
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
İkinci Dönem. İl: 3, Sayı: 11 (Bahar 2018), ss. 111-118  
Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 تانیتیم

 خوراسان تورکلریندن ائشسیز بیر اثر:

 تمثیل و مثل

بابا سؤزلری خوراسان -»آتا

 سینده«تورکجه

 1پروفسور دوکتور محمد عمر قازانجی •

اینترنت اوزریندن تانیشدیغیم بیر دوستوم واردیر، رضا 

دان بو یانا  -2009دیر.  آوشار. تبریزلی

 -آرالیقلی اولسا دا، یازیشیریق. آرا

اوچون قارداشلیق  ا  سیر درگیسی 

شعرلرینی  و  یازی  بعضی  گؤندردیگی 

منه   -سئوه یایینالییریق.  سئوه 

مساژالرینی عرب الیفباسی ایله یازدیغی  

یانیت  شکیلده  عینی  ده  من  اوچون 

وئریرم. سون یازیشماسیندا بیر کیتاب 

رک، پوست دیگینی بیلدیرهگؤندرمک ایسته

گؤندرمیشد ائتمیشدی،  رجا  یم.  آدرسیمی 

قارداشلیق  »تورکمن  سونرا  هفته  اوچ 

ایران الیمه  مشهد    -اوجاغی«ندا 

ظرف  بیر  گؤندریلن  شهریندن 

ایستگی  »تبریزدن رضا آوشارین  اوستونده  وئردیکلرینده، 

آچمیشدیم.  دورمادان  گؤرونجه  یازیلدیغینی   ایله« 

اؤنجه داها ایچینده،  قاماشدیران،  گؤزلریمی  لری 

تمثیل یان بیر اثر بولموشدوم:  سونراالری کؤنلومو اوخشا

 
بیلیم  1 اویهبغداد  اؤیرتیم  ییوردو  آراشدیرماجی،  ازار. سی، 

 دیر.تورکجه اثرین مولیفی 23کرکوک تورکلریندن اولوب 
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آتا مثل:  تورکجه  -و  خوراسان  سؤزلری،  ، سیندهبابا 

 نین آدی: اسماعیل ساالریان.یازاری

فارسجادیر،   اولوشماقدادیر. یئددی   432کیتاب  صایفادان 

بؤلومه آیریلمیشدیر. بؤلوملرین باشلیقالری سیراسی ایله 

 دیر:بئله

مرادی    -1 بهبود  بؤلومو  بو  بیری گیریش:  آدیندا 

 یازمیشدیر.

سونراکی   -2 بوندان  و  بو  صایفالی  ایکی  سؤز:  اؤن 

ساالریان  اسماعیل  یازاری  کیتابین  بؤلوملری 

 یازمیشدیر.

 صایفا( 3خوراسان تورکلرینه توپلو بیر باخیش ) -3

 صایفا( 6لری )نین لهجهخوراسان تورکلری -4

 صایفا( 6نین ادبیاتی )خوراسان تورکلری -5

 7نین اؤزللیکلری )نین آتاسؤزلریاسان تورکلریخور  -6

 صایفا(

تورکلری  -7 و خوراسان  اؤرنکلر  آتاسؤزلریندن  نین 

 صایفا( 400آچیقالماالری )

