ششپرلر روٚ گ پرلی آلتی
  ؟یارار نیه -یارار نیه ششپر روٚ گ پرلی آلتی قیساخالدوُ  آلته ١٣لوقیوْ  ؛١٢رکوcسهبوٚ 

 دالداسینده باشی قارا ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،١٥یتوسیقوُ  اَر -١٤قالخانلر آال ایپک
   ؟یارار نیه -یارار نیه قالخانلر آالک ایپ ؛ساخالمسه

                                                           

  ساداق: اْوخ قابی ١ -
  ساییرماق: سایریdق، تیرتک، ضعیف ایشیق ساچdق؛ شفق بُوراخdق؛ پارالماق (ایضاحلی لٚوغت) -٢
  ن اْوخالر کی، دٚوشمنه دْوغرو ائلچی اْوالراق گٔوندریلیر.یاغی ائلچیسی: سکس -سکسن اْوقالر -٣
  سایرنده: ساییران، سایری یان، پارالیان -٤
  ساو: ایتی -٥
  آزُو: آزی دیشی -٦

بْویون وُورماق. عین حالدا بلچاقیندان  -سٚوگسون بٔوملکقیلیجین آغیزی، کسن یرئی.  -بٔولچکبلچاق: اصلینده  ٧ -
  قبضه سیندن تُوتدو (تپه گٔوز بْویو) -قیلیجی برک تُوتدو) اْول (بٔولچاقیندان

  قْوجا قامیشالرین مٔوحکم گٔووده سیندن دٚوزلدیلمیش جیدا.  -سٚور جیداقامیش.  -س٘ورَلس٘ور: مْوغولجا  -٨
  نئیزه، میزراق -جادجیدا: مْوغولجا  -٩

  َسَهنگ، کٚوزه َسَونگ: -١٠
  قاباق: اٚوز -١١
  بٚورکوcک: پٚوسکورcک -١٢
یْولوق آلته ساخالدُوقی آلتی بُود (اْورخون یازیتالری، دیوان).  -اُودلوق (اسکی ت٘ورکجه)اْویلوق، اُویلوق، اصلینده  -١٣

ایگید دٔویوش وضعیتینده، آت اٚوسته یٚورویرکن، بئلینده کی ییق کی،  ؟ (مz). نظره آملالیپرلی گٚور ششپر نیه یارار
، بکیل آرُو دُوردی، آغالدی. (بکیل اْوغلو امران اْویلوغو قایایا تْوخوندو، سیندیساغ ). ششپر بُودونون آلتینا دٚورش

   .بْویو)
ایپک آال قالخانلر: گٔوزللیک مقصدیله و یاخُود دا مٔوحکملیگینی آرتیرماق اٚوچون اٚوستو آال ایپلیکله  -١٤

  بزدیلمیش/برکیدیلمیش قالخانالر.
  ک) -(یعنی دالدالُوقی و پناهی  قُویتوسی: -١٥



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٧ 

 شونقوْ  ایکی ،یدگای ٢داولی یندهئد منم  - منم ،١ونندهگاؤ  آراسینده ایچمک -مکئی
 ،باشلر کسیک ،آتلر ٤مهاخرت  یجهنگاؤ  نگآقاسینوُ  الّشنده ٣جراسینلر ،قارشینده بیربیرینه

   ؟یارار نیه -یارار نیه ؛رمسهتوٚ گ ٥نظرینه ستاقلردوُ  دیری
 نداغد آرخوُ  ،شسهدوٚ  دمی -لسهگ نیوٚ گ ،قاناتی اَر - آتلر بدوْ  ساخلینده روبئو  آرپا

 آتلر بدوْ  ساخلینده بروٚ ئو  آرپا ؛رمسهباتوُ  ترلره قان پوککؤ  آجی ؛سیچرcسه ٦داغه آرخوُ 
   ؟یارار نیه -یارار نیه
 ؛یلمسهسؤ  یدهگای چقوْ  تعریفینی نگیدوٚ گای مرد         یقوُ لداش رلناز وْ ا پلآ  -ییوْ س مد ده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ؟یارار نیه -یارار نیه ٧یگردو زدوٚ گ کیمی حdّل ،یگتوردو ؤ گ پوزقوْ  لهقوْ 

             
  

▒  ۷  ▒  

 لسهدوْ  ،چایلر داشسه ،ریاغموُ  یاغسه ،لوتبوُ  رسهسوٚ  ٨ینسهاوْ  ،لئی لدسهیٛ ژیٛ ق - لدسهیٛ ژیٛ ق
   .غردوْ  نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ ٩نگقازوُ  باقوُ  نتور اوْ  لدهؤ گ ،لّرؤ گ

 شنقار شاهی ؛چسهاوُ  نلدؤ گ قاز باقوُ  ؛اردک ١٠یلنگیا قولدشسهقوُ  - لدشسهیٛ قاق
 تو لوُ ب ار اق ؛هسقیچ ندلا ؛هسلو گؤ د ١٢یز اب لبط ؛هسنیلآ  ١١یس ماقهتوُ  نگیاوریسینوُ 

 تاالن ١٣نهسیییٛ ق لّرؤ گ حلقه ؛نسهائ بقیژلیوُ  نآلتیند لوتبوُ  قارا ؛چکسه زیناؤ  آلتینه  
 ؛نسهقوْ  بباسوُ  بَرَسینه نگنوٚ  تپه گٔو گ ؛آلسه شاقیب نگشو قوُ  اُردک قازیلن ؛سالسه

                                                           

  اؤگوننده: أویوننده -١
  کٔونوللو. -داولییه قاتیلdغا) راضیلیق.  ) ایطاعت، (کٔونوللو اْوالراق محاریبهطَوعداو: (عربجه  -٢
  جیراسون، جیالسون: (مْوغولجا) ایگید -٣
ن یرئه سالدی آدامالری آتدا -باش کسدی، قان دٔوکدی، آدام آختاردیآختارما آت: صاحیبی یرئه دٚوشوروملوش آت.  -٤

  (قام بٔوره نین اْوغلو بامسی بئیرک).
  نظرینه: حٚوضورونا، أونونه، قُوللوغونا -٥
  (بکیل اْوغلو امرانین بْویو) آال داغی آوالیُوبان آش,غیم یْوقآرخُو داغ: داغ آدی. آرقُو بئلی،  -٦
  گٔوتورمک و حامبال کیمی گزدیرمک.قْوله قْوپوز گٔوتٚوردوگی، حdل کیمی گزدٚوردوگی: قْوال قْوپوز  -٧
  اْوینسه: اْویانسا -٨
  قُوبا قاز: وحشی قاز (ایضاحلی لغت). -٩

  یانگیل: ایکی رنگلی، آال، آال یانیق. -١٠
  تْوماقه: (تْوماغا) بعضی قُوشالرین باشی نین اٚوستونده اْوالن کاکیل -١١
قا آلیجی قُوشالری قالخdغا و اْووالماغا تحریک قارچقای و باش -طبل البازبازی: (عربجه) قارچقای (مهنا).  -١٢

  (مهنا) قاقراتغوائتمک ا٘وچون دٔویولن طبیل. اسکی ت٘ورکجه 
  قیٛیی: ساحیل، قیراق -١٣



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٢٨ 

 نشددؤ  ٢باقوُ  ؛چیالتسه قان جیندهاوُ  نگیناقینوُ ق ؛١زاتسهتوْ  کتٚو  جیندهاوُ  نگمچوقینو توُ 
 -غردوْ  نیوٚ گ             نگیاوریسینوُ  شنقار شاهی ستهاوٚ  آوی ؛ملنسهئی مئی یگر یوٚ  متوٚ  کوبنیسٔو 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .غردوْ  نیوٚ گ
 ؛٥موردنوروٚ گ موروٚ گ -موروٚ گ ستندهاوٚ  لوتبوُ  آال ؛٤رلنوٚ رئ ی رئی ٣میندهسالخوُ  قیا ساری

 لوباوْ  غنیم هندر ؤ گ   یچوْ ا یلیای یر اس ؛٦روٚ نل حمله سیچرماقه رندهؤ گ آی جهاوُ  نزینداؤ 
 ین تکه ریٛ ق ،ییکگئ زیلیٛ ق ؛٨رنوٚ گیر َسز رندهؤ گ جیناوُ  نگیروقینو قوُ  ؛٧رقارشیلشوٚ 

 نگسینوُ ییاور قاپالن آال ١٠لدوروردوْ  ات آرا ایچی نگسینوٚ  پنجه   گٔو گ ؛٩روُ لآ  هدخیرام
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .غردوْ  نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ ستهاوٚ  آوی

 هر ل یخلیا ،١٣کنَ وٚ د ؛١٢روٚ نلرئ ی رئی هدنیلوْ ک گنوٚ ن شهئم روٚ گ .١١یاوریسی آصالن آجیقلی
 ؛١٧رصالوُ  آرشی ١٦تورورؤ گ نباشد نیٛ آل ؛تردوُ  آیقیر ،رآیروُ  آت ؛١٥رراوُ  ١٤ساّال  تیشندهئی          

 ٢٠کورورهٔو  چاوٚ  ستیندهاوٚ  ١٩لریبازوُ  ؛١٨مورورسوٚ  قان ینهیرئ سوُ  کوبنیسٔو  دینبوُ  -ینینبوْ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .غردوْ  نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ تندها تآ  نگسینوُ ییاور آصالن آجیقلی

                                                           

  تْوز گٔویه قالخدی (دیوان). -تْوز تْوزاردیگٔویه سْووورماق.  -تْوزاSاقتْوزوcاق: هابئله  -١
  قُوبا: اتلی، کؤک (پاوه) -٢
  یئل -سالخیسالخُوم: رسین. کؤک اْوالراق مْوغولجا  -٣
  یرئلنٚور: یرئلنن -٤
  گٚومور گٚوموردنن - گٚومورگٚومور گٚومورد�ک: بٔورولده مک. بُورادا:  -گٚومور -٥
  حمله لنن: هٚوجوم ائدن -٦
  قارشیالشان -٧
  سئزیرگنن -سئزیرگنورسئزیرگنمک: دقتینی آرتیرماق. بُورادا  -٨
  نآلُور: آال  -٩

  دْولدورور: دْولدوران -١٠
  عیبارتی بُورادا لزومسوزدور.» آجیقلی آصالن یاوریسی«نظره گلن  -١١
  یرئلنور: یرئلنن -١٢
  یُوورا ساالر. -دٚونک سالُورکلمه سی دٚوشموش اْوملالی، اصلینده: » سالُور«دٚونک: یُووا. بُورادا  -١٣
ه٘وجوم ائتمک، پارچاالماق،  -ساالخسالال وُورماق: جایناقالماق، جایناقال سالدیرماق، هٚوجوم ائتمک. مْوغولجا  -١٤

  تاختادان د٘وزملیش چاتال، (مجازی معنادا: جایناق، قارماق). -آساالیئنمک، مغلوب ائتمک، نئجه کی مْوغولجا 
  اُورر: اُوران، وُوران -١٥
  گٔوتورور: گٔوتوروب -١٦
  ساالن - صالُوررشی ساملاق: آشیرماق. بُورادا: آ  -١٧
  سٚومورور: سٚومورن -١٨
  بازُو: (فارسجا) قْول -١٩
  هؤگورن، باغیران -هٔوگورورهؤگورمک (هٔونکورمک): باغیرماق. بُورادا:  -٢٠



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٩ 

 شیٛ آلتم لندهاوْ  آج یكنجُو یٛ قار ،لندهاوْ  یكلجٚو نگكؤ  ؛٢پرقوْ  ١قاخر لندهاوْ  جهگئ سیقارانقوُ 
 داش برک سیقاپوُ  ؛٥یاتر قارده    ینبوٚ ر ئو  ٤ینیرلیراق ؛٣رلاچ ناباد هد جهگئ بیر لییوْ  آقاج
 غلینیاوْ  رکوٚ ت قونیوْ  ینیبوْ  ؛٧تردوُ  بقارپوُ  سمیزینی کجاؤ        قارتال ؛٦کرسٔو  ینیٛ ق نگآغیلوُ 

 ،١٠ردالدالنوُ  یتوسینهقوُ  دره قارا ؛٩رسالوُ  غاغوْ  غلینهاوْ  ایت پکؤ ک قارا ؛٨رهایخیردوُ  ندوٚ 
 تراوُ  بچالوُ  پکهاؤ  -باغیر ،یروققوُ  قانلوُ  ؛١٢رشئد پکهاؤ  ؛چکر ١١رینگسی ؛رسالوُ  زیناؤ 
 نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ ایچینده جهگئ قارا نگکینوٚ انی رتقوُ  -پهلوانی جانورلر ١٣سودکیبوُ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      .غردوْ 
 - ١٥چرسه                               ندیبیند شانیوْ  زجهبوْ  نرتاسینداوْ  ١٤نگیازینوُ  نگگئ دریکنگئ      بوٚ یل هگجر 

 ١٦ورورگیٚو  بقیرپوُ  ،پرچملی الغلریقوُ  ،نالییٛ خ ایاغلری ؛زهدوٚ  شسهدو٘  ؛شاندوْ  قالخسه
 ٢٠المجهدوْ  ؛لندهاوْ  ١٩یمهقوْ  -یمهقوْ  ؛چکیلنده ١٨کیمرسجٚو  نگغلینو اوْ  ایت تازی ١٧الوار

 ایت تازی الوار ٢١ورورگیٚو  -بقیرپوُ  ؛آلسه نیٛ آو بییخوُ  -وبگدؤ  رندهتَوٚ گ لرهرئ ی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .غردوْ  نیوٚ گ - غردوْ  نیوٚ گ ٢٢محلده لاوْ  نگغلینوُ اوْ 

                                                           

  قاخر: (بُورادا) یرئیندن قالخان -١
  قْوپر: قْوپان -٢
  چالر: چاالن -٣
  اَل (مهنا) - قارقاری: قْول. مْوغولجا:  -٤
  یاتر: یاتان -٥
  سؤکر: سؤکن -٦
  دُوتر: تُونان -٧
  هایخیردُور: هایخیردان، باغیردان -٨
  سالُور: ساالن -٩

  دالداالنُور: دالداالنان -١٠
  سی ایله) دامار. مه سینگیر: سینیر، عصب، (معنا گئنیشله -١١
  دئرش: (بُورادا) دئشن -١٢
  بوسودکی: پُوسوداکی -١٣
  یازی: چٔول -١٤
  سیچراسا. -سیچرسهچرسه: چْوخ احتیdال گٔوره  -١٥
  یوٚگورور: یوٚگورن -١٦
  الر، لْور خالقی (ایراندا یاشایان بیر ائتنیک قرُوپ).»لْور« -١٧
  َمرَسه: (عربجه) ایپ، خالتا -١٨
١٩- dقْووما -قْوی :dدٔویوش -قْووما، وُور -قْوی  
  دْوالمجا: دْوالنباج -٢٠
  یوٚگوروب: یوٚگورن -٢١
  محلده: زاماندا -٢٢



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٣٠ 

 دمده لهئا ؛قالسه لدهیوْ  نگرولوبیوْ  آتلر ١یرگبار  ؛لسهاوْ  ایلغار نقاراداغد زلؤ گ کسیکٔو       
 ،رچکلیبوٚ  قیز ،بلّی ییسوْ  ،ساغریلی یرمیجهگد  ،آرخالی دار ،لّیبئ قیسقه -نگآتلروُ  جهئن

 ندهوٚ گ لهئا نگلروُ بدوْ  ٤بدولیدوْ  ٣النینهقوُ  ،٢ساتانلی نگگئ ،کسلیکٔو  نگگئ ،زلیؤ گ آمله
   .غردوْ  نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ

 ،هسلو گؤ د رل نقاره ندنبجا ایکی ؛لسهگ قارشی بیرینه -بیر شونقوْ  ایکی دهرئ ی ٥نآش
 لاوْ  ؛شسهدوٚ  ساواش زریندهاوٚ  نگوٚ یرئ    ار اق هسشانیق - هسشانیق ؛٦هسنلز وْ ب رلیانر ک

 جیدالر رسوٚ  ؛٧قادانسه اَر قلرهاوْ  صهار ؛آیریلسه قبضه چکیلنده یایلر ساری ساواشده
 آلینلی چقوْ  ؛رلسهشوْ  قان چالیننده قلیجلر ساو الدپوْ  قارا ؛چسهگئ ٩جیبیر ٨سولندهسوٚ 
 ،نلیدوْ  ردموٚ  ،قانلی زیؤ گ دمده لهئا ؛شسهدوٚ  هرئ ی ،لسهاوْ  دبوُ  لقوْ  یدلرگای
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .غردوْ  نیوٚ گ -غردوْ  نیوٚ گ نگیدوٚ گای مرد رخمزقوْ     ندیمنلوٚ اؤ 
 نلگ ،بدورچوٚ گئ نگنو وٚ گ نچگئ ناللّهد بیر ،١٠نگنسو اوْ  نگایشوٚ  ،نگغسو دوْ  نگنو وٚ گ
                                                                                                 .نگنسو دؤ  خیره ،رئد م هدد ،نگنو وٚ گ
  

▒  ۸  ▒  

   .١١دارر یاغی لوراوْ  نوٚ گ بیر یدهگای مرد دهرئ ی ندگئ رسپجه -َرسپجه
   .دلر کسکٔو  قدهداالشوُ  ١٣یاوزی ١٢لروٚ سوٚگ رسپ
   .١مرراوْ  بیلک چکیجک یاوزی ١٤یایلر قاتی زلیتوُ  آقجه

                                                           

  یان بارگیر: یو٘ک داشی -١
  ساتان: بُود، اْونبادان آیاغین اُوجونا قدر اْوالن حیصه (پاوه). -٢
  اٚوچ یاشیندا اْوالن آت دایچاسی -قُوالن: ایکی -٣
  نین بُو کانتکستده معناسی چْوخ آیدین دئییل. دوبدولی: کلمه -٤
  اوه)بیرینه قْوووشdق، بیرلشمک (پ -آشdق: بیر -٥
  چاملاق، سسلندیرمک -بْوزالماقبْوزالماق: اصلینده دوه نین بٔویورمه سینه عایید اْولور. هابئله  -٦
  صهار اْوخالریله اْوخالنسا. -صهار اْوخالرا ار قادانساقاداماق: میخالماق (سنگالخ)، اْوخالماق.  -٧
  س٘وسمک: سانجdق -٨
  جیبیر: جیدانین اُوجونداکی دمیر حیصه -٩

  (کتاب دده قْورقود، مقدمه). آلاله دfه یینجه ایشلر اْونگ,ز - آلالهْو�اق: د٘وزملک، یْولونا د٘وشمک. ا -١٠
  تْوپلو شکیلده سالدیرماق -داراش,قداراماق: ه٘وجوم ائتمک، سالدیرماق. عین کؤکدن بُو گ٘ون  -١١
  سوٚگو: سٚونگو -١٢
  باجاریقلییاوُوز : ایتی، کسکین، قاتی، یامان، اصالتلی،  -١٣
تُوزلی: تُوز آغاجی نین قابیغی ایله أورتوملوش و حاضیرال�یش یای. چْوخ احتیdال گُوره عئین کؤکدن فارسجا  -١٤

  تُوز آغاجی -درخت طوس



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١ 

   .٣الدورموْ  اَر ،رکودوربوٚ  قان ،یارر رکیوٚ  یجکیزدگ غنیمه یاوزی قلراوْ  ٢صهار لَکلیئی چاوٚ 
   .٧لربؤ  ٥،٦سونگسٚو  ،٤کتوروراؤ  باش جاقانیٛ چال یاوزی نگقلینجوُ  ساو الدپوْ  قارا
   .ساخلر اَری یتوسیندهقوُ  نتولنیقوُ  یاوزی قالخان آال

 ،چکر زیناؤ  آلتینه لوتبوُ  آال ٨تیشمدینئی یگلئی جاوُ  نگقاناتینوُ  یاوزی شنقار شاهی
 ،باخر باخی ،رورزدوٚ گ زؤ گ زینهیوٚ  جهان آری ،غوردوردوْ  نوٚ گ ١٠ستنسهاوٚ  ٩سییاغیری

 ،رسالوُ  فانطوُ  شینهقوُ  چای ١١لوجکبؤ  بیر ،رلوٚ گ بژلیوُ یٛ ق زینهیوٚ  رئی نزیندیوٚ  گٔو گ جهاوُ 
 قان جیندهاوُ  نگقیناقینوُ  ،نرقوْ  بارس ستینهاوٚ  نگنوٚ  تپه گٔو گ بنیآلوُ  ١٢کینجٚو  بیری

 مئی یگر یوٚ  متوٚ  کوبنیسٔو  نشددؤ  قابا ،زادورتوْ  کتٚو  جیندهاوُ  نگمچوقینو توُ  ،رچیالدوُ 
   .رملنوٚ ئی

  .قاپر نهصوْ  ١٣نندیسیقیٛ  للرؤ گ یاسدی نندهیٛ چال بازی  طبل یاوزی قرچقای آج
  .١٤ رشادوُ او٘  قاز یاوزی الچین آلجه

   .خریٛ ی رانئیج دهرئ ی لجهچؤ  ،رآلوُ  ١٦حّقار یندنسییٛ ق چایلر آغیر یاوزی ١٥تلکیاوٚ  زبوْ 
   .رورتوٚ ئی زهیوٚ  نیٛ آو ،رآلوُ  بیلدیرچین فره یاوزی رقییٛ ق روکوٚ گیٚو 
 رئی نیندهیٛ الچی قیا ساری نآرشوُ  شیٛ آلتم ١٧قابارمدین لیئب ساداق یاوزی قاپالن آال
 لندهگ آی بدرلی آال هستیناوٚ  ،موردنوروٚ گ موروٚ گ -موروٚ گ تندهاؤ  لوتبوُ  قارا ،رلنوٚ رئ ی

                                                                                                                                              

  اْومراماق: تیرتcک -١
  صّهار: هدفینه چاتاندا یاندیران، اریدن (اْوخالر) -٢
  مْوالدور: میُولدادار -٣
  ماقاؤکتورمک: پارچاال  -٤
  سو٘گسون: انسه، بْویونون آرخاسی -٥
  ک) -جیدا (  سٚوگٚو: -٦
  بٔوملک: پارچاالماق -٧
  گنج ایکن -قانادی نین اُوج یئلگی ئتیشمه دنیئتیشمدین: یئتیشمه دن.  -٨
ک٘وَرک و چیگین،  -یاغری/یاغرین. یاغیریسیمتنده: یاغیرینسی. یازیلیش سهوی اْوملالیدیر، چْوخ احتیdال گٔوره  -٩

  یان حیوانالرین آرخاسیندا عمله گلن یارا (دیوان، سنگالخ).  (هابئله مجازی آنالمدا) یو٘ک داشی
نین ا٘وستونده گ٘ون  یاغیریلیکله  ا٘وستونده. بئله -اٚوستندهاٚوستنسه: یازیلیش سهوی اْوملالیدیر، احتیdال گٔوره  -١٠

  ون دْوغdسینا شاهید اْولور.نین ا٘وستونده گ٘ون ک٘ورگی -دْوغوردور
  بٔولوجک: دسته، ییغین -١١
  سینی آالراق اْونالردان بیردانه -بیریجوکین آلوبنیجو٘ک:  بیری -١٢
  سیندان قیٛییندنگ: قییی -١٣
  کیچیک. -اُوشاقپارچا، بٔولوک. عئین کؤکدن  -اُوشاُوشاcاق: سیندیرماق، پارچاالماق (پاوه). کؤک اْوالراق  -١٤
  ی: بیر نٔووع آلیجی قُوشا٘وتلگ -١٥
  قیزیل قُوش، الچین - صّقارکلمه نین ایمالسی دٍوزگون نظره گلمیر. بلکه عربجه  -١٦
  ساداق بئلی قابارمادان: بیر ایگید کیمی حاال ساداق بئلینه آملادان، گنج ایکن -١٧



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٣٢ 

 زیلیٛ ق ایلن تکه ١ریٛ ق دهرئ ی جهاوُ  ،رنوٚ گسزیر  رندهؤ گ یروقینیقوُ  ،زلنوٚ  حمله چرماقهیٛ س
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .رو ر وُ دلد تا هنیسار آ  یس پنجه گٔو گ ،رروُ یندیٛ س ندلئب هاینج ،رآلوُ  ماریخده کیییگئ

 ٤نَکوٚ د ٣لیندهكوْ  نگنوٚ  شهئم روٚ گ نسازد رانآ  ٢قابارمدین یلر یٛ قار یاوزی   آصالن آجیقلی
 نستینداوٚ  باشی نیٛ آل ؛تردوُ  ریٛ آیق ؛رآیروُ  آت ؛رراوُ  ساّال  نلخیلردیٛ ا ؛رلنوٚ رئ ی رئی ؛رسالوُ 
 سوُ  کوبنیسٔو       ندیبیند یال بندیرمیوٚ یٛ س نیندگمو سوٚ  ،بموٚ ئی ات ؛رسالوُ    یرش آ  ٥رل کوره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .مورورسوٚ  قان ینهرئی
 قارده بنشیوٚ دؤ  لرینیٛ قار ؛لوراوْ  کیمی ار تیشندهئی قینهآیلوُ  آلتی یاوزی یگیان رتقوُ 

 جهگئ یاری ؛رتریوْ  ندهدوٚ  لّرییوْ  آقاج شیٛ آلتم ؛رآلوُ  اله ایزینی نیٛ یقوْ  آقجه ؛یاتر
 قابا ؛تردوُ  -قارپر میزینیس کجاؤ  قارتال ؛کرسٔو  ینیٛ ق نگآغیلوُ  داش رکجهب یانی ٦محلینده

 رکوٚ ت غونیوْ  ینیبوْ  ؛رورباتوُ  ساو لرینآزوُ  نندیٛ یان رتدؤ  ؛٧رِسیرَلنوٚ  جینهوٚ گ ینیبوْ 
 یتوسینهقوُ  دره قارا ؛رسالوُ  غاغوْ  نهیٛ غلاوْ  ایتک پؤ ک قارا ؛رهایخیردوُ  ندوٚ  غلینیاوْ 
 یاغلی ،باغر قارا دمینده ٩یمهقوْ  -یمهقوْ  ؛رشئد پكهاؤ  ؛چکر ٨رینگسی ؛الندوروردوْ 
  .تراوُ  خرپ -خرپ وقر یقوُ 

 ِچنِقر ١٣یایاسیٛن ،قریٛ چ نلدیوْ  نیوٚ گ غاغوْ  ،١٢نگغراسو اوُ  ١١َچر یاوزینه آتلر ١٠قچالوُ 
   .درگئ رسالوُ  ،رراوُ  هرئ ی ،١٤تپر

   .چارش بیلیک ،آزر عقل ،یرتسهگس قچوْ  ،یدگای بیر لسهاوْ  یایاق
   .١کربوٚ  لنگكؤ  یندهئی ١٥زلییوٚ  یاغلی

                                                           

  قیٛر : بْوز رنگده اوالن -١
  گنج ایکن قْولالری اُوزا�ادان، -قاریالری قابارمادان: اللری -٢
  کْولینده: کْولوندا -٣
  د٘ونک : (هابئله دٔونک) یُووا -٤
  نین معناسی بُو کانتکستده آیدین دئییل. کوره لر: کلمه -٥
  محلینده: زامانیندا -٦
  نین معناسی آیدین دئییل. ِسیرَلنور: کلمه -٧
  سینگیر: عصب -٨
  قْووما -قویمه قویمه: قْووما -٩

  ایپه گلمه ین چالُوق: سٔوزه باخdیان، -١٠
یامان درده  - چالُوق آتلر یاوزینه َچر (چْور) اُوغراسونگ آزار، یامان گ٘ون. -چْورَچر: یازی سهوی اْوال بیلر، احتیdال  -١١

  د٘وشسون، آزارا د٘وشسون.
  گٔوزلری قیزارسین، یامان خسته لیگه تُوتولسون! - اْونا چر اُوغراسُونگاُوغراسونک: اُوغراسین.  -١٢
  ایاسینی: یییه سینی -١٣
  تپیکله مک -تپمکتپر: تپیک لر. مصدر اْوالراق  -١٤
  یاغلی یٚوزلی: ا٘وزرینده بْوللو یاغ اْوالن یئمک -١٥



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٣ 

   .کرچٔو  ینگچی ،نگسرتمسوٚ ؤ گ تعالی حق ،یندهگئ ندوْ  یاماقلی
   ،روربیتوٚ  ایش یاماجینده لرگبی لواوُ  نیلشسؤ  زسؤ  ساقینیب -ساقینیب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                توروراوْ  یگرئ  ،تانوراوُ  رهنگصوْ    ،رئد م هدد ،نیلشسؤ  زسؤ  بساقینمیوٚ 

                                 

▒  ۹  ▒  

  
   .یمزقوْ  لوتبوُ  ،غرسهدوْ  نوٚ گ بیاالبیوٚ 

   .یدیئلاوْ  ئگی  ،ییدئلاوْ  اَر یدگای هامی نیوٚ گ ساواش
   .ملزاوْ  رکیوٚ  ده یدگای قچوْ  هگیرcگس ٢یلَریجها

 آمله ،آرخالی دار ،لّیئب قیسقه میدانده لاوْ  !٤یرتسیدیگس، الجه میدانده ٣آق آتلر هامی
 کید ندنیس هتپ   ،یلنیوْ ب ٦همسوْ ت ،یلّ کاک نمس ،یلكٚو ت لمخم ،٥یل سهنگا مرال ،زلیؤ گ
 ،دیرناغ یسوْ  ،زوناوُ  ٧قیآشوُ  ،ساتانلی نگئگ   ،یلسکٔو ک گنئگ ،یلیرغاس یمر یگد  ،یلقال وُ ق

 نالیند ار ؛رآلوُ  کجیلاؤ  -٩رلوٚ گ کجهاؤ  قیچقیرنده ،یاناشینده ؛رواردوُ  بدوْ  ٨باخینجاق دیک
 ٢ایاسینی ؛١زادورؤ گ داغ ؛١١رچرالوُ  زؤ گ ؛١٠قیزر دابان ؛ساچر پوککؤ  ؛دارتر جیلوْ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .یمزقوْ  چیخیر نمیداند لاوْ  ؛رورتوٚ ئی لرینهرئ ی ٣قیساغیندوُ 

                                                                                                                                              

چییریمک، سینده مصدر اْوالراق  بوٚکر: (حدیندن آرتیق) دْویار، هوسی دٔونر (دیوان). چاغداش آذربایجان ت٘ورکجه -١
  سٔوزلری ایله عئین آنالمدا.بیخ,ق 

  ایلَریجه سگیرcک: أونجول اْوالراق سگیرcک، اْوردونون أونونده دایاناراق ه٘وجوم ائتمک  -٢
  آغ: اُوجا.  -٣
 - سگیرSکسگیرتسیدی: سگیره یدی، یْورتاراق حرکت ائده یدی (فعلین آرزو و ایستک شکلی). مصدر اْوالراق:  -٤

سینده گنللیکله تأثیرلی فعل کیمی ایشلنیر  آذربایجان ت٘ورکجهحرکت ائتمک، چاپdق، س٘ورعتله ی٘ورومک. بُو فعل 
ده، بُو میثالدا اْولدوغو  دن ت٘ورکیه )، آنجاق بعضی باشقا ت٘ورک دیللرینده، اْو ج٘وملهآت سگیرSک، آت َسییرSک(

  کیمی، تأثیرسیز فعل کیمی ایشلنیر.
  انگسه: انسه، بْویونون آرخاسی -٥
  تْوسمه: تْوسd، قیسا -٦
  آشوق: قْول سٚوموگو (مهنا) -٧
  باخینجاق: آتین قْولالری و قیچالری نین آلت سٚوموگو (سنگالخ) -٨
غیرتسیز، جسارتسیز.  -أوکجه سیزجسارتلی، چاالغان.  -أوکجه لیاؤکجه (اؤکچه): دابان (سنگالخ). مجازی آنالمدا  -٩

  س٘ورعتله گلر. -أوکچه گل٘ورس٘ورعتله گرئی دٔوندو (پاوه). بُو اساسدا  -أوکچه ایتدی
  قیٛزر: قیٛزدیرار (دابان قیٛزار: دابان قیٛزدیرار، دابانی قیٛزار) -١٠
(دیّقتله  - چرا\کدیّقتله باخار، داغالرای گٔوزدن کئچیرر.  - گٔوز چرالُور، داغ گٔوزادورچرالور: (گٔوزلرینی) قیٛیار.  -١١

  باخdق ا٘وچون) گ٘وجنمک (پاوه).



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٣٤ 

 جیوٚ گ نگیدوٚ گای قچوْ  !یسیدیگئ ٤آال ینگچی یدگای یهام رکیوٚ ک رسموُ  اطلس آری
   .وارمز یال ،رتئی جیوٚ گ نگیدوٚ گای قچوْ  ؛تمزئی

 لاوْ  نغنیمیند ٧هگدؤ  -هگدٔو  !وارسیدی لرگبی ٦واری ستینهاوٚ  نگلروٚ  قلعه برجلی ٥آقجه
 ،ملزاوْ  وارمق ،وار چرومیاوُ  ندهیٛ لصوْ  - ندهیٛ ساغ نگنوٚ  قلعه لاوْ  !آلسیدی نی قلعه
   .یمزقوْ  رراوُ  کdنداری سیندهباروُ 

   .رمزئو  قلعه غنیمنیه ،یلرئا جهدین رسداری کیه ایچیند
 ؛یلاردوُ  آل رونندهؤ گ دهرئ ی نلوکوٚ گ ؟کر گ جهئن یدگای نوار  ستینهاوٚ  نگنوٚ  قلعه لاوْ 
 ؛سایبانلیگئنگ  ٩لندهیٛ اپی اطلسیلن ؛ولیئا اهبارگ یلندهکتی هرئ ی لنگاوٚ  رئدنی ٨لنگاوٚ 

 دین ه�د های ؛زلیسؤ  تکوناؤ  یندهئد رتوٚ گ یرئ ی ؛طنابلی لبوْ  چکیلنده ١٠آرشی -آرشی
 کولورتٔو  یاغ چالخاننده ؛١٣رلیمیراخوُ  ١٢ریاواشیدوُ  آتلر ١١قچالوُ  ؛جالدلی زیوٚ  رورتوٚ گ باش

 مین قسنتوْ  ،نگغوزو اوْ  ایچ مین سکسن ؛سی هگلکؤ  تاری قادر لی نعمت لبوْ  ؛شیالنینده
  ١٤!لسهاوْ  لتلیدؤ  کیمی پادشاه بایندر پادشاهی نگغوزو اوْ  داش

 رمتؤ ح یدلرهگای ١٦یگدوٚ گَد  ؛نگَد  ١٥کجهاؤ  هلر  قلعه برک دیانسه ؛وارنده تهاؤ  اندین
 ؛یگر یوٚ  متوٚ  نگوٚ ینلرگبی ٢رایموُ  ،رسالوُ  ؛نر ئو  جزا ،تدوروباوُ  قان قاواتلره ١نیَ مَ گد  ؛ندئا

                                                                                                                                              

گٔوز أونونه آملاق، گٔوزله مک، باخdق، نظر ساملاق، دقتله باخdق (پاوه).  -گٔوزSکٔوزَتَر. مصدر اْوالراق گٔوزادٚور: گ -١
(قانلی قْوجا  .آسالنینگ آلنین گٔوزه دٚوب بیر یُومروق ائیله اُوردو کیم، یُومروق چنه سینه تْوقوندو، اْوواتدی

  قانتورالی بْویو)
  نیایاسینی: یییه سینی، صاحیبی -٢
  ساغیندُوقی: ساندیغی، نظرده تُوتدوغو، نظرده تُوتوملوش -٣
  چیگین آال: چیگنینه آالراق -٤
  آقجا: اُوجا  -٥
  تٚوم، هامی، بٚوتون (سنگالخ) -باریواری: باشقا قایناقالردا هابئله  -٦
  دٔویه -دٔویهدؤگه دؤگه:  -٧
  اٚولنگ: یاشیل بٔولگه، اْوتالق (سنگالخ، دهخدا) -٨
  یاپیلنده: یاپیلمیش -٩

  چادیرین دٔورد یانیندان طناب چکمک. -آرشی چکمک - طنابالری آرشیآرشی:  -آرشی -١٠
  چالُوق آت: سٔوزه باخdیان آت، ایپه گلمه ین آت (پاوه) -١١
  لیم ائدن. ایپه گتیرن، تع -یاواشیدوردینج، یْوال گلیملی (دیوان). بُورادا  - یاواشیاواشیدور: ایپه گتیرر، تعلیم ائدر.  -١٢
  میراخور: بیگ آتالری نین تعلیم مسئولیتینی داشی یان شخص -١٣
باغینی ریاض خرم ایتسام، اْولسا: (چاغاتای تٚورکجه سی ایله بنزرلیک گٔوسرتن بیر ایفاده طرزی) اْوالر، اْوملالیدیر.  -١٤

  ائدرم (نوایی).باغینی یاشیل جنت ائدرم، شهرینی عظمتلی بیر شهر  - شهرینی سواد اعظم ایتسم
آتی حرکته گتیرمک اٚوچون ایکی بٔویروندن اهdلجا  -آتی أوکچه له مکاؤکجه (اؤکچه): دابان (سنگالخ).  -١٥

 -أوکجه َدیَنغیرتسیز. جسارتسیز. بُورادا  -أوکجه سیزجسارتلی، چاالغان.  -أوکجه لیتپیکله مک. مجازی آنالمدا 
  هٚوجوم ائتمک، سالدیرماق -دگه مکالراق اؤکچه رضبه وُوران، هٚوجوم ائدن. مصدر اوْ 

  هٚوجوم ائدن ایگیدلر. -دگه دٚوگی ایگیدلرَدگدیرمک، وُورماق. بُورادا  -َدگه مکَدگدوگی: مصدر اْوالراق  -١٦



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٥ 

 الدپوْ  قارا ؛رساقلیقوُ  یزنگد قاینار ؛چملیپر  آتی ورنگقوْ  ؛٣لیوٚ گسٚو  مسالخوُ  -مسالخوُ 
 ششپرلر دم ؛پیکانی قلراوْ  صهار ؛سی قبضه یایلر یقات ؛٥جیبیری نگجیدانوُ  رسوٚ  ؛٤یاملانی

 قاقان لّریندهکوْ  نگنوٚ  شهئم روٚ گ ؛دیسکیرکنی نگینو گیان قاپالن آال قیاده آل ؛٦دوسیگدٔو 
 داغی الناساو  ؛نجیسیقاپقوُ  نگینوٚ گنیا رتقوُ  دیلّی قاییش ؛نیگور گهٔو  نگینوٚ گیان آصالن

 دینی اسالم ؛رینگل ٧ربایجانذآ  لی هیبت ار مین سکسن ؛قیشالقلی قامیش ساری ؛ییالقلی
 ؛سیدلوُ  ذوالقدر ؛رکیؤ گ رایموُ  ؛٩یئگی رسالوُ  ؛زلیؤ گ ٨رچاقموُ  ؛آتلی ورنگقوْ  ؛تیقوّ 

   .رکگ سعادتلی کیمی ازانق غلیاوْ  الشاوُ  ؛وکیلی نگپادشاهوُ 
 آت تربیزده کند زیلجهیٛ ق ؛نچکؤ  نلهدوٚ  نیندگدیگ نگخینالینوُ  ؛وارنده تهاؤ  ناند

 ؛نسال تاالن قبایه ١١نُمسِکریل یندهگچدٚو ئک ؛نچکئ ١٠لیبد یینیسوُ  رکوٚ  ناَرَسیل ؛نلد نعل
 داغستانه نیلگلز  ؛نسال وکر اوٚ  ایچینه نگقیشالقوُ  مین ؛١٢نلکالناؤ  شdخینی نشیروانیل

 یارمه ؛١٣نقایتیمی نغنیمیند یندهگتپدٚو  ؛نآل بتپوٚ  دربندی قاپوُ  ردموٚ  ؛نسال فانطوُ 
  شاه ؛نیار  دیناؤ  نگقیتاقوُ  نقیلقیموُ  ؛١٥نردگو بٔو  اَر جیندهاوُ  نگجیداسینوُ  ١٤قاباق

 ،١٧ندقاراسوُ  ؛نر قوُ  ایچکی ستیندهاوٚ  نگچایوُ  رساموُ  ؛١٦نر گ سایبان ستیندهاوٚ  نگداغینوُ 

                                                                                                                                              

  ین، وُورمایان مه دگمین: َدگه -١
سالُور و ایمُور ائللری نین آدی عادتا ایمُور: اْوغوز خانین اْوغلو داغ خانا منسوب اْوالن تٚورک طایفاسی (دیوان).  -٢

یاناشی چکیلر. سالُور ائلی ده داغ خانا منسوبدور. ایمْورالر بُو گٚون قاشقای ائللری نین بیر قْولو حساب اْولورالر، 
آنجاق ایرانین باشقا یُوردالریندا دا ایزلری وار. تاریخی سندلره گٔوره بُو ائلین باشچیسی اْوالن ابوالقاسم بیگ 

جی ایلده ذوالقدر ائلی نین باشچیسی یعقوب خانال بیرلیکده شاه عباسا قارشی عصیان قالدیرمیش  - ۱۵۹۰یالدی م
  و حکومتین غضبینه اُوغرامیشدیر.

  ک) - جیدا، نیزه معناسینه (سٚوگٚو:  -٣
 -قارا پْوالد یاملانیرست، کسکین، اؤتکم (پاوه).  - یاملانیاملان: (قیلیج و باشقا سیالحالرین) کسیجی آغزی. هابئله  -٤

  قیلیجالری رست چاالن کیمسه.
  جیدانین اُوجونداکی دمیر حیصهجیبیر:  -٥
  آلَتی، رضبه آلتی.» دؤگمک«دؤگدو:  -٦
  آدربایجانمتنده  -٧
  چاقمور: ایلدیریم. -٨
  یئگی: ایییسی، یاخشیسی، لیاقتلیسی -٩

  تِلیبمتنده  -١٠
  یرئ آدیُمسِکر:  -١١
  أوزونه تابع ائتمک -لنمک أولکهأولکالنن: مصدر اْوالراق  -١٢
  قاییتdق: قْورخdق، ا٘ورکمک. -١٣
  یارما قاباق جیدا: ایکی اُوجلو نیزه -١٤
  بؤگوردن: بٔویوردن، باغیردان -١٥
  یایdق، آچdق، رسمک - گرمکگرن: مصدر اْوالراق  -١٦
  قاراسُو: یرئ آدی -١٧



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٣٦ 

 ؛سلطانی طربرسان ؛نلگ مزه(انُونگیچٚون)  ستیندهاوٚ  ال آمله یلنگیا نلریوٚ گ قیش نقباد
   .لسهاوْ  بهادر کیمی نداردوْ  دلوُ  غلیاوْ  یانق ؛یگبی دیوان ؛آقاسی بیات نیٛ قال
 ،آتلی شام ؛نلاوْ  سلطان مرصده تخِت  نآلتوُ  ؛نآل شامی ؛نآل حلبی ؛وارنده تهاؤ  ناند

 ؛ناقلییقی شقاراقوُ  چال ؛ملیچالوُ  کیرسه چایه ،قلیاوْ  نگخد ،یایلی ١گای ،لیبدوْ  شام
 ؛کلیدی نگوٚ لر  قلعه ؛یاماجی نگرسحدلروٚ  لتلیدؤ  ؛یمزاوُ  -یاcز صفاتلی وترگبوٚ  قارا

 نگلروُ یرجلبوْ  ؛٣ینَگیگئ ٢اجلراالنگی ؛یحصار  نگلروٚ رئ ی لچؤ  ؛جوابی نگلچیلروٚ ئا
ک ر وٚ ی باخنده لنیا بتیه نهیمیغن ؛٥لنیمراوْ  رئی ندنیبتیه ندهی یرئ ی ٤باسه آدا ؛یخرجلوٚگ

 یعمّ  لولندوقجهاوُ  ؛سالن یركاوٚ  ستانهوٚ رجوٚ گ نمتوٚ  قوزتوْ  باسنده هیوزنگاوٚ  ینیاغیا ؛ارنی
 قجهدوُ یقار ؛ارنی نیداؤ  نگنوٚ یشمنوٚ د جهکدُو وٚ یؤ ب ؛لناوْ  دیام هینوٚ گ قارا یتاسآ  لهیازانق

 بداغ قارا یباش یآقاسک یشئا قلم كی ؛یگوروگٚو ی غوزاوْ  نیقال ؛سدورنقوُ  قان نهیمیغن
   .لسهاوْ  غورلواوُ  یمیك

 ؛نیباغل آت نهیداسیج داقیب آال ؛٦نیاوُ  -باتوُ ی ندهیستاوٚ  لونوْ ی یدّ ئی ،وارنده تهاؤ  اندن
 یگیب ٨یجانغ یآلت ناوْ  ؛نیشدؤ  داش نهیآلت یس غربقه ؛آلن قالخان نهیآلت یباش ٧ساّالر
 یسییدا بوُ یمیتان ؛سالن آتدن ّكهی - ّكهی لنیرضب ریب ٩ینیسهره  ؛رندوُ  میقا نهیرضب

 ،شینمئا ئگدنی ؛گلن برابر یرضب لنیبداغ قارا ؛١٠گنسٔو  نیآغز بوٚ یئد شیكش یازانق
 ؛میرغضبی نپادشاهوُ  ؛١٢شیلتمسؤ  ئگی ینیآد لهیجیلیٛ ق ؛١١شیغمدوْ  ئگدنی
   .لسهاوْ  چاققوْ  ،پهلوان قیلیجنه یمیک ١٣نکیئگی لرباشیگیئ ؛یگیٚو ؤ ب نگدیلینوٚ یگب

                                                           

ایگ: ایگ آغاجیندان د٘وزلدیلمیش، ایپلیک اییرمک جیهازیندا ایشه یارایان، ایکی اُوجو سیوری اْوالن آلت  -١
ایگ آغاجیندان  -ایگ یایایگ قاییرماق ا٘وچون ایشه یارایان بیر نٔووع آغاج.  - ایگ آغاجی(ایضاحلی لغت). 
  حاضیرال�یش یای.

  یالینقاج: چیلپاق -٢
  گئییم باغیشالیان شخص. -گئینکگئیینَک: گئییم. بُورادا  -٣
  آدا باسا یرئیمک: ه٘وجوم ائتمک -٤
  اْومروملاق : اْوغوملاق، تْوز اْوملاق -٥
  اُویان، اُویویاناُوین:  -٦
  ساّالر (سالالر): سالالنان، دالغاالنان. -٧
ر و صفویلر دٔوورونده پادشاهین سیاسی و حربی . تیموریل، گٚوجلو، رستاُوجا، یوٚکسک -چانقاجانغی: مْوغولجا  -٨

  مسأله لر اٚوزره چالیشان یوٚکسک رٚوتبه لی مشورت شوراسی (سنگالخ، دٔورفر، پاوه).
  َرسَسینیمتنده:  -٩

اْونالرین سٔوزلرینه قارشی کْوبود سٔوزلر دانیشدی، سٔوزلرینه  -یآغ ساققاللو قْوجانین آغزین سٔوگدسؤگن: سٔوین.  -١٠
  و (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج بْویو).سٔوید

  یئگدن ائنمیش، یئگدن دْوغمیش: سْویلو، اُولو سْویلو -١١
  سٔویلتمیشسٔولتمیش:  -١٢
  یئگینک: یئگنک (شخص آدی) -١٣



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٧ 

 قفلینه مّکه لوباوْ  حاجی ؛نر ؤ گ زینیوٚ  نگپیغمروٚ  ده مّکه بنیواروُ  ؛وارنده تهاؤ  اندن
 - بچالوُ  دهرئ ی یددئی بیغلرینی ؛نلاوْ  صحابه ایچینده نگغوزو اوْ  بنیلوٚ گ ؛نچگئ اَلی
 ندیبیند نگبیغلرینوُ  هایخیرنده ؛نسانج ٢قایخی نندیآراس تاولغاسی ١قنیقالدوُ  ؛نگدٔو 
 ٤نگستو دوْ  رهبوٚ  ،یگیو ؤ ب نگکردستانوُ  ،نیوَر اَ  نگوٚ یرئ  قارا ؛نداشالن قان ٣دانلی غدابوُ 

  .لسهاوْ  قهرلوُ  کیمی اََمن نسایمی لومینیاؤ  ،سییاوروُ  نگخانوُ  جاناوُ  ،آقاسی
 الیبوُ  خانیله آالی ؛ندگئ لچیئا پادشاهه بیجن نپادشاهد بایندر ؛وارنده تهاؤ  نآند

 بیجن قایدیشده ؛نآل ٥تکاجئی رینیلّ ئا قیرباراغین ؛نکس نیٛ باش بخاراده بلخیله نگخانوُ 
 ٦فتیله ستینهاوٚ  اندامی آق دهیرئ  تمیشیئ ؛نچک ستم شوبنیدوٚ  ضبینهغ نگپادشاهوُ 

 یdقاوْ  قالین ؛نر اوُ  ینینبوْ  نگآلپوُ  ورنگقوْ  یندهگدیگ نگنو قاپالنتوُ  قایدیشده ؛نیقوْ 
   .لسهاوْ  خچیاوْ  کdندار ئگی کیمی افشار باشی رچیقوْ  ،یگچیچ لر معرکه ،یگیو ؤ ب

 نگرجیندوٚ بُو ب ؛لدوروردوْ  خندقلرین ؛رورقالدوُ  ٨لر حواله ؛ریدوٚ رئی ٧لری سیبه قلعیه لاوْ 
   .یمزقوْ  ،رآلوُ  رباغیردوُ  نی قعله لاوْ  نغنیمیند ؛درئا یشرئی رجینهوٚ ب لاوْ 

 ؛لسهاوْ  لریٛ ق وصفین نگغوزو اوْ  سای ،روبتوٚ ئی یسوْ  نبیاشیوُ  لر لیٛ ی زوناوُ  دهد قاری
  .بیلمز رهتوٚ ئی اشهب
   

▒  ۱۰  ▒  

  داال�زمی؟ میچکلره بنییٛ قال آرانده نباخ ٩سالاوُ  داغه قارلی نیات قارشی
 ییسوُ  ١٠ساسی ،الندروقبوُ  ،ایچمز لرئلا نباخ سالاوُ  چایلره نداشقوُ  ریآینیدوُ 

 ؟١لنمزمیسوُ 
                                                           

  قالدُوقنی: قالدیغینی -١
 قایخی: آرخایا دْوغرو اَییلمیش -٢
  بُوغدا دانلی: عیبارتین معناسی آیدین دئییل. -٣
  یرئ آدی بٚوره دْوست: -٤
  یئتکاج: یئتکج، یئتجک -٥
  فتیله : قانی قُوروcاق اٚوچون یارانین اٚوستونه قْویوملوش بیتکی -٦
  سیبه: آغاجدان د٘وزلدیلمیش، ه٘وجوم و م٘ودافیعه زامانی ایشه یارایان قْوروناجاق (دٔورفر) -٧
دٔویمک،  -بیرینه هاواال گلمکلرینده  چتین آنالشیالن بیر کلمه، آنجاق آذربایجانین بعضی یرئلی لهجه حواله: -٨

قاال دٔوین حربی آلتلر ایله قاالنین دیوارالرینا  -لر قالدُورور حوالهدیوان تُوcاق (ایضاحلی لغت). بُو اساسدا بلکه 
  رضبه ائندیرر.

 -اُوسال کِشیتحقیرله باخdق، گٔوزدن ساملاق.  -اُوسال باخ,قاُوسال: آلچاق، د٘وشوک، گٔوزدن د٘وشموش (پاوه).  -٩
  ایشلردن غافیل اْوالن شخص (دیوان). 