دیلن سینده ایشلهین خوراسان بؤلگهبو سون بؤلوم، ایران

دیر. بونالر، هم عرب اؤرنک ایچرمکده  1800آتاسؤزلریندن  

حرف یئنی  ده  هم  ایله  هر  حرفلری  وئریلمیشدیر.  لرله 

آیرینتیلی بیری اوالراق  فارسجا  یئنه  آلتیندا  نین 

اوخوما  آچیقالماالری  بو  یاپیلمیشدیر.  آچیقالماالری 

آتاسؤزلرینه  یالنیز  اوچون،  اولمادیغی  امکانیمیز 

آنجاق  چالیشاجاغیق.  دگرلندیرمگه  کیتابی  باخاراق 

تورکلریاؤنجه ایله ایدن، خوراسان  لگیلی نین کیملیکلری 

وئرمه بیلگیلر  اوالبیلهقیسا  یارارلی  جگینی نین 

یؤره بیزیم  چونکو  آزینلیق دوشونورم.  گنللیکله،  لرده 

اولوشدوران  چوخونلوق  دئییل،  تورکلردن  اولوشدوران 

بؤلگه و  ائدیلهتورکلر  سؤز  بیلگیلر لریندن  رک 

حاقیندا وئریلمکده تورکلری  خوراسان  هله  سورکلی.  دیر 

چ بیر  دوغروسانیرام  صاحیب    -وخوموز،  بیلگیلره  دوزگون 

 دئییلیک.

دوغو و دوغوسوندا یئر ین قوزئیبوگونکو خوراسان، ایران

یه وئریلن آددیر. خوراسان فارسجادا »گونشین آالن بؤلگه

طرفیندن   مجلیسی  ایران  گلیر.  آنالمینا  یئر«  یوکسلدیگی 

گونئی    2004 بجنورد(،  )مرکزی  خوراسان  قوزئی  ایلینده 

سان )مرکزی بیرجند( و رضوی خوراسان )مرکزی مشهد( خورا

حالبوکی  آیریلمیشدیر.  اوستانا  اوچ  اوزره  اولماق 
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بؤلگه افغانیستان، اسکیدن خوراسان  ایران،  بوگونکو  سی، 

اؤزبکیستان و  تورکمنیستان  بعضی تاجیکیستان،  ین 

بیلینمکدهبؤلگه اوالراق  جوغرافیا  بیر  قاپسایان   لرینی 

 ایدی.

یاشاماقدادیر.خوراسان تورکلر  یوغونلوقال   3نفوسالری    دا 

ائدیلمکده  4ایله   تخمین  اوالراق  بونالرا میلیون  دیر. 

دیر. آنجاق تورکجه بعضی قایناقالردا تورکمنلر دئییلمکده

ساییسی میلیونو دانیشانالرین  بیر  زامانالردا  سون  نین 

بیر گئچمه دا  نفوسالری  ایله  دوالییسی  و  سؤیلنمکده  دیگی 

بو  چالیشیلماقدادیر.  گؤستریلمگه  اوالراق  قدر  او 

نه سیاسی  آردیندا  اولدوغو توتومون  یاتماقدا  دنلرین 

 شبهه گؤتورمز بیر گرچکدیر.

اولوشماقدادیر.   بویالردان  چئشیدلی  تورکلری  خوراسان 

ایمرالی،  قاراچوردو،  بایات،  اؤنملیسی  ان  بونالردان 

افشار تیمورتاش،  قیلیجانلی،  قارایی پهلیوانلی،   ،

تورکمنیستان بویالری دیشیندا  بویالرین  بو  دیر. 

تورکلری  خوراسان  یاشایان  دا  تورپاقالریندا 

اوغوز  دیل  دانیشیالن  طرفیندن  بونالر  بولونماقدادیر. 

لهجه تورک  بیر  عاید  تورکجهسیقروپونا  تورکمن  سی  دیر. 

تورکجه آذربایجان  لهجه  ایله  بیر  اورتاق  آراسیندا  سی 

گؤرو تورکجهکیمی  تورکمن  ده،  چوخ  نسه  داها  سینه 

گؤسترمکده قونوسو یاخینلیق  سؤز  یازیدا  بو  دیر. 