  ساسی: قْوخوموش -١٠



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٣٨ 

 آرخاسینه ٣قینیوُ جر یَ اَ  لندهاوْ  ٢ایلغار یشرئی نباخ سالاوُ  آتینه نمین آلتیندکی
  قابارcزمی؟ دابانینی نگیدوٚ گای لاوْ  چکمه قاتی ،تورمزمیؤ گ
 - نان ٦ندهسیییٛ ق شهرلر آقیر لندهاوْ  ٥ققیزلوُ  آقیر نباخ سالاوُ  ٤اوینهگ جفت یندهگشیئا

  رمزمی؟یٛ چاق بیوٚ ئد نان
 بنییوٚ ئد آیران آقجه توربنیؤ گ چاناق قارا ینلر وٚ گ یاز نباخ سالاوُ  ٨ساغینینه ٧یندهگشیئا

  زینمزمی؟گ نشیلرهقوْ 
 جاقیندهبوُ  نگردو یوُ  قارا قیپرتالجوُ  چندهکؤ  نرتدیوُ  لّرئا نباخ سالاوُ  ٩ینهگلو کؤ  کیندهیٚو 

 ١٠؟قاراملزمی
 ١٢نگلوتلیستوٚ  دندهگئ  لوقینهقوُ  لرگبی هگز اؤ  نباخ سالاوُ  ینهگب زاؤ  ١١ر�یشجهگأو 
  ؟١٣ملزمیوٚ گسٔو  ،ملزمیوٚ گدؤ  بنییوٚ ئد

  یوملزمی؟قوْ  ١٤ینهرئی حق �ازسیزجه نباخ سالاوُ  ماللره قویندهاوْ  کتابینی حق
 ،الیاس خرض ،ینب خرض قالنده دهسوُ  درین دهرئ ی دار نباخ سالاوُ  درویشلره نلیدوْ  قارا
  چاقیرمزمی؟ بنییوٚ ئد مدد مدد
 ناهدگدر  بوُ  لوباوْ  ١٥عاصی نباخ سالاوُ  محمده ستدوْ  زلییوٚ  صفا دینلی آری
  روملزمی؟سوٚ 

 شوُ ت ١٦همو لؤ ا جوٚ گ هجز یس لجا ،رئد م هدد ،نباخ سالاوُ  اللهه بیر نیاردا یگٔو گ -یرئ ی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ؟یمز ملوْ ا

  
                                                                                                                                              

  سُو سُوال�اق: سُو ایچمک -١
  یرئیش ایلغار: هٚوجوم -٢
  اَیَرجُوق: یَهرجیک -٣
  گاو: (فارسجا) اؤکوز  -٤
  قیزلُوق: قیتلیق، چاتیشdزلیق -٥
  قیراغینداقیٛیسینده: قییی سیندا،  -٦
  ائشیک: (بُورادا) کٔووشن، تارال -٧
  ساغیٛن: اینک و باشقا ساغdل حیوانالر -٨
  کٔولوک: یرئ شُومالیان و یوٚک داشی یان حیوان (دیوان، سنگالخ) -٩

  ؟قاملزمییازیلیش سهوی اْوملالیدیر. احتdال گٔوره  -١٠
  اؤگر�یشجه: أویرندیگی -١١
  رواْوغ -تٚولوتلی: تٚولو، ایری -١٢
  سؤگوملزمی: سٔویوملزمی -١٣
  حق یرئی: قرب -١٤
  عاصی: گ٘وناهکار -١٥
  گٚوج أولوم: آغیر، آجیناجاقلی أولوم -١٦



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٩ 

▒  ۱۱  ▒  

 داغ باخنده ندرئ ی ایراق ررینوٚ ؤ گ ٣یالچین - یالچین، ٢نیوٚ گ یزنگد خونندهتوْ  ١یالپا لهئی
   .ندوریهوٚ 

  .جلوسیوٚ گ آت نیوٚ گ ساواش رمینیلوٚ  ٤باسه یانین
 ال ،دارتر لوْ ج نالیند اَر ،رآلوُ  کجیلاؤ  -لیرگ کجهاؤ  لندهاوْ  ناؤ  قیچقرنده -دهاناشنی

   .ییسوْ  بدوْ  ،اصلی وروکگیٚو  رورتوٚ ئی غنیمه
 ،قاچر رسالوُ  لداشینییوْ  آلتینده لیجیٛ ق قارا ایچینده یاغیلر یاد دمده لهئا یدگای نامرد بیر
   .یسیتكؤ  ار ،یسیپ ٦کرنٔو  ،٥یچیه لداشیوْ 
 جیدایه رسوٚ  ؛٨رقادانوُ  خهاوْ  قایم ؛نردؤ  ٧هاولر ستینهاوٚ  نگنوُ یلداشوْ ی دیگیا مرد ریب

 لداشینییوْ  ،رآلوُ  باش یا ،رروٚ ئو  باش ای ؛رشوٚ بل قانه قیزیل ؛تورورؤ گ پاره - یارا ؛٩لورسوٚ سوٚ 
   .خاصی یدگای ،چیقوْ  نگاروٚ  ررتاروُ قوُ 

   .لییوْ  کعبه ١١ایپر�دی ١٠لهگ -واره
   .مالی ردجوا� کنمدیتٚو  ١٢بآلوُ  -بروٚ ئو 
   .مالی ١٣نگرو کوٚ  قازانیلمیش قیلنرلوُ کوٚ  کنورتٚو  زئت مزیکنئی ،رمزیکنئو 

   .زیسؤ  بهتان لرئا خراب یولر ئا بای آبادانجه
   .لینگکؤ  ار ئگی زرنگب یزلرهنگد ١٤رلییٛ ی -رلییٛ ی

                                                           

  یالپا: پاریلتی، ایشیق -١
  دنگیز گٚونی: گٚوندوز واختی دنیزده -٢
 پارالق. -یالچینکؤکونه اساسالناراق » یال«یالچین: دیک و چیلپاق قایا. عین حالدا  -٣
حرکت حالیندا سیچراییب،  –آتی یانین باسا مینمک یانین باسا مینمک: چتین آنالشیالن بیر عیبارت، احتیdال گٔوره  -٤

  آتین بئلینه مینمک.
هیچی هیچ: بُو کلمه نین متنده سهو یازیلمیش اْولدوغو احتیdلی چْوخدور، چٚونکی قافیه پْوزولوشونا سبب اْولور:  -٥

  ده اْوال بیلر. یْولداش بیجیین حالدا عئ(؟)، پیسی، کٔوتیسی. 
  نؤکر: (مْوغولجا) یْولداش -٦
  هاولر: باغیراراق، هایقیراراق -٧
  قادا�اق: تُوش گلمک، وُوروملاق، اْوخال�اق -٨
  سٚوسولور: سانجیالر -٩

  گلمکله -گله: چوخ گئدیب -واره -١٠
  ایپر�ک: داغیلdق، کٔوهنلمک -١١
  آملاقال -آلیب: وئریب -وئروب -١٢
  کٚور: اردمسیز، لیاقتسیز -١٣
  ماهنی، نغمه (دیوان) -یٛیرییٛرلی: دالغالی. کؤک اْوالراق اسکی ت٘ورکجه  -١٤



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٤٠ 

   .خاصی الدپوْ  رشانورقوُ  یدلرگای چقوْ 
   .باشی قولچوُ  نگنسو خوُ توْ  الدهپوْ 

 حق ،رئد م دهد ،نبالسیند بهتان روقوُ  ،ندیلیند نگقولّرو چوُ  ،نآغزیند ١نگآیقاقلروٚ 
   .زینگجانوُ  نگوُ ساخلس تعالی

  

▒  ۱۲  ▒  

   .٢اقرملَ اوُ  دهگٔو گ راردمیدوٚ  لوتبوُ  قارا
  .ماقدو یسوْ  یرئ ،بسینوٚ ا رئ ی ،کوبتٔو  ٥کلینتٔو  راردمیدوٚ  ٤سالوقبوُ  -٣قای

   .٦ایلdقی لئا ،بچیقوُ  -بچیقوُ  ،ببیتوٚ  تیاوْ  رمیدوٚ ارد داغلر قارا یاتان قارشی
   .داشdق ژایٛ ق قارشی یازه راردمیدوٚ  لرسوُ  نداشقوُ  ٧ریآییندوُ 

   .رماقاندوٚ  رناوُ د نهیزوٚ ی رئی ٨هگدؤ  -هگدؤ  ندنیزوٚ ی گٔو گ ردوٚ یاردم نیالچ آلجه
 رلنوبغوُ اوْ  نسیندییٛ ق نگلوٚ ؤ گ یاسدی ،نرتاسینداوْ  نگسارقمیشوُ  راردمیدوٚ  ٩قرچقای آج
   .قاپdق نهصوْ 
   .باسdق ١١حقار ستیندهاوٚ  لرسوُ  آخر ،ملاقآ  یرانئج لردهرئ ی لچؤ  راردمیدوٚ  ١٠تلکیاوٚ  زبوْ 
  .رماقتوٚ ئی زهیوٚ  نیٛ آو ،بآلوُ  بلدرچین فره راردمیدوٚ  رقییٛ ق ورکگیٚو 

   .آقارcاق زیوٚ  ،لوباوْ  غنیم یندهنگاؤ  آقاسی راردمیدوٚ  یدلرگای مرد
   .لنdقگا زتوْ  ،کوبچٔو  ماندوُ  بنیچاپوُ  میدانینده راردمیدوٚ  ١٢جلرقازاقوُ 

   .d١٣قکبٚو  لیوْ  ،بیروٚ گ لهیوْ  راردمیدوٚ  لرقایتابان

                                                           

  آیقاق: انگی بْوش، یانشاق -١
  اٚورله مک: سس ساملاق (مهنا) -٢
  قاریشیق یاغان یاغیش و قار (سنگالخ) -قایبْوران (حیان). هابئله  -قای: قار -٣
  اُوزاقدان یاخینالشان دُومان (کتاب اإدراک) -ُوساریقببُوسالوق:  -٤
  تؤکل: یاغمُور، تؤکونتو -٥
  یایلdق: یایالماق -٦
  آییٛندُوری: آیدین و دُورو -٧
  دٔونه، دال بادال - دؤگه: دٔونه -دؤگه -٨
  قرچقای: بیر آلیجی قُوش نٔووعو -٩

  ا٘وتلکی: بیر آلیجی قُوش -١٠
  قُوشوحّقار: بیر نٔووع دنیز  -١١
  قازاغُوج: (هابئله قازاقُوج) چاپاغان آت -١٢
  بوٚکمک : (یْول) أوcک، طی ائتمک -١٣



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤١ 

 کامل نببسلیوٚ  زیقوُ  رپهکؤ  ،کdقتٔو  ٢لیندؤ  نبملشوٚ  قارشی یازه راردمیدوٚ  ١لّریٛ آغای
  .تdقئا

  .تdقئا تعریف یدهگای مرد یدیگای مرد راردمیدوٚ  زانلراوْ  آلپ
  

▒  ۱۳  ▒  

   .رکگ بدوْ  نیوٚ گ ساواش آلتینده نگیدوٚ گای مرد تdقهیٛ قای بنینوٚ دؤ  ،یرcکهگس ٣نوبنیسوٚ 
   .رکگ اَردم هuیلن یدهگای مرد لنdقهگا بآلوُ  ستیناوٚ  نگو بدوْ  لاوْ 
 لّریندهقوْ  نگیدوٚ گای مرد رماقهشوٚ دوٚ  هیرئ  قارا نلیندبئ آت غنیمینی ٤بلیوُ بوُ  جیدا آال
   .رکگ تقوّ 
   .رکگ لتدؤ  یدلردهگای -یسیگر ئو  نگاللّهوُ  بیر ؛نگیلسوٚ ئن داخی تقوّ 
 امان اَر نخیلییٛ  .رمسهلدوٚ اؤ  یدیگیا یدگای ،٦یمسهیٛ ق اَره اَر زماقهرقوُ دوُ  اری ٥کنخییٛ ی
 مروت دمده لهئا لّریندهقوُ  علی ،لوراوْ  ده علی مردان شاه مروت ،سهئد مروت ؛سهئد
   .رکگ
   .رکگ رکیوٚ  هیرcگگس غنیمه نلگ ٧ّکهئی

 ،قانلی زیؤ گ ،رکلییوٚ  متوٚ  ،سایمز ٨ایکی هگشموٚ گدؤ  - هگالّشم ایچینده نگیاغینوُ  لاوْ 
 اعتبارلی ١٠سینده هیگجگئ نگدوٚ گای مرد رخمزقوْ  نمیندلوٚ اؤ  ،٩یلَگاَکو٘  قاوْ  ،نلیدوْ  ردموٚ 

   .رکگ لداشیوْ 
   .رکگ ١١مزاج هگایچم رشابلر آل روبموٚ سوٚ  - روبموٚ سوٚ 

                                                           

  آغاییٛل: قْویون سٚوروسو -١
  دٔول: نسل، تْوخوم -٢
  مینٚوبنیسٚونوبنی: یازی سهوی اْوال بیلر، چْوخ احتیdال گٔوره  -٣
  فیرالcاق، تْووالماق -بُوالماقبُولیوب: مصدر اْوالراق  -٤
  ییٛخیناق، ییٛخیلمیشییٛخینک:  -٥
  : قییdمالیدیر.قیٛیمسه -٦
  ت٘ورکلرده بیر آت نٔووعو (نوایی، محاکمة اللغتین). -یئکهیئککه: (مْوغولجا) بٔویوک، ایری. عئین حالدا  -٧
  ین ایکی سایمز : ایکی دفعه سایdیان، تردد ائتمه -٨
 اْوخون تاخیلدیغی و سانجیلدیغی یرئ. -اْوق اکٚولگیاگلنمک یرئی.  - اک٘ولکاکٚولک: چتین آنالشیالن بیر کلمه. بلکه  -٩

گٚوموش  - اْوقاْوملالی. بُورادا  دم٘ور دْونلی، اْوق اک٘وگلییازیلیش سهوی احتیdلی دا وار و بُو ا٘وزدن احتیdال گٔوره 
  دمیر دْونون اٚوزرینده گٚوموشدن سٚوسله مه لر. - اکٚوک(پاوه)، 

  لجا) آرخا، انسه (دٔورفر)گئجیگه: (مْوغو  -١٠
مزاج: (عربجه) قیلیق، اوقات، روحسال دُوروم. اسکی یُونان طب بیلیمینه اساسالنان و دٔورد cل ع٘ونصور ایله  -١١

باغلی اْوالن دٔورد انسان قیلیغیندان بیری، cپرامنت. دٔورد قیلیق یاخود دا cپرامنت بُونالردان عیبارتدیر: قان 
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٤٢ 

   .رکگ ٢رساققوُ  یددهگای مرد مجلسده ،ایچینده لر معرکه ١هگرمسیندوٚ  ینیگایچدٚو 
 ،سلیناموُ  دنیاده بوُ  ؛نخاتوُ  رگا ؛راردوٚ  رگا .رکگ ارده غیرتی ار ،رکگ ارده سیناموُ  اَر

   .رکگ ّچاققوْ  ،غیرتلی
 ،آلتینده نگوٚ رئ ی قارا نبزمیوٚ گ زیندهیوٚ  نگجهانوُ  آری غلیاوْ  آدم سیز غیرت -سیز سناموُ 

 .رکگ ردهوْ گ
   .ئگی  ملسهاؤ  لینجهاؤ  یدلرگای مرد شیٛ مداالش ستهاوٚ  غیرت ،میشیوٚ ؤ ب ستهاوٚ  سناموُ 

 توزاوْ  چاوٚ  ،لسهاوْ  لوراؤ  یدلرگای یخشی .لوراوْ  یاالن زیسؤ  درقوُ قوْ  م هدد ،سکئد ملزاؤ 
   .ئگی لدورسهدوْ  یاشینی ناوْ 
 ،بدورچوٚ گئ زنگنلروٚ وٚ گ نچگئ ،رئد م هدد ،نگلسوٚ گ لیدوْ  لتیلندؤ  زنگیاشوُ  ناوْ  توزاوْ  چاوٚ 
  .نگنسوٚ دؤ  خیره زنگنلروٚ وٚ گ نلگ
  

▒  ۱۴  ▒  

   .رلوٚ اؤ  تپیکده لوراوْ  نوٚ گ بیر ٣قاوات بیلمز شینتوُ  -تایین
   .رلوٚ اؤ  قدهمروُ یوُ  رلوُ اوْ  نوٚ گ بیر یدگای بدمست ایچکیسینه

   .رلوٚ اؤ  ساواشده یندهنگاؤ  آقاسی زاؤ  یدگای مرد ملزاؤ  قدهمروُ یوُ  ،ملزاؤ  تپیکده
   .رلوٚ اؤ  ایلغارده نیوٚ گ ایلغار یشرئی آتلر بدوْ  مرییوُ  ٤یگریجگدی

   .رلوٚ اؤ  کاروانده دوه ٥بُختی یاسدی دابانی
   .رلوٚ اؤ  شیالنده یلنطوْ  یینقوْ  انغدوْ  ،قچوْ  لیسیخوُ توْ 
 آقیر چمجیدهاوٚ  ،رروٚ توٚ گ مال ،٦رنوٚ یشیرینج ،رلوٚ گ ایکی بواروُ  بیر داداننلر رلوقهغوُ اوْ 
   .رلوٚ اؤ  الدهنگچ نستمیل ،رشدوٚ  نهیغضب لرگبی
 ،رلوُ اوْ  مقوْ  یادلر لاوْ  ،هسبیش نگآشوُ  زلییوٚ  یاغلی ٢واننلرگ ١جینهاوُ  یاد بنییوُ قوْ  مینیقوْ 
 سنی ،رئد مردوٚ ؤ گ نه ،رئد مدوٚ ئی نه شندهدوٚ  ایش یارامزجه ،رداغیلوُ  بیوٚ ئی لهوٚ گ -لهوٚ گ

   .ز�د مردوٚ ؤ گ ،درگئ رسالوُ 
                                                                                                                                              

انسان رشاب ایچنده  - ایچمگه مزاج گرک آل رشابلری. بُورادا قیلیغی، صفرا قیلیغی، سئودا قیلیغی و بلغم قیلیغ
  قیلیقلی و ذٔووق صاحیبی اْوملالیدیر.

  سینیرمک، هضم ائتمکسیندٚورمک:  -١
 جسارت. -قُورساققُورساق: س٘ود امر حئیوانالردا اْوالن دٔوردونجو معده. بُورادا حقیقی و مجازی معنادا ایشلنمیش  -٢
  غون، قوادقاوات: خائین، پْوز  -٣
  دیگریجک: ساغری، آتین ساغریسی -٤
عجم قاریشیغی  - بُوختی دوه: (احتdال گٔوره و افسانه اساسیندا بابیل حاکیمی بخت النرصه منسوب اوالن) عرب -٥

  بیر دوه نٔووعو
  شیرینجیمک: دادا�اق -٦



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٣ 

 ،نوانگ اللّهه ،نگدایا اللّهه بیر نگرسدایانوُ  ،نگواگ اللّهه بیر دهگٔو گ -دهرئ ی نگرسگوانوٚ 
   .خیرییٛ  داغلر قارا ،رسهاوُ  قمروُ یوُ 

 ،نایdند آخرتده ،نقرآند اسیندهیدن، نگلسوُ اوْ  مدد نبلوُ اوْ  ستدوْ  هللا آخر ،هللا اول
   .نگلمسوٚ ائ نصیب بی ندیداریند نگمحمدوٚ  زلییوٚ  صفا

  
 

▒  ۱۵  ▒  

   ،شهری قیان قیغدوُ دوْ  نوٚ گ بیاالبیوٚ 
   ،شهری ٣ایجان دوقیغوُ دوْ  زیلدوُ یوُ  دان

   ،لیئا نقارخوُ  ٥رملیدوٚ وٚ گد  جه ایت قارا ٤سی قارینجه
   ،لیئا ٧ردبایبوُ  ٦کنمدیتٚو  یاغی - بالی

   ،لیئا ٨لاَبروُ  رلیئا معاش نکیلشّ ئا
   ،لیئا ردکوٚ  ٩یلرئا مسکن لردهرئ ی رسپجه -رسپجه

   ،لیئا شنیاوٚ  ایله ملوروُ اوُ  ندیقدیم ١٠رمسلdندوُ  نجیلیٛ قل
   ،لیئا صلموُ  ١١ردوٚ  قلعه بیر ویئا هر

   ،لیئا بغداد ریتاقیدوُ  انبیالر -لیالراوْ  ندیقدیم
   ،شهری زینگدر  نهمدانیل ملزاوْ  فرق انصاف -ایdن
   ،پراغیتوْ  قم رنسبتدوٚ  پراغینهتوْ  کربال

   ،شهری کاشان ١٢رملیدوٚ وٚ گد  یلینگ شهرلر جمیع
   ،شهری اصفهان قیچیقدوُ  وزیرلر زاوُ 

                                                                                                                                              

  اُوج: مرام، ایستک، هدف -١
  گٚووننلرگواننلر:  -٢
  یرئ آدی -٣
  قاریشقاقارینجه:  -٤
  اْوالندگٚوملیدٚور:  -٥
  توکنمه ینتوٚکنمدی:  -٦
  ائل آدی -٧
  ائل آدی -٨
  ین، ائدن ائیلر: ائیله -٩

  مسلdن اْوالنمسلdندور:  -١٠
  قلعه اْوالندور:  قلعه -١١
  اْوالندگٚوملیدٚور:  -١٢



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٤٤ 

  شهری، شیراز قچوْ  بیمحبوُ  ٢یلدگ ١یایاق ،تدیگئ آتلی
   ،لیئا چرکس ٣رپاریلدادوُ  آالجیدا

   ،لیئا عرب هگبیل زیاؤ  ،کرٚو وٚ گیٚو  آتی
   ،لیئا هندی آقجه دیشی ،قارا زییوٚ 

   ،لیئا نیقزو پرقوْ  کاهل ،لراوْ  ٤رکوٚ  غدوقیدوْ  ،تیکر رککوٚ  اَرککلری
   ،لیئا طارم لدیگ سیز مال ،تدیگئ لیمال
   ،یلئا خلخال لنیكرمل خمزیٛ چ لقوُ چوُ  ندنیچیا دنیمیقد
   ،لیئا یالنگ قیقدوُ یٛ چ ٥یلرگدوٚ  آق

   ،شهری اردبیل دیارینده ربایجانذآ  ،پالوینه ریلنوٚ سؤ  آدی لدهاستنبوُ 
   ،لیئا شیروان خیوْ  مروتی ،قچوْ  سی آقچه ،قیچیقدوُ  نیٛ یقوْ  ٦تالش

   ،لیئا ختا هاینج لیئب ،قارا زیؤ گ
   ،لیئا رجیگوٚ  لی رمههؤ  ساچی قارا

   ،لیئا مروُ  مزقیٛ چ ٧لتاؤ  نایچیند نقدیمید
   ،لیئا َرشَول ،نخجوان ،ایروان ٩رشجه آدمی ،٨رجهگ چیسیگئ

   ،لیئا تربیز رملیدوٚ وٚ گد  یناقیاوْ  آت ،چاناقی قان نقدیمیند
   ،لیئا ١٠جاناوُ  دیارینده ربایجانآذ ،ردییوُ  نگپادشاهلروُ  ،ییقناقی نگلروُ لوُ اوُ  نقدیمید

   ،علی آصالن ؟کیمیدی رسداری اَرَنلر چاو .اَرنلر ١١چاو ؟آچدی کیملر لریرئ ی بوُ 
   .درقوُ قوْ  م دهد اری بیات ؟یلدیسؤ  کیم یلریسؤ  بوُ 
 

                                                           

  یرئدهیایاق:  -١
  آتلی گئتدی، یایاق گلدی: آتلی گئدیب، یایاق گلن -٢
  پاریلدادانپاریلدادُور:  -٣
سنین اْوغلون اردمسیز چیخدی (دیرسه خان  -سنینگ اْوغلونگ کٚور قْوپدی، ارجل قْوپدیکٚور: لیاقتسیز، اردمسیز.  -٤

  (قازان بیگ اْوغلو اُوروز بیگین تُوتساق اْولدوغو بْوی) تانری بیزه بیر کٚور اْوغول وئرمیش...اْوغلو بُوغاج). 
  دٚویولردوگیلر:  -٥
  نین آدینا اشاره اْوال بیلر.  نین معناسی ائله چْوخ آیدین دئییل. تالیش خالقی تالش: کلمه -٦
  لیک أولَت: یْولوخوجو خسته -٧
  گرجه: قْوتور -٨
  رشجه: رش قْوپاران، آرا قاریشدیران -٩

  یرئ آدی -١٠
  جسارتلی - چاوچاو: اُوجا سسلی (حیان)، بُورادا  -١١



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٥ 

▒  ۱۶  ▒  

   .غسهدوْ  ندهوٚ گ ،رئد مه دد ،روینوٚ سَ  نشوٚ گ بیاالبیوٚ 
   .بالغیرسه ندوٚ  ،روینوٚ سَ  آی سیندهلوُ دوْ 
   .وارسه حاجی کز بیر لدهیٛ ی ،روینوٚ سَ  مکه غریدوْ 
   .شسهدوٚ  لقبوُ  حّجی سیندهقاپوُ  حق ،روینوٚ سَ  حاجی نوار 

   .لسهاوْ  غلیاوْ  چاقینده قجالوُ قوْ  ،روینوٚ سَ  لر جهقوْ  یاشار شیٛ آلتم
   .سهقوُ اوْ  قرآن ،روینوٚ سَ   غالناوْ  نلاوْ 
   .آچیلسه بختی ،روینوٚ سَ  قیز یلیبوْ  ١قاتوُ 
   .رسهتوٚ ئی حق دینهمقصوُ  - مرادینه ویندهئا نگآتاسینوٚ  ،روینوٚ سَ  غالناوْ  ٢رالقدوُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .هسکٔو ت نیلؤ د نبوٚ ش مله یشقار  یازه ،روینوٚ سَ  لّریٛ آغای
   .کسهچٔو  ماندوُ  ،بلنوٚ گا زتوْ  میدانینده ؛روینوٚ سَ  جلراقوُ ز قا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .  هسسک لز نم هد جهگئ قرانقلوُ  ،روینوٚ سَ  لرقایتابان
   .٥مشاتسهیوُ  ٤دالیدهگئنگ  ،بیلکده آق یدلرگای چقوْ  ؛روینوٚ سَ  یایلر قاتی ٣زلیتوُ  آق
 ،بدلوٚ  باغر ،بکوٚ سٔو  یمگئی کجَ گَ َد  شمنینهدوٚ  ؛روینوٚ سَ  قلراوْ  ٦صهار لکلییئ چاوٚ 
   .تسهاؤ  -بچوٚ ئک

 بخوُ  زینهیوٚ  رئی ٨بکوٚ بٚو  -ایلیب نلیندئب آت غنیمی ،روینوٚ سَ  دالریج ٧رسوٚ  بیدقلی آال
   .رسهاندوٚ 
   .لسهبؤ  ٩نسوٚ گسٚو  ،بروُ چوُ اوُ  باش ؛رنوٚ یوسَ  جلریٛ قل ساو الدپوْ  قارا

   .تسهرکوٚ بوٚ  قان ،بیاروُ  قباق بنینجوٚ ئی تاولغالر ؛روینوٚ سَ  ششپرلر روٚ گ پرلی آلتی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                             ٢                                                                هسر وٚ تئی یوْ س ١هدنیرظن رل هاشداپ ،روٚ نیوسَ  رلناز وْ ا پلآ  ییوْ س م هدد

                                                           

اُوجا  - تْوقا بْویلیداغ، تپه (پاوه). بُو اساسدا بلکه  -تْوکای ائله چْوخ آیدین دئییل، آنجاق نین معناس قا: کلمهتوُ  -١
  بْویلو.

  ساققالسیز (پاوه) -دُورالقآریق، ضعیف (دیوان)، آنجاق  -تُرالقدُورالق : اسکی قایناقالردا  -٢
  تُوزلی: تُوز آغاجی نین قابیغی ایله أورتوملوش و حاضیرال�یش یای -٣
  دالُو: (مْوغولجا) چیگین -٤
  یُومشاcاق: اَیمک -٥
  ذوب ائدن، اریدنصّهار:  -٦
  س٘ور جیدا: قْوجا قامیشین قالین گٔووده سیندن دوزلدیلمیش نئیزه -٧
  بوٚکوب -ایلیب بوٚکٚوب: اَییب -٨
  سوٚگسون: انسه، بْویونون آرخاسی -٩



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٤٦ 

 

▒  ۱۷  ▒  

   .ملدوُ اوْ  تلوُ بوُ  زیندهیوٚ  گٔو گ ،میسهسارالدوُ  ،٣سهیلدومروُ بوُ 
   .مازانیدوٚ ق نلاوْ  ماندوُ  باشینه داغلر جهاوُ  ،٥ملدوُ اوْ  چیسکین لرهرئ ی ٤آوه آلچاق

 رئی ،١٠مساچدوُ  ٩آغوُ  ،٨مالندوُ دوْ  داغ ،٧مچالدوُ  قیروُ قوُ  بنیلوُ اوْ  ٦نیوَر اَ  رئی باشلی یددئی
   .مدوٚ یازنق ١٢رنموٚ سوٚ  ندوْ  بچكوٚ  نفس ،١١میادوُ بوْ 

 .متمیشدوٚ گئ دیبینه نگداغینوُ  ١٤لپهچؤ  نگآالچاقوُ  ،مرمیشدوٚ توٚ ؤ گ ١٣مآقالروٚ 
 زیقوُ  رپهکؤ  ،ملیشدیزوٚ سوٚ  ریٛ چاق لعلی ،لمیشدییٛ چات سایبان آال مشدوُ یٛ رمیوُ بوُ 
 ساقَدکی .لدیگ - آیریلدی داش قارا بیر نقیاد .مایچیریدوٚ  ملهآقالروٚ  .١٥ملیشدیوروٚ چَ 
 نی پیاله مهالوٚ  لسوْ  نمدالوٚ  ساق .قاچدی لهسوْ  لرگبی لَدکیسوْ  ،قاچدی ساقه لرگبی

   .مازانیدوٚ ق نساخلی داشی اقار  بروٚ ئو  قارشی ١٧میقاریلروٚ  ١٦متپرcدوٚ 
 شیٛ د ،نگزوُ غوُ اوْ  ایچ .١٨دیینااز ق باcن شیٛ آلتم ،لوٚ گد  آلتی نلگ نخاند کافر ردموٚ  آال
 ١٩آق ،مردوُ لدوُ دوْ  چاقیر لعلی ایچینه .بیلمزدی رهتوٚ ؤ گ نیندرئی شبوْ  آقالری نگزوُ غوُ اوْ 

                                                                                                                                              

حٚوضورونا گئتدی. (غازیلیق قْوجا اْوغلی  - خانین نظرینه واردیقالقدی، باییندیر نظرینده: أونونده، مجلیسینده.  -١
  یئگنک بْویو)

  سْوی یئتیرمک: شعر سٔویله مک -٢
  بْوزاردیم. -بْوزولدومبیر احتیdال گٔوره  -٣
  آوا، دٚوزنلیکآوه:  -٤
  اْوالن، اْوالریکن -٥
  اَوَرن: اژدها -٦
  چاالن -٧
  دْوالنان -٨
  آغُو: زهر -٩

 ساچان -١٠
  بْویایان -١١
  دْون سٚومورمک: دٔویوش زامانی اژدها کیمی درین نفس چکه رک، قارشی طرفین حربی گئییمینی ایچینه چکمک. -١٢
  آقالرٚوم: آقالرومو -١٣
  داغ آدی چٔولپه: -١٤
  چئوریلمیشدی، تْونقال اٚوسته چئوریله رک قیزاردیلمیشدی.َچورٚوملیشدی:  -١٥
  دن تپرcهتپرcدٚوم:  -١٦
  لقاری: قوْ  -١٧
  قازان: یئمک بیشیرمک اٚوچون ایشه یارایان درین قاب -١٨
  آق: گ٘وجلو، قدرتلی -١٩



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧ 

 �زدؤ  دلوٚ  مآدوُ  .میدوُ قوْ  هرئ ی بنیشادوُ بوْ  ازانیق قارا .مردوٚ توٚ ؤ گ بخوُ  ستینهاوٚ  نگدالیموُ 
   .مازانیدوٚ ق نازانق آد ایکن

 نیندزینوُ بوُ  کهت آلتی ناوْ  .یایی ساری نگکافروٚ  لاوْ  لمیشدیگ نکافرخاند ردموٚ  آال
 ٢زدیلبیم تپرده آقالری نگز غوُ اوْ  دیش ،بکلری نگزو غوُ اوْ  ایچ .یایی قاتی ١ملیشیدیوُ ر قوُ 

 نآلَ  قیلوُ  وکیل نپادشاهد ،٥مچکدوٚ  ٤بمشادوُ یوُ  دالیدهگئنگ  ،بیلکده آق ٣کَُوورنی
   .مازانیدوٚ ق

 .ناملاسد جیاوُ  ،شیش الدپوْ  ٦متوُ دوُ  ّدیئی ،لوٚ گد  آلتی لمیشدیگ نخاند کافر ردموٚ  آال
 ٨جلدوُ  نیخاتوُ  رالبوُ  نزوُ اوُ  ییبوْ  ،قیزی پادشاه .متدوٚ ئا پرچین هرئ ی قارا میلهدابانوُ  ٧آق
   .مازانیدوٚ ق نقاپ
  
  

▒  ۱۸  ▒  

   ،١٠قاله تیکان ،کنهتٚو  یتلر اوْ  داغ ،لهگ -بپوُ قوْ  لر زمانه ،٩النهدوْ  لیٛ ی  ،تهاؤ  آی ،رئد م هدد
   .قاله ساواش نلیدعو ،کنهتٚو  کدیریلٚو  دادلی

  .قاله عوام ،کنهتٚو  لرگبی اصل
   .١٢لهاوْ  بهاوْ  دهرئ ی بیر ،قیلهیٛ ی  ١١لرسیلینتی

                                                           

  قُوروالن -قُورُوملیشدیقُوروملاق: یایین تاریم چکیلمه سی، یایین د٘وزلیشی. بُورادا  -١
  بیلمه دیگیبیلمزدی:  -٢
اینجه، یُومشاق، ظریف.  -کٔوورکاینجلتمک، یُومشاcاق (دیوان). همین کؤکدن  -کَوٚورمککَو٘وره: مصدر اْوالراق  -٣

  (چْوخ احتیdال گٔوره) کیریش، یای کیریشی. -کَو٘ورهبُونا اساسالناراق 
  یُومشاcاق: اَیمک -٤
 چکن -٥
یئددی قبضه پْوالد  -پْوالد شیشیئددی دُوتوم قبضه.  -تُوتوماُوزونلوق أولچوسو. عئین حالدا احتیdال گٔوره  دُوتوم: -٦

  شیش.
  آق: گٚوجلو، مٔوحکم -٧
(عربجه) گ٘وجلو، مٔوحکم، دایانیقلی، دٔوزوملو (معجم)، یئیین، س٘ورعتلی (دهخدا، ایضاحلی لغت).  -َجلدجلدُو:  -٨

رعتلی طرزده أوزونه سٔوز یْوخ کی، قازان بُورادا بیر قادینی سو٘  بْویی اُوزُون بُورال خاتُونی جلدُو قاپن قازانیدٚوم.
چالدی  -جلدُو قاپنگنین باشقا بیر یْوزومو:  حیات یْولداشی ائتدیگیندن و اْونونال ائولندیگیندن دانیشیر. کلمه

  قاپان، چاالراق قاپان، س٘ورعتلی طرزده أوزونه حیات یْولداشی ائدن.
  گلر بیر گٚون، آی أوتر، ایل دْوالنار.ته، ییٛل دْوالنه: آی اؤ  -٩

  قاله: قاالر -١٠
  چٔوپ -سیلینتی: آتیالجاق شئیلر، چٔور -١١
  اْوله: اْوالر -١٢



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٤٨ 

   .لهاوْ  لی کنت دهرئ ی بیر ،قیلهیٛ ی ١درینتیلر
   .لهاوْ  غهداروُ  داهیجه شئب ،لسهاوْ  خاکوْ  ایکی کنتده بیر
 نیوٚ گ نگنوٚ یاالنچی بدنفسیلن قدهرتالوُ اوْ  ،٢رل بیتمیه زینهسؤ  نگبیرینوٚ  بیر داهی الراوْ 

   .غهدوْ 
   .یلرمسؤ  یبیگ رمیشؤ گ م دهد ،من رممیشمؤ گ نلریوٚ گ لاوْ 

   .لهاوْ  لّریٛ ی زنمبیلی قیشی -یازی
   .لهاوْ  لّرئا بیلینمز جیوٚ گ -قّوتی

   .لهاوْ  ییالق لر شالقیٛ ق ،لهاوْ  شالقیٛ ق ییالقلر
   .لهاوْ  نشیقوْ  آرایه بیر ویئا رکوٚ ت نویلئا تات
   .لهاوْ  ققاریشوُ  بیربیرینه چاناق داش ،چاناق آقاج
   .آله تات هم زینییٛ ق رکوٚ ت ،آله رکوٚ ت زینییٛ ق تات
   .دیه دایی سینهیدای غالناوْ  نلغوُ دوْ  نزیندیٛ ق تات

   .دیه خالوُ  ندرهدؤ  -رهالندوُ دوْ  ،هبیلمی دیه دایی سینهیدای غالناوْ  نلغوُ دوْ  نزیندیٛ ق رکوٚ ت
   .یلرمسؤ  یبیگ رمیشؤ گ درقوُ قوْ  ده د ،من رممیشموٚ گ ینلر وٚ گ لاوْ 

   .لهاوْ  شخم ناکینیل ،هیقامل تپه -دره
   .لهاوْ  اکینچی قاملیه شاقاوُ  غالناوْ  ،کیده جفته قاملیه ٣زوْ بوُ  -دانه

   .لهاوْ  قیوْ  برکتی یندهرئی ،لهاوْ  قچوْ  سی اکینچی
   .لهاوْ  نند سببی ،نه حکمتی لر بیلمیه ،لر رهتوٚ ؤ گ آز ،لر اَکَه قچوْ 

   .شهدوٚ  لینگ ،لهگ زیٛ ق بیر انگایچوٚ  نگسنوٚ  ،زغوُ اوْ  ،نیdقداوْ  یاد ،نلدئا یاد سیلینمیش
   .لدانهنغوُ دوْ  ندیٛ آلت نگیاشdقینوُ  ٤تیشمدینئی باشینه آی لینگ لاوْ 
  .رهتوٚ ئی دیل آنایه نیٛ قای ایلن آتا نیٛ قای تیشمدینئی باشینه لیٛ ی
   .هیئد -»ریٛ آی زیمیگوجیئا ممنوٚ  ،یdن نگآنا ،یdن نگآتا ،میدوٚ گای آلپ ،بختی مباشوُ «
   .یهئد موٚ و ئا ،ساله حصیر ستینهاوٚ  ،اَکَه قبوُ چوُ  ،تمسهئی جیوٚ گ چادره ،رهیٛ آی زینگوجیئا

  .یهئد ممالوُ  ،غسهدوْ  قالقاوْ  چیسیئک بیر
   .آله ملکچؤ  ،تمسهئی جیوٚ گ ازانهق

   .ساله یارمه ،تمسهئی جیوٚ گ ٥یهگدٚو 

                                                           

  درینتیلر: دٔورد بیر یاندان گلن قارماقاریشیق آدامالر، ییٛغینتیالر -١
  گٚوو�ک، اعتیdد ائتمک (سنگالخ) بیتمک: -٢
  بٚوزوو - دانابیزو:  -دانه -٣
  یئتیشمه دنیئتیشمدین:  -٤
  دٚویودوٚگی:  -٥



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٩ 

 دادلی ،میدوٚ گیا آلپ ،بختی مباشوُ « لندهاوْ  آقشام ،رهشوٚ دوٚ  ها ،رهبیشوٚ  ها نگد آقشامه
   .یهئد -»ئی لگ ،رمیشمبیشوٚ  زاد طعملی

   .یهئد -»شکر ،لدومرتوُ قوُ  نریندجوْ  آنا  نیٛ قای ،نمنّتیند نگآتانوُ   نیٛ قای«
 یاشینه شئب ،لهاوْ  غلیاوْ  یاالمه داغلریدوْ  ،رسهئو  عیال نلیندگ لاوْ  تعالی حق

  .هگد  دیلی لره جهقوْ  یاشار تمیشئی نیتیشمدئی
   .باسه سّقال تیشمدینئی یاشینه یرمیگای
   .١رتالنهاوْ  تیشمدینئی یاشینه زتوُ اوْ 
   .سپه ٢رقیلیٛ ق تیشمدینئی یاشینه رخیٛ ق
 بنییوٚ ئد جهقوْ  لی لتدؤ  داهای ،لر رهتوٚ ؤ گ ،٣لر قیلهیٛ ی ؛آلسه اجل ندهیشیآلتم ،یسیندهلّ ا

   .لر(یه) یلهسؤ 
   .لهاوْ  آدم یاشینده آلتمیش ،الّی سی جهقوْ  نگزمانوُ  لاوْ 
   .یلرمسؤ  کیمی ٤رمیشؤ گ ،من رممیشمؤ گ نلریوٚ گ لاوْ 

 رتهاوْ  نوٚ گ ،میاشادوُ  یاش لیٛ ی آلتی شیٛ آلتم زیوٚ  چاوٚ  ،درقوُ قوْ  دهد من میاشادوُ  نه دنیاده
   .مرمدوٚ ؤ گ نوٚ گ آراسینجه نگایکیندینوٚ  ایلن

   .ممدوٚ ئی ات قدرینجه پکهاؤ  -باغر ،مدهشیالنوُ  ممنوٚ  ندهوٚ گ ریدیلوٚ اؤ  نیٛ یقوْ  ّدیئی
 یرندهگ قاپیدن بوُ  ،درقوُ قوْ  دهد من مردوٚ ؤ گ وئا بیر جهانی بوُ  تک کاروانرسا لیقاپوُ  ایکی

   .ردومؤ گ چیخار ندقاپوُ  لاوْ 
 

▒  ۱۹  ▒  

 آتلری لاوْ  مخنث بیر ٥ بیلمز چاپه - بیلمز مینه .قاناتی اَر -آتلر ساّالر روروٚ گیٚو  رسپ
   .ئگی  مینمسه مینینجه نیوٚ گ ساواش

 بیلمز رهتوٚ ئی -٧بیلمز چاله انی. ٦سیآزوُ  اَر -قلیجلر ساو الدپوْ  قارا رورتوٚ ؤ گ -کرس -چالر
  .ئگی آقاج بیر الینده نگیدوٚ گای مرد ،ایسه نقلیجد الینده نگمخنّثوٚ 

                                                           

  اْورتاال�اق: اْورتا یاشلی کیمی گٔورو�ک، اْورتا یاشا چاcاق -١
  آغلی و قارالی (دیوان) - قٛیرغیل (قٛیرچیل)قیٛرقیل سپمک: ساچین یاخُود دا ساققالین آغارماسی.  -٢
  لر: ییغیالرالر ییقیله -٣
  م قْورقود) گٔورموش کیمی گٔورمیش کیمی: (دده -٤
  ...مینه بیلمه ییب چاپا بیلمه ین -٥
  آزُو: آزُو دیشی، آزی دیشی -٦
  ین بیلمز: بیلمه -٧



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٥٠ 

  .ئگی سهییٛخیل داغلر قارا بیتمز تیاوْ 
  .ئگی  بیتمسه ینجهیتب زیندهاوٚ  نگوٚ رئ ی قارا تلراوْ  آجی نیَِمیَ  آت
   .ئگی   چکیلسه نداماریند سوُ  ١ساسی ،قالنوُ بوُ  ،چمزیا آدم

   .ئگی لسهزوُ پوْ  تاالنیÄ ،رئد م دهد ،٥بایلر ٤ناکس ٣نریلکوٚ  رمزؤ گ خیرمسکین   - ٢زهئب
 

▒  ۲۰  ▒  

  .یخشی یخنی دمینده ،٦محلینده هگرمدوٚ ئی ،هگمئی کسیب -کسیب
  .یخشی بدوْ  آلتینده یدگای ؛مسه درهبوٚ  ؛٧سهچمر وٚ س ندهوٚ گ کََرس  ،ندهوٚ گ چاپار

   .یخشی الدپوْ  الینده اَر ،٩دیلَمسهگ ٨چالیشنده
  .یخشی بابا ،رسهآقاروُ  ١٠ناقیندیانگ

   .یخشی آنا ،١١امیتسه ختوْ  تینسوٚ  یاغلی
  .یخشی لوُ غاوْ  ،تکیرسه وئا یانیندا وئا

  .یخشی خانلر ؛سهئنی  لکهؤ ا نیلگعادلّٚو  ،نیلگامینلٚو 
   .یخشی هللا یاردانده یگٔو گ -یرئ ی ؟ریخشیدوُ  نه لردهییخش

  .نگلسوُ اوْ  مدد نبلوُ اوْ  ستدوْ  هللا اخر ،هللا لاوّ 
   .نگیالوارcسوُ  بتوُ دوُ  یخه هللا قادر نامرده شندهدوٚ  ایش

 
  

                                                           

  ساسی: قْوخوموش، اییرنج -١
سالور یْوخسولالرین اٚومیدی ( -مسکین اُومودی - تُولو قُوشونگ یاوریسی، بئزهبئزه: (بیزه) یْوخسول و میسکین.  -٢

  سٔوزلوگو)یْوخسول، میسکین (عثdنلی  -بئزه). قازانین ائوی یاغdالندیغی بْوی
  کٚور: اردمسیز، لیاقتسیز -٣
 -ناکسدٚوشمن قارشیسیندا اَییلدی، جسارتسیز داوراندی. اسم فاعل اْوالراق  -نََکَس ناکِس: کؤک اْوالراق عربجه  -٤

  جٔومرددٚوشمنه یئنیلن، اردمسیز داورانان. آنتونیم اْوالراق 
  یْوخسولالرا خئیری اْوملایان اردمسیز بایالر -٥
  نده: زامانیندامحلی -٦
  سٚوروچمه سه: سٚوروشمه سه -٧
  بیرینه قارشی قیلینج چاملاق -چالیشdق: بیری -٨
  کٚوتلمه سهگدیلمسه:  -٩

  یانقاق: یاناق -١٠
  امیتسه: امدیرسه، کٔورپه نی امیزدیرسه -١١



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥١ 

  

▒  ۲۱  ▒  

   .لمزگ ١داشدوُ  ،رسهیردوٚ گس نوٚ گ نلیآی
   .لنمزگا پاس سنده ،میشوٚ گ ننیلآلتوُ 
  .لنمزاگ ٢قاو زنلرده نیک اَتَکلی آری
   .لنمزگا چرک ندهدوْ  کایپ اطلس آری
   .قاملز نلدیوْ  ،یرسهگ لهیوْ  آتلر بدوْ 

   .�زدؤ  یگرئ  ،بوروٚ چَ  زیوٚ  ؛لسهگ قارشی غنیمی نگیدوٚ گای اَر
  .قاملز ٣نردقوُ  زانلراوْ  آلپ ییسوْ  مه دد
  
   .ناند ٤مانعی ،وار فرشته آراسینده ،لسهگ داشدوُ  نوٚ گ نلیآی

   .ناند مانعی ،وار مفرقی اصلینده ،لنسهگا پاس میشدهوٚ گ نیلنآلتوُ 
  .ناند مانعی ،وار ٥(؟) اصلینده ،لنسهگا قاو نیکزنلرده لی اتک آری
   .ناند مانعی ،وار یگایپلی رغاجیندهآ  ،لسنهگا چرک ندهدوْ  ایپک اطلس آری
   .ناند مانعی ،وار ٦یریگبار  اصلینده ،قالسه نلدیوْ  ،یرسهگ لهیوْ  آتلر بدوْ 

 ؛وار سیرقوُ قوْ  یندهگر یوٚ  ؛نسهدؤ  یگرئ  ،٧بوروٚ چَ  زیوٚ  ؛لسهگ یقارش غنیمی نگیدوٚ گای اَر
   .ناند مانعی ؛وار ٨سیتیکؤ  ندهیسیٛ دای
 مانعی ؛وار یگکلٚو اکسٚو  یسیندهگبیل ،چالقیسینده ؛قالسه نردقوُ  زانلراوْ  آلپ ییسوْ  مه د د

   .ناند
 

  
                                                           

  بیرینه قارشی. -دُوداش: (تُوتاش) برابر، ائش، بیر -١
(مْوغولجا) باغ، بُوحْوو، زنجیر، سُوچلوالرین قْولالرینی  -قاوچتین آنالشیالن بیر کلمه. بیر احتیdال گٔوره قاو:  -٢

نامُوسلو و صداقتلی قادینالر  -زنلرده قاو اكلنمز آری اَتَکلی نیکباغالماق ا٘وچون ایشه یارایان نسنه. بُو اساسدا 
  بیلمز.سُوچال�ازالر، کیمسه اْونالرا تٔوهمت وُورا 

  قُور: شنلیک ییغینجاغی، ییغوا، مجلیس (سنگالخ) -٣
  مانْع: (مان، مُون) عیب، نقصان (مهنا) -٤
  کلمه متنده اْوخوناقسیزدیر. -٥
  بارگیر: یوٚک داشی یان (آت) -٦
  َچوٚورمک: چئویرمک -٧
  داییسینده کٔوتیسی وار: داییسی ایگید دئییلمیش (قْوچ ایگید داییسینا چکر!) -٨



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٥٢ 

  

▒  ۲۲  ▒  

   .٣دیل ٢یاواش نه ،نسند آدم ایکن رردوُ  ١تاپ -تاپ
   .دیل زلیسؤ  قچوْ  ،یرسهگ زهسؤ  ٤تپرتدقجه

  .دیل لی نهیب شیدندهئا الغقوُ  ایکی
   .دیل جوابلی یندهئد تدوُ  اَلَه ایکی
   .دیل ٦لییکئپ ٥یندهئد ریگس ایاغه ایکی

  .دیل نر ندوٚ ئا زینهیوٚ  رئی نزیندیوٚ  گٔو گ
  .دیل نچیقار  زینهیوٚ  گٔو گ نکای دهرئ ی

بّمح بیر ،ملوُ پوُ  بیر
   .دیل نر سایدوُ  سی خزینه خانلر ریٛ آق ،لرگبی لوُ اوُ  ایکن رئد  قوْ ی ٧

  .بیل ،یلمزسؤ  داهیجه دیل ،رمسهیوُ بوُ  لنگکؤ 
   .لنگؤ ک ٩آبی زرمیشنگب ٨یپَکها مالیم

   .لنگکؤ  دلی آچیلمزمیش نجوکیوٚ گدوٚ  شینجهدوٚ  نوٚ گدٚو 
  .لنگکؤ  نیکمس زرمیشنگب چاناقه چینی

   .لنگکؤ  ظا± بیتمزمیش سیَنجاقی سینََجک
   .هکا بستان ،رهقازدوُ  چاه لردهرئ ی لچؤ  ،رهدوُ  ،قالخه ایسرت لنگکؤ 
   ،لهاوْ  ٢بدالآ  شپوُ  ١کپنک ،رهدوُ  ،قالخه ایسرت لنگکؤ 

                                                           

بُو آش بنگا یئرتلی (مهنا، دیوان).  -تاپمتنده ایشلنمیش، چتین آنالشیالن بیر عیبارت. اسکی قایناقالردا تاپ:  - تاپ -١
یئرتلی اْولدو (دیوان). متنده دیلین نه زامان ساکیت و دینج (یاواش)  -تَب بْولدیبُو یئمک منه یئرتلیدیر.  -تَب

تاپ دُورر ایکن آدم سندن، نه یاواش دیل،  - تاپده دانیشیلیر.  ارهاْولدوغو، نه زامان ایسه سٔوزلو اْولدوغو ب
(دیندیرمک، سٔوزه تُوcاق) » تپرcک«سی ایله  کلمه» تاپ«بُورادا  تپرتدقجه سٔوزه گیرسه، چْوق سٔوزلی دیل!

ر کیمی ل سی فْونتیک باخیمدان قرینه تشکیل ائدیرلر، معنا باخیمیندان ایسه آنتونیم (ضد معنالی) کلمه کلمه
سسلنیرلر. بُو باخیمدان بئله بیر یْوزوم منطیقی گٔورونور: مادام سنی دیندیرن اْوملور، نه قدر دینجسن، ائله کی 

  بیر کیمسه سنی دیندیردی و سٔوزه گیردین، نه قدر سٔوزلوسن!
  یاواش: اٚوزو یْوال، سٔوزه باخان، اطاعتجیل (دیوان) -٢
  ئینده، نه قدر اٚوزو یْوال و سٔوزه باخیملیسان.د» دانیشd -دینمه«انسانالر سنه  -٣
  تپرتدقجه: دانیشدیراندا -٤
  سگیر دئینده: ی٘ورو دئیَنده -٥
  پیکلی: ائلچی ماهیتینده اْوالن -٦
  نین معناسی آیدین دئییل. حّب: کلمه -٧
  ایپکه: ایپه، ایپَگه -٨
  مک قبول ائتمهچکینمک، رد ائتمک،  -إباآبئ: چکینگن. کؤک اْوالراق عربجه  -٩



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٣ 

   ،رتهاؤ  ٣سرتین نگاجوُ نگیاال  ،رهیوُ دوْ  قارنین نگآجوُ 
  .قیله احسان ،یلیهئا خیر دنهگئ - نلگ
  
   .رروُ ساودوُ  قدا نباشد نلیق صرب  ٤سینه هبکاؤ 
   .رروُ لدوُ یق نیدیآ نیزؤ گ نیئد شدوٚ  لگ نهیناققوْ 
  ،٥رروٚ پیشدوٚ  هم �از وقت شئب نلگ  ندهوٚ گ

   .رورالشدوُ اوُ  محمده ،رشدوُ خوْ  ه یعلی نقیل انی
   .نگایتمسوٚ  نصیب بی ٦لَّرینیقوُ  ،رئد م دهد ،نییندسوُ  نگثروٚ کؤ  ،نددیدارین نگمحمدوٚ 

 

▒  ۲۳  ▒  

   ،سارالنده تیلوُ بوُ  دان ،رتهئا سحر ؟چاقلرده نه
   ،یایخاننده باشی تاوْ  گٔو گ ٧قیاق یر سا

   ،نندهخوُ توْ  داغه قارا زلؤ گ کسیکٔو  ،یباَس -یباَس لیئی سحر
   ،سایرینده ٨لر رقیتوُ  لیجه کاکل
   ،خرانندهاوْ  رخوُ اوْ  -رخوُ اوْ  بچالوُ  دابان ،آملیش ٩ایسین نگمهرتینوٚ  آتلر بدوْ 
 -بَزَننده آلتینده یاغیآ نیبچیقوُ  نینیندقوْ  نگحاللینوُ  زییٛ ق زغوُ اوْ  سنجاقلی سای

   ،١٠دندهجوٚ کَو  بآلوُ  لیننگکؤ  نگوٚ نیدیگای ،زنندهدوٚ 
   ،فرالسه نعل نیاغیندآ رتدؤ  یردیÄگس آتلری بدوْ  چاقلرده لاوْ 

   ،رالسهشوْ  قان چالیننده الدپوْ  ١١قایخوُ 
   ،آیریلسه قبضه چکیلینده یایلر ساری

   .نگلسوُ اوْ  مدد یدهگای چقوْ  هللا قادر ،رئد م دهد ،چاقلرده لاوْ 
                                                                                                                                              

  کپه نک: بٚورونجک -١
  آبدال: درویش -٢
  َسرتین: چیلپاقلینی -٣
  أوبکه سینه: غضبینه -٤
  خامالری یئتکیلشدیریر. -خام پیشد٘ورورهم پیشدٚورٚور: یازیلیش سهوی اْوملالی، احتیdال گٔوره  -٥
  قولّرینی: قُولالرینی -٦
  قیاق: قیاق اْوتو -٧
  تُورقی: تُوراغای -٨
  ایسین: قْوخوسونو -٩

  کَوجوcک: کئیلشدیرمک، دینجلتمک، اْوخشاماق (دیوان) -١٠
  قایخُو: آرخایا دْوغرو اَییلمیش -١١



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٥٤ 

 

▒  ۲۴  ▒  

 ذوالقدر ،٥رکیؤ گ ٤رایموُ  ،یئگی رسالوُ  ،٣سیروٚ بؤ  داغ مانلیدوُ  ،٢ایاسی ١رسالوُ  قیرص
 آوه داغلره سنبلّی گٔو گ ،قارلی آال نمیلآقالروٚ  :رئد  ازانق وکیلی پادشاه بایندیر ،سیدلوُ 
 مین ناوْ  ؟نایچرس نه قازان ،کلدی چاپار نلریندگبی رسحد .مایچیریدوٚ  ؛متمیشدوٚ گئ

 تاقاوْ  آق ،روبتوٚ ؤ گ لقوْ  شیدندهئا یینگلدٚو گ یاغی مین ناوْ  .لدیگ انگستوٚ اوٚ  یاغی
 ینم زتوُ اوْ  .٦مایمر�دوٚ  نمدوٚ رئ ی یندهئد لدیگ یاغی مین یرمیگای .میردوٚ گ یینهاوْ  ایچینده

 نجینداوُ  نگمو زوٚ ؤ گ قارا یندهئد لدیگ مین قیرخ .مسایدوُ  هیچه یندهئد لدیگ یاغی
 .مدوٚ ئد رآزدوُ  ،مالّشمدوٚ  بروٚ ئو  ال یندهئد لدیگ مین الّی .٨مقیمز�دوُ  ،مباخدوُ  ٧قیا

 یندهئد لدیگ مین تمیشئی .مآتال�دوُ  ،مآندوُ  الّلهی یندهئد لدیگ مین آلتمیش
 یندهئد یلدگ یاغی مین قسندوْ  .١٠مسکسنمدوٚ  یندهئد مین سکسن .٩ملتنمدوٚ ئی

 ؛مقاییتمدوُ  ،بوروٚ چَ  زوٚ ی ندهیئد یلدگ یاغی مین زیوٚ  .میدوٚ گئ منوُ دوْ  ١١مقجاقیدوُ آرخالوُ 
 بیر نیاراد محمدی ؛�از ملدوُ یٛ ق بیوُ قوْ  هرئ ی میآلینوُ  ؛مقیلدوُ  دست آب ندسوُ  آخار

 ١٣چرخچی یکیملر  ١٢مدهوٚ نگاؤ  .مدوٚ ئد مدد علی یا ،محمد یا ؛مباقلدوُ  لئب جبّاره
 ،نیار  رکیوٚ  باخنده قیا غنیمینه ،١٥نمریلاوْ  رئی نهیبتیند ندهی یرئ ی ١٤باسه آده !ردومیوُ بوُ 
 ،چالیملی یرسهگ هچاپ ،نیئی بقاوروُ  ایچینده ساج قارا سین پکهاؤ  -باغر نگآصالنوُ  آج

                                                           

  قیرص سالُور: قیسار سالُور (یرئ آدی) -١
  ایاسی: یییه سی، صاحیبی -٢
  بٔورو: قُورد -٣
  ائل آدی -٤
  گورک: گٔورونوش، یاراشیق -٥
 - ایمر\کاشارت، عالمت، (عسگری بیرلیکلر آراسیندا الین حرکتی ایله وئریلن) اشارت. بُو اساسدا  -ایمایمر�دٚوم:  -٦

  ترپنمک، حرکت ائتمک. 
  قییا باخdق: یاناکی باخdق -٧
  قیمز�دوم: قیمیلدا�ادیم، حرکت ائتمه دیم. -٨
یاوُوز یرئلره یئلتندینگ، دالغاال�اق.  -یئللنمکحرکت ائتمک. عئین کؤکدن  -یئلتنمکیئلتمندٚوم: مصدر اْوالراق  -٩

   . (قانلی قْوجا قانتورالی بْویو)قاییدا دٔونگیل
  سکسنمک: دیکسینمک، یرئیندن قالخdق -١٠
  آرخالُوقجاقیدوم دْونوم گئیدٚوم: آرخالوقجا اْوالن دْونومو گئیدیم -١١
  أونگومده: أونومده، قُوللوغومدا -١٢
  أونچو، اْوردونون أونونده گئدن آلپ -چرخچیاسی ائله چْوخ آیدین دئییل، بلکه نین معن چرخچی: کلمه -١٣
  آدا باسا یرئیمک: گٚوجلو آددیمال یرئیمک، ه٘وجوم ساملاق -١٤
  اْومریلن: اْوغوالن، تْوز اْوالن (اْومروملاق: اْوغوملاق) -١٥



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٥ 

 گای ،خانی حلب ،دیرکی نگترکستانوُ  ،کیروٚ گیٚو  نگشوُ قوُ  آلیجی ،اردملی شقاراقوُ  چال
   .متدوٚ ئا چرخچی بداغی قارا یاوریسی نهوٚ گقرا ،قلیاوْ  نگخد ،١یایلی
 نخانیل آالی قیندهواردوُ  ،نوار  لچیئا پادشاهه بیجن نبایندرد ؟مسالدوُ  کیمی نساقد

 یندهگدیگ قاپالنتوُ  دیشدهیٛ قای ،نکس باشین نگبَراقوُ  قیل ،نباس ٢َدوره خانی الیبوُ 
 لر معرکه ،نقاپ جلدوُ  نبایندرد پادشاه آیغیری آل ،نر اوُ  ینینبوْ  نگآلپوُ  روُ نگقوْ  داییسی

  .مسالدوُ  نساقد افشاری خان باشی رچیقوْ  ،یگچیچ
 ٣لیبد یینیسوُ  رکوٚ  نارسیل ،نچکؤ  لوبکوٚ تٔو  نتربیزد زیلجهیٛ ق ؟مسالدوُ  کیمی نلدسوْ 

 ،٤نردوٚ بؤگ ار جیندهاوُ  جیداسی ندهگتپدٚو  ،نآل پتپوٚ  دربندی قاپوُ  ردموٚ  ،نچئک
 ییسوُ  رسموُ  ،نر گ سایبان ستیندهاوٚ  داغی شاه ،نیار  دیناؤ  ٦نگوُ تاقیق ٥نیلققیموُ 

 مزه آمله یلنگیا نیچوٚ نگانوُ  ستیندهاوٚ  اَل نیندهوٚ گ شیٛ ق نقباد ،نر قوُ  ایچکی ستیندهاوٚ 
 طربرسان ،نسال تاالن قیشالقه مین ،نآل خراج نکندیند رتدؤ  ناوْ  نقچینوُ پانبوُ  ،نلگ

 نلدسوْ  نداریدوْ  دلوُ  غلیاوْ  یانق ،آقاسی نگیدوٚ گای مین رتدؤ  یرمیگای ،سلطانی
  .مسالدوُ 

 شیٛ د ؛مسالدوُ  نساقد لرینیگبی نگزو غوُ اوْ  ایچ ،مردوُ دوُ  ٧تیپده مزوٚ اؤ  :رئد ازانق
 مین زیوٚ  ندهزوٚ دوٚ  رشابخانه ،آغزینده نگآالکزوُ  ؛ردومیوُ بوُ  نلدسوْ  آقالرینی نگز زغوُ اوْ 

 کافره لاوْ  یجهگ دیئی ،نوٚ گ ّدیئی ؛مسالدوُ  ساواش ؛متدوُ دوُ  ٨قارمه .ملدوٚ گ قارشی کافره
 نبهاوْ  یندهنگاؤ  مقلیجوُ  کافر دیئی ،مدوٚ قَوَز  میقباقوُ  رهنگصوْ  نندوٚ گ ّدیئی .مچالدوُ  قلیچ

 لاوْ  سینی قلعه قارس نارسیل .مبیلدوٚ  ناند غینیلدوُ یقیر نگکافروٚ  مین زیوٚ  ،رمیشدیدوُ 
 قیلباشی لـله لیده رسمه ١١قلعه آقجه .دمروٚ سوٚ  ١٠خزان ٩نآچیقد باشی ،مآلدوُ  یشدهرئی

 لاوْ  وقتینده چاق نگموُ دماغوُ  .مچیقدوُ  سیره داغینه رسخاب نلریلگبی .متیکدوٚ  غهداروُ 
 »ارم ،آلپم« انده .مقیلدوُ  گبی تکی مزوٚ اؤ  ؛بروٚ ئو  نقاره ،قتوُ  ،علم غلینهاوْ  گبی یآلت
   .م�دوٚ و وٚ گ -رئد انز اق -بنییوٚ ئد

                                                           

  ایگ یایلی: ایی آغاجیندان دٚوزملیش یای صاحیبی -١
  دئویریب باسان، مغلوب ائدن. -َدوره باسنآشیرماق، ییخdق، مغلوب ائتمک.  - دئویرمکالراق َدوره: مصدر اوْ  -٢
  یاریب کئچدیم. (غازیلیق قْوجا اْوغلو یئگنک بْویو) -ایلرٚو یاتان دنگیزی دلدیم، کئچدیمدملک: یارماق.  -٣
  بؤگوردن: بٔویوردن، باغیردان -٤
  تٚورک طایفاسیقیمُوق: داغیستانا منسوب اْوالن  -٥
  قیتاق: داغیستانا منسوب اْوالن تٚورک طایفاسی -٦
  تیپ : دٔویوش وضعیتی آملیش اْوردونون اْورتاسیندا یرئ آالن حربی حیصه. -٧
  چنگال، چاتال، (مجازی آنالمدا) جایناق. -قارماق:  قارمه -٨
  یرئ آدی -٩

  خزان: خیٛزان، عاییله، قادین و اُوشاق -١٠
  یرئ آدیآقجه قلعه:  -١١
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 ٥٦ 

  

▒  ۲۵  ▒  

 ،رکیؤ گ رایموُ  ،یئگی رسالوُ  ،آتلی روُ نگقوْ  ،قّوتی دینی اسالم ،نیوَر اَ  آدملر نوٚ گ بیر
 ار مین سکسن ،یلقیشالق قمیش ساری ،ییالقلی داغی ساوالن ،سیدلوُ  ذوالقدرلی

 یایلر قاتی ،پیکانی قلراوْ  صهار ،جیبیری نگجیدانوُ  رسوٚ  ،یاملانی الدپوْ  قارا   ،یل هیبت
 نگیازوُ  قارا ازانق غلیاوْ  الشاوُ    ،یلیکو  گنوُ هاشداپ ،یر گنل ناجیابر ذآ  ،یس قبضه

 چاوٚ  ؛٤رتدیوٚ نگاؤ  پارسلر آال ؛٣رتدیتوٚ ؤ گ ٢شلرقوُ  بحری ؛١ردیئددوٚ ی لهتوُ  تازی فصلینده
 شقوُ  ،دیولَ آ  آو منقانده آق .تدیگئ آوه ؛٦زلدیؤ گ ٥منقانی آق ؛ردیتوٚ ؤ گ یدگای زیوٚ 
 هیوُ در ا یماه .گنوٚ س لمهگ نملمنوٚ  کیمسه ،مآقالروٚ  ،یک دیئد زمانی ایکیندی ،شلدیقوُ 
 آق زیالقوُ  ازانق بنیلّیوُ یوْ  آقالرین یهاردوُ  .رملوٚ گ ،آولرم آو بیر   زوُ قلای نم ،زگنوُ ر او 

 الینه آو بیر داهی   ،یدشیراق قوُ لقنار اق ،یدتنَ یوْ ا یتآ  روُ گنوْ ق هنیس تپه نگمنقانوُ 
 تمییمگئ آوسیز الی ،آوالییم آو بیر ،ملدوُ یٛ آیر نمدآقالروٚ  من ،اراگپرورد  دیئد .ییرمدگ

 نگداغوُ  قارا ،ردیزدوٚ گ زؤ گ لرهرئ ی آوه آلچاق .یمهقوْ  آوسیز الی منی سن ،یهاردوُ 
 چیقار ٨نتوٚ توٚ  ٧ییقوُ  -ییقوُ  دهرئ ی دیئی .ردیؤ گ یانار یمیک مشعل دهرئ ی دیئی دامانینده

 ایشیغه لاوْ  ،تدیینَ اوْ  آت .رایشیغیدوُ    چراغ نگسینوُ اردوُ  زاؤ  ،ساندی ازانق .ردیؤ گ
 ،کی شیتدیئا   یس لـله نگازانوُ ق -قیلباش لـله سیندهاردوُ  نگازانوُ ق .شدیدوٚ  لهیوْ  ساری

 هدنشیتئی  انده ازانق .آردینجه نگازانوُ ق ٩ایلغادی ،قاتال�دی .ربدوُ قالوُ  آوده زیالقوُ  ازانق
 یلشاب یدّ ئی .یدر ؤ گ َرس اَ  ین هننس بیر کیمی شهئم ،ردیؤ گ یاتار     ین هنسن ریب یمیک هپت
 نگاژدهانوُ  لاوْ  نیان کیمی مشعل دهرئ ی ّدیئی .لدیگ راست اژدهایه بیر   ینَر و اَ  رئی
قیمیش. بوُ  نگآغزینوُ  نگاژدهانوُ  لاوْ  نقیٛ چ نتوٚ توٚ  ییوُ ق -ییقوُ  دهرئ ی ّدیئی .زلریمیشؤ گ
 متوٚ  کی ایچینده نگازانوُ ق رندهؤ گ اژدهانی .یالیمیش نگاژدهانوُ  لاوْ  ناَسَ  کیمیشه ئم

                                                           

  یئددٚوردی: یئدکله دی -١
  بحری قُوش: سُو قُوشو، دنیز قُوشو -٢
  بحری قُوشالر اُوچورتدو. -بحری قُوشالر گٔوتورتدیگٔوتورمک: هاواالندیرماق، قالدیرماق.  -٣
  أونگٚورتدی: قاباغا سالدی، ایرَلی یه یٔونلتدی. -٤
  یرئ آدی -٥
  گٔوزلدی: اٚوز تُوتدو، یْوال دٚوشدو -٦
  قُویی: قُویو، سُو قُویوسو، زْوالق، ت٘وستو بْوروسو -٧
  تٚوتون: تٚوستو -٨
  ایلغاماق: هٚوجوم ائتمک -٩



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٧ 

 شdقهوٚ گدؤ  نلیاژدهای .لدیاوْ  ١آیدین باشینه نگازانوُ ق عا± دنیا .داشدی -لدیدوْ  یگر یوٚ 
 ایلن لـله .ردیؤ گ حارض قیندهلوُ  لقوُ  قیلباشی لـله ،باخدی یرئ گ ،قاییتدی .یلدیئا قصد

 نگاژدهانوُ  بوُ  ؟نررمیسؤ گ اژدهانی نیات کیمی تپه بوُ  ،لـله مجانوُ  :ردیؤ گ مصلحت
 مجانوُ     ؟روٚ د هن گنوُ حال ص ؟یم میل تهاؤ  نبساوشوُ  روبئو  یان قسهیوْ  ؟می وارالیم ستینهاوٚ 

 مرد ،ریددوٚ گای اَر ٢کلریدوٚ ئد ازانق ،کی لدیئا فکر لـله .دیئد -یلئگد انگم ،لـله
 قارا نیات قارشی ،آقام :دیئد لـله .لهاوْ  غضبی انگم بلکه ،سمئد » تمهگئ« .رددوٚ یگیا

 ،٣نگس نیگر توٚ  نگیوُ سوُ  نداشقوُ  ریآییندوُ  .نیلگ ملهاؤ  ،نگریسندوٚ هوٚ  نگداغوُ 
 .نیلگ ملهاؤ  ،٤نگیسرغوُ بوُ  نگوُ قایتابان .نیلگ ملهاؤ  ،نگریسیٛ آیغ نگجوُ اقوُ ز قا .نیلگ ملهاؤ 

 نگیدلروٚ گای .نیلگ ملهاؤ  ،نگرسداریس نگاَرَنلروٚ  .نیلگ ملهاؤ  ،٥نگیسچقارقوْ  نگلوُ یٛ آغای
 ستینهاوٚ  نگالنوُ یٛ ی لاوْ  ،رالندوُ یٛ ی بیر اصلی یکلر دوٚ ئد اژدها .نیلگ ملهاؤ  ،نگچاقیسقوْ 
 اژدهانی ،لدیگ نیئگی ستینهاوٚ  نگاژدهانوُ  ،تدیینَ اوْ  آتی روُ نگقوْ  ازانق .دیئد -یلگتگئ

 .ملزاوْ  کمردلٚو  رمکلدوٚ اؤ  اَر دهرئ ی ریاتوُ  ،کی یلدیئا فکر ازانق .ردیؤ گ یمیشاوُ  بنییاتوُ 
 نقیلاوْ  بیر ،قاپدی صهار نساداقیند .ملزاوْ  کدیریلٚو  غلینهاوْ  اَر ٦دیریلمک ایلن حیله

 رئی ،ساچدی آغوُ  ،الندیدوْ  داغ ،چالدی قیروُ قوُ  یانندهاوْ  اژدها .ردیاوُ  آتدی اژدهانی
 یمیک ردئگ  ٨هجیگنؤ ا لئی یس تهبوُ  ٧رچکنگک .ردیموٚ سوٚ  ندوْ  ،چکدی نفس ،یادیبوْ 
 اللّهینه   ،یدکچ هر عن ناز اق .یدلوْ ا یل تمهگئ غازینهبوْ  نگاژدهانوُ  ازانق   نلینوْ د ،نلیتآ 

 لوُ اوُ  ١٠نالcیاوُ  ٩ینگو گردُو اوُ  یا   ،یر ات یلکر ؤ گ نر وٚ تئی  هگٔو گ نگو گردو توٚ ؤ گ یا« :یالواردی
 نگصادقلروٚ  ،نگس لیندهنگکؤ  نگمنلروٚ مؤ  ،سرتیا   هدگٔو گ ینس رل کیمسه قچوْ  ،تاری

 آغزین نگیانوُ ئد ایکی ،پیماؤ  آغزین ١١نگیانوُ ئد بیر انگس ،تاری هللا ،نگس دیلینده
 ١٢نگاجلروُ نگیاال  ،تیمدوُ  اَلین نگقاملیشلروُ  ،سالیم رپیکؤ  ستینهاوٚ  چایلر آخار ،چارپم

                                                           

  آیدین: (اسم) ایشیق، نور تارالسی -١
  قازان دئدوٚکلری: قازان دئییلن -٢
  رگن: (مْوغولجا) س٘ورعتلی، یئیین، س٘وعتله آخان، گ٘ور، چایین س٘ورعتلی و گ٘ور آخان یرئی.توٚ  -٣
  ).بُوغور: ایکی هٚورگوجلو دوه (پاوه -٤
  قْوچ، ارکک، دٔویوشکن قْوچ قْوچقار: -٥
  دیریلمک: یاشاماق -٦
  کنگرچک: یاغینا گٔوره مشهور اْوالن گرچک بیتکیسی -٧
  أونگیجه: أونونده -٨
  اُوردوگونگی: وُوردوغونو -٩

  اُوالcین: آغالcایان -١٠
  دئیانُونگ: دئیَنین -١١
  یلپاقیاالنگاج: چ -١٢
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 ٥٨ 

 انگم نس ،ارگپرورد  یا ،تدیاوُ  النیٛ ی بیر ازانیق چاقینده نصوْ    رلنوٚ س ه�د ،رتیماؤ  نگسرتی
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 الّلهینه .نیلگیالوار  انگالّلهوُ  ،شسهدوٚ  نگنوٚ وٚ گ یامان ،نگشمسوٚ دوٚ  نگنوٚ وٚ گ یامان 
 تاقاوْ  بیر آراسینده نگاژدهانوُ  نلیان ،یالواردی الّلهینه یک ازانق .قاملزلر ممحروُ  یالوارنلر

 جیداسینی ،شدیدوٚ  نآتد تیشندهئی دالداسینه نگقیانوُ  لاوْ  ازانق .لدیاوْ  پیدا قیا کیمی
  .١ندییاپوُ  قالخانینی ،تیکدی هرئ ی

 لاوْ  قجوُ  ساعت بیر ،دم بیر یراق لاوْ  .رروٚ ئو  جان یراقه بیر قجهلدوُ اوْ  ساق یدگای بیر
 ایلن جیدا ،cاقهاوُ  نبروٚ موٚ سوٚ  ازانیق یلدیئا جهد قدر نه اژدها .رلوُ اوْ  رَکلیگ یدهگای

 زیناؤ  دالداسینده نگقیانوُ  لاوْ  ازانق .چیقdقه ندالداسیند نگقیانوُ  یمدیقوْ  قالخان
 ازانق .ندیدؤ  قانه ،الشدیبوُ  زیؤ گ بیر نگازانوُ ق نهیبتیند نگاژدهانوُ  .٢ردیقتاشدوُ توْ 
  :آجیقلندی زینهؤ گ زاؤ 
 

  ،مزوٚ ؤ گ نامرد ممنوٚ                                                                                                           نس ٣مارا
 ،نگرخمزدوُ قوْ  نیاملانیند نگجوُ یٛ قل ساو الدپوْ                                                                             قارا

  ،٤نگشا\زدوٚ اوٚ  نیکانیندئپ قلراوْ  صهار
  .٥نگمدوٚ  رتلهؤ پ ،دیگد  نتپمد رزیگوٚ  کافر باSن آلتی ناوْ 

  ؟٨نگرسالزوٚ اؤ  ،٧نگرسالشوُ بوُ  ،یک وار نه انده ،رالندوُ یٛ ی بیر ٦کلریدوٚ ئد اژدها
  ؟یلرئن هدیدگای مرد کیمی ممنوٚ  زؤ گ نامرد کیمی نگسنوٚ 

 

                                                           

(بیر شئیین ا٘وستونو) أورcک  -یاپ,قیاپُوندی: (قالخانی) أوزونه أورتوک ائتدی، (قالخان ایله) أوزونو قْورودو.  -١
حیوان دریسیندن د٘وزلدیلمیش، شاختادان قْورو�اق ا٘وچون ایشه یارایان  - چْوبان یاپینجیسی(سنگالخ)، نئجه کی، 

  گئییم.
  آرخایینالشدیردی. یرئینی برکیتدی.تْوقتاشدُوردی: یرئینی  -٢
  مارا: (مره) هئی! ائی! -٣
  اٚوشا�زدٚونگ: اٚوشٚو�زدین، قْورخdزدین -٤
  پٔورتله مدونگ: قیزارمادین -٥
  دئدوکلری: دئییلن -٦
  بُوالشورسنک: بُوالنیرسان -٧
  د٘وشمک گ٘وجدن -أولَزیمکأوالزٚورسنگ: أولَزیرسن، گ٘وجدن د٘وشورسن. کؤک اْوالراق  -٨



 نین متنی صحرا کیتابی رکمنو٘ تـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥٩ 

 مزوٚ ؤ گ من رگا ،کی لدیئا رکف نهگئ .لدیئا قصد یdقهاوْ  زلرینیؤ گ چیقاردی خنجرینی
 زلرینیؤ گ ،بتاپمیوُ  بهانه هیچ نسیندرقوُ قوْ  ،ربدوٚ روٚ ؤ گ اژدها ازانق رلرئد ،یسماوْ 

 هیاژدها کنینجهتٚو  نساداقیند قیاوْ  سکسن ،کدیتٔو  ینهنگاؤ  ساداقینی .ربدوُ چقاروُ 
 ریهوٚ  جان داهی ،قاملدی ٢ریهوٚ  رمکموٚ سوٚ  داهی اژدهاده .شیشلدی ١نقوُ بوُ  -نقوُ بوُ 

 ،ستینهاوٚ  نگاژدهانوُ  یرتدیگس جیلیٛ ق ٣رهیٛیس ،آلدی الینه قلیجین ساو الدپوْ  قارا .قالدی
 لندهکوٚ تٔو  زینهیوٚ  رئی سیآغوُ  نگاژدهانوُ  .سالدی هرئ ی ،قلیجلدی ٤نندقوُ بوُ  بیر باشی یدّ ئی

 قلیجین ،سانجدی خنجرین ازانق .شدیدوٚ  دلراوْ  یانار -یانار زینهیوٚ  رئی نسیندآغوُ 
 .ردیقوُ  ٥بغداش ستیندهاوٚ  نگاژدهانوُ  ،سانجدی بیچاقین ،سانجدی

 موٚ گدیئی ینگمکا ٦آق« .تدیاوُ  یقازان اژدها ساندی ،ردیؤ گ دیاوْ  یك لهئا قیلباش لـله
 جهئن یندهگلدٚو گ .لدیگ ینئگی ستینهاوٚ  نگاژدهانوُ  قلیج یرهیٛ س بنییوٚ ئد »آقا -آقا
 زیاؤ  قازان .ردیؤ گ ریاتوُ  زریندهاوٚ  نگوٚ رئ ی قارا باشی دیئی نگاژدهانوُ  ؟ردیؤ گ

  .ردیؤ گ رمیشقوُ  بغداش آرخاسینده نگاژدهانوُ 
  !قازان تحسین ٨انگلوٚکوٚ ئگی ؛٧انگاَرلوٚکوٚ  ،قازان آقام ،هللابارک  :دیئد لـله

 رومونگیلن)وُ (د لنینگومو ز دؤ  نگسنوٚ  ،مرمدوٚ لدوٚ اؤ  من اژدهانی ،لـله مجانوُ  :دیئد
  .دیدئ -یلگیسوْ  دریسین نگاژدهانوُ  بوُ  ،رتوٚ گ ستالراوُ  ئگی ،ردیلدوٚ اؤ  نگهّمتوٚ 

 ندریسیند نگاژدهانوُ  .ردییدوُ سوْ  دریسین نگاژدهانوُ  ،بروٚ توٚ گ   رلاتسوُ ا گئی  لـله
 چاوٚ  ی،یلدئا ٩ربانوُ ق نهییای قاتی زلیتوُ  آقجه ،ردیتیکدوٚ  ندوْ  جانینه بیلمز رقوُ قوْ  قازان

 دم پرلی آلتی ،زتدیدوٚ  قین قلیجینه الدپوْ  قارا ،ردیتیکدوٚ  ساداق قلرینهاوْ  صهار لکلیئی
 آتی روُ نگقوْ  کلیتٚو  رتقوُ  ،یلدیئا قاب نهیجیداس رسوٚ  بیدق آال ،یلدیئا قاب ششپرینه

 یدّ ئی ی.یلدئا   ندنیسیرد گنوُ ناهدژ ا نیرل لکنئی نگسایبانینوُ  .یلدیئا کرتٚو اؤ  ١٠اَیَرینه
                                                           

بُوغون شیشله دی، مفصللری نین (سٚوموک اْویناقالری نین) هر بیریندن اْوخالدی.  -بُوقون شیشلدی: بُوغون -بُوقون -١
  اینسانین سٚوموک اْویناقالری (دیوان) -قامیشدا اْوالن مفصل، مجازی معنادا -ُبُغن، ُبُغم

  ه٘ور: هیٛر، هئی، گ٘وج -٢
  ق، قیٛنیندان چیخارداراقسیٛیره: سییٛیرا. سیٛییرارا -٣
  مفصل، اْویناق، سٚوموکلرین قْوووشاغی - بُوقون. بیرینه قْوووشان یرئیندن - قوندن: بیربیر بوُ  -٤
  بغداش: باغداش -٥
  آق: بْول -٦
  ارلوُگونگا: ارلیگینه -٧
  یئگلوُگونگا: یئیلیگینه -٨
  قُوربان: دریدن دٚوزلدیلمیش یای و کامان قابی  -٩

  یهرینهاَیَرینه:  -١٠



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٦٠ 

 نلیندوْ  ،نآتیل .٢دیگئی قازان ستینهاوٚ  باشی ئگی بنییوُ سوْ  ١نترصفیل بیر باشینی
 خرب بایندره پادشاه .شدیدوٚ  لهیوْ  .٣زلدیؤ گ بایندری پادشاه بنییروٚ گ نینهدوْ  نگاژدهانوُ 

 جهئن اژدها آدم ز�د ،کی رصادقدوٚ  رکوٚ ت لهئب زغوُ اوْ  .لیرگ بلوُ اوْ  اژدها قازان یک لدیگ
 ،قوُ دز مقیچ ندنیس هدهع زیب نکیمدآ  ناز اق ،یک رل لدیگ زهسؤ  نلدصوْ  - نساقد .لراوْ 

 .میل دهئا تیرباران                یان ،چیقالیم تپیه بیر .تراوُ  هامی بیزی ،ربدوُ لوُ اوْ  اژدها کی ایمدی  
 بلکه ،ریددوٚ گای ئگی ،ریددوٚ گای اَر قازان موکیلوٚ    موٚ نم« :یدئد ،یدلگ هز ؤ س هاشداپ ردنیاب

 قازان رگا .لهاوْ  یردیگ نینهدوْ  نگاژدهانوُ  ،لهاوْ  ردیلدوٚ اؤ  ،لهاوْ  لدیگ راست اژدهایه بیر
 امنگ ،مپادشاهوُ « :یدئد بداغ قارا .»رتانوُ  قرداش نه ،رتانوُ  مقوْ  نه ،ربدوُ لوُ اوْ  اژدها

 یمن لاوّ  ،ربدوُ لوُ اوْ  اژدها راگ .نهیس یقارش نگوُ قازان ،میدگئ ،لنیئرگو  رخصت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .»نگتسوُ اوُ 

 ندنیساداق ،یرددوُ  دهیرئ  رتی سس ،یتدگئ نهیس یقارش نگوُ قازان ،ینتدیاوْ  آت بداغ قارا
 - رموٚ وٚ گ لنیممنوٚ  ،بسنگوُ یملاوْ  اژدر رگا .رلرئد یلداوْ  اژدها یسن ،عموُ « .یقاپد صهار

 ،قازان ،رمروٚ لدوٚ اؤ  لنیكانیپ نگقوُ اوْ  صهار ،سنگ شمهیدان« .یدئد -»شیدان ٤رموٚ وٚ گ
 ،بسنگر لدوٚ اؤ  اژدها اگر .یسن ،قازان ،غررمدوْ  ٥لنیاملانی نگجوُ یقل الدپوْ  قارا .یسن

 قارا نیجیقل ،یشددوٚ  آتدن قازان ».لیگر ئو  اگمن ٦اللغهیش ریب آویٛنگدن ،مبارك نگغزواتوُ 
 ندریبا پادشاه ؟یم یملداوْ  -یلداوْ  انده پهلوان هنجیٛ قل بداغ قارا .یباقلد نهیلئب نگبداغوُ 

 قازان .یلدیقارش ؛ربتوٚ ؤ گ یز غوُ اوْ  داش ،یز غوُ اوْ  چیا ؛ربدوٚ روٚ لدوٚ اؤ  اژدها قازان یتدیشئا
 اژدها ،یشددوٚ  نهیاغیا نگپادشاهوُ  ندریبا ،یردیگس قدم شیتمئی ،یشددوٚ  آتدن

 .یردقوُ  بغداش ندهیآلت نگبانوُ یسا پادشاه ندریبا .یكدیت یبانیسا شیزملدوٚ  ندنگیسیدر
  .یناقلدقوْ  یپادشاه جهگئ یدّ ئی ،نوٚ گ یدّ ئی
 .                              یچدگئ -یلدگ ادنیدن دیگیا چاققوْ  یمیك قازان ،رئد درقوُ قوْ  م دهد
  

                                                           

  ترصف: داورانیش، حرکت -١
  قازان گئیدی: بٔورک اْوالراق گئیدی. -٢
  پادشاه بایندری گٔوزلدی: پادشاه باییندیرا اٚوز تُوتدو. -٣
  بْول دانیشdق -آیدین دانیشdق، بْول -گ٘ومور دانیشdق (گ٘ومورد�ک): آچیق -گ٘ومور -٤
  یتی آغزییاملان: (قیلیجین و باشقا کسیجی) سیالحالرین ا -٥
  شیاللغه (شیرالغا): اْوو اتیندن پای (سنگالخ) -٦



 سینده رکجهوٚ چاغداش آذربایجان تـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦١ 

  
  سینده رکجهوٚ چاغداش آذربایجان تصحرا متنی  رکمنوٚ ت

  
  

▒ ۱  ▒  
                                                                                                                                                                   . چونو٘ ا ُوماقخآری دینلی محّمده اوْ ائندیردی حق تعالی گؤگدن قرآن 

  ستوم مینسین، معراجا گئتسین.وْ د -راغی گتیردی، ایستکلیموْ بجربئیل گلدی، 
زو ؤ ن سوْ ز دانیشیلدی. سؤ خسان بیر مین کلمه سوْ دیئتیشدی،  اچٚون دْوست دْوست

  رحمت و شفقت آدینا آری دینلی محمد دانیشدی.
جنتین قاپیسینی آچdغا آری دینلی دْوست محمد ریلر بزَنیب، وُ زولوب، حو٘ جنتلر د

  گلیر.
  .قلیج چالدیقارشی کفاره غروندا وُ دین اقُورشاندی ذوالفقاری، لدولو، و٘ دعلی میندی 

 هنdیلس شوُ ق ناچوُ ا هلیا یر ما نینال اعت قح ،یدیا اجوُ ا هد یس سلیdن نبی ایدی، مرتبه
                                                                                 .یدنئا هرئ ی ندر لیؤگ هیئد نو سلوْ ا کیل هگلؤ ک

الد چیخارماق وْ نا داشدان پوْ زلدردی. حق تعاال او٘ دار ایدی و زیرئه د جبهداود نبی 
  باجاریغینی باغیشالمیشدی.

غلوم وْ تانریم، منیم ا: دی یلهؤ تاراق سوُ ز تو٘ مناجات زامانی تانریسینا اهللا   ابراهیم خلیل
لوندا وْ سن) سنین ی غول وئر. (ایستهوْ منه بیر ایا الها، منٚوم اْوغلُوم یْوخدُور، خدور. وْ ی

  ربان دا وئَررم.وُ غلومو قوْ ا
لیکله ابراهیمه اسdعیلی وئردی. ابراهیم اسdعیلی عرفات داغینا  آلاله تعالی بئله

ربان وُ دی. اسdعیلین یرئینه ق نا کار کسمهوْ بیچاق ایچاق چکدی، بعیله ، اسdتوردوؤ گ
  چ ائندیردی.وْ رما بیر قوُ ینوزو بوْ یدن بؤ کسیلسین دئیه حق تعالی گ

رمک ؤ مردلری گؤ عا قیالق جوُ ایگیدلر، د     ؛تیحصن رئو  هدر یگاش خر یق ،دوُ قر وْ ق مد ده
                                                                                 چون.و٘ ا

   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٦٢ 

▒  ۲  ▒  

ز ؤ نین آدینی چکن ایگیدلر ا تانری؟ چکمزآدینی کیم نین  الن تانریوْ آغیز آچیب، بیرجه ا
  ملالی.وْ رگینده ایناملی و صداقتلی او٘ ا

نا اینانسا، وْ خویان کیمسه اوْ قرآنی ا؟ خومازوْ ی کیم آچیب اآری قرآنالن وْ تانری بیلیمی ا
   بیلیک و معرفت قازانار.نیادا و٘ د وُ ب

لدا وْ یه کیم گئتمز؟ هر کیم گئتسه، گلسه، ی نین ائوی ساییالن عظمتلی کعبه تانری
زو ده ؤ زدور و او٘ آزماسا، باشقاسینی آزدیرماسا، یقین کی صداقتی دانیلdزدیر، نیتی د

  زگون بیر حاجیدیر.و٘ د
یان بیر اینسان قیٛ اکمگینه لوندا کیم آچdز؟ وْ سینی حق ی رکلی احسان سفرهؤ ل چوْ ب

  سخاوتلی بیر اینسان ساییلdلی.خلیل کیمی  ابراهیم 
  ملالی.وْ ایگیدلر امردان علی کیمی جوا�رد  شاهایگیدلر 

زلو و٘ یچک، آری دینلی دین رسوری، صفا اؤ غولالری، آدی گوْ نین ا یوشچولر علیؤ د
الن غازیلر وْ لوندا شهید اوْ ی لری، خدیجه ایله فاطمه آنانین سئوگیلری، دین محمدین نوه

  ملالی. وْ یوشچولر اؤ امام حسن، امام حسین کیمی شهید د
 ساالن،أوز اْوتوز ایکی دیشینه کلبتین درویشلر پیغمربین بیر دیشی پارچاالندی دئیه 

                                                                                 .یلاملوْ ا رلشیور د یمیک نر قلا سیو ناطلس یس رسمایهرین ، ساربانال ودٚوزگونین درویشلر
اله ز؟ اترسا دینلی کافرلره کیملر چامللوندا ؟ دین یوْ اله آملاز قیلجی کیمکسکین قارا پْوالد 

لری  لکهؤ ان؛ قلیج چاال نالر وْ ملالی؟ اوْ شمنه قارشی قیلیج چاالنالر نئجه او٘ قیلیج آالنالر و د
توراراق وْ نین آلتون تختینه ا سی لکهؤ میصیر ان؛ ن؛ شامی آال ر کسن؛ حلبی آال ؛ باشال آالن

چاپا گیردیگینده ؛ ویایلی، خدنگ اْوخل ١؛ شام آتلی، شام بدْولی، ایگالنوْ سلطان ا
سعادتلی  ومازاُوی -زا؛ یاcقارتال داورانیشلی؛ قارا جایناقلی؛ چال قارا قُوش چالیملی

رجونو وْ رجلوالرین بوْ ب؛ رخوسووْ شمنلرین قو٘ دکلیدی؛ الرین قاال؛ روقچوسووْ رسحدلرین ق
جوم زامانی و٘ ه؛ النوْ مسجیدلره چیراغ، غریبلره آرخا ا؛ چیلپاقالرا گئییم وئرن؛ ین دهؤ ا
یه  زنگیو٘ آیاغینی ا؛ رک یارانو٘ شمنینه غضبله باخاندا او٘ د؛ ین رخوسوندان یرئ تیرتهوْ ق
یه  سی قازان، آتاسی قاراگٚونهیعمهرتی آرتدیقجا ؤ ش؛ رجوستانا وحشت ساالنو٘ یاندا گوْ ق

قان شمنینه و٘ لدوقجا دوْ یاشا د؛ نین باغرینی چاتالدان شمنیو٘ یودوکجه دؤ بن؛ امید اْوال 
 یشاب یساقآ  کیشئا انیشاب کت  ؛ اْوغوز ایچیندهایگیدی ن؛ قالین اْوغوزوناقُوسدور 

                                                                                  .یلاملوْ ا رلیزاغ یر داهب نین یس هر فس ،یدیگیا نین یجیلیق یمیک قادوُ بار اق
                                                           

  زلدیلمیش یایو٘ ایگ آغاجیندان د -ایگ یایایگ آغاجی. ایگ:  - ١
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  ٦٣ 

 ،نایالیوْ ب یوْ ب ،نال اچ زو پوْ ق رلنی هلیؤ س ؟زم وصفینی کیم سٔویله اْوغوزونسانلی  -آدلی
 نال وْ ا بیحاص هتر هؤ ش یشخای ،نال وْ ا یبیحاص رو غوُ ا ،نال وْ ا یبر ا تایب ،نی هلیؤ س رعش
                                                                                   .یلاملوْ ا نیگلیب یمیک م هدد

                                                                                  .نیسر ئو  یگلیب هلیا تلو ؤ د هز یس یلاعت قح ،ریَ ئد مد ده
                                                            

▒  ۳  ▒  

  ی.غیال اقارشی یاتان قارا داغالر ائل ی
  الر یرئ داماری، ائل ایچیگی.وُ آیدین آخان داشقین س

  cلی.آیت آری قرآن دین  - آیت
                                                                                                                                                                                                                                           من ائوی. ؤ مسکگیز پارالق جنت 

  نیاالرین ایگیدلری.و٘ گیزلی د درویشلر وقارا دْونل
  مّحمد دین رسوری.  وصفا یٚوزل

  ج قایناغی.و٘ ین بیرلیگی گرداشاآلتی ق
  با سعادتی.وْ جاالر ائل باجاریغی، اوْ ساققال ق آغ
  بیرچک ائو قادینالری یئمکلرین لذتی، ائوین برکتی. آغ

  ونجی.و٘ غالن ایگید ائوین یاراشیغی، ائوین گوْ یئنی یئتمه ا
ز آیدینلیغی، بئل قّوتی، ؤ رد آرخاسی، گوُ ی لسا؛وْ غلو اوْ یوندا آلتی یاشار اوْ نین س بیر کیشی

  رک یاغی.و٘ ا
  ینی. ، یاد گلغونو، ائو پْوز ینین برت، ائو چاپقای یاشار قیزی اْولسه؛ یاغیددیئد

  نو.وْ یالقیزلیق یامان ایشدیر، ای اینسان، بیلگیلن ا
                                                                                .یز ینیناج نیسال خاس هللا رداق ،ریَ ئد م هد ، دیزلیقدایالق

   



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٦٤ 

▒  ۴  ▒  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .رل علهؤ ش نیانیو٘ غسا، دوْ ن دو٘ پارالییب گ
  لری ایشیقالندیرار. غسا، گئجهوْ لنیب د علهؤ لغون آی شوْ د

   نار.وْ چین قجونا ال وُ یاپراقالری یاشیل آغاجین ا
  ر. ار یرئدن قالخم قارا داغال و یانی برکجه َرسپ اُوچور 

نین آراسیندا  لالریوْ لرین ک کی مئشه زنلیکدهو٘ د، قایانین یالچینیندا قاپالن سیچرارآل 
   آسالن باغیرار.

  رد گیزلu.وُ سینده ق رهؤ روسونون یو٘ یون سوْ ق
  چؤکر. مان وُ ز اَیلرش، دوْ چاپاغان آتالر چاپاندا میدانا ت

  تر.ؤ لالری اوْ زاق یوُ ال گیرسه، اوْ زولوب یو٘ لر د دوه
  زوالر یئتیشدیرر.وُ رپه قؤ رَدر، کؤ نالر نسلینی توْ نول سئویu، اؤ یونالر ملشنده کوْ ق

  شمنه یوٚگوروک یئرت. و٘ ن، داچاپار اْولسرک  نلهؤ ال یوْ س -آردیجیل شکیلده ساغا
  ، دشمنی پْوالد كرس. ایگیدی چاتدیرساآت 

  یایالر بیلک دارتار.قاتی ینوز ایله تاریم چکیلمیش وُ ب
  ر. ابارماق آتخو وْ ز استقامتده ایرَلی گئدن او٘ دن، د نلمهؤ ال یوْ س -ساغا

  . زرؤ چ قدْوالشمیشینی داراین قارا ساچ
  ر. ایر آچخسٔوزلری رسخْوش سٔویلر، چا ؟) گیزلیبوسودکی(

  یده دالغاالنار.ؤ گ بایراقالر آچیالنداآل 
  رش.و٘ رخویا دوْ رکلر قو٘ اولنده یلر دؤ  نقاره

  اندا سعادت آرتار. ایکی یاغی دُوروش
  خ یاغدیرار.وْ ستونه او٘ نو مغلوب ائدر و اوْ روشاندا اوُ ایگید یاد یاغی ایله د

  نرا یئنه ده غالب گلر.وْ اصیل ایگید آلتی نسیلدن س
  الچین چاباالر. مروغونداوُ غلونون یوْ اصیل ایگید بیگ ا

  ر. جارچی جارال  وندار اْوردُوساُولو خانال 
                                                                                 .رال وْ ا ناز وْ ا ،نکشی�د م هدد یر ب ندیکسا ،ادنیهاگر د رال  پادشاه
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  ٦٥ 

▒  ۵  ▒  

زل داشا یئتشنده دایانارمی؟ ؤ الد گوْ یدن یئنسه، قارا پؤ ج ایلدیریم گوُ ا -لودوُ قارا ب
  خ.وْ دایا�اق ی

دامسا، نفسدن  وُ رساغینا آغوُ الن قاپقارا اژدهانین قوْ رنو cامیله َدییرمی اوُ ب - آغزی
  خ.وْ شمک یو٘ رشمی؟ نفسدن دو٘ د

نین قارشیسیندا  جانی ارکک دوه -یلو فیل اتلیو٘ ک -سوب یاتان سسلیوُ نی پ قارا مئشه
  خ.وْ ی یئنیلرمی؟ یئنیلمک

لگه سالسا، آری ؤ زونه کو٘ زوندن یرئ او٘ ی اؤ ش گوُ الن قیزیل قوْ هر قانادی بیر آرشین ا
نین  ستونو آلسا، جایناغیو٘ یلو قُوشون اوْ چان سوُ ز گزدیرسه، قالخیب اؤ زونه گو٘ جهان ا

یونجا وْ کسه، دٔو شدن سؤ وورسا، دوْ ک س٘و جوندا توُ نین ا جوندا قان چیلتسه، دیمدیگیوُ ا
  خ.وْ سه، آال قاناد ساقساغانین قارشیسیندا یئنیلرمی؟ یئنیلمک ی یئمله

ز تکه ایله قیزیل گئییکی وْ جا یرئده بوُ آلتمیش آرشین آل قایادا یرئلشن آال قاپالن ا
لدورسا، وْ نین آراسینا ات د سی ی پنجهؤ توب سیندیرسا، گوُ ماریقدا یاخاالسا، اینجه بئلدن ت

رنده میریلدانسا، ؤ یروغونو گوُ سرتسه، قؤ نده سیچراماغا جهد گستونه آال بدرلی آی گلو٘ ا
وچودان وْ وچو گلسه، اوْ ا یایلی  ستونه آال ساری و٘ سه، ا رولدهؤ ر بؤ ب -رؤ آل قایادا ب

  خ. وْ رکمک یو٘ رکرمی؟ او٘ ا
لالریندا یرئ آالن آجیقلی آسالن ایلخیالرا یئتیشنده آت اله وْ نین ک ر مئشهو٘ آرانداکی گ

موگونو و٘ دن، س رسا؛ ات یئمهوُ یرئه و  -یه قالدیریبؤ نالری گوْ تسا؛ اوُ کئچیرسه؛ آیغیر ت
نفسدن آجیقلی اصالن مورسه؛ و٘ یرئینه قان س وُ رک س کهٔو سیال دیبیندن سیندیرمادان، 

  خ. وْ شمک یو٘ رشمی؟ دو٘ د
رد وُ ؟) گزن قسودکیوُ الن، (بوْ رتان، قاییش کیمی رست دیلی اوْ روملادان یوْ گئجه ی -ندوزو٘ گ

یرونو ؤ حکم داش آغیلین بؤ رتسا، یاری گئجه یانی موْ لو گئجه یوْ باالسی آلتمیش آغاج ی
 -روبو٘ تاراق قّوتله سوُ ینوندان توْ چ یاشلی داوارین اتلیسینی یاخاالسا، قابا بو٘ کسه، أو س

گئجه رک باالسینی و٘ نا باتیرسا، ایگید توْ رد یرئدن اؤ حکم آزی دیشلرینی دؤ چکشه، م
الندیرسا، دامارینی وْ واسی اطرافیندا دوُ کی ی ده واختی هایقیرتسا، داواری قارا دره

رد وُ تسا، بئله بیر قوُ خیرپ ا -یروغونو خیرپوُ سینی دئشسه، یاغلی ق فکهؤ چیخارسا، ا
   خ.وْ السینا یئنیلرمی؟ یئنیلمک یوُ پک ایت تؤ انیگی قارا ک



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٦٦ 

 وْ ولت اؤ لو دوُ یو اوْ حیات بنظر،  اولت، قیلسؤ تعالی بیر ایگیده وئرسه د اّولیندن حق
  خ. وْ ووشdق یوْ ووشارمی؟ سوْ ایگیدین باشیندان س

جوم ائدن بیر مرد و٘ ا زیرئه، هگئیسه پْوالد، اْولس اسیندن دابانین تپه وسوبیر مخنّث کٔوت
  خ. وْ سینه قاتالشارمی؟ قاتالشdق ی ایگیدین رضبه

ملایینجا وْ یروق اوُ نا بوْ تون آی، تانریسیندان او٘ بغان وْ د -واختی پارالییبقارا گئجه 
اسکی فرصت دٚوشسه، غلونا وْ یلو ایگید بیگ اوْ س خ.وْ پارچاالنارمی؟ پالچاال�اق ی

   خ.وْ الدینا آمان وئررمی؟ آمان یوْ نین ا شمنیو٘ د
الن وْ ووشاغی اوْ تون رسپ دنیزلرین قو٘ رنوخdسی، بوُ دا و وُ ساری آال باالجا بالیغین س

یناماغا آلیشمیش گمیلره تأثیر وْ الردا اوُ زملیش و سو٘ دنیزینده صندل آغاجیندان د محیط
  خ.وْ ائدرمی؟ تأثیر ائتمک ی

باشا گلرمی؟ باشا ، ار اْولسیَ وصفینی دئ اْوغوزون   نیلاق دوُ قر وْ ق م هد دالن وْ ستاسی اوُ شعر ا
                                                                               خ.وْ گلمک ی

▒  ۶  ▒  

رولداییب، وُ نون گوْ لود یرئه یئتیشنده یاغdسا؛ یاغدیرماسا؛ اوُ جو ایله گلن بو٘ یئل گ
  یه یارار؟ رک گلمگی نه شاققیلداییب، اسه

لود یرئه وُ آدلی ب» ج ایلدیریموُ ا«پلوسوندان آیریلمیش وْ لدوز توُ ا» یئددی قارداش«
زونه و٘ نرا قارا یرئین اوْ سه، یئددی ایلدن س مه نین آلتینا ایشله چاتاندا یرئین یئددی قاتی

گلدیگی  -نون یئددی قارداشدان آیریلیبوْ یوملاسا، اوْ الد قیلیجین آغزینا قوْ سه، قارا پ گلمه
   یه یارار؟ نه