وئریلن   کیتابیندا  مثل"  و  "تمثیل   1800ائتدیگیمیز 

اؤزونو  آچیقجا  گرچک  بو  اؤرنکلرینده  آتاسؤزو 

 دیر.گؤسترمکده

یئری گلمیشکن ارزروم شهرینه باغلی دا خوراسان آدیندا 

قصبه اولدوغوبیر  خاطیرالدالیم. نین  بورادا  نو 

فتح  آنادولونو  ایله  ساواشی  مالزگرد  سلجوقلوالرین 

خوراسانائتمه ایران  سونوجو،  تورک لری  بعضی  یندان 

ارزروم قیسمی  بیر  کؤچموشلر.  آنادولویا   توپلولوقالری 

یؤره بیر  یئرلشهیاخینلیغیندا  خوراسان یه  آدینی  رک، 

خ بو  سینه وراسان قصبهاوالراق دگیشدیرمیشلر. گونوموزده 

کند بولونماقدادیر. اورادا یاشایانالرین بیر   30باغلی  

خوراسان ایران  آتاالریندان چوخو  گلدیکلرینی  یندان 

نکلرینی نه نک و گؤؤهدیرلر. گلهائشیتدیکلرینی سؤیلمکده

تورکجه خوراسان  چوخو  بیر  دا،  قوروموشالرسا  سینی قدر 

 تامامًا اونوتموشدور.

ایران میّلی خوراسان  حالبوکی  تورکلر،  یاشایان  یندا 

اوچون  تانیتماق  وارلیقالرینی  و  قوروماق  کولتورلرینی 

آنا   چالیشیرالر.  قالماماغا  گئری  یاپماقدان  گلنی  الدن 
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آذربایجان  گونئی  مجادله،  وئردیکلری  اوغرونا  دیلی 

تورکلریندن آز دئییلدیر. گونئی آذربایجان تورکلری قدر 

صاحیب اویانیشا  منلیک   میّلی  میّلی  دا،  اولماساالر 

 دیرلر.آراییشی ایچینده

تورکلری ایلگیلی  خوراسان  ایله  دیللری  و  کولتور  نین 

باشالمیشدیر.  ایللرده  آلتمیشلی  میالدی  چالیشماالر  ایلک 

تورکجه خوراسان  دوغوبیلیمجیلر  چئشیدلی سیبعضی  نین 

یاپمیشالر.  آراشدیرماالر  قارشیالشدیرمالی  ایله  آغیزالری 

هیئت جواد  یازار  آذربایجانلی  گونئی  قونو  آیریجا  ین 

بونونال  واردیر.  چالیشماالری  بعضی  ایلگیلی  ایله 

خوراسان-80بیرلیکده   ایللرده  باغلی    لی  ایله  تورکلری 

آدیندا بیر درگی یایینالنمیشدیر. محمد توحیدی  قلم اوجو  

سایی  ایکی  یالنیز  درگیدن  بو  یایینالنان  طرفیندن 

نین دیشیندا یر. فولکلور آغیرلیقلی بو درگیچیخاریلمیشد

یؤنده  بو  آنجاق  دئییلیک.  واقیف  چالیشماالرا  باشقا 

الیمیزین  اولدوغونو  ائتمکده  داوام  چاباالرین  گؤستریلن 

 آلتیندا بولونان »تمثیل و مثل« کیتابیندان اؤیرنیریک.

دئییل  آتاسؤزلری،  وئریلن  کیتابیندا  مثل«  و  »تمثیل 

بؤلگه دونیاسیلربیزیم  تورک  یئرینده  ده،  چوخ  بیر  نین 

گؤسترمکدهایشله بنزرلیک  یاخین  آتاسؤزلریله  دیر. نن 

یعنی اونالردان چوخ فرقلی دئییل. اؤزللیکله ده آنالتیم 

نئچه بیر  بونالردان  باخیمیندان.  بیزلردهطرزی  کی سینی، 

 بنزرلری ایله قارشیالشدیراراق آشاغییا آلیرام:

 یا ایشی دوشر.قاپی نین دمیرآغاج قاپی •
 یا ایشی دوشر.(نین دمیر قاپی)آغاچ قاپی

 آغاجی اؤز ایچیندن قورد یئیر. •
 )آغاجین قوردو اؤزوندندیر.(

 سینه باخ بئزینی آل.آناسینا باخ قیزینی آل، دزه •
)آناسینا باخ قیزینی آل، دایازاسینا باخ بئزینی 

 آل.(

 امدیگین سوت بورنومدان گلدی. •
 ورنومدان گلدی.()امدیگیم سوت ب

 اوزو بزکلی، ایچی تزکلی. •
 )اوزو بزکلی، ایچی تزکلی.(

 ایت هورر کروان گئچر. •
 )ایت اورور، کروان یورور.(

 اگری اوتوراق، دوز دانیشاق. •
 )اگری اوتور، دوز قونوش.(

 ایستردی قاش قویسون، گؤزونو چیخاردی. •
 )قاش یاپارکن، گؤز چیخارتدی.(
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 فقیری دوه اوستونده بووا چاخار. •
 )فقیری دوه اوستونده ییالن چاالر.(

 تانری داغینی گؤرور قارینی یاغیر. •
 )آلاله داغینا گؤره قار یاغدیریر.(

 قازان گزر، گزر قاپاغینی تاپار. •
 )قازان دینگیلدنی قاپاغینی تاپار.(

 قورد دئدیم قوالغالن تیریخت اولدو. •
 ()قورت دئدیم قوالغی چیخدی.

 قوردان قویون بیر یئرده یایوالرالن. •
 )قورتتان قویون بیر یئرده یاییلی.(

 کفنین جیبی یوخدی. •
 )کفنین جئبی یوختی.(

 گؤزونک چیخسین آدینک چیخماسین. •
 )گؤزیو چیخسین آدیو چیخماسین.(

نه   اؤرنکلری  آنجاق  چوخالدابیلریک،  دا  داها  اؤرنکلری 

سؤیله بری  باشدان  چوخالدارساق،  کیمی دیگقدر  یمیز 

ایشلهخوراسان بیزیمکیلر دا  ایله  آتاسؤزلری  دیلن 

آراسیندا چوخ اؤنملی فرقلر اولمادیغی گرچگیندن باشقا، 

 ریک.هر هانسی بیر سونوجا چاتابیلمه

کیتابی مثل«  و  خوراسان »تمثیل  یالنیز  دگری،  نین 

سینیرلی  تانیتماقال  بیزه  آتاسؤزلرینی  اؤزگو  تورکلرینه 

اولدوقالری قالماماقدا، آی ایشلتمکده  تورکلرین  او  ریجا 

دئییله گئنیش  حاقیندا  صاحیبی لهجه  فیکیر  بیر  قدر  جک 

ایله  دوالییسی  ساغالماقدادیر.  فرصتینی  اولما 

اوچون  دیل قایناق  بیلیمجیلر  بیر  دگربیچیلمز 

 دیر.لیگینده/ماهیتیندهنیته

اینجه اؤرنکلری  وئریلن  کیتابدا  رک یهلهبیزیم، 

اؤزللیکلریچیخادیغیم دیل  باتی یز  اؤنملیسی،  ان  نین 

قولالریندان  دیلی  تورک  دیگر  دیللرینی،  یازی  تورک 

و آییران    > تورکجهدگیشیمی  ب  خوراسان  سینده نین 

یان قدر  و  گونوموزه  قالماسی  اوالراق  ایشلک  یانا 

گؤرولدویو سیدیلمهایشله اؤرنکلرده  آشاغیداکی  دیر. 