زامان  وْ زل داغالر اؤ نبوللو گو٘ ی سؤ تلو، گوْ جاالن یانی قارلی، الوان اوُ یه اؤ یرئدن گ
رسون؛ وُ ندا یایالق قوْ ردوالر اوْ ستونه دیرماشسین؛ آل او٘ نون اوْ یارارلیدیر کی؛ آغیر ائللر ا

داغالرین سیرتیندا قیزیل گئییکلر،  وْ تالسین؛ اوْ آتالر دینجلیک زامانی ا وْ سککیلرینده بد
چار ستونده آال سایبانالر چاتیلسین؛ و٘ نین ا سی شسون؛ چشمهو٘ د -لر آتیلیب ز نگخوْ ب

کولسون؛ رصاحیلر ٔو للر سپیلسین؛ یانگیل آملاالر تو٘ ووضالر چاپیلسین؛ قیزیل گوْ ح
و وْ زلنسین؛ اؤ سته کو٘ نقال اوْ زوالر توُ رپه قؤ زولسون؛ کو٘ زولسون؛ قیرمیزی چاخیر سو٘ د

نالر وُ سین. ب یلهؤ رک شعر س چاخیردان ایچه وْ لر ا اتیندن دادلی کبابالر یئییلسین؛ بیگزاده
یه  زل داغالر نهؤ نبوللو گو٘ ی سؤ تلو، گوْ جاالن یانی قارلی، الوان اوُ یه اؤ ملاسا، یرئدن گوْ ا

  یارار؟ 
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  ٦٧ 

زامان یارارلیدیر کی، اَیری یرئه یئتیشنده  وْ آخان داشقین چایالر ا -آرخاسینی کسیبیرئ 
. بئله غدا اکیلسینوُ زلسین؛ کناریندا آغ آرپا، قیزیل بو٘ ز یرئه یئتیشنده دو٘ اَییلسین؛ د

   یه یارار؟ آخان داشقین چایالر نه -آرخاسینی کسیبیرئ ملادیغیندا، وْ ا
ر و٘ شسه، آلتی پرلی گو٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ - ایگید یاراشیغی -لر یوالن دبیلقهوْ باشا ق

 یه یارار؟  سینه دایا�اسا؛ نه ششپرین رضبه
لالرینی و وْ ایگیدین ق شسه،و٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -ینگیؤ ار ک - نالروْ لو قیسا دمیر دوْ ق

  یه یارار؟ روماسا؛ نهوْ چیگینلرینی ق
شسه، و٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -جوو٘ ایگید قّوتی، بیلک گ -روملوش ساری یایالروُ ینوز ایله بوُ ب

نین ایچینده گزدیرمگین  نالری کامان قابیوْ سه، ا آغ بیلکده، گنئ چیگینده تاریم چکیلمه
   نه معناسی وار؟

شسه، بیر و٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -شمنه قارشی ائلچیو٘ د -خوْ تیرتشن سکسن اخ قابیندا وْ ا
لوک محو ؤ ب -لوکؤ شمنی بو٘ الراق آتیلdسا؛ دوْ شمنه قارشی ائلچی او٘ ایگید طرفیندن د

  یه یارار؟ سه؛ نه ائتمه
موکلو باشالری و٘ شسه، رست سو٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -سیوُ ار آز  -رست قلیجالر قارا پْوالد
یورده داشیdغین نه ؤ ل بوْ نالری سوْ سه، ا ندرمهؤ سه؛ ایتی آغزیندا آلجا قانالر د یئندیرمه

  معناسی وار؟
نو گلسه، دمی و٘ گ -ینوزووُ ار ب -زلدیلمیش آال بایراقلی میزراقالرو٘ رست قامیشدان د

نالری سهنگ کیمی ائو یانیندا دیوارا وْ شمنی آت بئلیندن یرئه ساملاسا؛ او٘ شسه، دو٘ د
   مگین نه معناسی وار؟ یکهؤ س
قاباق یاریب، قان ، شسهو٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ، غواَر یُومرو  -تی پرلی گٚور ششپرلرآل
  د آلتیندا ساخالماغین نه معناسی وار؟وُ نالری بوْ سه؛ ا سکورcهو٘ پ

شسه، ایگیدین باشینی و٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -ار سیغیناجاغی -کیمی آال قالخانالرایپک 
  یه یارار؟ سه؛ نه بیلمه رویاوْ ق

 -شون بیروْ یوشچو، ایکی قؤ نوللو دؤ منم دئیَن ک -یونن، منمؤ زامانی اایچمک  -یئمک
شمندن غنیمت آلینمیش و٘ نونه دؤ نین ا روشاندا، آغاسیوُ بیرینه قاریشاندا، ایگیدلر و 

  یه یارار؟ سه؛ نه ستاقالری گتیرمهوُ آتالری، کسیک باشالری و دیری د
رپا وئروب شسه، آل و٘ نو گلسه، دمی دو٘ گ -ار قانادی -آتالر وْ بسلنیلن بدآرپا ایله 

پوکلنیب، قان تره باتیب، ؤ کدمی دٚوشسه،  -اَر قاناتی، گٚونی گلسه -ساخلینده بدْو آتلر
  یه یارار؟  هنسه؛  تورمهؤ ا گن آرخُو داغاآرخُو داغدرعتله و٘ صاحیبینی س

تعریفینی قْوچ ین مرد ایگید         -یغیلداش رال ناز وْ ا پلآ  -رال ناز وْ ا نال وْ ا نادنو یوْ س مد ده
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  یه یارار؟  هننو حامبال کیمی گزدیردمگی وْ وب، اقْوپوز گٔوتور  سه؛ قْوال هایگیده سٔویلم
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            ▒  ۷  ▒  

لسا، وْ للر دؤ داشسا، گیانیب حرکته گلسه، یاغمور یاغسا، چایالر وْ لود اوُ یئل قیژیلداسا، ب
   توق قازین باختی گتیرر.وْ کی ت لدهؤ گ

سونون وُ چسا، الچین یاور وُ لدن اؤ توق قاز گوْ ققولداشسا، توُ ردک قاققیلداشسا، قوْ آال ا
لودون وُ سو الدن چیخسا، قارا بوُ یولسه، الچین یاور ؤ والما طبیللری دوْ کاکیلی آلینسا، ا

للر قیییسینا تاالن ؤ رادان قیژیلتی ایله یئنسه، حالقا گوْ کسلسه، ا٘و یه یؤ آلتینا قدر گ
نسا، وْ ستونه قو٘ نین ا ی تپهؤ ردکلری شیغاییب آلسا، قالخیب گؤ ا - سالسا، قازالری

شدن ؤ توق دوْ جوندا قان چلتسه، توُ نین ا وورسا، جایناغیوْ ک س٘و جوندا توُ نین ا دیمدیگی
  ستونده باختی گتیرر. و٘ و اوْ ون اسونوُ سه، الچین یاور  یونجا یئملهوْ رک د کهٔو س

ین، آیی  رولدهؤ سیرا ب -ستونده آراو٘ لود اوُ توران، آال بوْ ساری قایانین رسین یئلینده ا
ستونه و٘ رنده اؤ وچو گوْ ین، ساری یایلی ا ستونه سیچراماق ایستهو٘ رنده اؤ جا گوُ زوندن اؤ ا

 -میریلدایان، قیزیل گئییک -لنیب بههو٘ رنده شؤ جونو گوُ یروغونون اوُ ز قؤ جوم ائدن، او٘ ه
سونون وُ لدوران آال قاپالن یاور وْ نین ایچینه ات د سی ی پنجهؤ نی ماریقدا آالن، گ قیر تکه

  ستونده باختی گتیرر. و٘ و اوْ ا
ران، وُ وا ساالن، ایلخیالرا یئتیشنده قارماق و وُ رادا یوْ لالریندا یرئلشیب اوْ نین ک ر مئشهو٘ گ

دونو وُ ینونو و بوْ نالرین بوْ ران، اوُ یه قالدیریب یرئه و ؤ نالری گوْ ن، اتاوُ آت آییران، آیغیر ت
چ دفعه باغیران آجیقلی و٘ لالرینی دیدنده اوْ نالرین قوْ یرئینه قان ایچن، ا وُ دیدن و س
  سونون آت اتینده باختی گتیرر. وُ آصالن یاور 

لو وْ آلتمیش آغاجلیق یالندا وْ شنده، قارینی آج او٘ نلونه دؤ گئجه واختی یرئیندن قالخان؛ ک
حکم داش آغیلین ؤ یوب قاردا یاتان؛ قاپیسی موْ ده دابان چاالن؛ اللرینی یرئه ق بیر گئجه

رک باالسینی و٘ تان، ایگید توُ چ یاشلی داوارین اتلیسینی قارماقالییب تو٘ کن؛ أو قیییسینی س
ره سیغیناجاغینا وغا ساالن؛ قارا دوْ السینا غوُ پک ایت تؤ گئجه واختی هایقیردان؛ قارا ک

یروق، وُ فکه دئشن؛ قانلی قؤ زونو سالیب، سینیر چکن؛ اؤ رادا دالداالنان؛ اوْ چکیلن و ا
نین قارا گئجه  رد انیگیوُ ق -سوداکی (؟) حئیوانالر پهلوانیوُ تان؛ پوُ ا - فکه چالیبؤ ا -باغیر

  ایچینده باختی گتیرر. 
لون ؤ لنیب گئتدیگی زامان، گئنیش چ گهالالرال جر وُ السی باشقا توُ یلو ایت توْ عرب س -روْ ل
شسه، و٘ زنلیگه دو٘ قالخسا و د -وشانالر سیچراییبوْ وشان دیبیندن دوْ زجا یوْ رتاسیندان، بوْ ا
 -روبوُ النباج یرئلره چاتاندا و وْ الندا (؟)، دوْ یd اوْ ق - یdوْ النین خالتاسی چکیلنده، قوُ ت
عرب  -روْ گورن ل٘و القالری پرچملی قیرپیب یوُ تسا، آیاقالری خینالی، قوُ وونو توْ یوب اؤ د
  نین ائله زاماندا باختی گتیرر. السیوُ یلو ایت توْ س
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لدا قالسا، ائله زاماندا وْ رولوب یوْ ک آتالری ی٘و لسا، یوْ زل قارا داغدان ایلغار اؤ کسو گٔو ک
، گنئ زلوؤ یلو، قیز بیرچکلی، آملا گوْ لو سوُ مرو ساغریلی، اؤ اینجه بئللی، دار آرخالی، ی

         الرین باختی گتیرر. وْ بدولو (؟) بدوْ النینا دوُ دلو، قوُ حکم بؤ کسلو، مٔو ک
یوش طبیللری ؤ زه گلسه، ایکی طرفدن دو٘ ا - زو٘ شون اوْ قارشیالشd یرئینده ایکی ق

شسه؛ ساواش و٘ زرینده قایناشاراق ساواش دو٘ چالینسا؛ کرنایالر سسلندیریلسه؛ قارا یرئین ا
ش وُ خالرا توْ پسا؛ ایگیدلر یاندیران اوْ سی ق یایالر تاریم چکیلنده قبضهزامانی ساری 

سه؛  جالری بدنلره ایشلهوُ لر سانجیالندا دمیر ا زلدیلمیش نئیزهو٘ گلسه؛ رست قامیشدان د
لوب یرئه وْ د اوُ ب -لوْ چ آلینلی ایگیدلر قوْ رالسا؛ قوْ الد رست قیلیجالر چالیناندا قان شوْ قارا پ

رخdیان مرد ایگیدین باختی وْ لومدن قؤ نلو، اوْ زو قانلی، دمیر دؤ مده گشسه؛ ائله دو٘ د
  گتیرر. 

نین امری ایله کئچن  زلسین، واحید تانریو٘ (سنین ده) باختین گتیرسین، ایشلرین د
  لسون. وْ غورلو اوُ م دئیَر، ا نون، ددهو٘ نون کئچدی، گلن گو٘ گ
  

 

▒  ۸  ▒  

   جوم ائدر.و٘ شمن هو٘ الر کی، دوْ ن او٘ بیر گ ستونهو٘ روین مرد ایگیدین او٘ رورال یو٘ غ
   کس دلر.ٔو یوش زامانی کؤ نگولر دو٘ حکم و ایتی سؤ م
  نین قابیغی ایله برکیدیلمیش یامان قاتی یایالر چکیلدیکده بیلک تیرتر. ز آغاجیوُ ت

رک یارار، قان و٘ شمنه َدیَنده بیر آندا او٘ خالرین یامانی دوْ یاندیران ااٚوچ یئلَکلی 
   سکوردر، ار یالواردار.و٘ پ

   ایتی قیلیجین یامانی چالیندیسا، باش پارچاالر، انسه یارار.قارا پْوالد 
  رویار. وْ ین یامانی بیر سیغیناجاق کیمی ار قآال قالخان
ستونده و٘ لودون آلتینا چکر، باشی اوُ زونو آال بؤ شون یامانی هله گنج ایکن اوُ قیزیل ق

ز گزدیرر، هر طرفه باخار، ؤ نیایا گو٘ رادان آری دوْ الر، اوْ غوشونا شاهید اوْ نون دو٘ گ
فان ساالر، وُ شونا توُ زونه گلر، بیر دسته چای قو٘ زوندن یرئ او٘ ی اؤ جا گوُ قیژالییب ا

جوندا قان وُ نین ا نار، جایناغیوْ ستونه قو٘ نین ا ی تپهؤ نالرین بیرینی آالراق قالخیب گوْ ا
  یونجا یئم یئملu. وْ پاریب دوْ شدن قؤ تار، قابا دوُ تک ٘و جوندا توُ نین ا در، دیمدیگ چیله

نا وْ للر قیییسیندان سؤ والما طبیللری چالیناندا یاستی گوْ شونون یامانی اوُ ققای یآج قرچ
  قاپار.
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  رکودر.و٘ شونون یامانی قاز اوُ آلجا الچین ق
للرده جئیران ؤ والر، چوْ یوک چایالر قیییسیندان حقار اؤ شونون یامانی بوُ تلکی قو٘ ابْوز 

   ییخار.
  زه یئتیرر.و٘ وونو یوْ نین یامانجاسی فره بیلدیرچین آالر، ا قیرغییوٚگٚوروک 
کسونده دایانار، قارا ٔو ین یامانجاسی هله گنج ایکن آلتمیش آرشین ساری قایا کآال قاپالن

ز ؤ یسرت، استونه سیچراماق او٘ رنده اؤ یده آال بدرلی آی گؤ ستونه باغیرار، گو٘ تنده اؤ لود اوُ ب
جا یرئده ماریقدا وُ شنیب فیکره داالر، قیر تکه ایله قیزیل گئییکی او٘ رنده اؤ یروغونو گوُ ق

   لدورار.وْ سی آراسینا ات د ی پنجهؤ آالر، اینجه بئلدن سیندیرار، گ
وا ساالر؛ وُ لالریندا یوْ نین ک سی ر آران مئشهو٘ آسالنین یامانجاسی هله گنج ایکن گآجیقلی 

یه ؤ نالری گوْ تار؛ اوُ گیزلu؛ ایلخیالردان قارماقالییب آالر؛ آت آییرار، آیغیر ترادا وْ ا
یرئینه  وُ رک س موک سیندیرمادان یال دیبینی دیدهو٘ دن، س قالدیریب، یرئه ساالر؛ ات یئمه

  قان ایچر.
اردا رک ق یه شهؤ الر؛ اللرینی یرئه دوْ نین یامانجاسی آلتی آیا چاتاندا ار کیمی ا رد انیگیوُ ق

رتاراق گئدر؛ یاری وْ ده ی لو بیر گئجهوْ یونالری ایزلر؛ آلتمیش آغاجلیق یوْ یاتار؛ آغجا ق
جانلی داواری  -چ یاشلی اتلیو٘ کر؛ أو گئجه زامانی یانی برکجه داش آغیلین قیییسینی س

 رد یرئدنؤ دیشلرینی د وُ ینونو آغزینا کئچیرر (؟)، آز وْ غون بوْ نون یوْ تار؛ اوُ قارماقالییب ت
وغا وْ پک ایت باالسینا غؤ غلونو گئجه واختی هایقیردار، قارا کوْ رک او٘ نا باتیرار؛ ایگید توْ ا

الندیرار، سینیرینی چکر، وْ نین اطرافیندا د واسیوُ ده یرئلشن ی نو قارا درهوْ ساالر، ا
 -یروغونو خیرپوُ نون قارا باغیر، یاغلی قوْ یd دمینده اوْ ق -یdوْ سینی دئرش؛ ق فکهؤ ا

  تار. وُ پ اخیر 
لدان وْ نالر ساواش زامانی یوْ غراسین؛ اوُ نه او٘ ین آتالرین یامانجاسی یامان گ ایپه گلمه

   رار، ساالر گئدر.وُ سینی تپیکلر، یرئه و  چیخار، یییه
   روسه؛ عاغیلی آزار، بیلیگی چاشار.و٘ خ یوْ روین بیر ایگید چو٘ سته یو٘ آیاق ا
  سدورر. و٘ کرار، مئیلی وُ رگی و و٘ زلو یئمک او٘ ایاغلی 

  چؤکر.  لرینچیگینسین،  زاق ائلهوُ لسان، تانری اوْ یاماقلی گئییم گئیر ا
بیچ  - لچؤ زنه ساالر، او٘ لو بیگلر ایشلری دوُ ین ا یلهؤ نرا سوْ بیچندن س -لچوبؤ زو اؤ س

   تانار و گرئی چکیلر.وُ نرا اوْ م د�یشلی، دانیشاندان س دن دانیشانالر، دده مه ائله
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▒  ۹  ▒  

   یdزوْ لود قوُ غاندا بوْ ن پارالییب دو٘ گ
   الردی!وْ زل اؤ لسایدی، نه گوْ نو هامی ایگی او٘ گساواش 

   ملاز.وْ رک او٘ خ ایگیدده اوْ یه چاپdغا چ ایرَلی
مئیداندا اینجه بئللی،  وْ الردی! اوْ زل اؤ جا، آلجا مئیداندا چاپسایدی، نه گوُ تون آتالر او٘ ب

یونلو، وْ سd (؟) بوْ کلو، سمن کاکیللی، ت٘و لی، مخمل ت زلو، مارال انسهؤ دار آرخالی، آملا گ
زون، وُ دلو، آشیغی اوُ حکم بؤ کسلو، مٔو القلی، َدییرمی ساغریلی، گنئ کوُ سیندن دیک ق تپه

کجیل ٔو کجه گلر، أو قیشقیراندا االر وار؛ یاناشاندا، وْ پوقلو بدوْ یلو، دیک توْ دیرناقالری س
ز و٘ ز گزدیرر؛ داغالرا اؤ یر؛ گؤ پوک ساچار؛ دابان دؤ دارتار؛ ک وْ آالر (؟)؛ ار الیندن جیل

  مئیداندان چیخdغا آمان وئرمز.  وْ توالن یرئلره چاتدیرار و اوُ سینی نظرده ت تار؛ یییهوُ ت
خ وْ الردی! چوْ زل اؤ ی، نه گد ن گئیسهوْ رکوندن دو٘ ر کوُ تون ایگیدلر آری اطلس سمو٘ ب

  جو چاتار، الی گئتمز. و٘ خونون دا گوْ جو چاcاز، چو٘ ایگیدین گ
روشاراق وُ قاالنی و  وْ ستونه چیخسایدی و او٘ رجلو قاالالرین او٘ جا بوُ تون بیگلر او٘ ب
نا وْ چورومو وار، اوُ لوندا اوْ س - قاالنین ساغیندا وْ الردی! اوْ زل اؤ شمندن آلسایدی، نه گو٘ د

رار و آمان وئرمز. قاالنین وُ خچوسو وار، و وْ ستونده او٘ نین ا ملاز، دیواریوْ قالخdق ا
   شمنه قاال وئرمز.و٘ روشار، دوُ یوشچولر و ؤ کی د ایچینده

ردو وْ نشلی یرئلرده آل او٘ ملالیدیر؟ بئله ایگید گوْ ستونه قالخان ایگید نئجه او٘ قاالنین ا وْ ا
رد طرفدن ؤ زملیش، دو٘ زل ائولی؛ اطلس ایله دؤ چنده گؤ صاحیبی؛ یاشیللیقدان یاشیللیغا ک

زلو؛ ایشاره ؤ تکون سؤ ل کندیرلرلره برکیدیلمیش گنئ سایبانلی؛ بیرینه امر ائدنده اوْ ب -لوْ ب
لنلرینده ؤ ز جالدلی؛ وحشی آتالری ایپه گتیرن میر آخورلو؛ شو٘ ائتدیگی آندا باش گتیرن ی

سی؛ سکسن مین ایچ  لگهؤ نین ک عمتلی قادیر تانریل نوْ زو بؤ کولن؛ أو ت - یاغ چالخانیب
غوزون پادشاهی بایندیر پادشاه کیمی عاغیللی و وْ ش اخسان مین دیٛ وْ غوز ایله دوْ ا
  ملالیدیر. وْ غورلو اوُ ا
یوشکن ایگیدلره ؤ جوم ائدن؛ دو٘ ستونه هو٘ حکم قاالالرین اؤ لیک، دایاندیغیندا م ستهو٘ ا

ر، وُ تدوروب، جزا وئرن؛ سالوُ زلولره قان او٘ قاچیران ایکی ایون وْ یوشدن بؤ رمت ائدن؛ دؤ ح
الن؛ وْ نگولره صاحیب او٘ سالخیم س -الن؛ سالخیموْ ونجی او٘ نین گ رگیو٘ نین ا ر بیگلریوُ ایم

نین یاملانی قاراد  الن؛ آتالریوْ رساقلی اوُ الن؛ قاینار دنیز کیمی قوْ نور آتالری پرچملی اوْ ق
نون وْ الن؛ قاتی یایالر اوْ جو کیمی رست اوُ ر جیداالرین او٘ زو سؤ الن؛ اوْ الد کیمی رست اوْ پ

الن؛ وْ نگی ا نون دگهوْ رزلر او٘ الن؛ ایتی گوْ نون پئیکانی اوْ خالر اوْ الن؛ یاندیران اوْ سی ا قبضه
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لالریندا قضبلی آسالن انیگینی وْ نین ک ر مئشهو٘ آل قایادا آال قاپالن انیگینی دیسکیردن؛ گ
نون یایالغی وْ تان؛ ساواالن داغی اوُ رد انیگینی قارپیب، توُ دیللی قرورلددن؛ قاییش ؤ ب
الن؛ سکسن مین ار هئیبتلی آذربایجانین دایانجی وْ نون قیشالغی اوْ قامیش ا الن؛ ساریوْ ا
ر وُ نین لیاقتلیسی؛ ایم ر ائلیوُ زلو؛ سالؤ نور آتلی، پارالق گوْ الن، ایسالم دینی قّوتی؛ قوْ ا

غلو قازان وْ الش اوُ نین قهرمانی؛ پادشاهین وکیلی ا القدر ائلی نین یاراشیغی؛ ذو ائلی
   ملالیدیر.وْ کیمی سعادتلی ا

تن؛ قیرمیزی شهر تربیزده آت نالالدان؛ آراز ایله ؤ لیک، خینالی گدیگیندن گئجه ا ستهو٘ ا
بایا تاالن ساالن؛ وُ ستو مسکر ایله قو٘ ل اوْ نین ایچیندن چاپاراق کئچن؛ ی ر چایالریو٘ ک

رخو ساالن؛ لزگی ایله وْ شیروان ایله شاماخینی اله کئچیرن؛ مین قیشالغین ایچینه ق
جوم ائتدیگینده و٘ رک آالن؛ ه جوم ائدهو٘ فان ساالن؛ دمیر قاپی دربندی هوُ داغیستانا ت

ق ایله وُ یوردن؛ قیمؤ جوندا ار بوُ نین ا جلو جیداسیوُ رخdیان؛ ایکی اوْ شمنیندن قو٘ د
ستونده و٘ نین ا ر چاییوُ ستوندن سایبان آچان؛ سامو٘ نین ا داغی  شاهان؛ دونو یار ؤ قیتاقین ا
الراق آملا گلن؛ وْ نونده مزه او٘ چون قیش گو٘ نون اوْ بادان اوُ دان، قوُ ران؛ قاراسوُ ایچکی ق

ندار کیمی وْ غلو دلی دوْ طربرسان سلطانی، قالین بایات آغاسی، دیوان بیگی، قییان ا
  ملالیدیر. وْ ر اوُ بهاد

الراق وْ ن تاختیندا سلطان اوُ نین آلت سی لکهؤ لیک، حلبی آالن، شامی آالن؛ مرص ا ستهو٘ ا
یوندن و٘ زملیش یایالرا و شو٘ نین قابیغیندان د لو، ایگ آغاجیوْ توران؛ شام آتلی، شام بدوْ ا
ش جایناقلی؛ قارا وُ الن؛ چاپا گیرنده چالیملی؛ چال قاراقوْ خالرا صاحیب اوْ زملیش او٘ د

ولتلی رسحدلرین آرخاسی؛ قاالالرین آچارینا صاحیب ؤ یوماز؛ دوُ ا -ی یاcازقارتال کیم
الن؛ چیلپاقالرا گئییم وئرن؛ وْ للرین حصاری اؤ الن؛ چوْ الن؛ ائلچیلرین جاوابی اوْ ا
ین؛  رخوسوندان یرئ تیرتهوْ نون قوْ جوم زامانی او٘ ین؛ ه دهؤ رجونو اوْ رجلوالرین بوْ ب
رخو وْ رجوستانا قو٘ یاندا گوْ یه ق زنگیو٘ رک یاران؛ آیاغینی او٘ اشمنینه سهم ایله باخاندا و٘ د

الن؛ یاشا وْ مید او٘ یه ا نهو٘ هرت تاپدیقجا عمیسی قازان ایله آتاسی قاراگؤ ساالن؛ ش
غوز وْ سدوران؛ قالین اوُ شمنینه قان قو٘ جالدیقجا دوْ دونو یاران؛ قؤ نین ا شمنیو٘ لدوقجا دوْ د

   ملالیدیر.وْ غورلو اوُ داق کیمی اوُ باشی قارا ب قهرمانی؛ تک باشینا ائشیک آغاسی
یویان؛ آال بایراقلی جیداسینا آت باغالیان؛ وُ ا -ستونده یاتیبو٘ لون اوْ لیک، یئددی ی ستهو٘ ا

ن آلتی وْ شمنین او٘ ین؛ د شهؤ یان؛ قابیرغاسی آلتینا داش دوْ دالغاالنان باشی آلتینا قالخان ق
بیر آتدان ساالن؛  -ایله بیر سینی بیر رضبه ن؛ هرهسینه دایانا نین رضبه حربی باشچیالری

داغ وُ زلر دانیشان؛ قارا بؤ بود سوْ نا قارشی گوْ تانیdیاراق داییسی قازانی کئشیش بیلیب، ا
ز آدینی هر یرئده ؤ الن؛ قیلیجی ایله اوْ یلو نسیلدن اوْ سی برابر گلن؛ س ایله رضبه
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  ٧٣ 

الن؛ وْ نین باشچیسی ا بیگ دیللی ائلیالن؛ وْ الن؛ پادشاهین میر غضبی اوْ دئدیرcیش ا
   ملالیدیر.وْ چاق اوْ یاخشیالر یاخشیسی یئگنک کیمی قیلیجینا ق

لوب، مکه قیفیلینا صاحیب وْ رن؛ حاجی اؤ زونو گو٘ ده پئیغمربین ا لیک، گئدیب مّکه ستهو٘ ا
الن؛ بیغالرینی یئددی یرئده وْ سی ا غوزون ایچینده پئیغمربین صحابهوْ الن؛ گلیب اوْ ا

سی آراسیندان آرخایا  سینی دبیلقه نین قاالن حیصه رن؟)؛ بیغالریؤ ین (هؤ د -الیبچ
غدا دانلی (؟) قان داشالنان؛ قارا وُ نین دیبیندن ب غرو سانجاقالیان، هایقیراندا بیغالریوْ د

جان وُ الن؛ اوْ ستون آغاسی اوْ ره دو٘ الن؛ بوْ یوگو اؤ ردوستانین بو٘ الن؛ کوْ یرئین اژدهاسی ا
 ملالیدیر. وْ تکم اؤ رخdیان اََمن کیمی اوْ لومدن قؤ غلو، اوْ اخانین 

الی خانین وُ لیک، بایندر پادشاهدان بیجن پادشاها ائلچی گئدن؛ آالی خان ایله ب ستهو٘ ا
نوشده بیجن ؤ ر باراغین ائللرینی چاتدیغیندا آالن؛ دبلخ ایله بخارادا باشینی کسن؛ قیٛ 

ستونه بیتکیدن مرهم و٘ یئددی یرئده آغ بدنی ا شوب، عذاب چکن؛و٘ پادشاهین غضبینه د
یوگو؛ ؤ یdق بوْ زن؛ قالین او٘ ینونو اوْ نور آلپین بوْ نوشده قاپالنتی گدیگینده قؤ یان؛ دوْ ق
خچو وْ رچو باشی افشار کیمی باجاریقلی کاماندار و اوْ نین قهرمانی ق یوش مئیدانالریؤ د
   ملالیدیر.وْ ا
روناجاقالری) وْ دافیعه قو٘ جوم و مو٘ زملیش هو٘ لر (آغاجدان د قاالیا سیبه وْ کیمی آلپالر ا وُ ب

رجونه یرئیش و٘ ب وْ رجوندن او٘ ب وُ لدورار، بوْ ینلر قالدیرار، خندقلرینی دؤ یرئیدر، قاال د
  راخdز. وُ قاالنی آالر و ب وْ شمنی باغیرداراق او٘ ائدر، د

غوزون وصفینی وْ رتلی اهؤ سه، ش یلهؤ ی سوْ یو یاشایاراق سوْ زون ایللر بوُ جا دده اوْ ق
  دئسه، باشا یئتیره بیلمز. 

   

▒  ۱۰  ▒  

  ر باخان آراندا قالیب، میلچکلره داال�ازمی؟وْ قارشی یاتان قارلی داغالرا خ
النیق، وُ دیگی ب ر باخان اینسانالرین ایچمهوْ رو، داشقین آخان چایالرا خوُ آیدین، د

 یو ایچمک مجبوریتینده قاملازمی؟وُ خوموش سوْ ق
تورمزمی؟ دابانالری ؤ نین یهرینی آرخاسینا گ یوش زامانی آتیؤ ر باخان دوْ میندیگی آتا خ

  دن قابار چاملازمی؟ قاتی چکمه
شنده آغیر شهرلرین قیییسیندا و٘ ر باخان آغیر قیتلیق دوْ کوزونه خؤ ت او٘ وشنینده جؤ ک
  رک دیلنمزمی؟  رک دئیهؤ چ -رکؤ چ
نلرینده چاناق و٘ ر باخان یاز گوْ ساغdل حئیوانالینا خوشنینده اینگینه و باشقا ؤ ک
  رک آیران دیلنمزمی؟ قاپی گزه - نشوالرین ائوینی قاپیوْ توروب، قؤ گ
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 ٧٤ 

ردون وُ چنده گئییمی قارا یؤ رددان کوُ ر باخان ائللر یوْ یان حئیوانالرینا خ ک داشی٘و ی
 جاغیندا قاملازمی؟وُ ب
غرو کیمی وْ ا -للوغونا گئدنده اَیریوُ بیگلر ق زگهؤ ر باخان اوْ یرندیگی بیگینه خؤ ز اؤ ا
  یوملزمی؟ؤ یوملزمی؟ سؤ رونوب، دؤ گ

  یوملازمی؟وْ ر باخان نامازسیزجا قربه قوْ لالالرا خوْ خوناندا موْ حاق کیتابی ا
دا قاالندا خیضیر نبی، خیضیر وُ ر باخان دار یرئده، درین سوْ خدرویشلره  وقارا دْونل

  غیرمازمی؟ رک چا مدد دئیه - الیاس، مدد
درگاهدان  وُ لوب، بوْ ناهکار او٘ ر باخان گوْ ست محمده خوْ زلو دو٘ اصفا  ،آری دینلی

  وملازمی؟وْ ق
ش وُ لومه تؤ دن چتین ا زلنیلمهؤ م ائیَر، گ ر باخان، ددهوْ یو یارادان بیر آلالها خؤ گ -یرئی

   گلمزمی؟
  

▒  ۱۱  ▒  

ندور و٘ زاقداکی هوُ ووشاندا، اوْ ق بیرینه -ندوز واختی بیرو٘ یئل ایله پاریلتی  دنیزده گ
  رونر. ؤ یالچین گ -داغالر یالچین

  مینیلر.  ١نونده یان باساو٘ جلو آتالر ساواش گو٘ گ
کجیل آالر (؟)؛ ار ٔو کجه گلر، أو قیشقیراندا ا -یلو آت یاناشانداوْ س وْ گوروک، بد٘و اصیل ی

  شمنه چاتار. و٘ الیندن جیلو دارتار، د
رومدا وُ لداش، یاوا سیالحداش، یاراماز ار بئله بیر دوْ ی ، اردمسیزبیر نامرد ایگید

  راخار، مئیداندان قاچار. وُ نین آلتیندا ب لری شمنلر ایچینده، قارا قیلیج رضبهو٘ لداشینی دوْ ی
خالنار، بدنی وْ خالرال اوْ نین یانینا گلر؛ رست ا لداشیوْ ده باغیراراق یبیر مرد ایگید چاق وْ ق

لداشینی وْ اراالنار؛ قیزیل قانا بلرش؛ یا باش وئرر، یا باش آالر؛ یقابا جیداالرال دئشیلر؛ ی
  رتارار. وُ ق

   گلمکله داغیلdز. -لالری گئدیبوْ نین ی کعبه
  کنمز. ٘و آملاقال ت -مردین مالی وئریبؤ ج

نونال وُ زو یئیَر، نه باشقاسینا وئرر؛ بؤ لیاقتسیز اینسان لیاقتسیزلیکله قازا�یش مالینی نه ا
   کu.٘و ی تئز تبئله مال

                                                           

حرکت حالیندا  –آتی یانین باسا مینمک ره ؤ یان باسا: (متنده یانین باسا). چتین آنالشیالن بیر عیبارت، احتیdال گ -  ١
  .سیچراییب، آتین بئلینه مینمک
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  ٧٥ 

  زو ائو ییخار. ؤ هتان سؤ ب
  ماهنیلی دنیزلره بنزر.  -رگی دالغالیو٘ یاخشی اینسانین ا

  رشانار. وُ ققْوچ ایگیدلر الد قیلیجالری وْ پ
   خونسون.وْ الد قیلیج توْ غولون باشینا پوُ چ

دئیَر، حق م  هتان بالسیندان، ددهؤ رو بوُ غولالرین دیلیندن، قوُ یانشاقالرین آغزیندان، چ
  روسون جانینیزی. وْ تعالی ق

  
  

▒  ۱۲  ▒  

  یلره سس ساال. ؤ دور کی، گوْ لودون یاراشیغی اوُ بقارا 
 یودا. وْ که، یرئی سٔو که، یرئه چٔو دور کی، یاغمور توْ و یاراشیغی اوْ قار و آالچارپ

نون وْ تالری بیته و ائللر چیخیب، اوْ دور کی، اوْ رین یاراشیغی اقارشی یاتان قارا داغال 
   را.وُ کسونده یایالق قٔو ک

  لغون آخا و هر یانا داشا. وْ دور کی، یاز گلنده دوْ الرین اردمی اوُ رو داشقین سوُ آیدین، د
  رنا یئندیره.وُ زونه دو٘ الراق یرئ اوْ زوندن آردیجیل او٘ ی اؤ دور کی، گوْ آلجا الچین اردمی ا

لون قیییسیندان ؤ یاستی گ رتاسیندان،وْ دور کی، ساری قامیشین اوْ قارچیقای اردمی اآج 
  نا قاپا. وْ دن س زلنیلمهؤ گ

شو وُ ستونده حّقار قو٘ الر اوُ والیا، آخار سوْ للرده جئیران اؤ دور کی، چوْ اردمی ا بْوز اٚوتلکی
   تا.وُ ت

  زه یئتیره. و٘ وونو یوْ والیا، اوْ دور کی، فره بیلدیرچین اوْ نین اردمی ا قیرغییوٚگورک 
   ز آغاردا.و٘ یوشه، اؤ شمنله دو٘ نونده دؤ نین ا کی، آقاسی دوروْ اردمی ا مرد ایگیدلر

   که.ٔو مان چوُ ز و دوْ دور کی، چاپدیغی زامان مئیدانیندا توْ چاپاغان آتالرین اردمی ا
   ته.ؤ لالر اوْ ال گیره، یوْ ندادیر کی، یوْ لرین لیاقتی ا دوه

یه و  زوالر بسلهوُ تلشه، قو٘ رک ج ندادیر کی، یاز گلنده ملشهوْ یونالرین لیاقتی اوْ ق
  خالدا.وْ چ

 دور کی، مرد ایگیدی مرد ایگیده تعریف ائده.وْ ین اردمی ارآلپ اْوزانال 
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▒  ۱۳  ▒  

 وْ نو مرد ایگیدین آلتیندا بدو٘ چون ساواش گو٘ چون و گرئی چکیلمک او٘ چاپdق ا - مینیب
   ملالیدیر.وْ آت ا

مرد ایگیدده اردم و باجاریق چون و٘ نو مینمک اوْ ستونه قالخیب، او٘ آتین ا وْ بد وْ ا
   ملالیدیر.وْ ا

لالریندا وْ چون مرد ایگیدین قو٘ شورمک او٘ شمنی آت بئلیندن یرئه دو٘ الییب، دوُ بآال جیدا 
  ملالیدیر. وْ قّوت ا

غور و وُ چون ایگیدده او٘ ووشdق اوْ یه ق وئرگی وُ ج تک آالهین وئرگیسیدیر، بو٘ قّوت و گ
   ملالیدیر.وْ سعادت ا

ایگیدی یرئدن قالخیزاندا ایگید ایگیده قییdمالیدیر، ایگید ایگیدی  ییخیلمیش بیر
ده  سه، مروت شاه مردان علی سه، مروت دیله لیدیر. ییخیالن ار آمان دیله مه لدورمهؤ ا
   ملالیدیر.وْ لالریندا ائله دمده مروت اوُ الر، علی قوْ ا

   ملالیدیر.وْ رک او٘ چون ایگیدده او٘ رومک او٘ ستونه یو٘ شمنین او٘ د گلن(؟) یّکه 
زو قانلی، دمیر ؤ رساقلی، گوُ ین، ق د ائتمهو٘ چون تردو٘ یوشمک اؤ شمنلرین ایچینده دو٘ د وْ ا

رخdیان مرد ایگیدین آرخاسیندا اعتیبارلی وْ لوموندن قؤ خ اکیکلی (؟) اوْ لی، ا زیرئه
  ملالیدیر. وْ لداش اوْ ی

   ملاق الزیمدیر.وْ احیبی اوق صؤ چون قیلیقلی . ذو٘ ایچمک ا -موروبو٘ آل رشابالری س
یوش مئیدانالریندا و مجلیسلرده ایشتیراک ائدن مرد ؤ چون دو٘ ایچدیگینی هضم ائتمک ا

  ملالیدیر. وْ رساق اوُ ایگگیدده ق
نیادا و٘ د وُ ایسرت ار، ایسرتسه ایگید قادین؛ بیرتی ارده گرک. ئارده گرک، ار غ واَر نامُوس

  ملالیدیر. وْ چاق اوْ سلو، غئیرتلی و قوُ نام
زونده گزمکدنسه، قارا یرئین آلتیندا و٘ غلو آری جهانین اوْ غئیرتسیز آدام ا - سسوزوُ نام

 ملالیدیر.وْ ا
سه  ملهؤ لونجه اؤ یوشموش مرد ایگیدلر اؤ سته دو٘ یوموش، غئیرت اؤ بنامُوس اٚوسته 

   یاخشیدیر.
ز یاشیندان تئز و٘ یخشی ایگیدلر ار. ییاالن اْوال  وسْوز  ونم قْورقُود ٔوملز دئسک، ددها
  لر یاخشیدیر.  سه ملهؤ ا

 - نلرینیز گئچیبو٘ م دئیَر، کئچن گ لو گلسین؛ ددهوْ ولت ایله دؤ یاشینیز داٚوچ اْوتوز اْون 
 نسون. ؤ نلرینیز خئیره دو٘ گئدیب، گلن گ
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▒  ۱۴  ▒  

   لر.ؤ الر کی، تپیکده اوْ ن او٘ ین خایین بیر گ شونو بیلمهوُ ت -ز تایؤ ا
   لر.ؤ مروقدا اوُ الر کی، یوْ ن او٘ زوندن چیخان ایگید بیر گؤ ایچکی ایچیب، ا

   لر.ؤ نونده ساواشدا اؤ ز آقاسی اؤ ین مرد ایگید ا ملهؤ مروقدا اوُ ی -تپیکده
   لر.ؤ جوم زامانی ساواشدا او٘ آت ه وْ مرو ساغریلی بدوُ ی

  لر. ؤ ختی َدوه کارواندا اوُ یاستی بدابانی 
   لر.ؤ لنده اؤ یدا، شوْ یون توْ غان قوْ خ دوْ الن، چوْ اخ وْ زوالری چوُ ق
نوندا آغیر بیگلرین وْ غورلوغا دادانان بیر گئدیب، ایکی گلر، شیرنیکر، مال گتیرر، سوْ ا

   لر.ؤ رش، زاواللی شکیلده چنگلده او٘ غضبینه د
لور کی، وْ سی بئله ا شونجهو٘ راخیب، یاد ائللرین مرامینا بئل باغالیانالرین دوُ ز ائلینی بؤ ا

له یئییب داغیلیشارالر، آنجاق و٘ گ -لهو٘ هوم بیلرلر، گوْ رنده یادالری قؤ زلو یئمک گو٘ یاغلی ا
کیمی داورانارالر،  سنی آتیب » ردومؤ نه یئدیم، نه گ«ش گلنده وُ شا گلمز بیر ایشه توْ خ

  گئدرلر. 
هان دایان. آلالها ون؛ دایانیرسان، بیر آلال و٘ یده بیر آلالها گؤ گ -چون یرئدهو٘ و�ک او٘ گ
  رسا؛ داغالر ییخیالر. وُ مروق و وُ ونن یو٘ گ

ن، ارتده ایdندین، آخاقرآند اد٘ونیاسیند ؛ن مدد اْولسُونااول هللا، آخر هللا دْوست اْولُوب
  سین. نصیب ائتمه زلو محمدین دیداریندان بیو٘ اصفا 

 

 

▒  ۱۵  ▒  

   غان یرئی قییان شهری،وْ نون پارالیاراق دو٘ گ
  غان یرئی ایجان شهری،وْ لدوزونون دوُ دان ا

  قارخُون ائلی، الن وْ یدا اوْ قاریشقاسی قارا ایت ب
  رد ائلی، وُ ین بایب کنمه٘و یاغی ت - بالی

  ل ائلی، وُ الناجاقلی اَبر وْ ائششک ایله د
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 ٧٨ 

  رد ائلی،و٘ چتین یرئلرده مسکن ساالن ک
   شنو ائلی،و٘ رمو ایله اوُ الن اوْ سلdن او٘ اسکیدن قیلیجال م

   صل ائلی،وُ الن موْ ائوی بیر قاال اهر 
   الن باغداد ائلی،وْ انبیالر یاتاغی ا -لیالروْ اسکیدن بری ا

   ملایان همدان ایله درگز شهری،وْ ایdن ایله اینصافین فرقینده ا
   رپاغی،وْ الن قم توْ رپاغینا نیسبتی اوْ تکربال 

  الن کاشان شهری،وْ تون شهرلرین گلینی او٘ ب
   یئتیشدیرن اصفهان شهری،لیاقتلی وزیرلر 

  الن شیراز شهری،وْ خ سئونلری ایله تانینمیش اوْ یرئده گلن چ -آتلی گئدیب
  چرکس ائلی، آال جیدا پاریلدادان 

  بیلگه عرب ائلی،  وآتی یوٚگٚوروٚک، أوز 
   زو قارا، دیشلری آغجا هیند ائلی،و٘ ا

  الن قزوین ائلی،وْ شاقالری اردمسیز اوُ رک تیکن، او٘ کیشیلری ک
   ماللی گئدیب، مالسیز گلن طارم ائلی،

  غول چیخdیان کرملی ایله خالخال ائلی،وُ اسکیدن بری ایچیندن چ
   یولر چیخان گیالن ائلی،و٘ آغ د

  اردبیل شهری،  الن آذربایجان دیارینداوْ وو ایله ایستانبولدا مشهور اوْ پیل
   ائلی،خ شیروان وْ خ، مروتی یوْ یونالر یئتیشدیرن، آغچاسی چوْ تالیش ق

   زلو، اینجه بئللی ختا ائلی،ؤ قارا گ
  ائلی،  ولی گٚورج قارا ساچی هٔورمه

  رُوم ائلی، لوخوجو مرض چیخdیان وْ اسکیدن بری ایچیندن ی
   تور، آدامالری آرا قاریشدیران ایروان، ناخجیوان، َرشَول ائلی،وْ کئچیسی ق

   الن تربیز ائلی،وْ یناغی اوْ اسکیدن بری قان چاناغی، آت ا
   جان ائلی،وُ ردو، آذربایجان دیاریندا اوُ لوالرین ییغناغی، پادشاهالر یوُ اسکیدن بری ا

الن سیدی؟ آ ا رسداری کیم یناَرَنلرجسارتلی اَرنلر. جسارتلی بُو یرئلری کیملر آچدی؟ 
  علی، 

  م قْورقُود.  یات اری ددهادی؟ ب هبُو سٔویلری کیم سٔویل
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  ٧٩ 

  

▒  ۱۶  ▒  

  غسا،وْ نده دو٘ م د�یشکن، گ ددهنش سئویu، و٘ پارالق گ
  لری ایشیقالندیرسا،  لغون آی سئویu، گئجهوْ د
   ل حاجی گئتسه،وْ غرو مّکه سئویu، ایلده بیر یوْ د

   لسا،وْ گئدن حاجی سئویu، حق درگاهیندا حّجی قبول ا
   لسا،وْ غلو اوْ جالیق چاغیندا اوْ سئویu، ق رال  اآلتمٛیش یاشار قْوج

   خوسا،وْ سئویu، قرآن ان اْوغالن اْوال 
   یلو قیز سئویu، باختی آچیلسا،وْ قا (؟) بوُ ت

   مقصودونا حاق یئتیرسه، - رادیناوُ نین ائوینده م سئویu، آتاسیاْوغالن  ی؟)وْ جابوُ (ا دُورالق
  کسه (باالالسا)،ٔو ل تؤ رک د یونالر سئویu، یاز گلنده ملشهوْ ق

   ،چؤکسهمان وُ یلنیب، دز اَ وْ چاپاغان آتالر سئویu؛ مئیدانیندا ت
  تسه،ؤ ده منزیل ا لر سئویu، قارانلیق گئجه دوه
جلو بیلکده، گئنیش چیگینده و٘ نالری گوْ چ ایگیدلر اوْ زلو قاتی یایالر سئویu، قوُ آغ ت

   دارتسا،
کوب، باغیر دلیب، ٔو شمنه دگدیکده گئییم سو٘ خالر سئویu؛ دوْ یاندیران ااٚوچ یئلکلی 

   تسه،ؤ ا - کئچیب
شمنی آت و٘ لر) سئویu، د زلدیلمیش نئیزهو٘ جا قامیشدان دوْ ر جیداالر (قو٘ آال بایراقلی س

   بئلیندن یرئه آشیرسا،
   چوروب، انسه یارسا،وُ رست قیلیجالر سئویu، باش اقارا پْوالد 

   سکورتسه،و٘ رک قاباق یاریب، قان پ لری یئنجه سئویu، دبیلقهآلتی پرلی گٚور ششپرلر 
                                                        .هس هلیؤ س رعش ادنییار اس رال هاشداپ ،uیوئس رال ناز وْ ا پلآ  ویوْ س م دده

  

▒  ۱۷  ▒  

  لدوم.وْ لود اوُ زونده بو٘ ی اؤ سارالیب؟)، گ -زاریبوْ سارالیب (ب -رولوبوُ ب
   الن قازان ایدیم.وْ مان اوُ جا داغالر باشینا دوُ ا ن؛چیسکین اْوال زنلیک یرئلره و٘ د ،آلچاق

یایان؛ نفس وْ النیب، آغو ساچان؛ یرئ بوْ یروق چاالن؛ داغ دوُ لوب، قوْ اژدها ایئددی باشلی 
  مورن قازان ایدیم. و٘ ن سوْ چکیب، د
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 ٨٠ 

یورموشدوم آال وُ نین اتگینه گئتمیشدیم. ب لپه داغیؤ توروب، آال چاغین چؤ آقاالریمی گ
سته و٘ نقال اوْ زو توُ رپه قؤ زوملوشدو، کو٘ سایبان چاتیلمیشدی، لعل چاخیر س

ساغداکی گلدی.  -بیر قارا داش آیریلدیقیزاردیلمیشدی، آقاالریمال اچیردیم. قایادان 
ل الیمه وْ نی ساغ الیمدن س پیالهقاچدی. ال وْ لداکی بیگلر سوْ سقاچدی، بیگلر ساغا 

  یم. لالریمی ایرَلی وئریب، قارا داشی ساخالیان قازان ایدوْ دن ق وئرمه
ش دیٛ  -غوزنوْ آال دمیر کافیر خاندان گلن قازان، آلتی دئییل، آلتمیش باcان ایدی. ایچ ا

شونو یرئیندن ترپده بیلمزدی. ایچینه قیرمیزی چاخیر وْ قازانین ب وْ غوزون آقاالری اوْ ا
یدوم. وْ شاداراق یرئه قوْ ستونه قالخیزدیم. قارا قازانی بو٘ حکم چیگنیمین اؤ لدوردوم، موْ د

  ایکن آد قازانان قازان ایدیم. » �زؤ دلی د«آدیم 
زوندان اْون آلتی تکه بُوینوُ کافیرین ساری یایی.  وْ دمیر کافیر خاندان گلمیشدی اآال 

غوزون وْ ش ابیگلری، دیٛ  قاتی یایی. ایچ اْوغُوزونتاریم چکیلمیشدی  -زلیبو٘ د
و بیلگیمده، گنئ چیگنیمده جلو٘ نی (کیریشی؟) گ رهو٘ دیگی کَو  نین ترپده بیلمه آقاالری

  سینی آالن قازان ایدیم.  تبهو٘ تاریم چکیب، پادشاهدان وکیللیک ر 
الد وْ جلو پوُ توم (یئددی قبضه؟) املاس اوُ آال دمیر کافیر خاندان گلن آلتی دئییل، یئددی ت

 رالوُ زون بوُ یو اوْ جلو دابانیمال یرئه پرچین ائدن؛ پادشاه قیزی، بو٘ نالری گوْ شیش ایدی. ا
  نی اله کئچیرن قازان ایدیم. وُ خات

  

▒  ۱۸  ▒  

  کu، تیکان قاالر؛٘و تالری توْ لر یئتیرش، داغ ا النار، زمانهوْ ایل د  ،رآی أوت ،ریَ م دئ دده
  کu، دعوا ایله ساواش قاالر؛٘و دیریلیک تدادلی 

  کu، عوامالر قاالر؛٘و اصیل بیگلر ت
  با حالینا گلر؛وْ پالشار، اوْ ر اردمسیز آدامالر بیر یرئه تو٘ ج ربهو٘ ج

  لوشدورار؛وْ ییغینتیالر بیر آرایا گلر، شهر ا
  الر؛وْ ایکی داخdلی بیر شهرده بئش دارغا ا

غراشالرالر ایله یاالنچیالرین باختی وْ آرادا ا وُ و�زلر، بو٘ زونه گؤ نین س بیری - نالر بیروْ ا
  گتیرر؛ 

   کیمی حاقّیندا دانیشاجاغام.رموش ؤ م گ میشم، آنجاق دده رمهؤ من گگٚونلری  اوْ 
  الر؛ وْ ین ایللر ا بیلینمهقیشی  -یازی
  الر؛ وْ ین ائللر ا و بیلینمهگٚوج -قّوتی

  الر؛ وْ الر، قیشالقالر یایالق اوْ یایالقالر قیشالق ا



 سینده رکجهوٚ چاغداش آذربایجان تـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨١ 

  الر؛ وْ نشو اوْ رک ائوی قو٘ تات ائوی ایله ت
   بیرینه قاریشار، -آغاج چاناق ایله داش چاناق بیر

   رک قیزینی دا تات آالر؛و٘ رک آالر، تو٘ تات قیزینی ت
   غالن داییسینا دایی دئیَر؛وْ غوالن اوْ قیزیندان دتات 

نا خاال وْ الندیریب، اوْ غالن داییسینا دایی دئیه بیلمز، دیلینی دوْ غوالن اوْ قیزیندان دتٚورک 
   دئیَر؛

   دانیشاجاغام. رموش کیمی حاقّینداؤ گده قْورقُود  دمیشم، آنجاق  رمهؤ نلری من گو٘ گ وْ ا
   الر؛وْ خوم اوْ قاملاز، هر یرئ اکین ایله شتپه  -دره
   چون؛و٘ ملاق اوْ شاغی قاملاز اکینچی اوُ غالن اوْ چون، او٘ شdق اوْ ته قو٘ و قاملاز جوْ ز و٘ ب -دانا

  الر؛وْ خ اوْ الر، برکتی یوْ خ اوْ چسی  اکینچی
   دن؛ سببینی بیلمه -توررلر، حکمتینیؤ خ اکرلر، آز گوْ چ
سنین ایچینه بیر قیز گلر، گلین ن، اْوغُوز، اسیلینمیش یاد ائلدن، یاد اْویdقدان رددوُ ی
   رش؛و٘ د
  نقولدانار؛وْ نین آلتیندان د دن یاشdغی باشینا یئتیشمهگلین آی  اوْ 

  آنایا دیل چیخاردار؛ آتا ایله قایین دن قایین ایل باشینا یئتیشمه
  دئیَر؛  -» باشیمین باختی، آلپ ایگیدیم، آتان یامان، آنان یامان، منیم ائوجیغازیمی آییر«

ستونه حصیر ساالر، ائویم و٘ بوق اکر، اوُ جو چاcاسا، چو٘ جیغازینی آییرار، چادیرا گائو 
   دئیَر؛

 غسا، مالیم دئیَر؛وْ غالق دوْ ابیر کئچیسی 
  ملک آالر؛ؤ جو چاcاسا، چو٘ ا گقازان

   جو چاcاسا، یارما ساالر؛و٘ گ یویهو٘ د
باشیمین باختی، آلپ ایگیدیم، «الندا وْ شورر، آخشام او٘ آخشاما کیمی ها بیشیرر، ها د

  دئیَر؛ -»طاملی زاد بیشیرمیشم، گل یئ -دادلی
  دئیَر؛ -»کر٘و رتولدوم، شوُ ملوندن قو٘ ظ آنانین ین منتیندن، قایینآتان قاییٛن «

  الر؛ وْ غالن اوْ داقالری یاالما اوْ دوئرسه،  والدؤ اگلیندن  تعالی اوْ  حق
  جاالرا دیل چیخاردار؛وْ دن یئتمیش یاشار ق بئش یاشینا یئتیشمه

  نو ساققال باسار؛وْ دن ا باشینا یئتیشمهایگیرمی 
  رونر؛ؤ رتا یاشلی آدام کیمی گوْ دن ا یاشینا یئتیشمهاْوتُوز 

  ساققالی آغارار؛ -دن ساچی ا یئتیشمهرخ یاشینیٛ ق
رک  دئیه - »جاوْ ولتی قؤ آی د«توررلر، ؤ اللیسینده، آلتمیشیندا اجل آلسا، ییغیالرالر، گ

  حاقّیندا دانیشارالر،
  الر؛وْ آلتمیش یاشیندا آدامالر ا -جاسی اللیوْ زامانین ق وْ ا



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٨٢ 

  رموش کیمی حاقیندا دانیشیرام.ؤ م) گ میشم، (دده رمهؤ نلری من گو٘ گ وْ ا
رتا ایله وْ ن او٘ ز آلتمیش آلتی ایل یاشادیم؛ گو٘ چ یو٘ رقود، اوْ ق نیادا نه یاشادیم من، ددهو٘ د

   دیم. رمهؤ ن گو٘ نین آراسی قدر گ ایکیندی
   دیم. فکه قدر ات یئمهؤ ا -لدورولردی، آنجاق باغیرؤ یون اوْ ن یئددی قو٘ لنلریمده هر گؤ ش

بُو  وُ سانکی ب رقود،وْ ردوم، من دده قؤ جهانی بیر ائو گ وُ سارای تک ب قاپیلی کروانایکی 
   قاپیدان چیخدیم. وْ قاپیدان گیریب، ا

 

▒  ۱۹  ▒  

آتالری  وْ ین بیر مخنث ا ین، چاپا بیلمه ار قانادی؛ مینه بیلمه -گورن چاپاغان آتالر٘و یرسپ 
  سه یاخشی. نو مینینجه، مینمهو٘ ساواش گ

ایشلتمگینی ین،  ؛ چاال بیلمهاَر آزُوسی -رقارا پْوالد ساو قلیجال چالیب، کسیب، آتان 
  ملاقدانسا، مرد ایگیدین الینده بیر آغاج داها یاخشی.وْ باجارمایان مخنثین الینده قیلیج ا

  ین قارا داغالر ییخیلسا، داها یاخشی. تو بیتمهوْ ا
  سه داها یاخشی. زونده بیتینجه، بیتمهو٘ تالر قارا یرئین اوْ ین آجی ا یئمهآت 
   ماریندان چکیلسه، داها یاخشی.دا وُ خوموش سوْ النیق و قوُ ین ب ایچمهآدم 

لسا، وْ م دئیَر، تاالنیب محو ا ملایان اردمسیز و جسارتسیز بیگلر، ددهوْ خسولالرا خئیری اوْ ی
  داها یاخشی.

 

▒  ۲۰  ▒  

 یغون زاماندا یخنی یاخشی.وُ یئدیرcگه اکسیب یئمگه،  -کسیب
  یاخشی. وْ بدسه، ایگید آلتیندا  روشمهو٘ آیاغی سچاپار گٚونده، کََرس گٚونده 

  الد یاخشی.وْ چاالندا چاتالماسا، ار الینده پ
  ساققالی آغارارسا، بابا یاخشی.

  یونجا امیزدیرسه، آنا یاخشی.وْ دونو دو٘ سیاغلی 
  خشی.اائو یانیندا ائو تکیرسه، اْوغُول ی

  لکه آلسا، خانالر یاخشی.ؤ امانلیقال، عدالتله ا - امین
   یو یارادان آلاله یاخشی.ؤ گ -دیر؟ یرئی یاخشیالرین یاخشیسی نه

  لسون.وْ لوبان مدد اوْ ست اوْ آلاله، آخیر آلاله، داّول 
  لسون.وْ شنده قادیر آلاله یاردیم ائتسین، نامرده یالوارماق ایراق او٘ لر نامرده دایش
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  ٨٣ 

▒  ۲۱  ▒  

  بیرینه قارشی گلمزلر). -داش گلمزلر (بیروُ لر، د نش نه قدر حرکت ائتسهو٘ آی ایله گ
  موش، سیز پاسالنان دئییلسینیز.و٘ نال گآلتوُ 

  همت یاپیشdز.ؤ سلو قادینالرا توُ آری اَتکلی نام
  گئییم چیرکلنمز.آری اطلس ایپک 

  لدان قاملاز.وْ ال گیرسه، یوْ یر بدْو آتال 
  �ز.ؤ ز چئویریب، گرئی دو٘ ایگیدین غنیمی قارشی گلسه؛ ااَر 

  مجلیسدن قاملاز.ر آلپ اْوزانال  ودده م سْوی
  

   نداندیر.وْ لر؛ آراالریندا فیریشته وار، ساقینجاسی ا سته گلسهو٘ ا -ستو٘ ن او٘ گ آی ایله
  نداندیر.وْ موش پاسالنسا؛ ایچینده مفرغی وار، سببی او٘ ن ایله گوُ آلت

  نداندیر.وْ همت یاپیشسا؛ اصلینده (؟) وار، سببی اؤ سلو قادینالرا توُ ناملی کآری ات
  نداندیر.وْ دا ایپلیگی وار، سببی اچیرکلسنه؛ آرغاجین آری اطلس ایپک دْون

یو ایله قاریشیقدیر، وْ ک داشییان آت س٘و یو یوْ لدان قالسا؛ سوْ ال گیرسه، یوْ یر بدْو آتال 
  نداندیر.وْ سببی ا

رخوسو وار، وْ رگینده قو٘ نسه؛ اؤ ز چئویریب، گرئی دو٘ ایگیدین غنیمی قارشی گلسه؛ ااَر  
   نداندیر.وْ سببی ا

مجلیسدن قالسا؛ چالغیسیندا، بیلگیسینده چاتیشdزلیغی وار، ر آلپ اْوزانال  وده م سْوی د
 نداندیر.وْ سببی ا

  

▒  ۲۲  ▒  

  سقونسان، دیل.وُ یینجه، س اینسان سنی دیندیرمه
  زلوسن، دیل.ؤ زه گیرسن، نه قدر سؤ لسا، سوْ سنی دانیشدیران ا

  لسا، نه قدر نهیبلیسن، دیل.وْ الق اوُ ایکی ائشیدن ق
  وابلی دیل. ادئینده ج »ُوتت« اَلَهایکی 
  ز آپاران دیل.ؤ دئینده ائلچی کیمی س» روو٘ ی«آیاغا ایکی 

  زونه ائندیرن دیل.و٘ زوندن یرئ او٘ ی اؤ گ
  زونه قالدیران دیل.و٘ ی اؤ گیرئده ایکن 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٨٤ 

نالری وْ لرینی سایدیران (ا نالرا آغیر خان خزینهوْ لو بَیگلر سخاوتسیز داوراناندا، اوُ ا
  مگه مجبور ائدن) دیل. دهؤ ا
  یلر کی!ؤ ملاسا، دیل نه سوْ زلو اؤ نول سؤ ک
   نول.ؤ مشاق ایپه بنزرمیش چنینگن کوُ ی
  نلون.ؤ یونو آچیلdزمیش دلی کو٘ شونجه دو٘ یون دو٘ د

  نول.ؤ غا بنزرمیش یازیق کچینی چانا
  نلون،ؤ نان یرئی بیتمزمیش، ظالیم کندیسا، سیٛ سیٛ 
  ستان اکه.وْ یو قازدیرا، بوُ للرده قؤ را، چوُ نول ایسرت قاال، دؤ ک
  نو گئیه،وْ را، درویش دوُ نول ایسرت قالخا، دؤ ک

  یورا، چیلپاقالری گئییندیره،وْ آجالری د
  خئیر ائده، احسان قیال،گئدنه  - گلن

  وورار،وْ زمک باشدان قادا سؤ فکه گلنده دؤ ا
  قیلدیرار،ن آیدین و گل دٚوش دئین گٔوز  غیناقْونا

  واخت ناماز خامالری یئتکینلشدیرر،گلن بئش   گٚونده
  ووشار،وْ نین رغبتینی قازانار محمده (ص) ق نو قیالن علیوْ ا

  سین. نصیب ائتمه یوندان بیوُ وثرین سؤ ین (ص) دیداریندان، کمحمدلالرینی وُ تانری ق
 

▒  ۲۳  ▒  

  لودو قیزاراندا،وُ چاغالردا؟ سحر ائرته، دان بنه 
  تون باشی یایخاناندا،وْ ای ؤ قییاق گ ساری

  خوناندا،وْ ا تگٔوزل قارا داغ واَسیب، کؤکس -سحر یئلی اَسیب
   راغایالر َسییرنده،وُ کاکیللیجه ت

  خراناندا،وْ خور اوْ ا - خوروْ خوسونو آلیب، دابان چالیب، اوْ نین ق آتالر مهرتیبدْو 
 -آلتیندا بزنندهینوندان چیخاراق آیاغی وْ نین ق نجاقلی اْوغُوز قیٛزی حاللیاسای س

  نو اَیلندیرنده،وْ نلونو آلیب، اؤ زننده، ایگیدین کو٘ د
   پسا،وْ آتالری چاپدیراندا آتین آیاغیندان نال ق وْ چ ایگیدلر بدوْ چاغالردا ق وْ ا
  رالسا،وْ خوناندا قان شوْ الد قیلیج ایگیدلره توْ جو اَیری پوُ ا

  ، اقبضه آیریلس ی چکندهر ساری یایال ایگیدلر 
  لسون.وْ چ ایگیدلره مدد اوْ م دئیَر، قادیر تانری ق دا، ددهچاغالر  وْ ا
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  ٨٥ 

▒  ۲۴  ▒  

نین  ائلی رایموُ  نین یاخشیسی، ائلی، سالُور ودُومانلی داغ بٔورٚوسسی،  یییه قیرص سالُور
آقاالریمال ر: یَ دئ ندیر پادشاه وکیلی قازان ی، باینین جسور ایگیدی ائلی، ذوالقدر یاراشیغی

. رموشدوموُ راالردا ایچکی بساطی قوْ ا وا گئتمیشدیم؛وْ نبوللو داغالردا او٘ ی سؤ گآال قارلی، 
؟ اْون مین یاغی ایچمک واختیدیرنه  ،قازان گلیب دئدی:رسحد بیگلریندن چاپار 

تاق ایچینده وْ آغ اائشیدنده قْول گٔوتٚوروب، گلدیگینی گلدی. اْون مین یاغی  هاٚوستٚون
دیم.  یوشه گیرمگه هوسلنمهؤ دنده یاغی گلدی دئیَ  ایگیرمی مینیناماغا باشالدیم. وْ ا

 ٚومونقیرخ مین گلدی دئینده قارا گٔوز هئچه سایدیم. اْوتُوز مین یاغی گلدی دئینده 
وئریب مین گلدی دئینده ال  جوندان یاناکی باخدیم، یرئیمدن قیمیلدا�ادیم. اللیوُ ا

یئتمیش آلالهی آندیم. دئینده آلتمیش مین گلدی شوندوم. و٘ لدوغونو دوْ دیم، آز ا اللشمه
مین خسان وْ دیم. د سکسنمهسکسن مین دئینده یرئیمدن قالخdدیم. ینده ئمین گلدی د

دیم،  ز چئویرمهو٘ ایٚوز مین یاغی گلدی دئینده  آرخالیغیمی گئیدیم.یاغی گلدی دئینده 
قیلدیم؛ یوب، ناماز وْ دست قیلدیم؛ آلنیمی یرئه ق دان آبوُ سآخار  دیم، �هؤ گرئی د

محمدی (ص) یارادان بیر جبّاره بئل باغالدیم؛ یا محمد (ص)، یا علی، مدد دئدیم. 
غوالن؛ غنیمینه وْ جوم زامانی هئیبتیندن یرئ او٘ یدوم؟ هوْ نجول قؤ نومده کیملری اؤ ا

 - ووروبوْ سینی قارا ساج ایچینده ق فکهؤ ا - آسالنین باغیرآج رک یاران؛ و٘ یاناکی باخاندا ا
رکوستانین و٘ گروگو، ت٘و شون یوُ ق، چال قاراقُوش اردملی، آلیجی پا گیرسه چالیملییئیَن؛ چا

ز آغاجیندان وُ زملیش یایالرین صاحیبی، تو٘ دیرَگی، حلب خانی، ایگ آغاجیندان د
  یدوم. وْ نجول قؤ داغی اوُ غلو قارابوْ نه او٘ خالرین صاحیبی قاراگوْ زملیش او٘ د

بیجن پادشاها ائلچی گئدن؛ گئتدیگینده آالی خان ساغدان کیمی سالدیم؟ باییندیردان 
نالری مغلوب ائدن؛ قیل باراغین باشینی کسن؛ قاییدیشدا وْ روشوب، اوُ الی خانال و وُ ایله ب

ز قیرپیمیندا پادشاه ؤ زن؛ گو٘ ینونو اوْ نور آلپین بوْ قافالنتی گدیگینده داییسی ق
رچو باشی خان وْ نین بزگی، ق یوش مئیدانالریؤ باییندیردان آل آیغیری اله کئچیرن؛ د

  افشاری ساغدان سالدیم.
ر و٘ رپاقلی تربیزدن ییغیشیب کؤچن؛ آراز ایله کوْ لدان کیمی سالدیم؟ قیرمیزی توْ س
جوم زامانی و٘ جوم ائدیب آالن؛ هو٘ یونو چاپاراق کئچن؛ دمیر قاپی دربندی هوُ س

داغی  ونو چاتالدان؛ شاهدؤ ین ا ق ایله قیتاقوُ جوندا ار باغیردان؛ قیموُ نین ا جیداسی
چون و٘ نون اوْ ران؛ اوُ ستونده ایچکی مجلیسی قو٘ یو اوُ ر سوُ ستونده سایبان آچان؛ سمو٘ ا

رد کندیندن ؤ ن دوْ نین ا بادان یانگیل آملا گلن؛ پامبیقچیوُ الراق قوْ نونده مزه او٘ قیش گ
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 ٨٦ 

مین ایگیدین رد ؤ لطانی؛ ایگیرمی دوُ قیشالغا تاالن ساالن؛ طربرسان س وئرگی آالن؛ مین
  لدان سالدیم.وْ نداری سوْ غلو دلی دوْ آقاسی؛ قییان ا

غوزون بیگلرینی ساغدان سالدیم، وْ ردونون مرکزینده دایاندیم؛ ایچ اوْ ار: أوزٚوم یَ قازان دئ
زونده، و٘ لدا دایا�اغا امر ائتدیم، آالکزین آغزیندا، رشابخانه دوْ غوزون آقاالرینا سوْ ش ادیٛ 
ن، و٘ روشدوم؛ یئددی گوُ رشی گلدیم. قارماقالریمی قاباغا وئردیم و و ز مین کافیره قاو٘ ی

زومدن و٘ نرا دمیر قاباغیمی اوْ ندن سو٘ کافیره قیلیج چالدیم. یئددی گ وْ یئددی گئجه ا
ز مین کافیرین و٘ رموشدو، یوُ نبا دوْ نونده اؤ قالدیردیم. یئددی کافیر قیلیجیمین ا

جومدا اله کئچیردیم، و٘ ه وْ قارس قاالسینی ا ندان بیلدیم. آراز ایلهوْ قیریلدیغینی ا
لیده  رمهو٘ سیندن کئچیرتدیم. آغجاقاال س لگهؤ ب» باشی آچیق«شاقالری وُ قادینالری و ا

لـلـه قیلباشی دارغا تعیین ائتدیم. بیگلر ایله سیرخاب داغیندا سئیره چیخدیم. 
نالری وْ ناغارا وئریب، اغ و وُ غلونا بایراق، توْ آلتی بیگ ا وْ داماغیمین چاغ واختیندا ا

دئیه » آلپام، ارم«یلر، ؤ سینه قالدیردیم. بئله بیر زاماندا، قازان س تبهو٘ زوم کیمی بیگ ر ؤ ا
   دیم. فخر ائتمه

  

▒  ۲۵  ▒  

نین  ر ائلیوُ نور آتلی، سالوْ جو، قو٘ نین گ اینسانالرین اژدهاسی، ایسالم دینیبیر گٚون 
نین جسارتلی ایگیدی، ساواالن داغی  ذوالقدر ائلینین یاراشیغی،  ر ائلیوُ آدلیسی، ایم

الد قیلیجالر کیمی وْ قامیش قیشالقلی، سکسن مین ار هئیبتلی، قارا پ یایالقلی، ساری
خالر کیمی دلیجی، قاتی یایالری الده وْ ر جیداالر کیمی دئرشلی، صّهار او٘ کرسلی، س

ازان قارا یازین فصلینده تازی غلو قوْ الش اوُ تان، آذربایجان لنگری، پادشاهین وکیلی اوُ ت
ز و٘ چ یو٘ چورتدو؛ آال بارسالری قاباغا سالدی؛ اوُ یه اؤ شالری گوُ دی؛ آلیجی ق الالری یئدکلهوُ ت

ش وُ والدی؛ قوْ و اوْ وا گئتدی. آغ مانقادا اوْ تاراق اوُ ز تو٘ توردو؛ آغ مانقایا اؤ ایگید گ
سین. هامینیز  منیمله گلمهشالدی. ایکیندی زامانی دئدی کی؛ آقاالریم، کیمسه وُ ق
لالییب، وْ ردویا یوْ والرام گلرم. قازان آقاالرینی اوْ و اوْ ردویا گئدین. من تکلیکلده بیر اوْ ا
سینه چیخدی. قارانلیق قاریشدی و  یناتدی و تک باشینا آغ مانقانین تپهوْ نور آتی اوْ ق

ردویا وْ ش اوْ یریلدیم؛ الی بدی. دئدی تانریم، من آقاالریمدان آ والیا بیلمهوْ و اوْ داها بیر ا
ز گزدیردی. قارا داغین ؤ زنلیکلره گو٘ راخd. آلچاق دوُ ش بوْ نئجه گئدیم؟ سن منی الی ب

یه ؤ الق گوْ ز  -القوْ ردو. یئددی یرئده ز ؤ دالر گوْ اتگینده یئددی یرئده مشعل کیی یانان ا
ردوسونون چیراق وْ ز اؤ نالر اوُ شوندو کی، بو٘ ردو. قازان دؤ ستولر گو٘ قالخان ت

ردوسوندا وْ شدو. قازانین او٘ ال دوْ ایشیغا ساری ی وْ ین باشینی چئویردی و اآت ایشیقالریدیر.
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  ٨٧ 

ادی و قاتال�ودا قالیب. وْ سی  لـلـه قیلباش ائشیتدی کی، قازان یالقیز ا قازانین لـلـه
ردو، مئشه ؤ چاپاراق قازانین آردینجا گئتدی. یئتیشنده، قازان تپه کیمی بیر شئیی یاتار گ

یئددی اژدهایه راست گلدی. ردو. یئددی باشلی یرئ اَورنی بیر ؤ کیمی بیر شئیی اََرس گ
الق وْ ز  -القوْ زلری ایمیش. یئددی یرئده ز ؤ اژدهانین گ وْ لی ا یرئده مشعل کیمی یانان د�ه

اژدهانین یالی  وْ غو ایمیش. مئشه کیمی اسن ده اوُ نین ب ستو اژدهانین آغزیو٘ چیخان ت
عا±  - نیاو٘ داشدی. د - لدووْ رگی دو٘ م او٘ کی ت رنده قازانین ایچیندهؤ ایمیش. اژدهانی گ

دی.  یوشمگه قصد ائلهؤ لدو. اژدها ایله دوْ قازانین باشینا سانکی ایشیق تارالسی ا
نونال مصلحتلشدی: وْ ردو. اؤ للوغوندا حاضیر گوُ ققاییتدی، گرئی باخدی، لـله قیلباشی 

ستونه گئدیممی؟ و٘ اژدهانین ا وُ رورسنمی؟ بؤ په کیمی یاتان اژدهانی گت وُ جانیم لـله، ب
توممو؟ نه مصلحت وئریرسن؟ جانیم لـله، منه ؤ ووشوب اوْ خسا یان کئچیب، سوْ ی

دئدی. لـله فیکیرلشدی کی، قازان دئییلن بیر ار ایگید، بیر مرد ایگیددیر.  -دئگیلن
آقام، قارشی یاتان قارا داغین دئسم، بلکه منه غضیلu. لـله دئدی: » گئتمه«
الریسان، وُ رو چایالرین آمانسیزجا آخان سوُ گیلن. آیدین و د ملهؤ ندوروسن، او٘ ه
رگوجلوسوسن، و٘ شا هوْ لرین ق گیلن. َدوه ملهؤ چاپاغان آتالرین آیغیریسان، ا. گیلن ملهؤ ا
ایگیدلرین  گیلن. ٔومله، اارنلرین رسداریسانگیلن.  أوملهچوسان، وْ یونالرین قوْ گیلن. ق ملهؤ ا
 -ستونه گئتگیلنو٘ ایالنین ا وْ دئییلن اصلینده بیر ایالندیر، اگیلن. اژدها  أوملهچاغیسان، وْ ق

   دئدی.
یوموش حالدا وُ ستونه گلدی. اژدهانی او٘ رعتله اژدهانین او٘ یناتدی و سوْ نور آتی اوْ ققازان 

مردلیک دئییل. حیله ایله یاشاماق لدورمک ؤ خودا ایکن اوُ نو یوْ شوندو کی، او٘ ردو. دؤ گ
خ قاپدی و اژدهایه وْ غلونا یاشاماق ساییلdز. ساداغیندان بیر یاندیریجی اوْ اینسان ا
الندی، آغزیندان زهر وْ یروق چالدی، داغ دوُ یانیب، قوْ ردو. اژدها اوُ نو و وْ آتیب، ا

مورمگه و٘ ینه سز ایچؤ نونو اوْ یادی، نفس چکدی و قازانین دمیر دوْ سکورتدو، یرئی بو٘ پ
سینه  جه نونده نئجه گئدرسه، قازان دا ائلهؤ لو یئلین اوْ نین ک تاسیوُ چالیشدی. گرچک ب

لدو. قازان نعره چکدی وْ لی ا غرو گئتمهوْ غازنینا دوْ ن ایله اژدهانین بوْ آت ایله و دمیر د
ردوغونو وُ رکلی تانری، ای و ؤ یه قالدیران گؤ ای قالدیردیغینی گ«و تانریسینا یالواردی: 

سن،  رگیندهو٘ مینلرین اؤ یده آختارار، آنجاق سن مؤ خالری سنی گوْ لو تانری. چوُ آغالcایان ا
پوم، ؤ سن. ای آلاله تانری، سنین بیرلیگینه اینانانین آغزینی ا صادیق اینسانالرین دیلینده

اردا رپو سالیم، دؤ ستونه کو٘ النین آغزینی چارپیم. آخار چایالر اوْ سنه رشیک قاییل ا
ن وْ سینلر کی، قازانی س رتوم. د�هؤ توم، چیلپاقالرین بدنینی اوُ قاملیشالرین الیندن ت

 ».تدو. تانریم، سن منه بیر نجات وئرگیلوُ چاغیندا بیر ایالن ا
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شسن، آلالهینا یالوار، آلالهینا و٘ نه دو٘ لسون، آنجاق یامان گوْ ن سندن ایراق او٘ یامان گ
تاق وْ نونال اژدهانین آراسیندا اوْ قاملازالر. قازان کی، آلالهینا یالواری؛ ایالوارانالر محروم 

شدو، جیداسینی و٘ قایانین دالداسینا یئتیشنده آتدان د وْ روندو. قازان اؤ کیمی بیر قایا گ
  نه وئردی.ؤ یرئه تیکدی، قالخانینی ا

ق بیر دم، بیرجه ساعات یارا وْ یار. اوُ نه قدر کی، ساغدیر؛ بیر یاراغا احتیاج دبیر ایگید 
تا؛ جیدا ایله قالخان وُ موروب او٘ الر. اژدها نه قدر چالیشدی کی، قازانی سوْ نا گرکلی اوْ ا
قایانین دالیندا  وْ ز یرئینی اؤ یdدی کی، قایانین دالیندان چیخا. قازان اوْ رودو و قوْ نو قوْ ا

ز ؤ الشدی. قازان اوُ زو بؤ گآرخایینالشدیردی، آمd بیردن اژدهانین هئیبتیندن قازانین بیر 
  زونه آجیقالندی:ؤ گ
 

  زوم،ؤ ای منیم نامرد گ
 رخ,زدین،وْ قیلیجین آغزیندان قپْوالد ساو                                                                            قارا 

 رخ,زدین،وْ خالرین پئیکانیندان قوْ یاندیریجی ا
Sرزو باشیمدان َدیدی، قیزارمادین،و٘ کافیر گن ااْون آلتی با  

  لَزیرسن؟ؤ الشیرسان، اوُ ندا نه وار کی، بوْ اژدها آنجاق بیر ایالندیر، ا
  ییمه گرک؟ ز نَهؤ سنین کیمی نامرد گ

  
دی. یئنه فیکیرلشدی کی، اگر  یdغا قصد ائلهوْ ا گٔوزلرینیچیخاردی و خنجرینی 

روب و ؤ رتایا چیخار کی، قازان اژدها گوْ دو اوْ ق -یسا، بئله بیر دئدیوْ زلرینی اؤ گ
خالری وْ تون او٘ زلرینی چیخاریب. ساداغینداکی بؤ رخوسوندان، هئچ بهانه تاپdدان، گوْ ق
بندینه یاغدیردی. اژدهادا آرتیق  - خون هامیسینی اژدهانین بندوْ کدو قاباغنا، سکسن أو ت

رتارماغا چالیشدی. قازان وُ نینی قکندی و جا٘و جو تو٘ چون هئی قاملادی و گو٘ مورمک او٘ س
رودو و و٘ ستونه یو٘ قیلیجینی الینه آلدی و سییریلمیش قیلیجال اژدهانین اقارا پْوالد ساو 

زونه و٘ نون یئددی باشینی بیر بندیندن قیلیجالدی و یرئه سالدی. اژدهانین زهری یرئ اوْ ا
خنجرینی، قیلیجینی، بیچاغینی شدو. قازان و٘ دالر دوْ زونه یانار او٘ کولنده زهریندن یرئ أو ت

 ردو.وُ ستونده باغداش قو٘ سانجدی و اژدهانین ا
آغ اکمگینی «cوشدور. وُ ردو؛ ساندی کی، اژدها قازانی اؤ دو گوْ ، اه قیلباش ائله كیـلـل

ستونه گلدی. و٘ رک سییریلمیش قیلیجال چاپاراق اژدهانین ا دئیه» آقا -یئدیگیم آقا
زرینده یاتیر، قازانی دا و٘ اژدهانین یئددی باشی قارا یرئین اردو کی، ؤ چاتدیقدا گ

  ردو.ؤ رموش وضعیتده گوُ ستونده باغداش قو٘ اژدهانین ا
  ارلیگینه یئگلیکینه آلقیش قازان!ه دئدی: بارک هللا، آقام قازان، ـلـل
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  ٨٩ 

ه زومون) ایلؤ رومون (دوُ دیم، سنین د لدورمهؤ اه، اژدهانی من ـلـلجانیم دئدی: قازان 
  یدور.وْ اژدهانین دریسینی س وُ ستاالر گتیر، بوُ لدوردو. گئت، یاخشی اؤ هیّمتین ا

 ندنیسیرد نیناهدژ ا ناز اق .ودر و دیوْ س ینیسیرد نیناهدژ ا ،بیریتگ رال اتسوُ ا گئی  هـلـل
 باق انییای یتاق شیملز و٘ د نادنیجاغآ  زوُ ت اجغآ  ،یدر یدکیت نوْ د انیناج زملیب وخر وْ ق
 نیق انیجیلیق دال وْ پ ار اق ،یدر یدکیت قاداس انیرال خوْ ا نار یدنای یلکلئی چو٘ ا .یدتلز و٘ د
 ندنیسیرد نیناهدژ ا ینیرلنکلئی نینابیاس .یدتلز و٘ د باق هنیرپشش یلر پ یتلآ  ،یدر یدکیت
 کر ؤ ب انیشاب گئی ،قار ایوْ س دلجَ  ینیشاب یددئی نیناهدژ ا ار نوْ س اهاد .یدر یدتلز و٘ د
 ودتوُ ت زو٘ ا ور غوْ د ار یدنییاب هاشداپ ،بیریگ انو نوْ د نیناهدژ ا هلیا نوْ د و هلیا تآ  .ید هلئا
 ریب هلئا زوُ غوْ ا .ریلگ بو لوْ ا اهدژ ا ناز اق ،یک یدتاچ ربخ ار یدنییاب هاشداپ .ودشو٘ د الوْ ی و
 نادلوْ س -نادغاس .زاملآ  الآ وُ س ونو غو دلوْ ا اهدژ ا هجئن نیمادآ  ،یک رو دکر و٘ ت یلتقادص
 یک نیقی ،بو لوْ ا اهدژ ا یک یدنیا ،کیدز ملیب اتاب انوْ ا نکیا مادآ  ناز اق ،یک رلیدلگ هز ؤ س
 خوْ ا هنو تسو٘ ا نیناز اق نادار وْ ا و قاخیچ هنو تسو٘ ا نین هپت ریب نیلگ .قاجاتوُ ا یز یمیماه
 ،ریددیگیا را ناز اق میلیکو  مینم« :یدئد ،یدلگ هز ؤ س ناماز  وُ ب هاشداپ ردنیاب .قار یدغای
 انو نوْ د نو نوْ ا و بو ر و دلؤ ا یناهدژ ا وْ ا و بیلگ تسار  هیاهدژ ا ریب هکلب ،ریددیگیا گئی
 قادوُ ب ار اق .».زdینات شادر اق -مو هوْ ق قیتر آ  ،اسلوْ ا اهدژ ا ناز اق ،یک یدلاق .بیریگ
 ینم لوّ ا ،اسشو ملوْ ا اهدژ ا .انیسیشر اق نیناز اق میدئگ ،رئو  نذیا هنم ،میهاشداپ« :یدئد
                                     .»نو ستوُ ا

ردو. وُ یئرت یرئده د داق آتین باشینی چئویردی و قازانین قارشیسینا گئتدی. سسوُ بقارا 
ره سن اژدها ؤ عمی، دئییلنه گ«خ قاپدی و قازانا دئدی: وْ ساداغیندان بیر یاندیریجی ا

 وُ روم. دانیشdسان، بؤ باشلی دانیش گ -ملاییبسان، منیمله عمللیوْ لوبسان. اگر اژدها اوْ ا
الد قیلیجین یاملانی ایله وْ لدوررم، قازان. قارا پؤ خون پئیکانی ایله سنی اوْ یاندیریجی ا

ووندان منه وْ زامان ا وْ بارک، او٘ لرین م لدوروبسن، غزوهؤ غرارام، قازان. اگر اژدها اوْ سنی د
 وُ اق بدوُ داغین بئلینه باغالدی. قارا بوُ قیلیجینی قارا ب، ون دٚوشداقازان آتد». بیر پای وئر

ها اژدزامان قیلیج لیاقتی قازاندی، دئییلمی؟ پادشاه باییندیر ائشیتدی کی، قازان 
، ون دٚوشدادی. قازان آتدرشیال قازانی قاگٔوتٚورب؛  واْوغُوز  شدیٛ ، وأولدوروبدور؛ ایچ اْوغُوز 

زملیش و٘ شدو. اژدها دریسیندن دو٘ رودو. باییندیر پادشاهین آیاغینا دو٘ آددیم ییئتمیش 
یئّدی گٚون، یئّدی ردو. قازان وُ یبانی تیکدی. باییندیر پادشاه سایبانین آلتیندا باغداش قسا

 دی. گئجه پادشاهی قْوناقال 
  .                              ئچدیک -ن گلدیار، قازان كیمی قْوچاق ایگید دنیادیَ م قْورقُود دئ دده
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 ٩٠ 

  متنده گئدن بعضی چتین سٔوزلرین آچیقالماسی
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  ٩١ 

  سؤزلوک
 

جراسـینلر الّشـنده آقاسـینُونگ أونگیجـه وش آت. صـاحیبی یـرئه دٚوشـورومل). (آختارما آت  اخرتمه آت 
باش کسـدی،  (مz).؟ باشلر، دیری دُوستاقلر نظرینه گتٚورمسه؛ نیه یاراراخرتمه آتلر، کسیک 

 ره نین اْوغلو بامسـی بئیـرکؤ آتدان یرئه سالدی. (قام بآدامالری  -قان دٔوکدی، آدام آختاردی
  .)یووْ ب

  ، دینین اساسی.دین cلی -دین ارکجیاساس، cل، دایانج.  -ارکالراق وْ ک أو ک  ارکج
  رلٚوکٚونگا، یئگلٚوکٚونگا تحسین قازان!اارلیگینه.    اٚونگگارلٚو 

اصـیل  - اصل سـلجیک بیـگ اْوغلینُونـگ یُومروقنـده الچـین دالبـُور. اصیل، سْویلو، دٚوزگون  اصل
  مروغوندا الچین چاباالر.وُ غلونون یوْ ایگید بیگ ا

اگلنمـک  -لـکو٘ اکچتین آنالشیالن بیـر کلمـه. بلکـه و یلdیان آراشدیردیغیمیز قایناقالردا تاپ  اکٚولک
یازیلیش سهوی احتیdلـی دا وار  .یرئو سانجیلدیغی خون تاخیلدیغی وْ ا -لگیوٚ اک قوْ ایرئی. 

مـوش (پـاوه)، وٚ گ - قوْ ارادا وُ ملـالی. بـوْ ا لیکو٘ ق اکوْ نلی، اوْ ر دو٘ دمره ؤ زدن احتیdال گو٘ ا وُ و ب
  لر. مه سلهوٚ موشدن سوٚ کی گ زریندهوٚ نون اوْ دمیر د - کوٚ اک
  

قازاقُوجلر اردمیدٚور میدانینده چاپُوبنی دُومان چٔوکـوب، تـْوز ، دایا�اق. چؤکمک، اْوتورماق  اگلنمک
کـوب، ٔو مان چوُ ندادیر کی، میداندا چاپاراق، هر طرفه دوْ آتالرین لیاقتی اچاپاغان  - اگلن,ق

  تورسون.وْ ز اوْ ت
یٚوگــورور الــوار تــازی ایــت پ). وُ (ایرانــدا یاشــایان بیــر ائتنیــک قــر ر خــالقی وْ الر، لــ»روْ لــ«  الوار

  نین خالتاسی چکیلنده... السیوُ نین ت ر ایتیوْ گورک ل٘و ی -اْوغلینونگ مرسجٚوکی چکیلنده
  یاغلی سٚوتین تْوخ امیتسه، آنا یخشی.. امدیرسه، (کٔورپه نی) امیزدیرسه  امیتسه
                                                                                                                                            .یمیک یس هسنا نیلار ام یس هسنا - یل انگسهمرال انسه، بْویونون آرخاسی.   انگسه
  صرب قیلن باشدن قدا ساودُورُور.  سینه أوبکهفکه. ؤ ، اغضب  أوبکه

  بُوروملیٚوب دْوغری چیقن اْوق أوتكٚونینی بارماق آتر.ایرَلیده گئدن.   أوتکون
  بْوز اٚوتلکی اردمیدٚور چٔول یرئلرده جئیران آملاقوعو. ؤ ن بیر آلیجی قُوش  ا٘وتلکی

نودوب، باشقاالرینا وُ ائلینی ا زؤ ا - قْومینی قْویُوبنی یاد اُوجینه گواننلر. مرام، ایستک، هدف  اُوج
  باغالیانالر.بئل 

آدینی داشی یان قارا بُولود. اُوجالری ایلدیریم کیمی گٔورونن بیر قارا بُولود. » اُوج ایلدیریم«  اُوج ایلدیریم
اُولدوز تْوپلوسوندان آیریلمیش، آیریالرکن اُوجالری » یئددی قارداش«میتْولوژی باخیمیندان 

 -ییــدیلردن آیریلُوبـدور اوج ایلــدیریمحـاال اُولـدوزالرین پاریلتیســینی cثیـل ائــدن بُولـود. 
  یئددیلردن آیریلمیش اُوج ایلدیریم. 

  أودٚونو یاران  أودین یارنگ
تـوز وْ ا - اْوتـُوز یاشـینه یئتیشـمدین اْورتالنـه. اْورتا یاشلی کیمی گٔورو�کرتا یاشا چاcاق، وْ ا  اْورتاالfاق

  رونر.ؤ رتایاشلی گوْ یاشینا چاcادان ا
gاق، چْوخاملاغینا ایجازه وئرمـک  کا٘وَرcقـدیمکی  - دورمـی قـاری دشـمنینٚونگ اوالدینـی اٚوره. یاشا

  خاملاق ایمکانی وئررمی؟وْ مک و چ رهؤ والدینا تؤ نین ا شمنلریو٘ د
  !یا اُوردُوگونگی اُوالSین اُولُو تاری  . وُوردوغونو  یگونگاُوردو 
  ...تُومان گرجستانه اٚورکو صالن ایاغین اٚوزنگویه باسنده دْوقوز. قْورخو  اٚورکو

  .قارا بُولوت اردمیدٚور گٔوگده اُورملَاق. )مهنااٚورله مک. چیغیرماق، سس ساملاق (  اٚورله ماق
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 ٩٢ 

  رماقوُ و   ماقاُور 
  اژدها  اَورن

بیـر  یرئینده برکیتمک (پاوه). -رناSاقوْ ایرئ آملاق، یرئلشمک.  - رناماقوْ اجک.  دایاق، سؤیکنه  رناجاوْ 
  . یُورد اْورناجی ، کیشینٚونگ سْوییندا آلتی یاشار اْوغلی اْولسه

سکُوسینده بدْو آتلـر  ،سهمَ آل اردُولر اْول داغلری یایلَ . )دیواناْوردونون دینجلیک سٚورجی (  اُوروک
  ...مسهاُوروک اٚوسته اْوتلَ 

. )دیـوان( کیشـیغفلـت کئچیـرن  -اُوسال کِشـی. شموش (پاوه)و٘ شوک، نظردن دو٘ آلچاق، د  اُوسال
اینگینه و باشقا ساغdل  -ساغینینه اُوسال باخنبیر شئیی اسکیک گٔورمک.  -سال باخ,قوُ ا

  ر باخان.وْ حئیوانالرینا خ
نین  یـاغیریا٘وسـتونده.  -سـتندهاوٚ ره ؤ یازیلیش سـهوی اْوملالیـدیر، احتـیdال گـ. (اٚوستنده)  ستنسهاوٚ 

  ا٘وستونده گ٘ونون دْوغdسینا شاهید اْولور.نین  ک٘ورگی -ا٘وستونده گ٘ون دْوغوردور
  ستونهوٚ ، ااٚوستینه. (ا٘وستینکه)  ستینکاوٚ 
کیچیـک، خیرداجـا (دیـوان). مجـازی معنـادا  -شـاقوُ اخیرداجا، باالجـا.  -شوُ االراق وْ ک أو ک  شاgاقوُ ا

آلجه الچـین یـاوزی . سیندیرماق، پارچاالماق (پاوه) -شاSاقوُ الوک. ؤ پارچا، حیصه، ب -شاقوُ ا
آغـاجی جـاق وُ بیـر ق - شـاتتیالروُ جاق ییغاجنی انینگ اعضاسـیدا اوُ بیر ق (مz). شادوراوُ قاز 

گیـل بـاش،  دین چیکمـه ایرانالر خیدمتی ستونده سیندیردیالر (نوایی).و٘ نین ا نون اعضاسیوْ ا
سـعادت  شـالغای،وُ ل تـاش ایلـه باشـینگ اوْ دین یاغـار تـاش، کـی گـر ا غه گردون اگر باشین

یـدن داش ؤ خیدمتیندن چکینمـه، حتـی اگـر باشـینا گ ارنلرین - ر گر زخمی قالغایو٘ د خطی
زو بیـر سـعادتدیر ؤ نین یرئی ده قالسـا ا داشدان پارچاالنسا، یاراسی وْ یاغسا، اگر ده باشین ا

  .)نوایی(
ز حالینـا وْ مـک، تـ ائلـهز وْ تـ -)یوSـکو٘ اگوcک (چاغداش دیلده ٔو کدن أو عئین ک. پارچاالماق  أوکتورمک

  ...باش أوکتورورناجاق) (چالیٛ قارا پْوالد ساو قلینجُونگ یاوزی چالِیَنجاق گتیرمک. 
غیرتســیز،  -أوکجه ســیزجســارتلی، چاالغــان.  -أوکجــه لیدابــان (ســنگالخ). مجــازی آنالمــدا   أوکچه

ن، هٚوجـوم ائـد -َدَیـنأوکجه  ندو (پاوه). متندهؤ رعتله گرئی دو٘ س -کچه ایتدیؤ اجسارتسیز. 
  رادا یرئلرش.ن سیٛ ؤ ا -کجیل آلورؤ ارعتله گلر. و٘ س -رو٘ کچه گلؤ اران، هابئله وُ رضبه و 

یـه امیـد  اُواللدوغچه عمُوسـی قـازان، آتاسـی قاراگٚونه. مشهور اْوملاقملاق، وْ لو اوُ ابٔویومک،   اُوالملاق
  ...اْولن

  .أولت چٛیقمز رُوم ائلیقدیمیدن ایچیندن  .لیک یْولوخوجو خسته  أولت
ــمک.   زیمکأول ــدن دٚوش ــنگ، گٚوج ــی، بُوالشُورس ــه وار ک ــده ن ــدُور، ان ــر یٛیالن ــدٚوکلری بی ــا دئ اژده

  أوالزٚورسنگ؟
  ...شیروانیلن ش,خینی أولکالنن. أوزونه تابع ائتمک  لنمک أولکه

  ...یرئه تیکیلنده بارگاه ائولیاٚولنگ یرئدن اٚولنگ . یاشیل بٔولگه، اْوتالق (دهخدا، سنگالخ)  اٚولنگ
آی اْوغـول نـه لر رورسـنمی، ؤ گ ).مz( ...نده هیبتیندن یرئ اْومریلنی آدا باسه یرئیاْوغوملاق.   ملاقاْومروُ 

  )یووْ ب (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج .اْولدو؟ سارپ قایاالر اْوینا\ادی، یرئ اْوبریلدی
  .ائوین گٔوزللیگی، یاراشیغی  اَُونگ گٔورکی

gقاباغا سالدی، ایرَلی یه یٔونلتدی.آال بارسالری  -آال پارسلر أونگٚورتدیایرَلی یه یٔونلتمک.   کأونگٚور  
آقاسینُونگ أونگیجه اخرتمه آتلر، کسیک باشلر، دیری دُوستاقلر نظرینـه ...نونه. ؤ ، اأونونده   گیجهأون

  ؟نیه یارار ،گتٚورمسه
fاق اوْ 
  )نق:قوْ ا(

آلــاله  - هآلـال . )مـz( گٚونونـگ دْوغســونگ، ایشـٚونگ اْونسـونگونـا د٘وشـمک. یْولد٘وزملـک، 
  (کتاب دده قْورقود، مقدمه) ,زقدfه یینجه ایشلر اْون
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  ٩٣ 

  اْویانسا. (اْویانسه)  ینسهاوْ 
  یییه سی، صاحیبی  ایاسی

 - أوپچینمْوغولجا  .سیندن دابانینه گئیسه پْوالد، اْولسه ایپچین بیر مخّنث کٔوتیسی تپهزیرئه.   ایپچین
  .)رفرؤ د( زیرئه

  گله ایپر\دی کعبه یْولی. - واره. داغیلdق، کٔوهنلمک  ایپَرfک
  یَهرجیکیََهر،   اَیَرجُوقاَیَر، 

  .آل علملر آچیلُورسه، گٔوگده ایرغانُور. دالغاال�اق  ایٛرغاfاق
  ...دٔوگٚوشمگه ایکی سایمز تٚوم یٚورکلی ،الّشمگه. ین ایکی دفعه سایdیان، تردد ائتمه  ایکی سایمز 

ایگ، ایگ آغاجیندان دٚوزلدیلمیش، ایپلیک اَییرمک جیهازیندا ایشـه یارایـان، ایکـی اُوجـو    ایگ
ایگ قاییرماق ا٘وچـون ایشـه یارایـان بیـر  - ایگ آغاجی). ایضاحلی لغتسیوری اْوالن آلت (

ایـگ آغاجینـدان  -ایـگ یـایلی یـای.ایـگ آغاجینـدان حاضـیرال�یش  -ایگ یاینٔووع آغاج. 
  الن ایگید.وْ ا دٚوزملیش یای صاحیبی

ایلَریجه 
  سگیرgک

  أونجول اْوالراق حرکت ائتمک، اْوردونون أونونده یرئ آالراق ه٘وجوم ائتمک

  ...قاتال\دی، ایلغادی قازانُونگ آردینجه. هٚوجوم ائتمک  ایلغاماق
fاساسدا  وُ بیرلیکلر آراسیندا الین حرکتی ایله وئریلن) اشارت. باشارت، عالمت، (عسگری  -ایم  کایمر

  .ایگیرمی مین یاغی گلدی دئینده یرئٚومدن ایمر\دٚوم ترپنمک، حرکت ائتمک. - ایمر\ک
  ...آغایٛیلَر َملَشٚورسه، كٔونگل ایمرر. دُویغوال�اق، حیسیات کئچیرمک  مک هایمر 

سـینی  مـک وظیفـه زنلهو٘ سارای ایشلرینی د -ائشیک آقاسیسارای، قات، تاالر، قاپی (پاوه).   ائشیک
  ولت مسئولو.ؤ داشییان د

  دُوروشمیشجه یاد یاغینی دارُور، گلٚور اْورتالُوقده ائلچی دٚوزر. .ماقاْوخ یاغدیر   مکائلچی دٚوز 
  درویش  آبدال
 - آبامقعئین حالدا . مک چکینمک، رد ائتمک، قبول ائتمه -إباچکینگن. کؤک اْوالراق عربجه   آبی 

(مشـهور قـازاق شـاعیری و آبای سینده  رکجهو٘ رد ائتمک، امتناع ائتمک (پاوه)، حتی قازاق ت
مالیم ایپَکه رک،  تورهؤ نالری اساس گوُ تون بو٘ ل. بوْ ل، دقتلی اوْ احتیاطلی ا -نین آدی) متفکری

  نول.ؤ ظریف بیر ایپه بنزرمیش چکینگن ک - بنگزرمیش آبی کٔونگل
  ...نده هیبتیندن یرئ اْومریلنی آدا باسه یرئی. گٚوجلو آددیمال یرئیمک، ه٘وجوم ائتمک  یمکباسا یرئآدا 

  .آرخالوقجا اْوالن دْونوم - آرخالُوقجاقیدوم دْونوم  آرخالُوقجاقیدوم
  داغ آدی  آرخُو داغ

  آزُو دیشی، آزی دیشی  آزوُ 
  یانیندان طناب چکمک.چادیرین دٔورد  -آرشی چکمک - طنابالری آرشی  آرشی -آرشی

  ...آرشی صالُور ،آلٛین باشدن گٔوتورورآشیرماق.   آرشی ساملاق
بیرینـه قارشـی  /آشـن یـرئده ایکـی قْوشـون بیـر. )پـاوهووشdق، بیرلشمک (وْ بیرینه ق -بیر  آش:ق

  قارشیالشd یرئینده... - گلسه
  ...نگ ساتانلی، آشُوقی اُوزونئگ. )مهناقْول سٚوموگو (  آشُوق
  قْویون سٚوروسو  آغایٛیل

  ...آغُو ساچدُوم، یرئ بْویادُوم. زهر  آغوُ 
  .بسله مک یرئیماق و ساخال  چونو٘ ا قْویونالر  آغٛیل

جـاالن، هابئلـه وُ کسـلن، اٚو ی - آغـاجکـدن ٔو ، نئجه کـی عئـین کاُوجاگ٘وجلو، گئنیش، بْول، آغ،   ، آقجاآق
 -آق، الجه میدان .شمک)وٚ جا یرئدن دوُ ا - آغناماقسی ایله  جاملاق (آنالم َدییشمهوُ ا - آغناماق



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٩٤ 

جلـو و٘ گ -آق بیلکـده قـاالالر. رجلـوو٘ جـا بوُ ا -لـر آقجه برجلـی قلعـهحتشم میدان. ؤ م جا،وُ ا
  ل اکمگینی یئدیگیم آقا.وْ ب -آق اکمگین یئدیگٚوم آقابیلکده. 

  .آصالن انگرُورنٚونگ کْولرینده  گٚور میشه. رولده ییرؤ بٔورولدر، ب  (آنقرُور) رُورگآن
  ...آوه یرئلره چیسکین اْولدُوم ،آلچاق. آوا، دٚوزنلیک  آوه (آوا)
ل ییٛ  ،آی أوته
  دْوالنه

  آی أوتر، ایل دْوالنار.