سؤزجوکلرده بعضی  بعضا،  یئرینی    کیمی،  حرفی  "ب" 

حرفینه  "و"  سؤزجوکده  عینی  بعضی  قوروماقدا، 

 دیر.دیلمکدهدیگشیدیریلمیش اوالراق ایشله

 آبریسینی آلیب "وئریب" الینه. •

اوغول  • "بئردی"،  باغی  اوزوم  بیر  اوغلونا  آتا 

 آتایا بیر سالخیم دا قییمادی.
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 آغ قیزین آغ دردی "وار"، قارا قیزین قارا دردی. •

 "وار". آغزیندا اون •

 ال اله "بئرماق". •

 نی" تانیر.ایمامزاده پای "بئره •

 اوتانماسان اویناماغا نه "بار". •

 اورکدن اورگه یول "وار". •

 نجه جان "بئرمز".یهاولدوز گؤرمه •

 اولمایانین بیر دردی "بار"، اوالنین مینک دردی. •

خوراسان  یاندان  اؤته  آتاسؤزلری،  ایچردیگی  کیتابین 

سؤز  سیتورکجه وارلیغینین  سؤزجوک  زنگینو  لیگینی نین 

قایناغی بیر  نادیر  قویان  سؤزجوکلره،  اورتایا  بو  دیر. 

سس اؤزللیکلری دقته آیناراق باخیلدیغیندا، بیر یاندان 

تورکجه تورکجه تورکمن  آذربایجان  یاندان  اؤته  میزه، 

مکده اولدوغو آنالشیلیر. بونالرا اؤرنک اوالراق سینه بنزه

دیگیمیز کیمی )بعضی( ن آتسؤزلریندن درلهکیتابدا یئر آال

چیزلگه آشاغیداکی  قارشیالشدیریالراق سؤزجوکلری  ده 

 گؤستریریک.

 

 

 

 سیتورکیه تورکجه

 )یازی دیلی(
خوراسان  سیعراق تورکجه

 سیتورکجه
 آبری حیا -آبیر ناموس -آبیر

 آغ آغ آق
 آلقیش چاپخین آلقیش

 آپارماق آپارماغ گؤتورمک
 آسیمان سمانآ آسومان
 آخسیرماق آخسیرماغ آقسیرمق
 آختارماق آختارماق آراماق

 آخور آخور آخیر/ طاوال

 جووالدوز جیوالدیز چووالدیز

 چیبین چیبین سینک

 یچؤره اکمک اکمک

/  پانجار / چوکوندور پئنجر 

 اوچکوندور
 چوغوندار

 داش داش تاش

 دیرناق دیرناغ تیرناق

 دوگمگ دؤگمغ دؤومک

 دوررو دوررو و / خفیفدور

 دویون دوگون دوگوم
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 امجگ امجک امجیک / گؤگوس

 ائششک ائششک ائشک

 ایندی ایندی شیمدی

 یاینه اینک اینک

 ایسی قوخو قوقو

 ایتی ایتی کسکین

 ایینه ایگنه ایگنه

 کاشمار کاشمر کاشمر

 کند شهیر کنت

 کیمین)دی( کیمین)دی( گیبی)دیر(

 کؤرپو کؤپرو کؤپرو

 من من بن

 مین / مینک بین بین

 مینمگ مینمغ بینمک

 اوت آتش آتش

 اؤگئی اؤگئی اووئی

 اؤنک اؤگ اؤن

 اؤرگنمگ اؤگرنمگ اؤیرنمک

 اؤز اؤز اؤز / کندی

 قاپو قاپی قاپی

 قاشوق قاشوغ قاشیق

 قیلیج / قیلینج قیلینج قیلیچ

 قیراق قیراغ کنار

 قیچ قیچ قالچا / آیاق

 قوشنی قونشی قومشو

 ساریمساق ساریمساغ ساریمساق

 سوموگ سوموک کمیک

 شور شور توزلو

 شوربا شوربا چوربا

 تاپماق تاپماغ بولماق

 تکین تکین گیبی

 تندور تندور تاندیر

 تپیش تکمه تکمه / تپیش

 توبه توبا تؤوبه

 توخ توخ توق / دویغون

 تویوق تاووغ تاووق

 تؤکولمگ تؤکولمغ دؤکولمک

 تورش تورش اکشی

 توک توک توی

 اولدوز یولدوز ییلدیز

 یاوره اورک یورک

 اوز اوز یوز

 خوی خوی حوی

 یاغیش یاغیش یاغیش / یاغمور

 یاراق دللوک دلیک

 یئریش یئریش یورویوش

 ییغیلماق ییغیلماغ توپالنماق

 ییغالماق ییغالماغ آغالماق
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 یوخو یوخو اویقو