آقشـام /آیدٛین. ایشیق، نور تارالسی، گ٘وندوز، گ٘ونون ایشیق زامانی، صاباح چاغی(اسم)  - ١  آیدین
 – ۲ روینو٘ لــر یــ الراق گئجــهوْ دن/داواملــی ا بیلمــهندوز/گئجــه و٘ گ -دfیــٚوبنی دٚونــده یــْورتر

  قْوناقینه گل دٚوش دئین گٔوزین آیدین قیلدُورُور.آیدین. (صیفت) ایشیق، 
لــدیریم ج ایٛ وُ یئــددیلردن آیــریلمیش ا -لردن آیریلُوبــدور اُوج اٛیلــدیریم یئــددی. آیــریلمیش  آیریلیبدُور

  لود).وُ آدلی ب» لدیریمج ایٛ وُ ا«پلوسوندان آیریلمیش وْ لدوز توُ (یئددی قارداش ا
آیقاقلرٚونگ آغزیندن، چُوقولّرونگ دیلیندن، قُورو . (پاوه) انگی بْوش، یانشاق - آیغاغ هابئله  آیقاق

  م دئر، حق تعالی ساخلسُونگ جانُونگزی.  بهتان بالسیندن، دده
آیینِدِری، 
  آییندُوری

  .گیلن سنگ، أومله نیگآییندُوری داشقُون سُویُونگ تٚور . آیدین، دُورو 

آشـُوقی اُوزون، سـْوی دیرنـاغ، دیـک . آتین قْولالری و قیچالری نین آلت سٚوموگو (سـنگالخ)  باخینجاق
  .باخینجاق بدوْ 

، اقgبادا
  بادادماق

(بیرینـه) غالـب گلمـک، یئنمـک.  -باSـاقک مصـدر اْوالراق ٔو یئنیلمک، مغلـوب اْوملـاق. کـ
اْول أوزینی بادادُورمی؟ بادادماق  دُوروما دٚوشمک، مغلوب اْوملاق.یازیق  -باداSاقبُورادان 

                                                                                                                                        یْوق.
بدْو آتلر یْوله گیرسه، یْولدن قالسه، اصلینده  .)و باشقا حئیوان یوٚک داشی یان (آت) فارسجا(  بارگیر

  بارگیری وار، مانعی اندن.
قارچقـای و باشـقا آلیجـی قُوشـالری قالخdغـا و  -طبـل البـاز). مهنـاقارچقای ( -بازه عربج  باز

آج . )مهنـا( قـاقراتغو رکجـهوٚ . عئین معنـادا تیولن طبیلتحریک ائتمک ا٘وچون دؤ اْووالماغا 
  للر قٛییسیندن صْونه قاپر.ؤ بازی چالٛیننده یاسدی گ  قرچقای یاوزی طبل

  .قْول )فارسجا(  بازو
قـارانلیق  - دْوغـار بـدرلی آی - قارا گئجـه اْولنـده بـالغُور. پارالماق، ایشیقال�اق، ایشیقالcاق  بالق:ق

  لغون آی.وْ غان دوْ ده پارالییب د گئجه
و زامانی) بحـری وْ (ا -بحری قُوشلر گٔوتٚورتدیش. وُ ق وع آلیجیؤ . بیر نسُو قُوشو، دنیز قُوشو  بحری قُوش

  .چورتدووُ شالری اوُ ق
  .عجم قاریشیغی بیر دوه نٔووعو -ره بخت النرصه منسوب اْوالن) عربؤ (افسانه یه گ  بُختی دوه 
چٔولـه منسـوب اْوالن. هابئلـه عربجـه  -َبـَدوی (چٔول) سٔوزوندن قایناقالنـاراق بادیةعربجه   بدو (بَدٔوو)

شـام آتلـی، . چاپاغان آت (سـنگالخ) -بیداولرده هابئله  آتالر. باشقا لهجه وبدؤ  -خیول البدو
  ...شام بدْولی، ایگ یایلی

  .پیغمربین معراجا گئدنده میندیگی آتالردان بیری  بُراق
بغداش 

  (باغداش)
قــازان خنجــرین ســانجدی، قلیجــین ســانجدی، بیچــاقین ســانجدی، اژدهانُونــگ . باغــداش

  اٚوستینده بغداش قُوردی.
. رک چاپdق نلهؤ ی سْوالو  ساغاالراق وْ آردیجیل ا -را/سارا چاپ,قوُ براراق و ساراراق (ش). وُ ب  سارا -بُورا

  سارا چاپار اْولسن، دشمنه یٚوگوروک یئرت. /بُورا
  ک.قاباق یارُوب، قان بٚورکوS. پٚوسکورcک  ب٘ورکوgک



 سٔوزلوکــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٥ 

  ...قارا بٚورگوت صفاتلی ،چال قارا قُوش قیناقلی قارتال. -رگئدو٘ بغولجا وْ ، نئجه کی مقارتال  ب٘ورگوت
  یرئ آدی  ب٘وره دْوست

  .دُومانلی داغ بٔورٚوسی. قُورد ،بٔورو  بٔوری
 رل ایکی جانبدن نقارهسسلندیرمک، چاملاق.  -بْوزالماقیورمه سی. بُورادا ؤ اصلینده دوه نین ب  بْوزالماق

                                                                                                                                       ...هسنلز وْ ب رلیانر ک ،هسلو گؤ د
بُوسـالوق اردمیـدٚور تـٔوکلین /قای. )حیاناُوزاقدان یاخینالشان دُومان (لود، وُ قارا ب ،بُوساریق  بُوسالوق

کـه، یـرئه ٔو ر توُ ندادیر کی، یـاغموْ لودون لیاقتی اوُ قارا ب - یرئا سینٚوب، یرئ سْویودماقتٔوکوب، 
  یودا.وْ که و یرئی سٔو چ

  پُوسوداکی  بوسودکی
  رگوجلو َدوه (پاوه).و٘ ایکی ه  غوروُ ب

 سکسـن اْوقـی .)دیـوانقامیشـدا اْوالن مفصـل ( -ُبُغـن، ُبُغـمینـاغی. وْ موکلرین اوٚ مفصل، س  غونوُ ، ببُوقون
  .بُوقُون شیشلدی - ساداقیندن تٚوکنینجه اژدهایه بُوقُون

دْویــdق،  - بـیخ,قسـینده  مصـدر اْوالراق چاغـداش آذربایجـان ت٘ورکجه. )دیـوان( یـdقوْ د  مکب٘وک
  دٔونر.  دْویار، هوسنول ؤ ک -کروٚ نول بؤ ک .چییریمک

سـیرایا  لـر دوه - گیرسه، یْولّر بٚوکرقایتابانلر چکیلسه، یْوله . أوcک، طی ائتمک -یْول بٚوکمک  ب٘وکمک
  تر.ؤ لالری اوْ ال گیرسه، یوْ زولسه و یو٘ د

  .بٔویوردن، باغیردانیوشچولری ؤ د -گوردنؤ ار ب gکور گبٔو 
  .اژدهانُونگ هیبتیندن قازانُونگ بیر گٔوزی بُوالشدیال�اق، قاریشdق. وُ ب  :قبُوالش

لیوب، غنیمی آت بئلیندن وُ آال جیدا ب رکزمک (پاوه).ؤ ترپتمک، یئللتمک (ایضاحلی لغت)، گ  ماقبُوال 
  .شورماقوٚ قارا یرئه د

بلچاقینـده آلجـه بْویـون وُورمـاق.  -سٚوگسون بٔوملک، نئجه کی قیلیجین آغیزی، کسن یرئی   بٔولچک
قبضه سـیندن  -قیلیجـی بـرک تُوتـدوبالچاقیندان اْول ین حالدا ئع(مz).  ...قانلر دٔوندرمسه

  .بْویو)ز ؤ (تپه گ
  .پارچاالماقرماق، انسه ووُ یون وْ ب -گسون بٔوملکٚو س  بٔوملک

  .بٔویومک، یاشا دْوملاق  بٔویوملک
  لر. یه زینه بیتمهؤ نگ سوٚ بیرین - بیر. گٚوو�ک، اعتیdد ائتمک (سنگالخ)  بیتمک

جوک  بیری
  (بیریجو٘ک)

  ...سینی آالراق اْونالردان بیردانه -بنیجوکین آلوُ  بیری

  م کیمی بیلگی کرگ. خوب ساغینیشلی دده. بیلگین  بیلگی
خسـولالرا وْ ی - مسـکین خیـر گـٔورمز کـٚوریلن نـاکس بـایلر  /زهئب). عثم( یْوخسول و میسکین  (بیزه)  زهئب

مسـکین  /زهئتُولو قُوشونگ یاوریسی، ب  جسارتسیز بیگلر (مz).لیاقتسیز و ملایان وْ خئیری ا
   .)یوْ ب ر قازانین ائوی یاغdالندیغیسالوُ یْوخسولالرین اٚومیدی ( -اُومودی

  .مدٚونگاْون آلتی باSن کافر گٚورزی تپمدن دگدی، پٔورتله ق. قیزارما  کم پٔورتله
  ایکی ایاغه سگیر دئینده پئیکلی دیل.. ائلچی ماهیتینده اْوالنحرکتلی،   پئیکلی

دُورر ایکن آدم سندن، نـه یـاواش تاپ  - تاپمتنده ایشلنمیش، چتین آنالشیالن بیر عیبارت.   تاپ - تاپ
یئمـک منـه  وُ بـ -آش بنگا تَـب وُ بلی (مهنا، دیوان). یئرت  -تاپ. اسکی قایناقالردا (مz) !دیل

. متنده دیلین نه زامان ساکیت و دینج (یاواش) )دیوان(لدو وْ یئرتلی ا -لدیوْ تَب بیئرتلیدیر. 
تاپ دُورر ایکن آدم سندن،  - تاپده دانیشیلیر.  لدوغو بارهوْ لدوغو، نه زامان ایسه سٔوزلو اوْ ا

سـی ایلـه  کلمـه» تـاپ« راداوُ بـ !تپرتدقجه سٔوزه گیرسه، چـْوق سـٔوزلی دیـل، نه یاواش دیل
نتیک باخیمـدان قرینـه تشـکیل ائـدیرلر، وْ سی ف cاق) کلمهوُ (دیندیرمک، سٔوزه ت» تپرcک«



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٩٦ 

باخیمدان بئلـه  وُ یمی سسلنیرلر. بلر ک سdنتیک باخیمدان ایسه آنتونیم (ضد معنالی) کلمه
ملور، نـه قـدر دینجسـن، ائلـه کـی بیـر وْ رونور: مادام سنی دیندیرن اؤ زوم منطیقی گوْ بیر ی

  زلوسن!ؤ زه گیردین، نه قدر سؤ کیمسه سنی دیندیردی و س
ــه تو٘ باشــلیق، حربــی باشــلیق، دبیلقــه، (ت  تاولغا  ،لقــاوُ تاو ، (چاغاتایجــا) لقــاوْ تســینده)  رکجــهو٘ رکی

  باش. - لقایوْ ت غولجا)وْ الراق موْ ک أو (ک، لغاوُ وُ تلغا، تاغوُ غولجا) وْ (م
gـدٚوم ساق الٚومدن سْول الٚومـه پیالـه. نلتمک، حرکته گتیرمکؤ ی  کتپرSقـاریلرٚومی قارشـی  ،نی تپر

لالریمی وْ دن، ق ل الیمه وئرمهوْ نی ساغ الیمدن س پیاله - ٚوب قارا داشی ساخلین قازانیدٚوموئر 
  قارشی وئریب، قارا داشی ساخالیان قازان ایدیم.

  ...ن سْویُوبنییئّدی باشینی بیر ترصفیل. داورانیش، حرکت  ترصف
  .تٚوتٚون چیقار گٔوردییی وُ ق - ییوُ قی یرئده یئدّ . تٚوستو  ت٘وتون

  ...لر سایرینده لیجه تُورقی کاکل. راغایتوْ   رغیوُ ، تُورقیت
یـن  -رگنیـفو٘ س یازاری ایـوان توُ یوک ر ؤ ب ر.و٘ رعتله آخان، گو٘ یئیین، سرعتلی، و٘ غولجا) سوْ (م  نگتٚور 

  .(مz) گیلن سنگ، أومله نیگآییندُوری داشقُون سُویُونگ تٚور میشدیر.  رهؤ کدن تٔو آدی عئین ک
زرینـه چکیلمـیش وٚ ز آغاجی. یـایالرین اوُ ت -طوسالراق فارسجا وْ کدن أو ز آغاجی. عئین کوُ ت  تُوز

  ر.وٚ زلی یایلر َسوینوُ آقجه تنین قابیغی.  ز آغاجیوُ ت
gاقتْوزو ،

  تْوزاgاق
ُوجینـده تـٚوک اتُومچوقینونـگ یه قالخدی (دیوان).  ؤ ز گوْ ت -زاردیوْ ز توْ توورماق. وْ یه سؤ گ

  وورار.وْ ش للگی سوُ ق نجونداوُ نین ا دیمدیگی - زادورتوْ 
  . قیسا  تْوسمه (تْوس:)

قا وْ تاساسدا بلکه  وُ داغ، تپه (پاوه). ب -کاوْ تخ آیدین دئییل، آنجاق وْ نین معناسی ائله چ کلمه  توقا 
  یلو.وْ جا بوُ ا - یلیوْ ب

  .قیانُونگ دالداسینده أوزین تْوقتاشدُوردیمک. یرئینی برکیت ماق،یرئینی آرخایینالشدیر   ماقتْوقتاشدور 
  یرئا سینٚوب، یرئ سْویودماق.تٔوکلین تٔوکوب، ر و٘ ق اردمیدوُ سالوُ قای/ب. یاغمُور، تؤکونتو  تٔوکل

  ؟تٚولوتلیسنگ دئیٚوبنی دٔوگٚوملزمی، سٔوگٚوملزمی. اْوغرو -تٚولو، اَیری  ت٘ولوتلی
شـاهی شـنقار یاوریسـینُونگ  .بعضـی قُوشـالرین باشـی نین اٚوسـتونده اْوالن کاکیـلبٔورک،   ماقه (تْوماغا)توْ 

 شیمـلیق الیبـ قحـ ینـیم نو چـ ،رز  جاتـ ،هغاموُ ت نیتلآ  ,یشاب .)zم( ...هسنیلآ  یس تُوماقه
                                                                                                                                    .)هو اپ( رو جات

  ...زوتسهتُومچوقینونگ اُوجینده تٚوک تو٘ . دیمدیک) مشوغوُ ترکجه و٘ (اسکی ت  تُومجوق
  رتاسیندا حرکت ائدن حربی حیصه.وْ ایوش وضعیتی آملیش اْوردونون دؤ   تیپ 

ورونـده پادشـاهین ؤ جلـو، رست. تیمـوریلر و صـفویلر دوٚ کسـک، گٚو جا، یوُ ا -انقاچغولجا وْ م  جانغی
لـی مشـورت شوراسـی (سـنگالخ،  تبـهوٚ کسـک ر ٚو زره چالیشان یوٚ لر ا سیاسی و حربی مسأله

  ...جانغی بیگی رضبینه قایم دُورناْون آلتی دٔورفر، پاوه).
رعتلی (دهخـدا، و٘ زوملو (معجـم)، یئیـین، سـؤ حکم، دایانیقلی، دؤ جلو، مو٘ (عربجه) گ -َجلد   جلدوُ 

رادا وُ خ کی، قازان بوْ ز یؤ س بْویی اُوزُون بُورال خاتُونی جلدُو قاپن قازانیدٚوم.ایضاحلی لغت). 
نـونال ائولندیگینـدن وْ و ای ائتدیگینـدن لداشـوْ زونـه حیـات یؤ رعتلی طرزده او٘ بیر قادینی س

رعتلی و٘ ، سـچالدی قاپان، چاالراق قاپـان -گقاپن جلدوُ زومو: وْ نین باشقا بیر ی دانیشیر. کلمه
  لداشی ائدن.وْ زونه حیات یؤ طرزده ا

  .جیدانین اُوجونداکی دمیر حیصه  جیبیر
  نئیزه، میزراق. - جادغولجا وْ م  جیدا

جیراسون، 
  جیالسون

  .(مْوغولجا) ایگید
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  ٩٧ 

  زلی.ؤ ر گوُ چاقم .ایلدیریم   چاقمُور
  (پاوه). سٔوزه باخdیان، ایپه گلمه ین آت  آت قچالوُ 

  .بیرینه قارشی قیلینج چاملاق -بیری   چالیش:ق
  .ایگیدلر هرتلیؤ ش -چاو اَرنلر. ُوجا سسلی (حیان)ا   چاو
ر) وْ (چـچـالُوق آتلـر یاوزینـه َچـر  ن.و٘ آزار، یامـان گـ -روْ چـال بیلر، احتـیdال وْ یازی سهوی ا  ر)وْ (چ َچر

  شسون.و٘ شسون، آزارا دو٘ یامان درده د - اُوغراسونگ
. زدن کئچیـررؤ لـه باخـار، داغـالرای گـدیّقت - زادورؤ ، داغ گـگٔوز چرالُورزلرینی) قییdق. ؤ (گ  اقراملچَ 

  (پاوه).جنمک و٘ گ) چونو٘ له باخdق ادیّقت( -چرا\ک
  أونچو، اْوردونون أونونده گئدن آلپ - چرخچینین معناسی آنالشیلمیر. بلکه  کلمه  چرخچی

  داغ آدی  لپهچؤ 
  چئوریلمیشدی، تْونقال اٚوسته چئوریله رک قیزاردیلمیشدی.  -ملیشدیوٚ َچور چئویرمک.   رمکو٘ َچو 

  .دٔویوش مئیدانالریندا جسارتلی ار -معرکه لر چیچگی  چیچک
  .تپیکلرسینی  ییب، یییه کیشنه -ایاسینی چنقر تپر الیجا آنالشیلمیر، بلکهوْ قنین معناسی  کلمه  :قنقچیٛ 

  یر، مزارقب  حق یرئی
ش، وُ قـ قیزیل - صّقار ره عربجه ؤ خ احتیdال گوْ رو�ور. چؤ زگون گوٚ نین ایمالسی د متنده کلمه  حّقار

  نقور.وُ الچین، س
  تمکهٚوجوم ائ  مکحمله لن
بیرینـه هـاواال لرینـده  کلمـه، آنجـاق آذربایجـانین بعضـی یرئلـی لهجـهچتین آنالشیالن بیر   حواله

قـاال  -روروُ لـر قالـد حوالـهاساسدا بلکه  وُ ). بایضاحلی لغتcاق (وُ یمک، دیوان تؤ د -گلمک
  ین حربی آلتلر ایله قاالنین دیوارالرینا رضبه ائندیرر.ؤ د

یلری و٘ یـایالرین استحصـالیندا ایشـه یـارار، شـنین قابیغی  ز آغاجیوُ ز  آغاجی. توُ (فارسجا) ت  خدنگ
معناسینی قازا�یشـدیر، » خوْ ا«زو ؤ س» خدنگ«خالرین حاضیرال�اسیندا. گئتدیکجه وْ ایسه ا

  .(مz) خلیوْ ایگ یایلی، خدنگ اوع آغاج آدیدیر. ؤ آنجاق اصلینده بیر ن
آدلـی » باشی آچیـق« - سٚورٚودم زانیٛ باشی آچیقدن خ. ، قادین و اُوشاق(پاوه) زان، عاییلهخیٛ   زانیٛ خ

سـاالمات  -باشـی آچیقـدان سـاغ لـری عائیلهزوم: وْ رگون ائتدیم. باشقا یوٚ لری س عائیلهیرئدن 
   کئچیرتدیم.

. دُوروشمیشجه یـاد یـاغینی دارُور، گلـٚور اْورتالُوقـده ائلچـی دٚوزریئنمک، مغلوب ائتمک.   داراماق
ردوسـونو وْ نـون اوْ ا -سـین تـارادیو٘ آنینـگ سداغیـتdق، یئنمـک.  -تارامـاقرکجـه و٘ اسکی ت

  داغیتدی (دیوان).
  ؟قارا کٔوپک ایت اْوغلینه قُورت انیگی أوزینی داالدُورمی، قاپdق. دیشله مک   داالماق
  .یُومروقنده الچین دالبُور. )دیوانچیرپینdق (چاباالماق، قاناد چاملاق،    دالب:ق

قربان آرا گٔوتورنده ساری یایلر نیه  ،گئنگ دالینده یُومشا\سه. (مْوغولجا) چیگین (سنگالخ)  دالو
  تو ایچینده داشیدیغین کdنین نه معناسی وار؟وُ سه، ق گئنیش چیگینده تاریم چکیلمه - یارار

نوللـو. ؤ ک -داولـییه قاتیلdغا) راضـیلیق.  الراق محاریبهوْ نوللو اؤ ) ایطاعت، (کطَوع(عربجه   داو
  ...داولی ایگیدمنم دئینده   - منم

درینتیلـر یٛیقیلـه، . دٔورد بیر یاندان گلن قارماقاریشیق آدامـالر -درینتیلرپالماق. وْ غdق، تییٛ   مکدر 
  .لی اْوله بیر یرئده کنت

  .cامیله َدییرمی. (دس َدگیرمی)  دست دگیرمی
 - ملیـدور شـاهی شـنقارو٘ دگن وُ هر قاناتی بیر ار آرش. ناْوال  -دئییلمیدیربوُگٚونکو دئییلیشده   دگ٘وملید٘ور

  نقور...وُ الن سوْ هر قانادی بیر آرشین ا
دٔویوشن و د٘وشـمنه   - َدگَدوگی ایگیدلره حٔورمت ائدنرضبه وُورماق، ییخdق، دٔویوشمک.   مک هَدگَ 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ٩٨ 

قارشی وُوروشان ایگیدلره حٔورمت ائدن... باغالنتیسینی آچیقالماق چتین اْولسـا دا، عربجـه 
اصـال بئلـه دئییـل،  -كَالَّ إِذَا ُدكَِّت اْألَرُْض َدك©ا َدك©ـا: وُوردو، ییخدی، تْورپاقال بیر ائله دی. َدکَّ 

  ).٢١لدو (قرآن کریم، الفجر:وْ ست اوٚ ندا کی یرئ آلت/ اوْ ا
  .علی علیه السالمین آتی  دلدل (د٘ولد٘ول)

 -ایلرٚو یاتـان دنگیـزی دلـدیم، کئچـدیم... (مz).  یینی دلیب کئچنوُ ر سو٘ ارسیلن کیارماق.   دملک
  یاریب کئچدیم. (غازیلیق قْوجا اْوغلو یئگنک بْویو)

نـدوز واختـی دنیـزده پـاریلتی و٘ گ - نیو٘ خوننده دنگیز گوْ یئله یالپا ت. دنیزده، گٚوندوز واختی  ونیگیز گدن
  خوناندا...وْ یئله ت

 -الد شـیشوْ تـوم پـوُ ئـددی دیقبضـه.  -توموُ تره ؤ لچوسو. عئین حالدا احتیdال گؤ زونلوق اوُ ا  دُوتوم
  الد شیش.وْ یئددی قبضه پ

زوم ؤ گ .(مz) آییلن گٚون سگیردٚورسه، دُوداش گلمزبیرینه قارشی.  -، بیرتُوتاش، برابر، ائش   دُوداش
 روٚ رینـؤ قلوق، اگرچـی یـاش گوُ غـه تـان ر قـانیموٚ ر، برئ وٚ رینؤ تاش گوُ غه ت رک قانیوٚ یاشی کی ی

  (نوایی).
دُورالق اْوغـالن ساققالسـیز (پـاوه).  -رالقوُ تـآریـق، اینجـه (دیـوان).  -تُرالق. آریق، ضعیف  رالقدوُ 

  مقصُودینه حق یئتٚورسه. /َسوینٚور، آتاسینٚونگ ائوینده مرادینه
آالی خانیلن بُوالی خانی َدوره  آشیرماق، ییخdق، مغلوب ائتمک. -دئویرمکمصدر اْوالراق   َدوره

  باسان، مغلوب ائدن. دئویریب -باسن
دْوققوز ت٘ومن 

  گ٘ورجوستان
 ایاغین اٚوزنگویه باسنده دْوقـوز تُومـان گرجسـتانه اٚورکـو صـالنگ٘ورجوستانین اسکی آدی. 

.(zمـ)  ْققـوز تــٚومن گٚورجوسـتانینگ خراجـی گلــدی. بیـر آت، بیـر قیلــیج، بیـر چْومــاق دو
  . (بکیل اْوغلو امران بْویو)گتیردیلر

  گدوسی.ؤ دم ششپرلر د. رضبه وُورماق اٚوچون ایشه یارایان آلت، آلتیرضبه   گدوؤ د
  نی آلسیدی! دٔوگه غنیمیندن اْول قلعه - دٔوگهرک.  یوشهؤ روشاراق، دوُ و   دٔوگه - دٔوگه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .هسکؤ ت نیلؤ د نبوٚ ش آغایٛیلّر َسوینٚور، یازه قارشی مله. دٔول، نسل، تْوخوم، تٔوره مه  دٔول

  دوالنباج   دْوالمجا
  گئجه  د٘ون

یوش زامانی اژدها کیمی دریندن نفس آالراق، قارشـی طـرفین حربـی گئییمینـی ایچینـه ؤ د  دْون سٚومورمک
  چکمک.

  ...نٚونگ كْولینده دٚونَک سالُور گٚور مئشه. یُووا  کک، دٔونَ د٘ونَ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .گنوٚ سر یو یگلیب نلیتلو د یلاعت قح ،رئد مد ده. بیلگیعاغیل و  -۳سعادت  -۲ثروت  -۱  دٔوولت

  ایلن دیریلمک اَر اْوغلینه دیریلٚوک اْوملز. حیله. یاشاماق  دیریلمک
  دیگریجگی یُومری بدْو آتلر. ساغری، آتین ساغریسی  دیگریجک

قُورساقینه آغُو ) چتین نفس آملاق، نفسی داریخdق (ایضاحلی لغت). نجیخ,قتیٛ (چاغداش   دینجیخ:ق
  دامرسه، دینجیخُورمی؟ دینجیخ,ق یْوق.

  ، اژدها دئدیگین...دئییلن» اژدها« - الندوراصلی بیر ییٛ  ریلدٚوکئاژدها د  دئد٘وکلری
گئنـگ کٔوکسـلی، گئنـگ آملـه گـٔوزلی،  الن حیصه (پـاوه)وْ جونا قدر اوُ نبادان آیاغین اوْ د، اوُ ب  ساتان

  .)رغوالییروُ لدوغونو و وْ جلو او٘ لغون و گوْ نین د دالریوُ (آتین ب - ساتانلی
  اْوخ قابی  ساداق

  )حیانمئشه ( -۲شلیق ش، قامیٛ قامیٛ  -۱  ساز
ساسـی سـُو دامارینـدن  ،بُوالنـُوق ،آدم ایچمـز. قْوخوموش، اییـرنج )ساسیغرکجه و٘ (اسکی ت  ساسی

  یئگ.    چکیلسه



 سٔوزلوکــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٩ 

ر وْ وشنینده اینگینه خـؤ ک -ائشیگینده ساغینینه اُوسال باخن. اینک و باشقا ساغdل حیوانالر  ساغین
  باخان...

سینی نظـرده  یییه -ایاسینی ساغیندُوقی یرئلرینه یئتٚورورcاق. وُ سا�اق، ظن ائتمک، نظرده ت  :قساغین
ای بحـر، (فضولی).  کممدن ساغین,  حقیر باخ, منه، کیمسهغو یرئه چاتدیرار (مz). تدو وُ ت

  (فضولی) ساغین, سنین آنجاق گهرین وار
 -ساغینیشـلی دانیشیق. -ساوالراق وْ ک أو ک باشقا بیر احتیdلال – ۲سایغیلی، شٔوهرتلی،  - ۱  ساغینیشلی

زل ؤ گــ - بیلگــی گــرک             یمــیک مد هد  خــُوب ساغینیشــلی. شـیرین دیللــی، فصــاحت صــاحیبی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ملالی.وْ م کیمی بیلگین ا دده باجارانصنعتینی دانیشیق 

جوم ائتمک، پارچاالمـاق، یئنمـک، و٘ ه -ساالخ غولجاوْ م. سالدیرماق، هٚوجوم ائتمکجایناقال   ساالّ (سالال)
، جاینـاقال وُورارسـالال  -ررسالال اوُ جایناق، قارماق.  -ساالغولجا وْ مغلوب ائتمک، نئجه کی م

  جوم ائدر.و٘ ه
  اٚوزوم سالخیمی (تٚورکجه)  سالخُوم
  ر.و٘ مینده یرئ یرئلنوُ ساری قیا سالخ. یئل -سالخیاصلینده رسین.  (مْوغولجا)  سالخُوم

  قیلینج چاالن (سنگالخ) )مْوغولجا(  سالُور
ـی)،  اریدیلمه - زر ساوهفارسجا الد ساو قیلیجلر. وْ قارا پ. کسکین، ایتی  ساو مـیش قیزیـل (زمخرش

رcک، وٚ سـ - سـاییدن، سـودنغوملوش قیزیل (دهخـدا)، نئجـه کـی فارسـجا وْ رتوملوش و اوٚ س
نـین هانسـی دیلـدن  و، ایتیلتمـه آلتـی. کلمـهؤ لـوٚ ب -، ایتیلتمک (دهخـدا)، سـوهانغdقوْ ا

  قایناقالندیغی بللی دئییل.
  باشه یئتٚوره بیلمز. ،سای اْوغوزونگ وصفین قٛیلر اْولسه. سانلی ،آدلی  سای
قارا پْوالد  -داش قارا پْوالد سایخانزل. ؤ گ -سایخانغولجا وْ چتین آنالشیالن بیر کلمه، آنجاق م  انسایخ

  داش. گٔوروننزل ؤ گکیمی 
سـاداق آرا . )ق، پارالمـاق، شـفق بـُوراخdق (ایضـاحلی لغـتضـعیف ایشـیق یـایd ،تیرتک  ساییرماق

  یارار؟قالر نیه وْ سایرنده سکسن ا
آجُونگ قارنین دْویُوره، یق. چیلپاقل -غرایاراق َسرتوُ رادا معنا َدییشیمینه اوُ رcک. بؤ (عربجه) ا  رتسَ 

  یاالنگاجُونگ سرتین أورته. 
 -قُویروقینونـگ اُوجـین گٔورنـده َسـزیرگنٚور. لنمـک ، شـبههدقتـی آرتیرمـاق). سئزیرگنمک(  َسزیرگنمک

لنمـک (دیـوان،  بههو٘ ظـن ائتمـک، شـ -سئزمکالراق وْ ک أو کلu.  ار، شبههلی طرزده باخدیّقت
  حیان).

یرئیمـدن  دیـم، ترپنمـه -سکسـن مـین دئینـده سکسـنمدٚوم. دیکسینمک، یرئیندن قالخdق  سکسنمک
  قالخdدیم.

  سٚونگو، میزراق  ُسکُو (سٔوکو)
gق، س٘ورعتله ی٘ورومک.   کسگیرdسگیرتسـه، عقـل  یایاق اْولسه بیر ایگیـد، چـْوقحرکت ائتمک، چاپ

و سینده گنللیکله تأثیرلی فعل کیمی ایشـلنیر  بُو فعل آذربایجان ت٘ورکجه آزر، بیلیک چارش.
)، آنجاق بعضی باشقا ت٘ورک یرSک، آت َسییرSکگآت س(وعونو cثیل ائدیر ؤ فعلین ایجبار ن

کیمـی، تأثیرسـیز فعـل کیمـی  رونـدوگوؤ گده، بـُو میثالـدا  دن ت٘ورکیـه دیللرینده، اْو ج٘وملـه
   .چیخیش ائدیر

  ایگید  سلجیک 
  کؤک، اتلی  سمیز

  سُو ایچمک  سُو سُوالfاق
  قْوجا قامیشین قالین گٔووده سیندن دوزلدیلمیش نئیزه -ر جیداو٘ سقامیش.  -رَلو٘ سغولجا وْ م  س٘ور



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٠٠ 

 ایگیـد آلتینـده بـدْو یخشـی. ،مسه بٚودره ،چاپار گٚونده، کََرس گٚونده سٚورچمسهک. سٚوروشم  کس٘ورچم
  روشمک (پاوه).و٘ س -رچمکو٘ س

آلتی نسلی دٚونیایا  -لّر ایچینده اصل یئنگریآلتی آرخادن سٚورولورسه، آغیر ا مور سٚورمک.ؤ ع  س٘وروملک
بُو دئـدٚوگی عـث,ن نسـلیدٚور، ایشـده  .(مz)یلو آدام غلبه چاالر وْ ، یئنه ده سگئتسه/گلیب

  .(کتاب دده قْورقود، مقدمه). سٚوریلوب گئده یٚوریر
  ... سٚور جیدالر سٚوسولنده . سانجdق  س٘وسمک
أوکتورور، سٚوگسون  قارا پْوالد ساو قلینجُونگ یاوزی چالِیَنجاق باش. انسه، بْویونون آرخاسی  سو٘گسون

  ر.بٔول
سـاققاللو آغ (مـz).  داییسی قازانی كشیش دئیٚوب آغزین سـٔوگن .یوش د�کؤ ، سیمکؤ س  سؤگمک

زلرینه سـٔویدو ؤ زلر دانیشدی، سؤ زلرینه قارشی کْوبود سؤ س وناْون -یگدؤ انین آغزین سقْوج
  (دیرسه خان اْوغلو بُوغاج بْویو)

  .فاطمه آنانُونگ َسوگولری                خدیجه ایلن ، سئوگیلی. ایستکلی  َسوگو٘ 
  .سٔویلتمیش - لتمیشسؤ  ئگقیلیج ایله آدینی ی یلتمک.ؤ س  کسٔولتم

). حیــان، مهنــاچتــین نفــس آالن شــخص ( -ســْولوقاننَفــس.  -ســْولوقچتــین نفــس آملــاق.   سْولوgاق
نفســدن دٚورشمــی؟  -لودورمیآجیقلــی اصــالن صــوْ چتــین نفــس آالن (پــاوه).  -انلونغوْ ســ

  ؟ ، واز کئچرمی؟ (مجازی معنادا) ال چکرمیروالرمیوْ ی
  ؟َسَونگ کیمی سٔوکندوغی آالبیداقلو سٚور جیدالر نیه یارارائو یانینده . َسَهنگ، کٚوزه  َسَونگ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .هسر وٚ تئی یوْ س هدنیرظن رل هاشداپ ،روٚ نیوسَ  رلناز وْ ا پلآ  ییوْ س م دده .شعر سٔویله مک  ی یئت٘ورمکسوْ 
اْول . )رفـرؤ دیارایـان قْوروناجـاق (آغاجدان د٘وزلدیلمیش، ه٘وجوم و م٘ودافیعه زامانی ایشه   سیبه

  ...لری یرئیدٚور قلعیه سیبه
  ... داشدن پْوالد سیزدیردی. اریتمک و دُورولتdق  سیزدیرماق

  رش.و٘ با شکلینه دوْ پالشار و بیر اوْ اردمسیزلر بیر یرئه ت - یٛیقیله، بیر یرئده اْوبه اْوله  سیلینتیلر  سیلینتی
لر ایچینده، مجلسده مرد ایگیـدده  ایچدٚوگینی سیندٚورمگه معرکهک. ، هضم ائتمکسینیرم   کسیند٘ورم

  .قُورساق گرک
 -سـینمکک اْوالراق ٔو گیـزلu. کـقُورد  -رٚوسینده بٔوری سینسیرآغایٛیلّر یؤ سdق. وُ گیزلنمک، پ  سینسیمک

  رو�ه یه جک وضعیتده بیر یرئده دایا�اق.ؤ گ
  ...شسهئسینگیر چکسه، أوپکه د. َدییشمه سی ایله) دامارسینیر، عصب، سینگیر، (آنالم   رگیسین

  ...سٛییره قٛیلیج سگیرتدی اژدهانُونگ اٚوستینهال. سیٛیریلمیش قیلیج  سٛییره
قاناتی آال ساقساقانه اْول أوزینی . مغلوب اْوملاق، یئم اْوملاق -شاقیت,ق. ، شیغاماقشیغیdق  شاقی:ق

  ؟شاقیدُورمی
  شیغایان -شاهینکدن فارسجا ٔو شیغایان. عئین کشیغی یان،   شاهی
  .گئچیسی گرجه، آدمی رشجه ایروان، نخجوان، َرشَول ائلی. رش قْوپاران، آرا قاریشدیران  رشجه

غولجـا وْ ش (پـاوه)، نئجـه کـی موُ الچین، قیزیـل قـ -نقاروُ ش. سُونقور، بیر نٔووع آلیجی قُوش  شنقار (شُونقار)
  نقور، الچین.وُ س -نخوروْ ش

  .اْوغُورلوقه داداننلر بیر وارُوب ایکی گلٚور، شیرینجینٚور. دادا�اق  مکنشیرینجی
  ل.آوٛینگدن بیر شیاللغه منگا وئرگی. پای (سنگالخ)بیر  اْوو اتیندن. )ه(شیرالغ  شیاللغه

 -انصـهاراریدی،  -إنَصَهرَ ، ووردووْ یاندیردی، ق -َصَهرَ الراق عربجه وْ ک أو ووران. کوْ یاندیران، ق  صّهار
  .اْوخیاندیران، اریدن سانجیلدیقدا  -خوْ ار اصهّ (معجم).  مهاری

  روملزمی؟و٘ درگاهدان س وُ لوب، بوْ عاصی اچلو. وُ ناهکار، سو٘ گ  عاصی
بانـد، سـارغی، یـارا  -فتیـل. قانی دایاندیرماق اٚوچـون یـارانین اٚوسـتونه قْویوالجـاق بیتکـی  فتیله 

  سارغیسی (معجم).
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  ١٠١ 

  ... نیه یارار؟قاباق یارُوب، قان بٚورکوSسه. باشلیغین قاباق حیصه سیاٚوز، دمیر   قاباق
  ...ار اْوقلره اَر قادانسهصهّ . تُوش گلمک، وُوروملاق، یاراال�اق خال�اق،وْ ا -قادا\اقخالماق. وْ ا  قاداماق
  .یرئ آدی  قاراسوُ 
قاپُوسـی بـرک داش . أوcـوش داواریاشال�یش، ا٘وچ یاشـینی  -۲وعو ؤ ش نوُ بیر آلیجی ق – ۱  قارتال

  ...أوکج سمیزینی قارپُوب دُوتر       قارتال ،آغیلُونگ قٛیین سٔوکر
  > قرچقای  قاییقارچ
  .لدٚوم، قارمه دُوتدومگکافرلره قارشی  .چنگال، چاتال، (مجازی آنالمدا) جایناق  (قارماق) قارمه
قـارٛیلری قابارمـدین آران سـازدن گـٚور . )مهنـااَل ( - قـار(مْوغولجا) قْول. اصلینده مْوغولجـا   )وُ (قار  قاری

  .نٚونگ كْولینده دٚونَک سالُور مئشه
الن وْ یدا اوْ قاریشقاسی قارا ایت ب - جه دگٚوملیدٚور قارخُون ائلی سی قارا ایت قارینجهقاریشقا.   قارینجه

  ن ائلی.وُ قارخ
میدانینده تـْوز اگلنـٚور، دُومـان  ؛سگیردٚورسهقازاقُوجلر . چاپاغان آت (سنگالخ). ُوج)غ(قازا  جقازاقوُ 

  چٔوکر.
سـس سـاالن و  -انقـقایلو (پـاوه). و٘ سـس/ک -قاقاالغـانالن) وْ شـالرا عاییـد اوُ خ قوْ (داها چـ  قاقان

  ین، غصبلی فیل. کره٘و ک -فیل قاقانی. کوٚکره ین (حیوان)
نـا یـاخین وْ کu، تیکـان قـاالر. تربیـز و اٚو تالری توْ داغ ا -داغ اْوتلری تٚوکنه، تیکان قاله. قاالر   قاله

  تیکان قاالر. -تیکان قالیسینده  ماحالالرین لهجه
ــ  قاو ــیdال گ ــر احت ــر کلمــه. بی ــین آنالشــیالن بی ــاغ، بوْ (م -قــاوره ؤ چت ــر، وْ خــوُ غولجــا) ب و، زنجی

ــوُ ســ ــو٘ لالرینی باغالمــاق اوْ چلوالرین ق ــان نســنه. ب ــی اساســدا  وُ چــون ایشــه یارای آری اَتَکل
همـت ؤ نـالرا توْ چال�ازالر، کیمسـه اوُ سلو و صداقتلی قادینالر سوُ نام -اكلنمز قاوزنلرده  نیک

  را بیلمز.وُ و 
  تُوشین بیلمز قاوات بیر گٚون اْولور تپیکده أولٚور. - تایین. خائین، پْوزغون، قّواد  قاوات

بُوسـالوق  - قـای. یاغیش یاغمورو (سنگالخ)قاریشیق قار و  -قای). هابئله حیانبْوران ( -قار  قای
  اردمیدٚور تٔوکلین تٔوکوب، یرئا سینٚوب، یرئ سْویودماق.

 ،آیـاق، دابـان -تابـان ، هابئلـهقـاتی، مـٔوحکم، رست -قـایکـؤک ترکیبـی اْوالراق نـین  کلمه  قایتابان
 (مـz). یـْولّر بـٚوکرقایتابانلر چکیلسه، یْولـه گیرسـه، . روسووٚ ، َدوه سَدوه -قایتابانلیکله  بئله

 َدوه گئدرسـه، منـیم گئـدر قیزیـلقایتابانـدان ... غالنـاوْ ا وُ قایتاباندان قیزیل َدوه وئرگیـل بـ
  غاج).وُ غلو بوْ (دیرسه خان ا

قایخُو پـْوالد چالیننـده �ک. ؤ گرئی د -قاییت,قالراق وْ ک مصدر أو ک .آرخایا دْوغرو اَییلمیش  قایخوُ 
  ...قان شْورالسه

اٚوستینگه آال سـاری یـایلی اْوچـی گلسـه، آوی . ، قایغیال�اققْورخdق، اٚورکمک، سارسیلdق  قاییت:ق
 رخ,، قاییرمـا، آودادیـروْ قـرکرمـی؟ (مـz). وٚ رخـارمی، اوْ ق -اٚوسته اْول اْوچیـدن قایـدورمی؟

 -چونوٚ کاموغ کادغوسی اردی اّمت ازونتو، قایغی (دیوان). وٚ ا -غودکارکجه وٚ . اسکی ت)دده(
  تادغو بیلیک)چون ایدی. (قوُ وٚ تون قایغیسی اّمت اوٚ ب

(رسگئــی  کامــان قــابی -کُورمــانرکجــه و٘ کامــان. اســکی ت -روُ قــالراق وْ ک أو کــکامــان قــابی.   قربان (قُوربان)
  استاروستین، تٚورک دیللری نین اتیمولوژیسی)

  بیر آلیجی قُوش نٔووعو  قرچقای 
 -قُوبا قاز -۲ ...قُوبا دٔوشدن سٔوکوبنی تٚوم یٚورگی یئم یئملنسه. غون (پاوه)وْ ک، یٔو اتلی، ک -۱  قُوبا

  .قُوبا قازُونگ گٚونی دْوغر ).ایضاحلی لغتوحشی قاز (
  ؟اْول أوزینی بادادُورمیبا نره وُ ق. َدوهاتلی/جانلی، کؤک ارکک   قُوبا نر
  .گیلن أوملهآغایٛیلُونگ قْوچقاریسنگ، . قْوچ، ارکک، دٔویوشکن قْوچ  قْوچقار



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٠٢ 

  دده م سْویی آلپ اْوزانلر قُوردن قاملز.. (پاوه) شنلیک ییغینجاغی، ییغوا، مجلیس  قُور
  .یندن قُورُوملیشیدی قاتی یاییزاْون آلتی تکه بُوینوُ . زلتمکو٘ ، یای دیایی تاریم چکمک  اققُورم

  آت دایچاسیالن وْ ااٚوچ یاشیندا  -ایکی  قُوالن
  ...قارا دره قُویتوسینه دْوالندرُوسه، دالداالناجاق. سیغیناجاق یرئ  قُویتو

  ...هامی رسپ دنگیزلرٚونگ قُویمونجیسی محیط دنگیزی. تؤکولن یرئی -سُوالرین آخیب  قُویمونجو
قْویمـه دمینـده قـارا بـاغر، یـاغلی  - قْویمـه. دٔویـوش -قْووما، وُور -قْووما. قْوی:) -(قْوی:  قویمه -قویمه

  خرپ اُوتر. - قُویروق خرپ
سـاری قیـاق گـٔوگ اْوت . ت بیتکیسـیوْ ی شکلینده بیz یارپاقسـیز او٘ نازیک، ش ؛یاق اْوتویٛ ق  یاق)(قیٛ  قیاق

  ...باشی یایخاننده
  دین یارن...ؤ نگ اق ایلن قایتاقوُ قیموُ . ائل آدی  (قایتاق) قیتاق

  .گئییکی ماریخده آلُورایلن قٛیزیل  اُوجه یرئده قٛیر تکه. ْوز، بْوز رنگده اْوالنب  قیر 
رخ یاشـینه ٛیـق. )دیـوانقـارالی ( -آغلـی -قیرغیـل (قیرچیـل). سیآغارما نساققالیساچین و   قیرقیل سپمک

  یئتیشمدین قٛیرقیل سپه.
  اقٛیرمزمی؟چنان دئیٚوب  -  آقیر قیزلُوق اْولنده آقیر شهرلر قٛییسینده نان. تلیقیٛ ق  قٛیزلُوق
  ...سالُور ایاسی، دُومانلی داغ بٔورٚوسیقیرص . یرئ آدی  سالُور قیسار

  سایٛ ق  سقا)یٛ سقه (قیٛ ق
  .دُوعا قیالق -دُوعا قیالیونگ  قیالیُونگ

  حرکت ائتمه دیم.دیم،  ترپنمهقیمیلدا�ادیم،  -قیمزا\َد٘ومترپنمک، حرکت ائتمک.   مزاfاققیٛ 
  دین یارن...ؤ نگ اق ایلن قایتاقوُ قیموُ . ائل آدی  قوُ قیم

  ...قیناقینُونگ اُوجینده قان چیلتسه. یناق، جایناقیٛ ق  قیناق
  راغیندایٛ یی سیندا، قیٛ ق  قیینده (قٛیییندا)

  ساحیل، قیراق  یییٛ ق
  پُوش آبدال اْوله.  کٔونگل ایسرت قالخه، دُوره، کپنک. بٚورونجک  په نکک

بدرلی آی سّتاریندن انگـا بـُویروق یارماق (ایضاحلی لغت).  -کرSکچاتالق (پاوه).  -کدیک  لمککدی
چالیشـاندا قـارا پـْوالد .دیـر)  پارچاالنارمی؟ (آیین پارچاال�اغینا ایشاره -دیلٚورمی؟کاْوملاینجه 

  .(دیرسه خان اْوغلو بُوغاج) چاتالماسین -دمله سینکز قیلیجین اوُ 
  گرچک بیتکیسی  نگرچکک
  ...ایگیدینٚونگ کٔونگلین آلُوب کَوجٚودنده. )دیوانکئیلشدیرمک، دینجلتمک، اْوخشاماق (   وج٘وgککَ
  کَو٘وره >  کوره لر 
نٚونگ كْولینده دٚونَک  آران سازدن گٚور مئشهداقلی، آغاجا بنزر بیتکی، چالی. وُ ل/بوْ آلچاق، ق  لوْ ک

  .سالُور
ائلّـر یُورتـدن یٚوکینده کٔولوگینه اُوسال بـاخن . کٔولوک، یرئ شُومالیان و یوٚک داشی یان حیوان  کٔولوک

  کٔوچنده پرتالجُوقی قارا یُوردونگ بُوجاقینده قاراملزمی؟
اینجـه،  -کـٔوورککـدن ٔو ک عئـین). دیـواناینجلتمک، یُومشـاcاق ( -کَوٚورمکمصدر اْوالراق   کَو٘وره

 کیـریش، یـای کیریشـی. -کَـو٘ورهره) ؤ ظریف. بُونا اساسالناراق (چْوخ احتـیdال گـ، یُومشاق
  .دالیده یُومشادُوب چکدٚومگئنگ  بیلکده،رنی آق و٘ کَو

  کوز، اینکٔو ا (فارسجا)  گاو
  ...گئچیسی گرجه. قْوتور  گرجه

  ستینده سایبان گرن...و٘ نگ اوُ شاه داغین. یایdق، آچdق، رسمک  مکگَر 
  بحری قُوشالر اُوچورتدو. -بحری قُوشالر گٔوتورتدیهاواالندیرماق، قالدیرماق.   مکگٔوتور 
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  ١٠٣ 

  .آجیناجاقلی أولوم ،آغیر   أولومگٚوج 
نــگ گــٔورکی، اَو اَوو٘ تمــیش اْوغــالن ایگیــد ئَینگالیزللیــک. ؤ ، گگــٔورک، گٔورونــوش، یاراشــیق  گٔورک

  ونجی.و٘ غالن ایگید، ائوین یاراشیغی، گوْ الن اوْ یئتمه یاشیندا ا یئنی - نجی گٚووَ 
 ،داغ گـٔوزادور. (پـاوه) قسـاملاق، دقتلـه بـاخdگٔوز أونونه آملاق، گٔوزله مک، بـاخdق، نظـر   زgکؤ گ

زه دٚوب بیـر یـُومروق ائیلـه ؤ آسالنینگ آلنین گـ (مz). ایاسینی ساغیندُوقی یرئلرینه یئتٚورور
  .(قانلی قْوجا قانتورالی بْویو) .تْوقوندو، اْوواتدی اُوردو کیم، یُومروق چنه سینه

 - گٚومور. بْول دانیش -بْولجا سسله دانیش، وُ اآیدین دانیش،  -آچیق :مور دانیشو٘ گ - مورو٘ گ  گ٘ومور - گ٘ومور
  مک. رولدهؤ الراق سسلنمک، بوْ دواملی اک: مورد\گٚومور گوٚ 

  گنئ  گئنک
  .گئییندیرنی، گئییم وئرنیگئییمسیزلرین  -ه سیگئیگنک یاالناجلروُ  گئییم.  گئیگه 
  ...بْورجلیلرُونگ خرجلٚوگی ،گئیَنگییاالنگاجلر . گئیینک، گئییم، گئییم وئرن شخص  گئینک

  ...منٚوم نامرد گٔوزٚوم                                                                                                         مارا سن (مره) هئی! ای!  مارا
                                                                                                                                                  .روُ لآ  هدخیرام ین قٛیزیل گئییک، قٛیر تکه. سو یرئیپُوسقو، پوُ   ماریق

  آرغاجینده ایپلیگی وار، مانعی اندن.. )مهناعیب، نقصان ( -مُون ،ماناصلینده   مانْع
ــبینی   ماویلجین:ق ــدیرمک اغض ــدا�اق، و٘ بیل ــون میریل ــیچ ــیک کیم ــاو« پیش ــاق» م ــی چیخارم . سس

  ...غضبلی شکیلده میریلدانسا - گٔورنده ماولجُونسه  قُویروقینی 
الـوار تـازی ایـت اْوغلینُونـگ اْول . گئجه یاریسی - یاری گئجه محلینده، مقام، لحظه. زامان  محل

  ده بختی گتیرر. لحظه وْ ا - محلده گٚونی دْوغر
  ...الوار تازی ایت اْوغلینونگ مرسجٚوکی چکیلنده. (عربجه) ایپ، خالتا  َمرَسه
سٚومٚوروب آل رشابلـر ایچمگـه مـزاج  - سٚومٚوروب. (عربجه) قیلیق، اوقات، رُوحسال دُوروم  مزاج

  گرک.
  ...کئچدٚوگینده ُمسِکریلن قبایه تاالن سالن. یرئ آدی  ُمسِکر

  .قان بٚورکودور، اَر مْوالدوررک یارر، و٘ ی، یالواردار، آجی چکدیرر. میُولدادار  موالدور
  بیگ آتالری نین تعلیم مسئولیتینی داشی یان مسئول شخص  رمیراخوُ 

کــؤک اْوالراق  .جــٔومردآنتــونیم اْوالراق شــمن قارشیســیندا اَیــیلن. و٘ رخــاق، دوْ جسارتســیز، ق  س ناکِ 
الراق وْ فعلـی صـیفت ادٚوشمن قارشیسـیندا اَییلـدی، جسارتسـیز داورانـدی.  -نََکَس عربجه 

مسکین خیر گـٔورمز کـٚوریلن نـاکس بـایلر،   ،زهئبدٚوشمنه یئنیلن، اردمسیز داورانان.  -سناکِ 
ملایـان اردمسـیز و وْ خسـولالرا و میسـکینلره خئیـری اوْ ی -م دئر، تاالنی® پْوزُولسـه یئـگ دده

  لسا یاخشیدیر.وْ م دئین کیمی، تاالنیب محو ا جسارتسیز بیگلر، دده
 اسـو خوْ ا رعش هدنیسیلجم رال ناخ -هسر و٘ تئی یوْ س هدنیرظن رل پادشاهدرگاه، حضور، مجلیس.   نظر

(غـازیلیق قْوجـا اْوغلـی  حٚوضـورونا گئتـدی -قالقدی، باییندیر خانین نظرینه واردی   .)zم(
                                                                                                                                                          ).یئگنک بْویو

  .یْولداش هیچی، نٔوکر پیسی، ار كٔوتیسیلداش. وْ غولجا) یوْ (م  کرٔو ن
لرٚونـگ  آقجـه برجلـی قلعـه. تـٚوم، هـامی (سـنگالخ) -، بارچـابـاریباشقا قایناقالردا هابئله   واری

تـون یـازیقالرین و٘ ب - لوْ نـواالر نواسـازی ا بـاری بـی (مـz). اٚوستینه واری بیگلـر وارسـیدی!
  .، محبوب القلوب)نوایی( دوروْ حامیسی ا

  ...بیر مرد ایگید یْولداشینُونگ اٚوستینه هاولر دٔونر. های وئرمک، باغیرماق  هاوالماق
  ...یْوقون تٚورک اْوغلینی دٚون هایخیردُوربْوینی ماق. باغیر   ماقهایخیر 

خــــامالری  -خــــام پیشــــد٘ورورره ؤ یــــازیلیش ســــهوی اْوملــــالی، چــــْوخ احتــــیdال گــــ  رور هم پیشدو٘ 
  لشدیریر/یئتکینلشدیرر.نیئتکی



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٠٤ 

  ...اژدهاده داهی سٚومٚورمک هٚوری قاملدی. هیر، هئی، گ٘وج  ه٘ور
چ و٘ ا - آجیقلـی آصـالن یاوریسـی اٚوستینده اٚوچ هٔوکوروربازُولری باغیرماق. ). هٔونکورمک(  هٔوکورمک

  .دفعه باغیران آجیقلی آصالن یاوروسو
زولوشـونا وْ نکی قافیـه پوٚ خدور، چـوْ لدوغو احتیdلی چوْ نین متنده سهو یازیلمیش ا کلمه وُ ب  هیچ

داها  دهلداش بیجی وْ یعئین حالدا  تیسی.ؤ کار پیسی، کر ؤ نهیچی (؟)،  لداشوْ یلور: وْ سبب ا
  منطیقی سسلنیر.

fک(سنگالخ). ؤ ستونو) او٘ (بیر شئیین ا - یاپ,ق  اقیاپُوcرتوکؤ اأوزونه  قالخانی - قالخانینی یاپُوندیر 
حیوان دریسیندن د٘وزلـدیلمیش،  -یاپینجیکدن ٔو قالخان ایله أوزونو قْورودو. عئین کائتدی، 

  .گئییمیچون ایشه یارایان چْوبان شاختادان قْورو�اق او٘ 
  .یاخینیب دْوغن بدرلی آی دٚونین بالغیر. ، پارالماقیا�اق  :قیاخین

یارمه قاباق جیداسـینُونگ . (قیلیج، اْوخ، جیدا و باشقا سیالحالردان دانیشارکن) ایکی اُوجلو  یارما قاباق
  ...اُوجینده اَر بٔوگوردن

  ...گئنگ یازینُونگ اْورتاسیندن. چٔول  یازی
  .یاغلی یٚوزلی یئینده كٔونگل بٚوکر. اٚوزرینده بْول یاغی اْوالن یئمک  ی٘وزلییاغلی 

ک٘وَرک و چیگـین،  -یاغری/یاغرین. یاغیریسیره ؤ یازیلیش سهوی اْوملالیدیر، چْوخ احتیdال گ  یاغیرینسی
، دیـوانیان حیـوانالرین آرخاسـیندا عملـه گلـن یـارا ( (هابئله مجازی آنالمـدا) یـو٘ک داشـی

 آرخاسـیندانین  کـ٘ورگیچـاراق وُ گٔویـده ا -نین ا٘وسـتونده گـ٘ون دْوغـوردور یـاغیریسنگالخ). 
  گ٘ونون دْوغdسینا شاهید اْولور.

                                                                                                                                              .رل یاالبیٚوب گٚون دْوغرسه، جهان شعله. ماقاریلداپ  :قیاالبی
  .سی هئیگیاالناجلرُونگ گ. چیلپاق   یاالناج

  > یاالناج  یاالنگاج
  ...یئله یالپا تْوخوننده دنگیز گٚونیپارالماق.  -یاالبی,قالراق وْ . مصدر اپاریلتی، ایشیق  یالپا

  پارالق. -یالچینکونه اساسالناراق ٔو ک» یال«. عین حالدا دیک و چیلپاق قایا، سال قایا   یالچین
. ایتـی، کسـکین (پـاوه) - یاملـان. هابئلـه (قیلیجین و باشقا کسیجی) سیالحالرین ایتی آغزی  یاملان

  . پْوالد ساو قلٛیجُونگ یاملانیندن قْورخمزدُونگ                                                                           قارا 
  > یاالناج  یالینغاج

  ساققال آتا نه یاخشی. آغ - یانگاقیندن آقارُورسه، بابا یخشی. یاناق  (یانگاق) یانقاق
                                                                                                                                              ...هسملو کؤ ت رل یانگیل آمله ،قٛیزیل گٚوللر سپیلمسهآال، آال یانیق، قیزارمیش.   یلگیان

وحشـی آتـالری  -چـالُوق آتلـر یاواشـیدُور میراخـُور. )دیـوانزه باخان، دینج (ؤ اٚوزو یْوال، س  یاواش
  ر.وُ اهلیلشدیرن، ایپه گتیرن میراخ

. چتین، رست، آجی، رشارتلـی، یامـان ،باجاریقلی، یاواایتی، کسکین، قاتی، گٚوجلو، اصالتلی،   یاوز (یاوُوز)
  آلجا الچینین یامانجاسی قاز دیدر (پارچاالر). - آلجه الچین یاوزی قاز اُوشادور

  یایاق اْولسه بیر ایگید، چْوق سگیرتسه، عقل آزر، بیلیک چارش. روین. و٘ ی یرئده  یایاق
  ...اْوت باشی یایخانندهساری قیاق گٔوگ ، اَییلمک. دالغاال�اق  یایخاfاق
لّـر، آل اردُولـر اْول داغلـری یچیقـُوب آغیـر ا - چیقـُوب، یـایالق کئچیرمـک. یـایالق قُورمـاق  یایالماق

  ...یایلمسه
  ...یك قلم ائشیک آقاسی باشی قارا بداغ كیمی اُوغورلو اْولسه. باشینا، تام صالحیتلی تک  یک قلم

  .یئنی یئتمه یاشینا چاcیش  تمیش ئالیگیَن
رد وُ روسـونون یاخینلیغینـدا قـو٘ یـون سوْ ق - رٚوسـینده بـٔوری سینسـیرآغایٛیلّر یؤ . یٔوره، چئوره  رویؤ 

.uگیزل  



 سٔوزلوکــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠٥ 

یْولـوق . رخون یـازیتالری، دیـوان)وْ (ا بُود -دلوقوُ ا رکجهو٘ اسکی ت. اْویلوق، اُویلوق اصلینده  یْولُوق
سـاغ اْویلوغـو قایایـا تْوخونـدو، ؟ (مـz). آلته ساخالدُوقی آلتی پرلی گـٚور ششـپر نیـه یـارار

  .الدی. (بکیل اْوغلو امران بْویو)، بکیل آرُو دُوردی، آغسیندی
 - قربان آرا گٔوتورنده ساری یایلر نیه یـارار ،گئنگ دالینده یُومشا\سه، تاریم چکمک. اَیمک  یُومشاgاق

  یه یارار؟ سه، نه کامان قابیندا داشیدیغین ساری یایالر، گنئ چیگینده تاریم چکیلمه
ل قارداشـینقا وْ ا. رومـاقوْ فایدا وئرمـک، ایشـه یارامـاق، ق - رمکو٘ رمک، ییگدوٚ ییغداصلینده    رماقییخدوُ 

آلتی پرلی گٚور ششپرٚونگ نا یاخشیلیق ائتدی (دیوان). وْ بیر شئی وئرمکله ا -ردیوٚ ننگ ییغد
بیر دبیلقه کی،  - باشه گٔوتورنده تاولغالر نیه یارار - آلین ،سه) رمهوٚ (ییغد آلتینده ییخدُورمسه

نو باشا تـاخdغین نـه معناسـی وْ رومادی، اوْ سیندن ایگیدی ق ر ششپرین رضبهوٚ آلتی پرلی گ
.(zم) وار؟  

  ...یٛیخینک اری دُورقُوزماقه اَر اَره قٛییمسه. ییخیناق، ییخیلمیش  خینک ییٛ 
یٛیرلـی دنگیزلـره بنگـزر دالغـالی دنیـز. لی دنیز،  نغمه -رلی دنگیزییٛ . )دیواننغمه، ماهنی (  یٛیر

  ه بنزر.لر رگی دالغالی دنیز و٘ یاخشی اینسانین ا - یئگ ار کٔونگلی
  مغلوب ائتسه. -یئنسهیازیلیش سهوی اْوملالی، احتیdالً    ییسه (یئنسه)

لر  ییقیله
  یالالر)غ(ییٛ 

  .ییغیالرالر 

  یئگلٚوکٚونگا تحسین قازان! ،بارک هللا، آقام قازان، اَرلٚوکٚونگا. یئیلیگینه  ییلوکونکا 
  ...قیرباراغین ائلّرینی یئتکاج آلن. یئتکج، یئتجک  یئتکاج
 -بحـری قُوشـلر گٔوتٚورتـدی ،قازان قارا یازُونگ فصلینده تـازی تُولـه یئـددٚوردیمک. یئدکله   مکیئددٚور 

وچولوقـدا وْ گنج تازی ایتلرینی یئدگینـه آلـدی و (اوا گئتدیگی زامان) وْ قازان یاز فصلینده (ا
  چورتدو.وُ شالرینی اوُ الجاق) دنیز قوْ یاردیمچی ا

یئـددی  -لردن آیریلُوبـدور اُوج اٛیلـدیریم یئـددی. آدلی اُولـدوز تْوپلوسـو» یئددی قارداش«  یلردیئد
  لود...وُ آدلی ب» ج ایلدیریموُ ا«پلوسوندان آیریلمیش وْ لدوز توُ قارداش ا

یاوریسـینُونگ آوی اٚوسـته گـٚونی ... آال قـاپالن ساری قیا سالخُومینده یـرئ یرئلنـٚور. آملاق یرئ  مکیرئلن
  الر.وْ تلو اوُ والر و موْ و اوْ سو اوُ قایانین رسین یرئینده یرئ آالن آال قاپالن یاور ساری  -دْوغر

  هٚوجوم.  )ایلغار یرئیش هابئله باشقا یرئده(  یرئیش ایلغار
(یکّه، یئکّه 

  یئککه)
وعـو (نـوایی، محاکمـة ؤ رکلرده بیـر آت نو٘ تـ -یئکـهیوک، ایـری. عئـین حالـدا ؤ غولجا) بوْ (م

  اللغتین).
  .ر گٔورکیایموُ  ،سالُور یئگی. لیاقتلییاخشی،   یئگ
  سْویلو، اُولو سْویلو -ْوغمیشدیئگدن یئگدن ائنمیش،   دن ائنمیش یئگ

غازیلیق ملوش (وْ ایگیده حرص ا وُ نین بیری ب یالریوْ رقود بوْ یلو دده قوْ ن ایکی بوْ . اآدی ایگید  یئگینک، یئگنک
  ).قْوجا اْوغلی یئگنک بْویو

  .ینده یئلتنمدٚومئیئتمیش مین گلدی د. یئللنمک، یئللنجککدن ٔو حرکت ائتمک. عئین ک  کمنیئلت
. )دیـوانبٔولومـو ( لومو، قـْول اٚوزرینـه گلـنؤ گئییمین قْوال یاخین بٔولومو؛ گئییمین چیگین ب  یئنگ

  .یئنگی قیسقه دمٚور دْونلر
  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر، داشسا چایالر وُ یاغسا یاغم

 ١٠٦ 

  
  باش وُوروملوش قایناقالر:

  ۱۳۳۳دار الخالفة العلیة، مطبعه عامره  محمود کاشغری،دیوان لغات الرتک،  - 
  محمود کاشغری، تٚورک دیل قُورومودیوان لغات الرتک،  - 
کاشغری، ترجٚومه ائدن: دوْکتور محمد دبیر سیاقی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ، محمود دیوان لغات الرتک -
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ÖZƏT 
2018-ci ildə Türkmən maarifçi şəxsiyyət Vəli Mühəmməd Xoca tərəfindən 
tapılmış və ədəbiyyat aləminə sunulmuş Türkmənsəhra kitabı Dədə Qorqud 
Araşdırmalarını yeni bir boyuta yönəltdi. Bu əsər Dədə Qorqud ənənələrini, 
qəhrəmanlıq ruhunu, hadisələrin tarixi köklərini, və Dədə Qorqudun ədəbi 
ifadələrini özündə yaşatmaqla bərabər, coğrafiyayi məkanlar və dilçilik 
özəllikləri baxımından bir çox yenilikləri də ortaya qoymaqdadır. Əsərin bir 
bölümü “Yeddi Başlı Əjdahanın Öldürülməsi”ni anladan bir “boy” quruluşunda 
olduğu üçün başqa Dədə Qorqud boyları sırasında yer ala biləcək özəlliyə 
malıkdir, ancaq əsərin daha böyük qismi məzmun baxımından Dədənin öyüdləri 
və hekmətli sözləri kimi səslənir, və həyat və mübarizə fəlsəfələrinə, bədii 
düşüncələrə, və şersəl duyğulara həsr edilmişdir və ağırlıq təşkil edən hissədir. 
Əsər bütün tanınmış Dədə Qorqud ədəbiyyatı ilə üzvi vəhdət sağlayır və İslamı 
dəyərlərə söykənir. Bu araşdırmada bütün bu mövzuların təhlilinə çaba sərf 
edilmişdir. 
 
AÇAR SÖZLƏR 
Dədə Qorqud, Türkmənsəhra kitabı, Azərbaycan Türkcəsi, Çağatay Türkcəsi, 
Ərəb dili, səs uyuşması, yeddi başlı əjdaha. 
 
 
ABSTRACT 
The Book of Turkmensahra discovered by Vali Mohammad Khoca (a Turkmen 
cultural enthusiast) in 2018 in Tehran, İran, immediately found its way to 
academic circles involved in Dede Qorqud studies, and drove Dede Qorqud 
studies into a new dimension. This work reflects Qorqud traditions and its 
heroic characters in full scale, as well as providing sound information about 
historical origins of the events described, while at the same time remaining 
loyal to the literary style typical of Dede Qorqud literature. Throughout the 
book we encounter novel linguistic features and sound toponymical data unique 
to this work of legend. The last section dedicated to struggle against a “Seven 
Headed Dragon” aligns with the well-known twelve legends found in the 
Dresden manuscript, while the main part, composed in the characteristic literary 
genre of Qorqud, constitutes the the most cherished sections, abundant in words 
of wisdom and linguistic novelties, upon which  we shall concentrate in the 
course of this study. 
 
KEYWORDS 
Dədə Qorqud, Türkmənsəhra kitabı, Azərbaycan Türkcəsi, Çağatay Türkcəsi, 
Ərəb dili, səs uyuşması, yeddi başlı əjdaha. 
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Türkmənsəhra Kitabı Haqqında Düşüncələr 

 

Giriş 

1919-cı ildə Türkmən maarifçi şəxsiyyət Vəli Məhəmməd Xoca 
tərəfindən tapılmış və ədəbiyyat aləminə sunulmuş Türkmənsəhra kitabi 
Dədə Qorqud araşdırmalarını yeni bir boyuta yönəltdi. Bu əsər Dədə 
Qorqud ənənələrini, qəhrəmanlıq ruhunu, hadisələrin tarixi köklərini və 
Dədə Qorqudun ədəbi ifadələrini özündə yaşatmaqla bərabər, coğrafiyai 
məkanlar və dilçilik özəllikləri baxımından da bir çox yenilikləri ortaya 
qoymaqdadır. Əsərin bir bölümü Yeddi Başlı Əjdahanın öldürülməsini 
rəvayət edən bir boy quruluşunda olduğuna görə, başqa Dədə Qorqud 
boyları sırasında yer ala biləcək özəlliyə malikdir. Ancaq əsərin daha 
böyük qismi məzmun baxımından Dədənin öyüdləri və hikmətli sözləri 
kimi səslənir və həyat və mübarizə fəlsəfələrinə, bədii düşüncələrə və 
şeirsəl duyğulara həsr edilmişdir. əsər bütün tanınmış Dədə Qorqud 
ədəbiyyatı ilə üzvi vəhdət təşkil edir və İslami dəyərlərə söykənir. 
 
Mətnin Yazılış Üslubu 
Əski mətnlərin hər birinin özünəməxsus yazılış tərzi var, və bu yazılış 
tərzi zaman axınında gelişmiş və müəyyən dəyişikliklərə uğramışdır. Bu 
mətnləri araşdırmaq və məzmunlarına aydınlıq gətirmək üçün, onların 
yazı üslubu ilə az çox tanışlıq olduqca vacibdir. Ərəb əlifbasında bütün 
səsli fonemler təmsil ola bilmir və bəzən də müəyyən bir hərf birdən artıq 
fonemi təmsil edir. Bunlar isə böyük çaşqınlıqlara yol aça bilər. Özəlliklə 
belə mətnləri Ərəb əlifbasından latin elifbasına köçürdüyümüz zaman, bu 
məsələnin nə qədər ciddi olduğu qənaətinə gəlirik. Burada iki yanaşma 
tərzi belədir: birinci halda kəlmələri hərf-bə-hərf köçürürük 
(transliterasiya). Bu o deməkdir ki, kəlmələrin tarixi imlasına sadiq 
qalmağı nəzərdə tuturuq. Ikincisinə gəldikdə, kəlmələrin tarixi tələffüzü 
əsas götürülür (transkripsiya), və bütün cəhdimiz ona yönəlikdir ki, 
mətnin yazıldığı çağda kəlmələrin necə tələffüz olduğunu kəşf edəcək. 
Birinci çalışma az-çox kompüterlərin yardımı ilə də yerinə yetirilə bilər, 
ancaq ikinci çalışma, bizim üçün daha böyük əhəmiyyət daşıyan çalışma 
ciddi dilçilik araşdırmalarına söykənən bir çalışmadır.  
Kəlmənin əski tələffüzünü üzə çıxarmaq üçün, hərfləri necə 
köçürməkdən əlavə, həm də yazarın və katibin söykəndiyi imla üslubu 
barədə bilgimiz olmalıdır. Misal üçün, götürək mətndə qarşılaşdığımız 
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 .kəlməsini. Bunun transliterasiyası “doğmış” şəklində olmalıdır ”دو�����“
Amma burası da var ki, katib müəyyən yazı üslubuna söykənirmiş vəh 
çox ehtimal ki o, hər şəkilçi üçün ancaq bir yazılış forması nəzərdə 
tutubmuş. Başqa sözlə, yazar və katib “qalıblaşmış” imla üsuluna 
inanırmışlar, və yazını bu əsasda tənzimləmişdirlər. Qalıblaşmış imla 
üsulu, çox ehtimal ki, Ərəb dilinin təsiri altında ortaya çıxmışdır, və 
yazarlar və katiblər bu qənaətə gəlmişlər ki, hər morfemin sadəcə bir 
yazılış tərzi olmalıdır. Məsəla ismin çoxluq əlaməti iki biçimdə (lar, lər) 
olduğu halda, onlar sadəcə bir şəkli (məsəla “lər” şəklini) əsas 
götürmüşlər, və örnək olaraq “ dağlar” yerinə hər yerdə “dağlər” 
yazmışlar. Demək, bu vahid forma birdən artıq tələffüz tərzini təmsil 
edirmiş. Beləliklə ehtimal vermək olar ki, “mış” ləfzi də birdən artıq 
tərzdə, zatən dörd tərzdə səslənirmiş. Yəni, “دو������” kəlməsini “ 
doğmuş” biçimində başa düşməyimiz yanlış olmaz.  
Keçmişdə səsli fonemlərin harmonisi haqqında mükəmməl nəzəriyyə 
yoxmuş və Türk dilinin sözlüklərini yazan dilçilər bu barədə yetərliyi 
məlumat verməmişlər. Maraqlıdır ki, Orxon-Yenisey yazılarında saitlərin 
incə-qalın anlayişi əsasında uyuşmasi kəskin şəkildə görünməkdədir. 
Bununla belə, məsəla Mahmud Kaşğari Divanü Luğat it Türk əsərinin 
müqəddiməsində səs uyuşması barədə dəqiq məlumat vermir. Bu əsər və 
bunun ardınca yazılan bənzər əsərlər (örnək olaraq Kitab ül İdrak li Lisan 
il Ətrak, Hilyət ül İnsan və Hilbət ül Lisan …) Türk dillərinin qrameri 
haqqında məhdud ölçüdə bilgi verirlər, ancaq bu bilgilər də genəlliklə 
Ərəb dilinin səs bilqisi və sərf-nəhvindən təsir almışdır. Zatən səs 
uyuşması barədə ilk olaraq Professor Bəkir Çobanzadənin Türk Qrameri 
adlı əsərində (1930) geniş bilgiyə təsadüf edirik. 
Dediyimiz kimi, İslam dövrü yazarlar və katiblərin söykəndiyi yazı 
qaydaları dilin fonetik quruluşunu dəqiq təmsil edə bilmir. Örnək olaraq 
Divanda “at” ( minmək üçün işə yarayan heyvan) “آت” şəklində 
yazılmışdır. Eyni halda “at” (ism, ad) kəlməsi “أأت” şəklində qeydə 
alınmışdır, və bilmək olmur ki, Kaşğari burada hansı fonetik fərqi 
vurğulamaq istəyirmiş. Bununla belə diqqət etmək lazimdir ki, Divan 
məsdər əlamətini 2 şəkildə, “ق���” (maq) və “ک���” (mak, mək) şəklində 
təqdim edir: kəlmək (gəlmək), barmaq (varmaq=getmək). Əbu Həyyan 
(1275-1366) isə sözlüyündə məsdər əlamətini iki şəkildə, “ ��” və “!��” 
şəklində təqdim edir (Həyyan: s137). Həmin müəllif ismin çoxluq 
əlamətini ancaq bir şəkildə, “"#” şəklində təqdim edir ki, yerinə görə “lar” 
yaxud da “lər” səslənməlidir. Əbu Həyyan habelə nəqli keçmiş zaman və 
“ismi-məful” əlamətini ancaq bir şəkildə, “���” (mş) şəklində təqdim edir 
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(Həyyan: s135) ki, yerinə görə dörd tərzdə səslənməlidir. Aydındır ki, bu 
şəkilçilərin yazılışı və oxunuşu arasında böyük fərqlər varmış və yazılı 
forma birdən artıq tələffüz tərzini ( 2 yaxud da 4 tələffüz tərzini) təmsil 
edirmiş.  
Buradan aydın olur ki, tarixi mətnlərin sadəcə imlası əsasında qərar 
vermək və dilin fonetik quruluşunu üzə çıxarmaq böyük bir səhvdir, və 
bu səhvlərdən qorunmaq üçün dilin harmoniyasına xüsusi diqqət 
lazimdir.  
Türk dillərində saitlərin müəyyən zabitələr əsasında səsləşməsi və 
uyuşması bu dillərin əsas özəlliyi sayılır. Bu uyuşma ayrı ayrı türk 
dillərində və ləhcələrində fərqli dərəcədə görünməkdədir. Azərbaycan 
türkcəsində səs uyuşması başqa türk dillərindən daha fəal şəkildə təzahür 
edir. Bu uyuşmalar birinci sirada saitlərin incə- qanın anlayışına, ikinci 
sırada isə dodaqlanm anlayışına söykənir. Maraqlıdır ki, çağdaş şərqi 
Türk dillərinin çoxunda dodaqlanan şəkilçilər nadirdir və səs 
harmoniyasi bu səbəbdən daha çox pozulur, yəni harmoniya əsasən incə-
qalın anlayışına söykənir (sözim, oğlım, yolında, ilk bölim, özimdə). 
Ancaq dodaq harmoniyası şərqə doğru daha da fəallaşır və genişlənir, 
çünki şəkilçilər incə- qalın harmoniyasından əlavə dodaq harmoniyasına 
da qulluq edir (sözüm, oğlum, yolunda, ilk bölüm, özümdə).  
Türkmənsəhra mətnində də səs harmoniyasi, təbii ki, özünü məhdud 
şəkildə göstərir, ancaq burada imladan tələffüzə körpü salmaq və 
kəlmənin tarixi tələffüzünü tapmaq o qədər də rahat deyil. Burada da 
demək olar ki, mətnin katibi səs uyuşması mövzusu ilə elə çox tanış 
deyil, və başqa dillərin təsiri altında belə düşünür ki, şəkilçilərin hər 
zaman ancaq bir yazılı forması olmalıdır. Məsəla mətnin başabaşında 
ismin çoxluq əlaməti sadəcə bir şəkildə, “"#” şəklində təzahür edir ( ،"�&دا�
 yazdıqda nəyi ”دا�&�"“ Indi sorğu belədir ki, görəsən katib və yazar .(آ)&�"
nəzərdə tuturmuş? “"��&دا�” mi, yoxsa “دا���*ر” mi? Onların yaşadığı 
mühitdə, şairlərin və bilim adamlarının tələffüz tərzi necəymiş, “"�&دا�” 
mi, yoxsa “دا�*ر” mi? 
Dediyimiz kimi, mətnin başabaşında hər şəkilçi üçün ancaq bir forma 
işlənmişdir və şəkilçilər səs uyuşmasına görə dəyişmir. Məsəla ismin hal 
şəkilçisi olaraq “dan” yerinə hər zaman “dən” işlənir (Arxu dağdən Arxu 
dağə). Məsdər əlaməti hər zaman bir şəkildə, “maq” şəklində təzahür edir 
(gəlmaq, eglənmaq). Felin inkar əlaməti hər zaman ancaq bir şəkildə, 
“mə” şəklində çıxış edir (yağməsə). Şərt şəkilçisi də hər zaman ancaq 
“sə” şəklindədir. Dediyimiz kimi, şəkilçilərin vahid yazı tərzi o demək 
deyil ki, onlar vahid tərzdə tələffüz olurmuşlar. Katib Ərəb dilinin imla 
qaydalarının təsirinə məruz qalaraq vahid bir imla tərzini əsas götürür. 
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Aşağıdaki örnəklər mətndə gedən yazı tərzini və möhtəməl nəzərdə 
tutulmuş olan tələffüz tərzini göstərmək üçün yararlı ola bilər: 
 

- Qara bulut ərdəmidür gökdə urləmaq (urlamaq). 
- Mərd igidüng altində (altında). 
- Yaxşı igidlər ölür olsə (olsa). 
- Güvanursəng, yerdə-gökdə bir Allahə güvang (güvənürsəng, 

yerdə-gögdə bir Allaha güvəng). 
 
Mətndə qarşılaşdığımız bəzi bədii özəlliklər 
 Bütün Dədə Qorqud ədəbiyyatı kimi, Türkmənsəhra mətni də güclü 
şəkildə “səc” xüsusiyyətinə malikdir. Səc nəsri şeirə yaxınladan bir 
üslubdur. Səc üslubu ilə yazılmış nəsrdə fonetik qərinələr və qafiyələr 
vasitəsi ilə bədii ifadələr yaranır. Bəzi örnəklərə fikir veririk: 
 

Qara polad sav qılıclar- ər azusi, güni gəlsə, dəmi düşsə, 
gəmiklicə başlari əndərməsə, bolçaqında alca qanlar 
döndərməsə, sol yanına bağlıyubən gəzdirduqi qara polad 
sav qılıclar nəyə yarar? 
 
Qabaq yarub qan bürkütmək. 
Çalışanda… dalaşanda. 
Tük tozatmak, qan çilətmək. 
Ayət- ayət ari Quran. 
Ağayıllar yörisində böri sinsir. 
Igirmi min yaği gəldi deyəndə yerümdən imrənmədüm. 
Yetmiş min gəldi deyəndə yeltənmədüm. 
Əklim yerə yetişəndə əgilməsə… 

 
Bəzi Qrammatik Mülahizələr 
Əsər dilçilik baxımından çox gözəl xarakterə malikdir. Dilçilik 
özəlliklərinin bir hissəsi 12 boylu Dədə Qorqud kitabının üslubu ilə 
ortaqlıq göstərir, ancaq bəzi özəlliklər də əsərin özünə məxsusdur. 
Bunlardan biri və bəlkə ən önəmlisi, feli sifətlərin işlənməsi və onların 
yardımı ilə yaranan möhtəşəm cümlə quruluşlarıdır. Bu cümlələrin 
düzgün quruluşunu və məzmununu üzə çıxarmaqda bəzi səhvlər ortaya 
çıxa bilər. Misal üçün: 
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Ağzi-burni dəst-dəyirmi dəgülmidür qapqara əvrən 
qursaqına ağu damarsa, dıncıxurmi? 

İlk baxışda nəzərə gəlir ki, cümlənin düzgün yozumu aşağıdakı kimi 
olmalıdır: 

Ağzi-burni dəst-dəyirmi dəgülmidür? Qapqara əvrən 
qursaqına ağu damarsa, dıncıxurmi? 

Ama bu yozum tamamilə yanlışdır və ancaq bir çaşqınlıq nəticəsi olaraq 
düşüncəmizə yoluxa bilər. Bu çaşqınlıq dəgülmidür sözündən irəli 
gəlmişdir. Bu söz cümləni bitirmək məqsədi ilə işlənməmişdir. Cümlə 
dəgülmidür kəlməsiylə bitərsə, mubtedasi olmayan bir cümlələriylə 
qarşılaşarıq: 

Ağzi-burni dəst-dəyirmi dəgülmidür?  
Kiminin ağzi-burnu? Buradan belə bir qənaətə gəlmək olur ki, 
dəgülmidür bir feli sifətdir. Bu kəlmə feli sifət statusunu alanda, 
cümlənin mənası təmamilə aydınlaşır. Fikir verək: 

Ağzi-burni dəst-dəyirmi dəgülmidür qapqara əvrən 
qursaqına ağu damarsa, dıncıxurmi? 

(ağzi-burni dəst-dəyirmi olan qapqara əvrən, qursaqına ağu damarsa, 
dıncıxurmi?) 
Mətnin eyni bölümündə buna bənzər neçə-neçə ifate işlənmişdir: 

Hər qanati birər arşun dəgülmidür şahi şunqar (hər 
qanadı bər arşın olan şahi şunqar)… 
Altmış arşun al qayada yer yerlənür ala qaplan (yer 
yerlənən). 
Yeddilərdən ayrılubdur Uc Ildırım (yeddilərdən ayrılmış 
Uc Ildırım). 

Bütün bu misallarda sifət və mövsuf əlaqəsi (atributiv əlaqə) var, və mətn 
bu baxımdan (feli sifətlərin fəal iştirakı baxımından) yüksək dəyər 
daşıyır. Bu xüsusiyyəti qabarıq tərzdə təmsil edən bir neçə əlavə örnəyə 
fikir veririk:  

Yerdən gögə ucalıbdur (ucalan) yani qarli, əlvan otli, gök 
sünbülli gözəl dağlar… 
Bali-yaği tükənmədi (tükənməyən) bayburd eli… 
Atli getdi, yayaq gəldi məhbubi çox Şiraz şəhəri (çox saylı 
sevənləri atlı gedib-yayaq gələn Şiraz şəhəri). 

 
Mətnin Yazılış Zamani və Yeri Haqqında 
Türkmənsəhra kitabi şübhəsiz ki, Azərbaycan şivəsinə aiddir, və dilçilik 
baxımından daha çox İran Azərbaycan dil üslubuna söykənir. Bu mətndə 
olan dilçilik məsələlərini gözdən keçirdiyimiz zaman belə bir fikir 
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yaranır ki, mətn 15-ci əsrin sonlarında yaxud da 16-cı əsrin 
başlanğıclarında Hərat ədəbi mühitində yaxud da onun güclü təsiri 
altında yazıya alınmışdır. Burada bu dilçilik məsələlərinin bəzisinə nəzər 
salmağı faydalı hesab edirik. 
İlk olaraq, katib tərəfindən böyük çağatay şairi Mevlana Lütfi Hərəvinin 
adının çəkilməsi diqqəti cəlb edir. Katib sızğurmaq yaxud da sızğırmaq 
feli (metalları əridib süzmək, durultmaq və onlardan müxtəlif alətlər 
düzəltmək) haqqında danışarkən şair Lütfidən bu beyti nəql edir: 
 

Vəfada Lütfini tapdi fəraq dinari, 
Nicə ki, sızğurub altın dik imtihan qıldı. 

 
Buradan ilkin bir hiss yaranır ki, görəsən katib hərat ədəbi mühitində 
yetişmiş şair Lütfinin və Əlişir Nəvainin və Herat ədəbi mühitində olan 
başqa şairlərin əsərlərinin yazılışı ilə uğraşmış Türk dilli bir şəxs 
deyilmi? Lütfi Hərəvi (1366-1465) Çağatay Türkcəsində və Farsca 
şeirləriylə tanınmış şöhrətli irfan şairi idi, və Əlişir Nəvai ondan təsirlər 
almışdı. Əlimizdə olan Türkmənsəhra mətninə əsasən, katibi Çağatay 
Türkcəsi və Fars dili ilə uğraşan, həm də şeir bacarığı olan və gözəl 
əlyazma məharətinə malik olan bir ədəbi şəxsiyyət kimi görmək çətin 
deyil. Aydındır ki, katib Türk dillidir, ancaq çox ehtimala görə, 
Azərbaycanlı deyil, və zatən azərbaycan Türkcəsində olan bu əsəri 
yazıya aldığı zaman bəzi çətinliklərə də uğramışdır, və bəzi kəlmələri öz 
ana dilinin təsiri altında yanlış yaxud da dəyişik imla ilə yazmışdır. 
Maraqlı burasıdır ki, katibin səhvləri bizə yol göstərənlik edir və bəzi 
incəliklərə aydınlıq gətirməkdə yardımçı olur. Düşünmək olur ki, bu 
səhvlərin çoxu Çağatay Türkcəsi ilə bağlıdır və katib mətni yazarkən 
zatən Çağatay Türkcəsinin təsiri altındaymış. Misallara fikir verək: 
 
“Dan” əkinin yerinə “din” 
Ismin çıxışlıq halında işlənən bu şəkilçi Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatında genəlliklə “dan” (“dən”) biçimindədir. Nadir hallarda 
“din” formasından da istifadə olunmuşdur ki, o da Çağatay və başqa şərqi 
Türkcələrin təsiri olmalıdır. Ancaq mətndə bir çox yerdə “dan” yerinə 
“din” işlənmişdir ki, Çağatay- Özbək Türkcəsində çox yayğındır. Bəzi 
örnəklər: 

- Qariləri qabarmədin (qarıları qabarmadan, qolları böyümədən, 
hələ gənc ikən). 

- Andın ötə varəndə (ondan ötə varanda, üstəlik). 
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- Yıl başına yetişmədin (il başına yetişmədən). 
- Beş yaşına yetişmədin (yetişmədən). 

 
“Sa” şəkilçisi 
Bu şəkilçi şərt şəkilçisi kimi işləndiyi halda, mətnin bəzi yerlərində başqa 
məna, yəni icbar, arzu, istək və bu kimi anlayışları ifadə edir: 

- Ol qələnüng üstinə varan igid bol nemətli, qadir tari kölgəsi; 
səksən min iç oğuzung, toqsan min daş oğuzung padişahi bayindir 
şah kimi dövlətli olsa (dövlətli olmalıdır). 

Bu tərz, demək olar ki, Çağatay Türkcəsində daha yayğındır: 
- Bağını riyaz i xurrəm etsəm (edərəm), şəhrini səvad i əzəm etsəm. 

(-Əlişir Nəvai) 
Başqa bir misal: 

- Mundaq kişi girək buxldin müərra bolsa (belə bir kişi 
qıtmırlıqdan uzaq olmalıdır. -Əlişir Nəvai) 

 
“Vari” kəlmısi 
Mətndə “vari bəglər varseydi…” (bütün bəylər getsəydi) kimi ifadə 
işlənmişdir. Bu kəlmə Çağatay Türkcəsində neçə şəkildə işləkdir: vari, 
bari, barça. Misal olaraq: 

- Bari binəvalər nəvasazi ol (bütün yazıqların arxasında duran 
odur. -Əlişir Nəvai: Məhbut ül Qülub). 

 
“Ərlüküngə, yeglüküngə təhsin” ifadəsi 
Bu ifadə tərzi bizə bir gedər qeyri-adi görünsə də, buna bənzər ifadələrin 
izini Əlişir Nəvainin yaşadığı ədəbi mühitdə görmək çətin deyil : 

- Asayiş tiləsəng, aləm əhliğə həmdəm bolma, bəxşayiş tiləsəng, 
özlüküngə həm qoşulma (-Əlişir Nəvai: Məhbut ül Qülub). 

 
“Sürçmək” feli 
Sürüşmək mənasını ifadə edən bu fel Əlişir Nəvainin əsərlərində dönə-
dönə sürçmək şəklində ortaya çıxır. Üstəlik, bu yazılarda sürçə 
(sürüşkənlik) və sürçək (sürüşkən yer, sürüşkən ayaq, sürüşkən şəxs) 
kəlmələri ilə də qarşılaşırıq (Pave de Corteilles: Dictionaire Turk 
Oriental, s353). 
 
“Şahi şunqar” adlı quş 
Moğolca şonxor kəlməsindən qaynaqlanan bu quş adı Azərbaycanda 
laçın şəklində tanınmaqdadır və Türk dillərinin çoxunda da sunqur 
olaraq təzahür edir. Ancaq Əlişir Nəvainin əsərlərində neçə yerdə şunqar 
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şəklində və nadir hallarda sunqar və sunqur şəklində görünür və Pavet de 
Corteilles da öz sözlüyündə onu şunqar şəklində qeyd etmişdir. Misal 
olaraq:  

- Əgər şunqar dik başıngda zərduzluq tumağədin tac imasdur, 
şükür qıl ki, gözüng yaruq dünyanı görərkə möhtac imasdur (əgər 
şunqar kimi başında qızıl telli tumağadan tac yoxdur, şükr elə ki, 
gözün işıq dünyanı görməyə möhtac deyildir. –Pavet de 
Corteilles: Dictionaire Turk Oriental).  

 
“Qaytaban” haqqında 
Katib bu kəlmə haqqında məlumat verməyi vacib hesab edib və onu 
“dəvə” mənasında açıqlamışdır. Eyni halda, katib bu kəlməni yanlış 
olaraq qaybatan şəklində yazmışdır. Bu kəlmə kök e'tibarilə iki hissədən 
oluşur: qay- sərt, möhkəm və taban-daban, ayaq. Katibin bu kəlmə 
üzərində durması və o barede məlumat verməyi lazim görməsi onu 
göstərir ki, bu kəlmə onun yaşadığı ədəbi mühitdə anlaşılmaz bir 
kəlməymiş. Həqiqətən də beləymiş, və bu mövzu haqqında tutarli 
sübutumuz var. Fransali şərqşünas Pavet de Corteilles (Pave dö Kurtay: 
1821-1889) Çağatay Türkcəsininb böyük təmsilçisi olan Əlişir Nəvai, 
Əbülqazi Bahadır Xan, və Babir Şahin əsərlərini araşdıraraq, təxminən 
600 səhifəlik geniş və dəyərli bir sözlük (Dictionaire Turk Oriental) 
hazırlanmışdır ki, türk dilinin araşdırmasında çox dəyərli və vazkeçilməz 
bir əsər kimi tanınmaqdadır. Bu əsərdə qaytaban yoxud da qaybatan 
kəlməsi haqqında bir giriş yoxdur və buradan nəticə çıxarmaq olar ki, bu 
kəlmə Hərat ədəbi mühitində yad və anlaşılmaz bir kəlməymiş, çünki 
Pavet de Corteilles üç böyük Çağatay ədəbi şəxsiyyətin əsərlərini 
incələmiş və belə bir kəlməylə qarşılaşmamışdı. Ancaq Azərbaycanda 
durum belə deyildi, zira bu kəlmə 12 boyu Dədə Qorqud kitabında neçə 
dəfə ortaya çıxır və “dəvə” yaxud da “dəvə sürüsü” anlamını ifadə edir : 

- Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana… 
- Qaytabandan qızıl dəvə gedərsə, mənim gedər… (KDQ: Dirsə 

Xan Oğlu Buğac boyu). 
 
Indiki zaman və geniş zaman 
Mətndə ədədi incəlik və gözəllik yaratmaq üçün bir çox yerdə felin indiki 
zamani ilə geniş zaman biri-birini izləyir. Bəzi misallara fikir verək:  

- Qazaquclar səgirdürsə, meydanında toz əglənür, duman çökər. 
- Ağayıllar mələşürsə, köngül imrər, dölün tökər, körpə quzi 

yetirür, kamil eylər. 
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- Duruşmışca yad yağıni darur, gəlür ortalıqda elçi düzər. 
- Gök təpənüng üstinə basar-qonar, qınaqınung ucında qan 

çilədür. 
Nəzərə gələn, bu ədəbi üslub Çağatay Türkcəsində, Herat ədəbi 
mühitində çox yayğın imiş, və bunu Əlişir Nəvainin mətnindən 
çıxarılmış bir misalla anlatmaq olar: 

- Məhəbətğə zib və pirayə ədəbdin yitər, və məvəddətğə rövnəq və 
bəha ədəb tərkidin gidər, və təvazö dostlığ güzgüsiğə cila berür, 
və iki canibdin yaruğluğ yetkürür. 

Nəticə bu ki, Çağatay Türkcəsinin Azərbaycan şivələrinə zaman-zaman 
müxtəlif dərəcələrdə təsiri adi bir məsələdir, ancaq Türkmənsəhra 
mətnini araşdırmaqla belə bir qənaətə gəlmək olur ki, onun ədəbi üslubu 
Çağatay Türkcəsindən daha çox təsir almışdır. Üstəlik, bu nəticəyə 
varmaq olur ki, katib Azərbaycanlı olsa da, zatən Çağatay ədəbi 
mühitində böyümüş və fəaliyyət göstərmişdir və Herat ədəbi mühitinə 
bağlı olduğu ehtimalı yüksəkdir.  
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Mətndə Gedən Bəzi Çətin Sözlərin Açıqlaması 
 

Qaynaqların Göstəricisi 

ADİL Azərbaycan Dilinin İzahlı Lüğəti, Prof. Ə. Orucov və əməkdaşları 
Bol Bolor Mongolian-English Dictionary (http://www.bolor-toli.com) 
Dehxoda Lüğətnamə, Dehxoda 
Divan Divan ü Lüğat it Türk, Mahmud Kaşğari 
Dörfer Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Gerhard Doerfer 
Haciyev Kitab i Dədə Qorqud, Əsil və Sadələşdirilmiş Mətnlər, Samət Əlizadə, 

Tofiq Haciyev 
Həyyan Kitab ül İdrak li Lisan il Ətrak, Əbu Həyyan bin Yusif al Andlusi 
IrkBitig Irk Bitig (The Book of Omens), Talat Tekin 
İsmət Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, İsmet Zeki Eyyuboğlu 
KDQ Kitab i Dədə Qorqud, Dresden nüsxəsi 
Kökən Türk Kelime Kökeni (https://www.etimolojiturkce.com) 
Meninsky Thesarus Linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae, Franciscus 

Meninsky 
Möcəm Möcən ül Məani, geniş qapsamlı Ərəbcə sözlük  
Mühənna Hilyət ül İnsan və Hülbət ül Lisan, İbn Mühənna 
Niş Nişanyan Sözlük, Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, Sevan Nişanyan 
Orx Orxun Yazıtları 
Osm Osmanlıca-Türkçe sözlük (http://www.osmanlicaturkce.com) 
PC Dictionnaire Turk-Orientale, Pavet de Courteilles 
Ş Dede Korkut Kitabının Günbet Yazması, Nasser Khaze Shahgoli, Valiollah 

Yaghoobi, Shahrouz Aghatabai, Sara Behzad 
Sənglax Sənglax, Mirzə Mehdi Əstər Abadi 
SözDün Kitabi- Dədə Qorqudun Söz Dünyası, Əzizxan Tanrıverdi və Redaksiya 

Üzvləri 
Starostin Etymological Dictionary of the Altaic Languages, Sergei Starostin (et al) 
Tarama Tarama sözlüğü, TDK 
Tuğ Comprehensive Turkish- English Dictionary, Dr. Pars Tuğlacı 
Zəm Müqəddimət ül Ədəb, Carallah Zəməxşəri 

 

Qısaltmalar: 

Az. Azərbaycan 
Tü. Türkiyə 
Mətn Türkmənsəhra kitabının mətni 
KDQ Kitab i Dədə Qorqud, Dresden Nüsxəsi 
Nəvai Əlişir Nəvai 



Sözlük   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 119 

Sözlük 

 
Abdal Dərviş. 
Abi Çəkingən. Kök olaraq Ərəbcə  �إ,�  (iba)- çəkinmək, rədd etmək, 

qəbul etməmək. Başqa tərəfdən abamaq- rədd etmək, imtina 
etmək (PC), hətta Qazaq Türkcəsində Abai (məşhur Qazaq şairi və 
mütəfəkkiri)- ehtiyatlı ol, diqqətli ol. Bütün bunları əsas götürərək, 
Mülayim ipgə bəngzərmiş abi köngül- zərif bir ipə bənzərmiş 
çəkingən könül. 

Ada basa yerimək Güclü addımla yerimək, hücum etmək. Ada basa yeriyəndə 
heybətindən yer omrilən... 

Ağayıl Qoyun sürüsü. 
Ağıl Qoyunlar üçün saxlamaq və bəsləmək yeri. 
Ağu Zəhər. Ağu saçdum, yer boyadum. 
Anqırmaq Börüldəmək. Gür meşənüng kollarında aslan anqrur. 
Aq, aqça Ağ, bol, geniş, güclü, uca, necə ki eyn kökdən ağac- yüksələn, 

ucalan, ağnamaq- yüksəlmək (anlam dəyişiminə uğrayaraq 
ağnamaq- uca yerdən düşmək). Aq, alca meydan- uca, möhtəşəm 
meydan. Aqca bürcli qələlər- uca bürclü qalalar. Aq biləkdə- güclü 
biləkdə. Aq əkməgin yedigüm aqa- bol əkməyini yediyim ağa. 

Arxaluqcadıqum  Arxaluqcadıqum donum- Arxalıqca olan donum. 
Arxu Dağ Dağ adı. 
Asi (Ərəbcə) suçlu, günahkar. Asi olub, bu dərgahdan sürülməzmi? 
Aşmaq Bir- birinə qovuşmaq, birləşmək (PC). Aşan yerdə iki qoşun bir-

birinə qarşı gəlsə... 
Aşrı salmaq Aşırmaq, qaldırıb yerə salmaq. Alın başdan götürür, aşrı salur. 
Aşrı-aşrı Tənabları aşrı-aşrı çəkmək- ipləri aşırmaq, bucaqdan bucağa iplə 

bərkitmək. 
Aşuq Qol sümüyü (Mühənna). Geng satanlı, aşuqi uzun. 
Ava Ava, düzənlik. Alçaq, ava yerlərə çiskin oldum. 
Axtarma at Sahibi yerə düşürüşmüş at. Cərasinlər əlləşəndə ağasınung öngicə 

axtarma atlar, kəsik başlar, diri dustaqlar nəzərinə gətürməsə, 
nəyə yarar?(mətn). Baş kəsdi, qan dökti, adam axtardi- adamları 
atdan yerə saldı (KDQ: Bamsı Beyrək boyu). 

Ay ötə, yıl dolana Ay ötər, il dolanar. 
Aydın 1- (ism) işıq, nur tarlası, gündüz vaxtı, sabah çağı. Aydın-aqşam 

demiyübəni dündə yortar- gecə-gündüz bilmədən, davamlı olaraq 
gecələr yürüyən. 2- (sifət) işıq, aydın. Qonağına gəl düş deyən 
gözün aydın qıldurur. 

Ayınduri Aydın, duru. Ayınduri daşqun suyung türgənisən, ölməgilən. 
Ayqaq Əngi boş, yanşaq. Ayqaqlarung ağzından, çuqullarung dilindən, 

quru böhtan bəlasından, Dədəm der, Həq Təala saxlasung 
canungzi.  

Ayrılıbdur Ayrılmış. Yeddilərdən ayrılubdur Uc Ildırım- yeddilərdən ayrılmış 
Uc Ildırım (“Yeddi Qardaş” ulduz toplusundan ayrılmış “Uc 
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Ildırım” adlı bulud). 
Azu Azu dişi, azı dişi. 
Badatmaq Yenilmək, məğlub olmaq. Kök olaraq batmaq- (birinə) qalib 

gəlmək, (birini) yenmək. Bu əsasda badatmaq- yazıq duruma 
düşmək, məğlub olmaq. Ol özini badadurmi? Badatmaq yoq. 

Balqmaq Parlamaq, işıqlanmaq. Qara gecə olanda balğur doğar bədrli ay- 
qaranlıq gecədə parlayıb doğan dolğun ay. 

Bargir (Farsca) yük daşıyan (at və başqa) heyvan. Bədo atlar yola girsə, 
yoldan qalsa, əslində bargiri var, man’i andan. 

Baxıncaq Atın qolları və qıçlarının alt sümüyü (Sənglax). Aşuqi uzun, soy 
dırnaq, dik baxıncaq bədo. 

Baz Ərəbcə baz(ز���,)- qarçqay (Mühənna). Təbl ül baz ( ا��0#�ز ط��0/ )- 
qarçqay və başqa alıcı quşları qalxmağa və ovlamağa təhrik etmək 
üçün döyülən təbil. Eyni mənada Türkcə qaqratqu (Mühənna). Ac 
qarçqay yavzi təbl i bazi çalınanda yasdi göllər qıyısından sona 
qapar. 

Bazu (Farsca) qol. 
Bədo Ərəbcə badiyə (3�4د�,)- çöl, səhra. O əsasda Bədəvi, bədo(6و، ,�6وی�,)- 

səhrayə mənsulb olan, necəki ərəbcə xuyul əl bədo (8��9ل ا#6�0و)- 
bədo atlar (Möcəm). Başqa qaynaqlarda habelə bidav- çapağan at 
(Sənglax). Şam atlı, Şam bədoli, ig yayli... 

Bəhri quş Su quşu, dəniz quşu, bir növ alıcı quş. Bəhri quşlar götürtdi- (ova 
çıxarkən) bəhri quşları göyə uçurtdu. 

Bezə Yoxsul , miskin (Osm). Bezə-miskin xeyir görməz kür ilən nakis 
bəylər- yoxsullara xeyri olmayan ləyaqətsiz və cəsarəsiz bəylər 
(mətn). Tulu quşung yavrısi, bezə miskin umudi- yoxsulların ümidi 
(KDQ: Salur Qazanın Evi Yağmalandığı boy).  

Bilgi Bilgin. Xub sağınışli dədəm kimi bilgi gərək. 
Biricük Biricükin alubanı- onlardan bir danəsini alaraq... 
Bitmək Güvənmək, etimad etmək (Sənglax). Bir-birinüng sözinə 

bitmiyələr- biri-biri ilə anlaşmazlar. 
Bögürtmək Ər bögürdən- döyüşçüləri böyürdən, bağırdan. 
Bölçək Qılıcın ağzı, kəsən yeri, necə ki sügsün bölmək- boyun vurmaq. 

Bölçaqında alca qanlar döndərməsə...(mətn). Habelə bölçaqından 
ol qılıcı bərk tutdu- (çox ehtimal ki) qəbzəsindən (KDQ: Təpəgöz 
boyu). 

Bölmək Sügsün bölmək- boyun vurmaq, ənsə parçalamaq. 
Böri Börü, qurd. Dumanli dağ börüsi. 
Böyülmək Böyümək, yaşa dolmaq. 
Bozlamaq Dəvənin böyürməsi, ancaq mətndə bozlamaq- səsləndirmək, 

çalmaq. İki canibdən nəqqarələr döyülsə, kərənaylar bozlansa…                                                                              
Buğun, buqun Məfsəl, bənd, sümüklərin oynağı. Buğun, buğum- qamışda olan 

bəndlər (Divan). Səksən oqi sadağından tükənincə əjdahayə 
buğun-buğun şişlədi. 

Buğur İki hürgüclü dəvə (PC). 
Bükmək Doymaq (Divan). Çağdaş Az. Türkcəsində bıxmaq- doymaq, 

çiyrimək. Könül bükər- könül doyar, həvəs tükənər.  
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Bükmək Yol bükmək- yol ötmək. Qaytabanlar çəkilsə, yola girsə, yollar 
bükər- dəvələr sıraya düzülsə və yola girsə, yolları ötər. 

Bulamaq Yellətmək, tərpətmək (ADİL), görkəzmək (PC). Ala cida bulıyub, 
qənimi at belindən qara yerə düşürmaq. 

Bulaşmaq Bulanmaq, qarışmaq. Əjdahanung heybətindən Qazanung bir gözi 
bulaşdi. 

Buraq Həzrət i Peyqəmbərin meraca getdiyi zaman mindiyi atlardan 
birinin adı. 