 یونگول یونگول حفیف

 زرنگ زیرک / عاقیللی زئیرک

نین آتاسؤزلرینده تک اؤزلرینه اؤزگو  خوراسان تورکلری   

اوالن سؤزجوکلر ده آز دئییلدیر. بو سؤزجوکلرین بعضیلری 

دگیشدیریله دا  یا  کیمی،  اولدوغو  یا  رک فارسجادان 

آشاغیدا   اوالبیلر.  بونالرا آلینمیش  چیزلگه،  گؤستریلن 

ایچرمکده اؤرنکلر  آنالمینا دیر. بوبعضی  "بیییق"  نالردان 

اولدوغونو  آلینمیش  فارسجادان  سؤزجویونون  "سیبیل"  گلن 

پروتو ایسه  دیگرلری  خوراسان -بیلیریک.  اوالراق  تورکجه 

قدر   گونوموزه  زامانالردان  اسکی  ان  یولویال،  تورکلری 

 اؤزللیکلرینی قورویاراق گلمیش اوالبیلر.

 

 سیتورکیه تورکجه

 )یازی دیلی(
خوراسان  سیهعراق تورکج

 سیتورکجه
 آغوشقا پینجره پنجره

 آست آلت آلت

 آستا یاواش یاواش

 بووا عقرب عقرب

 چینگ دیمدیک قاقا

 چؤل قولی قول یابانی قول یابانی

 درخت آغاج آغاچ

 ایسی قوخو قوقو

 کاتا بییوک بویوک

 سیبیل بیغ بیییق

 شلپ یارپاغ یاپراق

 تله تهلکه تهلکه / توزاق

 تون جّره یتست

تورکلری خوراسان  اوالراق  یولویال، سون  آتاسؤزلری  نین 

و   "تمثیل  تانیدان  بیزه  طرزلرینی  دوشونوش  و  دیللری 

اثری ساالریانمثل"  اسماعیل  یازاری  سالمالمادان نین  ی 

درین یهمهگئچه ان  امضاسینی  اوستونه  چونکو  جگم. 

اثر،   دگرلی  بو  اولدوغو  آتمیش  ایله  چیزگیلری 

و اونو توپلولوغونا  تورک  بیر  توتان  اوز  تولمایا 

دوالییسی ایله تورک دونیاسینا ان بؤیوک خیدمت ساییلیر.  

دا یاشایان تورکلرین، بو بیلدیگیمیز قدری ایله خوراسان

نین گونه قدر سیاسی حاقالری یان دورسون، کولتورل حاقالری

ان بسیط بؤلومو ساییالن آنا دیللرینده اگیتیم وئرن بیر  

ده  م هله  )رغما(  قارشین  بونا  یوخدور.  کتبلری 

مگه وارلیقالریندان، دیللریندن داها چوخ شئی الدن وئرمه

ساالریاندیره اسماعیل  بو نیرلر.  قویدوغو  اورتایا  ین 

دیر. اومارام بو دیرنمه نین بیر اؤرنگیاثر، بو دیرنمه

نین باشالری، ارکینلیک بولوتونا سورر و خوراسان تورکلری

یه قدر، هر گون یئنی بیر اثر وئریرلر. هر اثر،  نجهدگی
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جگی وعد ائدر، گونش کیمی. اونوتمایاق کی،  یئنی بیر گله 

بیر  گلن  آنالمینا  یئر"  یوکسلدیگی  "گونشین  دا  خوراسان 

 ■ دیر. یعنی گونشه الیق بیر یئردیر خوراسان...ایفاده