Bura-sara Buraraq və sararaq (Ş). Bura-sara çapmaq- ardıcıl olaraq sağa və 
sola yönələrək çapmaq. Bura-sara çapar olsan, düşmənə yügürük 
yetər.  

Bürə Dost Yer adı. 
Bürgüt (Moğolca) bürged- qartal. Çal qaraquş qıynaqli, qara bürgüt 

sifatli. 
Bürkütmək Püskürtmək. Qabaq yarub, qan bürkütmək. 
Busaluq Busarıq, qara bulud, uzaqdan yaxınlaşan duman (Həyyan). Qay-

busaluq ərdəmidür tökəlin töküb, yerə sinüb, yer soyutmaq- qara 
buludun ləyaqəti ondadır ki, yağmur tökə, yerə çökə və yeri 
soyuda. 

Buxti dəvə Buxti- Ərəb tayfa və qəbilə adı (ehtimala görə Babil padşahı Buxt 
un Nəsr ilə bağlantılı). Buxti dəvə- Buxtilərin yetişdirdiyi dəvə 
növü. 

Çalışmaq Bir-birinə qarşı qılınc çalmaq. 
Çaluq at Sözə baxmayan, ipə gəlməyən at (PC). 
Canği Moğolca çanqa- uca, yüksək, güclü, sərt. Teymurilər və Səfəvilər 

dönəmində padşahın siyası və hərbi məsələlər üzrə çalışan yüksək 
səviyyəli məşvərət şurası (Sənglax, Dörfer, PC). On alti canği 
bəygi zərbinə qayım duran... 

Çaqmur Ildırım, şimşək. Çaqmur gözli. 
Çav Uca səsli (Həyyan). Çav ərənlər- şöhrətli iyidlər.  
Cəldu Ərəbcə cəld- güclü, möhkəm, dayanıqlı, dözümlü (Möcəm), yeyin, 

sürətli (ADİL, Dehxoda). Boyi uzun Burla Xatuni cəldü qapan 
Qazan idüm (Burla Xatunu çevikliklə özünə həyat yoldaşı etdiyinə 
işarədir). 

Çəralmaq Çərənmək- (diqqətlə baxmaq üçün) gücənmək (PC). Eyn halda bu 
kəlmə yaruq və çiraq (ışıq) sözü ilə eşkökənli ola bilər, necə ki 
Türkiyə türkcəsində yarın- sabah, yarın-kiçə- gündüz-gecə 
(IrkBitig), yarudi- gün doğdu (Divan). Mətndə Göz çəralur, dağ 
gözədür- gözlərini ışıqlandırmaq üçün qıyır, dağları gözdən 
keçirir. 

Çəvürmək Çevirmək. Çəvrülmişdi- çevrilmişdi, tonqal üstə çevrilərək 
qızardılmışdı.  

Cibir Cidanın ucundakı dəmir hissə. 
Çiçək Mərəkələr çiçəyi- döyuş meydanlarının qəhrəmanı. 
Cida Moğolca cad- neyzə, mizraq. 
Cirasun, cilasun Habelə cərasin- (Moğolca) iyid. 
Çölpə Dağ adı. 
Çor (çər) Çor- azar, alızlıq, yaman azar. Çaluq atlar yavzına çor uğrasung- 
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ipə gəlməyən atlar yaman azara düşsün. 
Dalamaq Dişləmək, qapmaq. Qara köpək it oğlına qurt ənigi özini 

daladurmi? 
Dalbmaq Qanad çalmaq, çabalamaq, çırpınmaq (Divan). Yumruqında laçın 

dalbur. 
Dalu (Moğolca) çiyin (Sənglax). Geng dalında yumşanmasa, qurban 

ara götürəndə sari yaylar nəyə yarar- geniş çiyində tarım 
çəkilməyəcəksə, qutu içində daşıdığın kamanın nə mənası var? 

Daramaq Əski Türkcə taramaq- dağıtmaq, yenmək. Anıng süsin taradi- 
onun ordusunu dağıtdı (Divan). Duruşmışca yad yağıni darur, 
gəlür ortaluqda elçi düzər. 

Dav Ərəbcə təv (ط8�َع)- itaət, tabe olmaq. Mətndə davli- könüllü olaraq 
döyüşə qatılmağa razılıqlı. Mənəm-mənəm deyəndə davli igid... 

Dedükləri Əjdaha dedükləri bir yılandur- əjdaha deyilən, əjdaha dediyin bir 
ilandır. 

Dəgəmək Zərbə vurmaq, yıxmaq, döyüşmək. Dəgədügi iyidlərə hörmət 
edən- düşmənə qarşı döyüşən iyidlərə hörmət edən... Kökünün 
Türkcə olduğunu düşündüyümüz bu kəlmə ərəbcə olan bir kəlmə 
ilə də bağlantılı görünür. Ərəbcə dəkkə ( َّدک)- vurdu, yıxdı, 
torpaqla bir elədi. Kəlla, iza dokkət il ərzu dəkkən dəkka ( اذا ،*�>

رُض دّ<�ً دّ<��ُد<Aَِّ ا? )- əsla belə deyil, onda ki, yer alt- üst oldu (Quran- 
Əl Fəcr: 21). 

Dəgülmidür Deyilmidir. Hər qanati birər arşın dəgülmidür şahi şunqar- hər 
qanadı bir arşın boyunda olan sunqur quşu. 

Dəlmək Yarmaq. Ərəsilən Kür suyıni dəlib keçən (mətn). İlərü yatan 
dəngizi dəldim keçtim (KDQ: Ğazılıq Qoca Oğlu Yegnək boyu). 

Dəngiz güni Dənizdə gündüz vaxtı. Yelə yalpa toxunanda dəngiz güni- gündüz 
vaxtı dənizdə parıltı yelə toxunanda... 

Dərmək Yığmaq, toplamaq. Dərintilər- dörd bir yandan gələn qarma-
qarışıq adamlar. Dərintilər yığıla, bir yerdə kəntli ola- dərintilər 
yığılarlar və bir şəhər halına gələrlər. 

Dəstdəyirmi Tamamilə dəyirmi. 
Dəvrə Devirmək- aşırmaq, yıxmaq, yenmək. Alay Xanilən Bulay Xani 

dəvrə basan- devirib basan, məğlub edən. 
Digəricək Sağrı, atın sağrısı. Digəricəgi yumri bədo atlar. 
Dıncıxmaq Tıncıxmaq, çətin nəfəs almaq, nəfəsi darıxmaq (ADİL). 

Qursağına ağu damarsa, dıncıxurmı? Dıncıxmaq yoq. 
Dirilmək Yaşamaq. Hilə ilən dirilmək ər oğlına dirilük olmaz. 
Dögdü Zərbə aləti, zərbə vurmaq üçün işə yarayan alət. Dəm şeşpərlər 

dögdüsi... 
Dögə-dögə Vuruşaraq, döyüşə-döyüşə. Dögə-dögə qənimindən ol qələni 

alseydi... 
Döl Döl, nəsil, toxum, törəmə. Ağayıllar səvinür, yaza qarşı mələşübən 

dölin töksə. 
Dolamca Dolanbac, buruq-buruq. 
Don sümürmək Döyüş zamanı əjdahalar kimi dərindən nəfəs alaraq, qarşı tərəfin 

hərbi geyimini içinə çəkmək. Nəfəs çəküb, don sümürən Qazan 



Sözlük   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 123 

idüm. 
Doqquz Tümən 
Gürcüstan 

Gürcüstanın əski adı. Ayağın üzəngüyə basanda Doquz Tümən 
Gürcistanə ürkü salan (mətn). Doqquz Tümən Gürcistanın xəracı 
gəldi, bir at, bir qılıc, bir çomaq gətirdilər (KDQ: Bəkil Oğlu 
İmran Boyu). 

Dövlət Sərvət, səadət, ağıl və bilgi. Dədəm der, həq təala dövlətilən bilgi 
versüng. 

Dudaş Tutaş, bərabər, eşit, bir- birinə bənzər. Ayilən gün səgirdürsə, 
dudaş gəlməz (mətn). Gözüm yaşı ki yürək qaniğə tutaş görinür, 
berür qanımğa tanuqluq əgərçi yaş görinür (Nəvai). 

Düldül Həzrət i Əlinin atı. 
Dün Gecə. 
Dünək, dönək Yuva. Gür meşənüng kolında dünək salur. 
Durlaq Arıq, zəif. Turlaq- arıq, incə (Divan). Turlaq- saqqalsız (PC). 

Turlaq oğlan səvinür; atasınung evində muradinə, məqsudinə həq 
yetürsə. 

Dutum Uzunluq ölçüsü. Başqa ehtimala görə tutum- qəbzə, qılıcın və 
başqa silahların tutqacı, silahların sayını bildirmək üçün işlənən 
vahid. Yeddi dutum polad şiş- yeddi qəbzə polad şiş. 

Əglənmək Çökmək, oturmaq, dayanmaq. Qazağuclar ərdəmidür meydanında 
çapubani toz əylənmaq- çapağan atların ləyaqəti ondadır ki; onlar 
meydanda çaparaq, hər tərəfə duman çöküb, toz otursun. 

əkülək Araşdırdığımız qaynaqlarda tapılmayan və çətin anlaşılan bir 
kəlmə. Bəlkə əkülək- əylənmək yeri, oturmaq yeri. Oq əküləgi- 
oxun taxıldığı və sancıldğı yer. Ancaq yazı səhvi də ola bilər və 
bir ehtimala göre dəmür donli, oq əkükli. Burada oq- gümüş (PC), 
əkük- (süsləmə amacıyla) əkilmiş hissələr. Bu əsasda dəmür donli, 
oq əkükli- gümüş hissələrlə süslənmiş dəmir donlu iyid. 

Elçi düzmək Ox yağdırmaq. Duruşmışca yad yağıni darur, gəlür ortaluqda elçi 
düzər. 

Əlvar Lorlar. Lor xalqı (İranda yaşayan bir etnik qrup). Əlvar tazi- 
Lorların yetişdirdiyi bir it növü ola bilər. 

Əmitsə əmdirsə, əmizdirsə. Yağli sütün tox əmitsə, ana yaxşi. 
Əngsə Boynun arxası, ənsə. Məral əngsəli- ənsəsi maralın ənsəsi kimi 

gözəl olan. 
Ərkəc Kök olaraq ərk- əsas, təməl, dayanc. Din ərkəci- din təməli, dinin 

əsası. 
Ərlüküngə-
yeglükünkə 

Ərliginə. Ərlüküngə, yeglüküngə təhsin Qazan! 

Eşik Saray, qat, qapı, dərvaza (PC). Eşik ağası- saray işlərini 
düzənləmək vəzifəsini daşıyan dövlət məsulu. 

Əsl Əsil, soylu, düzgün. Əsl səlcik bəy oğlınung yumruqında laçın 
dalbur- əsil iyid bəy oğlunun yumruğunda laçın çabalar. 

Əvrən Əjdəha 
Əvüng görki Evin gözəlliyi və yaraşığı. 
Əyası, iyası Yiyəsi, sahibi. 
Əyər, əyərcuq Yəhər, yəhərcik. 
Fətilə Ərəbc fətil, fətilə- qanı dayandırmaq üçün yaranın üstünə 
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qoyulacaq bitki, sarğı, yara sarğısı (Möcəm). 
Gav (Farsca) inək. 
Geng Gen. 
Gərcə Qotur. Geçisi gərcə… 
Gərmək Yaymaq, açmaq, sərmək. Şah Dağınung üstində sayban gərən... 
Gəvürə Məsdər olaraq gəvürmək- incəltmək, yumşatmaq (Divan), necə ki 

eyn kökdən kövrək- incə, yumşaq, zərif. Buna əsaslanaraq (çox 
ehtimala görə) gəvürə- kiriş, yay kirişi. Gəvürəni ağ biləkdə, geng 
dalıda yumşadub çəkdüm. 

Geygə Geyim. Yalanqaclarung geygəsi- geyimsizlərin geyindirəni, geyim 
verəni. 

Geynək Geyinək, geyim verən şəxs. Yalanqaclar geynəgi, borclılarung 
xərcluqi. 

Görk Görk, görünüş, yaraşıq, gözəllik. Yengləyetmiş oğlan igid əvüng 
görki- yeniyetmə oğlan iyid evin yaraşığı. 

Götürmək Havalandırmaq, göyə qaldırmaq. Bəhri quşlar götürtdi- (ova 
çıxarkən) bəhri quşları göyə uçurtdu. 

Gözətmək Göz önünə almaq, gözləmək, baxmaq, nəzər salmaq, diqqətlə 
baxmaq (PC). Dağ gözədür, iyasını sağınduği yerlərinə yetürür 
(mətn).  Aslanın alnın gözədüb, bir yumruq elə urdum kim, 
yumruq çənəsinə toqundi, ovatdi (KDQ: Qanlı Qoca Qanturalı 
boyu). 

Güc ölüm Ağır, acınacaqlı ölüm. 
Gücütmək Keyləşdirmək, dincəltmək, oxşamaq (Divan). İgidüng könglin 

alub gücüdəndə... 
Gümürdənmək Gümür-gümür danış- açıq, aydın danış, uca səslə danış, bol-bol 

danış. Gümür-gümür gümürdənmək- davamlı olaraq səslənmək, 
börüldəmək. 

Havlamaq Hay vermək, bağırmaq. Bir mərd igid yoldaşınung üstinə havlar 
dönər… 

Hayxırmaq Bağırmaq. Boyni yoğun Türk oğlını dün hayxırdur… 
Həm Həm pişdürür- yazılış səhvi ola bilər, bəlkə xam pişdürür- xamları 

yetkinləşdirər. 
Həmlələnmək Hücum etmək. 
Həq yeri Qəbir, məzar. 
Həqqar Yazılış səhvi olmalı, çox ehtimala görə  Ərəbcə səqqar (ر�ّG�H)- 

qızıl quş, laçın, sunqur (Möcəm). 
Həvalə Çətin anlaşılan bir kəlmə, ancaq Azərbaycanın bəzi yerli 

ləhcələrində birinə havala gəlmək- döymək, divan tutmaq (ADİL). 
Bu əsasda bəlkə həvalələr qaldurur- qala döyən hərbi alətlər ilə 
qalanın divarlarına zərbələr endirir. 

Hökürmək  Hönkürmək, bağırmaq. Bazuləri üstində üç hökürür acıqlı aslan 
yavrısı- üç dəfə bağıran acıqlı aslan yavrusu. 

Hür Hır, hey, azacıq güc. Əjdahadə dahi sümürmək hüri qalmadi. 
İg Iy; iy ağacından düzəldilmiş, iplik əyirmək cihazında işə yarayan, 

iki ucu sivri olan alət (ADİL). Iy ağacı- iy qayırmaq üçün işə 
yarayan bir növ ağac. İg yay- iy ağacından hazırlanmış yay. İg 
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yaylı- iy ağacından düzəlmiş yay sahibi olan iyid. 
İki saymaz Iki dəfə saymayan, tərəddüd etməyən. Əlləşməyə, dögüşməyə iki 

saymaz tüm yürəkli... 
İləricə səgirtmək Öncül olaraq hərəkət etmək, ordunun önündə yer alaraq, hücum 

etmək. 
Ilğamaq Hücum etmək. Qatlanmadı, ılğadı Qazanung ardınca. 
İmrəmək Duyğulanmaq, hissiyat keçirmək. Ağayıllar mələşürsə, köngül 

imrər, necə ki İmrağ- arzu, istək (PC). 
İmrənmək Kök olaraq im- işarət, əlamət, (əsgəri birliklər arasında əlin 

hərəkəti ilə verilən) işarət (Divan). Bu əsasda İmrənmək- 
tərpəşmək, qımıldanmaq. İgirmi min yağı gəldi deyəndə yerümdən 
imrənmədüm.  

İpçin (Moğolca) Öpçin- zireh (Dörfer). 
İprənmək Dağılmaq, pozulmaq. Vara- gələ iprənmədi Kə’bə yoli. 
Irğanmaq Dalğalanmaq. Al ələmlər açılursa, gögdə ırğanur. 
Kədilmək Əslində kərtilmək- parçalanmaq, bölünmək, çatlamaq, necə ki, 

Kərtmək- yarmaq (ADİL). Kədik- çatlaq (PC). Bədrli ay 
səttarindən anga buyruq olmayınca kədilürmi- parçalanarmı? 
(ayın parçalanmağına işarədir). Çalışanda qara polad uz qılıcın 
kədilməsin- çatlamasın (KDQ: Dirsə Xan Oğlu Buğac boyu). 

Kəngərçək Gərçək bitkisi. 
Kəpənək Bürüncək. Köngül istər qalxa dura, kəpənəkpuş abdal ola- 

dərvişlərə məxsus olan geyimi geyə və dərviş ola. 
Kol Alçaq qol-budaqlı ağaca bənzər bitki, Çalı, kolluq. Aran sazdan 

gür meşənüng kolında dünək salur. 
Kölük Yer şumlayan və yük daşıyan heyvan. Yükində kölüginə usal 

baxan ellər yurtdan köçəndə partalcuqi qara yurdung bucaqında 
qaralmazmı (qalmazmı)? 

Man Man, mun- eyb, ayıb, nüqsan (Mühənna). Arğacında ipligi var, 
manı andan. Ərəbcə IJ�  sözü ilə ilgili olduğu kəskin deyil. 

Mara (mərə) Hey! Ey! Mara, sən mənüm namərd gözüm! 
Marıx Pusqu, pusmaq yeri. Uca yerdə qır təkə ilən qızıl geyiki marıxda 

alur. 
Mavılcunmaq Qəzəb əlaməti olaraq mırıldanmaq. Quyruqıni görəndə 

mavılcunsa... 
Məhəl Zaman, məqam, ləhzə. Yari gecə məhəllində- gecə yarısı. Əlvar 

tazi it oğlınung ol məhəldə güni doğar- o zamanda bəxti gətirər. 
Mərsə (Ərəbcə) ip, kəndir, xalta (Möcəm). Əlvar tazi it oğlınung 

mərsəcüki çəkiləndə... 
Mir axur Bəy atlarını idarə edən və onların təlim işlərini düzənləyən dövlət 

adamı. 
Mizac (Ərəbcə) qılıq, övqat, ruhsal durum. Sümürüb-sümürüb al şərablar 

içməgə mizac gərək. 
Movuldatmaq 
(movaldatmaq) 

Miyuldatmaq, yalvartmaq, acı çəkdirmək. Yürək yarar, qan 
bürküdür, ər movaldur... 

Müskir Yer adı. Keçdügində Müskir ilən Qubaya talan salan... 
Nakes, nakis Kök olaraq Ərəbcə nəkəsə( َK��LََM)- düşmən qarşısında əyildi, 

cəsarətsiz davrandı. Bu əsasda feli sifət olaraq nakis (K>ِ���M)- 
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cəsarətsiz, qorxaq, ərdəmsiz, düşmən qarşısında əyilən. Bezə-
miskin xeyir görməz kür ilən nakis baylar, dədəm der, talanıban 
pozulsa yeg- yoxsullara və miskinlərə xeyri olmayan ərdəmsiz və 
cəsarətsiz bəylər, dədəm demişkən, talanıb məhv olsa yaxşıdır. 

Nəzər Dərgah, hüzur, məclis. Padşahlar nəzərində söy yetürsə- xanlar 
məclisində şer oxusa (mətn). Qalqdı, Bayındır Xanın nəzərinə 
vardı- hüzuruna getdi (KDQ: Qazılıq Qoca Oğlu Yegnək boyu). 

Nökər (Moğolca) yoldaş. Yoldaş hiçi (bici?), nökər pisi, ər kötisi. 
Öbkə Qəzəb, öfkə. Öbkəsinə səbr qılan başdan qada savdurur. 
Ödin yarang Ödünü yaran. 
Ökçə Daban (Sənglax). Məcazi anlamda ökçəli- cəsarətli, çalağan, 

ökçəsiz- qeyrətsiz, cəsarətsiz. Ökçə itdi- sürətlə geri döndü (PC). 
Mətndə ökçə dəyən- hücum edən, zərbə vuran. Habelə ökçə gəlür- 
sür’ətlə gələr, ökçil alur- ön sırada yer alar. 

Öktürmək Parçalamaq. Eyn kökdən ögütmək (üyütmək)- toz eləmək, toz 
halına gətirmək. Qara polad sav qılıcung yavzı çalınacaq baş 
öktürür. 

Ölət Yoluxucu və ölümə səbəb olan xəstəlik. Qədimidən içindən ölət 
çıqmaz Rum eli. 

Öləzimək Gücdən düşmək. Əjdaha dedükləri bir yılandur, anda nə var ki, 
bulaşursang, öləzürsəng? 

Ölkələnmək Özünə tabe etmək. Şirvanilən Şamaxını ölkələnən… 
Omrulmaq Oğulmaq. Ada basa yeriyəndə heybətindən yer omrilən (mətn). 

Görürsənmi, ay oğul, nələr oldu? Sarp qayalar oynanmadi, yer 
obrildi .(KDQ: Dirsə Xan Oğlu Buğac boyu). 

Öngicə Önündə, önünə. Ağasınung öngicə axtarma atlar, kəsik başlar, 
diri dustaqlar nəzərinə gətürməsə, nəyə yarar? 

Öngürtmək İrəliyə yönəltmək. Ala parslar öngürtdi- ala barsları qabağa saldı, 
irəliyə yönəltdi. 

Onmaq (ongmaq) Düzəlmək, yoluna düşmək, başarılı olmaq (PC). Gününg doğsung, 
işüng onsung! (mətn). Allah- allah deməyincə işlər ongmaz (KDG: 
Müqəddimə). 

Ornac Dayaq, söykənəcək. Ornamaq- yerləşmək, yer almaq. Ornatmaq- 
yerində bərkitmək (PC). Bir kişinüng soyında alti yaşar oğli olsa, 
yurd ornaci. 

Ortalanmaq Orta yaşa çatmaq, orta yaşlı kimi görünmək. Otuz yaşına 
yetişmədin ortalana- Otuz yaşına çatmadan orta yaşlı görünər. 

Ötkün İrəlidə gedən, sürətli hərəkət edən. Burulmıyub döğri çıqan oq 
ötkününi barmaq atar- düz istiqamətdə sürətlə gedən oxu atan 
barmaqdır. 

Peykli Hərəkətli, elçi kimi hərəkətli. İki ayağa səgir deyəndə peykli dil. 
Pörtləmək Qızarmaq. On alti batman kafir gürzi təpəmdən dəgdi, 

pörtləmədüng. 
Qabaq Üz, dəmir başlığın qabaq hissəsi. Qabaq yarub, qan bürkütməsə... 

nəyə yarar? 
Qadamaq Oxlamaq. Qadanmaq- oxlanmaq, oxa tuş gəlmək, vurulmaq, 

yaralanmaq. Səhhar oqlara ər qadansa... 
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Qala Qalar. Dağ otları tükənə, tikan qala- dağ otları tükənər və tikan 
qalar, necə ki bəzi Az. ləhcələrində tikan qali- tikan qalar, yaxud 
da bir gün ağız qali boş, bir gün doli dad oli (Şəhriyar). 

Qaqan (Daha çox quşlar haqqında danışarkən) qaqalağan- səsli, uca səsli, 
çox səs salan (PC). Qaqan- səs salan və kükrəyən. Fil qaqanı- 
kükrəyən və qəzəbli fil. 

Qarasu Yer adı. 
Qarçıqay, 
qarçqay 

Bir alıcı quş növü. 

Qari Moğolca qar- əl (Mühənna). Qariləri qabarmadın (hələ gənc ikən) 
aran sazdan gür meşənüng kolında dünək salur. 

Qarınca Qarışqa. Qarıncası qara itcə dəgülmidür Qarxun eli- qarışqası 
qara it boyda olan Qarxun eli. 

Qarma Qarmaq, çəngəl, çatal, caynaq. Kafirlərə qarşi gəldüm, qarma 
dutdum. 

Qartal 1 – Bir alıcı quş adı. 2 – Yaşlanmış, üç yaşına dolmuş davar. 
Qapusi bərk daş ağılung qıyın sökər, qartal ökəc səmizini qarpub 
dutar... 

Qav Çətin anlaşılan bir kəlmə, ancaq Moğolca qav- bağ, buxov, zəncir, 
suçluların qollarını bağlamaq üçün işə yarayan alət. Bu əsasda ari 
ətəkli nikzənlərdə qav əglənməz- namuslu və sədaqətli qadınlar 
suçlanmazlar. 

Qavat Ərəbcə qəvvad (8ّاد�N)- yolsuz qadınların işlərinə aparıcılıq edən 
şəxs, (mətndə) xayin, pozğun. Tayın-tuşın bilməz qavat bir gün 
olur təpikdə ölür. 

Qay Qar-boran (Həyyan). Habelə qay- qarışıq qar və yağış yağmuru 
(Sənglax). Qay-busaluq ərdəmidür tökəlin töküb, yerə sinüb, yer 
soyudmaq. 

Qayıtmaq Qorxmaq, ürkmək, sarsılmaq, qayğılanmaq. Üstingə ala sari yayli 
ovçi gəlsə, avi üstə ol ovçidən qayıdurmı- qorxarmı, ürkərmi? 
(mətn). Qorxma, qayırma, avdadır- (KDQ: Qazan Bəg Oğlu Uruz 
Bəgin Tutsaq Olduğu boy). Əski Türkcə kadğu- üzüntü, qayğı 
(Divan). Kamuğ kadğusi irdi ümmət üçün- bütün qayğısı ulus üçün 
idi (Kutadğu Bilig). 

Qaytaban Dəvə, dəvə sürüsü. Kəlmə iki hissədən oluşur. 1- qay- qatı, 
möhkəm, sərt, necə ki qayım- bərk, möhkəm (ADİL), 2-taban- 
ayaq, daban. Qaytabanlar çəkilsə, yola girsə, yollar bükər (mətn). 
Qaytabandan qızıl dəvə vergil bu oğlana... qaytabandan qızıl dəvə 
gedərsə, mənim gedər (KDQ: Dirsə Xan Oğlu Buğac boyu). 

Qaytaq El adı. Qımuq ilən Qaytaqung ödin yaran... 
Qayxu Arxaya doğru əyilmiş. Kök olaraq qayıtmaq- geri dönmək. Qayxu 

polad çalınanda qan şorlasa... 
Qazaquc, qazağuc Çapağan at (Sənglax). Qazaquclar səgirdürsə; meydanında toz 

əglənür, duman çökər. 
Qılayung Bəlkə qılalung- qılaq. Dua qılayung- dua qılaq. 
Qımuq El adı. Qımuq ilən Qaytaqung ödin yaran... 
Qımzanmaq Tərpənmək, hərəkət etmək. Qımzanmadum- qımıldanmadım, 

tərpənmədim, hərəkət etmədim. 
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Qır Dağ rəngində olan (Divan), boz, boz rəngdə olan. Uca yerdə qır 
təkə ilən qızıl geyiki marıxda alur. 

Qırqıl Habelə Qırçıl- ağlı-qaralı (Divan). Qırx yaşına yetişmədin qırqıl 
səpə- saçı və saqqalı ağarmağa başlayar. 

Qısqa Qısa. 
Qıyaq Qıyaq otu; nazik, şüy şəklində bitən yarpaqsız ot bitkisi. Sari 

qıyaq gög ot başi yayxananda... 
Qıyı Sahil, qıraq. 
Qıynaq Caynaq (quşlar haqqında danışarkən). Qıynaqınung ucında qan 

çilətsə... 
Qızluq Qıtlıq. Aqır qızluq olanda aqır şəhərlər qıyısında nan-nan deyüb 

çaqırmazmı? 
Qoçqar Qoç, ərkək, döyüşkən. Ağayılung qoçqarısang, ölməgilən. 
Qoyma-qoyma Qovma-qovma, vur-döyüş. Qoyma-qoyma dəmində qara bağır, 

yağlı quyruq xarp-xarp utar. 
Quba 1 – Ətli, kök (PC). Quba döşdən sökübəni tüm yürəgi yem 

yemlənsə...Quba nər- kök ərkək dəvə. 2 – Quba qaz- vəhşi qaz 
(ADİL). Quba qazung güni doğar... 

Qulan İki-üç yaşlı at dayçası. 
Qur Şənlik yığıncağı, yığva, məclis (PC). Dədəm soyı alp ozanlar 

qurdan qalmaz. Buradan  Qurqud- (məclis sahibi, söz sahibi, 
qurulan məclislərdə hekmətlər söyləyən dədə)  kəlməsinin 
“Qorqud” kəlməsindən daha düzgün olduğu düşüncəsi ortaya 
çıxır. 

Qurban Kaman qabı. Kök olaraq qur- kaman, yay. Əski Türkcə kurman- 
kaman qabı (Starostin). 

Qurmaq Yayı tarım çəkmək, yay düzəltmək, təşkil etmək, necə ki saatı 
qurmaq, bir şəxsi qurmaq (onu bəlli bir işi görməyə yönəltmək), iş 
qurmaq, ailə qurmaq, qurulu dükkan, və bir çox başqa örnəklər. 
On altı təkə buynuzından qurulmışdı qatı yayi (mətn). 

Quymuncu Suların axıb tökülən yeri. Hamı sərp dəngizlərüng quymuncısı 
Mühit dəngizi...”quyu” sözü ilə eşqaynaqlı ola bilər. 

Quytu Sığınacaq yer, daldalanacaq. Qara dərə quytusına dolandursa... 
Sadaq Moğolca саадаг (saadaq)- ox qabı. 
Sağın İnək və başqa sağmal heyvanlar. Eşigində sağınına usal baxan- 

evində və kövşənində öz inəyinə xor baxan… 
Sağınışlı Sayğılı, şöhrətli. Başqa ehtimala görə sav- danışıq. 

Sağınışlı/savınışlı- şirin dilli, söbət bacarığına malik. Dədəm kimi 
xub sağınışlı, bilgi gərək- dədəm kimi xoşsöhbət və bilgin 
olmalıdır. 

Sağınmaq Sanmaq, zənn etmək, nəzərdə turmaq. İyasını sağınduqi yerlərinə 
yetürür- sahibini nəzərdə tutduğu yerə çatdırar (mətn). Həqir 
baxma mənə, kimsədən sağınma kəməm (Füzuli). Ey bəhr sağınma 
sənim ancaq göhərin var (Füzuli). “Saqınmaq” sözü ilə ilgisi 
yoxdur. 

Şahi Şığayan. Eyn kökdən Farsca şahin- laçın. 
Salla Caynaqla saldırmaq, hücum etmək. Moğolca salax- hücum etmək, 
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parçalamaq, yenmək, məğlub etmək, necə ki Moğolca sala- 
caynaq, qarmaq. Salla urar- salla vurar, caynaqlar. 

Salur (Moğolca) qılınc çalan (Sənglax). 
Salxum 1 - (Türkcə) üzüm salxımı. 2 – (Moğolca) sərin. Əslində moğolca 

salxi- yel. Sari qaya salxumında yer yerlənür. 
Şaqımaq Şığımaq, şığamaq. Şaqıtmaq- məğlub olmaq, yem olmaq. Qanati 

ala saqsaqanə ol özini şaqıdurmi? 
Sası Əski Türkcə sasığ- qoxumuş, iyrənc. Adam içməz bulanuq, sası su 

damarından çəkilsə yeg.  
Satan Bud, onbadan ayağın ucuna qədər olan hissə (PC). Alma gözli, 

geng köksli, geng satanlı (atlar haqqında danışarkən). 
Sav Kəskin, iti, güvənli. Qara polad sav qılıclar. Farsca sayidən, 

sudən- sürtmək, ovmaq, sohan- bülöv, itiltmə aləti (Dehxoda), zər 
i savə- əridilməmiş qızıl, sürtülmüş qızıl (Zəm). Kəlmənin hansı 
dildən qaynaqlandığı bəlli deyil. 

Say Adlı-sanlı. Say Oğuzung vəsfin qılar olsa, başa yetürə bilməz. 
Sayırmaq Titrək və zəif işıq yaymaq, parlamaq, şəfəq buraxmaq (ADİL). 

Sadaq ara sayıranda səksən oqlar nəyə yarar? 
Sayxan Çətin anlaşılan bir kəlmə, ancaq Moğolca sayxan- gözəl (Bol). 

Qara polad sayxan daş- qara polad kimi gözəl görünən daş. 
Saz 1- qamış, qamışlıq. 2- meşə (Həyyan). 
Səgirtmək Hərəkət etmək, çapmaq, sürətlə yürümək. Yayaq olsa bir igid, çoq 

səgirtsə, əql azar, bilik çaşar. Bu fel Az. Türkəsində gənəlliklə 
təsirli fel kimi işlənir və felin icbar növünü təmsil edir (at 
səyirtmək), ancaq bəzi başqa Türkcələrdə təsirsiz fel kimi də 
işlənməkdədir.  

Səhhar Ərəbcə səhərə ( َ"َO�Hَ)- yandırdı, qovurdu, insəhərə( َ"َO�PَMإ)- əridi, 
insihar (ر�O���PMإ)- ərimə (Möcəm). Bu əsasda səhhar �ر) ّO���H) -
yandıran, qovuran. Səhhar oq- yandıran ox, əridən ox. 

Səksənmək Diksinmək, yerindən qalxmaq. Səksən min deyəndə səksənmədüm- 
tərpənmədim, yerimdən qalxmadım. 

Səlcik İyid. 
Səmiz Kök, ətli. 
Şərcə Şər qoparan, ara qarışdıran. Geçisi gərcə; adami şərcə İrəvan, 

Naxcıvan, Şərvəl eli. 
Sətr (Ərəbcə) örtmək, mətndə isə məna dəyişiminə uğrayaraq sətr- 

çılpaqlıq. Acung qarnın doyura, yalanqacung sətrin örtə.  
Səvəng Səhəng, küzə. Ev yanında səvəng kimi sökənduği ala baydaqlu sür 

cidalar nəyə yarar? 
Səvgü Istəkli, sevgili. Xədicə ilə Fatimə ananung səvgüləri. 
Səzirgənmək Diqqəti artırmaq, şübhələnmək. Quyruqınung ucın görəndə 

səzirgənür- diqqətli tərzdə baxar, şübhələnər. Kök olaraq sezmək- 
zənn etmək, şübhələnmək (Divan, Həyyan). 

Sibə (Moğolca) ağacdan düzəldilmiş, hücum və müdafiə zamanı işə 
yarayan qorunacaq (Dörfer). Ol qələyə sibələr yeridür... 

Şilalğə Ov ətindən pay (Sənglax). Avıngdan bir şilalğə mənga vergil. 
Silinti Silintilər yığıla bir yerdə oba ola- ərdəmsizlər bir yerə toplaşar və 

oba halına gələr. 



ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Dədə Qorqud Araşdırmaları 

 

 130 

Sindürmək Sinirmək, həzm etmək. İçdigüni sindürməgə mərəkələr içində, 
məclisdə mərd igiddə qursaq gərək. 

Singir Sinir, əsəb, (anlam genişləməsi ilə) damar. Singir çəksə, öpkə 
deşsə... 

Sinsimək Sinmək, gizlənmək, pusmaq. Ağayıllar yörüsində böri sinsir- qurd 
gizlənər. 

Şirincinmək Dadanmaq. Oqurluqa dadananlar bir varub, iki gəlür, şirincinür. 
Sıyra Sıyrılmış qılıncla. Sıyra qılıc səgirtdi əjdahanung üstinə... 
Sızdırmaq, 
sızğurmaq 

Əritmək və durultmaq PC). Daşdan polad sızdırırdı... 

Sögmək Söymək, söyüş demək. Dayısı Qazanı kəşiş deyüb ağzın sögən 
(mətn). Ağ saqallı qocanın ağzın sögdi- onun sözlərinə qarşı 
kobud sözlər danışdı, sözlərinə söydü (KDQ: Dirsə Xan Oğlu 
Buğac boyu). 

Sökü Süngü, mizraq. 
Sölətmək Söylətmək, dillərə salmaq. Qılıc ilə adını yeg sölətmiş... 
Solutmaq Çətin nəfəs almaq, necə ki soluq- nəfəs, soluqan- çətin nəfəs alan 

şəxs (Mühənna, Həyyan), solunqan- çətin nəfəs alan (PC). Acıqlı 
aslan soludurmı?- nəfəsdən düşərmi, yorularmı, (məcazi anlamda) 
əl çəkərmi, vaz keçərmi?  

Söy yetürmək Söy söyləmək, şer oxumaq. Dədəm soyi alp ozanlar səvinür, 
padşahlar nəzərində (hüzurunda, dərgahında) söy yetürsə. 

Su sulanmaq Su içmək. 
Sügsün Ənsə, boyunun arxası. Qara polad sav qılıcung yavzi çalınacaq 

baş öktürür, sügün bölər. 
Şunqar Sunqur, bir növ alıcı quş. Şunqar- laçın, qızıl quş (PC), necə ki 

Moğolca şonxur- sunqur, laçın. 
Sür Moğolca sürəl- qamış (Bol). Sür cida- qoca qamışın qalın 

gövdəsindən düzəldilmiş neyzə. 
Sürçmək Sürüşmək (PC). Çapar gündə, kəsər gündə sürçməsə, büdrəməsə, 

igid altında bədo yaxşi. 
Sürülmək Ömür sürmək. Altı arxadan sürülürsə, ağır illər içində əsl yengər- 

altı nəsli dünyaya gəlib-getsə, yenə də soylu adam qələbə çalar 
(mətn). Bu dedügi Osman nəslidür, işdə sürilüb gedə yürir (KDQ: 
Müqəddimə). 

Süsmək Sancmaq, taxmaq. Sür cidalar süsüləndə...  
Tap-tap Çətin anlaşılan bir ibarət. Tap-tap durar ikən adam səndən, nə 

yavaş dil (mətn). Qaynaqlarda tap- yetərli (Mühənna, Divan). Bu 
aş banga tap- bu yemək mənə yetərlidir (Divan). Tap boldi- 
yetərli oldu (Divan). Mətndə zatən dilin nə zaman sakit və dinc, nə 
zaman isə sözlü olduğu haqda danışılır. Tap-tap durar  ikən adam 
səndən, nə yavaş dil, təprətduqca sözə girsə, çox sözli dil! Burada 
demək olar ki, tap (yetər, sus, dinmə) kəlməsi ilə təprətmək 
(dindirmək, sözə tutmaq) kəlmələri arasında fonetik bənzərlik var 
və onların məna ziddiyyəti bədii özəlliyə qulluq edir. Bu 
baxımdan belə bir yozum üçün əsas yaranır: Madam səni dindirən 
olmur, nə qədər dincsən, elə ki bir kimsə səni dindirdi və sözə 
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keçdin, nə qədər sözlüsən! 
Tavılqa Başlıq, hərbi başlıq, dəbilqə. Türkiyə türkcəsində tolga, Çağatayca 

tavulqa, kök olaraq Moğolca tolqoi- baş (Bol). 
Təprətmək Yönəltmək, hərəkətə gətirmək. Sağ əlümdən sol əlümə piyaləni 

təprətmədüm, qarilərümi qarşi verüb qara daşi saxliyən Qazan 
idüm- piyaləni sağ əlimdən sol əlimə vermədən qollarımı qarşı 
verib, qara daşı saxlayan Qazan mən idim. 

Təsərrüf Davranış, hərəkət. Yeddi başını bir təsərrüfilən soyubəni... 
Tip Döyüş vəziyyəti almış ordunun ortasında hərəkət edən hərbi hissə.  
Tökəl Yağmur, töküntü. Qay-busaluq ərdəmidür tökəlin töküb, yerə 

sinüb, yer soyutmaq. 
Toqtaşdurmaq Yerini arxayınlaşdırmaq, yerini bərkitmək. Qayanung daldasında 

özin toqtaşdurdi. 
Toraqay Torağay. Kakillicə toraqaylar səyirəndə... 
Tosma Qısa. 
Tozatmaq, 
tozutmaq 

Göyə sovurmaq. Toz tozardı- toz göyə qalxdı (Divan). 
Tumcuqınung ucında tük tozadur- dimdiyinin ucundan quş lələyi 
sovurar...(mətn). 

Tülütli Tülü, əli əyri. Tülütlisəng deyübəni döyülməzmi, sögülməzmi? 
Tumağa Börk, bəzi quşların başının üstündə olan kakil. Şahi şunqar 

yavrısınung tumaqəsi alınsa... (mətn). Başıma altın tumağə, taj i 
zər, çün mini həq bilə qılmış tacvər (PC). 

Tumcuq Əski Türkcə tumşuq- dimdik. Tumcuqınung ucında tük tozutsa... 
Türgən (Moğolca) sürətli, yeyin, sürətlə axan, gür (Bol). Böyük Rus 

yazarı İvan  Türgeniyev-in adı eyn kökdən törəmişdir. Ayınduri 
daşqun suyung türgənisəng, ölməgilən (mətn). 

Tütün Tüstü. Yeddi yerdə quyi-quyi tütün çıqar gördi. 
Tuz Tuz ağacı. Eyn kökdən olaraq Farsca tus- tuz ağacı. Yayların 

üzərinə çəkilmiş tuz ağacının qabığı. Aqca tuzli yaylar səvinür... 
Uc Məram, istək, hədəf. qomıni qoyubani yad ucına güvənənlər- öz 

elini unudub, başqalarına bel bağlayanlar. 
Uc Ildırım “Uc Ildırım” adını daşıyan əfsanəvi qara bulud. Ucları ıldırım kimi 

görünən bir qara bulud. Mitoloji baxımından “Yeddi Qardaş” 
ulduz toplusundan ayrılmış, ayrılandan bəri ucları ulduzların 
parıltısını təmsil edən bulud. Yeddilərdən ayrılubdur Uc Ildırım- 
yeddilərdən ayrılmış Uc Ildırım.  

Ulalmaq Böyümək, ulu olmaq, məşhur olmaq. Ulalduqca əmusi Qazan, 
atası Qaragünəyə ümid olan... 

Üləng Yaşıl bölgə, otlaq (Sənglax, Dehxoda). Üləng yerdən üləng yerə 
tikiləndə bargah evli… 

Urduğungi Vurduğunu. Ya urduğungi ulatmiyən ulu Tari! 
Ürətmək Yaşatmaq, çoxalmağına icazə vermək. Qarı düşməninüng övladıni 

ürədürmi- əski düşmənlərinin övladına törəmək və çoxalmaq 
imkanı verərmi?  

Ürkü Qorxu. Əyağın üzənguyə basanda Doqquz Tümən Gürcüstana 
ürkü salan… 

Ürləmaq Çığırmaq, səs qoparmaq (Mühənna). Qara bulut ərdəmidür gögdə 
ürləmaq. 
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Urmaq Vurmaq 
Uruk Ordunun dinclik sürəci (Divan). Ağ ordular ol dağları yaylamasa, 

səküsində bədo atlar uruk üstə otlamasa... 
Usal Alcaq, düşük, nəzərdən düşmüş (PC). Usal kişi- Qəflət keçirən 

kişi (Divan). Usal baxmaq- bir şeyi əskik görmək. Sağınına usal 
baxan- İnəyinə və başqa sağmal heyvanlarına xor baxan. 

Uşatmaq Kök olaraq uş- xırdaca, balaca. Uşaq- kiçik, xırdaca (Divan). 
Məcazi mənada uşaq- parça, hissə, bölük. Uşatmaq- sındırmaq, 
parçalamaq (PC). Alca laçın yavzı qaz uşadur (mətn). Bir qucaq 
yığacni anıng əzasıda uşatdılar- Bir qucaq ağacı onun əzasının 
üstündə sındırdılar (Nəvai). İrənlər xidmətidin çikməgil baş, 
əgər başinğə gərdundin yağar taş, ki gər ol taş ilə başıng uşalğay, 
Səadət xəttidür, gər zəxmi qalğay (Nəvai). Az Türkcəsində: 
Ərənlərin xidmətindən çəkinmə, hətta başına göydən daş yağsa; 
əgər də başın o daşdan parçalansa, yarasının yeri də qalsa, özü bir 
səadətdir. 

Ütəlki Bir alıcı quş növü. Boz ütəlki ərdəmidür çöl yerlərdə ceyran 
almaq. 

Vari Başqa qaynaqlarda habelə bari, barça- tüm, hamı (Sənglax). Aqca 
bürcli qələlərüng üstinə vari bəylər varsaydi (mətn). Bari 
binəvalar nəvasazı ol- bütün yazıq və yoxsul insanların dayağı 
odur (Nəvai: Məhbub ül Qülub). 

Xədəng (Farsca) tuz ağacı. Tuz ağacının qabığı yayların istehsalında işə 
yarar, şüyləri isə oxların hazırlanmasında. İg yaylı, xədəng oqli 
(mətn). Beləliklə xədəng sözü, əslində bir növ ağac adı olduğuna 
rəğmən, Farscada getdikcə ox anlamını qazanmışdır. 

Xızan Ailə (PC), qadın və uşaq. Başı Açıqdan xızan sürdüm- ailələri Başı 
Açıq adlı yerdən sürgün etdim. Başqa və daha məntiqli nəzərə 
gələn yozum: ailələrimizi Başı Açıqdan sağ-salamat keçirtim. 

Yağırınsı Yazılış səhvi olmalıdır. Çox ehtimala görə yağırısı- arxası, kürəyi. 
Yağrı, yağrın- kürək və çiyin (Divan, Sənglax). Yağrının üstündə 
gün doğurdur- göydə uçarkən kürəyinin arxasında günün 
doğuşuna şahid olar. 

Yağlı yüzli Üzərində bol yağ olan yemək. Yağlı yüzli yeyəndə köngül bükər. 
Yalabımaq Parıldamaq. Yalabıyub gün doğarsa, cahan şölələr.  
Yalçın Dik və çılpaq qaya. Eyn halda yal- parıltı. Buna əsaslanaraq 

yalçın- parlaq.  
Yalınğac, 
yalanqac, yalanac 

Çılpaq. Yalanaclarung geygəsi. 

Yalman (Qılıcın və başqa kəsici) silahların iti ağzı (PC). Qara polad sav 
qılıcung yalmanından qorxmazdung. 

Yalpa Parıltı, işıq. Məsdər olaraq yalabımaq- parlamaq. Yelə yalpa 
toxunanda dəngiz güni… 

Yangil Qızarmış, ala yanıq. Qızıl güllər səpilməsə, yangil alma 
tökülməsə...                                                                                                              

Yanqaq Yanaq. Yanqaqından aqarursa baba yaxşi- ağ saqqal ata yaxşı. 
Yapunmaq Qalxanını yapundı- qalxanı özünə sipər etdi, qalxan ilə özünü 
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qorudu. Məsdər olaraq yapınmaq- sipərlənmək, özünü qorumaq, 
necə ki eyn kökdən yapıncı- şaxtadan qorunmaq üçün heyvan 
dərisindən düzəldilmiş çoban geyimi. 

Yarma qabaq (Qılıc, ox, cida və başqa silahlardan danışarkən) iki uclu. Yarma 
qabaq cidasınung ucında ər bögürdən... 

Yavaş Üzü yola, sözə baxan, dinc (Divan). Çaluq atlar yavaşıdur mir 
axur- vəhşi atları əhliləşdirən, ipə gətirən mir axur. 

Yavız, yavuz İti, kəskin, qatı, güclü, əsil, bacarıqlı, yava, çətin, sərt, acı, yaman. 
Alca laçın yavzı qaz uşadur- alca laçının yamancası qaz didər, 
parçalar. 

Yaxınmaq Yanmaq, parlamaq. Yaxınıb doğan bədrli ay dünin balğır. 
Yayaq Yerdə yürüyən. Yayaq olsa bir igid, çoq səgirtsə; əql azar, bilik 

çaşar. 
Yaylamaq Yaylaq qurmaq, yaylaq keçirmək. Çıqub-çıqub ağır ellər, al 

ordular ol dağları yaylamasa... 
Yayxanmaq Dalğalanmaq, tərpənmək. Sari qıyaq gög ot başı yayxananda... 
Yazı Çöl. Geng yazınung ortasından... 
Yeddilər “Yeddi Qardaş” adlı ulduz toplusu, böyük ayı bürcü. Yeddilərdən 

ayrılubdur Uc Ildırım- böyük ayı bürcündən qopub gələn “Uc 
Ildırım” adlı bulud. Mətndə “Uc Ildırım” yerə gəldiyində “qara 
polad sayxan” daşlara toxunur və yerin alt qatlarına, yeddinci 
qatına gedir. Yeddi il keçəndən sonra yenidən yerin üzünə gəlir və 
ıldırım kimi iti və parlaq qılıclara çevrilir. 

Yedürmək Yedəkləmək. Qazan qara yazung fəslində tazi tula yedürdi, bəhri 
quşlar götürtdi- Qazan yaz fəslində (ova getdiyi zaman) gənc tazi 
itlərini yedəyinə aldı və (ovçuluqda yardımçı olacaq) dəniz 
quşlarını uçurtdu. 

Yeg Yaxşı, ləyaqətli. Salur yegi, İmur görki- Salur elinin şöhrətli 
şəxsiyyəti və İmur elinin yaraşığı. 

Yegdən enmiş Soylu, ulu soylu. Yegdən enmiş, yegdən doğmış. 
Yeginək, Yegnək İyid adı. On iki boylu Dədə Qorqud kitabının bir boyu (Qazılıq 

Qoca Oğlu Yegnək boyu) bu iyidə həsr olmuş. 
Yegluqunqa İyiliyinə, yaxşılığına. Barək allah, aqam Qazan; ərluqunqa, 

yegluqunqa təhsin, Qazan. 
Yekkə (Moğolca) böyük, iri. Eyn halda yekə- Türklərdə bir at növü 

(Nəvai: Mühakəmət ül Lüğətəyn). 
Yekqələm Tək başına, tam səlahiyyətli. Yekqələm eşik ağası başı Qara 

Budaq kimi uğurlu olsa... 
Yeltənmək Hərəkət etmək. Yetmiş min gəldi deyəndə yeltənmədü, 

necə ki eyn kökdən  yellənmək, yelləncək v.s. 
Yeng Hərbi geyimin bərkidilmiş çiyin bölümü, qol üzərinə gələn 

bölümü (Divan). Yengi qısqa dəmür donlar. 
Yenglayetmiş Yeniyetmə yaşına çatmış. 
Yeriş ilğar Habelə ilğar yeriş- hücum.  
Yerlənmək Yer almaq. Sari qaya salxumında yer yerlənür... ala qaplan 

yavrısınung avı üstə güni doğar- sarı qayanın sərin yerində yer 
alan ala qaplan yavrusu ov ovlar və mutlu olar. 

Yetqac Yetkəc, yetcək, çatan kimi. Qır Barağın ellərini yetqac alan... 



ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Dədə Qorqud Araşdırmaları 

 

 134 

Yıqılalar Yığılarlar, toplaşarlar. 
Yır Nəğmə, mahnı (Divan). Yırlı dəngiz- nəğməli dəniz, dalğalı dəniz. 

Yırlı dəngizlərə bəngzər yeg ər köngli- yaxşı insanın ürəyi dalğalı 
dənizlərə bənzər. 

Yıxdurmaq Yigtürmək- fayda vermək, yaxşılıq etmək. Ol qardaşınqa nəng 
yigtürdi- qardaşına bir şey verməklə ona yaxşılıq etdi (Divan). Altı 
pərli gür şeşpərüng aıtında yıxdurmasa (yigtürməsə), alın-başa 
götürəndə tavılğalar nəyə yarar- bir dəbilqə ki iyidi şeşpərin 
zərbəsindən qorumadı, onu başa taxmaq nəyə yarar? (mətn). 

Yıxınaq Yıxılmış iyid. Yıxınaq əri durquzmaqa ər ərə qıymasa- (qənim 
yıxılmışsa və aman diləyirsə) iyid mürüvvətli olsun və yıxılmış 
iyidə qıymasın. 

Yoluq Əslində oyluq, uyluq, (əski Türkcə udluq)- bud (Divan, Orx). 
Yoluq alta saxladuqi altı pərli gür şeşpərlər nəyə yarar? (mətn). 
Sağ oyluğu qayaya toxundu, sındı, Bəkil aru durdi, ağladı (KDQ: 
Bəkil Oğlu İmran boyu). 

Yörü (yöri) Yörə, çevrə. Ağayıllar yörüsində böri sinsir- qoyun sürüsünün 
çevrəsində qurd gizlənər. 

Yumşatmaq Əymək, tarım çəkmək. Geng dalında yumşanmasa, qurban ara 
götürəndə sari yaylar nəyə yarar- gen çiyində tarım çəkilməsə, 
kaman qabında daşıdığın sarı yayların nə faydası? 
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نین باشالنغیجی صحرا متنی رکمنوٚ ت  
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صحرا متنیندن باشقا بیر صحیفه رکمنوٚ ت  
 


